Wysokie odznaczenia
dla delegacji WP

Husaka

Sekretarz een.eral.ny KC K.PCz,
Husak
prezydent CSRS Gustav
Zamku
przyjął w czwartek n.a
Biura
Praskim zastępcę członka
Politycznego KC PZPR. ministra
obrony narodowej PRL, gen. armil
Floriana Siwickiego, który prze·
Polwodnlczy delega.cj.I Wojska
1kiego składająe.j oficjalną wizy.
t4I przyjaźnJ w Czechosłowacji.
prezydent
spotkania
W toku
CSRS Gustav Husak wręczył mi·
nistrowl obrony narodowej PRL,
gen. armil Florianowi Siwickiemu
a
Order Czerwonego Sztandaru,
1zetowf Głównego Zarządu Politycz. nego 'WP. wiceministrowi obrony
.Józefowi
narodowej, gen. broni
Baryle I dowódcy Sląskiego Okrę
IU Wojskowego, gen bryg. Jan~
wi Ru.rlacle - Ordery Czerwonej
Gwiazdy Te wysokie ezeehosłowa
kie odui.aczenia państwowe przy.
mano im w dowód uznania zasług
dla Pogłębiania internacjonalistycznych więz6w między społeczeństwa
mi CSRS I PRL oraz umacniania
wsp6łpucy między
ką Armi ą Ludową

Czecho.ęłowac

i

Wojskiem

Polskim.

Rokowania

20 bm. obradowało Pr~zydium Komitetu Wykonawczego
Rady Krajowej PRON, które rozpatrzyło uwagi, wnioski I propozycje zgłoszone do projektu deklaracji wyborczej PRON_ w
dyskusji i konsultacji prowadzonej przez terenowe ogniwa
ruchu. Tekst przedstawiony zostanie Radzie Krajowej PRON
27 bm.

Prezydium stwierd:riło, te dekla·
racja wyborcza powinna stać się

Sejm

podjął uchwałę

c

S. Olszowski

mówcą był przewod·
delegacji belgijskiej amb.
Marcel Rymenans. Według miarodajnych ocen jego wystąpienie nie
z:awierało iadnych P.lement6w, które mogłvb;v przvczvni~ się do po·

Jedynym

w rol!'nwlłn;ac"i wie<leń•I< irh

Samurajski epos
na małym ekranie

-

Jeszcze mamy dobrz0 w pam i ęci .Shoguna" a iui od jutra przez tr-zynaście sobotnich
wlerzorów będziemy mogli ogląda{' w Il programie TvP kolejny ~erial o Japonii z okre!u
• a m•1ra i6w Podstawa scenariusz.a tego japańsklego filmu jest
wydana w olerwne1 !>Ołowie
XVTJ wieku .. Księga pięciu pler~cieni" - autobiograficzne dzieło Mlyamato Musashlego. pisarza malarza r7eźbfarza przede
wszv„tkim zd niedościgłego w
walki na
swej epace mistna
miE'cze.
„Musa$hl" (właśnie n.azwlsko
autora .Ksil!gl .." dało tytuł seri elowil rozpo<'2yna. slę od ted pojen e~o 1 na jsłvnnleiszvch
d yn k6w bohatera który orzy110-;1 mu ~łatt•e naiwa1PcznleJsze.
NastennP odcinki
"0 qamurala
to koniPf'711o•r riagłel!o udowad

n i;rni" nr7P7 mistr711 ~we1 wvż
s-i:o.;„; nad lnnvml stermlE'rza-

mi Ooowi111·kowł temu podnozooafE' wszvstko·
rz0dkowanE'

m;ło~r I źviolE" rod?inne
pre"ZentuiF
foerlal
Ponieważ

i lntPfakźP Ż'VC'fe lrulturalnE'
lektuq!n" owyioh ~as6w a na
J3oońl':rvcv
kr„eni f!O sami
rniefm„ nadz!efe. Iż ohok śle ·
·frl!nl" watku nnvl!odowo-wido wl~kowetto. hP-Miemv mo1tll bar
~„t„f !"lE'tPlnl„, nit pT7V nkazli

.<;ho'!"n-"··

oo?'nq,ę

•zJt1o,..,o-'kn1turqln"
ne1 .T~ponlt.

~pqll"' obvXVTT-wieM(jb'i

pa rla menta rzystow

Prezes Rady Ministrów gen. armii
powszechnych. W pierwszym ezyt1mlu Se~m za·
sii: s projektem ustawy o obowiązkach Wojciech Jaruzelski
w
przyjął
i prawach pOsłów na Sejm PRL i powołał komi· dniu 20 bm. delegację Ogólno~hiń·
sję nadzwyczajną do rozpatnenia tego projektu.
Ostatnim punktem porządku obrad były interpe· skiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych na czele z wiceprzeustroju 1ądów
laeje i zapytania poselskie.
Komitetu
Stałego
wodniczącym
mentu uchwalenia tego aktu praw· powiększył się stopień zaniec.tvsz· OZPL Wang Renzhongie.m. która
nego ograniczone z.ostało tempo czenla wielu jezior i wystąpiły przebywa w Polsce z oficjalną wizwiększania się zanieczyszczeiJ. W także przypadki zanieczyszczeń wód
Prezydium
zasolenie zytą na• zaprosze.nle
stopniu podziemnych,
wzrosło
relatywnie
niewielkim
wzrosło zanieczyszczenie rzek kra· górnej Wisły. W sumie, proces po- Sejmu PRL.
jowymi ściekami, znacząco spadła garszania się stanu śt'<Xiowiska,
i nadal maleje · emis ja pyłó\> do jakkolwiek lekko zahamowany, nie
Witając parlamentarzystów chiń
atmosfery. Zmniejszyła się po- został w pełni ograniczony . Duży
wierzchnia gruntów rolniczych I wpływ na tę sytuację m iał trans- skich premier podkrPślił że ostatleśnych, przekazywanych corocznie graniczny przepływ znacznych iloś nio dokonany został Istotny postęp
na cele pozarolnicze. Z drugiej ci zanieczyszczeń wody 1 a tmosfe· w wymianie handlowe1 i współ
jednak strony wzrosła emisja ga·
pracy gospodarczej międzv oboma
(Dalszy ciąg na str 31
zów - w tym - dwutlenku siarki,
krajami. Wyrazem tf!go jest mlę·
dzy Innymi zawarta niedawno „wieloietuia umowa handlowa między
rządem PRL a rządem ChRL na
lata 1986-1990".

Zł bm, obradował Sejm PRL. B:rło to 87 pos!ed~enle w obecnej kadencjL Izba zapoznała się z
Informacją rządu nt. realizacji ustawy o ochrorue
I kształtowaniu irodowiska I po dyskusji podjęła
uchwałę w ~ej sprawie. Uchwalono tei ustawy:

Informację rządu w aprawie rea·
li:z:acji podjętej w styczniu 1980 r.
ustawy o ochronie I kształtowaniu
środowiska przedstawił kierownik
W czwartek w Wiedniu odbyło Urzędu Ochrony Srodowiska i Gossię kolejne 399 posiedzenie plcnar· podarkl Wodnej - minister Stefan
ne delegacji siedmiu państw socja- J:uzębskl. Podkreślił on, iż od molistycznych i dwunastu krajów
NATO. uczestniczących w rozmowach w sprawie redukcji sił zbrol·
nych i uzbrojenia w Europi&

n!czący

orealizacji ustawy w. Jaruzelski pr~iąt
chińskich

o Prokuraturze PRL oru prawo o

środkowej.

-

- -

Yliedeńskie

~tenu

WYKONAWCZEGO RK Pl<ON

1

F. Siwicki
z •ę przez

G.

POSIEDZENIE PREZYDIUM KOMITETU

Wydanie

z wizytą .
do Rlvmu
•

przybył

poznał

Wang Renzhong wyraiił przekokontaktów
nanie, iż zacieśnienie
między parlamentami ob.u krajów
przyczyni si(l co dalszego rozwoju stosunków i · pogłębienia chiń
sko-polskiej przyjaźni .

zagran:cznych
Minister spraw
PRL, Stefan Olszowski, przybył w
czwartek przed DOłudnlem z dwudniową oficjalną wizytą do Rzymu. na uproszenie włosk i ego ministra spraw Z'agranf~znyc h . Giulio
Andreottiego. który w grudniu ub .
roku '!:łoź;yl of':cj ną 1;1.'i :zv t ę
w
Polsce.

(PAP}

Po powitan iu na dworcu lot ni·
czym im. Leonardo da Vinci. minister S Olszowski udał sie do
swej rezydencji, a stamtąd na ofi·
Na zdjęci u: pc>dczB.I przem6wlenla ki erownika Urzędu Ochrony SrodowlJarzębskiego.
cjalne śnilUlanie wydane na jego ska I Gosp. \VodneJ Stefana
E. Szyperke - telefoto
CAF cześć orzez mirustra G. Andreottiepa·
MSZ,
włoskiego
go. w siedzibie
łacu Farnesina.

75 OSOB ZABITYCH, 150 RANNYCH

NAMIBIA

Rezolucjo Rody
Bezpieczeństwo

Eksplozja samochodu w Tripoli

Bezpieczeństwa

W czwartek za.kończyły się wspólne !rancusko-zachodnioni.emieckie
ćwiczenia wojskowe. W manewrach
zorganizowanych n.a p<>łudniu RFN
uczestniczyło ·ponad 3 tys. żołnierzy
Bundeswehry ł 1,5 tys. :Łołnit~rzy
nowoczesnego
traneuskich. Użyto
sprzętu wojskowego obu armil.

75 Cll!Ób zabit:;ch I 150 rADnyeh to skiego 6więta - ramada.nu. Na tePrzebieg ~w!czefł
obserwowali
tragiczne 1kutki eksplozji samo- mat sprawc6w eksplozji ani mow p6łnocno-liba ń tywów ich działania dotychczas n ie ministrowie obrony Fran~ji i RFN.
chodu-pułapkl
sk.im porcie Tr!poll. Akcji ratun- ina żadnych doniesień.
Charles Hernu l Manfred Woerner.
kowa trwa nadal. Do mieszkań
ców_ Trlpoli wystosowano apel o
oddawanie krwi dla oJiar ter;o aktu
terrorystycznego.
Ustalono, te wybucll nastlłplł o
godz. 21.30 czaau lokalnego. Eksplodował umieszczony w czerwonym 1amochodzie mark! „Volvo"
150-kil~amowy ładunek wybucbo-

DZIS,

GODZ. 11.44

ONZ zaostrzyła stanowisko wobec Republi·
ki Południowej Afryki ootęplająt'
rząd tego kraju za torpedowanie
wysiłków Narodów Zjednoczonych
unierzajacych do przyznania niepo.
d 1egłości Namibii. W uchwalonej w~
ezuu
21 cze.rwea o f(ld%. 11.44
eksplozji powstała
W miej.eu
w środę rezolucji Rada ostrzegła
wraz z
reżim w Pretorii. te rozważy pod. dwumetrowej t:łębokości wyrwa w środkowoeuropejskiego 100 metrów wejściem Słońca w znak Raka rozjęcie wobec RPA . sankcji, jeśli ta jad.ni. W promien.!u
11.!dal będzie blokować proces de- unkodzone zostały domy Zniszcze- paczyna się astronomiczne lato.
k:olonlzacj,f terytorium Afryki Po- niu uległo 50 znajdujących ai• w
w nasz,,m
Plft'wszy d:deń lata
poblltu aamoehodów.
łudniowo-Zachodniej.
klimacie może przynieść r6żne tyWybuch nastąpił w rejonie, l!d:de py pogody - od upałów po chło
13 fłosamł
Dokument przyjęto
W ubiegłym roku
przy 2 W8trzymujęcych 1ię (Stan:r zgromadzonych było dużo osób w dy i deszcze.
swiąEru s obchodami muzulm 3ń- początek lata zaCU!,ł się pod zna·
Z~dn0<'7J0ne I W . Brytania).
Rada

Wspólne manewry

z

V

klem ciepłej, 1łoneeznej pogody
w Warszawie termometry wskazywały 25 st .• a w Krakowie 27,5 &t.
Rok wcześniej było w tym dniu w
Warszawie 24 st„ a na Wybrzeżu
ok. 20 1t. Początek lata t982 r. był
nieco chłodniejszy, temperatury w
całym kraju wynosiły od 17 do 22
zaczęło się
st. W 1981 roku lato
dość chłodną i des=ową pogoda.

ANNĄ

KWIETNIEWSKĄ

podstaw11 szerokiej społecznej dys-

kusji nad węzłowymi zagadnieni~
mi rozwoju kraju i umacmania
państwa. Zamierzeniem ruchu iest,
aby kampania wyborcza i udział
w wy borach do Se jmu PRL b y ły
etapem budowy porozu.
ważnym
mienia narodowego, wyrazem świa·
domego poparcia obywateli dla
programu reform i demokratyzacji metod rządzenia.
Prezydium przyjęło stanowisko
Komisji Prawodawstwa i Praworządności RK w :sprawie zasad polityki legislacyjnej w PĘL. W dyskusji nad tą kwestią zaznaczono,
iż konieczna jest długofalowa praca nad ksztaltowanif'm świadomoś
ci prawnej społeczeństwa. Postanowi<>no przekazać stanowisk0 w
sprawie zasad polityki legislacyj·
nej w PRL Prezydium Sejmu i
innym zainteresowanym instytucjom.
Prezydium zaleciło Komisji Pra·
wodawstwa i Praworządn<>ści RK
kontynuowanie prac nad kor.Lepcją strażnika praw -0bywatelsk cch.
Utworzenie tej insfytucji postulo·
wał T Kongres PRON. Zatwierdzo.no też wybór Zbig-niewa Obidowskiego na przew~niczącego Ogól·
nopolskiej Rady Programowe j Forum Młodego Pokolenia przy ;:m:
PRON.
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DZIER
KIESIE

I

W t7Z dnl u roku
szło

ltled7 nedłem aa ro1Jeszcze na
z panią
•chodach powtarzałem •obie,
teby nie pomylić: mam pytać
o WPZZ, a nie o WRZZ.„
-

....

-

-

ANNA KWIETNIEWSKA
LEKARZ · INTERNISTA WICE·
FEDE·
PRZEWODNICZĄCA
RACJI ZWlĄZKOW ZA WODO·
WYCH PRACOWNIKO\V OCH' RONY ZDROWIA.

Foto: A. \\ u ; H
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I nie pan }eden ma

t~o

wątpllwo.!cl. Gdy rodził
Wojepomysł pows.ta.n ia

typu
s ię

Porozumienia
Zawodowych Wiele
organi7Jacji zawodowvch usta.
się .•.bokiem. Straszylq
wiło
wid~ dawnej WRZZ. Trzeba
.11obie zdawać sprawę z tego,
~e oamięć o tamtveh wvdarzen ia<"h ie:;t "iae:le tywg Czy to
zna czv. ż f' wszv:<tko w dawnej WRZZ byfo złe? OczyWiśwódzkiego
Związków

cie ni•, ale jedno
pewno dzić

ta rada

zwiąZikami.

było :r.łe

na

chciała rzą
Tego xwiąz

kowcy nie zapomnieli.
- Do tej pory działały or·
ranlzacje w zakładach, fedebranźowe,
wystarczało.

racje

OPZZ 1 to

- Bo taki b ył naturalny
proces odradzania s i ę związ
N. a .i pierw
ków zawodowych.
na dole, w zakładach p r acv,
bo tam
potem w branżach,
interenajwięcej wspólnych
Wrencie ogólnopolska
sów.
reprezentacja, wysteoująca w
l':donk'.l\V.
Imieniu milionów
Ale kolejnym krO'kiem na tej

naturalnej drodze jest właś·
struktura
wojewód7Jka
n ie
:z:wiązkowa .

takie 'l:adania,
- Czy 1ą.
którym nie mogą. podołać ani
organbacje w zakładach, ani
federacje, ani OPZZ?
- Okazuje się, życie to pokazaló, że są. Potrzeba partner a , s ilnego partnera dla wła 
dzy lokalnej. Potrzeba w.spóJ.
nego l?łosu różn y ch środowisk .
bra nż. zawodów na tym sam y m ter enie w wal„e o rele .
jakich nie spełniaia trzy iststruktur y
szczeble
nie j ą c e
związkowej . Nie spełnia j ą, bo
(Drusz.v ci BJ! na str. 4l

wze·
o

za.ś

21.01.

Alicja, Marta, Alojzy, Olga

w dniu dzisiejszym przewiduje

dla Łodzi następującą pogodę:
zachmurzenie umiarkowane i
Okresami opad de.szczu
duże.
lub burza. Temp. maks. w dzień
ok. 20 st. Wiatr slaby, podczas
burzy porywisty zmienny.
Ciśnienie

wynosiło

o godz. 19

985,3 hPa (739.1 .mml.

1940 - HiUerowey dokonali w
masowej egzekucji
Palmirach
więżniów Pawlaka.
1910 - Ur. Aleksander Twardowski, poeta radziecki.
193:> - Strajk protestacyjny
w Warszawie, J,odzi, Zagłębiu
Dąbrowskim
1
Borysławskim
przeciwko Konstytucji Kw1et·
ulowej.
Ur. J. P. Sartre, pl·
1905 sarz francu~ki.

T a sobie my
Umieć się sta;z1:c jest arcy·
I jedn}m z
dziełem mądroś ,;i
najtrudniejszych , ., nań życia..

Uś

mowę

sło11ce

o godz. 4.14, zajdzie

hn·j

ię

Przed 40 sesją
odrzuciła projekt lłg~vieżdnych wojen" Zgromadzenia Ogólnego NZ
Międzynarodóvvka SocjaUstyczna

KTO ZDOBĘDZIE „ZŁOTY KASK"?
ma
W sobotę i niedzielę w Piotrko- Polslri. Impreza piotrkowska
obsadę.
rekordową
wie odbędą się wyścigi motocyklo- wyjątkowo
ehdwie
koh'jne
140
we, stanowiące
Start zapowiedziało przeszło
mistrwstw za wodników ze '\'{szystkich
kluminacje tegorocznych
bów motocyklowych.
Wyjątkowo atrakcyinie zapowiaklasie 230
da się rywalizacja w
ccm. \llystartuje w tych wyścigach
(w sobotę i niedzielę, 23 i i3 bm.)
m. in. 6-krotny mistrz Polski, reprezentant MKM „Dąbrowa ' ' Łod.i;
Ja.11usz Oskaldowicz. '.Powrócił
Temu tematowi poświęcona była wczorajsza narada aktywu sporto- on niedawno z "VYyścigów między
wego woj. łódzkiego, w której o- narodowych o „Puchar Przyjażni'',
(ZSRR),
bok wiceprzewodniczącego GKKFiS rozegranych w Tallinie
uczestniczvli zajmując w silnej konkurencji dru- S. PASZCZYKA
zapowiada,
Łodzi.anin
miejsce.
k. gie
m.i.n. sekretarz KŁ PZPR Piotrkowie
po wyścigach w
że
JANIO, wkeprezyde•n t Łodzi
powróci na pierwszą pozycję listy
naraprowadz<tCY
J. NOSKO oraz
!\IP.
klasyfikacyjnęj tegorocznych
dę dyrektor WKFSiT w Łodz.i (Aktualnie prowadzi S. Szymański
H. GRENDA.
Podobnie jak ·w czasie warszaw- z Warszawy). Emocji nie powinirkiej narady sportowego środowi no zabraknąć także w pozostałych
niesk~ dziennikarskiego - o czym pi- wyścigach, a szczególnie w
saliśmy w czwartkowym wydaniu dzielnym wyścigu handicapowym.
uhonorowany
„DL" - także uczestnicy łódzkie którego zwycięzca
go apotkania skupili uwagę wokół będzie pucharem prezydenta PioJ'iO·
po.stanowień Biura Politycznego KC trkowa, nagrodą „Tygodn.ika.
~ZPR w sprawie rozwoju kultury trkowskiego" oraz „Złotym kasPrzypomprzede
redakcji.
naszej
uwzględniając
kiem"
f12:ycz.nej,
tym wywszystkim !J<roblemy sportu i wy- nijmy, że w wyścigu
c1:1owa.nia fiz7cz.nego w woj. łódz startują najlepsi mótocykliści soeliminacji
kim. Zaakcentowano niedostatek w ootniej i niedzielnej
form MP.
poszukiwaniu 'skutecznych
uliTrasa wyścigów prowadzi
działalności wychowawczej, za małe zaiJ;1tere.sowanie organiza.cjl mło cami 22 Lipca (od Słowacltiego do
(od
dzieżowych w Inicjowaniu i prowa- Żarskiego) i aL Sikorskiego
dzooiu odpowiadającym potrzebom 22 Lipca do Kostromskiej). Mobędą
młodego pokolenia imprez sporto- tocykliści w klasie 50 ccm·
~ekreacyj.nych. Zasyitnalizowano mieli do przejechania 18 km (10
i
125
też niedostatec:mą współpracę klu- okrążeń, każde po 1,8 km).
bów ze szkołami, rażące dyspro- 175 ccm - 27 km (10 <>kr111żeń po
porcje w popularyzacji kultury fi- 2, 7 km) i 2.50 ecm - 32 · km (12
zycznej w mieście i na wsi, zwró- okrążeń). Początek sobotnich wycono uwagę na po.trzebi: intensyfi- ścigów ·o godz. 16, illiedzielnych kacji pracy pa.r tyjnej w organiz.a- o 14, a wyścig handicapowy rozejaeh sportowych.
pocznie się około godz. 18.
(w-w)
(w-w)

Porządkowanie

sporło\tiego

podwórka

ŻÓl.TA I tZERWONA•••
Mow11 oczywiście o kolorowych
obol~
kartonikach, stanowiących
atrybuty
podstawowe
gwizdka,
„władzy" piłkarskiego arbitra. Czę
zawodnisto i;ędziowie zdaniem
leówf działaczy i kibic6w niesprawiea!iwte „nagradza.ją" kolorowymi kartkami ich ulubie(ic6w. szczę
dzqe .natomiast takich gest6w wobec: rywali, Jak zrobić al>y karczerwieni
toniki w kolorze :i6!ci
oglqdazt cl, którzy istotnie na to
2aslużylł. Zastanawiają się nad tym
działacze w pilkarsk.iej „centrali"
odpowiedzialni w PZPN za sprawu dy11c11plłn11.
Panowie owi doszli do zgodne-

i

gl? :niemal wniosku: musi nastąpić
me;ako automatyzm. Przewiniłeś oponie.s,ie.sz karę. Odpowiedniq
czyunscie do popelnionego na boisku „przestępstwa". Jeden z projektów, kt6ry ma podobno realne
szanse ujrzenia. światła dziennego
('i to już w trakcie iipcowej inauguracji nowego sezonu pierwszoligowego) zakłada, że za pierwszq
żóitq kartkę ' czeka deli!ewenta upomnienie, za drugq - nagana, za
trzecią i kolejne - odsunięcie co nnjmniej od jednego mec:zu. W tym
ostatnl.m przypadku kara ma.Ze być!
większa po zapoznaniu się z pro-

W dniach 18.-20 bm. odbyty się
majacyc11 na
W szwedz,kiej miejscowoi;ci Bom- nymi 8 propozycji
mersvi k pod Sztokholmem zakoń celu doprowadzen!e do po'.toju w w War.szawie konsultacie dvrektorów departamentów międzyna.rodoczyły się obrady Międzynarodó ~·ki tym regionie.
Socjal.is tycznej.
Uczestnicy ko.nferencji odrzucili
proJekt „ woj,en gwiezdnych'" prezydenta Reagana argumentując, że
jego realizacja nasili t.ylko wyścig
zbrojeń.

Wyrazili też zaniepokojenie ilnpa.5em rozmów rozbrojeni<Yv.'ych .v
na Bliskim
sytuacją
Genewie.
Wschodzie i Ameryce l'.>rodkowej.
embargo
Potępili amerykańskie
r\ikaragui
wobec
gospoda;rcre
gospodarstwierdzając, że pomoi:
cza musi być nadal udzielana temu krajowi.
Zamykając obrady, były kancle·rz
RF~ Willy Brandt powiedział, te
konfere.ncja przyjęła re-zolucję w
sprawie sytuacjJ w Ameryce Ła
cińskiej, która 2awiera między in-

J. Żukowska z WFO
laureatką nagrody ZGM
VI ubiegłym roku w celu upowszechnienia i przybliżenia społe
c:z;eń.stw.u spraw i ludzi morza, powrócono do tradycji pl"zyznawania
corocznych nagród ministra, kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej za twórczość marynis.tycz.ną.
czytelMiło na.tn p<Yinform.ować
ników, że w niewielkim gronie tegorocznych laureatów owych nagród znalazła się .JADWIGA .ŻU
KOWSKA - reżyser z Wytwórni
w !,odzi.
Filmów Oświat.owych
Rzec"L jasna, otr.i:ymała ona nagrodę za dziala.J.ność reżyserską, a konk.retnie ,,za zrealizowany na wyso-

Pory-wacze przetrzymujący od 7
dni około 40 pasażerów samolotu
TWA, głów.nie obywateli amerykiańskich, w czwartek oświadczyli
ponownie, że zosta.ną on! uwolnieni tyl•ko wówczas, gdy Izrael wypuści ze swego więzienia pOl!lad 700
szyitów l\ba1iskkh przetransportowanych tam w ikwietniu br. z obozu Ansar.
n'a ·środowe
Jef>t to odpowiedź
Stanów
prezydenta
wystąpienie
Reagana,
Zjednoczonych Ronalda
w Waktóry mim.o panujących
szyngtonie nastrojów frustracji i:i: Bialy
stwierdził po raz wtóry,
Dom nie ugnie się pn.el! iąda.nia
mi terrory'Stów.
Sprawa uwolnieni.a zakładników
anterykańskiego .• Boeinga 727" jest
jednak nadal tematem intensy·wnych i wielostronnych konsultacji.
W czw<irtek papież .Jan Paweł II
przesłał list do przywódcy szyitów
i mi1ndstra sprawicclliwości w rząEerrieiio,
dzie libańskim Nabih.a
apelując o pokojowe ro-zv.-iązanie
dramatu przetrzymyi.vanych od 7
dni zakladnllków sam<llotn TWA.
Tymczasem z lotniska bejruckie-

go, na którym stoi uprowadzony
samolot z trzema członkami zal.ogi i nie ustaloną dokładnie liczbą
pasażerów, nadeszły doniesienia, że
piLnujący go teTroryśd otworzyli w
czwart.ek og.ień do reporterów usiłujących W)"konać zdjęcia maszyny.
Na ~częście nikt nie zootał ranny.

KOLARSTWO
W wyścigu _ drużynowym o puchar PKOl. rozegranym wczoraj w
pierwszy
Piotrkowie. triumfował
zespół PZKol., wyprzedzając drugą drużynę kadrowiczów i czwórk~ toru1\.skiego Agromelu. Startujące w · zawodach łódzkie drużyny
zajęły dalsze IJ?Zycje, _

zostałych przewinień.
się sprawa nakładania

,Podobnie m11

kar na klu(t;lotychezasowa górna granic11
200 tys. zl splywa po działaczach
kluhow11ch jale przysłowiowa woda
po kaczce). Zrodził się też projekt
nakladaniii kar na trenerów na zasadach takich, jak dotuczy to zawodników. Ciekawe, który ze szkoleniowców (jeśli projekt ,,lcaro17Jierza" dla trenerów wejdzie w ży
cie> pierwszy ujrzy kartonik i jakiego koloru?
A tak już n4 urfo: liczymy, że
nowy projekt kar zostanie dogłęb
nie przeanalizowany i wydane decyzje w tej mierze pozwoltt naresz(w-w)
cie ujednolicić! system kar.
by

filmów, z których większość nagl!"ad.zana już była kilkak.rotnie w
kraju i za granicą, m. in. na feJ>tiwala·eh filmów krótkometrażowych
w Krakowie, przeglądach filmów o
sztuce w Zakopanem, na liczących
się w świecie festiwalach w Teheranie, Bilbao, Tampere, M05kwie i
W początkach swej
Oberhau.sen.
twórczości Jadw.iga żukowska i;asłynęla filmami, w których zajmowała slę psychologią dziecka. Zna~
ne są też: jej filmy o sztuce, poświęcone m. in. baletowi. Nagrodzony fUm „To nie jest zwykła lamówi.ą,c r:ajdowa miłość" to kr6cej - historia z życia rybaków
i kh rod~n wzięt.a.
J. MICHALAK

meksykańskich
tacji do finałów
konieczność
mistrzostw świata ł
ro"Lzakończenia wiosennej rundy
r.
grywek w dniu 4 maja 1986
Wydział Gier planuje rozegrar:ie w

W SKRÓCIE
M.
:fi We Florencji Rumunka
Pu.ica przeb.legła 5000 m w 15.28,76.
ustanawiając rekord Rumunii.

:fi.. H. Schmid (RFN) uzyskał podcias mityngu w Schwechat (Austria) najlepszy tegorocz.ny wynik
w Europie przebiegając 400 m ppl.
w czasie 48,49 sek.
'fi Z udziałem ośmiu drużyn rozpoczął się międzynarodowy turniej
o „Puehar
pił~i ręcznej kobiet
Jugósławii". Bierze w nim udział
w
która
reprezentacja Polskl,
swym pie.rwszym meczu pokonała
ChRL 26:17 (10:9).

w
prowadzi
Belgradzie
meczu szachowy.ro z

~ G. Kasparow
rozgrywającym się

w

towarzyskim
U. Ander~sonem 3:2.
który
W piątej partii meczu,
je.st ważną próbą Kasparowa przed
z
meczem o mistrzostwo świata
Karpowem - padł . remis. Do zakończenia porzostala jeszcze jedna
partia.
ł
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Wspólne Obrady

KD
Egzekutywy
/wcior~jzgłoszenie
PZPR, wygłoszonym przez I sekreStanisława Zarembę, zatarza warte zostały główne kierunki pra'-~ OGŁOSZęNtE.
cy instancji w okresie pnedwyborczym. Dokonano w nim także oceny kampanii do rad narodowych,
\\"Skazując na doświadczenia z oNóż tarczowy do dziani.n kup:ę.
kresu jej trwainia jah"O przykład
36-40-42.
dla kontynuacji w toku kamp.aniI
SZWACZKĘ 'L overlockiem za trudwyborczej do Sejmu.
nię. 86-40-42.
W drugim punkcie obrad Plenum
KD PZPR F.ódż-Sródmiescie doko- „ZASTAWĘ 1100" --: 1979 r. sprzez Okręgo
nało oceny wspólnego
dam. 32-98-44.
Pracy Pań UDZIAL
>Vym Inspektoratem
w budowie prywatnego
przeglądu
Pracy
stwowej Inspekcji
wież.owca
- odstąipię. 81>-31-61
stanu warunków i bezoieczeńs.twa.
(le-18)
pracy w 61 zaklad·ach dzielnicy.
37583 g-E
(a.szal
PRZYSTĄPIĘ do budowy 11egmen·
tów. 33-45-82 wieczo.reIIJ..

Kolejna przecena towarów

1-dziś ·

Obecne przed.slębior&t>wa handlowe
kwaliiikUj<J do przeceny towa·ry, których wartośc kształtuje się w granicach <>k. 1,3 mld zŁ Bętlą to równie:t gló"W'tl!e ubranie, w t1:m ubiMy
ci la dzlecl i młodtzie:ty, umory damskie zwłaszcza bl·Uzki, pła,,.zcze, spódnico. a ta1<że odzie-~ męS'ka. Po niż
szy<:h cenach ma byc równlel: sprzedawane obuwie oraz nie•które drobne

a:tylkuły

g~podar.st\Ya

dom()f\\~ e

!(:>, fotoo.ptycz.ne, a takte pojedyncze meble, zwłaszcza tapicerowane.
Zamlena ,.-!ę przecenie tet magne-

tofon~· szpulowe, odtwanacze samochC>dowe oraz radioodbi<>r·nlk "'l'.oka-

m" produkcji NRD.
lt~
przew:da~ą.
cen nastąp!

P:·zedsiębiorstwa

nasile-nie tyc11 prze·

w lipcu i sierpniu.

Zatrzymanie kolportera·
melegaln~ch wydawnictw

+

10.50. z plętnast~g"> piętra wle- w jednym z miesz.kal'l zajmowanych
Mick.lewic-za wy- p~zez Czesława W. zap.ałi! ~lę telei.()wca p>M.Y al.
lreona K. \vl:oc>r l me'l>lo.folanlta. Ogień ~"Stał
·wczmaj 3'!He·l mla
slale :r.amiesz.kała w Legnicy. Kobie- na s·k utek zapró~-zenta 1 pocią.gnął za
na ku-r>ile sobą straty ok. W tys. zł.
ta przebywała w ł.odzi
ulic
17.00. Na skl'"Zyżowaniu
sz·k <>len1owym.
roJudyma jadąca
Łagiewn.\c'k!ej 158 Ttakt<>rowa l~.00. Na ul.
lew
skręcając
drZ'W'i werem Katarzyna S.
zamkniętych
~ wylama'lltU
manewru
nietrzetwy wo beJ: zasygnalizowania
wyskoczył z tramwaju
sam10Chód .
pod pi:>tirącona zo.•tała przez
wpadł
Radzisław Sz., który
:Mężczyzna Rowe.rzystł<a ooznała urazów d!c>ni.
nadjet,ciiającą „Syrenę".
Hl.W. W A"1drzejoc>wie przy zbieoraz tebeT.
rfikl
do:tnał złamania
jlrg:.i ulic Rokicińska - Tuwima
Przebywa w szpd,ta1u.
10.50. Na ul. Konstan•tyono'll.~lej dącą rower~m :Mariannę K„ lat ~4.
:przy :r.oo zdenyły się dwa słutbo potrącił r6wniet jadący rowerem męż
\1.·e tramwaj<!. '\V wyniku zderzenia czyzna., który Oddalił si ę z miej'sca
m">t&rnlczy Leszek K. ó.-02nal ua- w'yipadku. Kobieta cl;oz.nal.a obrażeń .
ca
zów C'ZOl.a. Opa·trzony został w SPR. Swiadkowle 1-:-icvdentu prosre"l
w·
13.02 Straż Pożarna wezwana zo- do W'RD wusw w ?Lid?:!, ul.
(>kl)
57-1j!-il2.
tel.
OO
Byt<>mS'kiej
gdzie
stała do Dąłnówk! Wie>M<lej,

+

=----=-

PROGIBAJrt l

u.oo

cert.

Radio k!er<>WCĆ>W. 11.UI KonLl.li1 Ki!!lnunl.katy. ll1.S9 Sygnał

cza.su. ll.115 Z kraiu 1 ze Ś\via ta. 12,30
12.45 Rolniczy kwadrans.
Muz3'4«1.

lJ.10 Radio kdo13.00 K-Omtlll'likaty,
13.a;J Qudze chwa.J;licie, wweg·o tliie maeie. H.00 Wiad. l•Ulll Magazyn rnou"l:yczny ~;;.~ Radio kie>rowców. 1«.00 W.i.ad. 16.05 M•uxydC:a 1 a·ktua!Jnoścl. 17.30 z nagrań lltudia Programu I. 16.00 Wiad. 18..20 n:oncert
dnia. 19.00 z kuju i ze świata. 19.25
C.h wila m=yki. 19.30 Radilo dzieciom:
„Radiowe . nuty" - au<l. 2Jl.OO D2'icnnLk. ~0.15 Koncert t.ycuń. 20.35 wte.rste dla Ciehie. 2-0.55 KoQ!JnUII'.li!katy
Tot:tlizatora. 21.00 Komunikaty. 2J.OS
Kronika sporta.wa. 21.lS MUJZYka barok•u. 2·2·.00 Wia<!. 22.05 Na róż.n~-ch
instrumentach. ~2.20 R·epetycje z jazzu. 23.00 Wiad. 23.25 Dyskotek.a p·rz.ed

~cćw.

u.os w

tonacjd Trójki. u.oo

PllOlllJba.. 13,10 Po.w~órka z lO'Zll:Y'\•11ókl
H .00 Nie dokończone sym.f-Odlie. 15.06
pa
Serw'.s Trójki. 15.05 Wakac}e
dwóch kółkach. 15.10 Prem.lery i bi
Jl.IacDo.nald
Ross
sy - au.d. 15.SO
"Potegnal.ne 11pojnen1e" o.de. 2. lf.00
Zapraszamy do Tró,ki. lQ,00 Co<IUen
me p<>v;1.eść H. Sienkliewlez HOg.nlem
19.SO 'lJl'Qoeh ę
i mli.e.::zem" odc. 10.
9Wl.ngu. 1$.SCI Pe.ter J.airos „Tysi~et
2>0.00 Trój
nia pSZQUlita" odc. 22,
-dtwi<:k: aud. 20.46 K:Wb 't.ró.JLkJ. „c o
nas dzń.eilt co nas łączy" cz. I. :łl..00
2.1.łS Klub
Trzy kwadTanse jauu.
Trójki {cz. II). :2·.03 Lnf, sport. :iJ ~
M.411 SVJlia.t baśn i
piewać poe7l:i<;.

-

--

Be<tte<Lhe1ma.

~3.00

Zap.ru„an13•

do

Trójil<.i.

~

-

-

21.~5

Wieczorne ref1e1csje.

~1.30-1.no

Wteczor l!tencko-muzyczny. :ll.30 Nagranie wieczoru. M.4<l Tea~r PR: w.
„Pośród umarłych mojl!'
Nd.żyń~kt !o.~e''. ~2,10 'Płyta '" gwiazdką. 23.00

„Pn)'go<ly człowieka
- fr. ~:1.20 lohsplracje liM.00 Głosy, liwtrumoe.nt;-,

M.

Dąbrowska:
my-śl-ąe-ego"

teTackle.

0

n.astroj~.
\

PI'tOGRA~

rn

PTosto % kraju. lrt.211 MU%Y<!Zny Interok.Lub. 11.SO Pe1N Jarl!>s „Tysląel9'1m.!a pszczoła" odc. 12.00 Serwll!
14.~

„FSO" nowego - .kupię. śll-12-74.
Tak'lł sobie
2'1198 g- E
19.00 Dobranoc
"
baiec·z ki"
NADWOZIE ,,Poloo.eza"
sprze
19.10 „Tele-gol"
dam 34-91-75.
19.30 Dzlenni!c
375-69 g~E
20.00 .,Monitor rządowy„
Po·loneze.
SPRZEDAM
,,.diesel'
prod.
film
(1)
20.30 „Miraż.''
198-0 - w bardzo dobrym stanie
radz.
/
ll6-69-7:ł po 10.
:n.40 DT - kom&ntarze
21009 g-'E
22.10 Teatr Telewizji - ,Róża jesf.
UKŁAPAM
gl•aZU>ę,
sprizedam
róża.
Poltai.: 2.1 86-37-25 Piesiak
23.40 DT - "';adomoścl
21216 g-E
M-4 wlasnościowe oka;:yj.nie
li
PROGRAM
sprzedam. 55-36-10
375'70 g-E
li.OO „Oterty nauki"
M-2, 34 m wła&nośc.iow e - pilni·e
17.30 „AuL" - magazyn
s.prQ:.edam. Tel. 57-09-68
18.00 ,,Muzyka po południu"
spotka.nie z Danu tą Kleez21194 g- E
ko wską
Ml~ZKA,"'UA pos~uiltuję. Najchęt
18.30 Wiadomości (L)
mej Retikinia
Karolew. 87-00-84
'
19.00 „Z biegięm WisłJ"' - rep.
po 17
19.20 PrzebOJe „Dwójki"
2'1)93 g- E
19.30 Dziennik
20.o'o „Niezwykłe opowie~ Sla.t HYDRAULIKÓW spawaczy z.atrud
nię. Oferty ~1215 muro Ogłoszeń
nislawa Hadyny"
Piotr.kowska 91'!.
za
,.Ten. który przybył
ZATRUDNIĘ do zbioru tiruskawelk.
póżno"
Zło.tno 1'18
20.35 „Bra wo"
tel.e!on
21.20 DT - wladomośe!
21197 ,1?-E
„Dwójki"
ZATRUDNIĘ kucharkę. Naw.rot 49.
21.35 „Pod niebieska fla.gą"
212·18 g-·E
22.05 „Portret rodzinny we wnęwłosko-franc. film ZATRUDNIĘ sziwaczkę . Tel. 36-65<-19
trzu"
21211 g-E
fab.
udziałowc a .
0.05 „Rozmowy -intymne" - .„o POSZUKU.JĘ
Oferty
212,111 Biuro Ogłoszeń, P iotrkowpotrzebie nadziei"
ska 96
o.40 DT - wiadomości

-

-

-

-

PROO'.RAM IV

11.00 lIOTyzonty wied.!y. 11.M Motywy ludowe w muzyc e. n.oo Syg
U.10 RO'Z
nal CU\S'.U. tC.05 Wiad.
l!.20 Ze<!lpOly
mowy o wychowa.ntu.
sObotą.
Instrumentalne. 11.30 Radio ł.1oskWa
i3.00 Sw!at wokół nas. 13.~5 Ale.k
PROGRAM Il
muzyczna
Omllioanowlcza
sand•ra
H.00 Po.polu.«l.nl• MłodY1Ch
H.00 Zawsze po jedenastej. !il.Hl M r.i- p<)(tTóż.
zycziny non .stop. U.OO z muzyką pc>l- 16.00 Lelktury nastolatków. l:tl.10 In
ską przez \l,cleki. l<t.~~ .Ta7.z na orga- strum.entarium muzy.kl. 18.30 Widn<>13.-05 lmu~. 17 .00 Wiad. 117.05 Arcydziele munach Hammc>nda. 13.00 Wiad.
Serwis informacyjny (L). 13.10 Lato, zvM .18.00 Hobby bez gra.nic. 18.!()
gdy przyjdzie-„." aud. J. W<tjciesz- r.1uzy=ne ho.b.by. lS.40 StudLo ekspeT.
CZ"yka (Ł). 1~.20 z ma!O>W.allej sk1'2;-- t6w. Hl.W Wia<i. 19.M Chl\Vila muzyO
Ję;yik an.,glielskl. l9.5ó
n.i. 13.:?il Al'bum operc>wy. l>l.00 N<>- ki. 19.4-0
~-0.15 Chwila
woścl kra.jowej !onogr·a!l!. H.~o Fol- twórcz<>ścl dla d2iieci.
k!LO>r na mapie śwfa.l;a. 15.CO An th<iny mu,zy.k:l. 20.2·0 Wlec.zór muzyk!. 2~.0-0
Qutnn: „Gr!ZJech pierw()r<>dny". 15.1() W;i-rtu·o zi i lch na~nm\a. 22.50 Le<kBisy połsk!ej orkiestry, !l>.30 Mm:~·}~a tury CzwórokL 23.00 llłuzJl'k.o>terapia 23.~-0
na syntezatory. 16.00 Wiel!k!e dzie- aud. 23.30 Człowiek l. nauka.
ła. 16.Stl A. MacLean: „HMS Ull.sses" W!ad. 2~.3ll Kalenda.rz r~diowy.
Rozwiązanie
17.05
fr. 17.00 Wlad.
TELEWIZJA
zagadki muzycznej (L). 11.tn Aktual·
nołcl dnia (Ł). tT.30 l\faguyn „Pią·
PROGRAM I
19.30
tek" (Ł). 18.3'0 Kliub s~ereo.
21.2(1 Wlad.
WJe.ezór w filiharmomll.

9.40 Film dla 2 z.miany - „Ml·
film prod. ratlziec.
raż" 10.50 DT - wiadomości
11.00 .,Domowe pr:i:eds~ole"
15.55 NURT
16.25 DT - wiadomości
16.30 Dla młodych ""idZów: „~alerie"
16.55 ,.Piątek z Pankra~ym"
17.20 DT - wiadotności
17.30 •• Dwa oblicza Wąchocka"
rep.
U.OO „Bez próby" (L)

g-E

21221 g-E
17 C..'ZERWCA zg.Lnął jamni·k jasno·
5'i'-91-S6
"'a,groda.
brązowy.
(:J6-06-19).
2.H95 g-E

:E.
-.-- --- ~J--;:=: ' .•
Tró:)'k..!..

2'1~14

-

+

21 Cz.ERWCA

-

sprzedam. 55-'28-24.

-

+

PlĄTEK.,

,S73'i'5 g-E
u:z:broJoną

DZIAŁKĘ budowlaną,

-

+

+

••••

SPRZEDAM plac budawlany Łód6:Ofe.rty 21069 BioU['O
Radogoszcz.
Funkcjonariusze Służby 'BezpieOgłosze1i., Pio1.r:kowsika 98.
Urzędu
czeństwa Wojewódzkiego
tkaninę
odstąpię.
Spraw We·wnętrznych w Tarno- DRELICH
32-2:MO
brzegu zatrzymali Ewit Kubernę,
3?.Y73 g·E
32-letnią mieszkankę Stalowej Woli,
Ofer~y
s·p.rllooam.
w tamtejszej parafii PI.<L~'iO
zatrudn-ioną
ZlS.28 Biuro Ogłosze1i., Piotrkowwezwapod
rzymskokatolickiej
96
ska
niem Matki Boskiej Królowej Pruski. P.rze.wozita ona w torbie po- DARIA. duża wieża
sprzedam.
wydawdróżnej różne niel.egalne
55-56-3'.}
nictwa o tr~ciach sprzecznych 1.
37574 g-E
interesami pa!1stwa. Wo.bee Ewy SEGME~'I'
„Topolog" sprzedam.
Kuberny -prokurator rejonowy w
"
areszt
Stalowej Woli zastosował
'.!i220 g-P:
(PAP)
tymczasowy.
PLECAK spr;:edam. 43-86-78.

skoczyła

Obfita w wydarLenia piłkarska jesień

22, 29), październik (6, 12, 16, 20,
27). Przewidując awans reprezen-

Kuby,
Ludowo-Demokratyczne j,
Laosu, Mongolii, Niemie·ckiej RePolsk·i,
publiki Demokratycznej,
Rwmunii, Ukrainy, Węgier, Zw iąz
ku Radzieckiego, a takie przedstawiciel sekretariatu Rady W"Lajemnej Pomocy Gospodarczej.
Konsultacje odbyły się w rzeczowej i przyjacielskiej atmosferze.
Przewodniczących delegacj.i przyjął c-złonek Biura Politycznego KC
PZPR. minister spra\v zagranicz!PAP)
nych Stefan OlsZO\Wki.

Jak podaloa Amerykańs·ka Agenbład
cja Przestrzeni Kosmiczne'
leży po stronie naziemnej "kontroli
lotu, która wysłała do komputera
pokładowego manewrującego wahadlowcem dane wyrażone w stopach.,
a nie w mtllach morskich na jakia
był on zaprogramowany. '
Associated
Jak poaaje agencja
Press, komputer rozpoznał pomyłpolecekę i odmówił wykonania
nia, a następ.nle obrócił statek odKontrolerzy
wrotnym skrzydłem.
nieporo.zumienię.
lotu stwi.erdzili
jednakż e było to w momencie, kiedy wiązka została wysłana w kierunku wahadłowca, obróconego już
temat przygotowań do lustrem w stronę gwiazd.
do &lojmu
wyborczej

Pierwszy większy eksperyment w
pr-zygotowa·niach do skonstruowanfa broni kosmicznej nie udał się.
lasero\Yych wy-wiązka promieni
strzelom1 z Ziemi, która mi.ala odb~ć się w specjaln!m zwieorciadle
unueszczooym na
kierunkowym
k-0rpusie wahadłowca „Discovery",
nie traf·i la we właściwe miejsce,
ponieważ statek kosmiqny obrócony był w złą stronę.

-;--

dni.ach 3, 10 i 24 listopada trzech
kolejek rundy rewanżowej. Druga
i trzecia liga rozpoczyna rozgrywki w dniu 4 sierpnia, kończy zaś
w dnłu 10 listopada i mecze odbywać się będą co tydzień (w-so~
żadnych
bez
botę i niedzielę)
przeJTw.
Ustalono również terminarz spotkań reprezentacji. Oto komplet
spotkań: 21 sierpnia: Szwecja
Polska, 28 1ierpnia: Polska 1
zachoden z czoł<>wych klubów
dnioeuropejskich lig, 4 wrze.śni&:
CSRS - Polska (\V Brnie - ostatni spr~wdzian przed m~c~em eliminacyinyrn MS) 1,1 wrzesma: Polska - Belgia (el. MS, stadion w
17.30), 13 1 30
Chorzowie, godz.
terpaździernika zarezerwow.ano
miny na odbycie barażowych mezaczó>v z Holandią, gdybyśmy
jęli drugie miejsce w grupie · po
.z Belgią. Zaistniałaby
spotkaniu
wówczas konieczność zmiany terminów spotkań pierwszoligowych,
16 listopada: Polska - Włochy i
11 grudnia: Turcja - Polska.
W sezonie jesiennym odbędą się
Polski i
również mecze Pucharu
Oto
zostaµą wyłonieni finaliści,
jak przedstawia się szczegółowy ter
PP
minarz: 28 lipca - 1/64
mistrzowie okręgów. 7 i 28 alerp·
nia.: 1/32 PP - przystąpią do roz25
grywek zespoły drugoligowe,
wystartują
września: 1/16 PP 9 paź
drużyny pierwszoligowe,
dziernika: 1/B rozgrywek PP, 30
Ć'wierć
listopada:
20
i
października
PP na zasadzie mecz i re!irtały
grudnia:
wanż 30 listopada i 4
pólfi~ały Pucharu Polski (mecz i
rewanż). Jeżeli dpdamy do tego, że
czte.-y czołowe polskie zespoły ubędą w rozgrywkach
czestniczył:
europejskich pu~harów, to na brak
emocji nie będziemy mogli narze-

chosłowacji,

kim poziomie spoleczno-art118tycznym i reżyserskim fi!m pt. „To nie
Wczoraj podczas wspólnych ob- ski podjął
jest zwykła lqdowa miłość",
rad Komitetu Dzielnicowego PZPR kampanii
i Dzielnicowej PRL.
Jadwiga żu Łódź-śródmieście
Łódzka laureatka W referacie
kowska ma w swoim dorobku 27 Rady Narodowej, aktyw fil-ód.miej-

PRZED NOWYIVI SEZONEM

Jak poinformował nas przedstawiciel Wydziału Gier PZPN
Stefan Rogala zbliżająca się pił
karska jesień jest niezwykle boEkstraklasa
ga ta w wydarzenia.
br.
28 IiPea
wyst~tuje w !lniu
a rozgrywki zakończą się 27 paź
dziernika br. Oto jak przedstawia
się terminarz rozgrywek w poszczesierpien (4
miesiącach:
gólnych
7, 11, 17, 25, 31), wrzesień (15,

wzięły udział
Bułgarii, Cz.eKoreańskiej Republiki

W konsultacjach
delegacje: Bi.ałorusi,

Pierwsza porażka
broni kosmiczn ej

Z ostatnie.i chwili

PZPN piłkarz Widzewa Piotr Rom·
ke ukarany. został półroczną dyskwalifikacją. Przypomnijmy, Romke otrzymał czerwoną kartkę w
I-ligowym meczu Legia - '\Vidzew
w Warszawie.

.

nre uległa zmran1e

tokołem sędziego.

1 druga sprawa: kara moie byc!
_anulowana winnemu, jeśli nast(lpila
pomyłka sędziego. Podobnie dzialaZ informacji jaką otrzymalismy c~ oddelegowani do zajęcia się oz Warszawy wynika, że decyzją pracowaniem nowego „karomierza"
Komisji Dyscypliny i Wychowania wnikliwie rozpatrujq stopnie po-

„Boeinga- 727"

zakładników

Sytuacja

wych organizacji Ministe.rst,w Spraw
Zagranicznych państw so cjalistyc?.nych, poświęcone problematyce 40
sesji Zg.romadze.nia Ogólnego Narodów Zjednoczonych.

-

-

z gł~bokilll ta.lem zawiadamiamy,
zmarł po długiej l ciężkiej chorobie
ny Mąż, Ojciec i lnladek

te w dniu li czerwca 1ns r.
w wieku lat 70 nasz ukocha.

$. ł P.

LEON GARNCAREK
pogrzebowe .rozpoczna. sie mszą św, w dniu 2z cz.erwca hr_. o godz. 1ł w koscleie Najswiętsz•J Matii Panny w net.
cl.iatow1e.
Pogrązc>ne
w głęb<>klm smutku I tałoble~
Uroczystości

:tOX.A. DlllECI,

WNUKI, RODZE~STWO
STALA RODZINA.

llraz

POZO-

w

80-LECIE RE\VO LUCJI

a wstępie trzeba uściślić daty.
Mówimy o rewolucji 1905 roku,
lecz w rzeczywistości walka nai społeczna
rodowowyzwoleńcza
w Królestwie Polskim trwała aż do jej
wyga.śnięcia w roku 1907. To prawda że
kulminacją był rok 1905. a potem fala
rewolucyjna zaczęła opadać i nastąpiła
kontrofensy wa caratu i fabrykantów , ale
jeszcze w dniu 1 maja 1907 roku w
Warszawie strajk objął prawie wszystkie
kołowy,
ruch
fabryki Ustał wszelki
zamknięto sklepy.
Odrębną kwestią jest usytuowanie wyrewolucyjn_ycb w naszej tradydarzeń
cji narodowej Pytanie, czy 1905 r. był
ostatnim
też
pierwszą rewoiucją czy
powstaniem. otrzymało JUZ odpowiedź
historyków (z wyj~kiem tych o orientacji endeckiej i c;hadeckiej), którzy są
dziś z~odni. że była to l pierwsza rewoNastąpił
powstanie.
lucja, I ostatnie
splot postulatów ekonomiczn ych z narodowymi tak oczywisty, że niepodobna
dać innej odpowiedzi. Bo czymże jak nie
żądanie
było
postulatem narodowym
równoupraw nienia języka polskiego w
urzędach,

sądach

I

szkołach?

A

1905 R.

wydaI'.zenia - tylko przegrana bitwa.
Dla Polski szczególnie bogato zaowocowauzyskaniem niepodleła po 13 latach,
głości. znów na skutek rewolucji i to
w trzech państwach zaborczych niemal
je:lnocześnie.

1905 r. przypomniał Europie, że pogrzebana, zdawałoby się ostatecznie, po
1863 r. kwestia polska, jest nadal aktualna. Co więcej, w przeciwieństwie do
zbrojnych zrywów w XIX w., świado
a zatem i
mość aspiracji narodowych ,
politycznych ogarnęła milionowe masy
ludowe. Miało to pozostać trwałą zdobyczą właśnie pokonanej rewolucji. Proletariat polski po raz pierwszy objawił
polityczna.
siła
się jako samodzielna
„Czerwony S:?!tandar" tak o tym pisał:
„My to. spracowani, my ze zgrubiały
mi rękami, my wydziedzicz eni, stanęliś-

NARODOWA

żądanie

autonomii dla królestwa?
Dodatkowy m elementem tamtych lat
stała się zbieżność i współzależność fermentów rewolucyjny ch polskich I rosyjskich. Wprawdzie w Królestwie Polskim
t:v.lko SDKPiL tę zbieżność najwyraźniej
dostrzegała. ale I obiektywne warunki
walki ją dyktowały. Przecież pierwszy
Impuls do wystąpienia polskiego proletariatu dała ,krwawa niedziela" (22. I.
1905 r.) w Petersburgu . Żadne z poprzednich powstań narodowych w XIX
wieku nie miało tak sprzyjających okoliczności. Lenin ogromnie cenił zaciętą
walkę robotników Królestwa, zwłaszcza
Łodzi, a nawet dawał ich 'Za wzór proletariatowi całego imperium carskiego.
Jeśli powstania 1830 i 1863 r. cieszyły
co światlej
s:ę uznaniem nielicznych.
szych Rosjan. to postulaty polskie w
1905 r. popierane były przez tysięczne
rzesze rosyjskich mas pracujących. Najpełniej w tamtych dniach brzmiało inter„Proletarius ze
nacjonalisty czne hasło wszystkich krajów, łączcie się!",
Rewolucja w 1905-1907 r. została zdła
wiona, jednakte nie była to przegrana
walka, lecz - jak pokazały pótniejsze

riat uzyskał pewni\ poprawę warunków
pracy i płac, skrócenie dnia roboczego
i prawo - z ograniczeni em - do tworzenia związków zawodowyc h.
' 'l'o, co działo się w Królestwie, znalazło oddźwięk na pozostałych ziemiach
tzn. w zaborach pruskim I
polskich,
austriackim . Na Górnym Sląsku, w Wielkopolsce i na Pomorzu podczas wieców
i zebrań robotników polskich i niemieckich popierano rewolucję w Królestwie
i Rosji, Na Górnym Sląsku nasiliła się
fala strajkowa Władze w Berlinie, lę
kając się przeniknięcia rewolucji do zakontrolę
zwiększyły
boru pruskiego,
graniczną, ściągając dodatkowe· siły wojskowe i żandarmerię.
Za przykładem młodzieży Królestwa, w
latach 1906-1907 strajkowała młodzież
szkolna w Wielkopolsc e i na Pomorzu

I SPOŁECZNA
my . dzlł na przedzie społeczeństwa, my,
klasa robotnicza, jesteśmy dziś w Polsce przewodnika mi narodu, my, nadstawiając pierś pod kule ·rozpasaneg o żoł
dactwa, my, robotnicy, wnieśliśmy do
stęchłego bagna burżuazyjnego carosław
nej Polski huragan rewolucji".
był
1905-1907 r.
Bilans 'wydarzeń
kI"wawy. W ciągu pierwszych dziewię
ciu miesięcy 1908 r. tylko sądy wojenne
1W4 osoby skazały na śmierć, z tego
Królestwa
Ludność
364 w Królestwie.
w~ nosiła 12 proc. ludności carskiej Ro26,;3
sięgał
sj: za to odsetek skazanych
proc. Wiele tysięcy zesłano na Syberię
lub

uwięziono.

Do bilansu te,go dodać trzeba i pewne
zdobycze. M. in. qo ograniczony ch, lecz
istotnych, należały: osłabienie cenzury,
częściowe prawo do zrzeszania się, zezwolono na używanie języka polskiego
w szkolnictwie i gminach. Rozwinął s;ę
Proletadzięki temu ruch oświatowy.

Licz.ba 11trajkujących wynosiMimo surowych represji, w
Wielkc..polsce młodzież burzyła się ponad
rok.
Wzrosła też aktywność robotników w
zaborze austriackim, czyli w Galicji i na
Sląsku Cieszyńskim. Oczywiście, zacofana pod względem przemysłu Galicja nie
miała tak imponujących wystąpień, jak
w Królestwie. Jednakże warto wiedzieć,
że w 1905 r. strajkowało ok. 600 zakła
dów przemysłowych i blisko 11.600 robotników. a w rok później ok. 750 zakładów i 9000 robotników.
polityczne
postulaty
też
Wysunięto
i domagano się demokratyz acji prawa
wyborczego.
Dla Galicji tamtego okresu charakterystyczne były strajki robotników rolnych, głównie Ukraińców, pod wpływem
analogicz.'ly ch .trajków w zaborze rosyjskim.
prok.lamowa ny
Do historii przeszedł
Gdańskim.
ła 115 tys.

28 listopada 19M 1'. powszechny strajk
w Krakowie i częściowo w innych galicyjskich miastach. Domagano się reformy wyborczej. Strajk ten zainicjowan y
przez socjaldemok ratów Austro-Węgier
trzymał się ram legalności, czego pilnowała PPSD z Daszyńskim na czele.
Obraz rewolucji 1905 r. byłby niepeł
ny, gdyby nie wspomnieć o współpracy
polskich ugrupowań burżuazyjnych i hierarchii kościelnej z władzami carskimi.
Endecja z Romanem Dmowskim na czele szermowała hasłami nacjonalisty cznymi, a jednocześnie szła na ugodę z caratem, licząc na jego ustępstwa. Uciekano się nawet do walk bratobójczy ch,
rozbijano wiece i strajki przy pomocy
zbrojnych bojówek.
W toku rewolucji rozpoczął też realiwalki zbrojnej
zację swojej koncepcji
Józef Piłsudski, tworząc organizację bojową PPS, skądinąd wsławioną wieloma
władze
akcjami na carskie
udanymi
I szpiclów sławetnej Ochrony. Jednocześ
rewoz
współpracy
ideę
nie odrzucając
rosyjskimi, zainicjował w
1ucjonistami
szeregach PPS nurt o zabarwieniu narodowym, co doprowadziło do utrwalenia rozłamu w ruchu robotniczym , przezwyciężonego dopiero w 1948 r. na Kongresie Zjednoczeni owym, kiedy to Polska
Partia Robotnicza i Polska Partia Socjalistycżna utworzyły Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą.
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wydano
Waszyngton ie
Williama Arklna i Ri·
charda Fieldhouse'a . Pierwszy
jest dyrektorem prywatnego instytutu studiów politycznych , a
drugi pracuje w tym instytu10cie. Książka jest owocem
letnich badań i nosi tytuł „Nuklearne pola bitew - globalne
powiązania w wyścigu zbrojeli".
Według książki, na świecie istnieje w tej chwili 50 tys. gło
Pięć monuklearnych .
wic
carstw zainstalowało urządze
nia związane z broniit, nuklearną w 65 państwach. Na całym
różnych
2.058
jest
iwiecie
miejsc, w których znajdują 1ię
wynutnie nuklearne lub urzlldzenia mogące &łilzyó Jako takie wyrzutnie.

~
•
*
bitwę, którl\ Lenin oltre-

Carat wygrał
jako generalną próbę Października.
Dla historyków polskich stanowiła ona
próbę
generalną
też w pewnym sensie
listopada 1918 r. oraz próbę konfrontacji politycznych , które w rezultacie doprowadziły do utworzenia się państwa
demokratyc znym
jego
w
polskiego
kształcie, jaki początkowo przybrało. Była ona jednym z trzech kamieni milooznaczonych datami: 190:;, 1918,
wych
1944, nie tylko na drodze do samookreślenia politycznego proletariatu w Polsce, ale i okrzepnięcia nowoczesne go narodu polskiego (S. Kalabińsk:i, F. Tych
„Czwarte powstanie czy pierwsza rewolucja" w~wa 1969 r.).
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ry; problemy ochrony łrodow~a
wymiar międ7ynarodowy i
mają
stały się integralną częścią europejskiego współdziałania. Mińister
wskazał, lż zanieczyszcz anie ~rod<>
wiska powodu~e wymierne straty
ekonomiczn e, szacowane na makSlmum 500 mld zł rocznie - tj. blisko 10 proc. dochodu narodowego .
jakie
znaczenie,
Podkreślając
przywiązuje rząd do realizacji programu ochrony środowiska w cadlatach, S. Jarzęhski
chodzących
stwierdził.
cjonujących

Iz

osiągnięcie

saty~!ak

wano konkretnym i przykładami
poszczególn ych miast i regionów,
obok długoplanowych
wskazując - również doraźne działania formalno-praw ne, organizacyj ne 1 ekonomiczne , mogące przyczynie się
do poprawy sytuacji.
Jedną z przeszkód, stojących od
lat na drod-ze racjonalnyc h działań w dziedzinie ochrony środo
wiska - wskazywali posłowie jest występujące i dziś w wielu
konkretnych przypadkac h traktowanie inwestycji służących tej
ochronie jako inwestycji nieprodukcyjnych, a zatem spychanych na
szary koniec, podejmowan ych na
silę i realizowany ch z wieloletnimi często poślizgami. Również w
ub. r. \Vykonano zaledwie 75 proc.
zamierzonyc h zadań, do czego przy.
czyniły się braki w zaopatrzeni u

rezultatów wymaga co
najmniej 20 lat przy wielkim wysiłku społecznym i wielkich !laHła
dach materialnyc h. Zapowiedział
też. że w ciągu najbliższych 2 lat
zostanie opracowany i poddany pod
społeczną dyskusję narodowy pro- materiałowo-technicznym.
Wyrażano opinię, że nie udało
gram ochrony środowiska.
Poselski koreferat w imieniu Ko- się dotychczas - mimo doskonaleGospodarki nia mechanizmó w ręformy gospoAdministrac ji
misji
Przestrzenn ej ł Ochrony Srodowis- darczej ~ stworzyć instru.mentó w
ka przedstawił poseł Marceli Faska skłaniających zakłady przemysłowe
do rzetelnego zajęcia się ochroną
(SD, Chorzów). W maju ub. r komisja ta oce- środowiska. Niektóre przepisy, zdaprzypomniał on są wręcz
niła pierwszy etap realizacji usta- niem części dyskutantów ,
wy o ochronie l kształtowaniu sprzeczne z Interesem ochrony śro
dą:i:ą do
środowisk<!; w tekście tego aktu dowiska. Przedsiębiorstwa
prawnego Sejm zapewnił sobie bo- maKsymaliz acji zysków I z góry
wiem rozpatrywan ie co trzy lata nastawiają się na płacenie kar,
Informacji rządu na ten temat. miast przeznaczać środki na budoDo osiągnięć rządu w tym pierw- wę urządzeń oczyszczających. N aszym okresie mówca zaliczył m. in. leży więc - postulowan o - zmiewydanie 16 wykonawcz ych aktów nić obecną relację między kosztaprawnych; brak jednak je57cze mi założenia urządzeń oczyszczają
trzech ważnych aktów, dotyczą cych. a wysokością kar za zaniecych stosowania c'tiemicznyc h i bio- czyszczanie środowiska.
Wiele uwagi poświęcono zagadlogicznych środków wprowadzanych do gleby, norm substancji nieniom świadomości ekologiczne j
toksycznych wydzielanyc h p:zez sil- społeczeństwa. Wła5ciwe, a nie
niki spalinowe ora7 szczegołowych podjęte dotychczas działania dla
zasad ochrony powierzchni ziemi. podwyższenia tego poziomu, to
obowiązkowych
Do pozytywów należy powołanie wprowadzen ie
Ochrony przedmiotów z zakresu ochrony
Inspekcji
Państwowej
$rodo"P.•iska oraz zorganizowa nie 38 środowiska w oświacie - zwłaszcza
wojew6dzk lch ośrodków badań I w szkolnictwie zawodowym , a takkontroli środowiska - które pre- że w szkołach wyższych. Wiele do
cuja jednak w bardzo trudnych zrobienia mają tu również śt'C'dki
warunkach lokalowych i sprzęto masowego przekazu. Wskazywan o
wvch. Zorganizow ano fundusz och- m. in. na niski poziom świado
rony środowiska, gromadząc na mości ekologiezne j w organach adnim w latach 1982-84 ponad 8 mld ministracji państwowej szczebla
zł: środki te wracają do przedsię podstawowe go, zwłaszcza w urzę
biorstw jako dotaci~ na zadania z dach gminnych.
o specyficzny ch
Dyskutowan o
dz;edziny ochrony środowiska.
Poseł zwrócił uwagę. iż teren<>- problemach ochrony środowiska w
WP. or!!any administrac ji 1?_aństwo poszczególn ych regionach. Zwracawej nie egzekwuja należycie. pe>- no m in. uwagę na szczególny stoshnowień ustawv brak te:r działań pień dewastacji środowiska natus>1ołecznych w tym wzl(lędzie. Nie- ralnego w Górnośląskim Okręgu
za1owalajac o soełniane są postano- Przemysłowym I w Zagłębiu, poWi!'nia usU!wv dotvczące zadań w stulowano ·pilne podjęcie bardziej
l skoncentrow anych
wvfaśni.aniu l propagowan iu ochro- skutecznych
dzialań dla ochrony środowiska w
nv ~rodowiska.
aglomeracji krakowskie j. Za pilne
W poselskiej debacie nad tą pro- uznano przyjęcie rządowego proz:iówców.
1_6
gł~
zabrało
blematyką
gramu ratowania przed dalsza deWszvscy oni podkreslah , ze zada- gradacja środowiska naturalnego
nia w tej dziedzinie muszą, Lgod: Wybrzeża. a także wielkich jezior
nie z zapowiedzią rządu, zyskac mazurskich. Przyt<iczając konkretbezwzi<lęd nv priorytet w nadcho- ne,
czesto d.rastyczne przykłady
dzacych latach. gdyż ~uż obi!cnie ska~enia śrndowiska posłowie podzłv, 8 w niektórych regionach. gra- kreślali. iż stopień tego skażenia
z katastrofą. ekologiczną jest w Polsce nieproporcJ nnalnie
niczący
stan środow;ska tr.oze. w przy- wysoki w stosunku do poziomu
padku jego dalsze!fO. po~orsz_enia. rozwoju gospodarcze go.
zaerozić nie tylko iakoscl zycla
W uchwale l!łejm przyjął do wiat zdrowiu społeczeństwa, ale także '!lać sie nieorzekraczalną barie- domości Informację rządu o rearą daisze!!O rozwoju społeczno-gos lizacji usta.wy o ochronie I kształ
podarczego. Tę ogólną tezę ilustro- towaniu łrodowlska - stwierdza-

jąc, iż podjęto wiele działań zmierzającveh do jej pełnego wdroże

nia. \~"ielu ważnych postanowień
ustawy nie tlało się jednak wprowadJ:ić w życie, nie przynioi;Ja oczekiwanyc h w łej dziedzinie skutków reforma gospodarcza . SeJm
uznał za konieczne podjęcie zdecydowanych działań zapobiegających
dalszej degradacji środowiska i zalecił Radzie Ministrów dokonanie
odpowiedni ch posunięć.
Izba uchwaliła następnie ustawę
o Prokuraturz e PRL oraz prawo o
ustroju sądów powszechny ch.
Ustawa o prokuratur te reguluje
jej status prawny, organizację i
formy działania, konkretyzuj e cele
zadania prokuratury , zasady
!
sprawowan ia prokurators kiej kontroli przestrzega nia prawa, obowiąz
ki prokuratoró w. Uwzględniając
szczególny charakter służby tych
ostanich, ustawa przewiduje tez
m. In. dodatkowe uprawnienia urlopowe. Normuje prawa I obowiąz
ki asesorów i aplikantów prokuratury. przewidując m. in. utworzenie funduszu stypendialne go dla
osób podejmujących studia prawnicze i deklarujących chęć podJę
cia pracy w prokuraturz e.
Ustawa - prawo o ustroju są
dów powszechny ch zastępuje _pochodzącą jeszcze z 1928 r„ choć
wielokrotni e nowelizowaną, dotychczasową ustawę w tym przedmiocie. Nowa ustawa w sposób szczególny akcentuje niezawisłość sę
dziów, ich podległość jedynie usta- ·
wom i korzystanie z immunitetu;
podkreśla wysokie kryteria jakim
powinni odpowiadać kandydaci na
sędziów. Reguluje też m. in. problematykę związaną z działalnoś
co pocią ławników ludowych twierdza rangę konstytucyj nej zasady czynnego udziału obywateli
w realizacji zadań sądownictwa.
Izba zapoznała się w pierwszym
czytaniu z poselskim projektem ustawy o obowiązkach i prawach
posłów na Sejm PRL; projekt ten
przedstawił pos. Zenon Wróblewski
(PZPR, Bydgoszcz). Ustawowe uregulowanie pozycji posła - stwiermające na celu tworzenie
dził coraz lepszych warunków dla jego
działalności oraz wyrażniejsze określenie obowiązków wobec wyborców I Sejmu, b~dzie sprzyjało
zwiększaniu roli i utrwalaniu miejsca Sejmu w naszym systemie politycznym. Obecnie sprawy dotyczące statusu posła regulowane są
w Konstytucji PRL. ordynacji wyborczej, a także w regulamin ie
Sejmu i wielu aktach prawnych

jak wykorzystają możliwości,
które da im ustawa.
Sejm powołał komisję nadzwyrozpatrzenia proje.ktu
czajną. do
ustawy o ooowiązkach i prawach
posłów na Sejm PRL. Jeszcze w
tym samym dniu po posiedzeniu

żeć,

Izby, komisja ta wybrała na swego przewodniczącego posła - Edwarda Szymańskiego (PZPR, Włocławek)
oraz ustaliła tryb i harmonogra m
dalszych prac.
Ostatnim punktem obrad były
interpelacje i zapytania poselskie.
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Sejm PRL przyjmuje do
środowiska
ustawy z 31 stycznia 1980
w latach 1981-1984. Bardzo trudne i skomplikow ane warunki spdmu wdrałeczno-gospodarcze w tym okresie nie sprzyjały prawidłowe
efekżaniu przepisów ustawy, a tym samym uzyskaniu znaczących
tów w zahamowan iu tempa degradacji środowiska naturalnego .
W tym stanie rzeczy Sejm uważa za konieczne podjęcie zdecydowanych działań zapoqj_egających procesom dalszej degradacji ŚL"Odo
wiska naturalnego , a szczególnie na obszarach ekologicznie zagrożo
nych.
Mając to na względzie Sejm zaleca Radzie Ministrów:
- Konsekwen tne wdrażanie i egzek~wanie przepisów ustawy o
ochronie i kształtowaniu środowiska.
- Opracowani e I wdrażanie skuteczniejs zych systemów ekonomicznych zmuszających przedsiębiorstwa do działań na rzecz odnowy
i ochr<my środowiska, a szczególnie - opracowanie I wdrożenie zmodyfikowane go systemu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
- Uwzględnienie w możliwie najszerszym zakresie w ramach wybranego wariantu projektu NPSG na lata 1986-1990 przedsięwzięć
celów
służących ochronie środowiska, jako jednego z najważniejszych
polityki społecznej i gospodarcze j państwa.
- Zapewnienie warunków realizacji w latach 1986-1990 koniecznych
działań w zakresie ochrony śr.00.owlska, w tym przede wszystkim
rozbudowy specjalistyc znych mocy wykonawcz ych do budowy i Instalacji oraz remontów urz11dzeń ochrony środowiska, a także rozwoju
produkcji urządzeń i aparatury kontrolno-p omiarowej. Konieczine jest
przy tym objęcie systemem zamówień rządowych produkcji aparatury kontrolno-p omiarowych urządzeń oraz głównych inwestycji ochrony środowiska.
- Ustalenie priorytetów dla najpilniejsz ych dziala6. w ochronie
środowiska na najbliższy okres, zmniejszeni e, a następnie opanowanie szkodliwej emisji dwutlenku siarki do atmosfery Wielkie znaczenie w tym zakr.:lsie miałoby zmniejszerJ e emisji tego gazu z krajów połudhiowo-zachodnich.
- Opracowani e narodowego programu ochrony łrodowiska I gospodarki wodnej do 2010 r., obejmującego wszystkie niezbędne działa
nia dla przywrócen ia w możliwie najkrótszym czasie równowagi w
'
środowisku naturalnym .
- Ni~włoczne wydanie nie wydanych dotychczas rozporządzel'I
wykonawcz ych do ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska.
n:ższego rzędu.
- Dalsze doskonaleni e struktur administrac ji państwowej w zakresie ochrony środowiska, szczególnia terenowych ogniw szczebla podW dyskusji na ten temat wypo- stawowego.
wiedziało się 5 posłów, którzy u- Konsekwent ne rozszerzania edukacjl ekologicz.!).ej społeczensLwa,
znali za celowe uporządkowani e
tej problematyk i w jednej ust:iwie w tym głównie młodzieży, jak również rozwijanie sp.ołeczngo ruchu
jeszcze w obecnej kadencji Sejmu. na rzecz ochrony środowiska.
Ten projektowan y akt prawny Sejm podkreśla konieczność konsekwent nej realizacji ustawy o vchnie ma być zestapodkreślano wem przywilejów , lecz warunków ronie i kształtowaniu środowiska oraz zadań z nią związanych przez
koniecznych do zapewniPnia ~ku Rad~ Ministrów, rady narodowe. wojewodów . organizacje spółdziel
tecznej realizacji mandatu posel- cze, przedsiębiorst"Ql:a oraz inne jednostki gospodarcze i społec7ne.
skiego. Podejmowa nie podobnych Działalność na rze::z ochrony i kształtowania środowiska stanowi boinicjatyw ll'gislacyjny ch widoczne wiem konstytucyj :i v obowiązek wszystkich organów państwowych
jest w systemach prawnych wie- i wszystkich obywateli.
lu iPnvc •, państw. \Vskazano też,
('P . Pl
ż:• oi sJni ~'1 posłów będzie zale-
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Japomkt „uch antyatomow v,
który przu wiele lat padał oaporów partii
fiarq jalow11ch
po!it11cznych, przeżywci obecnie
do jcikiego
rozkwitu,
okre,
m.in. przyczJl1łilo aif coTaz częat
•z• powstawani e „stref nieatomowych" zarówno w miastach,
jak i całych prefekturac h. Zachęcone przykładem bryty;skiego
Manchesteru , który w 1982 r.
ogłosił 1ię miastem-str efq bezatomowq, ponad 300 regionalnych organów władzy Japonii,
zgromadzelqcznie z pięcioma
niami prefeictura! nymi, opublizakazujqce
kowało deklaracje
teren
wprowadzan ici na łch
wszelkiej broni jqdrowej. Niema!
wszystkie decyzje zapadły w ostatnich 12 mieaiqcach.
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Pekłilskl koresponden t agencji

wypowiedz
przytacza
przedstawic iela władz chińskich
zajmującego się wysyłaniem rochińskich do pracy
botników
że Chiny studiują
za rranicą,
obecnie „z pozytywnym nastaprośb~ o
wieniem" radziecką
eksport chińskiej siły roboczej.
Jak dotąd - pisze koresponden t
- w stosunkach między tymi
dwoma krajamJ tego rodzaju
praktyki nie było, nawet w laZdaniem
tach pięćdziesiątych.
ekspertów dyplomatyc znych w
w tej
Pekinie, porozumien ie
sprawie mogłoby wywneó znaczny wpływ na dwustronne stoaunkl za.równo w dziedzinie gospodarczej, jak i politycznej.
Ky~o

przedstaWic iel

Wymieniony

władz chińskich stwierdził, ze
dziesięć państw (w tym ZSRR,

RFN, Kongo, Argentyna i Irak)
się w tym roku do
zwróciło
Chin o dostarczenie siły i·oboliczba żądanych
czej. Łączna
robotników przekracza 700 tys.
Chodzi o różnego rodzaju pracowników - od robotników budowlanych, mechaników i inży
nierów, do personelu medycznego, naucz.ycieli, kucharzy, specjalistów od warzywnict wa, kierowców itd.
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W dniach 25-31 Bierpnia br.
planowany jest w Rzymie mię
dzynarodow y synod księży, którzy się ożenili, oraz ich malżo
ne~. Liczbę .żonatych księży na
świecie ocema się na 80 tys. W
będzie
spotkaniu uczestntczyć
z różnych
ok. 200 delegatów
którzy przybędq do
krajów,
Włoch z żonami. Wezmq w nim
udzial również księża żyjący w
bezżeństwie i sympatycy TUchu.
synodu będą
Tematem obrad
qlównie problemy żonatych księ
zy, którzy domaga.ją się zniesienia ustawy z 1139 r., wprowadzającej obowiqzkow y celibat
kaplanów.
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Premier Na.kasone - jak Ino~ formuje agencja Kyodo świadczył na forum parlamentu, iż Japonia „nadal prowadzić
będzie własną, niezależną poli-

§:SS
S:

§

tykę wojskową" i

„przeciwsła

Wf się wszelkiej obcej lnge-·
rencjl w tej kwestii". Zdaniem
Kyodo, deklaracja japońsk1ego
odpowiedzią na
~ premiera jest
interpelącje zgłaszane na forum
amerykańskiego Kongresu oraz
zaakceptowaną. na forum senacklej komisji rezolucję nt. wyna Japonię w
presji
"' wa.rcia
kwestii większych udziałów te~ l\'o kra.iu w polityce obronnej
Zachodu.
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Od 1979 r w NRD rejestrosystematycz ny
jest
wany
naforalnego .
wzrost J)rzyrostu
Zachodnioni emie<'ki „FrankfurRunds<'hau" sugeruje w
ter
swej a.nalizie. że Jest to przede
wszµstkim efekt dzlala!\ ):luń
stwa w zakresie polityki ubezw tum
spolecznuch .
J)leczPń
WJ)roti•adzen!a flluźszego p!atnezazego,
IJO nrlopn w11chowaw„
pomogi na każde cfzlecko ltp.
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Drugi dzień
'

pobytu

gości

latynoamerykański.eh
W drugim d,nlu pobytu
w
na.szym mieście przedstawiciele
parlii komuroistycmych krajów
Ameiryiki Łacińskiej go&:ili w

Zalkł:ada.ch Przemysłu Bawełnia

nego iln. J. Marchlewskiego. Po
zwiedzeniu oddziałów produkcyj1nych spotkali się z aktywem
pol~.ty~no-gospoda~czym, intensując .się historią zakładu, warun;kami pracy, sytuacją społeczno-po.lityczną oraz świadcze
niami socjalnymi.
Zag.rankz.ni gośeie
~wiedzill
ta;kże ~roraj budowę SzpitalaPonm~ka Centrum Zekowi.a Matki-Foliki, zapomał.i się il ideą
jego budowy.
(je)

PLENUM WK ZSL

ZAMROŻONE
Co się dzieje z 26 inwestycjami
w woj. łódzkim, które kilka lat
temu zoStały wstrzymane z powodu braku pieniędzy, wykonawców
itd.? Czy nadal nic sii: na nich
nie dzieje, a jeśli tak, to czy zostały przynajmniej właściwie zabezpieczone, czy są konkretne plany na przyszłość? Te właśnie
problemy
były
tematem
WC:llorajszego
wspólnego
po.;;iedzenia Komisji Prawa i Praworządności
KL
PZPR , oraz
Komisji Prawa i Porządku Publicznego RN m. Łodzi. Uczestnicy posiedzenia zwiedzili dwie takie inwestycje zakład odtworzeniowy dla ZPW im. A. Struga
na Dąbrowie i znajdującą się obok

MILIARDY

czające (kosztowało to bagatela
,_ ok. 50 mln zł). Ponlewaz pieniędzy wciąż brakowało, sprzedano
budynek administracyjny, a część
hal produkcyjnych w stanie surowym przekaz.ano zakładom „Iwona". Inwestycja została wzn<>wiooa
i jest nadzieja, ze za dwa lata ruszy tu produkcja. Ile k<>sztował
przestój - trud•no powiedzieć.
Gorzej wygląda sprawa wspomnia111ej przychodni. Stojący na nie
ogrodzonym terenie, pozbawiooy
dachu, budynek niszczeje w szybkim tempie, mimo że „urzędovry"
inwestor (pieniądze na budowę pochodziły
ze składek okolicznych
zakładów pracy) jakim jest Dyrekcja Inwestycji Miejskich II, twiermiędzyzakładową
specjalistyczną dzi, źe wykonano odpowiednie praprzychodnię zdrowia. Pierwszy z
wymienionych obiektów zaczęto ce zabezpieczające. Kłopot - obok
budować w 1972 r. z myślą o sku- braku pieniędzy, które być może
pieniu w , nim rozproliZIOnych po jednak się znajdą polega na
mieście oddziałów fabryki. Sześć
lat później inwestycję wstrzymano. tym, :i:e ' wykonawca wcale się nie
Dopiero po ltole;jnych 4 latach wy- kwapi do powrotu na budowę.
konano niezbęfute pr.ace zabezpie- Niemniej, pr:r.edstawiciel Wydziału

w

Niezadowalający

UMŁ

poinformował radprace powiMy zostać
WZ:nowione jeszcze w tym roku.

Zdrowia

nyc~l,

że

Z innych wstrzymanych swego
czasu budów wymienić motna m.
in. filię „Foniki" w Pabianicacl1,
gdzie prace są już obecnie kontynuow.ane, inwestycję Przedsiębior
stwa Gospodarki Maszynami
również w Pabianicach (z braku
środków wszystkie powstałe
już
obiekty zostaną sprzedane), czy pawilon stomatologii Centrum Kliniczno-Dydaktycznego AM, z którym
nie wiadomo co będzie. Właśnie,
nie we wszystkich przypadkach
istnieją koncepcje, co zrobić z rozpoczętymi inwestycjami. Sprawy te
były
badane przez prokuraturę,

ŁODZI
'

stan wiejskiej oświaty

Działalność
oświatowo-wycho- zarówno w ukołach średnich jak
wawcza w województwie łódzkim i na wyższych uczelniach. W ci.ą
była tematem wczorajszego posie- gu ostatnich 15 lat wskaźnik ten
dzenia Wojew6dzkiego
Komitetu zmniejszył się o połowę.
Patrząc
ZSL w Łodzi. Obradom przewodni- strategicznie trzeba również
paczył prezes
łódzkiej
organi:r,acji miętać o bezpośrednich związkach
ZSL Jerzy Chojnaeki, zaś referat między poziomem nauczania
we
wprowadzający wygłosił wiceprezes
WK ZSL Zdzisław Ignaczak.
W wielowątk-0wej dyskusji poruszono tak istotne dla
wiejskiej oświaty sprawy, jak finansowanie
szkolnictwa.
transport
dzieci, stan budynków szkolnych,
doźywianie dzieci i młodzieży. Stan
wiejskiej oświaty mimo podejmowanych wysiłków jest wciąż niezadowalający. Różniee
jakie występują zarówno w poziomie nauczania, jak I w szeroko
pojętej
dostępności oświaty między miastem a wsią, nie tylko nie zmniejszają się, lecz mają nawet tendencje do pogłę_bian;a. Efektem tego jest m. in. malejący
udział
m!nrlzieżv pochodzenia wiejskiel!O,

wszystkich typach szkol a
wieli
jakością efektów rolniczego łrudu. Wiejska oświata czeka zarówno na pieniądze, ponwc w
budowaniu i remontach szkół jak
również na dopływ nowych kadr.
Z Ch.

kością

lromisji zakończyły się
wniosków w kilku najbardziej drażliwych .sprawach (np. zabezpieczenie budynku
międzyzakłado'Wej przychodni zdrowia), a 8posób ich ?.ałatwienia zostanie skontrolowany podcza11 kolejnego posiedzenia.
Obrady

sformułowaniem

Młodzi
spółdzielcy

DOKOŃCZENIE

ZE STRONY

Długi
są z.a słabe, jak . o-rganizacje
zakładowe, zbyt skupione na

swoich sprawach, jak federacje. lub z.byt ogólne jak OPZZ.
My~lę tu o takich problemach jak n.p. ochrona środo
wiska, służba
zdrowia i oświa.ta, kultura fizyczna, wvpoczynek
czy rekreacja. W
każdym re.gi<>nie jest to jakoś
załatwiane, regulowane,
ale
czy zawsze najlepiej, po wysłuchaniu wszystkich
głosów
różnych
grup zawodowych?
Czy wykorzystuje się wszystkie
moiliwości
uzyskania
środków na poprawę
stanu
służby zdrrowia, c:r.y w zakła
dach nie dnemią nie ujawnione możliwości? Czy inne
niż lekarze i pielęgniarki grupy zawodowe n!e zechciałyby
pomóc w tej właśnie
sferze
działań? Mówię
dużo o P·t'o-

blemach lecznictwa. aJe z racji zawodu są mi one najbliższe.
- Jaka jest !l'warancja, że·
WPZZ wykorzysta te możli

mocy ur:z.ędom dzielnkowym
przy dzieleniu mieszkań komunalnych.
Zorganizowano
r ównież w naszym mieście seminarium, na którym oróbowano odpowiedzieć na pytanie, jak podołać z;łpotnebo
'"'"miu na masową turystyk~
w kryzysowych czasach.
- Czy to wszystko znaczy,
że powstaje w Z\\-ią.zkach nowa. wla,dza wojewódzka.·~
- .Jedno jest pewne - nie
będzie to żadna władza. Każ
dy zwiazek
wstęp;uiący do
WPZZ zachowu je swo j ą samodzielnoś ć,
swó j s tatut
swoje pi eniądze. Jei;t t e ż g'\\' ara ncja formalna
- związki
mogą J)Q<lporzadkować s i ę u~t aleniom WPZZ, ale nie m u szą. Sztuka howiem
polega
ni e na tym . . b y zwią z.kow com
c oś kazać, ale by k h przeko-

wości'?

- Gwarancji ni'El ma, ale są
doświadczenia. Od lutego ubiegłego roku działa
w Łodzi
Woje-wód~ki
Zespół
Współ
pracy Związ.ków Zawodowych.
To właśnie doświadczenia tego zespołu przekonały wielu,
że wojewódzka struktura jest
potrzebna i przydatna. Bo np.
ze.spół ten pomógł w doprowadzeniu do •. najazdu". jesienią
ubiegłego roku, władz
handfo.wych i zwiazkowyrh na
Łódź, co przyczyniło
się do
noorawy zaopatrzenia w art:·kuly s·poźyw<:ze. Nie kto inn:·.
a ten właśnie zespół delegował swych członków do po-

1

oddech
nać. Jestem pewna, że bę_dą
tarcia. róź.nice inte.r esów branżowy ch..- koalicje i grupy nacisku. Ale daje to nadzieję,
że ws pólnie wypracowane stanowisko będzie - rozsądnym i ,
opa.rtym na realiach komprom isem. Zresztą dopiero praktyka P<>każe
czy i w jakim
stopniu spełnią się nasze oczekiwania.

-

Jakie będzie

największe

zagrożenie

dla WPZZ?
- To, że na walny111 zgromadzeniu będzie tłum, a do
codzienne.i roboty garstka lud zi . Ze niewielu będzie prac ow ać a wielu rozliciać.
W
Lej d z.iedzinie działa1i społecz.
:Jych potrzeba długiego oddechu . tu efekty przychodzą p-0\\ oli.
Rozmawiał

K. KRUBSKI

Wczoraj w DK „Lutn!a" przy ul. Łanowej 14 rozpoczęły
VlII Konfrontacje Teatrów Amatorskich. Dziś z.awezentują
Teatr Pantomimy z NRD (godz. 16), Teatr TAKO i Gdańska
oraz Teatr ORFA ze Zgierza (20,30), jutro z.aś odbędzie
spektakl przygotowany w~pólnie przez uczestników KTA
„Podróże". Przedstawiony zost·anie w sali Teatru 77 p.rzy
Zachodn.iej 56.

*

•

ŁÓDZKI

nr 143 (101138)

P-12

•

pt.
ul.
(je)

Sekcja turystyczna TPŁ zaj'lrasza na tradycyjny sobotni spa.
cer po ŁOO.zi w dniu 22 czerwca br Spotikanie o godz. 14 przy ·
zbiegu ulic Obroi1ców Stalingradu i Gdańskiej.

„DZIENNIK ŁODZKI" -dziennik Robotniczej Spółdzielni , Wydawniczej „Prasa-Książka-Ruch".
Wyda,~'ca Ló,l.dtie Wydawnictwo Prasowe, t.ódź, ul. riotrkowska fł6.
Druk: Prasowe Zakłady Graficzne w Lodzi. Redaguje kolegium. Redakcja: kod 9J-103 Łódź, ul. Piotrko\vska 9f>. Adres pocztowy: „DŁ"; Łódź. skr. poczt. 89 Telefony
centrala: 32-93-00 (łączy z wszystkimi działami. Redaktor na czelny: Henryk Wal end a 36-45-85; zai;tępcy redaktora nac11~lne- go; 84-06-15 i 33-07-26; sekretarz odpowied'Złalny i Jl sekrP.ta.n
32-04-75 Sprawy miasta: 33-41-10; 33-37-47, społccmo-ekonomi czne: 32-28-32; 33-10-38. fotoreporter: 33-78·97, kultura. i oświata 36-21-69; sport: 32-08-95. dz. łączności z czytelnikami, ; 11 t.-r·
wencje I Telefon Usługowy: 33-0'.l-O-l . sprawy terenowe: 32~23-05 (ręl opisów nic zamówionych redakcja nie Z\'l"r:i.cal łtede.kcja. nocna: 78-69-68 i 78-68-78. Ogłoszenia i nekro1ogi
.;;;; Biuro Reklam i Ogłoszeń. f,ódź, ul P_iotrkowska 96, tel. 36-49-70 l ul. Sienkiewicza 3/5, tel. 32-59-11 (za tresć ogłoszeń reda.keja. nic oclpowiada). Warunki prenumeraty podają
oddziały PUPil{ RSW „Prasa-Ksią7:lia-Rucb".
4 DZIENNIK

się
się
(13)
się
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WELUR beżowy obiciowy (na zasłony) 10 m
- 130 szer. Nawrot 70
20086 g
m 16.
KUCHNIĘ

~

Przedsiębiorstwo

~

~

Konfekcji Odzieiowej nr 6
w Łodzi, ul. Beskidzka 54,
tel. 57-42-30

§

~

g=ową nową

- sprzedam. Aa.drzejów,
20090 g
Graniczna 42.
PLAC 670 m z domkiem
- aprzedam. Braterska KUPIĘ maczki pocztowe, SPRZEDAM pustaki, trylinkę, formy betopiars31942 g
tel. 43-89-38.
2.0100 g
38.
kie, stół wibracyjny oz łąką LODÓWKĘ Mińsk ku.pię.
orną
ZIEMIĘ
z dostawą.
gruz
raz
Wię;ckowsik:iego 80 (za1prz.eda.m oru ogród z
20174 g
15-92-17.
kład), Pawłowska.
ub-udow<l!niami wydzie.r20022 g FLAKI sprzedam. 33-77-85.
żawi~ na 3 lata. Kurcza20025 g
.ld, Bałtycka 50, sobota, ZMYWARKĘ do naczyń
LAKIER poliestrowy do
kupię. Tel. 84-28-91.
niedziela godz, 10-15.
mebli z dodabkami
20199 g
20044 g
sprzedam. ZduńS'ka WoDOMEK, działka 600 m w KUPIĘ lodówkę turystyla 98-220, woj. Sięradz,
Tel. 86-12-61 w
czną.
sprzedam.
Zglerzu,
ul. Nowotki 8-5.
dniu ogłoszen'ia po 18.
16-51-36 po 17. 20063 g
20187 g
36908 g
ATRAKCYJNE działki rekreacyjne (zalesione) w KUPIĘ stragan w:a:rzyw- ANTYKI oraz stare meble
Tel.
sprzedam.
lokalizacji.
bez
ny
sprzedam.
Grotnikach,
20190 g
55-33-80.
36879 g
33-20-07.
20368 g
32-18-08.
SEGMENT na Faiistej OBRABIARKĘ do drew- MASZYNĘ do szycia „Singer", pralkę półautomat
na „Dyma 8", krzesła,
sprzedam. Oferty 20369
- sprzedam.
„Romo"
komody, kanaPlj (dąb) .Biu~o Ogłoozet'1, PiotrOpony „Żuka" - zasprzed~m. Tel. 33-85-43.
kowska 96.
mienię na opony „Po20098 g
·
POŚREDNICTWO obrotu
loneza". Kupię butlę ganieruchomościami, loka- ODZIEZ młodzieżową odOferty
11 kg.
:z.ową
biorcom hurtowym 'POlami, mgr Kuźmiński,
Ogłoszeń,
20213 Bi.u:ro
Tel.
„Selekta".
leca
mgr Matuzalski, 22 Lip96.
Piotrkowska
g
20159
18-12-07.
g
20381
ca 12 32-18-08.
do AUTOMAT tokarski AN
BUDYŃEK nadający się KOMPLET urzadz.e11.
Tel.
sprz.edam.
40
produkcji 5ztucrnej rkóna wulkanizację, ślu20219 g
15-70..37.
ry (powlekania) sprze-·
lub inne do
sarstwo
(bierna
KOLUMNY 40/8
dam. Tel. 18-12-07.
centrom
wynajęcia
membran.a) - sprzedam.
20160 g
Tel. 57-94-83
Jeżowa.
20198 g
52-52-15.
19544 g LODóWIJĘ „Połar" 1751.
J'.hdź.
dziewiarską
sprzed<#rn. Dz.!erżyńskie- MAS'ZYNĘ
DOM, wszystkie wygody,
8/100 z n<Lpęilem sprze20036 g
go 72/1.
siła, c.o. na gaz miejsdam. Tel. 51-79-37, po
ki, telefon, budynki go- BŁAM łapki, czarne, kurt20143 g
16.
ka z nutrii - sprzewarsztat
spodarcze,
20052 g SPRZEDAM wk6Wlkę, ltudam. 33-01-62.
(dz.iewiarstwo), duży odywa111,
ch.nię gai:ową,
heblarkę,
gród, 15 km od śród- SPRZEDAM
ławę. Tel. 55-39-16.
wyróv.markę 400 mm z
Waraz.awy mieśc.i·a
20129 g
przystawkami: krajzeg:a,
sprzedam. Ewentualnie
pisania
do
·wiertarka. MASZYNĘ
frezarka,
w rozliczendti mieszkanie
sprze„Erica" nową,
20058 g
127..,39 Teresin
w Łodzi. Oferty 20186
20981 g
dam, 33~4-83.
B'iuro Ogł052:eń, Piotr- SPRZEDAM tanio: maszy8/80, SPRZEDAM meble (antyne dziewiarska
kowska 96.
od
55-41-25
ki) tel.
„Wartburga" 1000 . . Tel.
DOM wolno stojący lub
godz. 16.30-19.30.
369'70 g
32-23--94.
segment kupi~. Oferty
20899 g
overlock
Ogłoszeń, SPRZEDAM
20203 Bimo
segmenty:
'Przemysłowy trzynitko- SPRZEDAM
Piotrkowska 96.
używany
Swarzędz",
wy · (komnletnyl. BratvSPRZEDAM dom jedno"zetir". Pabianice, Ossła'l'.rska 7 m 12, bl. 27
rodzinny, llięcioizbowy
36928 g
~wskiego 31.
36974 g
po 16.
w Ozo:rkowie. Dtąałka
0.8 ha. Tel. grze=oś- MAGNETOFON kasetowy APARAT „Salut", obiektyw „T.air" - sp<l'7edam.
nowy oka„Hita.chi"
ciowy 43-10-78. 20140 g
48-16-31 po 19. 36923 g
zyjnie sprzedam. 84-49-06.
SPRZEDAM budynek miepłaską,
36976 g STĘBNÓWKĘ
dwuigłową z rolfusem
szkalny z działką 0,5 ha,
kompletną,
KAEV"
przy szla.ku turystycz- SPRZEDAM pięć komplets"t„n l'dealny _ sprzenych, nowych kół „Ponym w Masy'\\>ie Snież~
Oferty 36996
łone 7 ~".
"""'Wa
ru'ka • Moz'll"•ość
Tel. 33-30-17 pO 20.
dam.
,....
,...w
Biuro Ogłosżeń, Sien"·
dzenia peasjonatu. cizia36921 g
SPRZEDAM reparowaną
kiewicza 3/5.
łałnoś.ci rzemieślniczej i
Łódź,
frezji.
siewkę
hodowli pstrągów. Tel. SPRZEDAM „125p" plasKsawerowska 18. 36907 g
ki tłok, blacha do re20127 g
33-23-55.
„Mak
mootu. Poznańska 53/45. KADŁUB jachtu
ANDRZEJÓW - dom dresprzedam.
_
37167 g.
mieszkań
(5
wnia.ny
606„
36903 g
84-99-50.
v.·olnych) - sprzedam. TARCICĘ, olszyn.a (1 cal,
3/4 cala) sezo)lowanq 25 AGREGAT do wypieku
36920 g
Słoneczna 24.
nowy
pa.luszków,
m sześc. - sprzedam.
PAWILON handlo?iy sprzedam. O!erty 36899
Oferty 19298 Biuro Ocentrum Retklni z toSienBiu,ro Ogłoszeń,
głoszeń, Piotrk<>Wsl}a 96.
odzieżowo-gawarami
kieW'icza 3/5.
Deck Sharp,
lanteryjnymi lub b~z - CASETTE
owcza.rka
samowar, fotel bujany SPRZEDAM:
sprzędam. Tel 32-24-89.
lata,
niemieckiego 2
sprzedam. 34-94-59.
36889 g
ma-szynę Singer, Welt20809 g
SPRZEDAM dom - stan
meister 120 basów. Tel.
piętrowy. SPRZEDAM maszyny „Vesurowy
36962 g
„Moda"
5 i
ritas"
Proboszczewice k. Zgie51_05 -69.
20007 g PUDEL ml.niaturowy sreTel. 48-08-87.
rza Dz!ałko'l'.ra 4.
hrnv rodowodowy 'WY36956 g WT!lYSKARK.Ę P?Zlomą
eo g oraz dwie pion<>- jątkoW,.~ suczka. sprze>P{l.ZEDAM domek jeddam. Tel. 84-19-37.
v..-e ręczne z imadłami.
BelcP.at6w.
!fOrodzinn:v
36864 g
_ sprzedam.
niedrogo
tel. 211-56 godz, 10-18.
19545 g DOGI nierodoWQdowe
Tel. 57-94-83.
· 36951 g
tanio S1)rtedam. KarpacSPRZEDAM duży dom KAJAK składany z ża36925 g
ka 18 m 3'.l.
ed
wszystkle wygody, siła
spri: am.
glem
pomieszczenia gospodar19528 g DO spr~edania „ jamn!~i
43•99-84.
dzlałalcte na każdą
Lipowa
szczem~ta.
ność. Konstantynów, 1 SILESIĘ 220L sprzedam,
19658 ~
m 6.
36652 g
tel. 84-35-43.
36947 g
Maja 5.

§
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ZAKŁAD

~

w ŁODZI, uł. SZCZECIŃSKA 48/58

§

~~

+

~

samodzielnych referentów zaopatrzenia. l

średnie techniczne o spec3a nobudowlanej, elektrycznej, chemicznej - z
praktyką w zaopatrzeniu.
Wynagrodzenie wg zasad obowiązujących w en.er:getyce. Zgłoszenia przyjmuje wydział osobowy 1
szkolenia zawodowego codziennie w godz. 7-14.30
2140-k
w Łodzi, ul. Szczecińska 48/58, pokój 116.
wykształcenie

ściach:

8§
§
~

~

§I
~

S~
~

h,
•
szwa Inrczyc
brygadzisty szwalni.

ts~
§

2271·k

do publicznego wglądu l>lanu zacospodarowania pnestrzenn'ego na podstawie art. !7
i 29 ustawy z dnia 19 lipca l98ł roku - D&. u . .nr
U, poz, U6.

~

prsedłoteniu

~

DZIELNICOWY Ł0D2:-BALUT~.
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY
I NADZORU BUDOWLANEGO

URZĄD
WYDZIAŁ

~la~10:=~~0-!~~~~::~1rz~A!~~
~i~i:=:·0 budownictwa
j<!dnorodzinnego:

~

S
S
S
~
S
~

·~

OBWIESZCZENIE
o

~ Z3ll'Ud'
filJ38 : §sS
fil Il3fyCh't~
ł6d 1 · g
· • k'
z ne o
pracov:nik6w z wojewo'd ztwa m1e1s iego
na ni'zeJ· wymienionych stanowiskach:

~

WY..UOZV.D'//DZTAY.HU'D"~D"~/~
SPRZEDAM silniik dfosel
skrzy;nię
Passat-Golf
~ ,/Jhdu ·••
- diesel ZJ.00
biegów
17J/vv"'!:'v7 .~
Peugeota 504 obudowy
spr.zęgła Passat-Polonerz.
SPRZEDAM
roz!'usmiik
(folt-.Polmiez,
126p (grudizień 1977). 4'8-99--40
Pas.sa*-G<ll!-Peudiesel
goot. ozęści do Pe.ugeo36009 g
„J.\ILOSKWICZA 400" i;prze- ta 504, tel. 8ti-ól!-7'3 po
19825 g
16.
dam. Kossaka 14 m. 20
w
2-0154 .!: „SYRENĘ" na cv.ęśd
po 17.
SPRZEDAM Syremę R-20 całości - .sprzedam. A·rmii Ozet"wo.nej 7 - 5
(19'J18), siliniik Syire:ny po
20091 g
remoncie, komplet kół
(1928) De,rat (1928)
640/15, silniik Mercedesa NSU
s·p.rzedam.
250.
J~rwa
230 (.benzynowy). LiściaGio•w no, Targowa 33,.;
sta 229. Wiśniewski.
201 •8 g
Z004lł g
.
ZAPOROZEC (1978) sprz.e• POKRO\."'.°IEC na Tr~bar:20062 g ta .kupię, tel. 86·;:;0-5·J.
dam .43-58~.
, . 20136 g
OPO:'.\!Y 1:>5-14 - sprze- po i6.
SPRZEDA!Yl częsc1 do Sydam. Drużynowa 12
WyHJ4,
36995 g r~ny lOn .
c1ec;Imwa""" 10.
do
części
SPRZEDAM
.ba,gazową
. ,.Syreny" i „Za.poroica" PRZl' CZEP4
400b. nowy km.uch męsTel 48-08-87
20008 g ki 176/96 oraz kolczyki
·
.
„DACIA 1300" - s1p rze· z koralem sprzedam tel
3695-0 g
dam. 57-55-.31 god.z. 17- 43-39-35 po 18
19624 g SPRZEDAM sil1nik do Po20.
loneza 69000 km. 86-69-73
„RENAULT 10" z nowym
20425 g
po 16.
silnikiem, błotnikami sp.l"Zedam. Zduńska Wola, Nowotkt 8 - 5.
20189 g
(1978).
SPRZEDAM lZGp
Łooź. F·ra.ncis?J.~a 48.
3ti913 g WLASNOSCIOWE pokój
kuchnię. łazieinkę, parFIATA 126p (1980) sprzeter - budownictwo po·
dm. Łódź Złotno 83
- sprzedam
wojenne
3fl968 g
98-220.
Zduńska Wola
SPRZEDAM „Wołgę" 1930
Buczka 22 - 2.
Rad<>m11ko tel, 23-&7
20188 g
35964 g
SPRZEDAM „LaQ.ę" (1977) WŁASNOSCIOWE M-3 sprzedam. 33-39-81.
Łódź, Ma.z1u.tska 36/58
20.216 .g
36W5 g
KAROSERIĘ S.koda 120L M-3 Własnościowe - Dąb
rowa - sprzedam . Tel.
dw·ulet.."lia czerwiec, zaMnow1eck1
Tomaszów
sprzedam
bezpiec.zO!lla
36911 g
42-14.
36912 g
84-51-40
.Poloneza" CUDZOZIEMIEC lJOi>ZUkuKAROSERIĘ
je. mieszkania samo7
(1981) u.szk~ną - ta·
dzielnego z. wygodami
nio .sprzedam. Wiadopłatne z gory na rok
mość: Tomaszów ul. 1E
206Hl g Ofe;ty 20173 Biuro OgJ.oSiyemia 45.
Piotruowska 95.
szen,
Bambino
126
„FIATA"
poszukuje
(l98l) sprzedam. 78-67-4G STUDElNTKA
samodzielne.go mieszka213'.16 g-E
wieczorem.
'Z
rok
1.
1
z,
płatne
ni.a,
Forda
silnik
SPRZEDAM
góry. Oferty 20172. BiuTau.nusa 17 M. Wieluń.
ro Ogłoszeń, PiotxkowWa.ryńsldego 3 m
os.
ska 96.
20196 g
10.
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+ mechanika maszyn

§~
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WYKONAWSTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH

S

§

~ + samodzielnego referenta
w dziale produkcji,
§
~

uJJeaml:
„Mikolajew" li nwartego między
wodnym
ciekiem
Aleksandrowska. 8zcsecii\ak11,
Ta.tarczana
ora"Z; korekty t1tnteJ111eych pbn6w 1tago1podarowanb, przestrzenneio buclownlctwa jed.norod11tnne10,
r. os. „Jask61cza.",
3. Os. „Koeha.n6wka'',

1. Os.

S
SS
~

~

S
S
S

'·

os.

„Wałbrzyska''.

..,wJ~2J~~~Y n~~:~,=<l!lló~t~fu~~u :U~~Jafe

§S

Architektury t Nadroru BudMĄlaneg~.
uL Zachodnia nr 47, ])O.kój nr :m. II p., po T dni.ach

~

Urbanistyki,

S
S

od ukazania sle ninlejsa:e&a obwieszczenia.

§
§

t:'e:~m~.:11dnlzg1':S'Z~g'1~~8t~~ ~;.,::o~f11do "~:
ło~go projektu planu, tJ.

~

-

.~

~.H//D"~fU.H"Ml7/IM"D"..HO"D"LAV.D~AV.HUD'"~

arcmy admtnistr1e1Jl ..,atbll:wow~l.
.tednostk.l organb:acyjne,
e!IOby !ieycz.ne.

-

M-3

zamien.ię na segmeint ' z

budową
rozpoczętą
Teofilów dzielnica
Oferty „20094"
Rojna.
P:oitrBiuro Ogłoszeń,
kowska 96.
WŁASNOSCIOWE M-3 na
zamienię na
Retkini 34Jo.kojowe oś. Teofiilów.
Oferty 20095 Biuro Ogło
szeń, P!otrko~ka 96.
SUPERKOMFORTOWE
48 m KraM-3
na
zamienię
ków Dębska
Ann.a
Łódź.
MistrzeKraków
jowice. Oś. Kombatantów 6 m. 48 l ub tel.
19547 g
Łó.dt 55-60-0L
KOMFORTOWE, 3-pokojowe, telefon, cent.r'\lm
cudzo<:iemcowi wy.najmę
Ofer,ty 86989 Bi•UTO Ogło
szeń, Sienkiewicza 3/5.
z
malżeństwo
MŁODE
d.riec:kiem pos.zukuje pilnie mies:z!kania. 36-88-ae
20208 g
MIESZKMi!Ą na mk poszukuje młode małżeń
stwo. Tel. 78-'7'7-G7.
2-01162 g
wynajęcia mieszkaDO
nie 12 m nie umeblowa~ stare budownic111e
two. Płatne :za rok z
g.ó.ry. Ofer.t y 20157 Bin.i;ro Ogłos.zeń, Piotrkowska 96.
lokal na t.e renie
KUPIĘ
d.zialaLność
na
Łoctz!

I

MĘŻCZYZN na stanowiskach:

WD".H/HAV/'H/.HD'LUH'////H//H//.07/AWY..&VLUH'&VH/.{~·

·

~

zatrudni
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ZATRUDNIĘ szwacz:ki do
odzieży skórzal!lej. Kupię
i stębnówkę.
c:i- k-'Cak
21000 g
Tel. 85-98-16.
MATEMATYKA 51-74-10
.
m.g.r Plusko.wski.
17248 g
AKTUALNIE do pracowni hafciarskiej poszuku~ź.
ję pracownika.
20149 g
Łubinowa 38.
PRA WN1K ze znajomością
przepisów podatkowyeh
podejmie 11racę w sektorze prywatnym. Oferty 36969 Biuro Ogłoozei't
Sienkiewicza 3/5.
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WYTNIJ! Zachowaj! 'Tran
sport samochodem cięża
rowym na ka.ż<le wez\va.n ie. s~ybko, tanio.
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15-31-ZS.
20055 g
MYCIE oC,:ien, sp.rzątani<?.
Łuczyński.
Rachunki.
32-48-98.
201.30 g
kół, wyWYW AZANIE
miana O!)Olll nowoozesnymi urządzeni.a.mi, Zagalski, Szczecińska przy
Rojnej.
20220 g
MYCIE okien bliuirowców .
hal produkcyjnych. Wieczorek. 55-53-16.
36900 g
wydechowe.
UKŁADY
Nadkola, haiki holownicze. Judyma 20 (od
Traktorowej). Illlż. Mysri:IC01Wski.
GLAZURĘ
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17425 g

własną,
- wkłada

Gllillk:ut ł.ódź,

ZDZISŁAW

zgubił
Zbaraska 21/53
36940 g
prawo jazdy.
na Koo:iinac-h
7 czE!'L'wca
mała cz11rna
zaglnE:ła
jamniczka. Za odprowadzenie wysoka na20164 g
~oda. 51-17-20.
KRZYSZTOF Komorowski
leg. studeneką
zgubił
201BO g
4543 W AM.
ZGINĘŁA legitymacja na
PKP nr 514/81. Rysza.rd
20033 g
Stelma.ch.
legitymację
ZGUBIONO
studencką nT 52037 /PL.

ROZPRAWY DOKTORSKIE
Dziekan I Rada Wydziału Cbemlczneco Poli~echnlkl
lipc<1
2
Łódzkiej podafa do wladmnoścl, :I.a dnia
1985 roku o godz. 12.111 w Audytorium Ch-I. Gm,1e;h
Chemii, Il pletro. u1. ZV.rlrkl a8 odbedzle S'ię publim~ int.
czna dyskusja nad rozpraw;i doktorska
lOFll ST ANISLA WSKIEJ pt.: „ Właściwości frykcyjne materiałów na &PO'dY Obuwia".

18.,"37 g
RoTELEPOGOTOWIE,
siak. 43-28-67.
17678 g

34-98-65

PolitePROMOTOR: doc. <k Ludomir Stusarskl chnika Łódzka.
do
Praca I opinie recenzentów Z011tałv wył~one
Po-Ute.:hn•ki
wglądu w c:zytelni BlblliotekJ Gló'l\nej

3-5888 g
NOWO otwarta pracowni.a haftu maszynowego
poleca usługi. Wybór
wzo·rów a.trakcyjne kolory. Pa.we! Stop.nicki
Ł6df, Łubinowa 38.
20150 g
ELEKTROINSTALACJE
5.'>-59-.'ilS,
Skórka
Milczarskiego 34.
37009 g
:\1'.YCIE okien. instytucjom
Łll·
rachunk.i. 43-62-&3
g.iewezyk
35%57 g
NAPRAWA lodówek, 'Pawłowski, tel. 36-16-88.
35351- g
TELJ!lNAPRA W A 43·19-75
~m. MartY«J!ka.
35aS!. I
BOAZERlE montuje
55-16-75. Wojt.aązczyk.

23'1S-k

Łodzkiej.

Matemat,·kl
Politechniki Ł6dzkieJ zawladamlalą, że w sali semiŁódz
naryJnej Instytutu Matematyki P<>lltechnlki
kie:! w Łodzi, a.!. Politechniki U. V pletro, w dn!u
3 lipca !98D r-oku o godz, 11. <>dbed7.le s!e pub.Uczn.a
dyskusja nad rm.wawą dokt~ską ~ GRZEGORZA
KARIOZENA pt.: „o W!elotazo'll'-ym zagadnieniu ·granicznym z ruchomym brzegiem dla równań tyoo paDyrektor t Rada Naukowa Instytutu

rabol!c:i:ne~o".

PROMOTOR: prnf, nadzw. dr hab. Uv.ard

Kąckl.

Praca doktorska wvłotona j<!st do wg111du w B\bllotece Główne:! Politechniki t.lid:rkiej \V Lodzi.. ul.
Zeromsk!ego 118. WstP.1> na rozpn,w• wolny.
"'76-k
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20089 g
nia pieczątkę o brzmieANTENY tv instalacje.
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20137 g
Fluders~a.
tl'.'enomowane Bim:o Ma- JANUSZ Pawełczyk, Przytrym.Olllialne ,,Ewa",
byszewskiego 18 zagubił
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Gdańsk 6, skrytka
le~alizacji
świadectwo
2259 k
taksometru nr 4394.
BIERNYCH S:ZC!lęście omi36892 g
Rusz konceptem i. RYKOWSKI Andrzej zguja.
znaleźć przyjaciół . b.lt prawo ja,zdy - Łódź
aby
lub życiowych pa.rtlllePopoowsklego 1/60.
rów, napis.z do Klubu
36982 g
„Pozinajmy sifl", Kielce CZYSZANOWSKI
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zgubił
2119 k
36965 g
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Kaczmarek.
35468 g
WitTELEPOGOTOWIE
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Bednarek.

PANIE! Dużo ofert z.a·
granicznych szybko przesyła „NEPTUN". Gdańsk
2038 k
50, skrytka 7.
LOKAL (2ł m) na drob!t'
wytwórczość, samochód,
przyjmę
gotówka
wspólnika z Inicjatywą.
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głębokim żalem
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nleodtałowaneso

xotec,

w dniu 19 czerwca

od.tałowaneJ

pamiecl

doc. JANUSZA MEDWADOWSKIEGO
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JOZEF

Inłynlerów

" niezawodnego i wybitnego c~łonka 'Polskiego Zwil\zk1l
1 Technlk6w Budownictwa. wieloletniego przewodnlC1:ąeego z11;rzą
du Oddziału w Łod'lJ, odrnacionego najwytszym1 odmacun1aml
PZITB I NOT,
NteuniknJone zrządzenie losu pozbawiło nane lrodowi&ko l~dneJ
wsplera3ące1 od lat swoimi um1ejętPostaci,
najznakomitszych
z
.
nośclaml J życtllwoścla tlzialalność 9towanysunia.

Odszedł na zawsze szczerze oddany · nasz~J. •POlec:meJ duałalno
powszechnie szanowany ceniony I lubiany Kolega.. .
Szczere. wyrazy współczucia Rodl:lnie Zmarlei;o w im1en1u :tto1eZARZĄD ODDZIAł.U l'ZITB w LODZI
zat1ek i Kolegów składa

Acl _

ltłS roku smU'ł na1le
M11ł Ta.tlU. D2iladek

T

w wiek.u lat 111, nl•-

P.

SOWIŃSKI

_ wlelft<1.em:I n.t.uesyelel, dyrektor okoły, dZ!ałacs Zw. Nauezyetelatwa Polsk!er;o, cdonek ZBoWiD.
Wyr6tniony llcznyml odznac:ieniaml pań1twowym1 J ruortowymt.
Pogn;eb odbędzie ale dnia u czerwca br. o .:od.z. 15.31 a lf.oacioła w Rudzie Pabia:nlckJej, Ul. Farna 12.
Poxratent w żałobie:
&oNA, CO.RK.A,

ZIĘC,

W •N UCZlt.A
RODZINA,

ou.11

P~05TALA

Pogrzeb odbęd:zle ale w dniu 24 czerwca 1935 roku o 1o41.. lł.30
na cmentarzu rzym.-kat. nrzv ul. Oi::rodoweJ.
'W dniu l i

~?..ona. ciętka

Mamlllia
Wseyitkim.

tnia

pasłu111e

któny oddali ostamojej Matce

S.

+

P.

HELENIE

MARSZAŁEK
•kliu~a podziękowanie

SYN z RODZl'''>\

z.rnar~~J
Msn ~w. w ~ntencj!
odbecjz.iP siP. dnia 21 cier" ca

0 i:odz. 18 .30 w

~oś~ielt< Ś"'- Du-

cha 11rzv pl. Wo!nosct.

czerwca 1985 roku opatrzona Aw. u.kramentami. ?.m~
choroba,, odeszła od nas na ta'wue, nasza ukochana

rocznicę
W pfezwsza. bolun:i
naszelto naJdroższe10 Mę

ł.

śmierci

ta i Tatusia

-!.

ł

+

p.

LEOKADIA LATEK

P.

• Ilem.u WA.Jłl. wdowa 110

TADEUSZA

ZAJĄCA

zostanie <>darawtnn~ m5r.a . twl•ta
w dniu 23 czerwca· br. o r:odzinie
IO w kościele <w. A ntnnlei:o. ul.
!\n •onieeo <.
J'*<>· pamieel u·
życzłlwycb
wiad.am.iaJa
ŻONA ł C0R!';.ł,

•·li· J.tn.ie,

01tatn1e ~tegnuJe ł odprowadzenie na m1e1sc~ 1poe~ynku w
rln!u 21 czerwca br, o J:Od-i. 1.1.15 z kaPlicv cmentarza rzym .. kat.
o cz.vm zawiada.ntiaJa 13Jl;;;k;cb
św . Józefa przy ut. Ogrodowe .I 39
·
i PnyJaciól pozosta]acv w itleboklm smutku i ialu:
C0RKI,

SV~.

rzerwca

w

•ka.

Nie

?2
>.nstanl~ ndprawlftn& w dniu
kościele Dobrego Pasterza. ul. Pastel"

GDAŃSKIE

sie

wszędzie można

kapać

kit&rzy
Turystów 1 wczasowiczów,
- Nad
w tegorocznym sezonie odiw!ed-zą Wy- Jastarnia,

zain.teresuje niewąt
pliwie ORtatec„na decyzja Wojewódzkdego Inspektoratu San.ttarntgo d·O<tycząca możliwości kąpieli I uprawiania
w przybrze~nych
spo-rtów wod!llych
o·ra·z mo;tliwości
wodach mors.klch
konystania z plaż.
brzeże

Gdańskie

Zatoką Puc•ką: Hel, J•u.rata,
Kuźinlca, Chalrurp:y, Gnlez(część
OSkm1no 1 Ra~va
zaką!Plel!islka poł<Yźooa w kierun:lm

d:r.ewo,

chodinlm od wienc.h ollka cypla rewsk.i ego). Te trzy 06tatn~e traktowane są jak<> niepewne ze wzg:lędu '1a
okresowo stw!e·rdzone przekroczenia
d-0<pumczalnych zanieczyszczeń bakterihlog!cmych.
Kąpiel I uprawianie sportów wod- Nad · Za.toką Gdańską: warun.k.ony,c h do:vwolone są tyllko w następu wo dopu·s zcza się jedyn.ie ką;pielli.ska
jący.eh miejscow*iach:
w gnonJc.ach Sopotu i w Gdańsku
- Nad otwartym. morzem: Lublato~ -Stogach.
wo. Białagor.a, Dąbki, ~rwla, OstroNat.omla..»t prawomocnymi decyzjawo. Jastrzębia GóTa, Cetniewo, Wła
dy;Ja.wowo (kaplelisko- zorganh:O'Wane). mi organów PIS nadał są zamkn.lęte ·
Chałupy, Kużndca., Jastarnia, Jura.ta, następujące kąpieliska:
Hel,
- nad otwartym morzem we 'Wła
od p()rLu rybackiego
dy~ławowle w kJierunik u wschodnim, do drugiego
par'k•i ngu z.a stacją benzynową.
0

l\fOR

ANNl·E MICHALSKIEJ
wvra1.v

nal~etdecznle.tszee;o współ

czucia. z oowoflu

!!YNOWA, ZlECIOWTE i W1'UKJ

„ Intencji ZntarlP.J
br. o godz. 7

\lir.a hr.

WYBRZEŻE

śmierci

MATK.J
składa.ta

WSPńt.PRACOWNICY

s A PTEKJ f?-010.

- ' nad ZatOlką Pucką i Gdańską:
Rewa
Puclt, Rzucewo.
Swarzewo
(część kąpieliska od wlerzcho!•ka cyp.la rewsklego do granicy za wsią
Mechel1nkJJ

Mechel.inki.

Gdyinia-0-

ksywie, Gd~nia-Sródmieście Gdynia·Orbowo. Gdań,;k.Jelitlkmvo Gdańsk
-Brzezno. Sobieszewo-Orle, Swibno.
zamokniętych kąp'ellsk
W rejon.le
mowa korzy,;tać z plaż .tedy:\le na
odcinkach nie zalewanych okresowo
orkażonym·I

wD<laml morskimi.
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FOTOREPORTAŻ ANDRZEJA WACHA

Trwają gorączkowe przygotowania do kolejnych wypraw mającyc h na celu odnalezienie szczątków biblijnej Arki Noego, rzekomo os i adłej po wielkim potopie na zboczach góry Ararat.
.
w tym rokJ w wyprawach bierze uaział
73 międzynarodowych po.szukiwaczv, w tym
68 Amerykanów, kt6rzy uzyskali od władz
tureckich zezwolenie na penetrację Agri Dagi (turecka nazwa Ararat). Je.st ona pokryta
śniegiem i lodem przez 9 miesięcy w ro'.;;U,
sezon wspinaczek jest więc bardzo kró fr i
i zazwyczaj ogranicza .się do lipca i sierpnia.
Według badacza amerykańskiego,
Rona
Wyatta, 16dź Noego leży na p6łnocnQ-za
chodnim zboczu góry na wysokości
ok.
2100 m. - Według mojego przeświadczenia
odkryc.ie arki zależy tylko od właściwego
przekop;mia wytypowanego
obszaru
stwierdził Wyatt. który przygotowuje
się
wkrótce do wyprawy. Podczas ubiegłorocz
nego lata teµ Ameryk.ani n, kt6ry jest allsolutnie pewny swej hipotezy, pobrał różnego
rodzaju p~6bki z miejsca, na którym
jego zdaniem spodziewa się
odnaleźć
arkę. Przy pomocy bardzo czułych przyrzą
dów wykrył on ślady metali i
drev."na
stwierdzając. :i:e wymiary i k&ztalt łodzi odP<>wiadają danym zawartym w Genesis I
wynoszą przypuszx:zalnie około 157 m dłu-

gości

I 47 m szerokości. Analiza oobranych
próbek dokonana na Uniwersytecie w Georgii 01·az w Laboratorium Galbraitha
w
Tennessee potwierdziła, że jest to drewno
w stanie rozkładu liczące 5500-5900 lat.

Według

archeologa tureckiego,
Ekrema
materiał przedstawiony przez amerykańskiego badacza sugeruje, iż wytypowana formacja może być rzeczywiście zaginioną łodzią bohatera potopu.
Jednocześ
nie jednak stwierdza on, źe trudno jest wytłumaczyć w jaki sposób wody potopu zdołały wynieść arkę na wysokość 1920 m oraz
wskaz.uje, że przed 5 tys. lat sztuka budowy tego typu łodzi opisywanej przez Wyatta

Akurgala,

Uzaletnlająe się od alkoholu ludzie narażają się na ryzyko nieodwracalnych zn!sz;czeń części mózgu,
co staje się przyczyną ciężkich zaburzeń pamięci. W terminologii medycznej określa się to mianem syndromu Korsakoffa, ale zakłócenia
pamięci obserwuje się r6wnież u
:::
Błękitna krew nie płynie
w tych spośr6d pijących alkohol, u
:
niczyich żyłach. Nie mają JeJ których n.ie stwierdzono wykryw krwiobiegu potomkowie ary- walnych zmian w mózgu
:
stokratycznych rodzin, ale ob·
:
mywa ona
tkanki
zwierząt

5
5

znajdujących

:
:
:

poziomach rozwoju
ewolucyjnego. Pająki, skorpiony, kraby,
homary nie mają tętnic am żył,
mają jednak krew zabar\v1oną
na niebiesko. .l')'aukowcy uważają. że we \\'czesnych etapach
ewolucji organizmy
posiadały
czerwoną krew podobnie
jak
współczesne wyższe formy ży
cia. Czy wobec tego błękitna
krew skorpionów,
to
ślepy
laułek ewolucji? Wybryk natury?

5
:
:

5
!i!

:

:
:
:

5

się

na

niźs7ych

---=
-=----=
-------=

Naukowcy z Instytutu Zoologii Uniwersytetu l\Ionachijskiei:!O stwierdzili,
że
niebieska
krew spełnia bardziej złozone
funkcje nlż początkowo myśla-

no. Zbadali oni chemiczną buhemocjaniny - substancji zawierającej miedź, która
kr"i pająków (tarantuli) nadaje charakterystyczną niebieską
barwę. Podobnie jak cząsteczka
hemoglobiny w krwi o kolorze
czerwonym, hemocjaruna przenosi tlen z płuc do tkanek. Jednak jednocwśnie hemocjanina
hamuje powstawanie hemoglobiny.
dowę

-=

Zespół

wersytetu

była jesz.cze niezinana. Z kolei turecki geolog, Yilmaz Guner jest zdania. że formacja
w kształcie łodzi mogła zostać utworz.:ma.
w wyniku erozji zachodzących w ciągu tysięcy Lait. Inny geolog, Suleyman Turkunal
wyraził natomiast opinię, że Arka Noego,
jeżeli w ogóle istnieje. musiałaby znajdować sl<'l gdzieś w północnej Mezop<>tatm1,
w pobliżu góry „Judi" w odległości 333 km
n.a południowy zachód od Araratu.
Dawne pisma sumeryjskie datuiące się z
n tysiąclecia p.n.e. wspominają o wielkim
potopie na obszarach Mezopotamii. Zna.ny
archeolog Leonard Wolley badający cmentarzysko władców sumeryjskich pochodzące
z III tysiąclecia p.n.e wykrył pod 3-metrową warstwą mułu wyraź;ne ślady ooadnictwa. Warstwowy układ badanego obszaru archeolog.ieznego dowodzi, iż woda
musiała
znajdować się na tym miejscu przez bardzo
długi czas i że cała Mezopotamia padła
ofiarą powodzi.

pismach Koranu
znalef~
historii Noego i potoarkę na górze „Judi".
Badacze islamscy nie są jednak pewni czy
„Judi" jest na21wą jakiejś szczególnej góry,
czy też oznacza po prostu miejsce wysokie,
którym mogła być każd·a góra.
Natomiast

włoskich

w

wał się bliżej
długotrwałym

badaczy z UniModenie zainter~
zależnością

w

można wz.miaink1 o
pu, umiejscawiające

ta'kże teato:n
DOŚĆ pami~i.

mJerząeym.

apraw<

między

systematycznym piciem RJlkoholu, a zubożeniem -pamięci u ludzi, kt6rych m6zgi ,.nie
przypom.Lnają jeszcze azwajcarskiego sera". W laborat.orlum naukowców pracujących pod kierownictwem Ennio de Renzi b~danych
poddano testowi na tnteLigencję, a

KOLEJĄ PRZEZ KAUKAZ

Realnych kształt6w nabierają zamierzenia przecięcia gł6wnego pa.sina górskiego Kaukazu linią kolejową. W pobliżu wioski Barisacho przystąpiono do budowy waż
nego obiektu trasy - Tunelu A:tchockiego. Ogółem na trasie wysokogórskiej magistrali. prowadzącej przez kaukaskie przełęcze, wydrąży się 22 tunele
i
zbuduje
przeszło 70 most6w oru: wiaduktów, dziesiątki konstrukcji cli.roniących tory przed
osunięciami
skał I wylewami burzliwych rzek
górskich.

Technika

Wiedza

Technika

Wiedza

bywa się metodami umożl_iwfaJl\
cyml zachowainie lasów na zboczach.
Projekt tll!nelu pod Pn:ełę<:ZI\ A:tz05tał opracowany
przez
specjalistów leningradzkich. W jego -Orążeniu wezmą udział budowniczowie Bajkalsko-Amunkiej Magistrali Kolejowej.
ehocką

Badanych podzielono n.a trzy C!l"U•
py stosując przy tym specyficzne
włoskie miary. W
jednej grupie
znaleźli 1ię ci, kt6rzy od co najmniej 5 lat piją nie mniej niż dwa
litry wina dziennie. Za umiarkowanie piją<:ych. uz.nano tych, którzy wypijają nie więcej nit litr
wina dziennie. Mniej nit
par,
szklaneczek wina na dobe wypi.jali ci, kt6!"ych zalkzono do normalnie pijących. W porówo'!.11iu s
nimi. ja.k wyka,z.ały wy.nlk.1 testów,
pozostałe grupy pijących
więcej
alkoholu dziennie
wypadły
znacznie gomej. Najsłabn11 'J)amięd
mieli pijący najwięcej. „Umiarkowanie" pijący wino osiągali w
porównaniu z pijącymi ,,IlOrmal·
nie" macząeo niższe wyniki w testach pamięciowych,
odnotowano
td pewien 1padek wyników
w
teście

na

inteligencję.

Na pokazie „lałodzi" na
podparyskim jezio·
rze najbardziej podobał się ten wła.ł
nie model. Pt'O$łY
w konstrukcji, ta.ni
w eksploatacji.
CAF - Keys,one
tających

Kaukask.t linia kolejowa prawie
kilometrów skróci drogę
:r; centrum europejskiej części ZSRR
do Tbilisi i Erewania. Odci1>ŻY ona
trasę prowadzącą przez nadmorską
strefę
wypoczynkowo-wczasowa
Morza Czarnego.
Budowniczowie
zatroszczyli 1ię również o ochronę
przyrody, otaczającej nową magi~
stralę: drążenie skał górskich od'> tysiąc
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Nakładem
Wyda.wnictwa
Unlwersyteto
101. Adama Mickiewicza w Poznaniu ukazała
się ostatnio książka autorstwa
Tadeusza
Smolińskiego, pt. „Rządy Józefa Piłsudskie
go w la.ta.eh 1926-1935" (studium pra.wne).
Dziennikarz PA.El poprosił autora o wypowiedź na temat książki.
- Józef Piłsoos.ki - stwierdził on - wycisną! piętno na całym okresie dziej6w II
Rzeczypospolitej. Wyjątkowe było
jednak
jego znaczenie w latach 1926-1935 tzn.
od
zamachu majowego. Temu też okresowi poś
więcona jest zasadnicza część rozważań w
opracowaniu. Aby jednak rozeznać podłote
zamachu majowego, musiałem· w
książce
chociaż sk.r6towo uwzględnić okres przed
uchwaleniem kon.stytucjl marcowej s 1921 r.

Konieczne jest bowiem zapoznanie się 11 ówczesnym układem sił politycznych w polskim parlamencie, z progrl!!mami działania
partii politycznych, sytuacją kraju w ok.recie poprzedzającym z.a.mach, a także samą
osobowością J. Piłsudskiego. Dlatego też na
wstępie cofnąłem aię do lat 1922-1926. Zasadniczy jednak trzon rozważań stanowią
stosunki między parlamentem. prezydentem
i rządem One miały bowiem
decydujący
wpływ dla sprawowania przez J, Piłsudskie
go rządów.
- Okres lat 1926-1935 podslelił psn na
dwa okresy.
- Rządy J. Piłsudskiego po zamachu majowym aż do śmierci można . podzielić
na
dwa wyraine etapy: od przewrotu do Ir.oń-

Specjalhta od hodowli psów
19. czej IS. Symbol plenri:asłka ehtEgLpski ból 1łońca 21. Nuta 22. ml.ezneco knemu.
Imię męskie 2ł. Mh1kka skóra cie
opru. l. ICA?..U2:K'.A
lęca ui,.Wa.na w Crtlanteril 27. Rodzaj wierzby 28. Wet r.1 wet 32.
Do rcdoeowania: a&ll'OdT kal~
Mikołaj a Nagłowic H. T1tniec ina- kowe .
POZIOMO: 1. Kooi I wiąże zbote w snopy 8. Portugalska metropolia 9 Ryba z wąsami 10. Oprawca z toporem 12. Wynalazca
l
konstruktor pierwszego
aparatu
telegraficznego 13. Krzew z rodziny różowatych 14. Wybitny radiieekl działacz
komunistyczny
kt6ry zasłużył &ię d.la
rozwoju
Lentngradu 16. Pakt p6łnocnoatlan
tyckl 18. Za przekroczenie praw
20. Smutne, wzruszające zdarzenia
23 Svmbol pierwiastka
chemicznego radonu 25 Nadmorskie Ką
pielisko na Pobrzeżu Szczeclńaklm
26 Symbol pierwiastka chemicznego niklu 29. Stan pogody
SO
Setna część hektara 31.
Zwien:ę
bezkręgowe 33.
Szeroki futrzany
szal 35. Niewielka wada 37 Narty
38. Belgijski konstruktor rewolweru.
PIONOWO: 1. Jaszczur 2. Sitowie jeziorne 3. CześĆ' li~cla 4. Je.
ro stoli.-a jest Bagd~d 5 Rękoi
mia w przeno~cl 6 Drugi
pod
wzgled'O'm wvwl<ośri szczyt w Tatrach 7 Waska nadbrz!"ina pustynia w pn. Chile 11.
Substancja
wybuchowa kt6rej podstawowym
1khdnlk!Pm jest saletra amonowa
1!1. Miast.o nad Jeziorem Jeziora<k
17. Na.sza za~hodnia
rzeka
18.
•
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ty1odnł11

tematem 11.a-

1ze J malowanki " aprawy mor1kie. Trwaj\ właśnie w n.aazym
mieście

Morza,
łódzki

Ta

doroczne obchody Dni
zorganizowana
przez
oddział

również

tych, którzy
rują

Ligi

ufundo-

trzy nagrody dla
najładniej

pokolo-

zamieszczony obok obra-

zek. Malowanki
ła~

Morskiej.

sama organ!.tacja

wała

~ 4ł

.

B

W tym

I ac

należy

nadsy-

pod adresem redakcji (ul.

Piotrkowska 96)

z

dopiskiem

na kopercie: „Malowanka",

-

ca Sejmu n kadencji (1926-1930) oraz od

tzw. wyborów brzeskich do śmierci dyktatora (1930-1935), która zbiegła się niemal z
wejśc.jem w życie konstytucji kwietniowej
i formalnymi początkami kierowania pań
stwem przez jego spadkobierców politycznych. Z uwagi jed.nak na postępującą chorobę J
Piłsudski od 1931 r. w zasadzie nie
angażował się już OOQbiście w sprawy polityczne. Toteż moje opracowanie dotyczy
przede wszystkim lat 1926-1930, tzn. okresu,
w którym marszałek faktycznie wywierał osobiście wpływ decydujący na rządy
w
Polsce. Skrótowo potraktowałem natomiast
okr!!$ 1931-1935 uznając, że J6zet Piłsudski
w tym czasie faktyczinie już władzy
nie
spra•wował.

