Obchody
Międzynarodowego

Międzyn11.roduwe~o

1985 r.

:Roku Młodzieży. pod hasł"m .. UC!:l:estnktwo - rozw,&,j - pok6j".

polskie~o

l"osiedzenie

..

OBRADOWAŁ KOMITtT WYKONAWCZY

Ceni

l.Jl-4 !'Oka
301 (10739)
Nr h1de ksu ll5004

5

zł

łłł

llłsl

~~~rl~i~~~;r:c~ol':" z11łożenia

lWIĄlKÓ~J lAWOOOWYCH
2C bm. odbyło !tlę w Wuszawi p.- pl"r.,..n• po zgromadzentu
bytom:<kirn po1nedzenle Komitetu Wykon a '''CZ<"!P Ogólnoµulsh.iego Porozumieni11 Zw~ązk<?w z~ wodl'lw~·ch Gto·xn;·m punktem
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W Warazawie odbyło 1tę » bm.,
Inauguracyjne posiedzenie> Polskiti·
10 Komitetu Obchodów Międzyna.
rodowego Roku Młodzieży. Przed
laty, podczu 34 · sesji,
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WYDANIE\, DZIENNIKA" .

państwa

na rrik 1985. Tym samym wszedj
Bundestag w życie. gdyż
izba niższ11 już wcześniej zaapro
bowała projekt rządowy.
wy
Nowy budżet przewiduje
datkowanie w przyszłym roku ze
1karbu państwa 260 tnld marek
niema I
('7.P.go ogromnej części 1 '4 na cele militarne. m . in. for
towanie długofalowych programów
zhrn.iPn!o 'V{'h.
11n

świata

środ ek

tl'·or7onv

łamą_ch:

A konkursy

1·

plomĆltyczne .... humor.

12 STRON NA ~WlĘTA.

Od pow iadaJ~c n~
oczekiwani.11 i.wlazków z1t"'·od(lo\\;ycb, po 1 pned~tawien iu rzii,dowl.
stanowiska Komitetu Wykonawczego OPZZ w sprawie poli:ty.ki .,..
i kosztów utrzymania lud:i:! ~
1
członkowi" kjio..
c:v w 1118~ r.
flot
rowuict.w8 OPZZ st"·ierd;r;ali.
orzedP wsz:v~tkirn lic".~ na ndp".·
wied7. rządu na. to „stanow"iskn",
pop.-reia
si~
•podziewają
. jak i
przez za\dadow• o·rganizacje 'l:Wi'~
zkowe. Podkrellali jednoczefoi111. !•
głównym zadaniem w działalno~oi
zwiiizków :z:1tvrndowych jest 1ti("d.f>puszczenie do c.>bo,i'i:en ia ~1ę ~\:;py
ludT.i pra.ey w p.-zysz..
życiow ej
tym roku.
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pu\.\ilanl~

na lolulsku

Okęcie

0

w Warszaw!•.
Uroczystość

G.
powita rda ml.n.
się w czwarudekorowanym
tek po
flagami obu paf.stw lotnisku Okę
cie w Warszawie Uczestnicz."ll w
niej przedstawiciele kierownictwa
i\1inisterstwa Spraw Zagranicznych
z mln, Ste!ant-m Olszowakim
W godzinach

pałacyku MSZ
nie ministrów apraw z11.granicznvch
Polski I Włoch - Stefana Olszowskiego i Giulio Andreottiego. N11.rozmowy
stępnie rozpoczęły się
plen11rne pod kiero"-"nlchtem obu

/
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m~i-strów.

W JSfl dniu rok11 d,Gńe<! w-ieszł.o o .-n•h. 7.4_9, rajn;.ip ~·j
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orędzie

Dorocz11e
pokojowe
W ogłononym w czwartek dorocznym orędziu pokojowym papiet Jan Paweł II wyraził ubolewanie, te tyle arodków finansowych I talentów ludzkich marnuje 1ię na wyścig zbrojeń i że politycy nie potrafią doprowadzic do
zgody między narodami, aie dodał,
ii sytuac:ja obecna jest także „cza1em nadziei". „Trudności stanowią

l&n. Fłoh'. Toma !ł.. 8-<.Llulll&,
Nat-&ll&. T'lmlsl!w

papieża

w łnl• blsłe_fS!!YM pn:ewilł:11.~
uastępują,clł poii:odę ·
dla Łodzi
z&chmun:enle tlnte • · rc111p1ti•·
di:eniaml. Nfewlelkte eplldy 4Mlll·
1„lt
91111 I 6nieru " desieum
mławk1 DOw•lłnj,_.
marznaee.f
ce.f rołoledt, mcły I z1-mde11la..

wyzwani• dl.a wszystkich. Nad~ie
ja jest nakazem dla wJZyi;tk1ch." oświadczył papid.
Plętnutostron!oowe orędzi•, któr•co temat' brzmi „Pokój l młodzież
razem idą naprzód", ogłoszono r:
okazji 18 Sw!atowego Dnia Pokoju,
obchodzonego przez Kościół ka tollckl l stycznia.

Temp ma.kl. w 1h:iE'"6 ·~ I
et. C " 11ou1 - I .t.
Ciśnłf'nle e ~th. I* ""'.l"n~łle
tt}ll5,4 hPa (1' .~ ·U mm)
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cy Rady l'\a.rodo·
we.i m. Łod:r,i
K. Kwiatknwsk.! •toi
W'!>·
czele
na

utrźymuje

ropy
roto; A. l'f ACH

O'hętnt,

ze~oo

(7.nt.

5.m .

myłl

u.ladam.1' rzecry nie·

kl'.!fl. rdyt dil.ffl ruun to radość.

Pa.nie PrztJwodnlez1111'.". uoz ust.a\~!\ o eystemie ra.d
narodowych I ~amorządu terylu koordv11acyj111'komitetów
torialnego wybo1·y
wybnrÓ\'1
d~.
11:11
osiedlowych I rad 1ołeckich D-Oor~a116w •amor7.!ldó~· in ie~7.ka11có-,,..
winny sle zakończy' przed •miesl-:cy od
1ześci1J
pływem
wyborów rad narodowych. a
wleo najpóźuie.i do 17 .-rudnia. Czy w Lodzi I woJewództwle wszędzie zostały one przeJ>rowadzone I faktycznie :r:alrnńczyły •h:!
- Tak. WSZE!dzie zostały orze"Drowadz-0ne. idy chodzi z!lŚ "
samit Lódt, to ostatnie z-ebranie wvborcze odbvlo Irle w ze•zh' oi1t tek w ogiedlu „Zu;rodnikl" Mt Retkin!. Trzeba "Drzv
tym od razu 1»w!edme~. M
kamn&Jlit 'l) rZ&'Or<>Wadl!Ona bTeio;ym
łt. hardzo !IPra W·nie. w
• niema.la i::u1luft z~polów k&•rd'.rn&e:rlnyrfll - ni• m6W'!t tu
Jewódzki~n

stępu

OPEC w GenPwie podjęto dei;yz,ię

DZIER

popołudniowy.eh w
odbyło się sp(.LKa-

kr.rt:<""k~ 1t11Pta. 1>ubliey11ta
1919 ....: W Warna.wie ułołh.tl
Folski Zwią'llelt Piłki Notnej,
1964 - Uruchomienie Mue. ·
wleokleh Z&kład4w Fetrooheml•
esnYeb " Jloekq
HM - trr. T. Mllnur, IJl"I'·

We ,wspólnym komunikac1c podano tylko datę (7 Ol 1981 r J \< >lrejnegn spotkania delE!gacj1 w- j~f·o
v. yr-h Libanu. Izraela i rcµr ezentanta O:"'Z Zakot1r-zona lJ ru:ida
rozmow nie przynio.sła żadnei:ri po-

" ufrz'.l'maniu .na dotvcl.czasowym
poziomie tzn. 29 dolarów średnią
ropy oraz łączn.ego
barvłki
cenę
wyw;v-doh:vcie oaństw kartelu
:ropy
noszacego lł nln baryiek
Czle11n!e.

CPA~

odbyła
południu na

Andreottiego

J~~~ - Ur. J B' lb.ctne, .....
ma!o11isar>: francuski

e kceptowac"

W cl'.nirtek w drugim dniu oministerialne.i
konferencji
brad

7.ostanie
1985 rok11
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W cz'>l:artek Izrael oświadc i;; ł,
o ile do 7 stycznia przys:rłego
roku niP zostao ie osiągnięty poi:.cęp
w rozmowach libansko-rzrael,;k ich
w Nakutze, wówczas Tel Awiw
· rozważy sprawę 2akończenia n.egoejacji.
Rzecznik delegacji libańskie] pou::L<ieli
informował. że jego rząd
formaltie.i odpowiedzi na utt1111a-_
- Łl1m izraelskie. ale ostrzegJ. ,;. Izrael wvsuwa „zbyt" wiele ''arunków. których n.ie możem) za-
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Wizyta sze!a dyplomacji \V mch
w nasz} m kraju oznacza kol juy
krok na drodze do normalizacji
stosunków Polsc>i z krajami H'uroWłochy ze zrnz;uPY zachodniej
nas1ycb
mieniem podchodzi) do
gotowość
problemów, wyrażając

l

nagrodami wartoś.d
kilkudziesięciu tysięcy zlotych A anegdoty dyI z:e

!>111"'

<;·

17.23

21 grudnia

A. wywiady A reportate A. Informacje z kraJu

W czw·artek Bundesrat, Izba '!Nyi1za 1>arlamentu zachodnioniemiec

,2~ 11 izarji

I

1r.\P)

21 grudnla " godzinie · 17 .2:1 c7.ll.['Ol[!Q·
su srodkowoeuropejskiego
zima.
czyna sii: astronomie.zna
Początek tej pory roku nie pokrvwa się na ziemiach pol•kicl1
z tzw. zima· klimatvczna. \V górach
cześci
i w półnÓcno-wsrho<lniej
kraju zima klimat:-·rma pojawia
,j~ na orzeromie listopada i gruw C"entralne.1 e'!P.~ci krajll
dnia

Na Jego

I

ze.gra::iirznych

Doda! oo. ż<> wykrycie dal•ivch
7.asobów izocvjanianu metylu clown
jest
:Jzi. iż operacja orowadzona
·bardzo starannie. chodzi bowiem n
bezpie
--•ornsta1•:ien iP. calkowieie
''nvm obsniru. na ldńn·m dClszlo
1„ lrnt <' of-r: e!~p'ogirn1"i n ~l<u iP~t jtl/. ·~v pjor'':(ł'.v · dninrh Z"'1l- roZ$Z~!"'ZP:t;a wz:a jetnnie korz;y ·::.lnej
wsp6Jpracy w rożnych dziedzinach.
tek 1,:::cif'l<u izocvjani;rnu met'"lu z ctnia. " "' F'o1<rP. pó.nornri-ra
firm>" rlni~J I n.-. WYbr7r:;u dopiel'D
amer,·kańskie.i
„,akl;id-'"''
Znaczenie tej wizyty wykracza
st~·cznlu.
Union C'arbide".
lakie poza stosunki dwustronni?
Włochy prowadzą aktywną, nacechowaną realizmem politykę zagraniczpoprawy stosunków
dążą do
ną,
. Nachód-Zachód Wyratają m.ln. zainW poniedziarek, 24 grudnio br.
teresowanie ideą układu o wza' jemnym wyrzeczeniu się uły w
ukaie się 12-stroriicowe
>tosunkach mied?.vnerodowycb.
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na zbrojenia

sp~--aw

I

dy~km•.ie

l

cześć

oe:ó1nokra JO"-'Ym or~anlza•
zwi~.zl<ov:ym. a do tych Mz kolE>i o dostarcz"'ni•
czlo_nkow'rnif"kt11 orv,~niz1;r1rim
'''im npini(' i wnir>skj rlntvr;z~<'•
J 11·nlekh.1 c:.t;:it11i-11 1n0~i:i h\"<; nnrl„

- przy _j('('ie nchw•l'I".

(PA Pl

Wykrycie dodatkowych
•
• •
metylu
ton lzocyJan1anu
tzeniP operacji neutralizaL"ji izoeyjanianiu metylu przedłuzy się \\
r:wiazku ~ wvkrvciem w zak!arlach
„Union Ca!'bide'; 1v Bhopalu do
dat.ko\\'_ycb 4 ton tr11 iąrPgo gazu
dr ~rini1·a
Kieru_jar':" orerada
w
'"" Varadarajan oświacl1·zvł
t zwitrtek na konferencji prasowei
ni&
w Bhopalu, że mimo tych
ekipa
przewictzianvch trudności
prowadz.aca prare zdoła fe r,a kol\

l stk1m,

j ·v>rn

W nl1rte1I: Il bm. r0zpt>esoyna
· .te w Warszawie XVlll pJenar„ '
ne posiedzenie Komitetu Centl'afneiro PZPR.
obrad
Z~dniowych
Porządek
.
r>rzewidu.ie
- referat Biura Polityeznego 1
rłlaliza<!il
„Za.dania pal'lił w
CPR na 1985 rok -· flOJ>raWR
rosp,..da1 n ości .· ; um~ C'nii1nle równowagi"
- infol'macJe Rady ~Jinl~tnlw

1<:vch

BHOPAL .

Pro> ,-idóane na czwa1·tek za koń-

rr..1.1stra sp;·aw zai:;ranir:zn.
h111 prz.> n. ·J z ls;ilkudn\c".'-·R

do przewodniczl!lcego OPZZ

·.!(ospod arc7.~·ch

orobtemv „1·snót-oracv w <m'iedzini<E' 2'W!n1xlark' tYWnościowei oraz
w
leoszeiro ~aom1t6en ia ludności
o
t.owa;ry or>w•m~chne!'l'.o użvtku
1akoklowV"tq7.Yrh oarametr.ach

7~

uproszeni~

OJ.sz;ov;skiego 20
do Polski mini:;tcr
Giulio Andrevtti

KC PZPR

.Ul°O""
ootrzebowani11 na •nerA"ill
w-cie oraz wiekszei ~kuteczności roz·
w'a;zvwan i.a orobl.P.mńw ;nten.sytikar-i• or<>dukci, oo.stępu te('hniczne11:0
'°""'' ; , 11 ,_a1·ii · koooetaci'..
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wolewódzk>lm. bo ten .
oowoływanych przy kai:de.1 radzie
narodowe l szczebla l)()dsta \V()weio.
- Byłent na kllk.• aebraoi&Oh
wyborezycb I pierwsze. c• mnie
Z&llkoe11;yło. te wysoka frekwen~
e,fa. Bywało I tak, to trzeba
byłn przy'no.d6. dodatkowe krzewy.fednak
sła. Obsł!'rwac.1e
niesione z kliku zeb:raó nie
pozwala.la j~ze111 na uogólniee

I

m!a.ł nieco inne i:adana -

nia.

Ja.k

t•

11ry.-Ja.dało

rene„

ralule?
- Bywało ro=.alde. ale ce·
neralnia była ilCt ....:.. wedtue:
k mJ)anl& • docychmnie rzasow:rch n• 1POwszechnteisu..
Żeb-T nie lll'lttkat! odlee;leisz:vcb
uczest·
porównań. l)l>wi.em,
niez-y!o -w !li~ dwu-, a moi:•
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Opinie naukowców 1 praktyków

Polska·_:_ Włochy

Dziś

Po ieriena ~Lu latach hokej
w
mięazynarodo..,,.yro wydaniu 1 to
1111. $::czeblu oficjalnych repreze nhLj1 z:n\ilał do· Łodzi.
U:tił o
godz. 17.45 1u lodowi~k u Pałacu
Sporto,1 eirn przy ul Worrella. roz~
pooz.ni e s ię ntiędz) 11uistwowe •Potkanie Polska. - Włochy.
Dl.d polskich kadrowiczów po.isd y nel; z ~\'lochami stano\n Jeden
?: n«.iważnie,jszych
sprawdzianów
przed międzyna.rodowy'm sewnem,
• przede ws7.ystkim pr:i.ed przy·
s:i:"foroczn vmi mistrz:ostwa mi &wia ta
JrUpy s·.
ldore
odbędą ~lę
w
marcu "" S~wajcuii,
pomijajll,C
juz, i'> podopieczni trenera L. Lejczyka b~dl\ mieli oka.zję uewant.owa ć się Włochom za
poptzednit! poraźki„ Szczególnie w czasie
turnieju olimpijskiego w Sarl\ je wie
oraz podczas popr:i:ednich MS grup.v B w V&l Gardena.
~ polskiej druż. yn\P. znala?:ło •ię
lł woch
liokelstów LKS.
którzy,
miejmy nadzieję, 1.apr ezentuj<1 się
7.ebratn'm na widowni Pałacu Sportowego'. Mowa o J . Stopc:r.yku
i
hramkarzu A. 8.ahn.itt:. Nasz :r.esp6ł rozP.grał ·w t;tm t~-godn,iu dwa
spotk~.ni e
kontrol.ne z pierwszoligow,·m zeiipołem czechosło~;ackirn
T.J '"itkovk.P.. Spra 1":·dziany tt? n ie
"' ·padł." n11jlepiej. Sadzimy jed-

ie hol:.ej n• dobrym poziomie
Izaprezentują
Pclacy ..,,. dzi1irjsz.1·m

Piłeczka w siateczce•••
\'tewątpl!we

om11lll. naLeżq

na-

!t ł!

~~j teLewtzji za to, te po
ki!leu
111.tach przerwr; uraczyL4 nas ntespod2iewante trcmsmtsitł z meczu teniatlwego o Puchar Da.vtsa Szwecj« t1.SA. Do l'Ottomu spotkania niestety wyr«inte nie dostroti s·ię komentlttor Tv!". fachowtac od wtciu :Jut
dy!cypLin aportowych (pil:ka notna,
len!s stotawy, lcoszyk6wktI) Andrzej P'. Zmuda,
we.rew l'GICldom
t1.o!•wtzyjn1J111.
(filo• powinien tylko
u:1<upeintać obraz)
orae tenisowym
(ody ptlka w grze n« ldy zachDWać
ciszę),
podczas wtork owago ipot.k«deblowego r..t. .tmudt&
m6włt,
mówtŁ t mówH.
W nied:złe!ę byto &Upełnte dobrt:e,
f dj/I komentator ?tte „dą:iy?
widać
pnygotować 1!4 do tran1tmbjt ł po-

"t<''

1u.k,

meczu

Włochami

1t

:r:e .~pale
doskonałych

W

włoskim
gn wielu
hokeistów, którzy grali do nif"da ·
wna je.szc:i:e v.- drużyna~h 11nicrykansldch' i kąnadyj~kjch .
•
•
Gi·aja, tak7.„ kontroln1t mecz, lnni rywale. W Austrii ro7.pocz11-l się
międzynarodowy turniej l!: ud7ia·
Iem Austrii, Szwajca.rii l Hnland.ii (tr6jka ta_ wystąpi rn.ia.. n11.
marcowych MS grupy B). W p1or~·azyin meczu gospodarze pokon&·
li · Holand ie 5:0, li. w drugim Sr:w&jcari11 zremisował• z NRD (rcprezentacja tego kra ju wysta,pl
na
MS w grupie A) 3:8.
Natómiał!t w tur n ieju „Izwlestll"
w jerlynym l.'TU!czu
wczonjszf!'go
dni& Szwecja v.-ygrała i Fi nlandią
S:3.

Iw)

Resursa.
przegrała

we

Wrocławiu

Kol„jnej
·pordkl o m\gtnostwo
ekgtrakluy doznali lliatlun:e
R~
surfiy. Wc.,,oraj łódzka drutyna ul~
gła "·e Wrocławlu t amte,1112e j G\vardil 1 :3 (15:3, 5:15, 13:15, 8:15).

t.atwe zwycięstwo }" pierwszym ~"
cie pozwalałoby Sl\dZić a do11ko11ałej
gl"ze łódzkich sta.tkarzy. Niestety w
drugiej partii zdecydowaną przewagę m:yskali
gwardziścl, k,tórzy także nie dali sobie odebrać szansy wy.
granej w tneclm najciekawszym ~e
cie. W zespole ł6dzkiro wYr6tnlll 1!ę
Jedynie .Dybowski ! a.:ydlik.
Tnne w vnlki: Rcsovla ~ Beskid J : ~.
Chełrnlec.- - -Płomień $:1.

w

SKROCJE

W "''YP•dku aam ochodowyrn xgln~ł w pobliżu Bruge~ ~-letni Kurt
Axeluon. W latach 19Sll-70 Axelsson
""

30-krotnl.e występował w reprezentacji S:owecji. Grał tet ..., zespole Geis
Goeteborg, a następnie w Belgii w
ł'C Bruges 1 Oatende, "'tfra:i: z dru:iynll FC :BrugH zdobył puchar Bel&l.t l wl.e<1miłtt2ostwo tioco kraju,

podat1>4nlu.
"" ltepreaentaeje
N.l\D
WTJlrała
l<o„el• . Zn«cznlc fOn:e; mJ.<td1tynarol'l.owy turn~e! siatkarek, w
~o w• włor•lc ('lnłęe•ł ez111u
Mit Jenlłł. ;M1atrzyn1e Europy pokonały
F•yoototMnta.1),
fd!./ł. ,..4, .tmuda CSRl!l i s:i:wa,1car1ę po 3:0 ! Fr ancję
•Urttotyt t«!arn!de6111
ogromn4 Uo&cli; l :l, D:rufle ml.ej$ce w turnieju u prt:estał
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rn.ad%ł•

btdqeeao wi,mtlrn
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j ął

H•pół

J'r&l'leji

-

"' •ł•U•Ue• ehtop1>6••. a •-'llr t e S:nva jca r1•.
1<'t6ny bltgrt.ii; 1'11< ra:lt!1·f'1:j 1" Jior!)y

~•"J.
T..f'lJft ł4"'tl·

t•

!l•....lł

"szóstkę"

Za

"'6w

""""

harcu "1 • 'tMZpatl•o-·

• '\t\T grudnło

„

ttz„cl•

C!IJRS,

"" P l• rwqy eta]) kolaukl«JIO wyś
Koatarykl wygra! KuGarcia,
w;1pr:r.„du.jąc
na fin'Hu Wloeha Il. J'lnu~le.(n.

eł.gu d.aokoła
bańcr.yk E.

- ponad 5 milionów
,.,Expressie"~ 2, 7·mln zł

Z miliardem na koncie
k a. cLę;;M;chow.sk!oe. tSi<eradikii•
i Skiecrniewic!lde ponad 15.5 mln.
ck:eni;<::wickie. 'Przekt'oezy w koń- Z pioenie<b'-y l(ra.j.ących w "TO'tka'·
«!Il le.17.o roku miliard :dol;ych, &tó- buduie
in. eztuczn• lod-0~ \\-ptynęl y na k.onto s tyt;uht 'li&wzy ul Gda.ńsk i>&1.
hall)
~a.dó1V. Wa rto ~°'w.a~ 1'r!.Y t,ym Anilan..'r ore:.& ha.l• hninii:ow•
w
!.e "' odróini• ndu od. ia!11kl.adĄw 1>!'0- Wiśniowe; G6rH.
&i:loN
kwoty
od.~1kc:vjnyoh n - 1)(!>Cl!Cj:wy „Tot..J,t- ~aeaono dla. ąii&rekiieio B0truailor" ni• wyrnaą.a
d•·w-.\row;&,llO ty, 81'~-. Wib.rn:r. Wióknlaru
."l'l!l!ld " «Urowoo-we- . a !lodeta- 18 · llll'll. Ilf „nmro.tono" w 191.lu-c'llW'I\ „a-2yiet..&nc1i i 09!•~11y(llh do>- nym lm>.ae ~wiaTSkllm w Ton11.ehod6w iii.li 6o<browolllAt "'1J)l*1.y .. t&- 8!.()Wl4'. • -oonirl 12 m'ln WJT\11."J'"ll'Mtlt'Owiczó'v" .Id<a<l"A,j!P,CJ'Oh
oo w- w.a.no :i: funod'UlllZ\I „Totka" m.. !A.
<lłi!!i•ń kupony w ntH"l<k;Jie,eh „Tot°'" li na budowę ~i ~ln,i
IH""Ł"
.li. i.. i wśród crają,cych mn.aJduil'I Z.SB w Wielun:u. • 12 młn Jl. t:
·>li te-t milionerz:r. W tTm roku fund~
.To'btli2a'toc11." -p.och!on!.e
•~"t.1J.irotn i • ~'Y'Pl.acon... u ..l!lr.ó.!Jtki" b'lldowa httli ~rt~ I h-o'.„U'ku
T
„Duż'.l'm Lotku" 'lłO 'J)1"26Mło & w ~ha.czewr..
.
ll'll!t " · a trzy~m. 'DO'w:orte-i ll ,!1
11.'1!1.,. "'-· W ł!r'Ud:nio~ „ Ex1n·Id. 'llOiM-On!l~ ~ łMlll.,.+ku.'' (12 bm.) ,,..~ • ~ .,..,.. 1rl~ „Tota1i~dott" - Jf!!fV 5k,._
amMltJ 1,7 mln „;_
t11h11Ji, ~wnid w 'll~Yt!'J:rm roltu
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U'mzru. ul. ł'lotrkowsb 91, 11-lM
tltd7. Motnl!. !•kie lkł!!.dac ltup0>ny "" red a l<e;v,łtt l! j ł!k:l'\tTfte•
mi• peelt\ł ~ ·
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bra-

rzem·1osła
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...... „.._
:ta. udokumentowane
ar<><1„
uw a ża s i ę; dokument stwlerd:r:aj'cy ()trzymanie zagranicznych prz...
k:azów banko wych i pocztowyell.
czeków, weksli i a kred ytyw pi„
uieżnych or az dokument· potwiordzający przywóz ~ zagranicy kwot
uwidoczni onych w zgłoszeniu dawizowym podstemplowany
pi„
czątk~ · placówki Polskiego Urzęd•
Celnego. W każdym
przypadki.a
wplata może być prz;rjęta
pTUll
bank na rachunek „A" nie późni„
niż w clą.gu 6 miesięcy op
dni•
otrzvmania
lub
potwlerdzania
przywo:i;u waluty;
_ Il.& rachunki ,,A" - . - '"-'

--„...

„;,•

~a:n~dt~ ~~1~a~: t~::;r „o;:r;.
nidhych w urz8,dzeniu, jak; np.: ł

·1nte1·1genc1··1

raturze. Fa kt.v te rodu, wśród pra'cp\yników nauki poczucie zt>acz~
ne"O opóźnienia rozwoju teJ i;f ery· "' w &tosunku do innych dz.l ed:1;in gospodark i. Zdanierrt uc:1.115t.
t
. j
ników, należy eż jak n ajszybc1e
zahamować pogłębiający i;ię proces
pauperyzacji Inteligencji.
W obradach konferencji uczest.
1.
d i
. "K SD
mczy i: przewo n ezący '-'
S. Żałobny oraz l sekretarz KU
PZP!ł d r r. · !!lcholl. Kowym
prze~odn lcz11cym UK SD przy UŁ
został rir J . Pie'karskl..

1 mld 433 tys

roku
ino:i;na Aa. 11i1
waluty wymienialne, pocbod~
ce
t ylko 1 udokumentowanycJt

cać

pr.zele w ów
7.
• rachunków
„A ·
członków na.ibliższei·
~odziny t_.u..
"
;rle1n darowizny, z ubezpieczeń wa•
lutow.vch. z darowizn otrzyman"'. ck
J
od
osób zagranicznych pr zeb•·
,
wa.1' " c-v. eh w kra1.·u ..... po 11pełn!e„
n\u okl'eślonych w zarz,dzeniu wa„
runków (m. in. darowizna
musi 1
być dokonani! w obecności notariusza. albo r>rzed
urzędnikiem
bankow;vm). W:vżej
wymienione
kwot:v będą uważa.n • takt• · a
udokum entowa ne:

posiadacz:e rachunk6w „A" wsze!k!e
(!: . C'h.)
nie udoku·
mentowane do dnia 30 marca 1985
roku bfid~ mogli
awobodnle
dysponować swoim± "'kładami
w
kraju l pol!czas "'Yia.zdu u tra.

zł.

-

uwzględniając
również
wpłaty dokonane, lecz

nicę;

- · oznacza to, że równiei posła.
dacz rach4nk.u „A" będzie · m6gt
podj ąć do wykorzystania w
kraju
waluty obce, ale począmzy
· od.
1 kwietnia 19815 r. Ich powtórna
\\"płata na raclJUnek ,,A" nie bę
dzie rnozliwa. Waluty te będzie
można wpłacić na rachunek „N";
- wchodz11ce w życie od
dnia
31 m a rca 1985 r. przepisy
przewidują utworzenie rachunków W!l.•
,Tak infortnuje 1ekr-et&riat Yb.dy lutowych „N" (!1.ie udokumentow„
Obywatelskiej Budowy Pomnika. · nych). Wpłaty walut wymienial•
.Szpitala Centrum Zdrowi• Matki- nvch mogą być dokonywane
na
Polki, na koncie CZMP zgroma- nie z innvch żródeł . niż przewidzono do tej pory 1 • miliard 433 dziane dla rachunków „A" i 'bel
miliony d. W osta tnim tygodniu ohowiazlrn dokumentowani a
łrili
konto wzbogaci ło sitt o blisko 30 dla pochodzenia wa.Jut;
mln 1ł. Naj większa w tym z a$łu_ własciciet ra.chunku .,N"" mog11 zal61 z11,kład6\'I!' pracy r: całego ż~ podjąć swój wkład w w alutacll
Wleekaneler.z i mw1ster 5pr ;," I pl'ko" a'(•b:· osl11,1nlecle J'Or~m.ie- kr" ju. które - odpowiadając
na obcych (Z t>·m, i:e bez prawa priitz..agra.nicmych RFN Han··-Dietricb nia.
l!pel Rarl:v Obvw11telskieJ - o!la- kazania lub wywozu za
grani·
Genscher ukono;ył w
czv- ;1.ctek
<..ren~ci'l l'r Z6Prz'" cl':'."'ł ~tn ! eniu du- rowuja na potrzeby budow:or zna- 'ę _ z wyjątkiem p<>krycia skład
Ln:ydniową w.iźyti: w CSRS.
W en" ndw„tu w RFJ"
ezne sumy 7. ukla.dowych '1.ysk6w_ ki 1 ivtulu członkostwa posiadaRta nbu dniu wy&t'lpująe na k.on· - ----~ · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - cza rachunku lub czlonk6w najferencj1 prasowej wyruil na.dZJP.·
,
•
•
I bliższej rodziny w organizacjach
polep•z•
11to•unki
za granica.
przystltpieniedo
dzy Wschod m. a Zachodem
t'."ch organizacji . nast11.piło z
u1·chowaniem
Je61l chod1i o ror;mowy pnepropolskich przepisów), a
wadżone w Pre.du na tttnat stotakże w złotvch 11.lbo w bonull
sunków mi.ędzy Waehodem a Za1
Banku PKO SA;
.
chodem, Genaeher
od daty
-Republika Feden.lna
nie należy
.
.
Juty na rachunek „N" upłynie }edo Pllń1tw, kt6re hamuJ• proces
:len rok, wówczas właściciel · moodprężenia. Zarazom jednak pot- AnHirvkańaki minister
obrony
W swym wyst•pienlu uef Pen- i.e przekazać wpła.coną· kwot, ra
wierd:rił, lt rz"d RFN będzie na·
.
ł ·
,
...
własny r a.chunek „A";
dal rea:lizov.'ał
pl.a.ny
WOJskowe Caspai' . Wemberger wyg os1ł
w o- tagonu utrzymywa„ w„rew oc7.;y.
.
d
Paktu Północnoatlantyckiego.
jownicze , przemówienie w
Wfl· wistyi:n f&ldom, ja koby broń kosw przeciwienstwie
o
raszyng tońskim klubie prasy zagrani- miczn•
mogła .zapewn!e
,.Am•- chunków .. A" wkłady n!I rachunek
Gen3Cher
.
aeharakte1wzow.
u
roz.
d
któ
ł
ał
j
j
.
lk
,,N"
nie
podlegaJ·a.
Oprocentowaniu,
mowy przeprowadzone .,.,
1epszą
CSRS czue.i, p o czas
rego nawo yw
ryce 1 . e
ao3uszn om
~.•P\
jako pożyteczne.
do realizacji nowego, 1zerokiego i ochrnni".
"",.,,
Odpowill.dajllC 11.a pytanla, Gen- niezwykle kosztownego programu
tzw. w ojen c wie:i:dnych, lansow ascher bronił plan6w zbrojeniowych nego jut weześnl ej przu prl!zyNATO I potw ierdził, że rząd fe- deota Reaga na. Program ten wy1uderalny będ:tie nsda.l ro:i:mienczał nięty po raz pierwszy pr:i:ei: R~ana terytorium RFN no'<ll'• ameryk
1983
t' 1
la.ń1ki• rakiety pierwne19 uda- gana w ro· u
r. 11.oaz11,c.1 o 1- 1

na

·koncie budowy

CZMP

H. D. -Genscher o stosunkach
Wschód Zachód

j"·

.Ź:•

slę

mię·

iż

nenia.
W :i:w!11,alnl 1 tym minister Genscller odnucU p;ojekt, aby 01toslć móratorium na Instalację noWTCh rakiet
li.a
ekr M rokowań
ra'dtiecko-amery!uhakich.
Tw 1erdził pny tym, i• odrocHnie inst11laej! nowyc'.11. rakiet amerylcail~kicl!, • Europie xachodnlej sitom-

Wo1·own1·cze przemow1en1e

JeżelJ

amerykan'ski.ego m·1n1·stra obrony - jeżeli

~~~~~:rozm1es:r:czeme
:~rzo~; ;~~!~~~\~:~r:w
na orbicie~::::=
oko- 1
da
łozlemskiej f r oinych rodza.j6w broni, w tym laserów l· wyrzutni stru-1

wpłacenia

Piotrkowski WZGS
dla glod111'ącyc·h w Et1'op1·1·

'
mieni cząstek e wysokiej e nergii,
OdJtx>'wJ. a,da.JĄ<O na MH!1 PDe!Zydium r tri;ebU.j1' joej ońbtkni!l'>OJ kiesh l'ł>Odu
mogących n!uezyć rakiety bal!- 1 N-a.~i Ra_dy S-półdzielC"tej or.a.z EtiopC?:ycy.
~ty~zne przeciwnika , ale r6wn!eż .P!'t!iZY'ditim Wojoewódzkie1 S'Póldzi'!'lPiotrkow\SCy
atpółdzieky
~.
in;i.e obiekty z~ajduj11,ee • I• na JtO- Qr.~j Komitł.li Współpncy w Piotr- znaku
„Sa.mopornócy ChłopskleJ.
w1„rzchn! ziemi.
kowie Try'bun.a.•l skim, .,,ółdzielc::r z a~luja tet do inn:v>eh oriranizaci1
tutej 1ze co Wojewódzkiego Zarz.4du gp6łdzie1czvch o Podięc;e Podobnvch
Gm.i~ 8p6itchi.t<M .&moP<»'U(loe d"Zialań Nr k<mt.a t""!o tundMz1!
iohł~k·" ~buli~. !IO t)'W. poonoey _ 1153-1717-l:n NB'P "'
Ili. usyU...~ a 'IM)(b{1.łu n•d~ OM Wu.\sz.a.wa.
(m · llk)
lłlU rolr., - f>OllftOCI eh fłod.i\1~ w ~.
1o n.i. ly\Lk<>

--------------------------------1
Papuga Ier·yssa·
1.r.•
d
I
Posiedzenie grupy
„
Wr6c1 a o zoo
, ~~~~
._.-t I
„.......„ ...~~ ---·.....------------------ konsultatywnej NATfl
ndali.., -ł

oihro'M4!dil
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••telefonował:"

'l!l-

Ten niezwYkl:y yypadek !cl.arsył
W t!! WlosJ:ech. W d11.lu otward a l<?zonu my~l1'1'.0 skil'łt\ 20-letni
<";ior·dano VaJerio i:o~tal ra'1tony
wy strzał"m 1 fU:p;ji odóanym przez„.
wlasnego psa.
Kiedy Giord ano I d "·aj jego
prr.,1· Jaelele przy goto'l'.'Y"'·'ali 1ię do
pnlo,n.nia, zwien~ było b. ni„spoko.ine ! bez pnr<!łrwy kręc iło i;i~
1
.:6! ludzi. , P!" p!.":S;;'"P!ldkowo
arr~pll ł"P~ • ~ I n.iiił awe-

".,

110

e

Problemy

W Stronnictwie De. mokrat.vct.nym
trwa
karnpa.n ia
sprawozda wczo;vyborcza. .1ej drugi etan to
·
'"
zi'a zdy delega.tów SD w 01·ga11izaCJ·ach miejsk ich, d zielnicowych 1•
h
uczelnianych. Jednym z p ierwszyc
w woj. łódzkim był zjazd w Konstantynowie. Obok spraw mi asta
sz~zególną uwagę delegaci zwróc1·1" n • lron1"eczność pełn1'eJ·sze"'o
5
'
~
~
wykorzystania potencjału rzemiosl:a ....,, roz wiązywan iu problemów
budownictwa mieszkaniowego. IVI6wiono także o zadaniach· aktywu
SD w samorządach mieszk a ńcow,
ogniwa ch PRON', a takze akcentow a no
koni eczność
pogłębiania
m; ll;ooocdark:. a takż.e t wartl:n· współpracy z PZPR i ZSL. P~ze
kami natura.lnymi. Uwarunko1vanta wod11iCzaca MI): SD w Konsian.ty·
te 'O'l'tedstawil' W G?aSi>e SYl.'P'POZi~.1m nowie zostaia ponownie M. łh.k.
autortv referatu ml!'r Int. mgr inż.
K. Placz!.dewiet:, F. .Ta.clubek. R.
W t''"h dniach obradowała ta.kOwsiak,
prof. dr
W. Kamh\sld że ucŻelniana konferencja spr11woprof. dr hab. T. Olszew~ld_ nror zdawczo-wyborczJl SD na Uniwer8 . Ba.ehman ora.1 tłr M. Smoleń. sytecie Łódzkim. W d yskusji doDi::a!.ająca w czas'~ eymsoozjum minowały problemy i rodowiska • komisja "'n!oskow" n•· oOO':ltawie kademickiego i szeroko pojętej indyigku.sii <YD~ac<mrała.
<lodiatkow.e tellgencji. Mówiono o niedoinwes\Vni-0.ski które wraz :r: całvm d<>ro- towaniu :sferv nauki
l szkolmebk'oenl naukowYm teito 6'l')Ofkan:a twa, trudnościa.ch w dost~pie do
be<l11 cennvm nr:zyczynkiem
1lrZ~' fachowej literatury. D słabej apa-
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199{)
zac1i ty'c za an ~,o rom
<>rat w <!a.1szei oe\'soiek tY'Wie . Makror~.it~O>n SrOO.kowy. kiÓ"re.l!o n ajw!lekszoe ekuioi.sko lud.noś.ci - a<tlolód.z
mm-ac:h
ka le.st chłormym rynkiem d1a o:roduldów r<>lnych
na roboczo o1>racowvw.ał iu'i k:lkakrotnie swo'e konce"PCie w.;;uół<l.ziałaniia. Obecnie konie.cz.n.e
611
iasno $.fomnulowa!1<" uwarunkowan:a deeY<l~h'!<:E" 0 nmv;ą:z.anlu 'Pr<>dukcii tywności :r, innymi działa-
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'Ilf
I lienym.I :u.pyta-·
niami o am.ianf w 1uada.ch prow ad.zenit rachul'lk6w 'Walutowych,
PAP przypomina
aajlstotnieJsze
przep 1s;y:
- od dnia 1 ltycn.la 198!! r. zari:a,dzenie mlnlltra finansów 1 pt'ezesa NBP uchyla w1zystkie lstniejące jeszcze ograniczenia w dyaponowaniu wkładami na u.chunk ach
walutowych ludnokl, wpro,tadzone 13 g rudnia 1981 r.;
wspolnniana 2:1.rzl\d.teni1 prz:ewiduje nadal utrzymanie oprocentowa.nych rac:hUnk.6w walutowych
„A"; poczitwsty od 1 kwietni a 1985

'°" -

czennice Jedn.1j n nkół łredn.ieh
we Wrocławiu µybaj11e, ery kh koledl!y dotn;ym11li puyneczanla I
rwr6elłl ea111. ! tyw11 papugę. Uczennica wyjdnlly,
nakłoniły
„poryWa~" pap ugi d_o jaj naiychmlut-ow&go irwrotu w nmian H„.
dylflmicj" w ~j niecodslennej :tp:rawi e. Prag.n" nehowat anonimowość
'!'l'O'bee pomyśln""" zllk-oń,cienla nie-

'·

+

Ił

, ,.Konł)&pc:Ja rMWoju •*refy łJ'Wll'llelaldeJ dla Hakroresionu
Srodkoweiro wraz 1 określeniem 11lesbędnych dla Jej re&llU·
o" stymulatorów ekonomioi:nych, rluniowyoh eraz prawnych"
"
6
b ad
I
- była przedmiotem sympo?jum naul~owero. kt re 0 r owa 0
·~ 'l'l"Czora.f w Lodzi. Sympo:i:jum prz:notowa.ne ao~talo pn:ez łb,'· dę Naukową J)tT.y Prezydenci„ m r,odz1 ora.i z~~pól Planowania R"2'ionalnrg-o Komis.ii C'h1n-0wanla przy R. M. 1 sleddb~
'
w LocJzJ.
Otw\j!n.il!.<? obradv J)reZJ"<i>&nt l.~ "1tonflłr.ru<">wa.nJu ,,.JA.nó'~ t•on1·01t1
dl24 - J. Niewiadomski oowho.2 6- fl'P()dar-eieiro n i~C!iu ,~1ewó>Cl2.t" mabeon..veb n il IN.li obr,jld: I aelmi taru k~ltion'\J.,
KL .PZPR - T. 'zeohowlen. wiM. Kr.
ceministra rolnictwa i cosp. zy-

•
- . po ~
111Prur~ IUOhwełej
k•lnt!ło ptałta 1 wyę Moluk:kt papugi Jeryeay doetarcttyll pod bramę ogrodu wielki• pudło oznacsone wyntnym! naplumi: „ p&IJUł• "
J!1ł eeym l!bi&lfl1. Po otwuciu pud!a okazało . 11ht, h w łrodku pr11b.ywa duża, bajecmla kolorowa pa·
puga l'"'"Y••· 1!! mhmi po odnala:i:ieniu p.A.ptlli dG dyre!~tora W'l"O-

--WYBllRAMY--NAJPRPUlARNIEJSZYCH
--SPDRTDWCOW'B4-

Jeszcze raz o zmianie

Strefa ŻJwicielsk~ . prowadzenia rachunków walutowych
b~dz!e
wpła..
Makroregl•onu Srodkowego zwl~.lk'll

a.apewnił,

Pe r&x ,Eii!"W19'l:y w ~~ lt„bot-a" 'lt~O.CllO<no 'll>f. l>Ołlr'>M-'INli dz c<.LiJl'lo~ci lódr;klj Odclzi.a:t PP by wof. łtidskl•ro POnad Uli mln
~ Tót.~J'.~, l<" Sporto"'Y" obejmujący d, Piotrkowski„ dtrz:vmało ones1l!l't';ym zas;ee:'em woiewództwa łód'I:- ło 3« mln, 8iera.dzkie - ł6 mln i
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pugl 11ktonily jo mtormacja w radlu l pr uie o ponuklwaniach •1Jl0t,-Cl!n6§0 ptaka.

kontrabanda
W

•l~h.r6W'ee

•cmkolowan.ej :na

Dy:rek~ w.roct.w1kle19 !IM All- rranicy 11 Belti• 11elnicy francuscy
tont Gucw!ńak! w l'MlmOWie 1 wro· znaleźli dwie beczułki napełnione
dllWJłkim ll:oreapondtm:tłlftl\ PAP po·
wiJd~lal, :te p.11pufa J•t Mirowa l
ma •P~tyt I j•t.„ rNmown1.. A
inoł.e ogzotycany ptak ki8d:r• opo-

• • • l'W(!oim pol')ll'alllttT

Globus
Rubika

w:i;bor;a.conym uranem. Wywiezionti 10 11 m aj,c;eio aledzibe: w Bel·
cl! ołrodka ba.dań nuklearnych
euroatomu. Ładunek tttn nie . został wpisany do dek1aracji celnej.
ePAP) Szefowie nłrodke. ośw iadczyli, te
przy wydawaniu ładunku popeł
niona ' oi:nyłk41 . Polleja fran.c.:iska
rozpoczęła doehodun le w tej spr •·
wie.

lfuw llłb Tiłiff11k• ""'7?1&lucy Jl:. Rubika oru jefo iłynn11.
ko.ttka 11nan• "
clzi• w eałym
śwlede. J ednakie Rubik nie . spoczywa na. laurach. Jeio now11, ł11.
migl6wk4 jest globua o łrednicy 12
centymetr6w. Składa się on s 38
części: ao ruchomych kwadratów
i 8 nieruchomych trójk\tów. J akkol\viek na pierwszy rzut oltl!. now.a gra jut mniej i ntereruJ~ea nit
si:e~cia.D, xda.ni l'm wielu je.t o wiel e potytectniejsra, ,1dyi nie ~lk
rozwija
Joglctne
m:vilen.io lei;:i:
hkt:--crai11 jeał pomocna w uuc:i:a-

ltl\r 1~1rd!I.

W

Brukaeli

odbyła

• ie 20 bm.

I kolejne posiedzenie specjalnej

ł?'U

PY
konsultatywnej
NATO
pod
przewodnictwem zastępcy amer~'
kańskiego
sekretarza stanu R I·
cbarda Burta. Oświadczył on na
k onferencji prasowej, ie dyskutowano m1d per pektywami kontroli
zbrojeń atomowych średnie.go zasięgu w świetle spotkania Gromyko
Sb.ultz w Genewie, 7 i li styczni!.
1985 r.
Burt podkrdlił. te ważna. Je«t
konsekwencja w dalszym rozrnieS!czaniu 11.mer.Ykańsk ich rakiet a łh:
mowych średniego :r.asięgu w Europie zachodniej. by USA miały
mocn~
pozycję
w nowych rokowa niach.

Plama ropy
na Dunaju

God7- 'T.05. Na
tkny owaniu
11lic
Marc:hl„wsldego t Retkińsklej
kierowca ,;syr!lny•• Eugeniusz
P.
Wielka plama ropy .n.attowoj po- spowodował zderzenie z tramwaJ„m
urazu
j11.w1ła
dę n.a Dun.aju
między linU 10 /f. Kierowca ' doznał
i kręgosłupa.
Linzem a Wiedniem. Zaalarmowa- głowy
.,.. Godz. 14.25. Na
•krzytowaniu
no liczne · oddziały 1tuż;t ognio- :Piotrkowskiej l Swierczewskiego Dawej, nie wyklucza ar, bowiem mo- niela P. wp11dla pnd nadjeżdżającego
żliw ości
jej upalenia. Zawiado.:. .,Fi11ta" doznając złamania kości goA. W.
mlono pnedsiębiorstwa
teglugi leniowej.
śródl4dowel
I fabryk! usytuowane nad Hmym. brzegiem rzeki.
Ke4akter depeuowy
Przypu~ zcza
te plam.a ropy
iOPIA GUTMt\NOWA
na tto"·"'j ;icw~tała wskutek l)rl!e· R.eclakto~ techniczny
riPk11 ' ni „ner.el nyca tb!or1".ik6w
ANDJ\ZEJ WOJTOWICZ
w b<>.;·k„rh-t,,nkov:cael\.
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ADAPTACJA SPOŁECZNO-ZA '.VODOW A MŁODZIEŻY

Komputer kontra
pracownik
1

<Korespondencja
Berlina Zach.)

Zacho~nloberlinskie
gazety niemal cod..ziennie zamieszczają ogło
szenia treści: .,kup sobie inteJig~nt
nego pracownika'".
Za owe anonse płaC4 produ<'0nei komputerów, które w ostatnich
Jataell eoru: częściej zastępuią w
Berlinie Zachodnim nie tyltto uNtdnik6w, ai. także intynierow i
Nbołafli:6w w fabrykach. Jak ~!ę
ałeo.flcjalnie OC9Ilia w przecią·
~ Olliatnłch trzech lat na skutek
ma110••to instalowania komputerów w bl.Ul'ach oraz przy 1tE:ro'WanN procesami produkcyjnymi
lłraełlo pra~ około 30 tya. zachod1tio rlińczyk6w. Komputery i robo
okazały 1ię mniej wymaga~
I tańsze. Niedawno opui:>likowa
przes Instytut Badan GosP<><\UCzych w Berlinie Zachodnim
p1 1:11.!)za aul(eruJe, :I.a najbli?.sze
la
przynios11, dalsze pogłębianie
i!41 'bezrobocia spowodowanego ma·
wym wkraczaniem do tuteJszych
kładów komputaryzacJL
N\4 wi~ dziwnego, te z:w!Ązkl
awodowe podejmuj" wiele przeełwblałat. Jak do~d okazały •ię
one ~k nieskuteczne. Ruch za•odowy 1Ue wyTaził też zgody na

proposye}ę

,.„

•M

uchodnioberlińsklch

Problem kadr w resorcie llancilll •1111-'
nic:meao nalezy do jednych z ll'udniejszycil.
Handlowiec bowiem to nie tylko u.wód.
lecz również awoiate powołanie, umie~t
no&ć nawiązywania kontaktów, aparycj1&, ·W9na1anna elegancja. Dochodzi do teao oczywiacie znajomosc jęz;ykow obcych l 1;dolnołć radzenia sobie w
nieprzewidzianych
aytuacjach Wyżne •iudla ekonomiczne s
zakresu handlu zaaranicznego •Il oezywi11ei•
tylko wstępni\ legitymacją do pvdJęCilol pracy w centralach llandlu zagrarucznego. Nieodzownym warunkiem jest posiadanie wiedzy o technice i technologii wytwarzani~
towuów, którymi 111ę handluje, znajomości
reguł obowiązujących na rynkach obcych.
z których pochodr.ą kontrahenci. Generalnie
można więc powiedzieć, że nie je11t to :r.awod ni łatwy, ni prosty, wymagają.:y i
wiedzy, I zaangażowania, 1 inteligencji, i iowarzy•kiego obycia.
Jednocześnie jediak _ł Jl.la jelt tG iajemD).
q, 6w!at handlu zacranicznego ma charaicoo
ter trochę elitarny i trochę umkll.i41ty W7•
jazdy zagraniczne, krótsze lub dłuższe drl~
gacje na 1tełd;r, t.r&i i wystawy, wre~zcie
pobyt na placówkach wytwarzaj" woko! mechanizmu lcil. :rozdziałów atmos!er4 ~hl.\
dwuznaczno'cń

•i-

W„ Textilimpexie"
wiedz
J•

i mafijności.

Młodzi ludzie, którzy st.artuJI\ ciq praą
w handlu :i:agranicznym, to z reguły '<bsol•
wencl wyżuych uczelni. Ich adaptacja spo-o
łec,;no-zawodowa w centralach handlu zagranicznego przebiega nie bez oporow
i
truclnołol. Jest to swł\zan• zarówno :i; ich
pozycją, jak 1 niejako niejasną 11tuacj11 w
zakresie przyałej JICH:YCji, możllwonl ..,..,.
jazdów lip.
w liltopadzJ. br. w łlódzklej apółoe HDdlu ngranłcznego „Textlllmpex" opracowano I wdrotono do rullzacJI pro&ram a<laPtacjl mło<bież7, który u11:y1kał ni• tylko wyjątkowo wy10k14 oeenfl w 1amym irodowlsku młodych pracowników, jak równlei w
11l1tancjach PZPR i ZSMP, a takłit • kie-rownlctwle MHZ. Dokument został uznany
n wzorcowy I ma być przekazany do urzeczywJ.1tnla:n.la W Innych przedsiębforstW'łCA

1 technolog\4 przynajmnle) w zakrtltii•
jednej branzy.
Po ukończeniu stai11 w danej komoro•
joj kierownik wpisuje do karty at.azowej
oceny punktowane od sera lio 10. Punkty
otrzymuje 1ię również za stopień na dyplomie. Po podliczeniu punktów w zaletnoł
ei od uzyskanego pułapu, ustala li4 wynagrodzenie, które może wahać
'od 10,!> tlo
13 ty•. Jeżeli kandydat nie otrzymał wymaganego minimum rozwiązuje się stcirunek pracy z absolwentem. Zaznaczmy tu
również, że proponowane w, „Textilimi,>elCie"
wynagrodzenia należą do najwyżazycb. w całym polskim handlu zagranicznym.
Będąc jui: pracownikiem młody człowiek
ma zaplanowany 1wój rozwój zawodowy poprzez podnoszenie kwalifikacji w takich
formach jak praktyki krajowe, obowiązko
wa technologicznm praktyka w pierwszym
roku pracy, składająca 1!4 1 dwóch częiócl
teoretycznej (wykłady) 1 praktycznej
(stai w zakładach produkc1jn1ch), praktyki
w spółkach zagranicznych i • agentów, stud ia podyplomowe na temat rachunku eltonom icznego w hz na UŁ, kuny 1pecjallatycz..
ne w ukresie wełny I O.wełny.
W przypadku pracownika, który .twaru
poprzez awojl\ efektywni\ praćc oraz lliZYhkie dokształcanie rarówno u.wodowe jak I
językowe, szanse ata.n!i. •ię pełnowartośclo''•Ym - zarówno w sensie kwal!f\ka.cjl jak
l moralnym - handlowcem. stosuje się wobee niego tiw. przyspieszon'I drogę rozwoju, która oznacza we.iście n.a listę kadry
rMerwowej na l!tanowiska kierownicze Oł'llli
kadry rezerwowej na wyjazd1 ugranlcz..
ne na placówkl.
Również wszelkie przefl4dy kadJ'owe on•
•wanH Ił! dokonywane z udziałem czlon.ków Zarządu Zakładowe10 ZSMP.
Z. w „Textillmpexie" l do teJ poi')' cizia..
ło 1ię w za.kresie uwzględniania potrzeb I
roll młodzieży dobrze 6wiadcz7 !ald. ie d.7rektor generalny 1półkl - Jerzy Wojtkowski, zorte.ł ter:oroc:mym „Dyrektorem Roku"
w ramach konku.reu organizowanego przn
Zl. ZSM?.

„

-
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8

nleł. sty end!a dla nailepszych studentów, w
i n sposób wiąż110 ich z firmą.
W „Textilimpexie" powołano tllkła.duwl\
kOmlaję atażOWI\, której zadaniem jest poza
u.kwalifikowaniem kandydat. do pracy, vatalenie wraz a nim programu 1tatowe10.
Obejmuje on. okr•• 8-mlesięczn:r. w c.i;oie
którego kandyd.t musi przejść prze:i: 5 komórek orfanizac:rjnych w z.lotności od potrzeb oraz zawsr.e przez Dział Organizacji
Zarz14dzanl1, magazyny oraz zakład produkcyjny. Pozwoli to zapoznać się atatyścle nie
tylko z organiza11j4 apółkł I i :r.adanlami jej
poszczególnych
funkcjonalny~h
komarek.
lecz także Z praCI\ magazynOW OrU tech-

pracodawców, aby obni!y6 w mie•et.e płacę 6rednla, o 5 do T procent. Podobno wówci:as, jak twlerdq fabrykanci, opłaciłoby al• mow
u.trucln!a6 ludzi, a nie Instalować
u.stępujące ich komputery.
Oil.)
Przed kilku zaledwie tygodniami komputery wywołały kolejny
konflikt między pracodawcami a uh'TT.HW/.H./HD"/7.H/N"H'.H/H/HD77/'/THH.//'UHD77077./.n:H'/LU'H/.UH//.N//'/H//'H"h9"/~/H.U//U7'U////////HH.JZ
wganizacjami pracowniczymi otóż
tutejsza filia wielkiego koncernu
r.aehodnionlemieckiego
„Siemens".
Podobnie jak I kilka jeszc1.e cddz1Ał6w bo~~kkh potentatów przemysłowych, postanowiła bez 0010zumlenia 1ię ie :t\>Oiązkami zawodowymi wprovcadzlć komputerowv
system analizy pracy robotników
Oblicu się, te w PoW:e tracimy
opakowań dla przemysłu spot~
Pocz11tkowo objęto nim !lOO osob
od 13 do IS procent produkowane~
.:zego wynosi ponad 40 pre>cent. Jest
W.edług
oficjalnego oświadczenia
tet. jedynym producentem w kraj11
tywności na skutek wadliwego ~
Ji;ierownlctwa „Siemensa" komptt·
tery miały lłużyć wyłącznie do
pakowania lub jego braku. PO<łjęts
folii dwuwarstwowej 1 at.eatem ,:J,".
usprewnianla obliczania wynagro-w latach siedemdziesiątych lnwes;1yFolia ta mote b;ć dopuszczana de
~ze~. W Istocie, jak się rzekło.
cje rrutjące na celu
rozbudowę,
bezpo~redniego styku 1 mlęHDl,
a
~ły.skawfC%n!e potrafili ocenić or1yimacz.nie
powiększyły po encJał pr •
nawet
:t tłuszc7.aml. Mohta jlł r6w·
atność zawodowa kaMego- z- pradukcyjny i unowocześniły techn„rJe7 stosować do ł17W'. pakowania
ownlków I jego wyd11jnok PQ·
'oi?ię ich \>.' twarzania. Podj~oo td
orMniowego, które pnedłub. tywotśr~dnio więc komput-.ry ..tvpu·ą··
nośt produktów spotywezyeh.
produkcję hardzo nowoczesnyl'b oko!fO należy 7-wolnić z pracy
palr:owań
:i
folii
polieb'lenoweJ
Blisko 150 tyg pr11cu·acvcb "' !W roku UJ86 białoctocka fabryka
milionowym Berlinie Zachodnim.
jedno- i dwuwarstwowej oraz opl!lrwiękuy produkcję folii jednowar' zgodnie i: zarzadzeniem tutejszych
kowan~a !' · vropian<>We pel: +.yr wład:t. będzie ocenianych na eo dti"lń
tłwowej i dwuwarstwowej o 20 d11
nowe.
właśnie
przez komputery. Tam
25 procent. Na tak pokaźny wzroait
,:dzie ludzie okaża 11ię od kompuZn~cząee mie11tc1 w produkejt .pozwolą znacz.nie zwiększone dostaterów mniej wydajni lub łch pra·
pakowań z. fol!i i styropianu
ma
wy su::oweów, eł6wni• kzajo'W)'cb.
ea będzie drobza - poza bramy
Przedsiębiorstwo Doświsdczalne Q..
fabryczne. rzecz jasna. -wyrzucani
pakowań w Białymstoku ,,Pak:Telał I sdjęofe CAr będll pracownicy.
pol", którego uduał w wytwarr.anłu
M tt.
:ROMAN BIEA'K:O

es.

pakowań

Pro ukeja

ył

li czerwca 1947 roku. Na un!-

wer.syter:ie
Harvard
w-yg!asza
przemówienie sekretarz stanu G<!or~e MaMhall. Przeclsta"'ia nlan
<'.ldbudowy ~n·oSZcz.onei Europy w którel
nanuie ieszczp ~osoodarcz:v chao.s Amf'"
ryk.a chce Euroo!e wmóc ale t>od wal"U.""Ikiem te w.szvstkle kra ie tei;ro kontynentu weida l'e wzaiemne córozuroienie I same zdecvduia iaki ma być tie-n
\'lr<>gram odbudowy.
\Vok61 olanu Marshalla l odmowy m
hl. u.działu w nim Polski narosło wiele
mitów. Oto twierdzi 5ię że stracillśmY
!!IZ!L1115e uzyskania wielkiel!o zastrzyku nomocy I 'Że O-Oi!izl;śmv oosJusznie na ~
ku MoskwY Podobnie lak Ju~osła'\vi>ll
Bulga.ri.a Czechosłowacja Rumunia Wę
gry I Albania c-zvli kraie ..opanowane"
t>rziez komunistów Można uśm!echna~ się
z oowodu !ei e'vkietki komun:il!'tvcznei
. ez'!' też eoclal'stvcznel. albowiem.
w
194'7 roku w kTalach Em.'IO'PY w«hodn!ei
l'IDMW'Y kształ>bu Ustrojowego nk! były ~
le "PTzesadzone. lak nti. w C2>9Choolow.a-

nie świ.,.towel (20 m:ilionów z.111bitych), al<t
ńba wiano się ideolo~iczne1 ekBP11.I1"1fł ko-

muninnu. Dodaimv od M.rn ił "' oWYm
czaale
o komunizm nodeirzane . były
~ównież oa'!"tie rocialistyczne w Europie.
• ·nawet
ruchy
narodowowY<:woleńcze
i.nspirowanp t1rnez burtu.a:zle (P6tnieldze
oba lenie w 1952 roku nrzy t>OmOC'.J CIA
burżua:i:y1neito rządu Moosaóek.a w Tehe-

ntnie I umoenienn„ retImu naeh.a na. t!~
ole.i obra.ziu1e a.meryk,ański• tobie. łrw"•
laoe zreezta do dz.i~).

1111'\"00n!e

1 • 'DOWole-n nymi

UIJf.a.lpn iiami

8().

1u.sznik6w ro7.t>atryweny n:·ze?.
ezt~
wielkie rn<>c11nstwe Doda lmv od Nl.Zll. ~A
włarncf' od.bud<J1Wa Niemiec zaoowiedz\anl'. iuli! 1• St.ut!~a:rde w priem6wiom1u
BYTnesa. byla Jądrem t:ilanu Ma[\S<h.ali..
Oczywiśc:e mieli skor:z;y~ać 1 Inru . ale •
trle mniel. O ~ Wieo&1 Ol'ZYPAdtO dolarów na oomoe die 8ZV'bkłe1 odif:JTJ.d<YllPY
'l)'!"?le'myełu niem!eckieiro Po wvdoo-zennu
wszysłkfdl u1191=e'1le.ń M<>lotow
wuśd?
Pa.ryt.

Plan M amhalLa był w

i.too.le dailsr;y.m
oolityk!
OfJl"anic:za.nia
wplyw6w komunizmu. OficJalnie iedna.lt.
17 ez~ 1947 r<>kU. mi:ni.strowie llOl'aW
ut.E1!l'aniaznych · W Brytanii I Francji Bevin I Bidault ZIL'Proo<>nOIW8.li kon.ferene~ w snrawle olanu MaxshsJla. DI& om6'Wienis ~1 soraWT 7.a'Orosmno ~n'
sl:Ta st>raw Z&.l!:ran.iQZnYCb ZSRR - Mo!<C>ciągiem

rozwoiu

J'ellllCZtł m:"1ll!d ~6Wl!eniem Ma.?l!lhttna
Ul!tal demonW nlernleckfeito nrzem.Tełu w
:r.acbodnłch

strefaob okut1a><iy•1a1ych f M'Zf!'!'-

wano doet.awe do Zwill2ku Rs.dziec1de1t0
u~d2ie.ń i 1'll81'JZYll w runs.eb aeJ:>~.
Nie m"1!!}o to IMllXll!ll.b!a~ wzyohylni e 6w~yicll »rzYw~ ndi!l!eokicll do '\0-

"1'.tCb

1)()111,_vełW

l'Al.Chodniicl\.

zgodv

cala imprez" 1est

koocią

n:ez:godę?

Tr:ooba tu p:·zvoomni~. t.e tilan l>O"rxr.zedzały tak,e \'."Ydarzenia ;ak : elośna
mowa Win~:ia Churchilla 5 marca
1946 roku - w Fulton (USA) zwiastulaca koniee oowoiennei w.spólprac:v mo08.Nltw koalicii antyhitlerow.-;k:ei I lX>czątek zimnej woiny: orzemówienie eekreta.rza etanu Ja.mesa Bvrnest1 8 wrześ
nia 1946 roku w Kongresie prezydent
widział pomoc w odbudowie Niemiec l
zakwestionował linię Odl)' Ny~; 12
ma:rc.a 1947 roku w Kongresi.>e oreźY<lent
Truman obwieszcza ewoia <looktryne beztiieczeństw:a Stanów Ziednoczonych w ...
Tu.re.li i G1'0Cii zae:rO'M>nvch 1P'kob'V nrzez
Zwią20k Radziecki
r Kon~res za:twiedzdl odnmviednie tundu.s'-e
Wszy.stko to muslalo WYWol~ w MC8kw'.e wzrO>St n•eufnośCi wobec inten.c~
Za.ohodu Do te!!o dooho<lzU rnonoPOl oo- '
elAdia.nia O:;."Ze:;: Stany Z1ednocrone broni
atiomov;-ej, o którym z~ e:Jośno '!r,6wiono. Na Zachodzif' n~ oczywiście n.hl
wier.zy? że ZSRR dażv do W"lrjnY. 'DO l)Qn "l!ll!lionycli

C!leitkłch lltr&tacll
l

'W

n -*"

••. nawet.
łe

11

tonem •awodu. te mu91 ml

11&komunłkow&6.

LeveU był swlęzły
l Ja.kby podirytowany "' rozwiewaniu aa
ten temat fa.klehkolwłek dudzet\.
Cz.., 111\dzf pan, te Kongres lJSA
11dz1e11 Pctmoc;v JakJemukolwlek kraJowl
opanowanemu Pl'Zes komunłst6w7 - 11ełl:larował Lovef.ł łnn reto17ezn7m pyta.-

niem.
ZrMmnl&le,

łe

llOlnformowane

~

mnie Mlnlstennro lpraw Z.rra.nłt1SDYeh
w WarnaW\e sleetlo nałJ'chmlMł prztt·
Wa6 jakfekolwtelr w łeJ 8Pl'awle da.In:•
abłqt. ?fa.łomłut l'Stl4 110l1kf w 1t0Gfe,

a.

lllOł!IM'lltw nchodnfeb (9
odnmełl oftc3alnłe pro-

Plante Ma.r-

•lla.Ua.

W """' $11 ~ t W'1S~ple11ilacdt
e4rwu0łlno w Poltee włarygodnoil6 łeJ Informacji. 'l'J'le nwno 1gła11zało 8łe bH·
1erwher6w. kt6r11y twlerdzlll. te 11na.ftł
problem
»11
dobrze poinformowanego«
. fl-6dła, le
pono9f Zwłl\Zek Radzlee-

wm.

nie-

plan M.a!'Shalla gpowooowal t~

W1ek 1>ań11two 90c.faHst:vC111ne. ( ••• )
Wyjdnfenle Bttn Cohena było a.przeł

rolm,.

Ji::t, lct6l'1 nabronR• nam

m'ędż..- m003.i!'"Stw~mi .

Dl~zeg0

Pierwszym był radca Ben Cohen (... ) Dru·
gim był podsekretarz stanu Robert Lovrtt Obaj dali m1 wyraźnie do pozna·
nla, 7.e nie aa.łeb llezyó 11ię 1 mo1Jłlwo.
lołlł oznkanła fa.kłcbkolwiek
kredyt6w
~„ dotac.U rJnan~wycb przes jakłekol

lt011Ye.t. Wldaiah Polsld w

Z kole:! Jugoolawia na.Jbardz:!eJ wówczai!l programowo eocjalistvcrzna l iako
Pierwsza odrzucaiaca 'Dla.tl ·
Marshalla..
wkrótce miała pot>aść w kon!l!kt ideowopolityczny ze Zwi11Zkiem
RadZ'ieckim.
Wre!\Zci..e za;pomina sę. że odmówila udz~alu w planie Mansh.alla Fin.Landia. któn Mimując neutralistyczne . et.anowi&ko
oświadczyła iż ni„ bedzie s!ę angażowa.6
P<>nieważ

Ro7:mawł&łem w6wll!2ae • dwoma ,,,,..
soklmj ur:i:ędnłkttml Departamentu Stanu.

tlrłeroWaneJ
ftPOs Hł7

~ji.

t-0wa. at! czerwca. '!).r\ey"j~ O!I do Pana czele licznej, bo l.l~osobowej
delegac}l s ekisl>ertam1 od epraw f09'!»dar<l'ZYCh Mołot&wowi
t1t'U!dstawl(\Jl.o
Jut ~towy Dlan obeJmujllCY ca.ł• Eurone. 1-e! zaoobv I możliwośa!.
I 11.'Doe Molo-tow U8tosunkowal •
~
'IJ1anu i o.st.ro ~ •kirytykował. Uznei. ~t
decy<lowani-e o tym 1akle «?~le '0'1"'2lemysłu m11.j11 tl!ę rozwi1.ać w 'P08ZCze~ó1n~b kl"aiMl> 1eet, tn~renc.!11 w I.eh - wnetrzne SDT'SVl'Y !!<lvł O'Zne.ou konl:l'Ol<e.
a ..,,, ost.aitecznym raehun1ro ułtate nieuLet.nośei ekonomiczne! i nuodowel.
Alto z dzisie:!S2lel\"o 'DUnkbu
widz~ia.
n11.liatotnie1szy w-vd8.l~ s!e In.ny :i:ar.z:ut WYmmię~ pri.ez
Mołotowa.
Przy!!-Olt()w.anT
"llt'Ze!Z Zachi'i<! nlan 1ednakowo traktow"! 1
b. 90juszn!ków. państwa llJffiEtralne • b
t'T"!eciwników Tak mee oolnmane Niema,-. kt6Nt ~olaly wo.hią J d!'lkonały o(romnyoh ~niE?,cz"'ń m•~fv ~1eść z 1'>&rvża

wolennel odbudowy i:irofl1v. :umi.ast ~
nić

odlS2ik:<>dowania.
Mofot-ow Z"-'!"Ócił uwa.~. ft 1llf'Ob1.em N4<e•
m:~ M.1-e!'I"" do odrebn"'Ch t OOW'ln1-eft ~

Jak jednak

dm!• w«adomo 11lan. Manma-

z flłxrr wY.k.1.uezał wbW 1.S.RR I fn·
~ kra16w ~łr7Ja.nYch o ooanowanie
h

orzez lromunli!ltów. Tirwal& t:Tłko r:ra 0<>l o tym W'ledzłan.o w MM~ s
.Swcrzeenyeh ~eh 1 d3-Ploa:n.atyC2l!lych ·
donlesiefi.
In~~ Aido •
kit.dilay 'P~

~r6"11r

~wań

e.mer:rlrań.skł•1

t'?tclatrwY z 194'

roku ~ W8'PO!Dnlenfa J6zef8 Win!~
'Wi007A. 6wC2Mne!!o aJl'l.baadora Polski w

Waszynl!"bonle. I 1>o W19ZYetlro co 1>0WYteJ n.a.1'fsałem i...t właśclwl>e t'"OO!W' n: e'vm
Wl!ltę-pem do !r&!!'m•ntów tych W"'PO!!ll·
nleń. mtói-• eytuttt lllll •.Literatur!\"
(m
lli1!4):
„W C12rerwea 11141 rotc" n•ellmt łt .mowie Marshalla. ambasador naJJz
w
Waszyngtonie otrz:vmal Instrukcję 1M'lę
rnłęClfa w Deps.rtamenete l!ltanu n•
możliwie -wysoJdm nezebłu lnform&.c.11 Jak nowa konce1)1)Ja amerykańska miałaby pn;ebleg-M w wykonaniu. W nczetrdlno•ei ~ miałby ;i pom11c;r
Planu
~farsballa korzystat, na Jllkleh warunkach
ł Jaka była„„ 1Jteteetłura reaftzM'j!.

Pr-•

Aseneja ll'raDM

nik.ą

handlu ugranicznep. W eąm ~wt .lelO
isLota7
Troska • and7daió•
pracowników
rozpoczyna IJ4 jui 1 ehwl1- agzaminów
wstępnych u
kierunek handiu iacranicz..
nego Uniweraytetu t.ódzkiego. UczeatnlcZll w
nich przedstawiciele „Textllimpexu". Zaproiramowano łe!1ł14 w1półprac• 1 klerown!ctwam wydziału handlu zagranl=ego w
i:akresle ustalania tematów prac magister1kich pod katem potrzeb spółki. Współpraca
ta roZBzerzona będzie równie! na organ1ui.·
c1e praktyk kursot'.•ych 1 dyplomowych dla
studentów b:z. „ Textilimpe:x" fundujf;: row-

przyjęcia ame-

rYkaliskle.f pemoeir. Moje twierdzenia Cll4)st., nie Uczyły no. cbod miałem prawo
Przedstawiać 91 0 ~• 1zezeg6lnle
dobrze
wprowadzonego w temat. Byłem Juź na
emeryturze kiedy ekipa telewlzYJna BBC
Przyjechała l!o Warszaw:v 1 posta.nowD&
nagra.ó orzypomnłenle tamtych okolłez
nośct. OPOWłedziałem r6wnłe kr.Stko. Jak
wyźeJ. elll„ na.n I mó.f własny uc!zill.ł
w tym bąM eo bl\d~ watnym między
narodowym 1darzenl11.
W audycji teJ ubrał równleł lłfos John
lllckerson. u
moich
waszyngtońskich
czuów Jełeo 1 wloemlnlstrńw (assłstant
1eoretaty ef sta.te) w Departamencie St!\·
nu. Byłem zdzłwlon.y, te oo lata.eh p..Plrł w pełni moJa wers.fe przebiegu zda,
1'11!4!ń. f!twłerclzlł. h
kra,J aoc.fatlstyczny
nie mógł llm:yl! na pomoo marsha.llowlkll. le117; otlc.łalnl rzemnto„ rządu &ml!·
rykańskł«"go karmił! w 194' rokn mlę1h;yna.rodowa opłnlę. h Polska mo~ł 11 w

Planie ~forcballa ń:Or21YSta4S. f.e wYCOfa.
sle li nl„go wobee n1olsk6w MHkwY•.
No t'ÓŻ. warto c1:asem zapoznać si~ ze
§wia~ <>Mwem 'ltC<T.e6tn.fkia
hłsto!ryc1mych
wYdarz<>ft.
r
ła

,,Am.

basady w stanie oblęienia, dy·
plomaei na •tople wojennej: p„
wtarzające •ię aamachy n• mlaje &merykańskle za rraniCll
•kłoniły Departameat Stanu de
aastosowa.nia drakońskich łrocl·
ków dla zapr-wnienia bezpieoaeństwa
awym dyplomatom.
Niedawne
ubójstwo
dwóell
funkcjonariuszy amerykańskiej
Agt>ncji d1. Międzynarodowere
Rozwoju podozas porwania samolotu kuwejckiego na lotni„
ku w Teheranie raz jes1ę1.e
przypomniało. il' zawód amerykańskiego dyplomaty jest bardziej nii kiedvkolwlek zawedem, z którym wiat.e się znane ryzyko, •włamem na BlW.
kim Wschodzie.
Tylke w ol'p

ał

tny t.mi>a..dy

łt.top&d.a łllł.
amerykań·

akie - w Portugalii, Kolumbft
I 8alwadorse - były celem
takl>w terrorystyoznyeh, a
tr
listopada policja włoska onaj.
miła
• udaremnieniu "ltlah
wymlnzonego pnf'elwko ambasable Stanów Zjednocz~uyoh w
R"Xyml• (••. )"

„

• • •
prasie ehH1sklej pojawia
oe:ta.tnlo wiele 'PU'bllkacjl Jlil•
ch~ają,cych lubi,
by .i~
u.rablatl., aby mhe nabył wi4tMI
-.warów.
Pub11'kacje JK'%Te•
pęły U'1!Vatę
Obcokrafo11J'e6w,
którzy okrełla~ ł.14 *14...,_
„ka-mpe.n~ wydawania ~
dzy" lub ,,rewołuc~ wydll'W&•
ni.a". Dażent. do lllYbr.to poziomu kon9Umpejl jHt wł~
zmian' w chtń$'ltlm .tyhl ł,-•ła.
W

mię

-przeszło~! kOD.911M'!)Cja bylia

W

I

ogranlie:r:ana

aaledbyw111.a.

Obecnie mocno 9"t do nlei 11&•
cbęca, fdył jetllt środkiem poprawy atoI17 tyciowej.

• • •
l'n:yWi>d• hr:l(łyjsldej Partrl

PT&cy, Neil Kinnocll. który o4włedzU cn1łatn!o trltmdi~ PółnH•
wysł1tplł 1 tą11anlem 'Pl"Zł'
prowadzenła dochodzeń w ~„ra
wie mcto4 1!zlałanła 1R bespleezelishn w
prowln„jl, 'l!wł•

Dit,

teJ

l'!en.

naduł.ywa.11la

broni palntlf

prz8 p11llcJ<'. Z podobnym ł'

danfem wy$tił'Plł• ła'l\;Żf' "11"1nocnoJ„lanllz'k11. 1ratollc'ka l!loc.falde·
mollrałyC'l:lla
Partia
Pre.ey,
łwlerdzae, te P"'lloJanel umyilula 1trzelaJ1t Ile podejrzanych,
1, nmlarem
pozbawienia Ich
iyCJłL

Prełekstem łe

lneyclenł

łołnleny

a

ł

teJ

ąrawy

1t'1

bm., kiedy patrol

bryłyJsklell

9&8trzelłl

•w6ell męłC.ŻYDt na terenie park11 keto 11pffata lfflYllblatryczn•w l..entlondel't'J'.
Połleja
hvlerd:ilt te w;ablcł byli ll'tłonka
ml Jrlandzkfej Armil Repnbllkańsklt"j, 11'.łiirzy przybylf
d•
111:p!ta.la r. mliij1t. "smordowan!a
jednego 1 pracowników.
·

„

• • •
l•poMka

arencja l\'.YODO
wynik!
dwóch
1ondaty oip!il.11 publiemej prze,._„rowadzonyeh na temat stosunku J'apo:6.czyk6w do uSA Podobne sonda.że przeprowadzono
równolegle w st. Zjednoc7ónyeh.
W Japonii 117 proc. a·nkletowenyeh opowiedziało lłę 'Za zacidnleonlem sł09Un'ków z USA
- w St. Zjednoczonych jedynie
~ 'P'l'OC. Amery'ke.nów odpowiedziało ł!l: u:fa .Japonii!..
przedstswlłl8

• • •
W bazie totnlCJleJ :!d-w&rds w
Kalif11rnll )ln:eprowadzono tł
hm. pierwsZj\ udani~ próbę
•
eksp.-.rymenta.lnym myśliwcem
.,X-!9", kt6rego najbardziej ni•·
ir:wykh\ eechl\ •I\ Kkrzydła 11b11dowane se ntucmego tworzywa, wysuwaJaoe slfl do przetln zamiast w &yl. Samolot ten
..zbudowany jesł z płyt grafitowych, nmacnliwycb masj\ epok1ydow1ło zamiast aluminium
I
nie będzie produkowany 1eryJ.
n!e, leos wykorzystany jedynie
dla wypr6bowanla ,t.echnolol'il
przewidzianych do zastosowania
w przysdośel
w samolotach
sterowanych pri:ez komputery .

• • •
Pnewodnlczący
Prezydium
Związku Komunistów Ju -

KC

gosła wili,

Ali !'!zukri.ja. oświad
na posie<izenlu k:omltetu
ZKJ w jugoełowlańsklch 1lłach
z~rojnycb, te „komuniści jugo1tłowiańrcy nl·gdy nle dopus7:CZI\
do tego, by samorząd został odata wiony na boczny tor, CZ'fo
chcieliby przeciwnicy rocjall•tyc:mego systemu samorządowe
ro".
Zdeeydo.wanla
OOTZ'UC!ł
wszel1rie koncepcje, za kladaj11-ce
te tylko wprowadzenie systemu wielopartyjnego lub .•po..
czył

WTÓt do socjałizmu oaństv.•owamogą "uratować" Jugosła

10"

wię.

DZIENNIK

ł..ODZKI

nr 301 (18'1'il9) I

p

popularno111.ukoweJ, poś„·lęconej dorohkowl nkolenia rawodOWf'IO
Poliki Ludo"''ej i jt'go perspt'ktywom, ubrał m.in. rlos prJ.ewodni·
0%1\03' Narodowej Rady Kultury - prof. Bogdan Suchodolakl. Jero WJSll\Pl~
lllo utytułowane "Wychowanie dla.nowero jutra łwiab." nosih1 charalder ~•Pju
lt.atorye:zno-filozoflezne10
atanowle,eego ro'I wahnla nad tym, jaki1> powinno hvc wy •lto,...nM w~p61Meme młodyeh pokoleń i ku Hl'ntn powinno unit"n11ń.
odou.1 ie.Jl

nowi problematyka rzeczywi1tolci. Chodzi
o 1posob poznawania i rozumienia rzeczywistości
społecznej.
Ta problematyka je1t
11..czególnie bliska. pedagogice, dla ktorei osobowośc ll!dzka nie jest taki\, jakli jest,
lecz taką, jak11 ii-. staje, a nawet jaką 11ę
może stać. Cała wielka •tera moiliwości 'jest
ełówn ym terenem działań wychowawczych
i pedagogicznych. Teoria takich. dzia.łan mote być dziś traktowana jsko &lówna n.i.uka
o człowieku.
Która szkoła uczy dzii naprawdę Jak zyć
I dlaczeeo tyć tak właśnie? A przecież wła
śnie tego
najbard~iej
potrzeba
lud7.iom
współczesnym, a zwlas'l:cza młodzieży.
W
szkole współczesnej nie ma miejsca na szukanie i proponowan·if' odpowiedzi. na. najważnie j~z" pytania życia. Jstnieje wręcz niechęć do problemat_,·ki celów i wartosci. A
jednak nie możemy się wyrrec lakit>J t>dttkacji.
Li<':i:n• •tud ia dotyczące mlodziJ?7.y ukaznl~ jE>j postaw11 krytyczną wobec wspokzes-'
""'" 1poleez»ństwa I jPgn zasad p<lslc;µo" ;in1a w życiu,
ukazują
ucieczkę
w maht
'l'.'sp6lnoty, w akt ywność art y~lyczną, w U<>łwiadczenia nietypowe, w próby innego ży
cia nii. to, które jest' a.k<'eptot~ane 1 zalecani'.
Pedaeoeika, która 11ie podf'jmuje pcglądu
na Iw ial i posta wy wobec 7.ycia jest zlą
I n iewystarcz ając<1 Nl" możemy ulrzymyv.·ać, ii dysponuj„my takim systemem
w
d7i~iejszym świecie, li wystarc1y go tylko
,Jpnwsz„chnić. Taki system jest potrr.ebny,
al" mu&i doplno b;<'Ć w~·pracowany "'spóln~·rn w;nilkiem wszystkich ludzi, wspólnym
v.·ysilkiem pokoleń.

w •0-1Hl11

lldaAMn:a autora,

moDlenł

przyiotowa.nlem dla n.ow„go }utn •v.dsta.
Następnie autor zajmuje się określeniem
tego, jaKiml wskazaniami winna 1ię kierować nowa pedagogika. N1rn·\ązuJ11c do raportll Klubu Rzymskiego, :twraca uwagę na
uczenie 1lę lnn.ow~cyjne. Ludzkośc U<:z~:la
1lę
dotychczas :a; kl~sk nieprzewidzianych,
ucz~·la iię przez 11.olt, Obecnie powinna s i~
uctvć pl1mu.ląc I przPwidnjM. Chod?.1 f\ltaj
o pnjrrie twórczn<ci I pnj„rie my~l„nia al-

wybuchu I wo}ay 'matowej 1tanowil koniec epoki, w l!.:tó:rctl rodziła •i•, rozwijała i triumfowała doktryna postępu.
Od~d
tala rozczarov.11ń,
llW\tp!eń. krytyki I niepokoju zaczęła n1ewzrastać
~U. gdziekolwiek: spojnym:r, spostrzega.my trudności, kon!llkty, 1111plęcla. Zal-. we-

uaiannie

stlonowaniu
)')Odlegaj'
wszelkie eleme nt:'!'
tradycyjnej teori! postępu. W tej I)' tuacji
rodJ:i się nowa świadomość apołf'cxna. l. ieJ
punktu widzenia cywlllucja
wspó!czPsna
wymaca nspra wy l rsejonalnego 1t„row1111.la. Po :raz pierwny w dziejach staje p~zed
ludtmł ·radanfe urniej~tnego kierowania dRlnym ioswojem eywllizacjl

Wychowanie
dla nowego

Pow.ta~ l'-ne proj•kty napr..-.ry I MOrientecj! w1półezesnej eywllh:acjl,
i:mlu:r
dr61 jej roswoju, innej orienh.cjł 11.&uk1, alternatywnej techniki maj,eej r>"czywiśc11•
słutyć ludziom.
W tej moblll:r:acjl 111 Hcn:ególna l'Ola prą
J:'llda~ musi wychowsn.lu, „pnyazłoM albn
~d:de efektem 9.'!l!'llciego odrodzenia. kultu-

Init potratlmy ~~·ule ol<,..ell 16 •lllldnfterna tyv.·nego. Myślenie altPrn3t' wne ztnie11%1\ linię taklcll. pos:i:uklwa~.. Kierunelt ten
na do poszukiwania innych rozwiązail nlł--.. okr„ilie moina jako nowy humanizm. Jest
w. które prezentuje rzeezywistołlt istn!"j'- to pewlen roduj poel11du na lwiat, lttóry
ea. Ludzi• na 016ł Ili\ ule1li wobec i1tni<t•prowadza •fę do przekonania, li w11y~tlco
j,rej neczywisto.ścl i 1lcłonn! .., mnlema.ł,
pne1 człowieka I waz:V1tko dla człowieka
ił w1zy1tl!:o musi by6 tak jak jest. Myśl._
Wyehowanle. w przymieriu i napraw, eyni• alternatywne buny tę uleglo•e. Jul ow!lizacj! - •nuje w końcowej fazie roir.waozyw!iele myśleniem nlebupiecznym, poni•iań prot. Suchodolski m<;>:te być rea1i:r:o""'at kwestionuje ład lstnieJ11cy l buny 1pov.•ane małym!, ale wa.tnymi krokami, od
kój przywykłych do te-go ludzi. Ale za tę
uraz. Wielki program nowego humanizmu
ePnę odsłania horyzonty działań
nowy~h.
to trudne zadanie dla pokolf'n, ale prwclei
proponuje rozwiązania nowe, planuje orgaw tym kierunku zmierzają niektóre wysilki
nlzn<'je i lnst:---tuc.Je nowe.
reformatorów szkoły, zmierzają do tego, ab~·
Zdaniem prot. Suchodol~kiego,
odrP,bną
~1koła stała
si~ szkoła h11manist,\•czn11, v.·
fl'UJ><l ~agadnleń edukacji intel„ktuR ln• j sta pełn~·m ~ensi" rozumienia tego słowa.

'ren, Jronfonalstyemy kon""'8t1'11al nnlemotliwla do1tr:;eżenle l i:rosumlenle
dla
wsp0łe7..etnej p da,;oglkt prawdy, it wychowanie młodego pokolenia dll1 przyszłoł<:i n.le
moł.e mleć eharakteru pr:r:ysto,owan.la 10 do
...-SJ)6kzcsnego stsnu eyw!llzacji, lec:i musi
byt przysto:rowsnlem do uczestnictwa
w
dz!ałsnlach r:mlerzających do odnowienia i
rt'or1entacji tej eywllizac~j!. Wyehowanle mło
dzlf>ty tłls przyszłości świata nie .może by4
przvgotowanlem dls jutra, które będzie pro~tą kąntynuaeją dnia dr.lslejsugo, muiil b_:v6

RÓŻNYCH

L!lt!U.-)e

~ Qlil"'OIDM

!loi6d

był «)'mbolem
eiC'ollw<llłat
l
·~1ytnymai<>8cd.. Po „ rabeku ele>rpi.iiwoM z,n~ . .sabl"' ; ZA'P„Wne

~ m~ł

~ie

llO ~ł

dz\eń

111t•d w„;ęta 6141 nazwa 7<8.lfet!Z-M»nest.o -.,ku a~'IOweto ...ea-

.ie :11.ola 1-moze.

"'°

bur".

.i.. na w:rll'NWe

•
bdLi. Al~k>!!oander ~eedoński o-t-rzvmał od swoleiro nAUQtYcifl<.Ja..
z;n.8.komitoe10 .t:Ioz<>fa A::yst-O'tel•
sa, wi°"1" rad. a. wśród nleh rade zawini~a 'llO drod'.:M na
11rYSJJ41 S<>kotra n.a ~ I;ney~kim. To mill.leńki• teryt()ri'llm
omo w 11tOble :ni• o?lZedeta~
~ wodza. t.adine~
fJl'laozenba
et;r.a«tl{Jczn>el?o. .tle l'Qdil.& blm rołUlla za wi eTa.ll\oOll. 'W'edłulr i .
t:endY .,,1: ks!r mlodołoi. l!?'Zll"WraU&

1' ..-lł.11oJN ll".leków el<>Pe Dl"M'"
w!ez <>n<> z kont:v-nen<U Rtr:vk"ń
ek'ee:<> efo 'nnY"Ch i !"OAl\n• t.e.
ne-~oko r<rnPrZ>e$lr.zenił• iri41 w
~w!ec!oe Hodr>wa no 1• w "ltr<>da>Ch narka.eh, na 1>lant-.aelach.
w wa l"lllllki.ch dom<YWYeh · leiez
w rnia'l'f! ~wani• Jlllę n• 'DÓll'IM

liekart!lbwem~.

nie7'bedn.Ym

~- WV?PN!.W!' ~I. :!dobyte a ettd(YW?I • ?"0(11 n~ o'ttfl'l.ał
~•

d<Jbnie nam d-,,14 :many al<>ea..

J.edn:t

„ „•-a.a.we.".
......_..

in.a~

mndiei.'9&!r.

lit.Tm kwie.tkiie."XI". łn!nł

ctem

11!1.1l!lJ' ~ .1A'ko
„elo'!IS ~wiMtT'. I nlieprzy'!)ll!d<~o. W o1~ al.,,_,_ W

M.'U<:e

rAi.4

karl()'IJl'<l.ci.tl

cia;ru

'°":-.ir.ał

1.eznt<'r.Ych wJata!wośe'.s.e'h
w'edrz:iotili tui na.-! t>ra-1'!'11 priipdkcw:ie Sta.rorr::vm:=lk!I medt'7lK I
'4ki&n !Dl"l<!lko>Md w 1r111·olei ittn~ llt.
.MedycYTI"-" be.k 'l)i881:
„ Ta ~i na. „ W"!"8U"'2l&
nn T'.
w=.acni;11. 1l!ll!m. >1Pedza himi e.
'DOW~ule wype<tl.anie
wło
sów. ~ tolt,dek".
Ni-e'\'l,7brednY. nie '1>1'2Y~
1~~ kfoootów. .a1<>811 od dawna.

Tom gdzie
:n.

u n.u •torozy.kJami,, i:aczel:r
zxlob!ć au kni• ne.ń. !r.allli i am<>lt;mgi
wytwornych
pa no w.
Stały
1i-i
najipodnie)n\
oz.dobą
wielkich
eali;
ravtów I
wyki.nntnyc,\l
pnyjęć.
z.a. Ol"Y'.srinalne odmiany t:>ta.clono
b&J<>ń.sk;e illU!lllY. N.a 1icytai<:1; w
Cheaop.side w r. 1862 lor<! Sus•
ex .:r.BiPlac'.ł 1.000 .tuntów.
Dla
zdobyc:a no-wych kwiatów nm.aukano troodkalne dżungi.
J>Oodzv.."TOtnikowe 1118)'. Wielu ~
i>ene~ie nrzyf)łaci2o

iJnC!em.

a1e Jnni zrobi.ij ma.je.tek. Pu,y-w<>żomo cale roAlLnY ieb:r .a.dz! ć 1-e
w ~oo·wy-eh Ol:'amerd.a>0h i m•~
rna.ak.ich olll"<>C!ach. Była to J.bna
l{orąci.lta Tym wi~'lmn. te nikt
nie ~tr~ł wYhodować no-1
ro.ślin.Y. Nasiona nie W>!IOh<>d<Z!ły P<>odziel.<>n<1 ll"OOilln:v zamioera1v.
Dopiero w wl>!'lle la.t nóinie1
eł:wioend7x>no t. .t.orozYk mlh9'
iyć w eYmbiOIJ'Ji« lt dn~virern. a
wla,~iw!e z -oewr_ym sira.tunk'em
VZY'ba. który d9"Jl>11rc7J& mu 'D".>t~;"'ia

I

mi•i.c. ... 11.

„Pierwsi byli bracia Wright"
R•k 188' Al•kSt.nder .MouJskl buduje w Roajl n~let
a napędr.ie parowym, dokonuje prób w1lotu. 189l' Clemenł
Ader na 1a1noloeie parow:rm ,;Avion ill" przelatuje (?) 2M
metrow. Amerykaniń Samuel Langley buduje modele lataj~
oe, by wreui:i w roku 1903 skonstruować całkiem udan1 •~
. molot. W ty1 umym roku Niemiec Karol Jatho dokonuje na
· swoim trójpła owcu kilku skoków. Polski uczony, Stefau On.wiccki, opracował już ,,/i 18~2 r. teorię imi«Ja. Rosjan~, Miko•
łaj Żukowski, shvonył podstawy aerodynamiki. Amerykana&!
te-or•tyk lotnictwa, Oclave Chanute, za.stosował na nybowł!•
at•ry: wy1okoś<"i i kierunkowy, Ale llte połączy te osiącnięoia

DZIE~NJK ł.OozK.• •

-

~

„

-

»-i

~at.a

RoiMn:r l"OCll!IlnorlamT

lll

n„ dwiema. metodami. Pfel"Wl!llU
'l)t'~ i»d'Zial. druo 'D1'?A!<Z
WT81.e-mlln!• S !08Uil\<: "Dlerw•za.
iX.bierl1TIY !!'le 11tare1 ro!H nT •to:bolK: WZ"r<ll!rtu wkla.d~mT l(O do
oooowiedn;eito olVTiu 1 z~tl\Tar
t<>4C"l11 fJ.'OdkÓW odżYWC7.'l~h. mokli-o-- · mak~l.,.rnentów
T.11k
„ore-ll!IJ'O'Wane
11l<rl:ki wzro<"\1.\
wkł.adam:r do nrobhv.-~k (każdy
od<lr.ielni•l I Wl9'aw'-11mv na !"<'·{'>'!'. Jo@l."t t.o k<'.IJ.o obN1cal11-oe J!lle
, 8ZY'b~e. ~t~eeh ~ów
na mł~. M• 1IJ'm kłJJlie m6wi!I<' Trl~ . . . .~ •'ll'ft~.

O!-:r

~

I

Rozpuszczacz

i.t ró,.._.

m„

•i• "'

włosów

Wioerlie • t)'dl
. .babe!ln:rob•
'Drzepiil!Ów. JPri.kui:rwanYch
•
wkolenia. na i><:>k.olenie. zall!lnelo. a.le niektóne zachował.,. sł•
do d:z!A. Ja.k tie r.a. 1>r:eykład :
Dla l)O'l)r nvy aopet-.,tu I
8o'it
al()oeJ!JU oijemy dw•-t~
N.1:1'
oekiennie 'Dl"l«I ~nt- llO -i.dnej ly:ł.eeme od herbaty. Aloe•
mO'Żina u.leci~ ta:lci.e 1ako łrodoek
leezniC1.Y w.IJ~eaje,cy ~lk-1 .
W tym eel!u -1.eiy llem.l•~ 50

-prg k.at.1.r-ze. Wy111~
'.1'07JJ>u&cit .ok al~ w ochl<>·~ 11ł7 WIPÓl!lllet&ej biol.eehnolocłt 1kupU7 1141 oat&tnle
dzone1 nrze-iirotowanel wodzi• w Jl& rozwl,aa.nlu bardgo przy:gieDlJl.eł'o problemu. jakim Jest utyka.nit: 1!11 wannowych l umywalkowyeb •Yfonów
ludzkimi
~nku 1 :10 I k.l'O'Pl.. cotowe.
.Itooz.twór 1*n st-01Su .le llli• takż.e 1'1•losa.mi. W efekcie, jak podali niedawno rseoznley flrmv G•·
do "Dl'Uka.nla. w przY'!ladku z.apa- n~x Corporatlon w Roekvllle, pow1tal lł1>ecjalnr plJn r01ldal•nie. 1.a,my ustnoel I do kom'tl1•e- daJw,or "'Joer.
eów 11rI:r 'DOdcna:t.nienh1 ekór:r.
N.a,.\slru.teczniel a.l<Joe\11
driala
Pl:rn ałe •wlera łJ'il&wTott dla ilrocfk6,i,
rfHhaht 11lłn:rl'lb
wówczu, ll'dY 2erwa.n•
li9oie kwa1ów, łu•ó" I ro:i:pu111cu.lnlkó-.r w. odrlW:Jlfeniu od llleh
trz:rma i!lł• 'l>me>J: 'ivd?.ll!'ń
w
podosa.s d1lalanla •le wydziela 11lepła. Czynnikiem ak~ywnym,
olernnośco!. w t.e-muf.f:'ahm"T.e Od któl\y rozpl,tuJe kł'bkl włosów. a nast„mfe J11 rospnsJ>JCza ,fe•t
proteaza alkaliczna. któr• u.zy1k&no 1 he·
l)].ue ' do "Dhll!l I etoi>ni C. R~z bowiem •nz;vm w t.Tm t.e w :roślinach. które dowll pewnege NldzaJu bakte.rii. W firmowym laboratorium
~1;l11Jl!'.ł:r el41 w te)(o rod.zalri.t nie- wyh:olow1-no 1 rozmnotono 1en. który eteruje 1yn.tez• tero u1eD'!"ZYl«.Ja.cycl\ warunk.aeh. 'D'OW- 1ym11 w or1ani1Dl&Cb :bwycb. !•teł Je10 ProdukcJe, na skal~
sta-t. l!Jl.lbet.ancje biolo1ttcr,n!• a- prsemy1low1, trzeba będzie zaplsa~ na konto 1ukoe16w tnłynlerli
kitY'wne. a w l"e7JU1tacle 1.oh dl'da.- renety~neJ, Preparat rozpu1zezajj\Cy wlOJy o n.szwie Prot• jHt
I.ant~ leeznl·MJe wmnu:a 814.
- Jak aapowlada firma Genex - 11ierwHYm a cale.J serii ' en:Bed„<C:Y" am r.in:rm etrmt'łda- 1;rmatyesnycb łrodków et:YUC1:l!CYCh, które motna 11z::vsk"'6 d7!:1ę·
to.rem. 90lr al~ ood:no.e!
ki zdobyezom bloteehnolorJI. Ich wprowadz:f'nle na rynek mnsł
~edd ml<>"W!•Piko1. na l11fe'koele i Jedna.t . - t d saakCM1ptow11.n 0 przn ameryk111\sk11 A1ene.t11 0n>Hti• ~ „~lalll!' MAl\I$.. ohrenr lłrodowlska.

• l!!;śol ~-- " • )ro!~ ł

t4'

i.~ w lrtórym WO!'t!ld.. -oz.nicy eok: mtl-.an:r l<!'IM:
ł
miod.em, h.·,ńskim lub t""'9'm
8!Tlaleem ! maelflm 6mloeł.a'fl.t<()
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wym,

ed-1

W'~~~

orchidee
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11.ołldina

I

harmonijną calość?

17 1rudnia 1~03 roku, miejaeowoae Kitt:r Hawk, USA. !Ił& ,..
lu atartowym pięi\ oaób. W9ród nich braei.11 Orville i Wilba.r
Wrigb.t, mech„nicy, wlaicioiele warsztatu rowerowece w Daf•
ton w Północnej Karolinie. Na uynie dłurosei 13 m, uw1eue1uj 21 em nad ziemią, spoczy111a Jłówny bohater: dwupiatowitt
ae sterem wysokości umieszczonym przed sk.nydłami, i; dw•·
ma śmigłami pchającymi, napędzanymi aa pomoc11 prsekładni
łańcuchowej przez silnik o mocy 16 KM. Zajmuje w nim nue61ce Orville - leżv płasko na brzuchu, w jednej dłeni ~u:rr
ma drąirlt poruszijąci sterem \ll'ysokości, w dru1iej - dr,żefl:
kont!'Oiujący 1tn kierunkowy i 1iętkie końcówki skrzydeł (lotJ;;i wynale-Liono później). Na wysokości 10 metrów pred.ko*Ai·
"'·iatru ""•·no•i prawie 50 km h, trzeba lecit>~ nisko. \'\ 1atf
wzmara się, j<'dnak platowieo odrywa •il! od uyny, wyehodst
na wysoko~ć tn:PPh metrów, lee! po lillil -.,roatej po11ł111sn7
pilotowi! Po dwunutu ••kund:aeh, prPeleei&WHJ H mttrow
111duje.
Bracia latalt tece dnia aa 11nl•n•. 1'f einrart:vm llMlle Wllltv
utnymał
powletrn J"'1"H 59 •Pk11nt, prz~lat11JI\• 2l!ł
trów.

ftl.t

kwitną

K.a.timKl!lki.
Sl)Or• oirodnictwo er.kla.rnioWZJ' \lol, Antonieiro Ke!ątlta..
La!u.1-ta 11.ioe ma.. wY1echa1.. Pod
\>ello nieoDeicno.ść 1>rzyjmuj11 :11u
d.r Janin.a Woinia.k - lci@r<>Wni'lc
mde.1iSOOW>el!'>O · labo>.ratorium
Jolanta Chyż.a - ~ oProoukcit "bel?:o ,gpeci.a.liBty<::rme11:0 aio-l>Odar„lwa on<>dniczel{o.
- Proszę ll'Jd111ć buty, n.al-Myd
h'Dde 1 bi.ał:r ~eh. W DA·
az:ym l&ibor.a.l>oiritun ob<lwia7JU1•
u...dJ eal! operacyln•1 - !)()>UClla. nu dr Wofo;ak. Wchodll'Jimy ® 'l>lerWi'lzel(o nomi~
n.111.. ~Ml 1>r7:Yllt<lltoW'll~ 11i4! n.e.C:ZY'nioa, l)I'(llbów'k.l. 1)0'Żyw1d..
'D. p i.ota'

r~mv

ł

t.i.-

l'()Z!nl-n"

t.e.oznioi;y oz'.Y'Jli" ÓMJI -.Jdl\.l,111.ce imi41 w ndm •kładn~ki. witaminy I wl:wta.ncle l7.l.bil11 iace
mikroby Bh{)!['()botwprcme. W na•zy.eh «lZ&S&Ch <IOk .aJ.ONl.l ehJ,ły
ja.ko l!Ur<>Will!IC 1'Tlśoi<>wY d.o 'Dt'odttkcii 1>re-l)llrait6w •to.sow.an:rch
w lecoz.eniu niutóryeh cbor6.b
oesu. dycha>w.iey oek:rzelowe-1.
ohr<01nicznych ka.tarów
żoładka.
wnocl6W :żołądka i dwuna...tniC'Y.
Nl• :rachowały 11141 tródłow>e !inbmae1• ki-edy ( lak roślina t.a
z'!lala.da el• 11«. '1n!ICh<>d'Zie i:ut"()lpJ', al.. >rt<O. w. l'OllY18kie1 me.d:Y'CJ'!li• .ie- .t~ino
łtrł

2>!)

Byt wiek d2i!e~ęt.na.t:f. &a1
aa:o&.rną! Amo11rykc. Angii•. N~em
ea~y lwi.at. OrchidJee. zwa-

! •

kwiatu t>Okoiowelfo.

"00ludlll~u\ski.e1 'MlJł~ni
Kar'!'11. - ~ltna. te Olria.sr• wYJ!>(>k<lo.M d,,.;~e_q'.ecJu me>trów. O 1-e--

cy

eorĄ.7.

11141

„Wysusza rany, wzmacnia sen
spędza negme, powstrzymuje wypadanie
włosów, oczyszcza tołądek ..•"

ca.lN:la. 8\b' 4. 1'11!Mk.~. ~
'l'!'2Y tym ('C>dc! na.lc!ęłiw;e. ina.1l)otleołn:le~ !l"<llJllY. WJ'Wl)a li .lt.Ywym

JIJt!l'W'llZ

fi lOON

„

ABJtura.l.ny 11"4 kiażd.j ~llT bi
z1.in!i.. Po oz1*t'oech m.nie.l wł~J
mi>ł!ll!lil\Ca.ch kręcenia J.llilc lfdyl:l!J'
-pr:i,.ez 'P1"~0W&ni•

'D'()WllJ!;a,\e O-

ko.Io JO nowych i--4-milimel.irowych tworów zwanych 11rotok0rmuru.. Te ~m,Y juti w.aa.dz!c!
do l>rZYJrOtowanyich kolb :1 DOŻY
Vl"k•. :zmiHZanlł - :i; wycill.lliem a
all( m-ou:lllklch. .Teet t.o naib<Lrdzi•l efektywny Al)(NIÓb l'07lIT1?l•iania .torezyków.
.A te-ra.• d.ruu met~ - ...,,,...
•iew. Znanym 190hi• st>Ol!Obem
iioka!im::r za P.Y'lić kiwiaty •tor'1 ozyka. W naturze ro.bil 1>o owady - tuta.i lu.d:r:i>e. Z ka.Me@
kwiatu u:r..nkule Jlie kilk'a mir
lionów 81.&tro<brll.WWY-Oh J'la.sion.
R1..eoz w tym. ie s tych kdlku.
milionów D<>W"1a 1a n3e1ioz.n ~ tylko rołlin.l' a ! t. nie m.wsfA
'dz'edzicz1, cech:r l)rzodkóv: Wyhodowanie j.e.<in&i rośEny ilrw• ok
.•iedmiu lat. Proszę po-pa,trz(IĆ.
te na8iona. wY•~iane były na po.żywce w 1i<"1louad1'oe
1983 r.
Pierw&Sze roślinki uzvoiks.Lśm:r Po
cztere<"h mj~<oiącach. ale lnne
wcią.ż kiel1ru1~. Tr.z.e-ba '1>"7.Y nich
z.a.chc>w"ć >!ro>eielalne ....-arunkl. Jak
Nn w\dl'li. w n1111iym 1aborati&r.um n~ ma ł1r'11.tła. dl!ll41Tln~o.
.R.o.olli!'l'.T b.od~Wafte ... l"'Z:'f tw1.-

I

J1ł•

„w:4va,...

~

1*!•

~

„

w

d{)ll)rowa<lwnego do fit.anu v.Tunda.. Mie.szan.kę zo,,;ta;vić na dobę. 'P-0 l-zy:rn rozitrz.ać. l>rzec~
dzić i zażyw.ać po iednoei lyżecz
oe od herbal.Y rano. na !lodtinę
-prze-O iedzeniern. 'l'r.zeba 1edna.k
pJJmiętać. 740
w c.ąży ; or.z.r
ró.znee;-0 rodzaiu krwaw;eniach
nie wolno olć 90ku z aloesu.
Bywa. skaleczy kto.! re:kę lub
z.dany e'ę niewielkie ooar~nie.
.Teś.11 j0\!t9t
w drunu .al<>e6. trl.ldno 90bioe tyczyć lep.szeł'<> lek.ar•twa na pi~ P-01TI<>e. Umytt
liJć rośli.ny
na.le:t:r
roT.d 1,t
W7Jdhllt. ta.k UJy uwidoozni.ł aią
m·i!ld;.u · I t>rzyJotyt na. MW"9n
11'1- do boil•e>eR<> miel-.

I

Francuscy ucir.eni wy1un11t1 klika hlpotą łlum•ea"'4'lf'fllt
dziwne zachowanie alę komety. Plerw11<a s nloh 1lotl, te w
J'\drse komety morl! hyc! dwa :tr6dla promieniowania. s lrt6ryob jedno jest zn&cznie jaśnieJs:ie. Wirowanie komet:o 1 11sybkością 24-48 rodzin powoduJe okresowe zmiany Ja11nośeł. Dł'11.·
I& blpott'za zakłada. te J11dro komety poikryte Jen crub1, warstw" pyłów kosmicznych uzbieranych podcs&ll Jrj poprzednleh
lotó.w w kierunku Słońca. Ta warstwa może by~ mleJ1eaml
naru~zona 1tąd
smi&ny jasności. Nie wiadomo tylke, l!O
moż~ spowodować takie naruszenia pyłowego pokrowoa. Inna
blpotł!u augeruje, te mruganie komety może być 1powodow&ne
rwałtownym1 wyrzutami razu 11 Je.I j11,dra. ZJawilko to wystąpiło :z&pewn 8 pod wplywelll łlłepla słoneesnera Pn<;f '!blli&nlu 11111 kome-ty "' kierunku nuu.t rwla1d:r. Wy~tęJ>uje 1„t„n1ywne parawanlr J'11t.l'14le rhuakter rwalt&wn)l'eb Prupcjl łY·
•lęłl)I" l>on fMm, Te 1\';fbuch„ IU!U powoduj, ołtr•-• rM:jt.J.
nl11.nle komety.

zala.c! ~ rr.mam, oodirz.an<!'C-O
miodu na.tur.a.lne)(o. Jecz
n:•

d.awn.o. • n~ekied.T l'l.IP"ełni• or:rl'lnalnie . N a nrzykład w lecz•
niu ;n"UŹlicv używano lekar•t'>:Ą
pr.zygotowane.i;;o :z rozdrobnionych
liści aloe.su. miodu ; tluszczu.
Wsoólczefoi lekarz„ spra wd.zili
ten środek i uznali l!O ~• mn'<ti
efektywny i Bkttteczn:r niż J,•tn;e.lace w XX wieku p~par;.
Priec:w~ruźlicze AL;o. dz'~ ie.'!'lc1.e n'eie<len l>TZT utracie 1~i! '.
bólu 1!fo"-y prnedło:ty ud '1\-s-pólc~na tablf''k" >&r>k „<ftuletnika" • 1'1-ZY b-mn<-hicie lub <'hr~
n'c7.nym ka<'!1Ju Mrac:vm mlekloe-m Z~ID[ ~ (>~ łft.ar<>.łw°[<!'<"°kie

kometa Halleya

Komei.a BalleYa ana.JduJe tl.41 JeHllll• w edlestolht n. •lłkr
da km od Ziemi I J&1t widoczna prses duh telukop;r. Mime
ie będsle J' moina dokładnie obserwo.,,&6 dopJero ed JHienl
198:i r. zdołała jui sprawić duż~ 11.iespod1;iankę astronomom.
Prot. Jean Lecacbet1x z obserwatorium "' Meudon Md PuTtem śledze,e wraz z rrup~ swych wapil!pracowoików let komety zauw&żyl, że w lutym 1984 r. z&czela ona rerutarnle mrugać.· Wysto:pują okresowe. powtani&je,ce się w oh~gu dob:r narl•
rozbly§ki i pociemnienia komety. Takiero zja.wlsk11 nie 1aob~
serwow&no dotąd u iadne.i z komet. Za oomoc, 3.6-metrowero
teleskopu we Fr&ncusko-Kana.dyjskfm Ob1erw11.torium Astronomic:enrm z&częLo 1ysll!Dl&tyczn1e śledzić zag11.dkowe '-Jnl&n~ janośc; komety. Te nme r.jawlska iraobserwowali równl•ł a'".rykańscy astronomowie 11: Mt. Palomar w Kalifom!ł.

CUDOWNY ALEOS
bard:w ef.e.ltTt;yrwnycli sYU~
nY'(lh .leków. A 1edna1c w or&-

STRON SWIATA

Mrugająca

I

jutra świata

ralnego, albo nie będzie jej wcale".
Trudno jednak 1twlerdzlć, abT t.a n.owa
obiektywna potrzeba nowej oriPntacji w~·
cho..,,·anls była uświadomiona prze:i; ~dml
nlltt'ację o•wiatow,, a także pnez na11.:zyi:ilell I rod:dc6w. Pl"Zekonanl•, lt wychow\lnle powinno by~ adaptacją
zapewniając11
jednoot1'om start tyc!owy 1 powod•"nia, J"st
'IJVCl~ł panuj11ąm J)l'Ul!:onan!em.

Z

„.

1

--" . . - M llOllr.!>1t ... ....,_,
Do włd.n.44 haik d.l~ d.zi.tl ma.i•
••'l)?'O.flll".amOW.a•nY"
orich,idff.
S.peojalnie C711.l.}ni111 wlĄ-c:zaj• i
wyl-.o.u1,j" łw ia.tlo. Temip•ra;hl:ra
pl.u• 26 llt. C duż.a wilgotnoać.
WyJtiełk<>w.a.n. roślink.i l)rzoeno~my na P<>ŻYl'i'k• i... J'.41. "11f.e<ić
la.i aoibaJOzymy l!JO • bell:o w:rni-

lpll„

1

Zdejmuj.my tar~1.eny l buty.,
Teraz kolej na izklarnię. Na
ró~lllych 1rz11dkach 1tojs, don iezie! 1 zlelonymi roślinami ró~nej
"'1elko.ścl. Njektó~ kwita!\. i.t!M
maj• dop~ero D!lki.
~ Nowe odmiany \n:eba sprowadzać z zagranicy. A lcażda ro~
łlina k0.9Zltu le 11ri.el•
dol.arów.
choć najdroższych i falc ni>il ku'llU141!1Y. bo
'DO ł)I'OiJM! na
to ni. Jftać. AJ. za to Ja 'k. ;ut
trat! ona do kraiu. to t•Jc 11ad
11la 'DraC!.liemy a.by w:vhodować
• .nie1 "POtom.stwo. ieby mieć
wl.aany materi.al rozrodc.z:v. N:e
tyilko a:.l'e.orzts, dla siebie - tak?.e dla ol'?r<><ln'k6w. któny ir;„eh~ u s:ebie unrawiać te srrymaMlł roślinę a tBkŻe dla zwfklv<>h 9miertelnik6w. k,tór.r.Y ui:>ntW-41 l!ltort:'ZY'ka traktu.is. lako
hobhT' \ 'Drl(l>l kilka lAt eiet'l>l["""- 'P"d'l>•m.Jia er.y kw'•n1•.

n.a•

nllZ1' KLIMA

Tunel drogowy długości 13 km

I

*"•·

•l>b•

~. I
er.moełJod6w ,r.eJllłdła ll~ll edd&ft1'
"tery lata temu dro(OW-:Y tunel pod Alpami Tunel ma 13 km
dł111oścl, 11hankteryr.uje się 'l'l'Ys•kiej klasy afl:i.rsturl\ wentyJae)'jn,, ~.„ e11 miasta hanouskie n&tl RodAnem • włoskim
P'lemontern I Lem.bard!, .

Majowie mieli obserwatorium księżycowe
Amer;rk•A•kt ceerrr.f. Vincent M"'1nutro19 I D&rmonth Colltl'e
JM'O\vad111ui badania na półwysl)ie Juk&ta11 dok.„n•I nle:r.w:rldel'e
odkrycia. Odnal&l':I ponoć na,t~tarsz" oh•erw„torłum k~t,t:vcow"
•wlA~. •najduJl\l'e •Ili '" wto11r.e Mą,jńlT, Edimlf', 411 klll '"
wst'hód 4MI mte,J.oowMct Campech11.
Zar&dk' llle WYJ&4nleną- .-alko""lot„ cl11 tinta lh:l~le.f!lze,o Jhl
7modyflkowa.n:r ka.l1>ndarF. !\hJńw, ktflr:r wprow11.4:zU1 nn!
w
Pl<'r'l'l'h,Vm wfekli D.ll.8nJ ery. Wedlur nll"l'O . now:r rok w,.,_
ozynał rlll tł łłpca (wedtu„ riare•e . nd U lłerJ>nla). tj. ~
dnia. w którym 81ońee znala:dn 1111 w senlole. Pno:e&-ląda.jac
dokła./lnlr m&pJ, Malmrtrom ttblluyl
łe 'łVlunł„ Ed'!na jefłt
t1-klm mle-Jtef'm, w któr;rm !8 lip"- !!llm\c11 esl11-•a mak•ymaln1
'Plll&11.

7.:wledza,Je,e młn, l!!d•n:r w U18 r. 11dkr:'l'I 11 stń 0 kll'kudzl~
slecl11mdrnwe.t piramidy kamlenn11 !tl'ułke. któr._ tylko ruw rok11 ni„ rr.ucJt cleni& - właśnie %f1 l!J)ea. Gd„ wdraoaJ
sle na nezyt plramld:r. z&uwabl, t„ w noblltu znajdnwala ~re
.1eszcz" ,!f'dna k&mlenn11. budowla n wy11okoścl około 311 m. h~
dąc„ prsv.·dopodobnt„ ob~erwatorlum ksidy<"otvYm. J„I u!;vtnowa.nle w 11ios11nku dn horyzontu na tł!' ktńreg„ h:vła n~.l·
w:v'-szym punktPm. hladCJ:Yło nlez:blel„ • Jr.I J)rlezn&Men1n .
Ona. bowll'm WYTnałl7.11łi\ dokładni„ punkt. .,.. ktńr:o-m mnl•.f
włl:rP.I ""' 111 lat u .eh11ddf lhl~:rg To ~ knle1 nmoUł'lll'l!lln kllpla.D!lrn Ma.jńw clokl•dn• 11ltll~IP l'l!llk11,..lt•1'!1 J1•~m!PY1.fa Słoń
~

\

Ostatnło " Jednym r ł6di·

Dokończenie

strony 1

~e

nawet t!'1VkrO'łnł11 wi.-1 lu<I~.
n,i. przed ltilkoma m!esiaea.rru
1JOOtkAniach 1 kan_<l.v<ittta.mi
\V
na radn'vch .

I

-

te -

etiffll

ld&ea1m

PM•

wylł.ik.&

llll~m

•

I

liwl&deuT
k> ohirba ~
.tą.d. :tA! t.m.atY'k•
zehrafl koncentrowała &'le

Wynika

-

wn:vstldrn

trch
n• n roolemach lokalnyeh. a
"'i~ na. problemach rzeczvw:•cie d.otvcu,cycli dane\ •J:K)łeez11ości. Wynika to także I stad.
że sooro 1ui ludi:!, uhV!ladom.1!o 1!111.)bie. jakie mO!i.J.'. woio'. • U\ tentTci:n e.:o w-t:>i.vwn na. rozwi11zy-„-anie lokalnych pro'blemÓ'W
da je im t14'>W1. u~ta wa.

.P1tnac :ad rur. te a13rawe ni ...
IZertel. 11formulow.ać mob\a.
•ad. ii ta.łd. wla.~e. • .ni• l!ll'IT

<'O

UmpanH .,,.,..,,_Hta ~
• d.,,l-1 Mia<b(llnc:~ 11a-

1n:·z.,()!~1:
w-nt4!ł

~ee2!nY-ell

sttool6w

O!l6h14'f

l

&VtUllC'°H.

P11włe<łzł&ł "11..

-

JHIMAł

r-.<"t"a)nie
bywałn

-

t. -

toltlHl

O~"'kf"WMtł&

r1>iimaicie.s~

0~"'7.M"\. bo bv~

-

•

ni-.

m.inimalnt.

:trekw;mcia

~miu

-w

u.•

~

~pa,d_k~h

b:vlo ...-Y:onA,CZ'J'ł dnud tw;lrQO'tkanle.. Ko, ate "t'-OllM
-i:w1'óei~ 11':iva;ii:~. te edaftJTf,o n•
ł'l'I
to • Mn!{u w,.-pad'kil.ell
l:Y'le
be
i"'hra!\ ~ez:r cll .
wła.fnlt ..,, n~ wolewództwi e "lll"""b'.eraliśmy nd. toI.ckicih 1 k<m'!Het6w &eledl<>WYcll.
W fyel't ~iu wvoad.1!:11.ch 111.w'o<'\b. p·z:~e "l'."l!łZY!<tk!m or-

,,..·;tzystk~cb.
o ty~h
Zreszta
mer.rtorycznych kwestia.eh 1;hyba 1edna.k nie :za.oomnia.no. Odlot.ono 1• ra.czel do na.st~no&
J(o oitó'Jnel!'.o izebra.nia.. Sam.a \:lata.wa wprawdzie na!"Zuca k<>n ieezność do5ć czute.I( o odbvwa.nia. tebraft Of!ólrivch.,_ 1u7. choć
by -przeli to. że ·pra. wo DO<lelmow ani1. uchwal daie samoaa.mocz.ad za.A !Jo
rta•do w1
oi;:ól ljlleis>zkańQÓW - • nie le~o
wykonawe?A"!nU, a.le
oreano"'i
cha.n k:terrst:vczn e. :h rze.qt~rh
taki<'h ot6ln,,.rh zebrań d<>ma1!.a.n-o d11 doM oows1.e'chnie.

Jut utoin;a._..t !nnT nrool~.
a którvm nie W:;P-Omnieć tuta.I
nie możn!. f. trudem r<iczel
tonJje eob!• droe;e, oost.awa. akt:'1'1'1lleJto ur.zeetntclwa. iut nie
w dzialanlu.
..,, duku1111!. a
P'Olrutu11.1 naw:vlrt ool-ecza1acto 111
~tanowez:<'m !adsniu. wni.t><Okowan!tt. pM!ul'>wan1u be'll rów-

Gwarancje
w

Nł

.mm

u

ustawie
•

I„.

?.11 nlzacill. 1.:1.braklo r~ttel"tel In"

t<>rTI1acll. za malo ludzi"
dzi e 11. <> N> tym ruęp:1 w

!>ił.O·

:l<lz11", • 'l'l"~e<! ,,. mal<> wil!na nrx;-k~ad.. 1ald.e 1111
reR ln~ ~a n ~e i-eh O!Jcl>l!ltet!o •d-z! a łu w oraC'I' ~mona.du.
r>i 9

-

Bvła

l"za.

11.le

t111 k11J1'1panla wyb&!'·
nlot 111 'l'fYhOrJ "" nl41J

przecld w:vhcznle ebodztl1. "ho
chodzllo takie 11 wzbo•acenie
lokalnych 11roirram6w 1hlala.nia
i • 1>obudze.nie altt.vwuokl 1>•ue7el:'óln.rch

śrotł9'1''1sk.

t:"ho6

c>z&sem ~lr:i:eienle

I-o

a t:vtl] -

b:re mo:>.e. spamaln

11&SadJ>•.

t:d:vt -i:nów 11oc:i::vnione --na ood-1
1!t111wl11

l\ICZestnlchva

..-

kflltą

etlly
zebrani.a.cit uled"l·h•
11ri!lkt:vcznl11 ma. nhr?.11 wT11ełnlon~ był 1n·4cedur1. ""'ybor„~lł. 1'9 d:v@knsJ11 sllł meryt11 -

r:rezna .tskh...

n

1abrakl11.

w

ludziach
'Prooozycii: a 'la ..&orawie sam m,.,1a :Zl"".)b;d
to i to.
l'<Y.;Ze.&nej

tei

.-n ie ~"' 16· f'9IUk
1»yiatku, bo .~potkaJiirn.T
11ie w tej kampanii tak.ż e •
nrzypadk;un:i, które temu, oo
o<>wiedziałe1n pn;sd chwila. w:rrainie przeczą. Zwlas.zcu li.A
v•si. Zwłaszcza ta.m Pr<>l>O'lle>wano udzid wlun•l nrac:v d1•
osiu:niecl11. 1ajd~oł w.sp6lnell!o
celu. To bywal1. n• DU>k!e.d
droia. wodociaJ!„.
·Ctrocrnż

bez

„

PIJE

FJJJ

no

zarnia91: #klepu 1 b!lfani11~ mam)•
Krą:i:.\ bo"l'.-·iem pisma m:ędzy
z,.. 'ązkiem Hodowców Owiec i Wrdz i ałPtn Handlu U.\IL w tej wla'nie apnwie, ,fa.Jo:
_h17 p.sałem \"\' t".i rubryce W,vdz.iał Handlu g:otów
jest udzielić· 'zi;:od.v n'ł powstanie takiego sklep1J
)'.>Od ";;runk.'em iedaak, iż sklep ten będzie l"'i<'·
dz i ał rr.ym będzie handlował i na ja.kie d~łn•:
mozP liczyć Z wyjaśnieniem po5pie11zyl WZH()
który ma zamiar w n-0wej placów<:e zajmowAr
i.ie ,.ł!lptzedaża m:ęsa baraniegn łączni~ z ie ll:"
przetworami ora;i: produktów owczarskich. Planu.le się mię<l"Zy i111T1:·mi sprzedaż wuyst'ldch "'Yr:obów z 1'\;eł.n,,- i ll'k.óry owczej oraz przetworó.,.
z mleka owc.z:ego a J)Onadto środki produkcji dla
hodowców owlec jak: dodat.ki do ·pasz. sprzęt 11Mtechniczny I lPki profilaktyczne". W innym mit'!l~c u pisze się. że w owym sklepie wykonywann b~·
N'.~
również owe orzetwory :i: m'~a bara.niel!O.
Jestem facho\H'em od organ;-zac.ii sprz'!!da. ż _,,. al#
nawet la ikov: i wvcfaje się. ie s'.1lep 1'1- któn'm
ob<'k ko:h1chów robiono by szkszlyki. 1.at nir oporl'll
lekar~t'I'· !Pżał1: b\• na pórkac h mi~o, ehemikal'.ll
v lby
I'.!· az narzędzia rlla owczany, otóż btki sklt'p l)_
~z pr•'<'Pd„nsu. Cieka we c1;» 11utorz,• pomystu
~tsd'
1apvtali o .iel(o rwene pracll"'l'likbw np
łBh"'~
M11 ituno-Dp:cl~'l1;;1l<:>1(czn<',i. '!'n watne.
p'>tem
'a~
trudniej
z~od11,
jHt
wydać
łlo'Win11

r~zi<"

11fos pap·erk611.·.
~-ojewoozkim

.„•.•

U FF

Wiele d:nku~.łt bud.dl ł11kl
ter:vtorlalny, kt6r~ u,11ewn.ial pokrywanie ale obszarów działanla komitetów esie·
dlowych z obszarami dzlaJania
poszcze1eólnyeh Re.fonów Obslu1!'1 Mieszkańeó'I\·, Wedh111: 1>0to 7.1'0wne cb n~j opluli n1'fo
blone ku. wya-odllie sdtttini~tra
-

11t1dzla.l

z.•

c.fi.

ni!'
- Po nier"lt"n,e '11'Zel?O
or'>D-Onowano ku wYl(·ndzń" ad·mlnistracii, r><> drnl!:ie - tylko
Rady nai:'{>do""-e
p~oponowano.
s konsultowatv I
orooozvcią
t.aki.M:o
dokonały
ostatecznie
podi!alu. jakiero żvcz:vli 1K>ble
mlmz.kańcv. Mamy wiec w rewltacie komitety o~edlowe o
dr.iałanl~,
t.a11ie11:u
oirromnym
mamy tei ! celldern male. zam~iete w J(rank'ach kliku u•
bo i w tald
!łezek. I ~ Jest -~~b można !l'P01rzeć na SPraoierwo<:ze xwyciesl,,1,•o Ba'-'.I! morz11dów.

Wyra.zll ud o,Jl1'olenl1t, te natur.:vstów w j l i;uconn
latem tego roku z Ch11.lup, bo z musu uczęli s?.ukać innego miejsca. On sam jeździ na ta.ki• urlopy,
poświęcone relaksowi. rekreacji I a.ktywnemu wypocz}'nkowi, już od dziesięciu lat i, prawdę mówi11c, był znudzony tymi ChA!upami. Poza t>·m .,,_...
Chah1pach nie byłq zaplecza, 1. w Rowach ' Jest.
wspomina< preKa Helu po chleb I mleko zes krajowy - stalo 1ię dwie godziny w kol-'.Jr<',
- 1'T lf1'Udnla, wra.z • 71\koń zaś w Rowach są szaszłykarnie. gmażalnie, bufPM:l!IDlt!m \l\'ybor6w dCJ u.mo~Jl•· ty, stoiska, ryby śwle:t.e, irna.żone. wędzone I w
dów m!Mt:kllń.tlÓ\• . ll:a,koń~zonJ puukacli, jednym słowem jest zaplecze. A co by
gdyby latem tego rorozważał . dalej było r.~tał D?CHl~ wdr1'ta.nla u"ta~y
" •ysh1111 łie rad mro,tlow:vch I ku pr:i:yjecha.ło do Chałup dziesięć tysięcy, dwaall.m~llll\d11 tet"ył.orlalnf"l'11, ('o to dzieśda tysięe;r, co .11. mówię, pięćdzie1i11t tysięcy,
ba, st& tyslęny naturystów? Ja.ki by powstał tłnk!
t'lmłl- w ora.ktyeieT
w R.owacb
e!ągn ął pełen radości Tym~zuem jeirt przeskonnle, tut obok plaży jest S!owinski
- W Pl"YtrMi me to oo:na...,.t Par)c Narodowy, u11ika!ny w !:uł'op!e, • więc katdzl•hm!a d;v zna.jdz~e dla siebie trochę miejsca.
wit"lr.llZ4 .itut11cZ11.ość
1.11.t'"Ó'llnl-O ~w wl11dzv terenoRl" al!zując :r: te-la.zn, k:onaekweneja porz11delr !ot"·el. Jak 'I Mmorz~dów. Po- brania - to je.st 1potkani11., popra'"'il 1ię znowu
wll't3l 1 y • t • m H.morzadu t11- - prezE>1 krajowy zapowiedział, że pokaże KlaJdy.
~d.ori11.lne20. w którym Lstnle- Zguło iwiatlo ! na ekranie zaczęly się pojawiać
mjed.1.v !ino~elone obrazki znad rzeczki Swider. niedaleko
wieź
1„ najśdśle.l"u
-"'opni., Warszawy, dokąd prezes zapraszał wszystkich sernarodowymi
radami
podsta'!'.rowev.o a samorządami • decznie na v-·eekendy. Nagle skończył się Swider,
inle.<izkańc6w, 'l'l1orl: która E!Wa- a \ll.Czął basen. w Wa.rszawie
Prezes krajowy
"<1'1tule jut u"tawa. s. która informował, ze ogladamy 'konkurs tańca rock-andl!wa - -roll. Gdyby ten konkur•. oczywiście w strojach
"Ot" ~dzienne.1 di:ialalnofr!
nnrtnwać b~a luciz'e ki1> ·u i~
organizacyjnych, odbył się w innym miejscu, gdzie
~ •ł• 1~1 "'°mano11'ien .am1.
ni byłoby opodal tatli wodnej ~ prezes poka:r.y1 wał coś czarnego na drugim planie - można b:r
a..dT 11&rodow • :m<JoJtll prr.e- uznać go za eksces. Ale ta woda tuż opok zmiewuora
kanwa ć· część awoich
nia całkowicie wydhvięk konkursu - oceniał. Poaamorz11dy tem :inów były slajdy pokazl1jące w plenerze kon!efl umorzadom.
anv
'Pl
oplniowl!ć
Drewo
ma1•
biety, mężcz:yzn i dzier.i w sinozielonym luh jasno•w<>icb plaskc;>wyrn kolorze. Nagle. ni stąd ni zowąd, po•t)()lec~o-.:osnodarcze
rad. rodzi fi• systt!'l"ll ::>ow\11- .Ja wił 1ię znów basen, a na pierwsz);m planie 1t..,, którym nie oowinno
r.a.ń,
Y pan. To najstarszy ·naturysta, ma 84 lat.a hTĆ ważnuo d1a da.neS(o J;o- nie oszczędził zebranym żadnych szczegółów prfldoi:Oska problemu o kt6rvm :i:es krajowy. Zaraz potem skończył się ładunek
bT ludzie nie t:vll<o n!e wle- w zawierającym 36 slajdów magazynku, ale predzie1:. 11111 1 n;e mieli "-'Pl 11·u zes pospieszył t zapewnieniem, ŻP takich ma;:ana lltlo-..Ob !el!o mz.11:ia.z.l!-n!a.
zvnków rua jeszcze siedem. Sala zamarla. Ka ll'kra. n\e po/a·wily $ię obrazki znad morza. Slajdy poMamy do czyn tonill :i: nowa kaz)'Wazy tabuny ludzi siedzących, leżących. 13lyru:Dełnie sytuacia. d-0 k1óre1 nie wających I stojąc;ycł,t. Gdyby kto~ chciał zap>·tać
sie kto to ów pan w białej czapeczce - pJ:t.ezes był ·
pe~·nie
w.zyscy iesz:cze
przvst-OSOwali. To zre~z.ta w ia· uprzedzs.ja.co grzec:my - odpowiadam, że tn JA.
Scharakteryzował tet krótko ideow11 wytszośe jego
klm.ś ~en!lie zrozumiale. O~t'Omna rol~ maia tu do spelnien!a radni. których P<>dstawow-rm obowiiu:kiem lest mrzvm nvani• •tale1 wlez.i • wyborcami, u •rodowlsk!em. które re))I•ezentula 1 ·z sam-0rzadami. :rn:IMZkańc6w\ że te swo ja
role rozumieJt. że 1akby za czai I
jut tunkeionowa~ system samorządu terytorialael(o, świadczYc
mote P-OVl"SZechny udział radnych w te.i kampanjl I bezpreeedensowa licz;b.1. Interpelacji a bylo ich. 27 - na. ostatniei
se il :A.adv Narod-0wet Teraz
od radnvch naleta?oby oczekiwa~. hT dz:a!aC7..om samorzadoPOdatreślam :
wym '!IOmO~lt I>OmO!\'ll. a tile .w:vreczali ic11
w „r>rzebljaniu" gie 1'1'Z~z
unedy l !nst,,.tuc'e. z ldórvmi
beda- oni mieH do czynienia. a I
w kt6rvch mora bvć traktowa- 1
nt
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Czy sezon na' niini-adrninistracje?
„ Węglowe" klauzul.a
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mlffl'.łtatw1 N!<edb ~

„....,. .,._

swo imi -p:len iędLml płaeony!D! w ramach
nynuu aniżeli robi U! zar;;e,d (... ) Może wresU !f'
u;mallb:», że :trnniejszyć tr!l!:~ba admlnistrack lub
l'<y!!ŁJtpić z naczelnych xwll\2'.kbw •półdzielcz;<•ch.
ra których utrzym.an',e tet przecież loży ~'li l
ezynu6w? O to jednak za.rz4d;r apóldzielni swo d 1
Infotmu.lł\ ich tylko. ;_...
<:złnnlr6iV n ie pvta.1111.
br'leba podn<>~ił opłaty". oto eyta.t s opubltkow1.nej niedawno w J:>rRSi<> w:<·powiedzi przed$til.w ~:el.A p.;nn. Praso.w~<> Rz!l,du 1tM<M>P""-duJe ~-na
j)O:l1owa. ć
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:m~'komlri.

Potem prez.H krajowy udzielił gł01łu preaetb'!rl'f
'I'eu, 0ez wslępow, pokazał )eden ma•
gazynek slajdów 1 łódzkie&o solarium. Zob11.czy.
liśnw żóltP słońce, niebieską wodę i opalone 11&
ciE'pł°y brąz. ciała - c:o wielu zadziwilo: Nie zrażo
ny tvm prezes kra.jowy uzn a ł, że pierwsze l<.>d7
już. prysnęl:y, bo przypomniał, ż e naturyści ni~ lu·
wszelkiei pompy i ceremonii. Zapow1ectzia.ł
bią
dlatego wręczenie nagród Grand Prix. Kagrodzeni
podzięko\\-ali prezesowi, prezes pogratulował M•
1rodzonym, sa la zgotow ała burzliwą owację.
I.
Potem zrobiło aię ciemno i wyświetlonD tłl-111
o naturystach. Najpierw pojawlło 1ię j11.błko, ktt..
r e toczyło 1ię w te i wewte po plaży, :i;godni•
Następnie usły•zeliilltJ'
1 rytmem !a.li morskiej.
pi-ierdllw' muzykę i zobaczyliśmy biegnąe, wzdłuł
plaiy parę n11.gich młodych ludzi. On trzymał j'
i a rękę I tale aob ie biegli Jak jut przebiegli, dał
&ię ałyueć głos pana Ksawerego Jasieńskiego, ktGr1 nie m6wlł jednak o ro:z:woju· wiejskich re.gio•z6poi;:zą tka.eh
w
lt•lii
południowej
nów
llt•t\ri
czytal
wieku, ale
XJII
deka.dy
stej
9syk&•
się
nasiliły
wtedy
.Jut
naturystów.
ma., że :. ostrości'! obrazu je1t coś nie tllk, alt
przev;ażyła opinia, te to kinooperator<7wi ręka
Potem na zmi11.nę 1 tyszeliśmy a k!amitny
drży ,
. głos pana Ksawerego, p.rzeraźliwĄ muzykę ors:a
s"'oboclne wypowiedzi naturystów czytane tak . umicjęti:iie. że nie było słychać szelestu kartek . . W
obrazku migały tłumy rozebranych, leżały pani„ w
t!tkich pozach jak w albumie „Al~t" wydanym ni.,..
ii8 wno, po ja wlała się też ta nma para co na p&w
ez11tku. Raz: stali poq drzewem jabloni. 01\a Z1'1'•
wala jabłko i poclała' partnerowi Ja.bllto zostało
I
przyjęte 7. •zadowoleniem. ]'fa sam koniec pan Jut
I nl~ stala tylko znów była w ruchu Biegli r. pla•
7.:r w morze, zaś przed nimi Zll<'hodz;\ce ałońot
~ł~ło krwawą. ~mugę blasku na falach.
1
Za ra:i: po projekcji odezwały sie gfo~:v kryt:vettnie
kcińca
do
że
kinooperatora,
""' pod adresem
nst~\Yił dobrze ostro~ci. Z odlliec!!:!I pospieszył r.._
7.~·11er. Zd.Jecia b;•ły świadomie nieostre, iebv ni•
było mciżn a. rozpoznać twarzy. Tam gdzi<i n'ltu.
r~·śc! h:dl ubrani, robiliśmy zdjedl'I na no~m.ahe'
tdm.IP l o~trośc by la dobra - objaśnia!.
fkły rhw!Ję połf'n1 ..... s~li zapisywano do to1Va·
rn·:<tW a - 17.Ątnia była już pełna.
lokal!~emu.

I

lH'z_,. 1lir Ma'k cepto:wd1
c,oA, co od początk<\I było apn:ecz111• z l'rz~p1s 11 m~.
1edz, pełm'
1 Wydzi•ł Handlu przygotowuJe od1POW<
we,tpl'wości uy tero rodzaju •klerp mote w nauym mieście po>wstać. Pot•m :1 k:oilel pismo b•dl.ie rnzpatrywane w WZHO. Jeszcze później wydo wła.d:r:
ll'tO<!!uje on pewn'e kolejny • la.bont
handlo\\"~·ch. Wa.rto więc przy•pomnieć, ie 1 ulioe7
Połnocnej,. cdzle mieści •lę zwi'lzek n11 ul. Pio. trkowska. do Unędu Mifll'ił. Jedile •i<ll tramw1.jem
l'U-b •-utobu~m (jut kilk a lin\4. - u i;f\dan;„ słut41
A :if'l•Cz"'k u lli.t.
,.,.ykaz.eml nkoło 2fJ minut.
a•t lłilet wam-na w~. m .... jscow;r, k0łł7'.łi\li;i:ajowy.

,.ibto+.a

i

ao·

te

pru.11:-o-nać odpowl~n!e

0

slajdów nad zdjf,c.:1am1 li wyBt.Awy ~Wenu•" Na
vqsta" 1e pokazu;e $lę tylko portret lub ud kobiecy, a tu muny je1a.cze naturę w tle. Gdy w1~
na wystawach z seru „Weuua" widzimy tyllw jad u element g ()clny rozpropagowanill, to tu ma.o
my dwa. Poniewai humanlstycz.ne z.alózen1a ruchu popieraj;), a ktywny wypoczynek, . relaki, r~
1.1nądz.„iny rozue lco.11•
przypominał kreację kuny. Na czterech kolejnych slajda('b pokB.Zau•
:u obione z tego same i;: o usta wiem• zdjęc.Ja kandydatek do tyt urn i\liss _i\JatuJ:a - lH. Pre<:e& kraiowy
jako 1otograt1k - n_a
zw.t·ocił przy tym uwagę to, ze nie jest iJez :maczeuia. dla kolorow Uli. 11la;rl1.1e czas naswietlania, no i prze$iOna. Obiecał, ż•
w przyszlosci także on ~am będzie starał i;ię d.ostosowywac jedno i drugie do tego, co fotograhrakn czas u nie dodał nic na temat kom·
fuje.
pozycji kadru. Poniewa~ dużo osob. z .gah na pewno by chciaio wied,ziec, kto to Jl!it ow pan w
koroi{ie :\liss - objaśniał kolejny slajd - wnU..
niam, że to ja. taś koronę włożyłem tall: ~obi-,
żeby przymierzyć. 1\fagazynków ze slajdĄmj był•
rzPczywiście tyle Ile zapowiadał prezu,

Ni4 d ziwne&o, ie już od wejścia straszył nap11
„W1zyltkie bilety wyprzedane". SB.la była na.bit.&
do oi.tatniego miejaca.. Redaktor powitał zebra.ny~h.
:iapowiedz.iał że golicimy prezesa Kl'ajowęgo. Prezes kraj<>wy podziękował redaktorowi, powiedlaał
i:ym co nie wiedzieli, a przyponmid tym_ co wiedzieli, te celem towarzystwa je$t rozwoi stui;un.
ków międzyludzkich. Chodzi tei o powro't. do na.t,u ry. \'lszystko to . :z;nak:omide hannonlzow.i.ło
pan .i pani<:n~k.
zdjęciami rozebranych· panow,
umieszczonymi tuż za. plecami prezesa. Uc1es1ony
Pl\ezes krajowy 1twierdzil, patrząc po sali, ZE. ruch
rozwija si~ burzliwie, przypomniał, że naturyści •ą
ludźmi zri>laksov,:anymi, cały czas ria luzie. że
twalczają wszelkie przesądy i konv- enan$e, a .;1.czególnie nie JubiJt „pompy" i biurokracji. P1Jwi,...
przed~ta.Wt@'
dzi8.Wll7.y to przystąpił niP;i:WlOCznie
nill :tebranym par'lądku z<>brania, tt> jf'st -· popraspotkania. u~1,,·ni"·sz~· t.-, zaraz udzwlił
wił si~ sobie głosu I przes1,erll do on1a.wiania. spraw ble~
żących. .

I

/

- Powiedział 1>11-11: „dl• asłtl
- Tak ezest-0 w ! 4łtoci t'! mwspólnego oelu" l te
Jnięcia
jest chyba istota s1>ra.wy. W
lo. Dlai:zel!;o? Dla-:el!o przed~
małej społeczności wiejskiej ta
,,·~stki.m. ~. b"!ll 1>0 J)rocewspólnota celów Jest ozesto a.t
rlu ra. n~!'dz.<> demokratvcZ'11l ł
nadto oczywista.. w mieacie za.il.
'1•t.ury -z..erzr nrzec ia.eal a 'li'
gdzie teren działania Jedne11;0
samli1·z~du obe.fmu.1e I kilkanit·'
'~i ek!ed,,.. T:vl'k,.. ezy m<>Żna uścle tysięcy ludzi. llZf!~lo tn1dto ta mankamf'nt t;yd1
ważać
n• .i" sobie 11hvl11.domiil cz:v Q&'ebrań"• l\foim l.'l<"lan:em - nie,
wl!J't r,ą.uwdill ...
Ludzie ehvh8 ~wladomie · nł
h11d?J!e
- W mieśe'lt nec'll
St!!WiJ\ ele 'M !l&m 1.lrt wvbr>roodobnle. ~" WTW1"dadal.ł
n:„. ...- nl:n demonstrowĄli swobitorzemy I Rd"\' roZJ)OCZnll n et
chctf'"H ~b~ć
akt..-wn.-.~ć.
1~
kom'tety dorrt<>ll';'e,
lurlzj „;1J':\-Ja5ci7's;cyc1' <I..., k<>ty„lt wh.lnłe
- A lrie ad
dochl'l<ł7-llo
mitetó w .t:'r.v ;ad.
' wyhorów trzeba było ueza~?
niekiedv do <">•tr.-C'h tierS<>nal- Tak właśnie oowinn<> być.
~ -..eh 8ta:·ć... ! d<">brr.e. ·i buale oba wialiśmy !ie. że w k!'ótklm cza.sie nie z<folamv i:>rach:o dobrze. I T,.., iM t orzecie±
wldlowo prz:eo rowadzić obu tych
iakd riv11r11.nrj~. ±e wv!oniono
kamnanil-.. Tam jednak. Kdz!e
" których
rze<'zy,,,..·iiwi l!' tych.
dz;ieln'oowa. rad.a uznała. te ~
rhoozilo. A t" w·~ltt niemało
n.dz! .oble. ni~ in.J( ttrowaliłmT
I tant. wvbory do kornltet6w
n" 1l<rnza · ek.

__.,

naisie
domowych odbyh
11ierw. • do komitetów osi1?<l!owyeh dopiero POtem. W LJ>..
d'l! w te1 'Kia.śnie k<lle1n°";-J
wvbor.r odbvrv si11 na Bału+łlch
i Górnej.

I

wi~,

dmeli

.T;;.'\r:

kich domów kultury odbyło
się spotkanie Towar1ystwa
Naturnt6w. · Był na nim
także noSI reporter. A oto
jego relacja:

roa:-we.7.~n~'m

oo!

~·IO

ne.su

w

by
k~~dN Obroay J!:Ołlet11Młt~ pomy~
powoływał mini-administnej•. Przypomnę: pnniv&ł
· .
-t„. ~ra Ili~ aa nł<>ie.DJ.u, *4 JHt au.nn na
ob.n1'ŻMl• ezynnQ-w, }eł..ell lokatorz:r jedneio lllh
kUkiu o-k~licznych bloków aami zajmą 1ię •dm :miazka .1~
nlstro•w an:em budynków w których
że mie.szb.nil! «li praw i.Każdy z nu przn:na,
H'i\'lll'lA! bard.ziej zadbane niż klatki soehodowe, p ,-mi.iee esy okolie• Ma<ków. Po pro11tu o •• swoje"
kał.dy bardziej dba nit o .,Jl.a.an"; czyłi „nii:zyje".
ZOK otrzymywał jut pr~pozyeje pow~tani• tak!C!h wgpólnot lokatoNlkich, które 111.m• dec:ydowałyby C'O t.ueb9 lf", Moku na.prawić, ile to powł'llno kosztować I fd_zie :uialeźć takiego !acho.wea, który to przyrwolele zrobi i ni11 zedrze •k6Ty.
Prawnicy ZOK twierdz11, że powstanie mini-admin letraejl n ie jest aprU!czne z o·bOtWią,rująey>m pra"14l'm •półdzielczym. Z treści oświadczenia Biura
Pruo·wego Rządu wynilka, iź inicja<tywa tego t:--J?'\1
spotkałaby sie ~v.rnie z po.p arciem admi111i11tracJ:
państwowej. Warto jed;iak przypomnieć rt:eel!: podna
można oszczędzić pa.rę złot~-.ch
sta wow11 cz.vn11zach 1.le trze.ha i:irzyjąć na siebie troche n<ipow·ledzitl:n.otlci. że może przyniere to u tysfa;kr ]P,
- to prl!.wd1, al"! fe prz:;·bedzi"' kło'?"tów - jf'<lrt
praw'<i'! rbwnl.eż. P6lc:i re e~łonkow'e ZOK chetnle
wM10~ "Il wleb!e loltaforów z• ki.tl"'..,lłt>'ll'S1'1""eh. ta kl·
n}! minf.admłnl.tracjurtl. Alho oY>hi~de ·"' a!t>d71-

Mt BOK pn.y 'Id. Pt~.ow~ 164 t, lbłb!ll teki·
t"l'l\r.mi-t pod num~~1!'?11 33-98~

•
Pr-zn pewle11

e2U

• •

Klieaicl

składów

e.p!.ło'lllry'eh,

dosU.w11 ?;~gla ci:y ko"u na. p:>-czątek przyszłego roku zaskakiwani byli· ~laUZUl!'ł,
w
któr11 kau.no im przyjmować. Gtosiła omi,
~azie podwyżki cen opału będą musieli za z<J.mó""lony Wt:giel płacić więcej „pod _...rygorem ze:r<waafe umowy dostawy". Nie in!ormowano ich pn.y
tym md o i!rminie podwy~kl an,i też o jej wy •
tok-Ości. W llkładach opałowych było róż.n·ie: "
cxęści pnyab.wiam.o n.a fo!rmular:z:B.c.h umową- IJ!)el!jalM' piec..z~tki z jej trejci1t a le w nill-kt6rych,
np. prr.y ul. NoVllJltkl, piecz11.tek takich a!e było
wła1n!>ręe~i•
' klienci, pod dyiktando, rou9ieli
wypisywać tekst klauzuli: O komentarzach jsk~
p.ri;y tym czynili nie będ„ wspominał.
Jak poin.formowa·no mnie w d~'rekcji Ok:regow!!go Przedsiębioutwa Handlu Opałem i ~11.!teriała! BudowlanymJ podjęto tam decyzję, iż owej
i<lauzi,li ni• będzie &ię już -s.tOSO"l\'ać. Tak w \G'c
k'Eenci !llkładów opałowych nie powinni godzJć łie
na U!.dn• ple.ciat-l<i u1.:, t:·m bardziej, l'lll dopi;;y"'"l!.<rii„ ~7.„go!<:c1'11.•i,.,k. na formula.nach um.o·wY
71!.irnip w,irta.
z~maw:a.jąc ,

u
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I

1

lat l i &Odi- lT, Jl
OK.A
,.Ktlllł*"low" w MLAI
akóru" rak &oda. li.U; ..J>uei?
Od lat li (USA) IOdL Ut, U,

11, 1u•

GDYNlA Kino non sto, od
&odL lł-11 ,,NaJlepaxy ltwnpel"
USA od lat -il oru fllm7 ~

l

staeji PrzJ' 111. wt. lltrykowski9' I,
Tuwima T, J..utomierskiej 143, Obywatelskiej M I 181, Brzez!ń!kiej 28
Wojew6d%kt Urz~ Pocft7 w l:o·
i Puszki-na. W drugim dniu św1ąt d.zł urueharnta w okN!ll• poprzew
stacj11 benzynowe pracują tak Jak dzającym święta ftl~pujące plaw niedzielę, czyli w rodz. 8-14. cówki:
handlu sobota robocza. W niedz1e·
K. K.
W 1obott1, » grudnia, " 1odz.
l~. 23 bm., otwarte będą wszyst.8-18 cz:ynn& będą urzędy przy til.
kie sklepy „Centrali Rybnej" oraz
KOMUNIKACJA
Armli Czet'Wonaj 28b, Rudzkiej 75,
14(1 sklepów spożywczych ,,Społem"
n grudnia (wolna sobota) - Potulnej 3, Boya-Żeleńskiego •12.
w których !lprzedawać
będzie tramwaje i autobusy kursuj11
Retklńskiej 82, Pto\rkowskiej 135,
jedynie pieczywo i ryby.
dlutt rozkładu ~udy obow1ąz.u3ące- Zielonej 33, Plantowej 1, DąbroW Wigilię
handel pracuje do go w roboty robocz.e.
wskiego ~1 l Pu!!2lklna 11.
HANDEL

Dzoi~ ce.la 11ieć handlowa pracuje
o godzinę dłużej nit zwykle, nie
dłużej iednak niż do godz. 20. Jutro, tj.
sobotę, obowiązują taki e '!ame tasady, jest to w·ęc dla

•I•

<ve·j

ftldz, 16. zd zakłady gastronomiczne do godz. 17; z: wyjlitkiem „Lu-

dowej". . ,Rzemieślniczej'', „Akademickiej'' I baru -„Aperitif", które
będą otwarte do godz. 20. W pier·
wszym dniu hviąt handel nie pra·
ruje, Dyżurować bedzle dziesięć
!tali gastronomicznych. W drugim
dni u ~\~iąt sklepy spożyw cze ora·
r11ja zgodnie i harmono'l'ramem dY·
żnr6w nirdziclnycb.
lV czwartek
poświąteczny
nie pracuJ'ł 1klepy
mfęsnP, g'armatery;Jne, rybne I dro·
bl&nkle.
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naprawę telewizora
moi:na, z:głasiać
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!Z ~udn.la ceynna będą "' I Oddziale PKO w Lodz:l (aL !{oścluszki 15) w godz. 10-13 djżurujące
kasy, które świadczyć będą uslug! w pełnym zakresie obrotu oszczędnościowego oraz sprzedaży znaków '!karbowych l paszportowych.
24 grudnia w celu zapewnienia
niezbędnej obsługi klientów, czynne będą w godz. 10-13 następujące oddziały PKO: I PKO w Lodzi
(al. Kościuszki 15), PKO w Pabianleach (ul. Armil Czerwonej 29),
PKO w Zgierzu ,(pl. Armii c;zerwonej !!). PKO świadczy~ będz1e ·ullugf w ukresle doraźnych wpłat
ł ·wypłat :r k!lążeczek ob!egowych
I rachunkó'w rozliczenlowo-oszczędnośc!owych O'raz spt'zedaty znaków
łfkarbow;vch ! pasl'.portow.vch.
Oddziały NBP 24 bm. będą niJ!·
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7~01hym od ZRJę<: ~2kol-1 <Jla ~ra~ujaey~~ p~zyrzekły
1.~;ce "" ~obot)) 7. re~nek :ączy c a1e do zmork1
„!tan1n ~·yg('JSpo~orowan.r<::h w rarn:tatach or a::. z dostarczonyeh nrzez
zakłady : L_,~o„ „Iwona" i „Dn~so„
'Y'Jkrina!1 :Jll~ '>lt.u,k .rnzrna1 ei. b~r::o iadneJ 1 l'unitcionalnej ·~'ehznv I od;ież,, lpi:!:Rmki, bluo:eczki.
p dkcs ulki.
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jest

t<>

tyl1':iJ

i;:.om;:sł.

na kursie

Inicjatyv;a

Zrzeszenia

wyszła

T ansportu

od

władz

Prywatne-

T'OBTFEL l 00\TOD
REJESTRACYJNY
om 01,:0!0 aodZ: 13 w taks6ti:"" maru „S1'oda" u <:biegu utte
Nou;otl<: t Buczk.11
zostawtono
porfel ' ~wota of>. lO tys. zlo•µclt ora · do1oód
re;estracyjny
r.DD - •613 Uczctwy
znata.ica
oro'!on.y
jest o sk.ontak.towt1nt<1
'!ę z Ę, l.P.SZCZyńsk.ą (Łódź,
Ul.
:Vowotld 84b m. 10), tet. 78-36-Jł.
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probteuiow11 -

IT.Ił. 19.30
llNERG:ETYK -

„Zandarm W' Nowym
Jorku" b.o. fr. godo;. 15; „Kukader z przypadku" USA
od
lat 18 godz. 17
UEKORD - „Supeąiom·ór" jiłp.
b.o godz. 16.15:
„Wielki srn~
pol. od lat 18 ora:r; filmy kr6~
kometrawwe god11;. l i

g,odz. lt, lf „Krnnoludk1, krasnoludki"

POWSZECHNY - godz.
,.Intryga I mllość"

l'lov•11 -

a.u
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Mleidawlcr.a 18, N!c!arnlana 'Ił
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c:resna
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zoo os:;rnne od JM&, t 46 tl.l!ll
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nyrotowuu1 latem t jetien~ upaty mrotonek
eoraz częściej goszc~ na

naseych stołach. w grudnłu Przedsiębiorstwo Pr:o;emyalu

mocy, b:, łaby to rr.ec:t nietzwvkle
cenna. Dlatego pocipumjemy •ię
pod pomysłem.
Na koniec drobn.- uwaga . jdli
zorganizowanie kursu pociągn:e za
sobą jakieś koszty, to mamy 11adzieję, te nie ~d~ musieli ich
ponosić. l!S;l'lli uczestnicy. Byłoby to
postawienie •PUWJ' na (łowie
·
· lali)

złodziejem,

który wru s 4 woaut
wspólnikami próbował „obrobić"
jedno 1: mieszkań. Do6tali
do
środka, pr:i:ycotowall łup do -.ry-niesienia I jut mieli wyjlć
elchac:r:em, kiedy nadszedł właćelciel.
skończyło się na
połamaniu nóg Włamywacze wpadli w popłoc)s I
i ogólnych obrażeniach. Na miej· sal wowall •lit ueieczlr.- pras okJMt.
scu okazało st11..., t• pechowiec· był Podczas próby wydostania ~ na
dach jeden • •lcła mp&d1. Pozotł«li
dwaj zniknęli.
Przez c:r:ter:r dni przebywa~
,.FE:SlKSI~". POPRAW 111'
w szpitalu mężczyzna nie mówił
nic. Na podstawie odclskl>w jego
palców ustalono tożs•moić: Zbi1F<W~11 tyoodril
t<imu łluk«Jqr
niew R„ lat 27 < karany n wlaskromnych prezentów ?lll „Mth:o•ajkł" lcupttam d!4 1yn« beżowa
mania, zakład karny opu6cil :u.
<karpetkt z elcutttu. Ja.k.otct ptcrmoc~ a~neatil. Po ustaleniu perU:$Zej. !>rodukcjł ZPP „Fcn!ka"
se>naliów jednego ze aprawców, odszukanie lnnych 'było jut l:a.tw1ejf ontdnta ,,. eiari• l'dkowańla
sze. Wkrótce też 1ostall 011! za1>1 czentów
do1riaiam, te k«żda
trz.ymani, a następni• areSJ1towa11.L
skarpetka '11\4 łnnii wzór, ehOt!
Pierwazy z nich, 23-letn! Piotr lt.
kolor tan ain". Pnek.azuję 1• $41uczestniczył w pląd.rowa.niu mieszum. redakcji e•l•m 1kutecnisj kania, drugi (w tym samym. ~
ku), Krzysztot W., a.ekał na komtntc~wtnc;i tJ1 „Ttntksu".
panów w zaparkowanym przed
Jł. h.
domem samochodzie.
W trakcie śledztwa wyszło u
·P .I.
Pnyję!Umv
ten depozyt
jaw, te kilka rodzin przed t ....
1 czeka on w redakcji (1.0 pokoralnym skokiem ta 111.ma ekipa
ju nr 301)
1u< J11"%edsta.wteicl«
włamała 1lę do lnnege mieszkania.
Skradziono
przedmioty
wa.rtoścf
ZPP „J"entk.1".
ponad 250 tys. zł. C:r:ęśe z nich odzyskano.
(ab)
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lat

„J:.T.„ t.'!IA ee!
lat
t, 11.łl. 14.JO, l'!'.11,

12 godz.

•••• T."

USA

od
1'1lm
„Czuj11 .ię

15, 11.10:

w Łodzi &kieruje
przedpremierow:;o fo naszych sklepów ł~cznie 300
~"1\etnl"" pol. od lat 15 godz.
ton mrożonek, 11 warto~c tej Iii 20
>!ert"f' wyniesi<t 40 mln :i:ł Sa- S PRZEDW!OSNl.B - „Komandosi
·
·
S z Navaron'C'" US.ł. od lat 15
~ godz. JO, 12.11, 14.30, 18.30: Ftbn
prsedpremierowy
- „Klasztor
Shaolin" Hongkonc-Chlny od lat
15 godz. tł, 21
•
'
WLOK?lo"l.4RZ „Ultimatwn" poi.
Klat li god1. Ul, U.30, 15, 17.30;

„

Film przedpramierowy - „Klautar Shaolin" Hongkont-C1Un7 od
lat 1ł IOdL SO, !S
WOLNOSC - „Błękitny 1rom" :
my~ll
mrotonych
p<tr:zeczek,
USA od lat 11 lods. t.at, )I,
tru•kaw•k, wdni, Uiwek bfid:o;w
14.M, 1', lt.st
311 ton., a warzyw prteszło ft
WISI.A - „Psy wo.lny" USA od
toa. W r;wi~zku ze łwiętaml
lat lł lods. Uł, 1'1, lUO, 17, 19.311
zwłęknono takt• do1t1tw7 !'ÓS•
LACBĘTA „Te•" .ft. od lat
U gods. lł, 11, li.li; „Filip
:s
• ' nych gatunków lodów i wykonopi" pOł. b.o. cock.. 14
nlo~ one w tym mieai-.cu 23
SWIATOWIT-BOTELOWJI „Thaa"
: tony.
DKiękł
ze.poblegliwotc!
pot od lat 11 godz. 11
praeoW11.ików przemysłu chłodSTUDIO „JComandoll I K•vanie:o:ero możemy 1ię więc nle
rony" ani. 1od lat Ili godz. lł.łl;
_ obawiał!, :ł• na namqm łwi"tecz.. !il „Ostatnie metro" fr. ocł lat 1ł
: n:v:m stole nbralmłe witamin, ~ &oda. · lł.11
!llTYLOWY
:rllm7 onecora
('twa.)
Kr6llk1ewtcza - „Tańc:z11cy ja·
1111111111111ntJ1lltllłllllllllllllłllll
str~D" po!. ocl la.t 15 god.s. tl;
,
Głośne debiuty retyurut•
ZAPOBJEG ~sz
Terenc• Mallok ~ „Nif!bia!Ukl•
dni" USA od lat 11 IOU
l'r,
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ASTMIE OSKRZELOWEJ,
jeśli wcześnie ł całkowicie
z • p r z ... I t • n I e I z
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PALENIA PAPIRROSOW.
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space.r

mle.łoie.
2ł bm. o godzl.
zbieguZbiórka
ul. Więckowskiego
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Kościuultl

(pnecl

1machem
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MAŁE nunrn.-. - Potecnani•

I

tytułem - „Al• kino"
USA
od lat 11 god:r. 11
DKM - „Cena strachU'' USA od
I

Plotrltowua

oroTlców

AmUl

-

Ił
Dąh1:C>WBk!eg<>
Wynyńskleco i.

-

SZPtTAU

•zpti.J lm.

Barlicki~

l. I. S 1 I
21 33 15 1'f

(Stary R:!'·

S

•

11 li 11. 1'1. 19
~: - Szpital ttn
Jonsc:-here w dniach t. ł. 8. !O
14 Ul 22 28 Z8. 1 , - Szpital
lit\ Kopernika w dntach: S, l2,
IS IO i4 łl..
Ola Pl"l:ychodnl
Rejonowej n?' li - S!:pltal Im
Sonenberga w dn1 nieparzyste,
- Szpital tm. Pasteun w d'nl
J)arzyste.
Gt'>ma - Szpital tm. Biarnacki•r:o - codzienni„ dla gminy

ę:z;ców: S:rpltal .ll!l

Brudzłńskie-

g„ (K0'1 Gd~·ń~k!cb et•
Pol~no· - Szpital Im. Biernackieto - „od'llennle dla m K<mi<tantynowa; Sznlta' Im. Kopernika (Pablan\e\l:a 62)
Sr6dml~cle S-r.plt l \m. 'Bar-

Ueklf!g<) - codzlennl11 dla pl'ZY·
chodni tejonowyeh or łl,
43:
Sm\fa.1 \rn. 8onenbugs
(Pientii.y łfl)
Wldl!!ew - Szpital \m.. ISOflenbel'ga (Pieniny 30)
Chirurgia urazowa Szpital
Im. Kopernika (Pab!Anicke n)
Okulistyka - ST.pltal im. BuUcldego (Kopclń91dego D)
Neurochirurgia Szpital Im.
Skłodowskie,1-Curie (Zgierz,
Pan:eczewska 3S)
Chlrur~la <lzl•deca
- Szp!tal
(T>abtan!c~.

lm. Blernackiego
rolewska f!S)
Laryngologia

drledęca

Ka-

-

Szpltal Im. Korczaka !Annll Czerwnnej IS)
Chirugia
uc~ękowo-twarmwo.
- Szpltal Im. Barlickiego 1Kope!ńsk1ego
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22)

Laryngologia -

Szpital Im. l!ar-

Uekiego <Kopciflsklego 12)
Tok•ylrologia - tnstytut Medyeyny Pracy (Tereiry li)
Wenerologie
Pu:ychodnla
Dennatologlczna (Zakątna ~ opr6C2 niedziel I łwłąt.

§

AMBULATOJUUM

DORAŻNE.J

POMOCY

•t. 81enk1ewtcaa· trr.

S
S
S

teL H-3'7-llł w. :tt
GabLnet
chirurClcmtY ftYJlnf S
całą d<>bę
- Gabinet .!ntem1stye1111 e.ynny
w gods. 1!-'I'
w dn1 wolne ~
od pracy - eałą d(!b11.
~

111. Arm.tt CnrwoneS l i
33-95-95 do 9t w tH
chirurgu
ciynny
"' god:z. It-7: w
dni wolne ~
od pracy - oał11 dob11.
S
~
w!. 1topcl11llkle110 IL
S
tet. 11-sł-s'

S

teL

S

_Gabinet

§

- Gabinet stomatologiczny
ay w ~ou. lt-7; ·w dni

e1ł pracy -

eała dob41.

e:zyn-

wo:t.n•

s
§
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11(1;··

~ITT"J·
\' f J- (1~!
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ryll:a.hkloh f!lm6w muzyoznyelł w każdy piątek i niedzielę w gods.
17-22 przy ul. Niciarn!anej l/3,

• ZDK

„Uniontexu"

organizuje

kurs tańca towanyskiego l stopnia. Informacje tel. 36·i3-15.

WK ZSL).
:li: Spotkani• 11 Wlad!sławgm Po• WOSiR informuje, - ł• e4 n
lokiem (autorem ksillżki, pt. „Dagrudnia do 1 stycznia otwarte bę
niel a współczesność") oras wydą,
cztery lodowiska: „Rctkinia",
kłady doo. dl' hab. Zaeharlana Ły
k• pł. „Proroctwa biblijne"
w naJblit.1111 nladii!elę o cod•. 15 „Promieniści", "Metalowiec" i „Zadzli, jutro ! pojutrze o godx. 17 na lodowisku prz;y ni. Balono\\ ej rzew". Lodowiska te czynne będ
w następujących godzinach; 22 bm.
na Rełklni.
przy ul. Kopcińskiego 8't.
i 23 bm. 10-13 i 15--.19; 24 bm.
4ł R.SM Polesia i WO!łlll sapra• DDK - Wldzl''ll' r.aprau:a hl· ta-13; 26, 21, 28, 29 I OO bm. l0-13
•alrt d•lee! do wspólnej ubawy d.zlan na 1uojekeję filmów olllń i lS--19; 31 bm. 10--13; l stycznia
przy ehotneo. Impreza adbędrie się skieh • 111tuce i 1porcie eras ame- 15-19.

DZll>.:Nl\llK t.ODZKJ" _dziennik ·łtobotnlczej Spółdztelnl
Wydawnłc:zej
„Pra1a-lbl~tka-Rnch".
Wydawca: t.od:&kle YVydafTnlctw• Prasowe._ ~ódt, al Piotrkowska 96.
o';uk· Prasow~ Zakłady Graficzne w t.odzi. Redaguje kolegium. Reda.keja: kod lft.103 t.ódi, al Piotrkowska H. Adres pocztowy:· „I>Ł". f.odz. •kr.. poc~t. 89. Telefony:
centr~la. ~2-93 oo (łączy 1 wszystkimi działami). Redaktor na.czeln.v: Henryk \.Valenda 38-ł5-85. zastępcy redaktora nac•~loego: 114-06-15 ł 33-07 -26, sekretar? odpow1edz1alny I li sekretars·
32 _04 _75 Sprawy roiasta: 33-41-10, 33 . 37 -ł7. 1poleczno·eknnnm1czne: 32-28 32. 33-JQ-38, fntoreporter: 33· 78-97, kaltu~a I oświata 111-!1-6~. ęort: 3!-IJ!ł 95, Iła. łączności 1 czytel,!llkami, Interwencie i Telefon Usługowy: 33-03-04, SJ>U.\'l'Y terennw e: (3:!- 23·05 (rękopisó'" nie iamówion~ eh reda kc.la nie iwraca.). ~eda.k<i,Ja nocna: 78-69-~ I 78-68-78. Ogłoszenia I nekrolo~I
_ Bi;.rn Rchlam i Ogłoszeń. t.ndi:. ul. Piotrkowska 96, tel. H·łlł-10 I t1l 8łenklewinv. IJ5, tel. 3!-5!>-11 Cza treś6 oglosien redakcja n.le odpowlada). Warunki Prenumeraty pndaJą
<>ddiiah PUPiK RSW „Prasa - Ksiąi:lia-Ruch".
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I

go<ła

godz, 11-ll akwarele
1. Trell~e1
.. , ·x.
·
~ o">R.ODEK PROPAGANDY ł'zl'U·
S KJ lpl!.rk l!l~enk::ewtcu) ·· aodit.
S U-ta lit fika wsp6łczes:i.1t
S!lri1wne
GAL!:RJ<\ SZTUKI
(Wóleu.t.111ka
łodzian.
n1 godir. ll-18 &ra.tlka wsp6ł·

I

- codztennt• dla przycbodnJ reJonowycb n.r T I t Szpital im.
Btegańslde&o eodztenni• lila :S
przyc-hodnt rejonowycb nr nr 1, ~
t, l • I 10; Szpital tm. Skło- łll
d<lwsldeJ-CtJrta - codztennl.e dla
Praychodnl Rejonowej nr
Il
(oś RadogogT.c:zl miasta I gmtny
Aleks:rndrńw Ola przychodni re- Si
jonowych or $ I I - Szpttal S
Im sradztńsl<tego
1'1
dnlacn

SZTUKI WSPOł..CZESNEJ
§ SALO.N
(P\OtrkOWBkR 86! godz. 11-11 § malarstwo
a. Tchón:ewsldej

N,.\ l\f(iU.IJNT ST0ł,, W l~ll1l;icłt łnviH•iarnta<'h ruch.
ręeP huk1~ciarPk vry koo11,ia priedśw;ąt!'czae
:r:a.mowieni11.
Głównie pr:r:nrotow>.1,le ~radvc~·inl' ~!roiki s c~łąŁek jodły My 6Wit.rku, ozdobione bombkami, wstązecikP.;m!, iłoc nyml lub 1Tebnonymi
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§

I
I

Ct:eTWocu1
T.
K.oc.tanłynlrw Sad.owa 11,
QtoW?to - t.o'llriclu n, Aleltundr6w tcołcłuttkł 4,
Zgierz ,

1~17

§ GALERIA
nek 21

Ol\mpljelk1 Ta,

Pal:riaate.

tł.

Ił)

Lutom!e~alt•

I

l'T.

ARCHEOl.OGTCZNE I ttMOGIU••
FTCZNE (pL Wolnołcl lł) cech.
11-U
BIOLOGU
llWOLUCTJN'E.I C:ł.
(pa\11 Siankl.ev.'icza) godz. lł-lł
HIS'rd'R.n MIASTA LODZJ (Of;r.O.
dowa UiJ 101fa. n-„11
SPORTU I TUR„ STYIU (W'>?'Cella 211 gods 14-"11
WŁOKIF.,..-NTC'TW ,.\
<PtotTl<mvska
!!!%)

n.

DabrOW11lrieg11

IX Symfonta li-mon

SZTUKI

„Seksm\sja" pel

od la~ 15 cods. u

HALKA -

a kacjami''.
JARACZA -

§~
§

N;11 ..,, k•b.ciarm „gzat"otka•.

g<J S:'.~:olen;e ma byt dobrowolni!.
Dobrze o:. b: ro. gd:'b:y wzięło w
n 'm 11dział ia~ na iwięe~j tak1>0w·
lGil'7.>. Przez cała dobę j eżdzą oni
kich tr.r>·Ov, :;;a.-·:· l(t.\'-: .. l re1· q ni po ini• 'ci" l cz<s:.o za śwlad1<ami
~-\ÓV..
dr<1:;.n·.v.r<·h na kt(,7·, n1 ido \\'.l'ps.dków z:,·:v~Je ~ą. jednag bezh·rJ1h
'A;erl.~e i o·aktv<'zn~ „11111e
:·a.d'.11· ~ pod~bme .J ak inni pn.edsla,ietno.;C'i. niPr.hndu~ prl_v lldJ.ic;aniu
~·1c'.el. e
.01:~ed,vcza:vch
pro!esj1
pierw;,ze.i po1.1oc." oi1arom wvl.)dd- (,d'.I bv za ka7dyru razem tak.ówków drognv:vch.
karz mógł ud?.iP!ić tacho\vej poW dużym mieście wypadki !.<.lana.i~ się codziennie
Na przv .iazd
karetkl czeka sie kilka czv kil\<:anaś1•ic minut. a czasami ""wet
dlużeJ W tym cza~ie pozbawiony j
opieki c2łn\\ iek może umrzeć
A
w
o;vielL1
s~·tua1•jaci1
wystarczy
Około
dziewiątt"j
wieczo.em
wiediieć j,.;k ułoży& ofiarę. ial< i.a- funkcjonariusze
TIT
Komisariatu
tamo\ ·ac ki·wotok. 1ak zrobir' 'l'la· MO zawiadomieni zostali. -że z
sa.7. ~erca czy sztuczne odclycha- czwartego piętra domu pr:zy ul.
n ie -- żeh:v uratować koniui· 7y- Warato1'tskiej wypadł mężczyzna I
ne Tego ..-:szvstkiego uczono by tak miał duzo szczęścia, bowiem

33-Jł-28

35-53-59,

dźwigowe

w I od :a. 11-11.

I
·Taksówkarze w roli ratowników -i- P
s
=
----= •t •
·
=
--- WI amInY ~
I
--==Zapewnione.
Pechowy złodziej razie

„ Uclec:r.ka 1 IJcatriu"
USA od lat 1,; ·godz. 10, 15, 17.15,
19.30; „Imperiu1n kontratakuje"
U$A od lat 12 godz. 12.30
"lTOKI - Pożegnanie z tytułem
„Przygoda arabska·• aog. Q.o.
godz. 16; „To tylko rock'' pol
od lat 15 godz. 18.
SWIT ,.Ucieczka i Alcatraz"
USA od lat 15 oraz filmy krótkometrażowe godz. 15, 17.15, 11.30
TA1.'RY „Dziewczyna I chło
pak" pol b.o. godz. 15.30; .,Ja
ał<t trzymam, ty mnie trzymau
sa bródkę" fr. od lat 11 todir.
ROllIA

'
ZGIERZA CZ,gterz., Ol!lb·
rowsk1ego Il\ godz. 14'-13
<P11b1aniee.
~ ~UAS'l'<\ l'ABJANlC
pt l'Jbt. Statln,;Tadu !)
godx.
11-11

E

' ·!

32-53-lJ

1S-35-H. 11-ł0-8$
TELEFON ZAUFANIA
13·31-3'1
Mt.ODZIEŻOWY TELEFON
ZA·
UFANIA 33-P-H nynn.p "
1ocb. 13-11_
TELEFON ZAUFANIA dla kobiet

~

"·'!'ie.' ·n
n.-1óziejr.- ż.:-> ~ys~.~ P'">t-n!"c1e • ła..5l'i 1 ·\·t ·,, t.\·łaOt 1 ·rist· l. ..Hji
(.hud•·.1 n r:orgrir, ·z.o'v'.an,e dla !Ociz-

Ulmy
godz J8.

S3·34-$1

gaiow•

kr6tkoml!trażowa

oraz

eoer11etyc-zoe1

§
llUZBA
§ ODDZ1AL RADOGOSZCS
§ lka lł7) &Od.2! ł-lł
~

lz~·s:rkami.

miociziri

cieplo..,.n!cze

L6dt-Pótoo~
t.ódż·Poludnie

S

nr

,·· . I,

31-65-~
ł7·Zł-l3

Północny

Dw.

§

przy-

Posta l\·:11
m1od7ie:b'
Ze,,poru
Szkół Octzlezowych
I zasługuje
na szczególne podkreśl<en ie
Tym
blJlrd·ziei. t~ zespół artyatyczny t"j
>7.lwly z okaz.ii 6vriąt i
owegr>
~'?~m • od•viPt!.z~ zna)duj~ce sle pod
Jf!J !Lał'\ op1e;ra nr1!"r-i t comóv:
c..i!pe~z,.• ~.,,.t<-r„1. ~P·""'n;n •n:llJ- pr?.V Lni"n~!; nru•t·r:ry1."i i p;zy-j
teczk;J. 7..;? «kra<1,kl'l~v tk11nio wh) 1 irot 1' •~o· :ri • ~.; 1kó. ?. j1 wy~t~pa·
si'>" :-er "
p~~" r; ·r.1 r ;.-~<''°'. '1':ro
„.1· 11 nrniickr..P ie~t takżt> d•t1<rdych •.~ .... A„ „n„·~.~ 0 „, . ,~ . .
f"<._ 7."P Ir: ~ z paczkami i t:irzedstc.?.'H:-nion1
. . c.n.
.
.
ci .s::p; t a 1·i a::::ec:ęc„

tri

913

Cnformacja PKS
Dw. Centralny

FrLHAR;\JONIA (Narutowicza tł)
BIURO PASZPORTÓW
codx. lt - Konee1·t oratoryjn y.
Orltieatra. · Symfoniczna I chór
Wydział J!'u;:po-t"'..6„ WUSW
PFL Dyrygent Kurt l'l.ede!
~&! Informuj«, t. 24 ! 31 grud- l.t\
(JU'lł). SolHet Teresa Mayn.ia br. WlłT.Y~i• Rl':"a~ p&.s.Zl)or-C:i:yśoW11llra - 10?ran; Jadwiga
~we nalety wstwia~ 0 god.i li 111 S :itappa - att; Henryk Gr;vcl'Ul1k
· ·
~
- tanor: T•del.lllZ Lemiual!: d.a ł'Od:t. li.
:S ha11. w- procramlt!: L. ,.. Be'lt-

apelu dyrektor
sl:koły · J.
Niewiadomska pny3ęła
meldunek od młodzieży, ie piet"Wscy etap zbiórki znatał wykonany.
Zaproszonym delegacjom z t•?<"ch
państwowych domów dzied{a orzy

n.,rh

1191

MO
rn.formacJa teletontccu

TEAT&T

uroc:zystym

mów małego dziec-i<& przy u l ul.
Lnianej i Drużynowej R·ręczono zeJc>.:n 1·"~:e brane dary .Tedcocześnie mlotlz.ież
1
1
11
·~;s;:vs. "~n klas z1>.1a.szcza t•·~ ni· 1,aoowled?iara 1.e nrzygotnwv"·"•~DP
<".~nj•co 1
z"w -'nw„ch) . w cza- 1 są naslę?n" dary Równ i ż klaiy

Rat11nll:owe

DK:P' dla ZPB Obrofl...
ców Pokoju - godz. 18.U
1ean1 zamknięty: „Rocky II" USA od lat l i godz. 11.11
POKOJ - „Piraci XX wieku" radz. b.o. godz. 18.15; „SeltJmi,.
sja" po!.. od lat 15 godz.
li:

~ WIJU&.I _. ł'>IH. 11 ,,&l>nat.· Bel~ :zebuoa"
"' NOWY
_
111:. 11 „za topian•
S: królHtwo"; 1011.l& „Legenda"
~ !llALA !SALA - aods. 1uo „Pe>d

"'· M .

'!

~~"'g}l:r~;•ń~~!~~an%:ow~kie~~a:~~

poaoto'Wie

Posotowłt

IS~

klllradrleal_.
kłi~~łr
przygotn 1v11.łs
26 1łodkkh pac„9k.

Na

18
1 MAJA -

~ Pogotowie

S:

„Najpiękniejszy
koń"
„Chiń,111d

-

radz. b.o. godz. 18.15;

5yndrom" USA od lat 15 1od:z.

§
§

r,~::c;:g;;;;:==z:==:iiaiii1. . .mm1or.11m~mmczc:.:111:aa:::::si;::-=::m:==m:i:::11CS?::;:cmmr;;;;c::::z:::an11:::::==:=::========±::l:~
zf!brała

l\IUZA

Pogotowie
§ Pogotowie

S
S
~
S
~
S
S
w S

czynna.

kometratowe
GWARDIA - PoMII\allie
tytułem „lmpartum
nem!ętnoaci"
jap. od lat li oraz
filmy krO'tkometraiowe 1ods. lł,
15, 17.lS, 19.30; „Bliskie spotkania trzeciego wtopnia" 'CSA od
l& t 12 godz. 1U5

MŁODA

BANKI

23 grudnia ohow1~1.uj e
!edzlel·
P.laeówkl przy '!"uw1:m.a 38. J>to·
ny rozk1ad jazdy.
fl/l:Y lodówki
trkowRł•l 311 I Ztieffitlej 2
punktach uslui?owych „Domaru" w
24 grudnia (Wig!l1a) - do 1oc:b. pr1yjmować będ- oMby lt1dywldugodz. 10-16. W czasie świąt zgłe· l'f komunikacja tunl!:cjonuje jak.,, aln. w r;od-z. 9-18, a w rodL 18nenia przyjmuje 1>1·ze7 całą do-bę toboty robocze.
Po tej «odzlnle -~0 przyjmowali będ9, utu·f( od
Centralny Punkt Zgłoszeń prey ul. ruch tramwajowy ! autobusowy llO- ~lepów.'
Plotrkow~ld<'j 190, tel. 36 ·38-80.
~tanie ograniczony.
:14 grudnia v1 godz. 8-16 :zynne
25 grudnia w godilnach pn;sdW tyJlft 111!1M1fII dniu, *j. 22 bm.,
b~dą czte:-y stacje obsl11gi łódzkie poludniowvch tram"·aj e I 1.utobu.,- Okręgowy Ul."nld Przewozu Poc:i;ty
i;o „Polmozbytu" orzy ul. ul. Pu- kursowa~ ·będą ze zmniejszoną cz:~ uruchamla takte du!b1t doręcu
•zkina , Pokladowej, Matejki 1 Cie- stotliwością. Od godT.. 14 - wed- nla pac7'd:.. Jeśli llstonon nie u.~1.~·1iskiej
W
pierwszym
dniu łull( niedzielnego rozkladu jazdy.' stanie akurai nikogo w t'!omu, · tio
~<viąt dvżuruj,,. za!o~a !tacj! przy
26 grudnia
obowl~,zuje ro21klad pa~z:k11 inotna odabra~ jeu~e ~
ul. A llenrlP, zaś w drugim - przy niedzielny.
gD u.mego dnia w rodz. 10-18 w
111. Puszkina.
W zwiazku 1 tym, k ..,,, ~ urzędzie wymf.enionym ,..
.-ie.
świąteczne
czynva hędz i " tylko
!~ trudcia wuystlda
vlao6'1'l"'cl
cześć kiosków „l'luehu'', w
bile- pnczt.owe C!llYl'MH ~M f(>d1.
t)! radzimy 7anpA-t:-z:yó li
MpoO- 14.
Wigili'l ~'acjo:i CP. ntwJtrt• Si\ wi <todnio w.czmie~
Jl lftldnta ~ lli!:d~ lłJ+,mt·
~ fo<i;:, 18,
25 im\, dyżaruje 'I
~ 1• w ku'thi toobot' ij. •
W

IOds. t-11 piac6wkł pn, Tuwima H 1 Plótrkowlklej 311, Zgiertklej :i, Armil Czerwonej 28, Potulnej 3, Boya-Żeleńskiego 12, Hufcowej 23, Piotrkowskiej 135, Zlelonej 33, Plantowej la, Dąbrowskiego 111, Puszkina 10, Rudzkiej 75.
215 I 28 bm. cz:ynne będą całą dob12 w zakresie
telekomunikacji
placówki przv Tuwima 38, piotrkowskiej 311, Zgierskiej 2, al. Kościus:z;ld 5/T.
w. M:.

WA&JS łbtflllł~ do tle kC
&kum W.tar 1uchy IOA 1 lrupi4. Tel. 11-11-113.
2181ł '
l!IPRZl:DAll 8harp ftTlOOH,
ZK W Lutom1enka UT
S.OLtiSZKI - dom s
m. 51 po 11
ł2311 g
credem - aprzec!Jlm. Wia- .,JADWIGJIJ" ęrHdam, ł9\.
domoś6:
Nowoaolna
lt.
31-łl-•
1&.
Łod2.i, tel. 11-11-11 pa 11.
maa c PRZBDAlll kotuełl męD!
SA'MIENIJI domek 110 m,
blaą, 11....._n pe 1c.
4llllł •
aara.t, IU. li.I.a i m.teaz. .
kanie St m własnokio
IUIG.AI.
I -- dam. Ołerty aoa".9Pl'I•
B1uoraz ap6łdzial.cze łł m
a telefonami na wlll4 w
ro Ogto-11, J;otrkOW11ka
Łodzi. Oferty łn71 Biuro
Ogłoszeń, P1otrkowska 18 !!IKOllJU 1
aynayłt
8ZKLARNIJIJ ogrzewan4 apriedam. Wiśniowa 06(460 m) sprzedam. Jara k. t.odsl., ul. XXX-1 •
nusz· Banaszczyk, Mnlszet.a P'RL m. 121 Sadowk6w, tel. ie, woj. piotrski. (Dojazd autob. 25ł).
kowskie.
U782 g
43095 '
PLAC
budowlany, ogro- DESJU s p~ meblowej dzony 800 m w Proboszapnedara.
Tel. H-43-h.
c:i:e;vicacb
1przedam.
22233 g
przystan~
„T", sklep, FUTllO - aorkt - kawał
szkoła, 300 m. Tel. 33-33-87
ki aprzedam. Oferty
(godz. 9-11}.
42121 g
,,%ft«" Biuro oiiłoazeń,
Sienktowieza 111.
SPRZEDAM lratalost 1'69-

... '

„

„.

ne, paay

bezpieczeństwa.

aowy dY'Wan., silnik, o. o.
n• rop4. Tol. 1'1-311-114.
%2Z41 •

VlDKO VRa JVC, kasety,
9RAMOYON DUAL mpn:e- Amator - stereo, kodam. 86-35-111.
lumny, magnetofon, „NeWIEZA Hi-Ft llOWa, tdalwad•" - 1przedam.
nie 1terowana
na pod11-49-11
43653 '/21łł!e '
czerwień
z magnetofo- JtUJtTJtl; no~ :i lb6w nem dwukasetowym orar.
1przedam. Tel. 31-93-1$
praq „balan16wk•", ucisk
ł3181 I
t tony aprzedam. Tel ZLOTS Ob~ezki, 'Pler*cto43-72-39 po 1•.
nek, maszyn4 WielocsynPTANINO czarn• - &•tanoge!ow~ do tzycia
lowa płyta - kuplę. Tel.
aprzedam.
Tel. '18-H-H
48-99-31.
42m g
po 17.
21805 g
llĘKAWICZARJt„ a notem TELEWIZOR,
wersalkę,
1 dzianin4
•etuaezow11
dywan, auł• 1 \nne
grub- pllnl• kuple. Tel.
1pr11edam. Ka liska a m.
51-61-35 P• 11
42291 C , 12, od goda. lł.
2182' g
.AUTOMAT
do produkcji „.lOWJ!!IZA" :... •waraneja
elenk1ch l'lj!rtop - dwuokazy}ni•
1przedam.
systemoWJ'
lrup111. Tel,
llS-111-H.
ł6-29-09,
11113 g
,1822 g
~
~

,~
~

~

WYDZIAŁU

.

'.

.'' '

DZIURKARKĘ,

.

_._

~nktem

SWl.aadkowym.

Choil\slro

It.
ll'rM I
BOK.ll&RY aCHnl41ta elemn• - spraadam. Rojna 11
111..

„

J)OWinien dotvjl n.wt~hi.c~

dnkumentv

\•

WNIO~EK Wf .ASNV
KWESTIO~ARTUSZ

?
MOBOWY
:J. ŻYCIORYS
4. ODPIS DYPLOMli UKO~CZE, ilA
STUDIÓW.
.
Zgl~· na kortkµ.-i .ńależY .aidadat
. ~ Dziekanatu Wyd%i•łu Cherńii Spożywczej Politechniki Łódzki.ej - Łót'H.
ul. Stetanowskieg~ •flO w iennwe
d t'r stvc-mia 1985
4184-1!:

-·

DO W'Jl'Ulj4da gal'U
na
okrea 11m:r. Dubois -.

„...,.

41Słł.

overlock „ vtctorta" ~nit
kowy - 1pąedam.
Tol.
S3-0S-ff.
11&8S I
ZEGAR atylOW7, stoj11cy kuplę,

78-'11-IO.
OKAZY JNJB

ll.5'7t I

tprzodam
francu111Q ltotuch męski,
długi. Tel. 14-79-1!1 1odzin7 popohldniowe.

ana a

DYWAN belgijski l,h:J,I aprudam. Tel. 11-94-75 'PO
17.
41088 l
OVERLOCK I-nitkowy nowy KFN - iiamienl41 na
„TexUm~"

Sprzedam

lub „Famad" . .

ap~rat

2-płyto

·9.ry nowy BFN „I'„ ma„8" i
Szwaoiioverlock

asyn41 aaneezkoW11

z'

„ł"
naP11dem.
lrę-renciatk41 na

-r.t.

- satrudni4.
po lt.

84-94-39
S1S90 g

techprodukcji atrakr.yjnycn wyrobów gipsowych 11przedam.
Oferty
21594
Biuro
Ogłoszen,
Sienkiewicza a{$.
BŁAM łapki karakułowe sprzedam.
Tel.
16-U-ł'f.
22248 g
CHLODNIA, llu:ł• 1800 em,
2-drzwlowa
sprzedam.
Tel. S3-ł4-71.
21631 I(

'URZĄDZKNIA

Of'll

nologię

przyjm•
(równin
11-11-0ł
po 11.
11ao1 I
pRZY.llq
.~
..,..t•
lub inne proposycjo, oferty mao
Biuro Ogło
...ti, Plotrkowmka l i
JtOBIETA
uuka
pn107
(11:dolnośct manualne
pełny etat). Oferty tttlO
Siu.ro Ogłoszeń.,
Piotr~
kówska 15
ZATRUDN11' ucsnl.a
na
mechanika aamochodoweco, Judyma IO (od Traktorowej).
4tt61 g

81781•>·

łt

•m.t•ol

• , c

JtOl..dANlJU I 1l0LBDZY • OIOM ISK łl'1ll.
ostatlłlch ll:nł

W••Y•tlrlm

lach

s.

t

ldlwł

tr11dnych

w

ktbrsy
łyc.la

1

„.

RYSZARDA EDWARDA
tUKASZEWICZA
bJłl • M.ml tlłui•c po~a l tad.1', w &pai
Wapćłwychnwa11kom
Zmarłego s ezu6w G!mnazJum Wlleń.sklego, Pnedstawiclelnm PWl!ls.
Teatralne! t Filmowej w t.odzl oru repreaent1u1tom Medyezneg„ Studium z„wodowego m
S w ł,odst. eerdecme podziękowanie skład.a
llODZINA

S. t

P.

MARIANNY PIKUlA
w at..tm•tc. a irv.dllta 1914 ron o IOdll. I
w lloAclele łw. Dueha, '&Ostanie odprawiona
mna tW'łęta o czym zawiadamiamy -l)'łt
kleh tyczllwycb pamtęo\ naaseJ tcochan•1 MalllY I Babel.

C0RJU I WNlJCZIJ1l'.

·

JANINIE JASKUtOWSKIEJ

WJ?&SJ'

1... deOJ1D.,..,

'mt..-ct

wap61csuc1a

•

,,0"°4U

MATlll

1lrladaJa
11.0LDANIJl:I s D:lllAŁU
I FINANSOWEGO

11.81ĘOOWOSCI
ł.ZRM

PL.

„.

t

ł.

WOJCIECHA GORSKIEGO

-1

I

A.

*ladaJlł

ZAMlENIJI 1-pokojoWe
•
lluehnl", roaldadowo\ 'b!olri najchętniej M-S
ka·
walork4. nl. Ił-tł-et
łłl• I
TRZYPOK.OIOWK, Jtuehnla,
tolefOG. T.oftló'W I.I·
intanlę
Il• I-pokojowe,
kuchnia, łłtlefon 1 pok6J,
· kuchnia
najchętniej TeefUów. \Tel. 12-39-05
21'1tl g
SAJlfIBN°' V-I na lxM-1
lub
M-S t M-L
Tel.
13-11-111
łh8' I
M-3 I M-4 a tele!onami, ot.
:tubardi - samionl.4 na
domek lub 1egmont.
Oferty łłl81 Biuro . Ogłoue:łl, Piottkowalca l i
VKŁADY wydechowe, nadM:"' a telefon•m, parter,
'kola.
.Judyma IO
(od
osiedle 2:ubardi,
właeTraktorowej). Int. Myanotlciowe
spn:edam.
lrowskt.
41181 1
Oferty łll281 lSiuro ogło- MONTA2: :laluzjt przeclwu;eń, Plotrkowwka M
słonecznych zamków aejM:-S wlasnoktowo, 1 płęfowyeh,
aaplnki oklentro z telefonem. ltubardt
no Zubn:ycld, tel. 11-119-88
aprzedam.
Oferty
32390 g
łtt'!T
Biuro
Ocłoaaeń,
TELENAPRAWA
34-98-65,
Piotrkowska l i
Bednarek.
11354 g
MŁODE
be1dzlotno mał- TELEPOGOTOWI• 48-112-'1'1
teństwo
(lekarka, in.tyW1t!ls1ak.
łH05 1
nier) poaukuj, M-1, M-a ZAKŁAD ha1clarwki zapras telefonem ne okrH 1-1
aa
Łó<lł.i_ Promińskiego
lat. Płatne z g6r7, tel.
łł m. 1ł, .K.os!ada.
ll~H-95
wieczorem.
IOł31 c
maT Il PRALKI automatyeme
DUZB komfortowe m1eanaprawa. Domagała,
tel.
lr&n1• a telefonem - kucneeznotctowy 57-SG-Sl.
p1.. Tel. 11-l'f-te.
llMG •
łl40CI Il
PRANI• dywanó'W, wykłaLOltALU na clcb• pracowdzin 4.'1-U-łl Krajewski.
nlę rzemleślnlc~ w dziel10702 I
ntey
Górna poaaultuję'. TBL'EPOGOTOWIB
Wltoferty· 42401 Biuro Ogłokowaki 14-M-llt, 13-09-32
azeń, Piotrkowska 1111
41899 11
1
LEltARZ z rodzin• poau- CYJtLI'NOWA.Nl.B, · lakierokuje M-1 (chętnie a tewanle Rwdnklewlcz tel.
lefonem) 1 na 1-ł lata.
łll-77-85
1K1' g
Płatne z córy.
Oferty z:INESKOPY - ngenera„422911" • 'Biuro. Ogłoazet't.,
cja. S'l-3!-00 Lubartowtcz.
Piotrkowska 98.
211981 g
POSZUKUJĘ
aamdńe1ne- U!!lł.UOI budowlane, ukłago dwupokojowego miadanie gluury, tarakoty.
szk&nlL Tel. 36-72-'13
Tet M-6'1-84, Stańczyk•
42335 '
t18lll I
PRUSAK.I,
mr6wki, pluakWy,
inne
skutecznie
zwalczam.
11-15-78
t
33-01·'71 2erkowsld.
4tS1S I
PRANIE d:yWanów, wykla,
dzln, Kuligowski 48-Q.4-27.
·.- - 35711 g
MATl!:MATYltA Sl-1'4-111
TELENAPRAWA solidnie I
mgr Plu1kowsk1.
fachowo
411-11-75
tnt.
4CITT1 C
Martynka.
IOlll!'I g
MATJ!:MATYJtA,
tlsyka.1 KOOVER ~ czyacnn1o dv-'
43-tO-lł Macianesyk.
wanów i wykład:dn., Ma4t009 I(
etejewska 33-01-78.
POSZUK.u.n; biegle robią· CHCESZ
być wypoczęty
ca,
na druueti.
TeL
udzwoń 17-84-44. Sprz~taI 33-11-til.
nie, mycie okien. trzepamu i( 1 nle, pranie dywanów.
POTRZEBNA
optekUnka
Piasecki.
. 41115 ,
t;!o drlt'Oeka . Tel. M-00-14
-- ---I Piotrkowska
ll!a/18'! m.
:as 'PO u.
4:!!1811 g
MŁODA technllr usług
koametyeznycb podejmie
pracę ..., aektorso
pry-

Dll ll'A.flMACZI.
r.ostanle odltrawtona m.su łw . w dnhl Ił tr•·
dnia br. o ll'Odz. u w ko6elele NajłW;iętsz..go
!!erea Jezosow.,.o w Łodrl, ul. Zgierska Juilan6w,

I

~OM A

s C0RltAJ\fl

I

I

I

watnym.

41-lł-4ł.

U'Tlł~l2'

I

kurt k.

Tol.

G09I g
do
CU
,._'Ił-SS.

4

IDYLLA:..

JERZEMU
WINCZEWSKIEMU
wsp6lezueta ·

..dys1cnmt•

pnwodu

'

O ICA

kojarzy małżeńatwa.
atOl k
„NEPTUN", Gdańak
IO.
akrytka f
dy1krotnl•
pomaga samotnym.
Dla
'Pafl ofert7 ucrantesno.
Sllll Jl

ł31H lt

...,-eta na st4·
bnówk.ę
i cylr-ealr
p"'yjmę.
Oferty „ł1'111"
1!1ti'lro Ogłoszeil, 81en\rte'fi.cza I.IL

PllOHlS

z

Częstoob,owa

skrytka·· 74&

! Premia
Pl 4,TEK,

GORSKIEJ·
URZJ;DOWSKIEJ

_._

CHAŁUPNICTWO

P1otrko'Wllka M.

STĘB.N0Wlt1' prsemylllow°'
, u!-~cmlk", •vorlock
rLAYS I-nitkowy kpl. i

DB

GRAŻYNIE

łlłot ł

„,.... I

„, ·

Ol'SJIA'l"t WNBOO
w ._
kła dato
l'lemtl!lllln1.,..,m
aatrudni... . Tel.
lł-15-łł
'łftMSOnlllll.
lłlłT •
AKWIZYTORA de ableraata aam6wlett - utrudnt4. TeL 15-łt·ft po li.

,.lllP" 111111 (S9nlt - __...
dam. Tol. łl-01-41.

NOWY ,,KaptW" łub_ J'Ollmp1o" - lrupł4t.
oi:orł'J „tae•" !!turo OlłOllleń.

„.

1vwnośc;.

'

-

ałpńtlkie

u
ł2383 g
DYMJS I kupl41. Silmk 1Hp „gwiazdka" (1984) T,I
kW,
magnetofon
1przedam. 43~~8-H.
si;pulowy ,,Sony" - sprze42304 lt /42305
dam. Tel. 78-70-21.
„ZASTAW• ~O" 1tan do11824 r:
bry sprzedam.
TeL
SPRZEDAM futro karaku84-63-'!t
'2360 g
!owe H0/15 mauynę dzle'- PILNIE
ttpr:iedam „Fiata
""1.arsk" ,;ł". Oferty 42378
125 Combi" (1980). 86-30-9S
3iuro
ocłoszeń, Piotrpo lł.
•~on I
kowsk• ff
VW 1308 - model 1117ł FLAKl aprsedam.
sprzeda pierwszy właśct55-43-41
423T'f I
eiel. IS-23-11 po 17.
SPRZEDAM tanio komplet
21tłl'f '
jHionowyeh mebli poko- „12911" (Xll tlał) - sprzejowych
mało
utywadam. Oter~ „21794" Blun.ycll. Ocla,dać godz. lfro ogłotteó Sienklewicu
li, Traktorowa 27 rn. 1'
s li.
4137, g FIATA „USp" (197&) - ta.
OVERLOCK: „Calanda 710"
nio sprzedam. 34-92-111 po
- sprzedam.. 51-Sl-95
lł.
21791 C
52281 I( "TRABANT m HyeoPALMJI; Kentta duł.a
mat" (19781 sprzedam.
aprzed.am. Tel 14-28-M
Tel. M-86-U P" 1'.
łl27łi g
llTll g
SPRZEDAM ftmnę na aMERCEDF:S tlił D na czę·
trakcyjn11 ubawkę. Tel.
łet sprzedam. lS-78-17.
31-4'7-7il
41':88 I(
US73 g
KO'.\fPLET
mebl\ s•oło- SPRZEDA"
tanio
Opla
w:;oe1'l s piec• kaflowe Commodore (19'14) 2 1111.-puedam. Wćleuńska '71
niklem Vłarsuwy. O Yńm. 4
4:28~ ( I
ł
423.U (
SPRZEDA'ł „Mińsk''.
Ku-1„~JMct;" sprzedam luh
ple pralke at1tomaivcma,.
uml<"n~ę
na
nowego
Lerm<1nt v.·a 1 m. 51
„1.26p", TO!!. l'l'-ll-91 .
•~n~ c
uorr ,;
SPlłZllDAll'f „!lntt.-rdam" SIL 'Ilt ,Zaporotc~"
do
mahtln. Tel. 11-91-03
remontu t&nlo aprze42254 1
dam. 57-Tl-«ł.
'2231 g
SPJtZl!:DĄM kolojlc4 HO •
SPRZEDA:lł „żuka" \1.'ilcu
makiet~. Tel. 4S-lS-28 po
I m. 5
4137G C
.11
.
U25S ł SPRZEDAM lł\cik .Ue el
1'.dilo. ·apnedaa autlkardo „l'otonss '
t:uu:
X. bitllirtia~
„PanoN~sy oraz czę4ci dn
nia". Tol.. 11-Tl-łO.
111eota" i ,.Mercedesa !IM",
łlMI ł
Tel. M-89-'IS
4333' Il
OV'llll.LOClt :!e,,oi\aki 4-nu„ , PILNIE
sprzedam
now-y
Ir.owy (licencja Stn1er) „!lantana
Volkswagen"
91'Tll.Kam. Tel. M-U-Ot.
(lllł) cltenl. Tel. 38-ff.ft.
'
11114 I
"3tS I

W k.onkureie mog~ brać ud.zi..d OIS()b"I'
spełni.ajl\ce warunit.i ok!reślone w art.
!Sił, 138 lub 139 mtawy s dni.a 4 ,tymmiia 198'2 r. o s~ko1nictwie ""YŻJM;ym.,
l~itymująl:'e 11i~ d,·plomem i.1k<>ń.c~ia·
8tudiów "'Yższ;>·ch ""'° Mkresie bi()Chema t~chniozn~j. chemii. i technol.Oit'

t.

CllA!t'f'T
mllM71ft

a~bn6wk,,

pianino - sprzedam. Nawrot 49 - Zakład naprawy maszyl\,
21811 1
OVERLOCK
- sprzedam.
Kewolucji ff m. 35.
21110 g
TELEWIZOR „Neptun 923"
czarny
(utywany)
aprzedam.. Tel. '18-18-1111.
21808 g
SPRZEDAM kurtkę s karakułów, płyty Presleya.
Odyńeo ł
42381 g
OBRĄCZKJ tlubl\o - sprudam. at-~-42
~8$ I
HEBLI:
"Kon-TUd" (dwa
fotele 1 ława) orH kolumny I x 100 W
irprzedam. Tol. 71-16-M po

w Instytucie BiochemH
Technicznej.

Kanth·dat

'
'

msn,

de ropasacj~
pończoch
sprzedam, tel.
57·11·25 po l'I.
42Hł I
SPRZEDAM p1erłcione!C zło.
ty,
zabawkę
karabin,
ł2·1ł·U po 17.
'234ll •

KONKURS

(!ETATY)

tprzo-

11&20 •
I, stół,
4

MASZYN KJS

no stanowisko
"aucz.ycieli akademickich

'
'
•

&T-51-16.

DYWAN 1,7' z
kneała tpnedam. wtdsew-Wacb.6d, Lermontowa ł m I, bł. IU.
llllt c
SPllZ•DAll pilnło a powodu wyjudu tolew!.aor
kolorowy Jowłn", rad\o
lampowe, bateryjne, sramołon,
lod6wk4
duł"
Prodom-:Pola.r,
llo.tuch
br"sowy
długi
ut,.w.ny, Gdsiot damstc„. Tel.
........11.
4tUI g
OVERLOCJt
..J'rlvlleg•
model łOOO
- japoński,
ł-nltkowy,
nowy
11przedam.
t.eromsklego
22 m. t.
'1DEO VHS „Alta1", Mtuł
ee tajland~klo apn:edam. 48-911-16
43491 g
MASZYNJI;
do prcdukejl
akarpet - frotte - sprzedam. Tel. 16-41-68.

DZIEltAN'

OGŁASZA

'.•

..,•

dam..

CHEMII SPMYWCZEJ
POLITECllNIIU ŁODZKIBJ
w LODZJ

''

•

JE.OZ'CCJI męsllt -

-~·
S.OLDANKl

I 1lot.P.:DZY z PB.ACO~"l
OEODEZ?.JNIU w Gt.<>WNTB
;

lam! 51ę •

dla

lt'1'atltamł.'

a I

t>!~

nfb Grulella 1'lOd ..odzjJnnym ~
eh.am l:)(YW!ła c~reczkę. El:iza:beth, •

GRL'llNIA

Tr6jk1 (eoi. U}, 11.ti 11\f. aportowe.
u.u Sp1ewać poezj<t. tt.a „Pn:ecsytajcie· raz jeszcze" - •ud. ,~.oo ZaI, f,U, ł.:t'l, I.li, Jl, IS.18, U.a, n.H, ' pru7a)'ny do Trójlt1. :111.io G;;aham
na
~r~f?ne
„Htll'l\Oreskl erotye:m•
od-e.
18.35 -- c;·,..,;ga b~rlż przezorny
drodze.
11. ; 1.;om •.uuli~t;. 11.59 Sygnał ezaP'ftOG'ftAM IT
11. 12 05 :l k1 ~J 1 i ie ·t.wiata. ll.30
:111 cv li;o fofalo1 uu
malowana. 11.4;;
ll,l!O
fforywnty
wleclay.
11.~
R<'lriv:,:. kwadrat•· ll.00 Komu1 tka·
eua11.
' ' · l3. lłl Radio kierowcow. 13.:1.0 Pio· towe kolekcje. 11.SI Sygnal
\2.05 Wiad. lł.10 Odpowiedzi •łueha
s ~ •k; z Berlina. 13.30 C1,1dze cilwall·
czom
aud.
11.20
Zeipoły
tnatruc if? s\\·e11.o nie zqacie. H.05 Maga%' n
muzyczny. Jil.53 Radio kierow- men talne. u.10 Radlo Moskwa. u.eo
~··n •
16.05 Problem dnla. U.15 Bank świat wok6ł nu „Zo1tanę komunip rz „bojow. 17.00 Mag. publicystyczny. St'\" - aud. 13.21 Musyka i arcłll- I
tektura - a ud. u.oo Popołud.n1e mło
F. :i11
i1an•, banjo 1.„ country
alJrl 18.05 Gor~cy temat.
ll.15 Kon- dych. 1'.IHI Lektury nutolatk6w: J'1nn
„Wy11oka fala" ode. Sl.
"""r' <Im . 19.00 Dziennik. 111.20 Mini- Havrevold
rnar <>cna l. 19.30 Radio dzieciom: „Prityjdź u,10 In1trumentarlum mu:zyk1
rywkowej
aut!.. 11.30 W1dnokr"C·
rlo nas Mikołaju" - aud. 20.lO Kon·
17.90
Wiad.
n.Ul
Koncerty
in1trumencert 7.;;czen. 20.311 Komunikaty . Total!7fltora' Sportowego. 20.40
Wiera.ze talne - atul J.l.IO MA&HYI\ „Moje
11.łł
dla Ciebie. 21.00 Komunikaty.
:u.o& hobby''. li.tł l\lua:rc:r:ne hobby. 1u1
Kromka sport<;>wa. 21.15 Muzyka ba- Studio eluperthw. 11.10 Wiad„
roktt 22.oo z kra 1u i xe ~wiata. S2.25 Chwila muzyki. 1t.ł0 Jęeyk angielski .
11.11 O tw6rc1olcl dla
d"1ecl
RepeiycJe -z jauu. 23.U Dyskoteka (12).
„Sl~1k1e pogwarki" au.t. Ił.li Chwłprzed sobot~.
Od godz. 10 "" 1od1. U reJ„cJ• :& 11. muzyki. 20.10 W1ee"'6r muzyk!. 21.ao
Na tkrzydłac'll pieiłnl aud. IS.SO
nl:lrad • ·qn Pl!l.num KC PZPR.
LekttJry Czwórki. IS.ff Mu:tykoterapla.
a.i~ Cdo'"1ł•k i 1\1.Uk•.
IUł
PROGRA:\! li
l\la
"·
Kalend.an radi&W?.
10.!lft Godzin~ meloma118.
1l fi!! h
" 'sze P" Jed.enast"'k u.a Muayc ne
non ~iop. l~.00 .:o;a1rania radiow~.
ti.%5 W stronę jazzu. 13.00 Wladornoki. IJ.05 Serwis tntormacyjny
(Ł).
u.to „Zwla,>:ki w działaniu" autł.
l'łłnl &
I ~ - ,1')d..
(Ll.
ą~o z malowanej skrsynl. U.30 I
W*-J' ...,,..
81 - w0Alb1Jrn operowy. H.00 Nowości kr..-'
11Ór"
jowej fonografii. JS.00 Feliks t KaHl.IM D'l' - wl•domołilł
zimierz Nowov„-iejscy: „Dookoła ko111po~yV>ra wspomnienia o ojcu" 18211 D'? - wiadomoilcl
odr. 5. 15.10 tistrzowie róZnych t!\J·
lUG Ole młodY'Clll widiz6T: „&.
trumentow. 15.3Q Rumuńskie doiny.
lool"ia"
J~.oo w1clkie dzieła. 16.50 A. M. L~:
Hl.Ili! l?lat.eik •Pa~
. „1ed:n1ym wy.Jścl<'m jest $mierć" 17.:lfl Program aktualny
fr 16 17.00 Wtad.
u.os Rozw~7'a·
18.1111 Bez w6by
nie '.tagadkl n1uzycznej (l.). 11.10 A·
ktualnośd
li.ni& IŁ). t7.30 Magazyn
111.flO Dobranoc .~H
„Pi§tek". IL).
18.30 Klub
Stereo.
111.ałi: t'u"
1.,9.30 Wieczór w filharmonii. 21.00 Wi11d.
111
lft
Ne.kino
~!.O~ Wleczorn<' reUeksje. ll.10 , Bal'l9.39 07Jl.•nn1k ~e-..!.~
lady J'O polsku; t.ueja !"rlll.
PR.OGaAM I
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1·u11
lUO

_,„ ..... . .·.=:--„

tUt
lł.00
lł.lt

ll..tł

11 ftO !"Tosto z kraju. 11.19 Husyesny
lnterklub. 11.sa Stefan Zeromaki
„Dzienniki„ odc. ~o. \2.00 serwis Ti·ó.1·
kl !UO W tonacji
Tr6jkl.
lUO
Vladimir Paral „Zaw6d - kobieta"
odc tB. 13.10 Powt6rka ;r: roirywkt.
H.Oo ~~istn:owte batuty. U.OO Serwis
Tr61ki 15.05 Rock 110 polsku - auri.
15.4S Klakson - mag. motoryzacyJrw
1~ OQ Zaprasz&my do Tr6jkl. 1~:00 1'.
D„łęga Mostowicz . .Kariera N;Jrndema t>vzmv" odc. 4. 19.30
T· "":·1ę
swtn;i:u:.. it.50 Stetan Żeromski
„tl7lenniki" ndc. 11. 20.00 TróJ-D;•, ·lęl·:
•ud
20.45 Klub Tr6Ji<'
11 „1,...,
Wolności" Cl. l. 11 M Tny k·,„;•lri>n ·
je.u - ąw:eignłle. 11..41
Klu'o
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Azja kj. poszukują, Alllerykanów
„

'Wadłuc at>ewni-4 autorów katalo~u.
„wtor.., oddane. llocba11\ce I ma111 11krornne wyman.Pochodzi :1 ll'illoln, Ma!e~jl Tailandii i 11
*'-lnym.1 ton.ami dla obywa.tell am.ervkańskicb..
•i•chcoonycb do swvch sbyt liberalnTch I WY•••a.iacych rodaczek.
Xilkadzlestat apnc1l matt"Tmonlalucll w U•A
„eclallzu1e l'le w 1por:ządmniu l!!ń kobiet u:jatrokka. doł11cza.1ac idJecl.a oru krótkie currlcu1- vitae umoi!IWłai11c& w ten 9!>0.SÓb :u.wi„
tlllli• korespondettcvlnel znalomośc:I PQmiędzy ua1eresowanytnl #tronami. Kandvdatkl rekrutu1e
... ersewll!nle " k:r6tklch anon1!6w B1U11ierncza.nveh
uibard~el ooc:rrtnyeh d.z!enn!k:ach. u.kazulaw ku lach Aztt.

...„.

„„' •

MA PRZYKLAD IOLBDADlolikiad r. s rtlipm, • lat. 1111 ~u.
k• wafl. 1>ra1tnle spotkać mężcrrzne 1!'1'dliw...
•
uczt!lwero. które•o J110bowtuu.i. •• lroehd
wtern!e do końca tTdot.
- 1.!u M. r; Malezji. n lata. a a wodu Hda·
11«. kocha d'l:ieci, llOSZUkui• męta • s1>olm1n:vm.
. l!ŃW'llowaionTm charaktene. lubi.iceco OMrodn!e-

•

ayoh w ml!ości. n.alcieścle.1 t>O rozwodal• I lld•e:rdowanvch na nowe tvcle u boku towarzvnki
tyciowei 1nne1 ras„. W cia.l!U kilku ubleil!lveh lat
llc~ba kandvdatów do poślub:enia
erzotvcznych
nlewia!Jt W%rosła trzvkrotnie.
8ze! amervkańsko-azjatvckiei •••nc:tl u.sluiow11
• siedziba w Kalltornli L.ew Florence wnll M
rwa ton• Filipinka D<>Średnlczvł od 11179 r. w
•kolarzen1u oonad tytla~ malżerutw Amerykanów
1 Azjatkami. Mówi. te oośrednictwo takle leriv
mu szcze161n!e na ffrcu Am ie1t bowiem ek•m1tżP..m rodaczki. 1 która ni,dT ni• zaznał rodr;tnnero szcześcia. Po 20 latach nieuda.nHo oożycht
malteńsklero
idecvdowal sie na rozwód. P<>Ślu
bla.1ac na_.tępnle koblete s Fllipin I teru doole:·o
l>Osiada orawdzlwT dom.
1. BroW!!lllud UulT wlaśclci el a.J•ne.li • djw!eesn•l nuw11 .~wiat Wiśn:I", 1 1ied:&iba na Hawajach z•adu tle 1 ooiniami •w:reh koleiów, na(j,mlen\a Jac te llcwit ltobletv 1 A1H maru o am~
rvka6.sltie1 .,waT of lite" I •a 1aintere111owa.ne ~
•lubieniem Amerykanina, - OtrZJ"'!Ilulem:r w;e~<t
ofert n.1:1: 1twtełmy w mnie umlełc!~ - ~ 1'1
eJ!Tł
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mlenkanlra Bannon 11rarm• ..,
w U8A v. boku „mętc1yzn7 swych malllleft" obi&cu1ac mu w u.mlu wydcielenle t:rciU
~nyml Dllltka.ml n&lnieknielnY"ch kwJa.tów .••
Uelufl 11,encfl q suroko w:rkorzyetywane 1>rn11
trwl•~ Amen-kuów, ~rowan..,cll ł •wied7'1o-
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Po trzech burzliwych m•łłet\stwach ~-letni
r •• atmu1.ie:r
od"DOw'ladzlaJne lltan.ow1n&
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w firmie 1-otnlcz•l o&enił ale 1>0 ra.1 czwarty dziek! orioszenlu. :umieuczonemu w kataloiru aieneU. Nasze kobietv M abyt zepsute kultura
zachodnia natomiast kobietv z Azji Sll pdmiennle
\VVchowan~ l wiedza 11lk zadowoEć meża oświ11 dczył )'.ew'.... r„
k.tćr:y
wyznał 'równieł. h
ieiro ton.a ułatwia ll'IU tycie iak tadna z O<>nr~. nich. - Gdy wracam do domu oosilki sa 2otow1.
rd:Y budze Ile rano. czeka l'la mnie śniadanie. w
moia orderob• int zawsme iwleta I nrzy1otowa11a na każda oku1•·
Njekt6ny metowte Azia.t•lr . wrees 1>rzy:ma~a.
te sa n1uci orzes 1we ma.!tonkl. Pewien mlen
kan:iec Idaho WTzna1 że ie10 tona - MaleZ1'1ka
robi mu własnoreczn!e manicure I oedicture 2'.a4
wieczorem mud oru niezwvkle dbll o 1e10 1~r
:le~ob11 I orzvzw-,.cn.1enia.
l"ORADY BEZPL..\.TN!,_

r. oplat,\ 100 dolarów uenc1• oferula a!'„namen• rocznT oraz lisie kandydatek na tony. z,
JM dola.rów tllo!na uzvskać adret wybranei ka.ndvdatk1 poro!taie wiec tTlko w-rpelnlć formalnolet. zwlau.ne 1 usta.wa o imi~r«c11. op!ac:ić koszt
biletu I„. !)<>Witać ewa nrzY8Zla tone na lotnisku.
Airenc1& <>11trzei:a J&dnal!: oot•nc1alnych klientów
~ffd zbvt
DOrhoou decnla. udtlelalac wiele
1fobrvch rad jut a:ratlsowo. I tak. należv wntrz:e•at! !ie kobiet. które :r.rbvt nybko 1abte1aia <>
J1«.~:i:p0rt. wztrll!dnie dom1u:ala gle ima Jezj!'n!a im
•r•~ w USA. I 1~•2wze tycll. kt6H .Droponui~
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CO MA TO UGRUPOWANIA FEMINISTYCZNBf
Wedłu1;
mężczyźni

opln:U oburaonycll kobl•t llil!er:Yka.A.skłcłL
D09zuku11 azlat:rck:icl! ton w celu DO""
&iadanJa.„ niewolnic nie zd towa!"Z'fszek hela.

Publicystka mu:a-zvnu kobieceJlo „MS" atwlerże wbrew 002J0rom zaledw1e znikomy oro-cton t mi eszanvch małżeńl!Jtw 1Mt 11Zcześliwvch. D!Tf'
czvm kob1etv az1atvckie zna1du1a tle na obcym.
nuncie w evtuac1i ca.łkowitei zależności ekonornicinel Odcłete od prych rodzł11 I wvobcowane
ze łrodoWl!'!k.a niekiedy D<>Delniaia u.mobó1stwa.
nie wldzac lnnei:o WTlścia. Jeśli malżeństwo jest
n·eucfane. Podcza., fdT r:ubrrkJ ankiet uwleraia
dokładn• dane dotTczące kandvdatek na i:onT,
v.ł11czn:e 1 w·uzcze«óln:leniem zalet 1 wad tell
umdv. iak również tvcla seksualne10. me:!:cz-vźnl
11oda.ia zazwYcza~ o 90-bie tTlko ot:óln• lnforma.- cle. Dlatel[o teł niektóre .narzecwne" " niemile
r.dzlwlone O& ujrzeniu twH<> Dnvsz!ero meta..
ktć" ni• odllOwlada ich WTobratenlom. Oo ror•
sr.11.. zdu·z. r11 '!ł łe kandvdat na meia 1Mł
1u* t,.,n11t-Y J 1!18 1.rMi:\l ~ukuil"„. Mzo-1vcine1
k'lnkukit1T.
MAJHA DLT"GOSZ
dz:lła.
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aazwlsko l\fihaly Jano1 Seltf.
Z 111a1em zakupił
hl
dobra
lienukl• i dwie piwiarnie, załołył rodzint I doesekał 1lę .,._
fomstwa. W m uz•llm w Gyor
anajduJ!l
.t4
c!GlmmenłJ', •

potomkiem
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do kraJv.
u •WJ'Jnf
wojskami pr:&e1 terytorium W•gier, Tn właśnie " oe$atnleb
dniach września 1183 r, zatnJ'mał si„ 111. postoju
w miełcle
Gyor. Nneował w· klasatGrie OO
Franciszkanów, łam teł ucze•tniezył w uroczystej m1zy śwl•
łeJ, a przed odjazdem osobHC!le dokonał prze1lądu fortyfikacji nmka w łrm mldeie.
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ehsstwle

lłl4

Kara

powracał

Ot6ł
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O.za Pada117ł w eza.ie iw;reh
prae badawcsyeb
ednalazł w
archiwach dokumentJ', które JO: twierdzi iwtadM11, te
Jeeł •11„.
połemld- wprawd~e nie .ame10 króla. ale Je-1yna, Jana llob!Nkiel'• ,._
alora. Wywod8f 111.t M „pe ir_..
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Court li Albori7,
•i. ę niedawno upra1ILl0nego dz iecka, jeat 1łęboko pn.ekonana, że zawdzięcza awe dtu10 oczeki wane
macierzyńJtwo
sodzie
do pieczenia ciast.
Mąt
Janice,
któr,• z artykułu zamieszczonego
w magazy nie „Science Digei;t" d""
wiedział się o skuteczności aody,
po1iadającej rzekome
właśelwolci
koncepcyjne, aa.aplikował ten pro1 11ty środek
małżonce, która · po
dłuiszym okresie :ira łżeńetwa 111'6- ·1
I dzila córkę .
doczekała

I
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1-------------------:50 mld hamburgerów
I

Sieć popularnych placówek -.ybklego żywienia McDonalda iwięel
ła niedawno w Nowym Jorku uroczysty jubileusz, w czasie kt6rego wynalazca hamburgerów, 75-letni Dic1i: McDonald spożył 56-mlliardowl\. popularni\ na oał) lll
jwfecle bnapk41. J'lrma :'.\i4Dona1d
~
•kłady w 8'
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1 Pel11d, rd\lle pe ba.l•ret •JrffJOr1ała utarła walka •
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ehecbenła I •o•l&danla wielkiemaJ11łka, JM loblMkł Ja•
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Pelftf ...... ~ - . - - •
weJ1ka łureokl•
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W'J'l1H!R
ełare młaste Eu.etrlltll, :irapinl
114 łym csynem 11.1 trwale w
lllttoril Węaier. Warte hl ..._
11MI, te włr6d paml11tek " - nym wielkim
króh1,
J•kł•
1najd~ llic Wnrnlllt, ,test

hde,tlloe ilo.ltumenły Ili ..........
!hlwe - u w„wrzeoh tyje aa•e•t1oz111
peiomell: PGl'romą
Turków pod Wiedniem, Jua
III Sob!eskłero.
Zanim jedno
wiem' lrllka 114w wst.,pa,
Otdł lml
IH lll

a.poz.nawc~ <Io UIA M. „waltl.o.1•"· ~
za.proazonycb bowlllllll, bex wzdedu u. *°ny DrzY1>adn1 n1>ruzaiacTI11 do iru1tu. lt..ra~
•.'! oo:llOStać aa wuelka cene. W t.ldm 1tl'ZYJ>adk11
aiencja doradza u.kunlel'l.le biletll ~tnero I
wsadzeni• natretne10 1;ości1 var !orce do •mo-lotu.
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Nlt• otrzymał 041 ee1anow1J Mar.Ił TtrMJ'
hUIJ'le!l&ł
Hl&eheekl, prsellOAz'"' r• cle
„tłanu
bfl•JMlll'lłł"ell
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Karmelitów.
Gdy zmarł w 1711T roku., .-.
ehowany został_ - 11roclnl1 N
1w11 wol11 wyraton11 w łMła
mencle - w krypcie 1te•o1&1s
ltarmellt6w w G!rM'.
Z ble1te111 na.tu je„ ~·
kewie, krewni w Unii boesneł,
11rzen!dll sl11 de lnnyeh węriłlP•
•kieh mlejseowo•et, a w tra
do Komarom.
Tak wl1tt1 ._ Jellt ~nr. .._
knmenty nie kła111h1 - byl~
to kllle.lnY ciekawy fl'ar:meuł
w~p61n:vch

hl~torye:in:vch l'OwiĄ•

aali z 11rie~zlo~llł obu brahtielł
narodów: 1.itlskle10 I wl)r'fertlr:iero.
Mon włite ehylta - • ftł1ł
llH' prawdopodobleńst'l"a
m6w1' • spotkaniu 1 pot..,.
kiem„. kr1Ua Jana rn.
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P.rlome: 1. W młtolofłl tnekieł
nhnta. lrl<>ra uprosiła bogów ~
umienlli }\ w drzewo laurowe 4.
Krajobraz, pejzat 7. Klątwa ko•
łalelna 8. Lttkka tkanina przezroezyata li. Lęk, trwo11• 10. Wyaoki
poziom duchowy a takte artysty~
czny 12. Tajny alfabet 14. Owad
:tywiący
aię
pa.dllną 15. Harcen
16. Kawał lodu.
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Pienew•r 1. ptak o zakrz:ywioa:rm dziobie z 11zubem kolorowym
na Jłowie I. PoJIU'dl!we określe
ni• kwleeistyeh wypowiedzi posbawlonych l1totnych treki 3 Ma·
terlał 1 Torunia 4. otwierana orzy.
krywa li. Wzruszający, patety<>znT
t!. Marstczony lub fałdowany koł·
n len
10. Pierwiutek chero iczn:r
(metal alkalictny)
11. Gościniec,
droga U. Klejnot 13. Włókno łyko
wat.e, utywa.ne do ~robu powrozhw oru płótna namiotowe10 1
ta~owego.
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