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Na M.iedz\l\cu można zapomnieć zbrodnie faszyzt.d'Ol(OSzcz.
Muzeum Martyro1ogi i. przed mu" rozpoczvna sie tu oe:ólnołódz
z.nicze kie zgromadzen ie oi:zedstawic ieli
obeliskiem płona
Warte honorowa z.acia1me- społeczeństwa łódzkiel!o dla uczczell tu to!nierze WP. Ustawiły sie nia oo'!edych i pomordowa nych w
poczty sztandarowe orl!ani1.acii po- walce o niepodległa Polske. Jee:o
Jitvcznych i ~połe<:znych. Przyby- oruanizatore m iest Rada Łódzka
ła kompania honorowa Łódzkiego PRON.
W pr.zededniu 4e roemicy napaGarnizon11 WP wraz s Reprezen·
tae,·in11 Woj.C;kową Orkiestra. P11n- ści Niemiec hitlerowskic h na Polklul\lnie o iiodz. 18 ooo hasl.em „Czy skę w mietscu uświeconvm krwia
sPalonvch żvwcem 2 tvs. .więźniów
Radol!oszcza odbvwa sie manife
1 111\liiWiiiHllE.l\Z
11
stacja antywoienn a soołeczeństwa
Przybyli na nla kombatanŁ()dzi
ci. byli wieźniowie hitlerowgkic h
obo·zów kGncentracy jnych Oświęci
)nia. Dachau. Mauthausen Gusen
Ravensbrue ok„. Przybyła młodzież.
orzvbYłv delegacie łódzkich zakła
,16„.v pracv
or'kiestre
odegraniu przez
Po
hvmnu narodowee:o do zebranych
Rady
.acy
przewodnicT
przemówił
Lódzkiei PRON - Jerz:v .Jabłkie·
wic:i. który przyoomnia l bohater·
ską walke ii; hitlerowskim najPź
walke
Września.
żołnierzv
dźca
trwa 1ara -15 dni i nocY.
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Zebrania konsultacyjne
szkołą

dla

myślenia

obywatelskiego,

Dobiel!aia końca obywatelski e :r.ebrania konsultacyj ne, których celem iest 11rzed,ętswien!e wvborcom Ponad 1700 kandydatów ubiega !11cvch sie o wpisanie na Ustv wyborcze . W OO·
kiwie orzvszłee:o tve:odnia konwentv zac:ma komoletować ~
ninie n kandvdatach , 2'.ebrania odbvwajace sill i re2ułv orzy
7.nacz.nei frekwen.di. czesto wrec1 wśród tłumnie ze:romadzonvch miPszkańrów 1vsi i mia~! soełniłv oczekiwania ore:;ini7.a toró"'; oen iw f rad PRON . Stałv sie wielka narodową rozmowa o nas;vrh wspóln vrh bolaczkach szkoła soołeczne!!o my~1enia o sprawach wvbiel!a iacvch paza onfotki jednee:o rel!ionu . eakladu nracv ~rodowiska
Dvskusia ootencialnvc h oosłów z wyborcami u:tawniła, ie
troska o dzień c!iisieiszv Polski I iei orzyszłość odpowiedzia lność ze oaóst.wo I własne w nim losy, może stać sie czynnikiem iednoczacvm społeczeństwo choć wcale nie zmuszai;icnn do oe!ne1 iednoścl o~\aw i oo!!lądów.

Po- aferze

wywiadClWCZCj

l'i'~kt i;~ wysoki unądnik kontr
wywiadu RFN Hall.~ JoRchirn Tied..,____ --·-~---·-·---

I

\VRZEŚNIA

2

l

0

ministra

wychowania

uz

-

Z okazji roz:pnczęda no·wego !'oku -.zlrnlnego minister ośw:iaty
wvchowania Bolesław Faron wvprzemówien ie
2 wrzesnia
l!łosi
inauguracyj ne skierowane do uczniów ! naurzyc1eJi w całym kraju
falach
Bę<lzie on-0 emitowa.ne ns
9.00 w
Pol5kiego Radi.a o godz
(PAP)
progn1mie I

Wojna rozpoczę_t.a agresją hi.Uerowsk11
nie
na Pctl.ską, spowodowała ogromne,
sµvtykane dotą<l straty i był.a najokrutniejsza w dziejach ludzkości Wz.ięło w
niej udz:ial ll5 mln żołnierzy Toczyła się
na terytoriach 40 państw w Europie, Azji
i AfryC'e. na większości mórz; i oceanów
P<>nad 50 mln ludzi zginęło, a 35 mln
zostało rannych Poms straciła 6 028 tys
obywateli I prawie 40 proc majątku narodowęgo Pytania o winny<.>b długotrwa
losci 1 brutalności zmagań nurtują bistoryków publicystów i społeczeństwa Dla
ua~ Polaków szr·zególnie istotne jest pytanie o miejsce II Rzeczyposp olitej w
marszu ku wojnie

•i•

(.f. kr.)

PODPI SANIA

„

Współpraca

I

z firma Daihatsu?

hoch

DZIS: 17..abell:i, Paulina, Raj.

' ie PrezyRealizując oostanowien
dium Rządu w sPrawie produkcji
samochodów osobowvch. przedstawiciele oolskieJ?o przemysłu orowadza konsultacie i wstepne neJ?ociacie dotvezace ewentualne i współ
oracv w tym zakresie z nowymi
firmami motoryzacv invml. Wśród
oartner6w zna idu:ie sie iapońsika
Eirma samochodow a Daihatsu renrezeiltowan a orz.ez iei prezesa. nana Sakae Ohara. któree:o oobyt w
Vv"arszawie zwiar.any iest z rozmowami :: Fabryka Samochodów Osobowych I POL-MOT.
wieepremie r Zbigniew
30 bm..
Szałajda orzviał Sakae Ohare. Oma wiano wa·runki współpracy polgkiel!o nrzemvslu z przemvsłem jaoońskim. w tym w szczee:ólności
w l'!akresie tirzemy$łu motorvzacvineJ!'.o.
(PAP)

mund. Bogdan. Świętosław

JUTRO: Beatrycze, Bronisław,
Dzierżysław, Gedeon, Idzł

dzi~i<•j•z, m przew·iduje
Łod1.i na,1t:1rnJ.Hi!I i:iogod1:
nadal słonecznie i he~ <>pu1iiw.

w dniu

dla

Temp. min. w nocy olrnfo 11 st.
w dii<'ń 25 st.
Ciśnlc~:e

rnoo,4

:naleł;y

dbał

hPa.

łT

•lę między

aamot.nl•
mu.siaro
Niemcami, jawnie 01.i lat przygotowu uznane z.a win:n•
Nie.mcy
jącymJ agresję
rozpętania I wo.jny światowej I pokonane, bez.pośredinio po podpiAniu traktatu
wersalskieg o wysunęły roazcze·n la do odebranych im ziem. które zagrabiły w
XVIII i XIX w. I posiadały do 1918 r.
zabrania
tezę o konieczności
Głosiły
Polsce Pomoru, Sląska I Wielkopolsk i
t.ak okroja.nego
oraz podporządkowania
oaństwa swoim ekonomiezn vm i oolitycznym interesom. Miało to być warunkiem
politycy
stab1liz.acj.i Europy Niemieccy
sugerowali swoim z.achodnim partnerom,
że za tę ce<nę gotowi lłl\ 71rezy~o·wać I

zachod.n kh sprzed
powr-0tu du granic
urzędu
1918 r Jeszcze przed objęciem
kanclerskieg o przez Hitlera, Joseph Wirtb
kanclerz z lat 1921 -cl922 stwierdził „Pol en muss ar!edigt werden" (Polskę trzeba wykończyć)
a!?resvwno~c
niemieckiej
Rozwoinwi
sprzyjała długo utrzymująca się w zaniewiara w trwałośt
chodniej Eutopie
i$tn ienia Polski, oparta na tezach propajeszcze w
~aborców
ll!owanycb przez
XIX w Premier Wielkiej Brytao·ii Lr.i:vd
Georg mówił, że jesteśmy o·arodem, ,.który prie·z cały ~iąg swoje i h isiorH a ni razu nie -i:do!al wvkszać się uzdo1nieni'lrn.! do 11t.rzym~nia stah'i samod7iPlnnśri"
Ten sąm nn1i1vk z: nr7.<>knnanif:'m wYnnwiadał opinię,· że pai1stwa zachodnie da-

02:esk11
usprate w
styczniu 1919 r. obszar ten zbrojnie ujęli Czesi, tamiąc lokalne porozumieni e.
Podobnym błędem było zmuszenie Litwy
do nawiązan fa stosunków dyplomatyc znych. Sama tde1 tego była słusz.na, ale
przeprowad ienie jej przez groźbę marszu wojska polskiego na Kowno przypominalo ówczesne metody faszystowsk ich
Niemiec I Włoch .Tednak te błędy i niedecydującego
nie miały
które Inne..
wpływu na rnz.wój 1tt-Osunków między
cięzkości
narodowyrh . których punkty
Berlispoczywały w Paryżu. Lnnrt ,v n ie.
n i" i Mn"l- "";"' N~l:nm·ast pnlslrn dyploi;tanowcz()
macja była pi er w szą, która

1

swojeao
kraju".
W t.J •krajni• 11.feiko.rzyatnej dla J!tz:eczypo..spolitej aytuaejl międzynarodowej,
jej dyplomacja starająca 1ię podtrzymać
statua quo w Eu.ropie miała niewielkie
Los
działania
możliwośei skutecroego
znisz:c=ej przez III Rzeszę prężnej •konomicmie Czechosłowa.cjl, npierająceJ się
w tragicznych dla liebie latach 1938-1939
() zachpdnie mocar&bwa był gro.źnym o•
strzeżeniem.
Polscy politycy n•I• wyciągnęli z niego
wszystkich wniosków. Co gorsza, Polska
korzystając 1 n.! emiecklej . agresji na ·awo-

południ-0wego ~lada zajęła
Nie
Sląska Cieszyńskiego
fakt.
wiedliwia tego posunięcia

jego

część

o v:odz. 19 wynosiło
mm).

a;;o,4

takie • swłerzęta. CAF - 8. Momot

1840 zm!e,r:r;y~

była

Odrodzona w 1918 r Polska nie
pati.stwE>m ;;tworzonym przez traktat. wersalski, gdvż te·n ją tylko zaakc<?pt-.w al
wasalnym jaki
Nie była tei tworem
m1alv zamiar powołać walr•ące w 1 wojw
Powstała
nie swiatowej mocarstwa
chaosie wojny dzięki orężnym i dyploDzieje
maLycznym wysiłkom Polaków
JJ Rzeczypospo litej są h!st-0rlą zmagań z
nro'b!E'marni ekonomiczn vmi. soołer?nvrni i
ua rodowościowvmi Był to zarówno spadek oo 1.aborcar•b Jak i wynik anormalnf:'go rozwoju spnłeczeństwa poz ba wiernego prze7 123 lata własnej państwowości
Jednak dorohek n Rzeczypoop nlitej byl
zn~czny , tak jak dotkliwe były jej sła
wv~a:iaiące sie mi~zy innymi w
ho~ki
nie<lnst~tkarh żvc1a milionów iei nbvwateli l iPśli w 1945 r nie moina było
stwnrz,'l4 onweii;o pnnądku eurnpPif'ki0~n
bez Pnlsld, wynikalo to wr6wno 7 jej
<Jsiągnięt' w 1at;ich miedzywoii>n~ch iak
i !Jpnrcr.vw<'i w;ilki Pnlaków na wszystkich· frGntarh TJ wnjny ~wiatowej.
r<leske wojsk TT Tłzerzypospolitej byłą
nas1i;opstwem słabości
t.ylkn czdriowo
państwa I blerlów icj polityk; '-~:im n 'tr.nej. Istniejące zaledwie dwadz.jęścla lat

Zebrani na manifestacii antywo·
iennei minuta ciszv 11czcili oamięć
i pomordowan vrl1
ooległvch
łoskocie werbli
'Nasteonie przv
del<>!'acie składałv wieńce i wią·
za nki kwiatów u .st6n obelisku .•J::i..
ko oierwsza wieńce i kwiatv oło·
i.vta dele!!acia łódzkich władz oar·
stronn!Ctw oolitvcz11yc..h,
tvinYch
Rł~ PRON. Urzerlu Miadą Lodzi J
WP. Uroczvstość zak01ici.vł1! si11
.MiedzYnaro dowlo;".

'owej ra80 bm. w 5 rocznicę podpisania, rady pracownicze j stoczn
wsqstw
porozumieni a sierpnioweg o. przed dy PRON pracownikó
(PAP)
kich wydz.iałów stoezni
W uroczystości wziął udział pne- polskich :umordowan ych w obo- pamiątlrnwą tablicą w S7cC7ecióskiPi
wodniczący Rady Państwa, prezes zach koncentracy jnych, oddal: hołd Stoczni im Ado Ha Wa rsll:iego zloprof 1 walce tocz.onej w najtrudniejs zych. 'lono kwiaty.
ZBoWiD,
Rady Naczelnej
Henryk Jablo:ilski. Uczestniczy li w I jakie można soeie wyobrazić waZł-0żyli Je pr7,f'ds1awlclel~ w<Jjenie1 przedstawici ele kiernwnictw . runkach
fu!dy
przewodniezący
Następnie
organizacji .kombatanck ich a takie
1\'Ódzkich władz i organiTa<'jj ~po.
dekoracji
rodziny osób odznaczonyc h Krzy- Paustwa dokonał aktu
]'-{W
I si>kre1arzem
l
Otrzy- łecznych
Kriy~ami Oświęcimskimi
i.ami Oświ~cimskimi po.~miertn.ie.
em
Miśkiewicz
wem
i11ła
Stan
Henryk
PZPR
Albreeht
Jerzy
Je:
mali
zebranych,
do
Zwracając się
Buraklewlcz . wojew'Odą
:i:e BąkowskJ, Janusz
Stanisławem
Malc"m
Henryk Jabłoński powiedział,
Janem
przez nadanie Krzyża Oświęc•im- Józef Cyrankie·wic z, Paweł Dąbek, przew()dnlcząeym
WRN
Witold
Dobosiewicz ,
Rzecz~·pospolitej Stanisław
władze
skiego
Dziedzicem oraz przewodniczącym
Słupe7.yń
ChąclzyńskaMarii;i
Dryl,
któczy
tych,
uhonorować
pragną
Hl>- R11dy Wojew~dzkiej PRON Waldekaźnifl hltle<'nwsk{e -i;rzeiyli. ucz- :i.k&, Zofia Hajduk, Ta.iiensz
Stanisław marem Grzyw11c7..em.
obywateli luj, Wiktor Kalemba,
milionów
eić paroi~ć
Kłodziński Henryk Korotyński, Jan
W 2'13 tlniu roku slrr6.ie 'fl!H·
Krzywicki, Stsnisła w Kujda, Leon
równi et przedsta wlSkładali
szlo o godi: !).45, 7.ajdiie zd o
Lendzion, Zygmunt Ladkowski, Sestocz,nd - dy19.26.
bastian Małkowski. Karol Mikoła clele kierownictw a
organizacji
stoczniowej
jewski, Lucjan Motyka, Frandszek rekcji,
PZPR, zarządu zakładoweg.o ZSlV!P
(Dalszy ciąg na str. 2) ·

wo1nol! „Polaikom b!J11cym
Sl>bl\ i przeciw JIJepodległości

pańetwo

ROCZNICĘ

~ka

KWIATY POO PAMIĄTKOWĄ TABUCĄ

30 .5:ierDol11 w pn:ededniu ~ ro<'z:nicy '>'-yhuch11 lI ""n'ny
hv1atowe). odbyła się w s1e<lz1b1e Rady Państwa 11roczystosć
dekoracji pierwszej grupy byłych więźniów hitlerowskic h obozów konce.n.trac yjnych Krzyżami 0$więcimskiml.

do NnD. gdzie poje.s>t przedmiotem o!(romnego uii.nteresow ania f z11nie·
państw
wszj'.stkich
pokojenia
NATO W u.mej RFN opat;ycyJna
oatrzelSPD wyst~puje 1 coraz
szyml lltakami n11. rz~d Partia ta
•atądala by S września odbyło 11ie
Bunoosiedz nie
nadzw-v-czalne
destat!u. n~ kt6rym chce ona doministra
do dymisj;
prowadzić
Friedricha
spraw wewnętrznyt'h
Zimmerman na Wysuwa się przeciwko nif!'tnU Urzut, Że jako rnlobowiązki
ri ister i:aniedbał swoje
i doprowadził do poważnych szkód
w ram.ach sojuszu NATO Partia
twierdzi. źe należy przeprowadzi~
bardzo dokładną analize sytuscj;
słu.tbacb
w uehod·nionl eroieckich
wywiad-0wc zvch Jest charakt<'!ry·
zwiększonej
styezne. te żądanie
kontroli wysuwa równleł wchodzą
ca w wkład koalicji rządzącej parJeJ
demokratów .
tia wolnych
wyr-i:e~!lr Burkard Hirsch w
„Nordwewiadzie dla dziennika
nieodstzeltung" powiedr.iał, k
zowna Jest ~i§lejsza kontrola parlamentarna Il.ad d.ziałalności~ słuźb
wywia4owc zych.
ge p.rzesxe-dl
prosił o azyl

...

orze\4..'C)dn ic-7.::icv

POROZ UMIEN IA SIERPN IO\VEG O

RFN

Opozycja krytykuje rzad
"'

w1ezn10\v

w

-

w

byłych

, .,

•

sie tu ....:. rnóHrtd v f'_.ódzkiej
PRON - .Jeriv Ja.blkiewic'ł - że
bv nie tvlko oddać hold oomordowanvm orzez hitlerowskic h okuoantów. nie tvlko odclać hołd
ludziom. o którvch nigdv nie zaoomnimv tak iak nie zaoomnimy
o oooełnionYch Przez hitlerowców
ale
zbrodniach na naszei zie.mi.
a bv' mówić o ora wie do życia lrnż
wninY
dee:o z nas abv traee<lia
ni!!<l-v iuż sie nie nowtórzvła. Nit!·
dv więcei woinv dla ludności i naszel!o domu, któremu na imie PolZ!!romadzlliśmv

-

wił

odr!Zuclła wy1uJJ1ię-t. wiosn~ 1939

r. tery-

'< włoski

!'
to-rialne żądania Hi,tlera.
Społeczenstwo polsJtie szybciej niż apo- ..
le-czeństwa państw u.chodnich zrozumia-1 •
ło ja.Je wie1ldm ugroże.niem dla między. ·
narodowego pokoju je.st faszyzm Podczas
gdy we Fran.cji I Wielkiej Brytanii panował niemal powsze.cł1111y optymizm, Polacy nie tracąc wiary w możliwość utrzymania pokoju, p-0<ljęli olbrzymi wysile.k w.zm-0en.ie'll.ia armii. Spory wokól
a częścfowo i
problemów społecznych,
ucichły
samoistnie
narodow-0ściowych
Naród ofiarnie odpowiedział na apel rzą
du o fi.nansowe wspomożenie planów mo- ,
dernizacji wojska. Sumy wpływające na
stanowiły
Fundusz Obr0J1y Narodowej
ponad 7 proc dochodu narodowego 1938 r.
Pożyczka na Fundusz Obrony Przeciwlotniczej, rozpisana wiosną 1939 r dala HŻ
400 mln złotych. co stanowiło prawie poto wę budżetu wojska
Wojna, którą narzucono Polsce, miala
być koalicyjna. I do takiej przygotowywało sie ·polsk-ie społeczeństwo i jego siły zbrojne Popełniono przy tym wi€le
błędów, wynikających głównie z wiary
w przestarzałą doktrynę wojenną wywodzącą sii: z doświadczeń I wojny świato
bijąc sie przez 36
wej. Jednak wojsko
dni. staczsjąc 1500 bitew, bojów i potyczek związało przeważajacą częs& sił niemieckich Spełniło tym samym swój soPodczas procesu
juszniczy obowiazek
A
nor:vmbersk ie.i;o niemiE'cki l(eneral
.Jodl przyznał: „Jeśli nie zalamaliśmy się
dlatego , ż<'
w Hl39 r„ to chyba t1•lko
oodclas kampanH w Polsce ,110 dywizji
hrytyiskich i frnncuskich stało bezczynnie napr7.eciw 2::! dywi7iom niemieckim "
Wvdarzenia z lat 19:.J!l będąc surowym
ł'.:1,11.minem dl<l państw i narodów zm;~.
nił;· nhlir7.e F,11ropy .Jedn~' m 1- ich na- !.·
~tt?-p~tw

był

nowv

111 ,~1 ... r~

~q

j ~ni11~„Ą,.., .,

1941.ł

-

Ur. G. Verga, pisarz
Zm. S. Banach, 111ate-

matyk
1939 -

Prowokacja gllwick&
1984 - Przekazanie do użyt.
w
Królewskieg o
ku Zamktt
Warszawie

Kaidy

rcn:wiąŻac

r''~wirk

1.agacikę

sam
am.si
swf'go życia..

.} •
hn I się

Wv„Jąda na to, że :i.:hlita
kouiee ""a.lrnc.ii: tal.a urzy.
zwy(„a.ja się (fo b1ttów i kraq wata!

Dr MICHAL KLIMECKI i i

-

~ie

Przemysł

bac!.tla uwal(a śledzone u
meldunki o pracv zakła
dów przemnłowych.
Jak
wiadomo i tnformacl! GUS
wvnikl m:V\Slkane l>rze:i: wiele 111ałezi prz.emvsłu w eiMu 7 mle.siecv br, b:vłv niższe niż planowano.
w tvm ktłku z nkh - mniejsze
od u:z:vskanvch w okresle stvczeń
- lipiec ub. r. Wynikało t~ irłów
nle :z teiro, ż i:m:edsiebiorstwa tveb
orzemysł6w ale uoorah sie .z .za.
ledośc!amt orodukcv:lnvmi t. okresu miesiecv zimowvc11. Zwaivwszy,
iż mieslace le!nie nie 9Pr?:vjaJa n•
026ł rvtmicznei oracv lokTC3 urlooówl - w s!eroniu svtuacia może
bvć podobna. Tym bardzie1 wl~c
clestv
informada o planowanei
oraev :zakładów. a zwła~zcza doniesienia o pr:eelam,ywaniu trudności i likwidowaniu zale!!lo~ci. Roku1e to n.adzieie na oełne wylrnna.nie zada11 C?R - 1985 .
S:!'.c:i:el(ólnel wal!:! meldunek nadszedł z kopalni i za'.dadów chemicznych siarki „Siarko'D01" w Grzybowie w woj. tarnnbrzesk!m. Miejscowe przedsiębiorstwo na dwa
miesiace orzed &la.nowanvm•teL"m'.rem w cabśoi od·obilo ?.imov:e z •
leti!oścl. Produ'tuil'.C do<la•'.;o\Vo 72
ty . t siarki I 5 tvs. l d\>:·U ~iar
ci*u weela.
Wedłul! in!m·m3c.l! onek~unv:h
"' dvre!'t'.c.li Jelczań5l-:ich Zakładów
Samochodowvch. ws.te1me oodllctenla e!ek-tów nracv siernn;a świl!:<l
cza o znacznvm przekroczeniu olanowvch zadań produkcv]tivch ; oosteo'e w odrabianiu z:lmowvcb U·
lel?łości. Pierwsze bilanse wskazuje.
7.e w „Jelczu" w sierpn'u zmontowano 1dlkadzlesiat Połazi:tów oonad ulan miesiecznv' i tvm sam,„m
zmn!e1szono zale!!łości · PO li miesiacaeh do 265 autobusów. Wl'dhg
założeń. zało!!a \\•inna Ul)orać s'.e
z tvm .b.al astem" w c'ae:u na1r!iż~·wch d'lt7ÓCh rniesie~Y

Z

W 7 kolejce pierwszoligowej jesieni
Widzew sprawdzi beniaminka z Mielca

lKS gra

z Zagłębiem w Sosnowcu

Siódma ke>lełka oilkarsk!el ekstrakla.11v która odbedzie .lie "' aobote' I niedziele. przebie2ać bedzie
nod makiem :iarówno rvwalincii
o oierw111:011eowe outtktv. lak
i
sora IVdl!:ianu kadrowi11zbw
t>N:ed
chorzowskim mecU!m z 'Belaia. oonnedtonvm towarzvskim !1Potkan!em w Bernie z CSRS (4 września
br.).
W nrzedmectowvm

komentarzu
. TL" za nośrednlctwem trenera lubet!kieeo Motoru zapnsta aym;>atvk6w tteowei nl"&:i na SPotkanle
:i: wrocławskim Slaskiem. Być moh mect w Lublinie bodzie można
?.~!iczvć do
interesulacvch widow<sk Dla kibiców tód't.kich. co iest
l'l~ł„i

w

•r<"l7.11m;ql".

·uv

za

t'la iważn;„;.

mecz sobotn!o-nied!!elne1 kolei~1 uchodzi no.ledynek Widzewa
• mil'>ll'>eha @itata l<iobot:t, ~tlldion
przy ul. ~rmll Czerwone.i 110. ~od.z.
Ul). t"'m bardziej te w nnvpadku wvv.ra·nel rw co nikt r-ae:r:el nie
wato! soośr6d · 1vmp11t*6w 1edenutkl łódzkiej) ! .. wpadki" chol'Z09.'skieito Ruchu. widzewiae.., wvwlndowallbv sie na ~zvde "Pr!O...
downika tab-el!.
Sobotni mecz "
l.,odr;f bed!.łe
sl•demnastvm ooiedvnklem mledzy
Widzewem I Sta.la w p!erwszoll.iiowe 1 rvwallzacii. l eo nale~Y odno.tować.
łodzlan!e ani ruu
nie
nn:ee:rall na wła!l!lvm boisku, uni1mfae na swvm kon~le trzv wv·
l!rsne ! oieć remis5w. Konvstnie
01:1:edstaV<•ia s•e też bilams no1ed~
k6w tie:owvcb rozet'ranvch nrzez
Widzew na· mieleckim stadionie (3
zwvciestwa tv!e i;amo remisów i
tvl ko dwie oorażkil.
,
Mielecka Stal nie prezentuje stylu w kt6n'ttl one:iś dwukrotnie siel!ała oo mistrzostwo Polski.
Po
tamtvcb 'łttk-cesach. które był:f udz'.ałem takkh :rnakomitvch futbo1'.stów lak Kaso.erc:o:ak. Szarmach.
Lato
oozostał
jedvnle
miłych
wsoomnień czar. Ale zesp6ł mil!<l~
ki. choć om:bawionv .. irwiazd". w
kil1rn ooorzednicb me-cza-eh pierwnoll!!owvcb ~tawiał ambitnie czoła wv'i:ei notowanvm drużvnom ekstra":Jasv że orzVJ)omnleć chociażbv
1.Wvciestwo nad aktualnvm liderem
tab{"ll chorzowskim 'Ruchem I remis z 001:.nai'skim Lechem Faworvtf'm cohotnlero me~zu n:. Widu·
wif' sil '!'.Os11odar'7A!. a dodatkowa atrakr iit ł!oi!'rlv"ku behle w·Htłl'll
11a •hdfonłe pn• ut. Armil Czer
wo>il'i „ralal'l'll!łl w młe!Mltim Jie·
!11!11 łf' eh-wid:r:f'wlaka - 'M. l"lll'P·
ez•ka
W'rl •o.,, nr.wlni!'n wv!lrac ze 5ta-

' „,
na „pndle •

Cz.v. Pol,acv znajda

.

~io .

111 - taka lesl. uodna. nµlni„ svmnatvków oierwszollrowej oiłkl w
na~vm mieście. A ŁKS?
Zespół
trenera ~- Gutowskler;o wy.iechał
do Sosnowca, adz.le czeka 11:0 trudna nrzfmrawa • tamte.lszvm Zadeblem. W dotythczasowv·c!i meczach
łodzianie tvlko leden raz zakoń
e:i:vl! spotkanie korzvstnvm dla s!eble wvnikiem odnotowuiac w okresie dzie$lęciu minionvch sezonów
nhn·ws:!:olieowvch nieć nrze~ranvch
SPotk111i I cztery remisy, Podział
1mnktów na Stadionie Ludo-wym w
Sosnowcu bvłbv dla Jedenastki z
al Unii korzvstnvm wvnik!etn.
A oto ze11tawienie oa.r .11!ódme.i kolelki ekstraklasv Iw nawiasie. ~,.,
dz:lnv rozooczecia me~zótvl. SOBO·
TA1 W!Jl:zew Stal Mlelro f1 B\
ZMlf)bfe !llos!'ewlee ŁKS 117\.
Motor .... Stąsk (115), l"ogoti - 'Ruch
(18.30), Leeh - Górnik Wa.łbrzvch
(17), Lerla - Za.~ł1,1hle Lubin 118\.
Oórnlk Zabri:e - Rałl:"'lt nn~. NJF·
DZl'l!lLA: ~ehla - GKS Katowiee (17).

•

Takie w ~bote. od~r.le .ie w
P::rakow!e mecz o m!!!tnowskle 'Dtmktv w dru<.?le1 lidze. e:d::-.le łódz·
Jrł l!ltart zmlern sle 11 tamtejn:vm
Hutnikiem (Jl(odi. l't). Natomiast .!edena11tka nabłanfckle~o Włóknlsna
wmaul hm ra.zem w rnll r:osno·
darza, lłedefmn.iae n1t wła•n:vm ho·
Isku w nierlzlel-: l:?odz. 111~ zesl'ĆI
Stall ze StafoweJ Woli. Jp$.1! zwvci'lstwo. a na'tt·et remi! Startu !
Hum!!;cietn b:vłbv dla bahtclc!ch
11vmi:>atvków oiłkarstw11 miła 11!P~z!a:nka. to nabianiec.,,. kibiee licze. na wv!!rana swo1el drużvnv
Czv tak sie stanie?
fw-w\

l

Bc-haterlra dllia, nie tvlko w n-olsklel ekl-Pie bvła M. Nowak. GoraC(I oklaskiwa.na nrzer ok. 2IJ tys.
widzów umetentowała bardzo do·
br• klase w n!erwszvm dnlu zmee:ań •iedmioboiste11:. l'ltartula-o tell:o
dnia czterokrotnie ustanowill'l tn:v
rekordv tvciQwe I 1tl(1·omadziła 4101
nkt. włe!oboiowYch. Wvprzed!.a o
331 Doki. brllzowa medal' tke no·0rtednle1 •:.trniwerłiadv J. Slmpso.n
IW Brvtanta) I o '4Ż3 nkt. Rumun-

ul

rn

r·~prwo'.1el

\rmP

eo~z

80.

-18

!iea· ORŻf'Ł - f„ECHH TO
'-"' '<;;7,()W stadion or·zT ul 22 Lip
ca 71 !!O<h IS
KOf .l\RlilTWO

Wvści1rł

szosow~

'11owo~n1

nf'i. sta-t o •Od.I. 10
Mistno
!<twe Ąb:"tl"m'.cl{ie!1'o Zwia!:kU Snor·
tnWP!ZO reo l st.action Ol'Z• trl. Lu-m•1mbv ~2. od !!od:r; Hl.
ROK<;; Tn<:Jvw;dnsilne mistn.ostwa
t..-,.-1-zi ~el'llrir6w hala r.wartl\I l)nv
~1
R"nśC'itJ<>zkł 71„ !!od?.. t'l' (.., n.letlz1P1P. t.nrn'Pl o-1':reitow• tuniorów
w

LPKKA

otl i;orh

l'IU< o\
Nl-\Rl , w

l\TLRTYK '·

in '101

NH'T>7.ll".f,A
'101:~ .\ . !1 ll~a; Wt.O~
~T.\t ST ..\ LOW\ WOf.Ą

PAhi~ni<'~<'h

nrz" ul

sl<:i"!?() l

rn

~!!rch1i>w

!!C\d?. 1115
lin· '80
Wf·"'" Nl .\ nz !\A ui;7
w ?'..<!i!>rl•l <'OOZ ; 1
Rf'f"HJ'V i lie.11 BllOOlVt,\Nl A7.~ W W\. ,tndlon o~r-. ul Gór
i11'cl ~ un{i'l! 11

lfłYTĄ

O~POO
~ło··i="'"
..,-.~ • '

'

"1irrin&C'Viin,,. turni<&\ W
lun;t,,-·6w hal'\ RffUtt;~·
1""ł"1':"i~-.,,„

ll't:'!.

DZIENNIK t.ODZtl.l

Itr

t!"O'i?

•2

aes netta

łw-w)

StlOr'flnl muk-c-ml ta&o\\er;vh Ił!„
<rtart.., Kuimłe:rza Adach (Czarni
'>ł!]1}sk) w oieśdargkfch mltrn1?11ch
vv RFN. AdMb został mnm.., nalle~Tm
technl1{!em nodeiat
V
Mi~zvn1rodowe1:0
Tu„nJe.lu Bok~"'riikle1tc w Oac-rau.• Natomiut w
Hausen otrzvmał. lako n11łlet>szv
~awo"lnlk
r.łote r.ekawice" na
.......... ,...~..,.
l"~l'!"::"'Ylf,..n
i.....,„,...~,,. . . -c:c'! .... ;p.tf(l
ntr·.,...„

Nau~a pływania i dżudo
w Pałacu Młodzieil'

w
t
•
"
.
•
•kow
~::~~;:;l:~ttg~~.l:r~~~;:~i.:~ I ys ą p1en1.e prze c1wn'

15-.!B

*1;>Dłe.czno-polityc7i!lyCh "!'

1

'

UCZ~l-

mach. Członkowie komisji
pcmtormowanl zostali o przygotowaniach do nov.·ego roku szikolnego
rozporzyna)ącego się !1 września.
Do-wiedzieli .sie również o atanle
prac nad aktami wykonawczymi
do nowvc'b reimlaeji prawnvch dotye7ącyc\1 na 1kl
I
szkotn:ctwa
wvisil"go
Nowym
. pr:rewodnlczacym komi$ji t.
rekomendacji
Biura Polityczne·go wsfał wybranv ~ekre•arz KC PZPR Henr•rk
Bea:narski. w któreito gestii znajduja sl!l m.in sp.rawy nauk! t o-

·

Norm!l 1•'Za"'JB„
N• ••
zvc1a

=z =rl=

="I=

.=___.•,

--.-..==

ulicę

Sienkiewicza

wojsko.we

ft•·

• Kon1reeem
USA, .w •prawie udzielenia dodatkl>Wl'j pomocv wojskowej Ata, •o!tu.,,nl·
c;r;yr.b rdhn6..,. Aimerykl 5rodko-..iej.
ftFPJNA:?lfSOWAN11t DŁUGOW
MEK!IVKA'tl: l(tClł
Mek1y1< I pru4ttawtel„1•
po1ull
900 banll6w
h"a.dlO\\'Yl'h • całego
1wlwta uwatll w ll\IWartek
w No·
WY'D1 Jo!'kU pGTO\IUtnie1ll• • refl11an·
,,owan1n
10.t
młltar4a
dol11r6w
mek•ykatbkleb
dlnc6w. Dł11JI
te,
kt6ryełt ter'ml'.l!Y
platt104ct n111yw•Jll, w \Ilfach 191!1-1~90. l\!ek•Y')t
'bę·
dzle 1ptac"6 prz~ U lat • ror.-..nyml
ok1"„Ht11

lr11.reecJł.

.O t!CRW AL1!:Ml11 tl"T ,\ W"'ł
O 1AltOIC1 WDf

W
nń11ft• • we11.walell1••
•
czwartek pt!J•• parlama•t ausłrllll!·
Id

bUdH

DOW19l,

•urow•l

Ufll'WY

dotyCZl\Cej •pra.w4nllła Jak.,.el wla
oraz te!l'GTGCli<nY~b '1'YJ•tkowo
tła•
bycb lz'blorów
wtnogTon, elnp«'rct
auttrtaecy oc•a.lafll,• h uny
l'todukowanyc!I w tym 1traJ111 wł• lnOJI\
w·~ro1n11l!

'

I.

.,Przyjazń„85"

kon5ult~cje

prowatbl

al "·

a

JtTM.

WYSTAWA MALAltS'l'WA
DUDY·GRACZA W B'l:JtLfNTll ,

W Ołrod.ka IJSfotmaejl l S:ultutJ'
Pol•kl•J w 8 ...llnłe otwarta Hftał•

BRA\iVA DLA T AKSO\VKARZA

Pościg

za s'radzioną „Syreną"

Kilka minut Ot> wpół do ledenastej w l'..odzi do oełnlacel!'o na
skrt••wwaniu el. Kotciuszlll:I 1 ul,
A. S~a etui~ tunkejonariuna
..dro116wk:!„ nod·bl~ł metc:i::vva I
o4wladcs:-vł. h
~rs!!d chwila widział ladace w klttrunkv ul. 22 LI- ···· •wo\11 ..S..,rene". ekradxlon11
PO~rudnl•n dnl.a -orud "Central.ro". Mllle!ant 11atTehmla.t wa'lco·
c&ył aa motocnł I nanvł w 'PO·
kU!. ..S:rre:na' 1'eehała s "war!e&ka• 1'1'.-dkol.cla. 'Dlltraca}ac 'PO drod:i:• u.11arli:owa:n• llllnoebod:v .
Z
.i. ·Kołcl~bkl •r4te!ł• w ul. 22 Ll·
OCL Pned al. Włóknllln'Y sytuae1a drol!owa m1wtłła tai kierowC9 do aetn.:nnan.J.a woau., OtwouylY ale dr~w,l l ł m.~inn. t2'lrei!o al• do U:.i:lł!C*I· Za 1ednnn :i:
ntch nobl!N!ł mllleia"'ł. Sęe1u1 te
•l<lz:.!al ana \du 1acY 11• w nobl~u

Opmna h.ir.torła \'lrvdarz:vła sie 22
bm. Wczoral w Wvdlllale Rumu
Droiowei?O WtTSW w l'..odzi odbY•
ło ale auotk;inie, podczlls kt6re;!o
pri:ed11tawlc!ele kierownictwa WY·
d%1ału • feto uczelnl!klem - k'!'t
Zdzl.tawem P~lca doh'll 11>. F!l!plaik:owl aen:leczn, ))ł)dz!ekow11ma
u okazana DOm?:· wreeznla4 mr
kwJah' I drO'b'll• ttnomlnk!.

i:omł

ntrsYtttanY.

A.merylr:ańsltl•

~pna

fd.gan1•

ml radlowo-telewlzvjnvmi. nuten-

111-

Jswnily B1111tk' prze!Ctępcz11 11prawl.aląc11 handel drlet'!ml na terytodum

Q'SA l
dworcu

1(\111.edn!ego M'el<1yku.
Na
<4 !11o41. u • W Osodcowl•, na
lotniczym
w Sen Dte10
na
are11Ztowano dime płon'ldnl• oric•nl- ul. 1 Maja whl•ll• raptowni.•
zacj1. &2-letnl"I .ruanlt• Leyv1-,rar· jerdnt' Agnll!lfU• K., lat I, 1
dła
pod
'motocykl,
ll'.t(m.1111
kierowca
Eia1 I jej e6rk• tS-1 tl'llą MeUnd•,
kt6i-e
""
obywatelkami Stanów dol'lntł zł•m•nł• noll, a 411lecko \I·
Zlednoczonvch. TunkejonarVJt!H Jl'Bl rar't głowy.
wkroczyli do akcji w ehwtl!.
gdy
-4 GCl4E. 11 Ił. W :Ecterw, ••

wP•-

w niemowie.

oU Iren• J ., które

.T•k ustalnno " toltu f1e4ztww, .:ru- nla noct.
anit• varga1
kierował• nle!eg11tna
4' Godz. 14,118 -

Instytucją

połrednicz11c11

ill'!'Zedat.y dzlecl w mlejscowllił"1 Tl.juena
w Meksyku. O ji!!go l1tnlenlu ~z
dztetne rodilny tub ~amotn•
kobiety
po drul(le,ł •tronie 1rantey
lioWladywały s\11 w ~posób pou!n7.
ZainterMowaru przesyłali 1we foto-i;ra n„ wra:. o: ~aHeZkl\ W wysoko·
w

~cl

500 doluów, a n11~t11Pn1e 1.1.d111w<1ll fle osnblście do T\jmni:v. w ealu obejrzenia
dziecka.
W
pl'~Y
">ł'trlk11 a1fcent~cjl do'l'Jl!l.c"l! 4 500 do·
1llt"ÓW I c!"e\t11l! <>t Jmmlt:> l ~f„l"i:1
r!„
Dr:test:mug;luj11
„towar"
prYI'!!
1!PH\łC~.

'l'roc„der
!'Jc<j

c111~ł„

•-

kwi !I

kfr\ryrh

•d '>p<"ll

pad!o

&d

<l"-"6cl'l

<"'fi.::\~ 11 n·1

of<ało

•la11111-

"• lfkrr.y:towanlu
1 . Konopnej ltte-

!!tcHelńfk.lej
rowea J'orda nie i:achow•ł or1trotno1 uder11ył w tył
mott>rowet'U
J11wa. Motorowerzyria lłlawomlr K.

ulic

•et

dczn.ftl ogólnych pottuer.eń. Klerow.
ca J'ord• r.b!egl " miejgca wyp&dku.
:"lwfadkowie tego zdarzenl" proszem
M do WKR ''\TUSW \11. w. Byto111-q\t1ej SG tel. ll'i-15-811.

-4 Cod:. 1!.M. Ma llkuytowantu
ulle śląskiej l Klltń•kl ego
pTowsdzacy Syren• J eny z. ni• ustlłPU
• plerwsnństwa pr:i:ejazdu I
uderzył
w !Sk,>dę. Pasażerka Skod:;r txabelt
"'" doinah un~u ctowy. a puster
l• • !!yrenr J1J11s„n1un a . uruu nl)ll .

rił„lt~.&!

ioo

d.cnnała

dzieel

I
I

~~!rrl

Nie ma szczęścia ,,Skarbek"
•
Dl8 mieli i włamywacze
WJ>HW. Na ooc1t!11t11 Upca okradtloo.o t\t n;p, .tttoisko r. artvlrnła

Handel dzietmi

4-!odnle z ola.nem si:ko1en! a bip.
loweiro Zicdn1Jczonvcb Sił Zh:-Qj
nvch naństw - •tron U"kfadu Warsza wsk.iego, w oie!'Wl!l1.ef ooł"w!c
września br przeprowadzone zost11nl1t ood kierownlctwem l!lównei:~
insoekto"a sz.kol„nia, w!ceniinilltr•
obronv narodowe1 PRL, l!en. branl
gU!!enil1Sza Molczvll:a ćwicze.:iie •
oeracvino-taktvczne .. Przyjaźń 85" z n.działem wydzielonych do·
wództw. s~tabów l o.znacronyeb
woillk Narodowe; Armii Ludowej
Niemieckie. i Reoubliki Demolrratyc:rnej. Ar"l.!ij Radziecklei oru Wolska 'Polskie110.
Celf'JD rwiczen!a 1~ ditl!tt ~
<>1rnnaleni" WllOÓfdz!ała.nia sztabł>w
i woi;:'{ w lednolit vm. sYs' em Ha JllD-

fab) I alirdn'i":tl b~Hnlr\i

taluówkar& - ltułmł•n Fllłpł•k,
W:natnv tie-eb t ił• passa oi-zewytława malu•łwa .J•n•ir•
Dudy· któn bes .-włolkl wlae:tvł li• d<>
Oraesa. Cylrl auwaJSy pniu autora akcil. ~o naru mluutaall ałod'f.!ej łL&dula oaw!lon handlowv ur Beł
cha.towie .S'kar~k" włs.snośe

.s:

1....

aparth e1•du w RPA

Szkolnictwa Wyższe.go ukszuj~cym !tan dydaktyk! przedmiotów

!

oble kobiety przeke~·ały Jlewt\ j parkingu Jlt"ZY til. C11IC:&1'1'.llkllllO eerodElnie
em„eyknt'l.sklej ltlrkudnlo- fający PoloneHl'll Toman W. potr,.

Wu„ • aowvm roki~ akoliivm
.., 'Pałaeu Młodzieżv im. J. Tuwi·
,,,, ro:tu<'le:..vne 111 si_. "leci• iroortowo-rP:reaevine - dle dzi•wezat I
~hłot>!.'ów
111:zniow !ódzldcb tr*ól
Jut 1 ..,rześni11 br re>:i-ooczni.- cie
?!etw111r.• w lesiennvm sezonie kur~
11ankl itłvw11nla_ Na ulee1!1 nnv·lmow!l n„ bedit dzieci urorlzon• w
\at!!eh t009-76 l:r.a..oi~v od oonJe1:i:lałku orn we1śl'iu na ołvwel
'Ile .u-1 Monlu:zk! ·43 oo e<Xli. Ul
Pon2dto orrvimow;ł!JI' Mela h;,
~„ i:dni;zenia do sekc,if dłudo, '\tr{f'.
PP.ł11c ~fod7l1>źv ;i~'.i'W~Mt lrocinl
'<! t9i1-75l I rhlonc6w 11!!119·-761
71oi5v 2 w~ie~nta br. w P.,i.„ '"
126 ,,.. ~o-dz

"'°

z

ĆW1ezen1a

Ilf)

SOROTo\

NAUKI I flSWIATY
KC PZPR

na

Na gward\11·s•-·1m r1·ngu

PIU!;.<\ NOŻNA l \in: WTDZEW
- STA f, '\łlFLEC .
gtadion or:i:v

POSl[DZf NlE .KOMISJI

s111m OChOdy

8.0:ł

•
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S. Jasku~k1 zda.hv-ł trzeci medal
dla nolsk:iei ekiov akademickiej
bioracei udział w Ul Letniej Uniwersilłdzle
Po1a\t udał 3 miei!!lce
w •koku w da.I 7.99. nnegn-waiac . tvlko i Kubańczv\dem .J
Je~fersonem 8.0'7 ora:r. tawod'ni~
klem radzlec&::i.m R. Emilanem -

1
Ri"anll. Vi!'Potinl w tvrn dobo- t'lej _rundz.e
•tiwvm tow!łr 7 v•.twif' lest tak!e c
Ozii i:a~X.nowano Ił walllr tt11.at..anl'(. b:"t6r~ml1 · fa„howcy
nie !owych I dwa ~jedy~kl półf!n1ło"'r6żą lednak sukcesu
we w htetr~ll'l! lE-kit'Ol)6łsred111.!e'
(w) PO-CZĄtl!fik • fooz 18.:JG.

radz·ieckiego

W oiłw!adcuniu ooublikowan.vm rasistowski reżim Afryk! Połudnlo
dziek! aadwvtkont uznkanym ,11/f/
c!altU 7 miesięcy, r.adanla 8 mle- w ołatek Jtrzez uiencje TASS. rz.a.d wei ora.z uźadał nlezwłoc-ine:i:o o&o
radziecki i;d('Cydowa.nle "POteTJ!ł ma- łołenia kresu samowoli wobec &•
lńecT iostałv J>rzekroczone.
(PAP) sowe represle. dokonvwane orzez frvkańskiel ludnośei te~o lrraiu. &
także zv•ołnien!11 :i wiezienia Ne'.!,.
sona Mandeli t tvsiee.., lt!.n'Y'!l!h wt..
2.niów oolitvcznvcb. \lT oświe:deze..
niu rz.adu ZSRR oodkreśla ale konieczność
~aPewnlenla
swoboth'
dtlałania afrvkańskl eo Kont!ree11
Narodowetio I W'llf.mkleh or,ta.nlPoć.miertnle Kr::yte
Ośw!ęelm- z.a.di. wvste'Pu1s. vch o stworZP-n!e
( Dokończenie :i:e ·atr. 1)
Nowu. Allna Prrerwa-Tetma)el'. ll'k!e Rade Państwa nadała: Sta.ni- w Afryce Połu<lnlowel 1ednolit.eite,
Jan Religa. Ku:lmlerz Smoleń, Je- &ławowi Dubois. Romanowi Getin- demokratvczneto 1~łe~eń.stw&.
rzy Smyczyński, Tadeusz Sohole- gowl, Ko~tanternu Jagielle. WanZwiazek Re:dzllłdkl wra:r. ze ~
wicz, Rom.au Stachoń. Leon Sta- dzle K.ledrzyń.sklej,
Mieezym_wo- i1tkiml. którzv br,.,n'a •n~awv 1!0siak, Seweryna Sz:m!lglewska-Wiś wi Klecie, ojcu
Maltłym'llial\owi lto1u. nle:r:aleł.no!d I i:>oote'P'U lllJO..
niewska, J6uf Sza}n-., Stanisław Marłl Kolbe, Rajmundowi Łączyń. k·ezne!l. poteoia oollt'!'ke W11061-Turski, ,lanum Zanyckl.
s1demu, H'ent·ykoWi Matysiakowi. oracv kół lmn~rial!stvcznyeh.
a
Henrykowi Sokolakowl. Janowi Ta- urzede wsz:vst'kim USA .& whdza..
ras!ewiezowi, a:~n. Stefanowi Ro- ml Pretoril. Db ta'k:leł l>Glltyki nte
weck\f'mtt - Grotowi, Kulmlerzo- mote J:.vć usorawledliwienia. R~d
w\ Ru11jnl«>w1.
radziecki wzywa ,.,-si:ystkle 1>1lń.ltlvł
Wśr6d odznaczooy.eh pośmiertnie do
przedslewzl~la
,ekuteeznych
7n11lazła alfl łodzianka Stanisława środków. które ~uslłvb.., r.e-t!m Y
Leszczyńska - bohaterska położna, Pretorii do oodporzndkowan!a lłt
która uratowała tycie wie-lu dzie- 7adaniom światowe! apinll 'DUblte„
c!om urodzonym w obozie koncen- net do zanie~bani11 tn"Z1!'!TIOCY I
tracyjnym Auschwitz-Birkenau.
ores11 wobec ludności 11frvkańsikle1
rąk przewodnlc11~cego
Rady Trzeba colożvć kres aoartheldowfi
!lll tm. na ko.lejnym posiedzeniu t Państwa o_drnaczen!e ~eb~ał syn - !>Odkreślono w oświadaen1u na·
Z!'b:-ala się Komi 5ja Ośw. iaty i Wy.,- dr Stanisław Leszczynskt,
du ZSRR.
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Di.ii. n•
kolaukicb
mi1trr.o&t wach świata we Włoszeeb odbę. na 4.00 m za ial 5 mlejsce w awvm
· dzle s.1ę wyścig indywidualny &· oółflnale - 47.04 nie wchodzae do
czolowei ósemki. Odpadli również
ma tor ów Sympatycy tej dysi:ypli
n.v sportu w oaszym kraju hcza i:awodn!cv. ld6rzv nrzebiedi ten
h•qt~'IR 11on'7."i 46 Rf'~.
na udanv finisz L p;aseckiego, A
I\h•rze.i.;-wskie1to rz.'V A ~rediu
ka !trener R Szurkowski nie podal nazwisl< pozostalvcb zawo<lni·
J I\
ków. lrtórz:v staną na st.arcie) Nie
W llałl łódzkiej Gward·il ro:ipo.ukrywal iednsk, ie lic.zy ba;dzo częły
wcz.ol'aj tecoroc:tn.• mina !k•iteczną jazdę dwó1'k· na 11~-p-' t
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wvś„ig "'°"'mlll każ.dy ? trenerów (Gwardia\ iwyelęiyl
jed:nofłu.o!e
1!.ehowa! w rękawie „piątego su~ !'l>Jf"lf!I ltluboweto lrolecf) W Zięb•.
O0 takich zali<'""{' nalPżv f'hf1<'li1fbv g: Kaewmał'f!k (GwJrd!a) jut
"
~ zesoole f\J'RD o r.adwt~a.
,., f>!erwszrlil sttrclu w k:atecorli lelr"k'piP Z~R'ł - R Sauna ·cz.,. w ktef po~nał Pl"ret rsc R Sobcza.
<1•11'i:vnle CSRS. _rutvni arrs J . l!lko ~· rProsna), a w
ko1uelej
R.
de A.le i w innvrb re~ooł.al'b rmaJ·
t'baukl_ CGwardla) wygrał -. w
di.1 ia 5 ie doskonall kolan:"e
IT ru.ndz;p 1>ner rl!C t Bednarlnem
nwaga l<ibic6w wtnskirh skupie ie Widzewa Nle11-podtianlt11 ukoi\ .
s'P on..ede w~ 7 vstk'm 119 n!Pd~el
llYł •I~ 110Jed:r1utk w wadu J>6łnvm .wvl°;clgu
~ w~dowc6w.
w ~red.nlej, w 1i:t6roej kalinanln _s„
trrrnip ~ 11 worvfów rM~rlnią
aie J11.r1ez:v.k
wTrrał z
A
f.R<t1<1yri
-orzedP · W"'1:vstklm t'.ło«~r. Lemond, (Gwardia) t:1rzez przewaf• w trn-

Oświadczenie rządu

W pJą~l?lr nadal trwały wy~- jednym li 4 bantu•tan.ów, w tt6pien!a przedwin!•k6w_ aparthe_idu w ry-ch r~ąd ~iałej mi~.i~jszcści zamkosiedla;::h murzvńsk1ch połozonych nął luanośc murzynsK4. Mieszka.I\.
wokół Kapsztad.u Jak donosi A- cy Bophu1that
Swa.rui
powit,al!
gencje Reutera, w ciągu ostatnich . przybywającego w silnej obstawie
3 dni eo najm·nlej 23 osoby z1?inęły . 1
. PietE"ra Bothe oknykami ,mordetz tego 20 w okolicach Kaµszt.adu ca''. DOTnoni;tranci trz"mall tranWiększość tych osób została
za- 11parent.y, wzywające do uwolnieR6wniet warszawskie
Za 1 (ładv
s.trzelona przez: policj!l Jegt
tet nia wi1tzionego pn:ywótky l1idnołel
F'armaceutyczne .Polfa" - w.vtw6rwielu rannych
,
.
murzyńskiej. Nelson• Mandeli.
ca min. kropli ofta!mic.znvch leW Mitchel's Plałn, naj:wi~kstym
<ÓW o:-zeclwbólo;vvch i witami'll
l!etcie Metysów pod Kapsztadem. - - - - · ·
zreallz1w:ałv nlan sieronla.
a światy.
demonstranci wz:<11ieśll
barykady,
bron!ąc iiię zza nich przed ata.ka--~~
~·===-·-~ 1:"1i policji', która l?rzy utyciu kU~ I ·
U I
b
'j___
.-.,.=•'-~i· ~-l=-, ka~1.ezukov;y~h, us1ło~ała rozpf; 0
•
L.=f~
,~~·=IH=•""=-•D,'1 rj
dz1e uczestmkow zarn\PSEek
Hl .
lflłlfll
~ .c:..~l
~'J'"•~~·~ _J_~ ..:.~~
W .Pi!łtek do RPA przybyła d„T
H
łJb
---= ::::::=:~jt=------leg-acJa reprezentujaca EWG.
w
;:tLii_~~~;;.~
której skład wchodz11 minlstrowie
Po be~rwawyrn uma('hu stan11,
-------- - - --Wysłaonicv Wspólnego Rynku m11.
WYlltlANA UPROWADZO~'YCH
•..lura" na.wiązu)„ tło
poczatko_weg;o 3·a· spotkać" sie i prezydentem RPA. w Nigerii życ\e powraca do normy.
w LIBANIE
r·'<re<u twórczoict artysty poś" tęco· 1 ·.
'
Uchylono jui godzinę policyiml,
~~I pol•lr lel prowlncJi w Jurze Kl'a· P1P.terem Both11
Ugrupowania chrze§ci3ańskl• wy- ko~Ksko~Cz~stoeb.owskieJ.
T'-mczBsem_ si:ef raaii;towac_kie-go złagodzono środki beip'.eczeństwa,
n\leniłv z mu:i;ułman2ml n uprowa- •
(Opr. ZG)
re-i:'mu z:łożvł w piątek 111.·lzyte; w l}twarto porty lotnici.e i morsk!e.
Radio n.igeryjskie we-zwało wszydzonyc)t 11a u mtumłmanów na Je- - - 9tkicll pracowników do powrotu cło
dnyru a ;ioamkntętyeb pr:i:ej4i nw .
e
pracy, Wiele w·zęd6w w czasie lllil~lonej
llnll 1adlow•
w aejrucie.
wracają
tloz!'jłośnla
upupe„·u11a
ma chu zostalo obsadronych przez
cbneścilałlskle'o
„Głos
Llbaisu"
wojsko, które teraz je zwalnia. •
pt1infon11.owała, te jest ło pierwsza1
dostępniając je etatowym pracowwymb.na pojmanych.
ni-kom.
Ur.ichomfono r6wnieł. telekao'lll'll
NOWYM PREZYD!!NTP.V
łączność :i: zagranicą, ale łączntiłć
WEE KIM WEit
tell"foniczna jest na raz!.e za"t>lokoWe• lUr4
WH soatat •
t19't•'k
wa.na.
jednog!ośnl• Wt>brany pran
parla· . Ja.k po!nfor•no-.,ve.n.o nu " Wy- kona.n•. „ \ldro.i:nlenl•" 11'1. Slenk;em•nt 8lngap1tr11 na stanowl•lro pr•dziale Kom.inikacjl UM l',odil .dziA w eta f\l" SPO •/OOU'f' ż.~dnvr~ dQtYtl•nta tl!lfO ltraJu. t;r~•yst•
""'"
s.t.kow •h , \an. w O'""! !'z c.i upra:vslętenl„ nbwo """bune&u
p7 • od rod'.t, 111 111<.n w'onv t.o. tit.nie ru l
„yd·<"nta: or! hęllzk atę w na Jbllziay kołowv na ul. Sienkiewicza. ml.e- chu w tvm ~e\onif', Uhce Tuwidzv ul. A stru,::11 a al. Mickiewi- ma l Zamenhofa ootosta la ulicaponiedziałek.
cza. Rano pn:vstao!łv do uracv bry- mi 1ednokierunkowvtni.
Ll!ll'r ft~AGAJ'IA
Od 1>?0.iedzlalku. od rod&. ł. wul!adv Kombi:natłt Robót Dl'Oli!OWYCb,
DO DUARTI:
którvch zadaniem
ie!t POlotenle i:aia na ul Sienkiewia:i:.a autobusv
dwóch asfaltobetonowvch
„dywa- linii ,„5T'. Bi,;da one Jezdz:ie awo.
Prezyd.ent Jteagan wyslał cle
fa rełlmu salwadorskiego, Napoleo· ników" w m!eisca<?h, 11dzi~ prowa- ia stara trasa nie ulegnie te:i: :r..miana Duarte list, w kt6rym zapewnia dzone bvłv „wvkopkl". Około po- nie usvtuow.anie nr:z:vstank6w,
(afi)
go, te w najblU:szrm cznsle prze· hldnia z1vlanle oowlnno h''Ć wv-

Trzeci·medal w l\obe

•

odrabia zaległości

ne.l(o włamania do „Ske!"bka" dok011ano w llOCl" 11 27 Dll 28 sierpni2
br.
Auw!'lmł taco !Jkolcu bvll lft-Jete.ł m!t'O.k11nie(l Bełel1atowa Artur
Kaci:in.vk - wvchowanek Patistwowea:o Ośrodka SZlkolno-Wvchowawc:zel!o w l.odli oriebvwa !acv ns
Dt"l!itrou .ke. udeldnler s podobnel!o
o.łrodik:a w Owińskach (woj. t>0n1a.fl!llkie), r6wnlei bełchatowianin 16--1.etnl Cie$łAw R!lwski <>raz 25-letnt aartłomle~ W&lterowiez. umeldGwanv 1rPrawdz.it1 !'la lltałe w R&·
dom;;ku. 11• od J lat o r zcbywa-

1acy w
Jak

Beł-chatowl•.

Y'f1l.!ilt1 1 t:n.~ect!

P..ok u·
ratu~,.. R•lo11ow1JI w RtdOO"l\~u. •·
kcla tH)Orl'.00?.0J\:t S()liłałll dl11i.1F"
ebserwac.1111 nawilono. co dało wł~·
mvwaezoro lnforml!l.c1e.
09.will'lr
ani nie i~st nflnowanv. an! nil! rns
instalacH alarmowej. Włllman!e riii
stirniło ok. 2 vv nocy Sorawc„ wv
bill kamien:em izvbe wvst11wowa
dostali s'e do ca wilonu t'utrt11rc;~·ie
l?O. skad skradli kożuchy tutra !
!!k6rzane kurtkl w11rto;·1 1 rok
33 tn 950 zł. l-ul' ?.P.mie:-u li oo
o.ewn..-m eza.ale aurze<'lae. a wczemlei
- ~krl'ł .,,. nnv~olow1:ne I krv1 >W
u wT'kooa~~l r>0cl !'amir+•~n rr1zhłtTm u
te~~niit oosesll uim"~s\!-

u

1

kiwane1 t1r;:ez babk~ 1ectnuo a
Wlamvwaczv. Ten staranniff pru•gotowanv plan zawiódł ied.nak, bo
oto iuż Z8 bm. WSZV&CV trz~i i.n.aletii afe Pod kJuczer.1. a mil~j.a
odzvs.kał
wa wi1- w całości s..i!:radzione nrzedmiotv. .A E\'.g.en:-z~ I
B v:aitero•v!cz oczekula w &!'<ts~!tt na zakonczenie śled~twa. r..a~
sora wą C. Ra wskie to r:a i-"6l• t!11
ssd dla nieletnich.

Z. uwairl na ~na<.zna· szk-c4llw~ć
czvnu. pornszenie społeezl!'ńsrtws.
nrokur11.tor re iouow" w Radomsl!u
zdec' do wał o onublikowaniu nuwi!:C sbrawcow.
łm·akl

Op~alanie

grozi

rakiem skóry
~cjaJ &.,j u~.aJW "'
i"' mtl"nOl1>:illr.b I
:nn.vcb teJ(o t: ou m•ej:-...·adi iwlf)ltandyjai::r

1'Gk1J s.z.eścioletn ich barls il.
~Y t\'nf' OP!!.l8mt>
i'~ ne

ksu PC>ci a tnGś-' na ra k11 ~kory W
iwj117trn 1 tym zalf'(,ają cd'109"łe
dnie dozowaniA promipn; ~lno e.:z
nych. wyl"ilwiając sif) oa ich diia .
łani" okresowo Dot\'ci:v ro ~«'M
góln.:e o~b hłekitnonk1,ł:\
lrt6~~
poalada .1 a wrłos'!' blond, lub roo• I
1>lect a.t trwa r-r.y

I

I

ozmo°\\'. .a szanu
•
•
wzaJemn1e

•

Jd dwa

łygodnie łrwaJ11 konsultacyjne spotkania wybor·

•i•

S
~
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Zacza6 naldaloby od ~twierdze·
Ilia, Ił llOstanowionv ordvn:ocją. O·
bowlazek prezentowania kandyda·
ów rodza.l „prawyborów",
ł6w,
sllOtkał ile se społec-in11 akeeptacJI\
net:o dnwodem 11ajoczvwlsbzV111 sa
wvnełnlone 'DO brzf'l?i sale, nlerzadkłm zd obrazkiem jest nerwowa
kn&łanłna organizatorów, donosz11,""ch w ostatnie.I obwili krzesła dla
•to;lit,oych 11od §cłami.mi. Ta duża
1est narzeczvwlśc!l' frekwen<;la
wet newnvm zaskoczeniem. zwła
szcza 1eśll oorówna s!e 1a s frekwe1lcia na sootkaniach z kandvdatam! na radnvch w c1.asle zeszłorocznei kammmll. Jest ona nr7.ecleź faktem. które1to nie odnotować
-ale mot.na I kt6rv świsdcvr chvba. Ił w eiuu mlntonel!o roiku nastanlł wzrost zlłinteresowanla sPrllwa.ml oublicznvm!. eo ll każdeito
nunktu md:o:enia 1~ zi!\wisklem
korzvstnvm.
nru~!.• iroo!ltue~.en!e d~tv~yłob-v
M'l'll4"!?0 1'r:>.ehi„1rn suotkań. , <ihs-

M

n.kteM.\ dvs1nt!l'.11 I

ll\l'l)l'l<>b'u

'PO trzecie - n.adko wda1'H się, by ktoś 11w4'je raoje „wykrzvk!wał". b.r Ullomniał o ich uza11adnienl11. Słowem - aoot.ka,n!a
ma ia charakter rozmowy W2.ll~
nl• szanuiacvch •ht ludllł.

Patii:; -

Po tvch sd \lWa.J!aclt au u
niektóre. laane łut d&IA. wnioski.
dotvczace merttwn dyekueii. Jest
kilka takich wraw. k:t6re nrzew11a la 1!e na katdvm allO'tkan!u i
kandvdacf na J>OSłów nie mon mieć
naimnie~uch watlJ'liwości, te ich
na !Awletszvm C)bow!azkiem wobec
wvborców btdzł• zanotowanie !eh
nie t'V'lko w note.s.ch.
Ludzi yicnvaseehnle eb11rsa beznierobów. lli.laków l drani,
obrataja łoh 1>0owuci• ~lementarne
tro ładu 1n,ołeOZ114ll'O fakty llustru.fąoe siawlska okreilaJI• Ml!lltO mianem •1>0łeOT.Dy11h 'Dlall'. Ludzie l>Owiadai&: Se)m min!<Jnel kadflnei!
,;robił w klol"ll11h '001'.&adkowan!a
karnoł6

hcia llDOłeezne«o krok sue.d11iczy
bo uehwałlł aeHC mtaw VMwanie laiaoYch ow• dtwltka swalcze.6. I

jel pro-

,,. wad~nla. otó! no nlerwm:e tvch snntk&nła.clt i w te;I
ma a:vsku111.łl tematów tabu, 'l)raw. o
którvoh t wvhorcY. t kandydaci
ałe m6wtllbv otwarcie. nawet ieśll
,.. to 9l)raWY 11 11'atunk11 .•drażllwyeb": - oo dro1tle - nikł tu z
nikim nie musi ile Zf:&dza6, ezi:sto
ma.4 kandvdaol nolemizu.la 11 WY·
11tap!eniaml wvborców I nie p,:i.uwa·
tyłem. abv łriie111 11nez to kh sym-

teras: al!he UlltaWY w a allldoakonał• I CIM I almł ir~ sobl6. albo i.tnle:la one sam• et.i. .ieb!o. 1wolm su trybem toosJ' m.„ tet
avc!e. Przewd:a te drUdli• -.rzekorumie. I W11!.l<>Hk, kateii;orya.no ~:r.
iadanle 'DOd a.dresem Mz:n!.łee;o
Seitnu: mu 1 ł oa 11ełnleJ ł w ueraz:vm nkMsl• realb:owa6 11'1Ve łun·
kc.le kontrolne, m 111 ł 4opłlnowa6,

Zwykło

sl4 ma\V'l.a6,

że

1'Jto pochlut. ma-

ilościach, tego niechybnie doaii:gnie skleroza. Ale któż :r. nu oprze si~
kromce świeżego chleba, posmarowanego równie młodym masłem?

ało

w

duż.ycb

W aktualnym cenniku figuruje a! I rowybiera~.
dzajów masła Byłoby z czego
lecz rzeczywistość jest skromniejs7.łl I na co
dzień możemy mleć do czynienia w sklepie z trzema gatu.nkaml masła świeżego pakowanego w pergamin: e.kstr.a (po 120 zł za
kostkę), deHkatesowe {po 124 zł) I stołowe
śmietankowe (po 96 zł) oraz jednym gatunkiem masła chłodniczego - ekstra po 106 zł
za 25 dkg, zapakowRnego w folię aluminiową Wynika z tego, te każde masło łw!eże
będzie w pergaminie natomiast poszukiwanie takiego samego masła w folii (jak to
niektórzy czynią) jest bezskuteczne. gdyt bę
dz ie to z.1!,Wsze produkt sprzed ~ilku miesię
cy.
mote tet pojawi~ sle w nauycb sklepach masło: wyborowe, kuchen.ne
lub serwatkowe Pierwsze dwa to PO prostu przeklasyfikowane masło ekstra Serw!\tkowe natomiast powstaje orzy pTodukcjf 1erów I zawiera małą ilość tłuszczu.
~poradyczn:le

by 11stawy nie llO'rostały dokumentami martwymi.
11.zecs cała Dt&

zreszta aterszY
1 wmu także
dawano wnu w dvskusj1, Chodzi
bowlecm o to. by nra'Wo w 01t61e
bvło rzmvwlścle J)rawem I J)rawean dła wszvsbkleh. Chodi:! też o
to. te 1e~o om!lanle w nraktV'Ce.
lekceważeni• CZT be2'.silność wobec
faktu nlneallzowania io. niwec1.ą
i tak 'Drt.ecież nie t>Owszechne zaufa.n ie do władzy,
SPOłecmio

ikon~kst

W dvskU$:1ł małe.zła notwlerdzen!e banalna orawda. że tvcie skła
da. ale x codziennych radoki I trosk.
Tvch trosk iest zreszta .za.zwV'CZllj
wlecel. Ponlewa:!: za.i dY8kus.ie tocza si• w określonych środowis
ka.eh - ozesto aa ro mieszkańcy
}ednesi:o 0$ledla. bo nawet nie cawychodzą
łei dz!elnicv m!asta na 1aw SPrawy, s któr:roh kai.da
orzedmiot
.tanowić
z osobna moł.e
lnterpelacli nie w Sejmie. a nrze.
de wuntklm w redach narodow,-ch. Mówi 11e o nich jednak z
kandvde.taml n. l>Osł6w !... 1>ewnie
dobru. t.e aie mówi. Te drobne
bowiem vroblemv lcltalnvch sooł@Clmośo!. o'kasuja •le czesto typowvm!. tiowtarza ia sle ns Bałutach.
w Sr6dm!eśclu I na CMrnel. ukła·
da:la lit w J>roblem.., szersze, eo1ne tui wzemvślenia 1>rzez najwyż,.
eza w kralu wład:i:t.

net n.a. wzirfttład konkr~tn:veh faktów l wniosków ca.notować mod! 'DOten.elalni 110słow!•. nrzvsluchulao eł• 'WV'J:>OWled.ziom w kwe.tU mleezkanłowej, • ile boiiatsza
stała •lt Ich wledu • woblemach
ws! I rolników. którzT mil.la obowiązek wvżY1Vlenia narodu. a któ-

•acze

d

ID

Byrd stoi na czele delegscji oś
rozpoczyna dziś
która
kilk udniowa, wizyte w ZSRR ł nie u.krywa on swyeb nadziel na moźliwo§ć poorawy klimatu ! rozszerzenie dialogu .
tak bv w listop.adzie obydwaj ol'zvwódr>'
mogli rozpocząć SiJOtkanie nie obciąt.one
Nie sądzę by Byrd
ostrvmł MpiPdemi
sukces. gdyż
znaczący
mógl os i a1rnać
wszystkie dotvchc7.asowe i:iosunlęcla aciminMracji amerykań1'k i ej zmlerzaj4 dokładnle w odwrotnvm kierunlruWeżmy przykład nlerwszy i brzegu prezyde-nt Rea$'an wydał dyspozvcjt: podantysatel!tarn,, a
jęcia prób z bron i ~
Tenże

m h1 senatorów.

•

świeżego

Utrzymywan.i• 1i41 •wlękazonych ukwpów
utrudnia jednakże zachowaW
bila•rum tłuszczowego.
ZWil\zku :i: tym, decyzji\ Ministerstwa Handlu
Wewnętrznego I Usług w dostawach na rynek wprowadzono zasadę, !:!: wysyl'k:j masła sJ(ładać 1cię będl\ w ~O proc ze świeżego
l l!O proc chłodniczego W takiej proporcji
magazyny handlu bo:<lą realizować zamówienia sklepów. I na taki stan n.e<:zy aktual-'
nie nie ma mocnych.

elągu

•i•

Trud·no ni• 4opatnył •• w tym waystkil.:n uej woli i dlatego wielu k.omen1lę cr.y prezyde-nt
t.a torów usta.nawia
USA rzeczywiłcie che• prowadzić dialog
'o
Oil przypadkiem
czy nie dosudł
vmiosku, i4 z;&OO. na odbyci• epotka.nia
na. szczyeie bvłe. krokiem 'POcholJ'nYin.
Nie brak te-.& i pesymistów przewlduj•evch nawet odwołani• azczytu. Po prottu
jeali trwać będ:tie da.laze naaianio aap ięc ia ze 1trony Wu:r.yngtonu, podejmowane będl\ dala.za posunięcia !ntenayflkujące wyścil zbroj!!ń to mm• okazać
w Genewie nie ma
się, że spotkani.o
sensu. Byłaby to oetateczność, _s bar~zo
poważnym·i konsekwencjami, której niende da.
stety wykluczył

•i•

ranc11sld 11remłer Le.urent t'Abłus
ogłosił deklarację, kończącą jero
zdaniem, aferę jacht11 „Rainbow
Wai:rior", gdyt nie udowodniono
działania fraacuskleJo wywiadu. Je10 ko·
lega zza młedz1, kanelen Kohl, zdymi·
<Jonował at1efa eentrali wywiadowczej I
leż dBł do uozumłenla, ł.e n.le ma mowy,
by „poleciały dalne głowy", s powodu
11rzejścla do NRD J. R. Tiedgeg-o, wysokentrw1wla4u
funke,lonarluna
kiego
RFN.
Nie dziwi• at11 obu panom, a ncz•16!n. :e Fabiusowi, l!I: pragnie on lak najszybciej wyciszyć sprawę zatopienia, w
porcłe nowozelandzkim, jachtu nale:l:ące
ugrupowania
do pacyfistycznego
go
„Greenpeace". W końcu nio ma 1lę eo
chwalić, że francuscy oficerowie wywiadu, niczym gangsłerzy, 11'.UUll\ w ,orcl" zaprzyjaźnionego państwa jakim ~iit
Nowa Zelandia, topią jacht, „przy okazji"
1 „Greenzab i jając człowieka. Lud-z!•

zł).

(120

masła. świeżego
nie właściwego

11rodukeja
ro.ku :uiacznym waha·niom Zmusza to do gromadzenia w okreletnim ZS'PftSÓW p<>trzebnych do :i:aopatr1Je11la rY!!kU :timłl Obecnie produkcja masła jest zna.czn!e wy!sza 111łł apo:!:yeie, ale
począwszy od paźdzlernl:lt• tneba jut będ!t!e
łwieugo
s!ęga~ do zapasów. Zatem cz.ęś~
ma&ła prosto z mleczarń wędruje do chłodni
składowych I tam w temperaturze -!2 st.
C czeka na „chudsze" miesiące. Zapasy w
by~ stale wymieniane.
<.'hłodniach musut
L~z ze zbytem masła chłodnlc:r:ego Il! kfopoty Klienci dopytulł\ się l najcheim.lej ku1>uj11 ml\sl:o łwlf:te - 1'1.!ejalto w:vmuszajłlC
na handlu ! przemylt. mleczar1Jktm 1.wlfllk:-

IF

TAN BRZÓZKA

azon• le10 do&tawy. Tak:U ~na muła w
folii alutninlowel (160 zł z.a kostkę) .\f"~t
do k.os.bki
stosun.ltu
mało atrakcyjna w

Skup mleka, a trm Amy.m

prff':loC w~domo, • _. ehodłli - ,._ M
jakby etap wstępny do rea.11.zacji 'Pro1r.,_
mu wojen gwiezdnych, militaryzacja koa.
mosu. Wcześniej odrzu.cił radziecltie Wff.pr6b 1 br0:nl\
\va.n ie do 1.11.przesta:o.ia
nuklearnlł I nie ~ł w łlady ROłłjan,
którzy ogłosili }edm.o&<tronu. moratorium
na 1woje próby.

o listopadowego Rpotkan!~ Gorh11.
cr.ow-Reagau po7osta.ło co praw.
da jesz11ze sporo czasu, bo Pra•
jednak ni<e
wie trzy miesiące,
1posób nie za.uwa:Łyó, · że atmosfera w
stosunkach radziecko amerykańskich wcale nie ulega poprawie. Trafnie okreAlil
to senator Byrd - obecny podom napię
cia JHt stanowczo zbyt wysokL

celem
r;aś dównvm
kon.sultacvinvc-h Jest za,p.r ezentowanle kandvdat6w I l!:ebran!e · ooinll o nich. na koniec słów
klika ! na ten temat. Na ogól personalne 11ropozyo.Je konwentu wy·
borczego 11rzy.lmowane " za auro•
bata ł nie poda.ie sie w wahlll·
woś6 walorów l!OSZCZt'1tólnvr.h kandydatów. z„strzeżenia hudzi może
soc.ialna rrupy
oza~em struktura
mimo
~'l'etendentów i fakt, ii lstnłeni!ł odrebne.l llstv kra.Jowej
- na „łódzkich" Ustach 11r~zento·
wanveh kaJ1dvdat6w znalazfo sil!
trzech mif'nka.h~cych. 11racu,lacycb i
dzlałają.cych w Warszawie. chociat.,
eo ale łet nodkreśla, nie Jest to
c>rdyna&l!rze~ne 1 ebowiazujaca
cją wyborczĄ Pod adresem kandvdatów Zl!łasza sie nie tvle uwll~I.
co o~ólne żvczenia. bv nie zaoomnlell 11kad oochodz1t. kto kh poniera I z kim oowinni bvwać eze·
ściel także I w trakcie trwania
kadendi.
Ponieważ

so<>tkań

s o.

statnim .,kartkowym" mlesi.11cu - maju, c:i:yli zgromadzenie upasów w domowych Jodówkach. Jednakże w lipcu zakupy masła
zwi~ks:r.yły llffl ł wyniosły l!S,5 tys to;n. Było te o I proc. w!~cej nit w lipcu 1934 ~.
ulegaj!\ w

iedna

też

:rnlesi11eu .,o
W czerwcu - pi~rw&ym
muła
apoiyci•
~!esien.iu regl1,m.entacjl.
spadło zn.a.cznle, do 1'7 ,8 ty1. ton wobec po·nad 24 ty1. ton w anal~icznyM Okre&i• ulil.
przyczyn.,
roku Złożyło · się na to kilik.a
m lłl. dobre uopatrz.enl• rynku w oleje
jadalne oraz pełna realizacja kartek w e-

masła

1esreze 9llra wa. która
trzeba. edvż nie oominleto ie! na iadnvm chyba sootkanlu. Nie wvdale ml sie Prz.v
z
t'l'nt, by wynikało to ledvnie
faktu. li rzecz:vwiśde wśród uczestników ,spotkań dominuia orzedst.awiciele doirzałej, żebv nie nostarszei iienewiedzleć wnrost F..merytury, I wyborcy I
rac.l!.
kandydaci zi?odnvm dosem twierdza, ie 11roblem wvmai:a Już generalnego I sprawiedliwego rozwią·
za.ni&, że muszą być ostatecznie
zlikwidowane dysproporcje w warunkach życia tvch, którzy na e·
meryture llrzechodza obecnie i t:vch
którzv nrzeszli na nia 1nzed laty.
Propozycje nadały tu roz.rnaite, a
naicześciel mówiono o konieeznoŚ ·
ci takieeo ure!!Ulowania, które !!Warantowałohv stała relacie m iedzy
emervturam!. a średnia Płaca.
I

ców z kandydatami na posłów do Sejm.u, Ten noze1r6lny ewięo aa łwle, by 1>0ku·
tap kampanll wyborc7A!J rozwinał
•ló si• o lłlerwsze ogolnie.isze wnioski.

~

t'!

h

r:z,- na oo dzień mala tvsiace kło
oot6w :i wodą. nalniezbednielszvm
w
czę.sto :rorzetem. zaooatr:r.eniem
t!Odstawowe artvkutv, dosteoem do
lekarza. llZlkołT czv urze<lu.
odnotować

„,,,„,,,JT,,,/)

s
~

•

Masło chłOdnlcz.e w folii jest dużo trwalsze od Św·!Eżego w peirg!llllinie. gdy:!: to drugie szybciej się 81:arzeje W zimie mHło z
chłodni zdaniem handlowców. hedrJe chetniPl
kupowane, gdyt żółty letni kolor i lepsza
łtw. smarowalność spowoduje w!ę<ksze ulnter01J01Wanle tym ratunkiem.

A gdyby tak jesz.eV! wprowadzić naprawde konkureneyjrui cenę w stosun'ku do łwle
tego mam?
KRZYSZTOF ŻAK

bylejakości napisano Jut 11 nas spor• bibliotekę. Je§ll
sięir;am l!O ten temat, to li powodu„. statystyki i wy•
dajnoścl Wyda.inoścl 1>racy, oczywiście,
Wpierw postawie łeaę, która mnie - powiem ot•
warcie - trocho przeraża. Otóż nasze atatystyki aprzy•
Jaj• bylejakości, albo - w najlepszym ra,zie - Jlł ukrywaj,.
Przykładów nie brakuje, Proszę bardze.
Gdy uytam, na przykład, te fabrykę aamoCJhodów MObo•
wyeh opuścił kolejny stutysięczny wóz, to uważRm, ze ta liczba nic, ale to nio nie mówi o jakości oaleJ serii. Nie dowi•·
dujemy się, ile łych samochodów kręci ale lub kręció będt:ie
po drogach - po roku, dwóoh, pięciu czy dziesięciu lata.eh. Ile
li nich wymair;ało Juź nal)rawy po upływie kilku miesięcy. ne
nadwozi zżarła koroz,ia iłd.
Albo weźmy budownictwo. Wprawdzie dzlł ludzie nie lubill
ir:rymasić i wezma każde nowe mieszkanie, byle było, ale przecież wiemy, że to radośó na krótk14 metę. Wkrótce dostrzega•
my krzywe ściany, wy11aczone podłogi i dzlesilłtki innych U•

O

.

sterek .Cóż nam wobec tego mówi!l statystyki, Niewiele. Bu·
dowlani aroblli swoje. Poprzypinali ordery, Teraz nadchodzi
czas bryl(ad remontowych. Jeżeli w 011:óle ttrzy,ida we wł&•
liciwym czasie. A jeśli nie przyjdą, ło nowy dom w błysk&•
wiczuym tempie się rozsypuje. Kto był w Warszawo w okolicach
placu Konstytuc.il, ten wie, Jak chluba lat pięćdziesiątych
MDM - na skutek uniedbań remontowych leci przechodniom
na !:'łowy.
Mnoź• · aię przypadki rcnbleranla 1rot11wych maszyn, 11amoclto•
dów, kombajnów, 1IO to łylko, aby pozostałe były w ruchu.
W statystyce jednak gra. Wyprodukowano komba.in? W-ypr~
dukowano! A ie 10 już nie ma, no to oo? Sponądzl 11ię sto•
sowny »rotokół inwentaryzacyjny. I wszystko jest w jak naj•
lepszym porządku. Byle była podkładka. Te pra.ktyki, a nie
robi sie • nleh tajemnicy, stosowane Sił w wielu przedsiębior
stwach komunikac,ii mie.Jsk!ej, w PKS t POM. A zresztą, oo
maja tam robió, &koro notorycznie nie dostarcza się cii:śet 1a-miennych,

Krótko m6wh1e, nasze atatystyltl s11 moone mylą,oe I :mi.Jpora to powiedzleó. Chyba, ie zmieni 1lę metodo·
np. 1>0claJ110 lie11be wyprodukowanych wyrobów, określi
•ie okres Ich aiyłkow&nJa. I ło me ten teoretycmy, leoz pra•
ktyczny. Wówł!ll&S dopiero PHnamy lstot1111 wartoić wyrobów
ł ich 11orłwnYWalnoś6 1 analorlcznymf precluktamt w lnnyełl.
.traJaoh.
Z bylejakołoł11 Jde Mldy Ił• eaoka6, llClnł-at kry.Je ale u
nla •rromne marnełrawlłwo surowcłw I enerir;ll. Ce Jesł ehy•
·
ba oouwi.ste.
I choeiał trudu. powłedzłeł, te • lratde1to fuzera odpowla·
da rz11d, łe Jednak, niestety, dołYchczu nie opracował on aku•
tecznych irodków ec-zekwowania dobrej Jakości. JNł l>Onacl•
to ta.lemni04 J)łlliHynela, ii na11:e aormy Jakośolowo - na szoze•
bla srzes11e6 ł pnedslęblorstw - ._ Awladomio .obnłłane. Mo•
łe reforma, Jak Ili• roskręol, wl>rowadllf eclpowlednł• bodt"' Wnakto w11łpłę, albowiem monopoliałyema pOllycjB, wielu
'Drzedsiebłorałw nie anrayJa 1tosowani11 WYllOklch kr:vteriłiw ja•
kośalowych. Chyba, te to kolMy 1>0rozbłJa 11• na mnlejne U.•
kłady, ce 11m111ł Je de konturenoJl. Dlaese«o n11. me moiie m·
t!łda6 w klHk• sapałek 1 By1łrayey •miast 1 8lanowat Dl•·
ezen w War1sawle mołna k•pł6 l>lwo li ływca, a w ł.ndd.
nie? .IUo l kiedy w kraju • •stroju socJallstycmym wprowadzń. l>raktykt •Oll4tPOll Ju~płłalł!lłyomyoll. I te li clawnle,fnej •11ok1f
.Wnb'kl!. lll• ... " " ' I W:t"da.lnoleł- ]lltaPotłobnł• jak
wyłryoh. Wydajnoś6 ato•
OJ'. Jest to m11iriM11M hasło. Hasło 1unkowe łatwo wymieny sle "' ałukaeh, tonach, metrach,
czasem w słotówkaeh, ale te łosltonalo samazu.f11 efekływny
wkład 11raey. C6ł jednak 1 łeire - •bJe ha znów prsytładu
zanałek - ·Jełll robotnik WY1>U'81 1 taśmy 1to łysłęey pudełek, 1 oo łrzeola 111palka Die chce ate Hpalió. Jladlfłbym s ł'
wvdaJllŃcłll ebohodsl6 Ilio esłrełnle.
Alba te nlenet'8M telewizory kolorowe, kt4ro wybuehaJtl ł
clemoluj11 mlenkaala. Clsy nanowny producent nło 11owinił!D.
wliczyć Ich do swoich stratf M'ie, ..,oniewał dotknięty niemal
katastrof• włdololel byłeiro telewizora musi doohodzi6 apr&•
Il.rebe qdewej. A wiadome, jednostka rsadko
wledllwołcł u
wvll'rnva 1 potenłatem przemysłowym, który 1kwat>liwi11 ko·
r~vsta li J>&nsola, Jakim Jellt szyld uspołecznioneiro pnedslę
b1orstwa. A I •ttdzlowłe niechętnie feruj!ł nieprzychylne clla
firmy 'D&ństwoweJ 'IVYrOkl.
I ło byleb„, aa nllle, wssyst-k„
EDMUND TULKO
wyższa
lorlę ł

„

P. S. Niedawno, na 1pacerze, na 11rzedłuienln al. Włóknls•
rzy w kierunku ulicy Bema szedłem nowym chodnikiem, świe•
t" POSVl!anym plaskiem. Wszystko można o tvm chodniku l!Owiedzieć, łylko nie to, le jest równy, AJe chodnik jest. metrv bidace 111 I na pewne ei oo 11:0 nartolili pieniążki jut u.inka.sow&li. Tylko - pytam - sa oof
l!. T.

rlandozyk Mclntyre (3.'ł Iata) w&łył przed dwoma laty 262 kf. L•·
kar1e dawali mu uans11 na Pn•la.i, samo·
Hledwie
oltód prowadził 1 łylnefl'o siedzenia, nił'I
mó1ł uczęszozaó na mecze piłki noźnej
w „bramce'' przy
be nlo mieiolł sh1
weJłciu na ,trybuny, a nef zagro:r.lł W1·
r1ucenie1D. z pracy.
Dzięki diecie składającej si4! wyłączni•
21 jarz;rn, owoców I mięlla Mc!ntyre wa.zy dz1j 85 kg, ożenił się i demonstruje
na zdjęciu, wraz z ŹOllJ\, spodnie, w które ledwie mieścił alę, gdy miał „lekki\
nadwagę". Za wytrwałość otrzymał nagrod~ od tygodnika propagującego szczupłośe w wy.sok~i tysiaca funtów.
HENRYK WALENDA

frH.cualtlei
,....." •bcl•M P"ff~ko<hl.ł
próbie atomowej, a prueiet J'rancja je.st
Ntkt
Ui.tl'l'ffy.
rwoje
:iri.a
l
mocautw•m
n.le będzie naa pou.cu.ć jak je r.ałatw iać .
rozumowania
Tdti mniej więcej tok
I o dziwo
przedataw!ł premier Fabiu.
nie IJ)Ot1teł a~ 111 ęrzed""'m prawko..
wej

I

1życie

ę<nycjl.

'l'akłe

Xohl iltara

IPI•

uattnie, by •

„a.teru T!edg&go" :u.priestano ju!
I pi1ać,

eo

można umać

mówić

u normalne, bo

taden r%4d .ni• lubi, by o jego „wpad.u"
Cha.ra.kteryi1tycme l•t co Innego - 1kra}na prawka postanowiła przy
tej okazji nabra~ wiatru w tagle i uczęła łrl\hl~ na alarm. krzycuć pod nJeb!oaa o „czerwonym za_g:oten!u", o konlecm.,.el prze.prowadrzenia „badań loj.s.lnoścl" pracowników państwowych Przypomnijmy, te wcześniej był H!tler H sw11
nienawikl!l do wszystkiego co poRtępowe.
węsr.ył a:z-J;)legów i
k:t6ry teł W'!!zęd'!i•
zdrajców.
było tłośno.

Af•Pa nJ8łe W 1a m11 ełementi' nlP.
humoru- grupa gazet
r.amlerzonel('O
Hefenow!lldch uczęła pisać jakoby Tiedge był zwyc1.11jinym slkoholiiklem, ezło
wiPkie-m nlezrówn.awa:!:.onym psychicznie
I w 016le intelektualnym I moralnym
zer.ni. S:i:ybko e.lę z ~! wersji wycofano. bo to przeclet stup!<> charaktery2:-0wd tak człowieka zaj.mujłleego w wy.
wlii.dde kluczowe stanowlskt), 1 ponadto
każdy rouad'Uy człow!e'lt uda pytani• co robfld ~go prz•~n.it

H

owar4 Baker,

amerykański,

wpływowY polityk
ongiś senator odbył

niedawno podr6t do Japonii by
raz jeszcze przemówi6 do rozsą,d.
ku ta.mtejszemu rządowi. Chodziło Oc'tywlście głównie o 1prawy wymiany han.
fllowej, a jq1cH dokładniej o zmnlej·
który
~Hnle rosnącego deficytu USA,
Włldle obllcu:6 mote osią~ą6 w 1990 r.
astronomłosnll W)'SOko§6 jednero biliona
dolarów.
Po powrocie Blik• U·pi•ał utykuł dla

pięciu

Jlltórego
dzienn ika „New York Times",
konkluzja za.warta została w następujl\
t:'ych stw'erdzeniach: - \V trakcie ob·
chodów 40 rocznicy zakończenia wojny 11
Japonią pominięto dwie niezmiernie wlltne okoliczności. Po pierwsze - jesteśmy
w dalszym ciągu w stanie wojny z Ja.
tym ra.11em wojn'
ponią,, Po drugie przegrywamy.
Napisawszy to 83.'ker przedstawi• Ilię
lako przeclwnl>k protekcjonal-iz.mu. cr.yli
sztucznego u.mykania granic prud lllpońsklml towarami. ale jednocutlnie ostrzega Japończyków . pr:z:ed amutnyml
koJ?sekwenejaml t<:h f;kspansjl na amerykansk~ rynek, Artykuł Bakera jest jednlł
111ci:!iku, prób
z wielu prób wywarcia
stosunkowo łagod!llyeh.
Natomll!.llt nąd USA ft~• cofs się przed
I eo gorsze widzi wyjście przede wszystkim . w zmuszaniu '11poń.skiego
rz!!dU do podjęcia szerokiego programu
r.brojeń. który znac:rnle zmniejszyłby motl!woścl eksportow•. Upraszczająe moi:n.Ą
to okrełlić tak - wl~ej rakiet. armat,
er.oig6w, mn!ej Toyot, aparatów fotograficznych i komputerów. Wtedy USA poezu'~ 1!ę bezpiecznie~ .
groźbami
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NAPRZECIW POTRZEBOM CUKRZYKÓW

Korespondencja

ŻYWNOŚĆ ZE ZNAKIEM "DIA"
Wydawu sle moa. M w Cz.cch~aclj
łwietnłe rozwiązano i:tr<>blem produkdl a rtnułów .not~ych orznn.aczon:vch
d·Ja·
diabetyków, osób clerpiacych na cukrzycę.
wlelu •~lepach wldz:i Ile na półkach C!Ukol&dt euklerki claatka, także piwo I wie:i. lnnyelt artykułów :M &n.ac!.k•! em „Dla". W

W~. lfd1ll4t problem -i.a ~Il sdan iem - an.a4Zllde 19Dłei rozwlaza.ny. Dr K&rol No"Y. kht~lk Wydziału SpolecznoPrawne.ro Zarzadu Głównei!o Zwie,:zku lowaad.dów. l?'Ul)Ujacffo znaczna c:r:eśt chor:rch ua cukrzyce. w i>eł·nl oot wie-rdi:a tt
oPln!e. Jak mówi. wedłu1t u.leceń lekan:y
uortvment J)(>tr1w •.Dla" ooWil.nlen obelmnwa~ około 120 rodza jów. Tymezuem produkuje 1i4ł !eh dotyehcz.u o w!ele mniel I
- eo na:!~ors1.e - w
niewv.tarc:r.ających
llołciach. Główna tuo i:>rzvczvn• jest br.alt
dosłatec%nel tlośei n~sk<>kalorycm~h. sztucznv ch -orepa,ratów słodzących. Sa one nit'r.bedn• do m-odukc}I 1rereiu ar tykułów spoivwiavch tTI?U ,,Dia". W lelu uinter&&0wanv-oh i:>ro'POnu1e w zwiaz.ku s tvm w;prowadHnie @eclalnyeh kutek na produkty dlł
ouknvków. Czy Mna·lt poprawiłoby
w
avtuade, 1ełli l>l'Odukc.ia 1'est u mała., a J>O111!dto ffll.T l'!X'awia.11&. t. wielu dla~tyków

w

stolicy !est nawet PI"tY placu Wacb.wa 111>eotalna cru:klernla dla dłabet:vkó.w W ).ti~ku Inn:veh miastach uruchomiono
r~urae j1! ,
.meeiallzulaee ale w pri:yi?otow:vwaniu dla
nkh Ot>tI'aw. A Jednak wielu uważ.a. ł.t to
u mało w sbosunku do ootri:eb
Jak wynika z danych Mlnistel'1rtwa Zdrowia, lud'Zi eie!'J)iących na. cukn:yct I llI?lUaonyoh Pl'<ielłtr:tei?ać odoowlednlej diety jest
,., CJieChoafowacii oonad p6ł miliona. Skacrż..i. onl w licznych listach do redakcji 1a Mt u ~vt mały
a110rt:vmea.t
wyrobów
,.Dl.A", l'I& ei:est. braki w uopatrset11.Iu I na
.,..,.t>kl• ceny. Przvtacza 1e onYldad NRD !

Pragi

1

a 'DOWódów fln21tl90l"Y4lh tt!• mo+„
l>OEWolił

·~bi•

~-St

111.itwet 11a klfl'.>n9 tuo. eo

ha.ndlu?

Pn.vJet.o wt„ .

„

"'

J

1ed.TnYJll

•11:sown:nn
bc-<lzie po-••r:i:ente Ul)I't:Ym•ntu l itwiek.iuni• J.!o.i c!
~nb artvku lbw. W tTm C<1lt1 :vtinlate ; stwo
Pl;'zemyli\lu Rolno-Spo:i:y w cze,i:o ur.yskało uorawnJenia koordvnatou•. który ma ua;>o1!<!: wvisiłki !!l:lTlTCh z:ainteT~llOWallS-C h Te501'lbw, ;., tym Ministerstwa Zdrowia i Handl tJ w dai.enlu do uybkit«o 1>opra.wien!a
z;rnpatnenia.. Natom iast · Pa ń st wowa Ko :n is je
Ro~woju Nauki I Technik! lesze2:9 w t m
r oku •ina przed$tawić rzadowl oro}elt t u ru<!homi„llla inwest~·cj i un.ewnia.l11cel
0<ri:ad11nv nrzvrost
P!'odukcii
n~-.&koka.lt1r.Yc'l:>
nl-<'h nt ucmvch prenaratów lło.d-iac:v<'h .
llOO&obe-m

l>OJ.epge!.l ia

•vinacJI
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gatunkami

chronłon~mt

nielegalnym handlu

środka„

„Stukanie od
HMldeJ wwler1ęł-.mł I JN'41dókml ~l IK'Q1lMł Ili·
1an.tycmie 1:y1kl, Handel "11 b&rdae ~ Jeti& Dł•le1aln7, ałe
mimo w:rsllk6w wład11 eelnyoh I m.lędsyna.roclowych ors&ll.l:i:a.oJI ochrony swlen~t tło tej 1>00 nie ad.ale •hl ir• sllkwłd•
wa6 1111y cho6by oer.anJesy6. P~ • tym hamburski łnollańlt
„Del' l11Ie1el".

-.-M ._

pr'Zedmiotem.
kt&ry
~ llroie llftYWota &>e
były to: dwa krokodyle.
w bai?ażu 'DOdróż 110ba ri.eao wracajacei!o :1 Afryki,
był 1296 kt.łmanów, d.zlewle6
wara·
wielki tam->tam. Pamiątka, n1c nie· nów. dwie karłowate aowv- uszate,
zwvkłe-J?o dla celniów na frituk- małpa, malJli•tka. dwa wypcha;ne
!urcklm lotnisku. Ba~at wv<lawal sokołv dzlewieć •kór dzikich kos!e w oorzadku. od-prawa bvła ru- tów . llS różnvch lnnvch tuter, trzy
tvn1& - do chwlłi. kiedy urzęd •kÓJ"T zebr, DO
Jednej
akórze
nik -oare razv zastukał w beben . niedżwiedr.a J>Ol&rnl!'l[o, brunatnea:o
Wtedv bowiem usłvszał stukanie l ocelota. sześć wvl>Cha.nych i:ółw '.
od. irodlta.. W bebnie .siedz iała żY morskich I dzlewieć pancerzy tół
wa małpka. która turvsta eh.dał wlch.
orzernvcić 1ako pamiatke z itrloNiewiele lna;::u-1 wy.ielada a:rtuaPU w dalekiej A!rvce. Celn ik akoo· c:la w handlu ~ierzetami: co druf.!skował zwierze
właściciel mu~ id dzień na lotnisku we Frankfurliczy~ ile z kara. Naruszył bowiem cie n . Menem l1&duj1 samolot
1
„Umowt o Ochronie Gatunkowej". chronion.vmJ atatunkami
:r;wler74t
Qa
ookładtie.
Wcale
nie waz:v11ey
Coił takiet~ zdarza si• co dru1r! dziei'1. Celni-cv 00&zukula nie tyl- handlarze J>OS!ada1a
uiwolenia.
ko alkoho[u l p.apleros6w, lecz Ich nlektórn okazuia dokumenty w11t7.adal!l.iem ie.l!.t także niedo;mer.cu· P1łwe1 warWcl Inni oróbuja orunle. bv -orzvwożono 'bM zewole- mycać zwleneta. którymi handel
nia zwierzeta chrcmlon e. żvwe czy 1nt ukazany. Zawodowcy o?racomartwe Tak samo zakaunT 1est wali własne meto-<h·: .-atunki ahrołmoort cześci takleh zwiel'%8t. nP. nlone. al• mało man•. 1>ri:ed$f.ako :n!e chronione, albo w
kłów rogów i wvkonanych s nich wlaf11
nrzedmiot6w. Turvści w Az)! c:&Y ładunku zwterut. którymi handel
Afryce bei.mvślinie 1r.u;pu}1
„pa. 1•t do:two.lony, umle&Zcuja zwiemiatlti". żebv domowi! - tam, w ' ~ze wY•ladaJae. t>Odob'nte. ale któkraJu - nadać erzotYC'Zllll nut•· relfo lm1>0rt lMt ultazan:.,-.
Od nuu do ez.su eeilnioY t Im
Po'Dltlame u nor:! słoni iako •t.oł· .
kl barowe. nanceri:e tółwl, ol)ll· kn:yłuj'I ,,:!any: w 198' r. frMik11nednicy
llkonftakowałi
trzone strunami, lako oryain.alne furccy
lm.strumentv muzyczne. lkórv ia· nlemieaklm handlanom zwierzirtako· 01.doba na śolant. Przemytnicy ml m.lin. calem żywych niedźwiedzi
- amatorzy wvkai:uia wlele si>rY- brunatnych. .UJ mah> rezuaów dwa
tll.. tebv przeszmudować
towar koczkod&nY. trzy młode tNrJWy,
bez zwracania uwar:i
celników dzlilde~o kota, ll92 oapug!, 338 :t!itb.
Papuai uaVt>ia się cMoroformem. 288 r.kr1y6 1 neźbami 11 kości irło
B.'35
:teby 1łedzi.ałv cich<>. Panie ukrywa- niowej, 200 sk6r pytonów I
ia kradzione la ia sokołów na biu- kurte~ 1t wet~ej skóry.
Pl':i:y t:rm Frank:turt od
4a W'ILI.
roie. Najwięksi 9l)ryciarz:e
WS-ZYwala futro lamparta l>Od PQdszew- lut nie 1est ledvn:mi mie.1"ce w
k• płasi:cza. A w podwójnym dnie RFN d<>kad pr:i:vbvwaia
lotnlcze
walizki hkwl niekiedy kość s.łonió tra!U!l>OrlY Slll'!err:at x c4łero łw'la
wa - celnicy luz od dawna ma- ta. Równie! w Brem!At u..,- MolUlchhim w mua.z:vnach ur~óvv eell1a wszvstk ie te trik i.
„Zastrzeżeń Jest . bardllO
dużol ' nycb ole-trs. llle akonf.lakowa1?1• tumówi. Chrei'ber - cel!n1k 1 Franik- tra I i<\łw1.• lk.oruoy, WYJl4"..hane
!urtu - „nie :zeJ;Walamy :na w-wóz J>•PU«I I 'OJ'tonT. T:nl~ el!:>:ot.'l'ezw1elu rzeczy". W '&ffzlvm roku - nyc-h swlerqt • w R.J>Ubllioe J'eJedynym

1-.aclł

UW34!•

a.i1.I Jtrysla, JeJ tęeawy
towarzy,u paJl &l!etek podobnie
jak wszyacy uczntntcy czte·
rodnloweJ orblsow•kleJ
wy.
r leczkl dn Kopenhagi, sa pod wrałeniem czekających l<:h a·t rakcJl,
Nie jad' za darmo. W Suwałkach,
leb rod,iinny1!l mieście żywo koll'len•
1·p'wano cenę: 40 tys, złotych I 5ł
dolary,
W rece11cyJnym pomleszcz~nlu jednostki P:ZB „Wilanów" panuje ju:t
Llok, Pa.n!l Krysia przedkłada
zaję
eig miejsca w kole.lee nad format.
ności zaokrętowania. BI!Skc
trzy.
dzte~cl osób usta wił() •lę pod sklepil<:iem. z wywieszki w y nika,
te
otworzy on podwnJe 1araz po opu·
uczeniu przystani
.
Witająry gnścl
kapitan
t ~glu111
wielkiej Stefan Nowoclefl
patr21,c
n"' czekający tłum ironizuje: - Co
u kolejkowy n a ród? u nu towaru nie zabraknie.
Pierwszy po Bogu na „ Wilanowie"
trlko częśc.lowo miał u.cję \Vprawd?.łe pani
ltl'ysla po godzinie WY·
ctah kllka butelek wyboTowe! I kartonów pa pter<>sów ale mn~ej szcz-:ścla mieli okupujący drugi dewizo.
wy Sklen na promie - z odtlet11.
,Jut po kllkunMtu minutach „skoń
czyły się'' bawełniane hlałe
konul·
kl 'l czerwonymi kołnierzykami . Cena zachęcająca n~ewlele
ponad
dolar. N a metce Informacja: ..made In ffongkOt>lll:" Na,fplerw kupowały dz1ewc7.vny
obsłuęl prGmu. Po
nfrh doolno podTóżnł
Tvlko kilka. z blisko 1!flll sna.l dula·
eycb dę n'll prom.Je os6b . śwładom!e
nie rz•1rlło się w obj„cia Merkuugo_ 'Po
dnp~łn!tnlo
formalnn!icl
"""'<rętowanla pojawili dę w Testan .
ncJI
Keluerzy dosk•o nale ' imaJ11 •woJą
nrofesJ~ Be~ trudu
rozrół.nlaJą go•~1. Klasvfikacjn Jut pr11•ta: dewlz11Wey l zł11tówkowc:Y . Cl
pierwsi
maj~ do wyboru pełen zestaw dat\
or-..rowanv~h
nrr.ez •?Pia
kuthnl
.. Wtl11.now3''
C:en11 pn:ystępna
dwukrl}flliP ni7•i a od
obowla?.11,lą
evch w pneclr,t?t ,·ch , restaura <'.1 ~r.h
<i~tokh'llm11 rzy Kopertb.at?I
Ufa
t'lllacklr.lel• oromn tf!i lniteru
oor~.1a ml~sa z sałatka -za C-ł do·
ln6w r.n4r!P t lot6 wkowl mAla nr ._

P

„

"'"

r7.u(o

l1'1t(' W'l:'

.,„

lt() n

z~
t,, wn~ł.rio w ~

e:nrze,1

lrb

~ł0-

n 'r1 , -r-, d:
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4o wylł«t Je*l" • esłu:„ia
s11p oraz kotl•i - •łekonlac•llle mielony - porcJ• ku:rc:zaka lub •41\on.
Wybór wlelokrotllle mmeJuy od
o terowanego d.ewtzoweom.
Przyjaciel pani Kry•l nte mtu1I sta.6
w kolej<:• - od. interuów Jeat .1•10
t·owarzyszka podr6ły, Zasiada wl•c
w reatauracJi, Ra.ezy lll• piwem tywl eck.l m - buta~ka 300 11ł - 1 sastanawJa ale, dlaczego młn"llo
pół
&"odzlny od zęłsmego w rMJkładzle
rejsów 1tartu, a prom nadal
1toł
puy kei łwlnouJaklego terminalu.
W tym umym czasie k•Pitą Nnwocień usiłuje posodzU! tkwl11cy we
krwi nawyk pun'ktualnlOłCI s
my.
ślenlem zgodlllym s
reform11 goepodarcza, Do Swlnoujkla przyjechały
mo111

k•.

SUWAŁKI

iw1eriąt

oienlem

dw~ azwed~lde

na

lory.
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pokład
Mnlacsa
wysokości ktlkuaet

!Cb

wpływy w
Op6ł.

t111lar6w.

nlooy start I nadganianie 1traconego czasu,
to 1 kolei konleeznoA6
włącze.nb

d&datkowych

dwóch

1!J-

ntk6w.

Co się bar4·zlej opłaca~
PraweDI
kapitana wybiera wariant pierwszy
W tej podrbty klient6w nie bra.
· ., ie. N a 1budz1ej dochodowy
po.
kład, czyli deck samochodowy. Jut
w całości wypełniony 110Jazdaml, Domlntują
wlel!kle elętąrówld r; µrzyezeiiaml zwane przez zalog•
lorami, głównie s~wedziklej .1 du1\sklel
rejestracji. Na po'kładzle jeist takle
rod•lmv Polonez t ll'lat, O•b le taksówki_ Stoi równlet turystycz11y Ika·
rn~ ze snakami 1uwalsl<lego ,.OTbl~u"

· Poz„ polski!
u1w11 1 111alo..uer'"&na ban..1er11 trud:o10 dopatrze6 się

w wystroju

wnętn 1:2y Innych
elementach wyposdenla promu ,
te
IP•t. to JednC>!!tka naletae" "'" Polski .
1"1e ma tad.11iyeh materiałów rekhl-

z roZ.Iiych stron

UECZNY llABOHE'lB

;

hczef~ln' włdclwojcl,

•

odmiacu •14t .u-umt•ń,
które••
:iiródłx> i:najdl\lłje •1111 w miejilcowoki Rimawcka Sobota w SłowacjL. Na ó&ień - dwa prs.ed
zmian' poJody Jelo pr:wjn>y.
tt.e Ul'JWycuj wody ~tnleja\.
To crleka.w e zjawhtko p.nyrod~
nic.ze J>Of.Wala mieazkai'ioom
na:fbliższ.ycll osad
po.słnalwać
1!41 nim jakc buiom..,.brem.

badaw~ •lriltllanycll •
dlu.gotrwoałym
prubywan.fem
człowle.ka w kotmoei•.
Najivięksi:y kl<>pot był :r;
u.tal•
n:em ceny na t.-n b,dt co bąd:t
nie:z:.wykly towar. Po
dłuflcb
dehatach poetanow!ono, 1-e po-

ryje.I obsel'wowu moc4 poer..eiwe osiołki, u:bra.n• w.„ ~ni•. Te.n ds:iwny ~wyc.uj dat:I.~ &i111 & cu.sów, kiedy WYIJ?f:
nawiedzała rerular:We pla1a kon~ów. Wldciclele_ ezworonofÓ'W Mnu.1ru11.I byli •Ył
dh

ILB JtOSZTU.H LIT.a.„ PMtJ
W jed'llym & j)ism .ameryk.altakdeh ukuał.o ai~ ew~o u.uu
oeJ.oszeo,ia: ,,Kuplany
natyebrn.i1u1t ka~ i~ć ludlzk!c.go J>O1111". Nie był to U.den dowe!p
\)Ot ·Wd*-1 połrMbu7 jest do

dość trudu., Oflla musi być
odpowi.ednio wy k:e; 160ll d,olar-ów • litr.
(
IPODNI.E DLA OSŁA
Ma uiewdelkie.j WYl!>l• Ile de
Re w :tatoe. Blekajdlej
łQ..

nich ipłóclenne ucra wkl. CN!hra.llda;kee częściowo od uk__.ll
insektów. Wprawdt.llt komary
_,_
tałr
..__ clł
..,.. -. •ero„,..
a
1"!'1.rtł.t. 'e .nv:r•aJ wklad&llA.a oełom 9P()d'ł:li po.l'.Clctal,

µr&O

w,

nlewai zebrui.!e potu

ielłt

spn-

„.,. ru.u

~
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~

J\raiurulltl lltu.deat Jeui. .Lou~lot w orytinalny sposób chciał

u.protuto-wać pruciwko

udm!Jlrowl ll:onAlrołi paazpartowych
pr:;cy
prukraczaniu rranicy.
Wkle1ł do
&wefe
pa5%;portu
zd: cie p.11. I pttez par• tygodni podrórował bu pr.r.e:gzkód po
Euroi;>ie. Kie.ci,- w końcu słUżby rranicme wykryły mistyfi-

k1.cję, jeden s ur«.ędników miał
sl4 wyrazić:
W da:1-i•)!&:ych
eusach,
Jd'1 ~ ludrtli.e noez4 p.owu.eehnie dł-utie włosy,
takie
nle<lo.patrz.enie .U.J- eie.t!ł4'i..m możliwe_
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muJ11141yełl •an lnaJ, bl!orm•J,eycJa
• prHplHCll, nt<>łllw"clacłl
WYJ>...
c:iynlru. Pan Mietek, kt6ry jeat m.1ło6n.lk1em piwa
tywleckleco,
aa·
tta•nawla 1h1, 4Jae1:e1• ni• tea _,._
war, a zachoduloJ1ttemleckl HolSteln
ma na po16klln p:romla własny prHłitGwy bar piwny. Chciał
zrHztĄ
skorzysta~
s jego usług. Nlutety.
lokal zamlmlęty, W reeepcjl dowiaduje 11~. te na prom.Je o.bowl•UJ•
ta-w. system rotacyjny, Gd.y czynna
jut re1taura.cJa,
'.lam'k:ndęta
Jest
caffeterla l ba~. B„d.t na od~ót,
Oolklna Jut popołudniowa - łllYll
na Jett eaffeterla,
W nJaJ jednak naJttuJ' •lt llłl„at
111.aJ11cy słowie WllSY.tk&,
\Yll:o
lli• WYJłlcł• kawy, B11feł aa s6oiów-

•.P6i- Id pnwa4111.

Wzięcie

w•

t

•ntnalllyell
amerykaAeldela. Marlbor• (IN zł • ._
c:a'ka) 1 populamyell w Danll llHIU
(łOł ał pacz.ka). Pua Ml1tek nylllio
decyduje: d.wa kartony Se•ill t Jeden
Marlboro. Młoda 4'1lewcz"'1• •b1łt1c-u.t11ca bufet przyjmuje dwa „Ch&plnY". W końcu nle mu1:14 Jej ebchodzl.6 polskie prsepl1y nlne „s.
walające
na wyw6z 11ajwyieJ I ł 'YI,
zł na 0110b•.
P6tnym wleezoreJB • 11ł1u11nsnym.
op6:inien1em „ Wilanów" 1ą.wlja
do
Kopenhagi, Duńscy
celnicy s kamlenniymi
twarzami
odprawlaJ11
przybyszy_ W budynku pnyatanl mołina zaopatrzyć tlę w •ratlt0w1 ma·
py miasta v.Wieraj11ce .zereg tnfor.
macJI praktycznych. m, hl„ te Illo
Danii wwieźć moina Jedn11 buttlk• w6dkf I Jeden karton. papleros6w,
ll"lłał
K•v~I•

ponuJ~

eł•

Jat

J"J
rytarzow•l

Je•t

•
Juk•u"""·

Pant

Jednak udowolooa. Im·
wlszttCY w llo-

r.-.yat.o•~.

toa.Jeele

paple-r

•al•UI-

r~cl11.ably

łm&•kl

11.tw>ndaełt1

.._

sramo~"lł uekolad• • orzechami Ja
111.arek 5!111 s1 lub salami u 1100 u albo
puszkę HYnkl a
1100 zł.
Kapitan Zbigniew
Pietrzykowski
- suąownv PR1l •obi• tynY' p~'ta po chwili.
- rotacyjny dowódca promu
prz"z.
P•n !\li•t•k, l:t6:rlfm• udało
.ie najbliższe dwa tycodnde - jest dY,
11derw~ł od pa2li Kryal, 'IH'liaje bez b<>Wlem :ta dolary musiał kupić naJsa~tan<1wlen1a:
normalnie_jsze
mleko.
SwinouJska
Coi d.la ~llY l e6rkt.~
,,Baltona" nie potrafiła zrealizować
- P:roponu:l41 uanownemtt
pan.u tego zamówienia.
aerareczki e-lektro11.1ezn•. Teraz moLustruje cllł11 jedmostkę, s 11mdne •li w kolnn:e r6towym I 111•• pat111 patrry na
d7-!ewięcioo•ob<1wa
blukłm,
Wldlllł•
mam ~aitl•
na grupę mfodych Du6.czyk6w.
Sie~ll
skłalb.le.
lll'ZY i.r&dko'Wym stole w re.'ltaura.Pirn <\l1etek ogl41da i łeeydnl• 1!11, cll, Bawla się . doskonale. StrzelaJ11c
Pł&el i;a <>ba H k•r<Mt..
butelki łlu?Jarskiego •Szampana,
8111
Wlakict.i , e·brujttc1•
uAmi•- te bari20 rentowni co~cie, Wy-ku.pm
eh mt
podr6'1: Kopenh1.1a - Swtnonjścle !!:.opanhaKa 11ez p:ra'l'l'a
wysla-ditn!.a
na 11!-d. Płynti . aby ·11ę :iabawlć, Kie1 dy kapitan Płetrzykowrkl patrzy na
,,.~la4uj11c:v a ntml stolik, 'Włos 1'1tu
sf4 je:!:;'. Zna z wldz„uta
t1ledząee
pr_,, n!m b11>ndy:ny SI! w Danii :ns
P><HJ>orcie '1<1>nsularn)·m. M1.j~ 1'l"l!-·
I •re do koD3Umpcjl na
p:r„mie '.llta
zł1>t6wkl, Btw. umlaru funduJ11 swoitn
skand~·n1awsklm prz~'.factołom
dania
'!IO łM 'Zł. Pote:nt odbior, . s~b!e ...-

Wla lł bu•el•k wódki I pi•t kuto- dołor. Marki , 'RO? :ia sto
Ai6w papleres6w, .lancze n• promie dal• lldamd:i:tes!11t koron,

dowle<hlda •I•, łe najlriplej 11 ł«>
wa:reni ~ło•H! sł' do ,,łydów". tell
11kle,plkl slfl>kaUoZowane •11 w poblttu porru.
Pt2ydaje IJ!f 1u.tl!ow7 plan 11:6"
penha1l. BH · trudu 'JDajd.UJll r. Panem Mietkiem ullee Eaplanaden l
Sto:re ltoQBlH Oade, Najpl•rw o4niajduj11 „Mln•". pot•m oddalone10
kllkandcl• metrów 't~•ptuna'', „Basa:r :t'' f ,.Ter„ę" N:a4
d.nwla:ml
wejU!owyml
o'bok, Da'l'l'IY ulepu
um.lenca.oo&
bJ!e„Sd w kltk11 Ję1Jl"kad1, •. In, połltkl:mr „Zapruu.

...„„,

na

llPft•łał

• •

WJ' I f&IM, *8 mieniu. w pekoj11 t6'1'łdt Mwallł, ale ie lłle Jillll• a.te
dWUO.GUoWynt, W lrł!Cle peltoJt1 eta- •Pl&el, Wyeho4:rl tY•l'łC r.ło~ck n

SUWAł.KI

,KOPENHAGA

llllimłhiutęctomllluiowym

'

r.z•.

Złotówki
:i

'

„

W nwa.Jo-l'dł$j mldJeowMoł ftt1a "r1•nlHw,... j11ł
r••· trn«
~i ..-dmloWal
~
t ~ ll:ndM Jdra I ~1* lronkuu cr1 aa ltab.r7M:i.eb. bł-al'71łii>.rse w71t1u11U w •łl'llJaeh scod•
ll!)ekuhcji. Pttyw«>U llle \e do kra- .le do hqdowcow-oc.:1.;utów w , "iera- lłJ'Olt • tlu41be111t ep.ltl.
CAF - Bild Newt
ju Wc11 bwe pam!ą1lki 1 nodróły, cuoh. Ci umieaeaa.1- ia.nt.a w in111>ruda.Je le«alnile
kolekcfo11erom knbatMach. a kiedy wvkluJ. alę
·albo lX'zemyca •• - :leśłi A b.i.r- Dialrileta, ai>ri.da1- je ne;tkorn. Adw rzadkie 1 s teJ:o wi.iiledu bar- rtboWi!• WYWGia m2ode IOkoły &-11dso drOl(ie. Zabija r.ie ie dla mit· moloła.mi - uulo ai• nleookol•sa I oroi:>0n11je amakoszom.
Ich nl i:>rzez celników: ntalc:i aa d-ell)r:6ry. futra. lil:orll/PT I 11eby -pru- kle.Nwtrn• J.ką be2d dyl)J:mndvorabla llie 1H1 luksUllO'W• wy1x;by,
ll.T.
Ja.k mówi Colil!in Platt, dvrekt.or
IU.n-det ·swierzetam(
\łPr& wta.j•
w Swiatowym Zwlazku Ochrony
Zwierzat w Londynie. na. całym UJWo-dowo reiiularne bandy.
Doiwi.ecie niele~alny handel trofeami starczaia zwierzat lub akór w .k:aż
ilości,
przepin
ochronne
I produktami r:wierzec.vml stał 9ie ·dei
f.ntereaein przvn~zący-m wielomi- (w6J»mnlanel już. urno-wy) ule stalionowe dochody. Obroty ta r!- nowia dla ni-eh :Ładne110 oroblemu
iiantveT.ne. a znik.! r6w·n!e wyso- W ekswrl.uiacych z.wieneta. kralcle, ia.k w handlu narkotykami. ja.eh Ameryki Poludniov;·el działa·
NP. ładunek ar hiac_vntowych Jest Ja ,,.syndy katy o charakterze mawart około miliona mare'k: 1ed~a f ii". Im barozie1 erzotvczne Ewietaka l)Ohldnfowoamerykańska patv m w:VZ.Sr.a. eena. I tym fa toura da.le w St anach Ziednocw- wiel znaleźć kupca: · ,,Najwa!n!ejnych około 7000 dolBT6w. Indianin, .sze. :!:ebv otak b vł l"udki" - opiktór 'l łapie ptaki, dost a le od POŚ su.ie Rainer Blank• mentaln ość kliredruk.a na]wvi ej 200 dolarów . •resz· en t ów. „Sa oni iak r.bie r acze znacz·
cu drozsi:a j~t kakadu z Indone- ków )locz owych". Bl11nk e, zoolo~ r.
:a::li lub Nowe j Gv;·tn e i: miło.~nicy Federalne>(<> Urzędu
Ga&poda rk;
Ż ywno!kiów ej I Leśnej, or ientu je
ot.aków ołac• sa n~• 30 00-0 D'.VI.
aie dokładn i e w sorawach wwo:i:u
Ma atakach dra.ol~n:rc:h sarabli I WTWOJlU h'wvch :rwierzat. Z je.-1• 1eszeze wi-,.eej 'Plen.:~xy nli na 110 doAwl.a.dczeń w:vn!ka, te cx:brokokainie. Dobry 1okół myśliwski na l!atunkowa działa ezamem zaJlfa plałJ W' llałnt-1'ropes,
l"nDCJt, ntetu był 11ałyehmb..!lł epa- diwn'iej ptak królewski, a obe<:- Mj.czo dla dan•Jt~ .:atunku.
Im lonym Ili' „jedyne" 19 frank6„. To. ie ttailfe IJlł w łsw. •troj11 .opif!M
nie 'Dtak ateJków - bu
trudu wvżel Jak:d zwlerze .zn,ajduie al• te. Jd ni• Jut bdna aemaoja.. Sat lły,m7 JtO'l'l'iedzfr Jł -111Jrmalka.
i:>l'r:vnoi!i ,.. 'kr•lach arab*!
do 11.a li1L:e ol' rnk ·
chrmlo Y~ru
ZOO OOO DM.. Ekh>Y ł)OeZUkliwaosy i~ bardzie j jest ootadane.
CAl' - AFT

~orony

.... .,,,..... _,.a ............
„„„.
-

:Mle, llHlaaJll•Aka. •

aui1•

traeu1e, a Ili• pij• w64k" polwc.ym- 94powlada
u
wła.łelclel.

P6mtej

UCH•tlllCJ'

Ili•

uY•~

Oferte
W)'•

cla<!D:t dówtad.uJ111 fi• prsycsyu
t•J
oatrct*nokl, JUika dłli wesdnl.•J przed
„MIHll" pol!11)a dull.11ka llłapała mazynana a M klloSranu:mt k•WIMu.
P111ed•tawlel•l polSklch
armatorów,
pa.n Rzeszutek, mu•lał upł&elł
łl
tys, kor-on crztwny„,
Doplno tr~~lego dnta dato
Ił•
'ołynn!ć towar, Butelka w6dk!
Jl koron (oli:. I dolar6w), tnyk·r otnle ponlteJ 011y w •klepie, sunwn
papierosów dwa :razy t1<nleJ - Ut
koron. W •umie 1000 l:orGD, i: tA·
k.tm · ka1)lłałem mob1•a przyst41pl<'i do
Interesu, Ce ku.pił! Wiadomo
-

dywany!

W tym Hlll:l'M na11Je pa.a Młełó:
odwiedza 1klepł'k
.•N •ptuA"
JIUY
bpluaden. l"lrm• ,,NeptlUl '.811re;oTt·
!.m'J)Ol't" pnwad'14 pan Ron•owwkl
U pr<>su w1atefllt•l reklamuJe tł••
Prsyjm11J•
•atd11 walut•. Z111 -

I

!rnrGnach.„

„,

- DJaet:eiro P•ll nic 111e
Bo
- Pu s kra.j11. wl11c 11.leell. .W~~. pyta kaJlftan iizna Mietka
Norm&lnle 1przeda.I• JM> dwanaście ten eholernv handlarz 'Il ••Neptuna"
kor.n. pa!llu odllłl!PI•
Sll.pMGWI ba. !Uli.le oszwabił. Patrz nan, ten rMt>o
terle pe pt11e. Pan Mietek b!uze je- wy z•ęarek nie ł'hodzl.
- Ttzeba• -wymlenll'! bate:rl•
nc-ze d'!Vłe bateryfkt.
oco:aro'!Vany
j&Jt obsłu111. odprowadzen'1em so 4o radzi kanltan.
Pan l\ll•f P.k SięKa "" Zal'HO ...·a
drzwi I n•lserdłlCznle~ogymt t~· czenb
- . •o patrz 11a11! 'Za szeroka ··n.le
m1 cl-la t-0111 I drkl.
pasUJe„,
'
'Ran& .;Wilanów" zawija d:J
Swt·
nouj§cla. Uczestnicy wycieczki
z
'1'aw9' nterod.nłewa wyc!ecr.ka u '!u walk nie s"le>1z~ się d-0 Dd•orawv.
powoli
tłumaczy
towar:tvszowl
4ł iY*, sł I IC d9lary 11'111111 Ili!! wreszcie łkoA·cayil. Pan.I Kryata 1
jej f>Odrót:v pani 11:.:ry si:!l. Na katdy dv.
towanyu •lł zmęczeni. Narasta 1lód w1.n mn~!my n111'!~ l<11'it celnv. fDl'!- oTganlzatorzy zapewniali j~dfnie rzel nikt "" D!H tego towaru 11.1•
łmladanla a męcz11<)e ubiegł wy. kuol.
WyfllC'J:a Ile s .. Wilan""'a" iwbht1w·
miany „towaru" na tr~y
dywany
sle·
zr&blły •woje. Ce gorl!ze, „ Wllanc\i1r" •lei Tknhl'!, ...,._ ~~~o tylnych
d7'e•1b.cb
na11czyć m<Jtn" en najmniej
rt~za d.oplero o godz. U
I <> tej
porze otll"iera podwoje restatll'acja. 4S d•--W:\nów.
Kelnerzy ll:rz11taJ11 tlę szybk<>. Wie·
Celn~czka lłYta pana Mietka:
dza. te tuTyścl
s!ot6wko-.·n prz"d Co pan pnywozl P-OZO\ dy ...·an:vnl'
ro~z. 1 mi1ua 6ońez3•f fpotywa nie
l>wa t'lam!!lda n~·arkl. elektron! kolacJl. U1taw•11
potem "
ko- une. Jed•m Hajw nie ehodzf. " w
le.!~• prud buf•tem, który tłt>nlero t•J 11>1lłzca t"'1.lro kilka pu ra}<9tol'.
o t'!Tu~lej w no~'." -cacznl•
d2fab.l.
noU. T"m noHaniej anctn. k u pił "·
M ~REK· R ~ CZKO#SW.1
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:M01;a
albo sreceuerowa6 ~Ylne 11.u·u:dd• ehll'urit!e:m„
równiet - san.ii.ut lrnportcvwanych z.t de..mry - budowa;! 11:1.,_
d<>nkowe ia'!)ena.i, słuchowe wy®ld•i ltle"'r l•rti ••'l!'H al<i:~p.llkow.a.:ilł a i>ar.atur' do oi>er• 11 ocr.u

0%.lae)lł n:emi..tlnl.;y. Io ta.~~l' dU.Wj 1:1UT ~„~o.,l<t>
!)rl!:cuJi! wprawdzie d111 :rn<r>dycyny ad Ml!.atł tr'l:yd:U~u b.t. dit
d:rn.amlc!111 rorwój młue: I te-ehn!"k! -· ru-.."1: t1tutb:r '>d:rowla
za.euł sł11 w tm r. ~ nt.wiul!l.ttlu łcl&l'.e~:t j ~6~r cy ' r,.._
110rte~ lldr owl&.
!"rud esterem-1 1-ty lfk ~„.~„ lm!.~"""1ł~ n uiklt1dh
al
dUI! j jelt t b 'ftl<a ~red k
.f'Ol.1g~jlt ~bó'llf • ""
u ow11ły l
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e
s M'nnrl)'Wy-eb ho eł
jlldnym
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eej n1!

dz!ś.

wyglądały

w redniow'.aczu
'l'ak
OW..olice In(lwfod:i:'1. Kolejne lota
wieki p::-ze,mij~je.~ ~nwst;a~r!al~· PO
ps.m.ą!kl

dłt>;;o urzt"i
dnrow!„c-:em ~ il a.ty d:::iałilnoew.a 1.it<l'.da
.rn!<)r.cu
tym
"cl w
~.r

~ uvcb

awracaJlllo 111n.f4 r.Mmidlnillow M. ił61VM .i.~,,.„
aruiby .clrowia . .Iednd.h •W. l l'ÓiDON4·H jej N:\l'll'lln<clOOWłL
~ukci-. ja t i.W.Ułi, •1lllM•• m111'o:r.uwa
.u. :udwuo
~·oj1!wóchkich rad kcord1n.ac7j:11ych, lit~r• nii~ł7b7 dda~ fl•o1mlol'.lu kierunek pr11c7 qodn:r u miajilcow·yrm .,otrabaml
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WANDA l!fRZAf'.XOWSU

u.i.z'&odzenlom

I w-ojny

CJ:b

1

1111•· ~ --

'

l'l ~l
po:lwv ·-

łwi;itowd. w
li!Lł.a eh 1P36--.71l - ni-t'l-

ll:lowł6'b 1i!lf41<t li>

$10i?r· nic.ro

~!tl~h

:>:ałę,-:

ł1<?.rb>.1

~-

~życ:renli>

p-„mującvm P<JWt.~1 $UIDy . •TOJ'dnak
..n w ;i.lędu n2 kon:ecznośó ! 1»-

~ s:pełn!ał tunkc!ę ,trat ~lezp.' i dlt.~ ~o u:p wne tlltlil odbyt al• w
t.ri«ch Piut-<>wl;;ró'!l<I
~ l:i49 zjam!
~

Kui,

i eil'lt.41

lnc.;włod'l.l!

"".'fe

Najtragiczniej.sza <tato\ w tyciu
mi.a'ltenka b'l7l !'O~ 165•. k;e-dv
wyc?fujące się .wo:sk.11. i.zwe<l:litle
spal:ły zamek 1 orawdoµodobn1e
ro"7n'.eż miado. W wieku. XIX
1v:iwsW je.-;zcze jeden wart uwa'!i ol>'.ekt - synagoga.
Wróćmy jeszcze n~ moment do

l<mld:r towlc1q1 roju W.

w•~·z.niowie„.

b:vł

.im m !n. li:nmtur
J'.?rz-r -von Kottłonjleim. ·

W 145~
·u~hobkl

~

~

SJ.P.~owl•

Mb:.iteea.o

:o\

lct6ry

lll tt

:.:woit.a baza noclei:owa. camo'rl:i:
i pr"'"'dz iwefo i:darzeui~. t<itSt.ll:t11:i;;-

.:je. kafejki; tiowcm. wszysL1<o co
wvkorz\·~u naturalne w;;runki hl11toryczill, i kra)-Obraiow• lno<i>l-o-

dz.a.

I

a,.-..

I

• Bctl!J

.JEZfOlłOW!llS.I

MfCHAt.

l:A K.RZEWSl tl

•-•-•111111-•m•1mmma-•••111wwwmnmajA~.:11.ąU"„,.,.,.,~;•w.1~~1•

Nieporozumienie rodzinne
przyczyną porwania śmigłowca
ta,e ""' •trzelbtt m:;-~l·~ l! . 63 ~
1:>12.y
w kle'll\mku ame-ryka1\&"k1ej
Po11d~wu n!t
W()'skowej w Jatpi>nil..
pcivwa1" 1u to uslęg ma!IZyny. pll..,,t
wylł!dował na rol:ibkl!l w Bńsbar,•
sk"d \lld-alo mu :tlę uciec. Wó...,'t::'t.f.J

ie v:ysa<l!U sJe.
~<>żąc
.,.. r>~·l.tru p,r-zex pod..
„bl<>rn!.ka z ben:zyin~.

~akłuk1L1lów
bi~ I dzled
l>"ł>en!•

p<>ryw.11c'Z kazał dw6Y-:• swych dzlecl wejść n.a cyat•rntt a l>en..:y~. •

U'l<n~l rozl•V1'5ć jltj zawart.oł.t
na pule startowym , Po c;zt.rec,.'1 g>:>..
do:lnach \)O!.'.ejl uo~ lltl.l, ~ M!e..
n" el.emn<Jtd. o1:>ezwładn!~ Petro...t.
ca

1:om

JX>ł. XV wi•ku !..no l.ódr.
'l.:tllowni• ~nalnł *1• w t'41k.11.c h
naloierw ~7"'ń•kleb.
o~~'wamycb

W Il

(bata K~
:dm i<l!r7A I .r.._ło:t,,,cl1111., '1Yl!1"Tj' Plo.- oóf:n'ej D::-zew'.ckich. Cl 0J1tatnl od:S ~ów Mavcr!J<7l„ckichl I Bolesl•wa hudowujl!ł.. oo not.arn w 1520 ro~ \l\.'sty:illwe~o.
ku, zameK. st,.awla)ąi.! m..i.n. Pit:

~ · f,o\l'.!etkr..).

Augu1-ty11ialu.

niei l zagraniczni 11,oścle. mal:t ~
Potrzebna j<!St r>a"·
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~ c:i:yck!iego, •.faa<J~ l

~-0b.10 ))O'WOdem &cj'.11111'~.!\ .....
ma ri~
fd'll>Vica był *'Pór c t.i>. kto
•·
D?lekować dw6Jik<11 j·eg>()· d1".••d dzlt:W·
Ietniim c·hlopccm I 4-let!l\.ą
uw.r<>w
w·ynaj<11ł
czyTk:ą. Petrovie
wisk·: "ą~!•.diU~yrn z Br!sbaae &m\.
p ll«a .,,..,_
ctov:iev ł amr.isił jegtt
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11lakowanla o:-:z..,
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;;Wl::l.lei: rzek&, na_ które! I
XV! w. l!cn;1a st~t
kt l!Jr~ywałv l $tc.ri1 Plllc11". 1> %Yc:nlda &iji! de .t0zkwitu osady,
Jr • o, 1 lir ro:r:llcr.ne tn'tvwile~

·stJOre :i:y.s.k!
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byl XY ,,..i~:;:. gdy atał
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bowło
~;• siedziba ltHltelaniL
Ostatnio policja w lSr1$bllno (Ąus~ pr11,... d:i-011.., D'Xi 1tierunld<!'m W li;.. r!u.n·~ po1a
ę wśród studen"1.letn:ego
o"O.eziwładn.fla
t«'3lill)
~ H"'n1n3b<'I-J:A .t~s•au:rac1e l C'l;ęśc-h.nvą iów
Unlwe:syte1 ·.1 K;:-akow.i!kleeo. :Aicha•ąa
llaJktóry
Petrovica.
reko rnk~J<t bud.im.ku.
O 111n11::iten!u fo. wfod.za może iw· ad· ~erw !X)!'Wlll ~owi.ee Il nut~n1•
tuta!
byli
w'•z;eni
l:i
1~kt.
ci.yć
ja:C:o
dzleel
ftWolch
.iwojga
użył
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'l'fir.l . bu<luJ„e, na j1!dnel .1 uiwononych or-ier Pilicę wyseoe'.!:.
P~ov:ad:io:ne od
La:.nek 1 obr<i·nH.Y
zn~:r Jerze;til Augusty19 lat P.l"..::ez
nhka bnd.11n:a 11.rc eologiczne pa;zwolh <i :'. drkfadnie oou...ać az:eie
;<'roku. W latal"h d i,iowię:)-d'l::es1ą- ·
tych XIV ·wl<k~ E"i.me:: '-cowłooi'd dOIS-GJ "' w rec" , •owodwo:r-

X lym al.mi l!W'Wł<Xil;• ..,az<>ctti>j"' Jed-1 trt bę" Wladys!;;.w Jaę-ielł" o.d11:~ IU'·.I: aal•j l •'ł>ll 1' n•iJ.·a:11ty~h na na- >r d !rowfM:r 1 rak pry•Natrv~h

~lll
:& laicjat;rtv7 .Rad.7 ~y.Mcyjrurj, 1110w«lair„tl u
M.lilt!.irt.r1twa Unnr!a ł Opiat S.~ttumu•J Nlll!I. C.n~lill~
Zwie,:K11 RzemlOllla, 11rprowa:t:muo łudua et wim:J<"'l1 I ~
i.en!O'l!'y clb producwntiów. Rad!! .lltaira .-!'!ł ~wu -..yiwór-

:r:.na-

600--900

J.

:ylko od.kopał ruin.V iamku. 1 l~
rÓt\'nie:i resztki murów ob~onny~n
i oozostalo3ci osadnictwa :t pocza• 'i!:ów chrześcijaństwa, Mgr Augu
styniakowi marzy .;Oil zorganizowanie tutaj małego mu%eum. t.al1
jak zrobiono w Bolesławcu nad
Prosna. A n1nie marzy się w~ę
k$ze zainteresowanie miejscowych
którym
notabl! historia irodu,
dz!.ł wład11.i11. a -przypomnę tylko,
ie wśród Ich Poprzedników bvł i
Kuimierz Wielki, l rodziny z::n&mienJte. Portoć .aT.lachectwo zcbowi11ruk. Zaintere.<>owanie to wyobu.:tam 110hie tak'.m orzy<!otowaniem miej.<;wwości, te 2je:ixl.żal11cv
Ili.ie tur:rkl i .:a!el Pols'.d. a ró...,-

~t<iuo

jed~n 11 warli06ciowszvch
lezi~k tee;o typu w Pohce.
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~ c; ·.(n11c• & R~ Wl-odl.ltnl.ewki I do

-

•

byte DUH J. Auir;ustyn;alta

Rowiuet f. D:-iew!tk:mi związany fost zcndowany w tym samym roku w którym odbudowywano zamek. kościół -parafialny pOd
wezwaniem Michała Archani<>J:a.
Prowadzo-ne ura;:e jeszcA:e bardziej
podniosły prestlt miasta, kt6re zaliezan-e Jest do lirednich miast w
kraju. „Na w.yprawę wojenną I-

_., s.oble

'.'\

'< aLowy .
ll"l>-

•uwał7 Ili• obla.d.11•:<10• tow•nml wozy włodz1miend1.ioh !lupoow wioll~oe piękD:\ bron, tuu~ ju!k.i, iloUe I inne pr:r.edmi~•J
minięciu Uty.
1<ll7tk11. Po prHkroczl'niu Wl11i pOd Solcem,
fiitaryuewa., Ra.il.omia \ Sknyn~li:" ILaraw .... na. powoli sblinb
•I• do kolejnej pnepra.wy pr:ae11 r11ekę. Tym ra.zem była nil\
~eand.rująoa wśród drzew kapryśna Pilica. Pnepnwić ię
11r1e1 rzekę mo.tna1 było wtlwciu w trxet1h mll"jsoitch. 'I któolnlh1e loowłodza. Pilica p.l'zeła"1'1lh na.illl.:>godniejn" l!yły
muJa 1i41 tutaj Prze~ wysoxi• :u praw<.e 4ll metrów wzg<1r'l!it,
hvon~e bavtl&tą, Herok~ na kilometr dolinę. Zm«iczeni 111·ędrowcy • ?la.ddej" myillelł • odpoczynku w ho!lpicjum w Iuowłodsu. l.łów-rufllł ir Jnowłti1ha wid2iano 7b!iiajaoe •lę powoll
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N>.nieczne jes• Y!)wnlu lll',Mulowaoi« u.11ad aopaicywa:tn&
producenl6w w nie.zb~dn• młtterlaly, la.li: równld .-w.r;rt!llt»wlUlie wylKJl~l poda<tków. Są p.r.iypadki, :t. cxrui. cne produkeję wręcz nieopłacalni\. Wśiód tJUtmleśl-ąików .,. sp•cjal!lic:I
J; in.lcjaiywl\, nowymi pomy.r;łam.I l roz.wią~nie,pl.i, :samieru,ąey
u\worzyć w rll<'mlotl~ branżę tnedyczn4. '.rtzebe kh wl!ll!l\pneć,
ułatwić dzlal n ia. kt6i:e ~tałyby riłł prawdzl Wa uchiti\ dla ten:wUa.n.ia myśli tw&-ej. Duźa akod- byłaby atrat. partn rów
o złotyc!:J r~ltach. rozumlej!lcyqjt potne-by Al'utby 11d:to IL
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ZłOte ręce
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Z!!ło&y~ od,powhwdr'~"

uchwyty w
Mo.g!I! :zro.nil\ wszysl.k:o.
nle w domu O&Ot>Y Aie<pełnol!;pt'IW:llle; lub 6Wli111tl:n7 "-wonek
dr:.:Wi w~1ściowyi:h do kogoś lt» ni• .dyny 1H'1"ięił.6w. M~
nanrawić agregaty prigdotw6rer.<e W' npit&l&ch t lmportow.lll
•1Janturę, '!!:tón : braku e:zdci sami•n.nyeh ulega D\4«'1ZYv

U U

11r:i:tt:t

va.nu,ących.

Oo.ltn>.ertł .tt'aft!!A(lcEi

wslory Jnowlod1;e r6wnliri Ku:in1ien; W'ir.1'!>:\. opa.'lujac m!esto w~1ł1tml obronR
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A LAT TEMU

W katutrofie samochodowej pod.
Lucernia ponio1ła śmierć kr6lowe
bel&lj1ka Astrid. Samochód ki• rowany

przez kr61a Leopolda Ilf

ak:utek :n.ieuwagi sjeehał z drofl i
uderzył w dnewo. I-Cról Belgii odnióał 11legrotne obrażenia .
·'l'mvstvka tej(larska ifft snakc:ruitvm 'Nl'lak~~
1 dlate!lo \Ht l!odna · l>Olecenła dła ludzl .tarszycll.
Że~larstwo 1esi 1ioortem. kt6r, wvm~a opmnowstt
rtia um.ieietnośei manewrowania hatlami, ete~tn.
znafomoścl uodstawowvcb zuad m""teoroloii!I ltp.
Wyrabia on:> wiele cech p;:-zydatnvch w .Ł.~!uco
dziennym, kk: odwage. a::vbkość decyi;jł. w~U<t
wt! własne •lłv

Że~loWll1lle zwłuzcza

na ~~„

lednostkach. :i;nak<>-miclł!' ćwic:i:v :anysł równow$<~
et!, oswa ie t; wo-da. bartu1e. w·rrabla l!t>ra~ c11:obista.

Zanim jednak ka ndvdat M ~aru. ro~
.ile samodzielne żei;tbwanie na mMeJ 1edno.sict<
musi ood okiem ini:truktQra ooznnć I ol)anowai'
obchodzenie sie z ża,glówka. Po wzeJ;łciu t>Odst!'JW>lwe!!O kursu t~retvcznel!'o I ou1mowa.n!u 1><>:istawow vcb wiadomości -Praktycznv<Jh mot~ ~
kierunkiem tnstruktora (mrnika) roz"XJCzae ulerw„

tn:odni.ach
wviazdy ~ ża~I6wc~. :Po kilku
tren.initu ood oiclem sternika nowv atdei>ł że~l1n
ski moze ori-v dobrveb warunkach abmOl5.fervo~
nyeb odbyć twóf 1>ierwszy re)I -po JaJone. Pr:y
zhch waru.'lkaeh atmosterycznvch (llilny wiatr.
duża fala) Jest to doS6 rnvkowne. D1at...~o iwirnodzielnienle żeglaM:a oowLn.no odb}"W'!iĆ a!~ stop.
nlowo w miare :r.<l0<bvwani.a i dOS't:onalenia t«.hnlkl i doświadczertla żeelarskiell!o.
~e

o

•

więil:a:rch
Nł"f lltye:me tlilit wymu-. l•
pnylfotowałl., t.i> dłuaze re-ja"f ŻS>&!lan.kle nale:.y

w-n>ra w.,-

„

d.GbNm lltm~• I ~ tr:vl!'lówk mlllłl bir~
be-!]1ieirody DO"<rlnna twa.ra.ntow•ć msk!!fmmn

neń:stw&.

BllJ'd.zci

ł1lltotna tJPta·'lil'11
1 ezło:n.ltów

lYt uc••rantcłrodk6'.i

l.!l.łof!I!

•

r.atunk<!Wł", k.-un~kł), Sll~
d<>irlateczma Il~ cdoowłed ni~o utn.ml•
l>rattia. r:wła.'IU:r.a cle-t>łvch -.i.rów I ubrał. .tor~
&la ~39
llll.<!wTCh llOUltwU: nb w:l!

me ....

tu.

Jalr

m.armłeei.

u

~lówcre.

N•ls-

N-j,s ł.1!$d.t1?'lllkl "> -oół:I:~ lUdlll,
D11.1'nliętat. k
któn:y N'. „stuu;nf" n.. .tali• onebyw1141ł;a ,,. to'bą.

Ulfunilłdl.
m~Jaoei
nt llcme ~tv. tak 1 umłft!lein~.&
lld:r llłaje • ono 114ekledy !toni~ -

li'oTt<mnY nutroj, humor.
tvc:z.l.lwoj~ i uml•5otnll.!U
~arantulące

ur:r.vlemrny

:r-.a~

Z.r\11rut
l6dź. \Ił ll!Włlhll!C,_

dobrl.ł! -.yposakm.a
~lc1 ł WYOO(llllY'QkU..
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l'..ods!

I

r-cmJOWY

mne-n!ll.
_, _,...hy
i
J.dorza
&>Ml!J

„„_

Jlas Po TH tła~ %'4CI
•trona
bla.o!• . At nagle... ł&
.tiolu, przed któ.r11 st.l lltall"llS'Uk
vym;rłla.

P

•

tego

ą.mege

dni.a o

gO!U, li.

w:r.demmt

ile krótkie k!lku'l!odl'.mne lułl

?r.JoŹIMlly
je6.t t&resowanie blat.em.
ciekawnść
odohuo
do wąć kaZdy m1117 i bf:dcrJ• el• pod„pieriw'szym atop:niem
piek~a" a lA! jakie nie ulec 11osil.
Gawędmmy o l!.cznyich pn.ypad·
pokusie zobaczenia tajemniczego stolika ! posłtt.chani a jego 11:.ach ,cudownych" wsikazan Ml·
tuków. będąj!ych od·powiedzlnm! tas!a - tale nazywaj" fo •a!ed.111
I
- Ru jechałem do .tcllcy
na zarlane pytania?
podskiernlewicklej wabad a ią:c do awta na pr'l.ystan.lw
Na skraju
wioskl st<>i białv domell:. Ni<: eo W!ltawlłem dwa ałolkl s kon1ipota.
uie w.vró~nia spośród hmy.:h za. mi. Po powroci• zeczął1Nll lltioli·
budowań. ·Il\.' niewie!'ldej kuehent'f! lcowe poszuikl waini•. tego ld.o m6gJ
tie
je stamtą:d zabra~. Trwało
:i:a.stajemy mist-i'za jego c&rlrę
Chociaż 111'cboezin1y w !trochę. •le wreszcie do.w!edzl.alem
waac~kę
mome-ncie gdy akurat p!'z.ygoto- się kto to zrobił.
- Do nat zje7..dbl11 uwet leka·
wują obiad. nik:t sie nie dziwi wirze pytat stol'ik na co chorują lei!
z..yde.
SeM~owle lt;ilkii raz;v dziennie maja żony 1:2v dz::eci. Redaktorz,y przy.
oc>d.ob-ne wizytv Wieść o fantastycznym medium r-oiz.egzla ~ po kra
>U i kto tvl:ko ma mo:!illwołć
poszukiwaniu 1
w
przy.jeżdl11 tu
oI
w!lkazówek. prawd:r o życiu..
podejrzeLgubach,
o
n.a.jbliżs-zych.
I
ni.ach ! chorobach.
St.a.rus.zek zaprasza do wnęk-.1.a
i od razu UJ.czyna opowiadać. 0s.ta tnirn ie go .• klient,e,m" był pie·
k.a.rz z sąsiedniego mia.steczka. któ·
reinm zginęły 1>ien!adze. - Przy.
}l!ożdż.ał kilka ruy stolik stu·kał
st ustalił kito wziął te 80 tvs,ięcy
,znaleziono•· je-:Wtźali. Pisza o d~aclku I • )ego
!?r:ty .i~go pomocy
stobku - wtrąca c6ru.
Sll!bki zgubionych raeczy. Wypytv
Seliga licz.r sobie juiż 86 lat, •l.e
wa..no o zd·rady żon 1. mę-żów. o
te 1..w~y chłopak kocha deiewczynę. ciągle jeszcze je$t sprawny tizyczn:ie<eo
ni", $lp0ro pamięta mote
~ wQrto si'!! \ecl!.yć,
Opowiada o tyrrn
słabiej uyszy
od
1rz,..·a1
stolilta
ta.femnke
lak to
- Dziade.k os.tatn!o chorował tr.ówi córka Janina. stałv t1C7.B~~nik swojei;o szw'lgra. w Ci:.8.4oll.CO pierw·
cuirodziefskicb !<?an.sów - ale te. szJj wojny śwlatowe-j.
lud:Ll.e
Najcze&ciej }>rzychod~
raz: wrócił d„ z,d:rowi41 I M new·
sadza
gdy im coti zglni.e. Mit.al
~ zechce wam POWT6żyć
ni-c w u!m 11.ad- wtedy .>ledem e«bb dookoła sie-bi~
Oglądam <>tół
ukł1lc!aill t'ęNi na bhcl• a on 19:im
•w•:czatne.go nie wid,z.ę.
to~a<' ori"d ctołem p.o.wodu:J.e je·
- P nie. to nie od 91.ołu zależy!
- r o poditrz v:iuważa mo,e uin- !i:' :1P<.><'hYb'V 1WI .d wóch 11oga~h .

•

lak lłwterdza łódzka pra-., JMI
reorganizacji poczta polska pracuje obecn~ bez z:anutu. Listy p~
dróżują nybko, doręczane rą idlka ruy dziennie. 01tatnio np. llst
wnueony do 11krzynld w Warszawie o ,godz. lll trafił do adres11t.a

jes?.'71.4ll 'll"llP'Ollln!Cc e wrp.oisd.~ht ltuch<l'tll>vm.
łrodke.cb a;>oiywcz.,-ch., ....~· oudr~ej or.u
~i'd::o
·:r..a.i>:!ir.i>l~u dobr~ .,pala. WrCft'Ci•
li#totna olft)rawa 1eist wh.1~hn dcbór r.elod. 'I'r:f.eiba

:l:y

•

Na posrani.ew -ko-a.lemtklm a dnla na dzień pogarua e14
sytuacja. Np. w restauracjach od·
mewia Ili• obthlgf gości rnówi~
cych pa csnku. Ostatnio pojawił„
ftlOnet}' 1
się ,., obleau c:zerk!e
wytłl>C%~ 1waatyk-.

lrterowa~
1!/r:r.:vaotOwd ti.rb.o au~raMl•. 'l.Tzeb•
l--.3 \fl(odn~o"''}'
łle zaada.. tie ladae na dłut.N
WT"OOCZYUek n.al.eh urzadl:M Jllt 111'Modtn!t. Za-

wanie dl;i. Ul.delio
ratunkowvcb (koła

•

N

uayna at, tM10tSlć. Na)p!el"W powoU, a potem )lllt c.decydow.anie
Id.QI.ie do córy ...
- Podnieśł tll• ja~! - rocr.-

Jlia!llU)lt mlstiu ud · dwa n.zyl

hl

wyłaj!

U<l«z

~ty ~Io tłoworn .poc1,

ill06l ef>I! l opad·a. My ta.kte •l• roiZluin.l.a.my. - Pyta)cie o co chceol• - Mdta• jellll; wyraźnie zadowolont: te miii'terium ldz:I• doh!-i:e.
Wsr;ystkS. myśli uc!dcl:y ml t
fłO'W7- P=.yja-Olel„ ta](~ :al• bar-

• • •

Jtansek..--eje katutrofy bud„
ul. J'reta "' .+..olicy
wanej prz;r
odczuto r6wntd i w Łodzi. Jak
in!ormuje „Gł~ Poranny", prx.prowadzono lMpekcje technim:JM
postanawiajlllf
łódzkich kamienic
jed~ z nieb roze't>rać w trybie
natychmiastowym (przy ul. Solnej
N Q twn• p)'taJl!a dotyeT.ll fak- w pobliżu Północnej).
1
i\t p01Si.ada i11la pme~ DiU dzieci
przy• wentl!Lalnyicli pro.gnot: n a
tli LAT TEMU
mz.klś6. możliwość wyjau!u r.a g:ra~
Dil.c4, n.ad.zie! na odw!ediz!111y bll·
P rezydent Włoeh Giovanni Gronskkh t rodziny, .tanu chorej mat- ehi dokonał ofiejalneg<J otwarcia
ki. kła """i-1 pierścionka ltd., ltd. xvn
(grzysk Olimpijskich. ktor•
Po 'Pi•rws:i:ym w:oł!:u uczynam ro:i:poczęly 1ię w Rzymil'. Cecema11tołu. nla odbyła się na iJtadionie olim·
11Zukac przyczyn ruchów
Nl.eet.ety nlc nie whfaę, bdnyoo pl,jslrim Poro Itallco w obecnoiol
niU.k, dźwigni. Stół jest solidny 100 tya. widzów.

I

więc I alb uż.yta do !ego pt"l!eoo yłu mllllli być więkw:.a. Tymcr..a-

~m mistrz pl) udanfo pytania odd.ala s.14 od niego rut ok, -pół me;ra. Pr>óbuJemy dociskać blat, u- '
D.M!ć rięce. Nic 1o 111oi• daje.
Pada~ M~Pne pyt.a.n·l1.. Wydluta lilię ldeta spraw d-0 wyjaśnie
ni.a. Teru każ.dy x nas chce o cot
ta.m i:apytać. Pytania mus:~ jednair by~ tak eformułowane żeby

odP<Jwiedź moeła by~ ~

nie",

Jest takte kilka

.,tak" lub
oom .vłek.

Nare4owy 8anlr Polaki poln!„rte t<godnie g pnrozumlePR L,
mem saw&rtym r; rządem
rząd Stanów , Zjednoczonych o.dw4'·
blokują.,.
łał •woje zanądzenie
polskie mieni• w USA.
~ował,

•

•

•

P o t ood:d!lnym seansie w:vcurpuje 11!4 nasu Inwencja. Posłana.
wiamy konczyó wlizytę, Wracamy

Pogotowi• 11,atnnkow•
t.ódzkle
D•
poszerza bazę transportoivą .
wprowadzono noolrnryeh
obsług!
·da Łodm.
we sanitarki - „Nysy", których
ni<'dawno do
Jak na ru.e )mledrr..e nle udało tninsport nad~zedł
się odllJlleźć akrad!zionego psa, Ni- f,odzi. Wycofano .luż znpf'lnie «takomu z nH nle m;ykuje s!e też re I niewygodne „Skody", " ich
wytrz)•m 1 p
<aajęły
wyjazd po:r..a granice kraju. Taki<! ml~j.r.ctr:
·
nie od raz.u d·a się we-ryfikowac' „Warsz&wy".
atolilkowe WS1kaza.n1a llczby nienarodzonych u nas dzieci. N"ie rno-

W'ledll'~ o co pytać. WreaciE
Ir.W pyt.a., itdzle !est jego pies.
Ty, &łuchajl - dziadek poma)lll motl!<woścl .JPOmata6" ••ten P&lll
~hyl.a aię nad stołem rom.
l"UStl P~ (tu doty~a ręik11 dł<l'łlt pyta~cego)
- Tyl Kc rua t..
1ca.t co pot.ratl<1a, no rll81'..aj si~. ru- ·ltraclł pa. Powl~, gdizi.e on jest? sób usta.lić pra.wdom6wność stołu.
szaj alęl - cll:ladek co!'\111& rłotn.lej Jeśli sam uciekł uder.a raz, ~śli który twierdz.U, ie je<len z człon
k6w rodzinv żvć be.::izie jeszcze ..
110 ulln•adli ud.ri:r. dwR. razy.
iotrofuje mebe-1.
Stolilk dwa ruy opada i pod.no- dzi-ewi.-itnaście lat.
C:iiuję pot :pod palcami. 7„ oł::·
nem naJ.vwycza.}n!e·j.w.. w świec!~ 111 .i,. Sl!:yb'ko więc pada następne
w pytani.. gdzJe piu jest: w Łodzi
N.a WIJ:l'A!liti WY11•dek JJle t.a.d11.·
odgłosy wl~jsklego podwórka,
kuchni c.g!eń .• rnruc.:r;y" yod J>l• ez.:r ~ nlą? Od,powledt st.olilu wal!imy pytań tycz.ą.oyc i dhigoś.ci
cem a ltólik... &ni n:iyłtl &frgn«6 brun.I - pou t.odzł~ . Dalej py· :!:;vcia k„tdegc 1 nas. Czary cuDz!adelt nie daje ,Jednki!: u wv- ta.my • odległo~ ..,, klloroetrad1 run!....
grA1114. Naciera u m-e<bel ·-:-~vrz"I' Stolik st'l.llka ezte:y ru.v.

DJlomożl!we.
dwóch nogach )e.t
nie
Zle~ 1. eól'lke tak usiedli, t

d@

a,

I

'ł'f llSC .., Sopocie ~nan• ""•or
Zhi\pliew C)'bulski zawarl ·rwi„it•lt
mał:!:cński z ab<1olwentka w„isze!
Szkoły Sztuk Plastyc?:t1'1t•h ilżbtf'~
tą C1'"'alihó1t. tir<'~ell' ndbvło sit<
w poblii;kim
poił j\'olym n[ebem

C'bwriszczynie.

~

tćDZK1 KLUB „TAEKWON-DO"

~

~

s

S

~

do

li.'\

~

§

Z

•

nostępujących

~

~

~

instruktorzy-zawodnicy:

Halina Urbańska - 1 dan wicemistrzyni
Europy w roku 1980 I 1984,
Marek Kwaśniewski - 1 dan wicemistrz Europy w roku 1984 (techniki specjalne),
Przemysław Kosecki - 1 dan,
Jarosław Kucharski 1 dan,
Sławomir Kowalski - 1 dan.
Zapisy przyjmuje !ekretariat kilubu. Łódf. ul. P io tt"k0w\ka 262. codziennie oprócz .sobót w l!odz. 14-17.
Dla osób wvrótniających sie podczas 1.ajęt klub organizuje obozv szkoleniowo-wvp0czynkowe
(ferie
zimowe
i okres wakacvfnv).

Angielski, niemiecki

§
§
§
~
§

-

~

§
§

lefon: 36-14-54.

ł

tofon

„Sanvo".

!i5-68-02 ])() 20.

łowrot!'k
<in k~wv
l\R-3~-!53.

.R!'x".

PTA TI'NO

-

,.. planistów ds. zaopatnenia,
księgowe,
jakości,

fotochemig'rafów,
wewnętrznego,

A

Praca w zakładach przy ul. Armii Czerwonej 101/103 i ul. Dąbrowskiego 249.

A

Zgłoszenia przyjmuje dział spraw pracowniczych, Łódź, ul. Dąbrowskiego 249 w godzi·

lub

f

J fff

O

mi$tnów stolarni,
specjalistę

ds.

kierownika
magazynu,

Z li M'"

'A' klerownlka

za1cładu

budo-

Warunki pracy I płacy do
omówienia w zarządzie spół
dzielni w godzinach 7-15, tel.
27-36 lub 31-59.

J!
łf

~~=-s1u1~1·1=••1.tt::'! ~~„~~~~
DZIENNIK t:,ODZKI nr l!!l3 (10998)

Slenklewteza 1/11
SZEF A kuchni 1 wieloletnim stażem na bardzo dobrych warunkach
przyjmę.
Oferty 25726
PJiuro Ogłoszeń., Plotrkow1k1i 118.

Nie dotyczy kandydatów 1
woj. łódzkiego.
3242-k
l f®';:m:amm111amama•••••••

j '

l

~

KLUB

ANTENY RTV, Bieniek,
W. frMCP. H-31-98.
1004 ł
TELEPOQOTOWt:E. Ro-

lllak,

'3-.18-łT.
141~

c

§
~
§
§
§

ORGANIZUJE
KURSY JĘZYKÓW OBCYCH:

§

aa.:.oo-a:i.

-

84-61-31,
~u,

TELEK.AJ>RAW A reieneraeia kineskopów ini.
Mael uz:czyk. 86-95-'18.
1785 Ił
TELENAPRAWA TS-a4-19
Xaozmaree

13874 •
TELENAPRAWA 32-48-69
Hreezanik.
!7ffG

KLI.NIXA
GdańskA

Obuwia

i;.

c

Powięk

szanie oobuw!al Poszer:i:anie cholew. Fa.chowe :i:wi=żanie cholew!
Wi;zyw.anie
ekspre16w
w luny eh,
oowierronY~bl

Wróblewska.
278U l
P ARltIETY cykli.n.owanie.
lakierowanie,
uldadanAe.
Ml otek.

78-79-66. -

178! g
KALORYFERY aluminiowe c.o. wykonuje :z

1'0Wierzonego

materiału

zakład ślusarski

- UrAntoni Modlica
52 gm. Tuszyn. Do iazd
od troy „E16" lub ul.
Brzezińsk• 1t Tuszvna .
22.1.'I I(
CYKLINOWANIE, bezpvłow~.
lakierowanie JJt!-lZ-44. .r aniczek.
17131 I
bań$\:i

~

angielskiego, niemieckiego,

~ +

francuskiego, uwed:rkiego
9-miesięczne intensywnego

S

nauczania,

~
~

S
S

§
~

S
§
S
S

S
§

~

~

~ w lodzi, ul. Narutowicza 8110

"'

TELEPOGOTOWIE

MIĘDZYNARODOWEJ

PRASY i KSIĄŻKI

§

§ +
~ +

Witkowu!

A. monter6w lnstafacj1 10„łtnr·
nych I centr. ogr%ewania.

Przedsiębiorstwo

8

Z77M ł

ml,
4· mistrza lnstalacp sanłtar·
nych I ogrzewczych,
A mistrza
budowlanego
1
uprawnieniami budowlany•
ml,
A mistna stolana;
blacharzy-dekarzy,

stolorry,
mureny.
zapewnia wysokie zarobki,
bar -::! zo dobre warunki procy, szeroki zakres
św i nrl c zeń socjalnych.
• Informacji udziela dzioł służby pracowniczej, telefony: 32-71-23, 32-69-35, 84-96-40.
. 3163 -k

5'7-33-M.

A. kierownika dziołu gospodarki 1asobamr mieukanioW-f·

wykształcenie średni~

magazynowej.

1830 g

ELEKTROMONTERA
młodego, 1ol!dnego
z
praktyk4 minimum
~
lat zatrudnię.
Ofertv
1541
Biuro Ogłosze6. ,

wlano-remontowego~

techniczne plus 5 łat
praktyki w normowaniu,

magazyniera,

ByTel.

cjl,

wykształcenie wyisze lub
średnie techniczne plus

starnego

Wł.

o-kolke.

os.

Doły,

tomskiej,

A 1-c41 pre1esa ds. eksploata·

PILNIE

wykształcenie średni ;
r:najomość gospodarki

aze

zatrudni:

5 lat praktyki,
normowania pracy,

uw,

w Brzerinach,
ul. Głowackiego 7/11

BUDO LA O-REM
T
H OLU 1 UStUG „ UD E "
tod1i, ul. Ustr na 3

kierownika stolarni,

snne<111 m

SAMOTNA -pracująe,. l>O- SP A w ARKI, apa wukt I LODÓWKI,
u.mrata!'k i
s:rnkuje M-1 lub kawaJ>rostow·n iklem
rozrulla'Prl.W&. Wójci-le, \el.
lerki.
32-50-76
(tniodchowym.
O~ł<>za.
115-071
14-42-80.
„ZASTAWĘ",
(1980)
n iu do 12).
R•bleń. Ani<>inlew 36.
l'ft! g
1przedam. Tel. 84-94-2'
1516'7 «
mr PRANIE dywanów. My
25311 g
tle olei.a. '3-03-91, W aMl.ODE małżeństwo
:r; ŻALUZJE
'l)rzeeiwsłone
LAKIEROW AN.\,
n<>wą
l!cld.
dzieckiem
poszukuje
ezne 51-9!!-38 Zubrz:vcki.
karoserię
do „Syren:v"
rn!eszk.an!a. 55-88-29
Jn69 c
1898 I
sorzedam. Tel. 55-10-70
25685 I( UI)LADANIE
pO 18.
c1azury, PRANIE dywe.nów, wykładiin Il klie11ta. ra2595!! g M ALżEiq-STWO - lekarz.
terakoty
twaranchunkl.
Ziomek.
W.
intvnler poszull.uje
cja. 83-711-83 Gawlik.
.,WARTBURGA 353" w
IM-2.,-72, 8!'1-20-ml.
m ieszkania. Tel. 55-67-73
!16f •
bardzo dobrym stsn!e Po 19.
WYPOtYCZAL."l'fIA
1przedam Tel 48-95-36
111- ZAWO'RY, upłony, ,caż
2'i30S f
klen
w!ecrorowyeh l
w tods. 17-19.
nlkl - regul!lcja. Kro-POSZUKUJĘ
komfrirtoUubnych zaprasza w
kusowa 668., staśk.ie
28137 '
Wf'f!O mieszkan ia w f,ogodz. 14--18. Re-tkln1a,
wl~
dzl do w~· n.aJ~cia. OferKusociilski~~o 120/4 bł.
lłł!. •
ty 38013 Biuro O!!łoszefl
350 dojud autobllM!m CYKLINOWANIE ber;pySle-nkiew!cza 3/ 5.
do końca 80, 89. 76.
łowe,
lakierow&11.i•.
Kaczmarek.
POSZUKUJF; .amodziel4.'ł-fS-27.
Grzywar.z.
nego M-3 lub M-•. O23a'78 I[
ferty 27797 Biuro Ogło CZYSZCZENIE
'Wl'yMeho..,..
metoda Ul!t?.ADY
szeń
Piotrko-wska
96.
MIESZKANIE k<>mfortoNadkola, haki holo"Vnip!oraco--s..44ea dywanów,
we 5.Z m kw. s telefocze
Judyma
20 (~
wykładzin,
tal>ieerlrl.
fonem w Pab!amoach
Traktorowej). W
Be-42-70 J' llSkulski.
M::rcentrum sprzedam. OnkowskL
1.1864 (
19811 «
ferty 27824 Biuro 011:ło'.\1:YCIE okien, S\lt'~tsnie
6Zeń Piotrkowska. 96,
Tokaraka, 51-13-37. po
2i824 I
14.
BIELSKO-BIAŁA,
M-S,
50 m, zamienię na Ł6di STOLAl'łZA
budowlanelub Pabianice. 36-58-07,
10, mt\rarza - zatrud- INST ALACTl!: elektrycz(16-19).
. nlę. 86-23-81.
ne. Misiak. '14-51-15.
23M1 ł
15231 r
!52R7 « POSZUltUJI'; dost,awe6,..
ZAMIENIĘ
kwaterunko· RENCISTOW,
atr.akcyinych wyrob6"'
emerytów CYFRAL - Autoalarmy.
we
aześćdzie,sięeioon~
ko-nfekcj\.
d.zlewiarPwl!. nowoczesne arate- elektryków pomncnltrowe,
cz.teroizbowe,
atwa I u1Ant~r11. ltam~. Bramofony, domoków :ze Zgierza, Łodzi
amfilada Sródmieś·
towl„. W. H1-'1JI, po
fony. Sliwiński. Piotrza.trudni•. 43-18-41.
cie.
I1
piętro
DA
20.
kow.ka 277 - 8µ7-78.
2as1e g
około czterdzieatometro1171 li
son 1
we. kwaterunkowe. n!,.. PRZY JMF; do n .-!a ez•!AMOTNYCH apomajtl
4rz~
pek w Kon ta.ntynowie. WYTŁUMTANIE
ki blok - Bałuty os.
Biuro „,'lCTORIA" 're1. 34-13-08.
ozdobne. skutecr.ne :zaRadog<>s:i:es KaroPablani„ 1. lłtTyiit•
bezoieczan\ e,
5~42.-ll'r.
lew. Oferty 2.5!!1T Biu19()7 g
11.
112-28-57. Wanczyk,
ro Ogłoszefl Piotrkow>19M.
OPIEKUNKI do
dziecllk& 9tl.
'6łf. AGENCJ' A Mdrymanl111lka l,S...rocznego poszuOSOBA 1 poświęceniem
.um1>0na ,,MARLENA" 97-•00
kuje małżeństwe lekar- CZYSZCZENilll
J)osZ"Ukuje
mieszkania
nlera obi~ te.J)leeukich.
Bełchatów. 11kr. l'f lc<!'!l1kle 84-42-66.
w zamian za opiek~.
wvkładzln.
dywanów.
ta'lt>ty H!llraltieme tft&
111821 g
Oferty 25499 Biuro 0Wiutrowska 84-96-0S.
'P•1(
•·
l[łos.r:efl Piotrkowskll 9tl. AKWIZYTORA (r-kł) za3318 '
1t-.t f.
trudnię.
Zakład Usług
M-3 Retkittla 8ródWnętrzar1k!ch
l.ódź..
~..QD"".D'.J"JW"/H"U//.U..DH.Hn.WW.D'..U~
mieśc!e umienię na
Warneflczyka 14/8
równorzędne lub wiek-

~harnnionle

74-59-14

PRZEDSIĘBIORSTWO

ZATRUD~1

młyn ek

„POLONEZA" w bard7.o
dobrym
rlanle kupil!ł.
51-32-37.
25598 '

MIESZKANIOWA

~f!s-·->: ·':.":·~= .~.. 1~t~!?lł&~ ~

OHJ

(1

Posiadamy wolne moce produkcyjne na
„vtryskarkach o gramaturze wtrysku do 200 g.
Telefon 7 4-17-54, telex 88-45-40.
·
3198-k

BRZEZl~SKA SPOŁDZIELN1A

3167-lc

"M!'J 5C I M:RM__,I F ff FPJ IJC

Tel
2122

U 'Z Z '64J#I_,,

sor:r.e- · WLASNO$CIOWE S'T m
dam . Ł6dt. Wat>l„nna 31i
(Widzew) iy-p „Lokum"
m 49.
M82.'l I!.
zamienię na dom w 1taOWCZARKI
nlo!'?nl~le .
nle 1ur<>w'V'll1 (inne pro!Zczenle-U
snrze<lam.
!)OO:yc:fe). Oferty 24628
Marchlewsk !el!o 42 m 19.
Biuro Odoszeń J'!otr2.57911 !!
kowska 9tl.
DO

absolwentów średnich i zasadniczych nk,;t
1awodowych w wyż. podanych zawodach. ·

nach 7-15, telefon 43-28-07
w. 330.

'11#1

a

2118 e
PT ANTNO. ('!tue klawczna - mrzedam. 4~-79-01.
2114 I!
DOBER.1YIANY 1 rodowodem. szezenletl!. PO psle
imuortowanvm s RFN i
iinee chamPlonce. zwvrie~1,vni klubu I Polski rile<irosto
SPrz„ri~-n
33-93-:le.
2148 I?
i\"'-'Żl. Y
niemieckie :<'1'.orstkriwlosP no rodzi<'ll<'h uł.vtko"\\...,..ch sorudam. Tel. 11-11-82.
24717 I!.
S<:CZE'N'TAKI - bok~rv
4~-IY.l-Re.

,.. robotnik6w transportu

I

sPrzerlnm . Te l
2121/27P41 1!.
VTDF,Q Hita chi VT-8E ster<>o rr„norterekn nowe
- .spned1nn. 86-!!9-n.
'J:7777 I!

tóDZKIE ZAKŁADY TERMOTECHNICZNE
11
W ŁODZI
11 TECHMA-ELCAL

spojlery do Mercedesa, typ 123.

2621-k

BUTLE eazowe, zale~all 
zowane. 11 kl!. li kl!. lakl"r samo<"horlowv. ko-

- ::&a.!-~~ ~~-~~-~-""ft =~~

Fiat

126·p, Polonez, lada 1300, Skoda 105,

od 9 do 15 (oprócz sob6t), te-

KA NAPY narotne, komuletv w-vooczYnkowe. usł u l!i polaca
Praco"l\'ll ia
Tapicerska Kraszew Andrespol 44. Gwoźdzl ńskl.
24e31 I!.
„COMMODORF.:"
16 C
sprzedam. Cwtklińsk i ej 2
m 80.
26625 e
WTRYSKARKI!; hydra11Hczna do tworzvw 120 Il
sorzedam lub wvdzlerżaw ie. O:fertv 2198 Biuro Oitłoszeń, Sienkiewicza 8/5.
SPRZEDAM irreckl błam
- norki. 57-48~11.
2229 I!
STNJMFTh'T ,,L!ipsk" I u&taw
wvoorzvnkovJ"v
„Bałk~n"
- l!'Pr1edam
Tel. ll7-~·-72 1>0 18.
27210 (1
SPRZEDAJĘ sadzonki t r uskawek
o<lmlan P.
„Zinl!anv". Stare Złotno .
.Ta~odni<'ll 36, StanMe.w
Ambroziak.
2.5579 11
AUTOMAT do btte1 .śmie
tanT maszVllk! do rurek włosk ic h - :ade<>vdowanle
kuolę.
Tel
43-87-02
r11no, wlerzorem.
2127 I!.
„REGENT 820" I lrnlumna. susta.l ner. skrz'VPCe
- trorzedam. T~r~ow P.
24 m li.
2123 I!
s~RZEDAM rad!oma?.ne -

budowlan4 w
kupię. Oferty
38021
Biuro Ogłoszeń
Sienk iewicza 3/5
SPRZEDAM domek letniskowy. 48-06-84.
25719 g
DOM piętro w y, zabudowan i a gospodarcze, gara ż, Ai!a, działka 1000 m
sprzec!Rm.
Koluszki
tel. 14-13-94.
25981 g
tel. 32-55.
KURNIK
kolo Ujazdu
sprzedam. Oferty 25927
Biuro Ogłoszeń, PiotrMASZYNĘ 'Plaska
..10" .
kowska 96.
nrzewi łarke trzvwrzeDOM
piętrowy,
ogród
e!onowa oraz sztrvkoov
las spnedam.
Tu.szy- 11Przedam. lll-32-37.
nek, Sclegiennego 50.
25600 I!
25899 g '-'OWA z.erzewarke doczo- SPRZEDAM overlock 4SPRZEOAM
gospodarłowa ZDZ 7 •Przedam
nitkowv „Sin!!er". skór v
stwo 8 ha przy trasie
zakład stolarski Rvszard
z weża,
l.ow!e:i:.
tel,
Poddębice . Ł~zyca,
Wierzbicki. Emilia noczt
69-75 .
25791 I?
Z Km od Poddębic. 99-200
Z'!ierz
21!13 e SPRZEDAM
matrvce do
Sworewa
30,
Regina NOWE Video Panasonic
w vple'ku opłatków I koSzymańska.
NV430EG
sprzedam
munikantó\v. 52-64-53 uo
25531 g
!!6-03-05 no 17
25918 g
17.
2235 !!

,.. kontrofer6w

ł nadkola do samochodów: Fiat 125-p,

ł błotniki do samochodów: Mercedes („przeł·
ści6wka"), Golf, Syrena 105,

·~aM•M'Mlh1„

§
~
§
§

spnedam. Staro- FRBZ.J A preparowana gardzka 43.
firm Wulf!n!!hof! oraz
25575 g
Pl!'ll.nin! odmianv Pallas
SPRZEDAM działkę
Stella. President. Ele3300 m zagospodarowaf!.ance.
Himalava. Cot
ną z domkiem
w Jud'Azur. Washington. Alestynowie. Tel. 33-31-~l.
ksander. Helios. Ama25503 g
:z:onka. Rosalinda. !':ilwia
PÓŁ
domu (drewniak).
l.ódź. Brukowa 9. tel.
600 m działki
budow55-47-30 Hrynaszk iewicz
lanej z powodu wyjaz30004 ~
du niedrogo sprzedam SPRZEDAM radiomaenetofon JVC, ne telewiAndrzejów,
Słoneczna
:i:vlnl!.. 57-13-14. 'OO Je.
27.
2126 g
25894 I(
SPRZEDAM
rejentalnie
SADZARKĘ,
siewn ik zboplac 2600 m 'Tomaszów .
zowv „Poznanla:k"
Wlaoomość:
'f,ódź, tel.
so!·zedam. do ·wvdzler1.a57-80-06, nied ziela
do
wieni11 lokal 240 m Pottl.
lik 31. '!fi.
Brzezin.V.
23673 g

ltl'!:&ca

młodzieży.

Informacje I zapisy w sekretariacie WUR ZSMP w lodzi,
ul. Piotrkowska 232 codziennie

WILLĘ

~1.2

konwersacje I grupy

dla

RUJE

estetyczne, trwałe, łatwe w montaiu dwu·
stronne parapety okienne z tworzyw sztucz·
nych,

metodą audiowizuolnq.
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DZIAl.KĘ
Łodzi -

o

ORGANIZUJE
KURSY JĘZVKOW OBCYCH:
angielskiego, niemieckiego,
francuskiego

~

TAEKWON-DO,

Zajęcia prowadzą

w Łodzi

§

sekcji:

z

Uniwersytet Robotnicry ZSMP

~

A

• KUNG-FU.

S

~

AS

Wojewódzłd

~

zapisy dziewcząt i chłopców od 1O lat

~

§
~
§
§
§
§
§

Ot

O

~
§

~

~

w roku szkolnym 1985-1986

-
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~

3-letnie,
konwersacje.
łel

§
~
~

2-letnie przyspiesione,

OrrantsaJem-,

~

§s

~
kun '11a. ua."'an-

Iłowanych 1nor.rc-ot<>wnJa~ do ep.amlntt
I stol)nla.
pnef)rowad:t.itne>Jo
DH~

British CounoU (Flt'St Certlfioałe łn
Endish).
KMPiK prowadzi r6wnleł kursy Jęsyków obcych c!la. Hkh.d6w pracy.
Bl!tsz:vch tnformacli udziela sekreta~
rlat kursów ezrnnT w 1todz.
10-14.
Hl-18 m-6ez sobót. tel 33-47-49 Zap!llT 1'I"ZV'fmtde ~kretariat kursów fezyk6w obevch od 2 wrz~nls 198~ r.
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S
S
§
S
~

§
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ZAKŁAD DOSKONALENIA
ZAWODOWEGO w ŁODZI

ORGANIZUJE KURSY:

+ spawania genowego,
+ spawania elektrycznego,
+ spawania w osłonie org.?nu,
+ spawania w osłonie CO:,
+ mistrzowskie spowolnicie,
na które
miejsca.

posiadamy wolne

Zapisy pr1yjmuje i informacji
udziela - Ośrodek Kształcenia
Spawaczy lód i, uf. Łąkowa nr
4, Ili piętro, pokój nr 313, tele-

fon 32-89-05 w. 48.
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\I.OO
Pn~ezonny, zaw52e 11bMplee~y
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IDEAL froite -

kupi41

~87-18.

28221i f,/E
Itllm- KWIACIAJlNl'• - łrwpl.. .a.'1-11.
SZTUKATERIE wykonuję
11664 lfE
28299 l/E
lc iewfc~ M-31-68.
AU1'0B1ANCHI - Abarth zamie- SPECTRUM, O\PfOfl'•mo ante, ..,_
stosowan iB. nauka nr(}l!rBimowa.Ili~. sprzedam. 48-98·00

SPRZEDAM:

obrąc.tk i.

MSH-101,

SZWACZKJ;
kolumny . 76-80-.'56
(kurtld)
M-T5-7t.
28Z77 g/E
1647 1/t
os. Stefana M-2 właanośclo~e
POSZUKUJĘ M-!, M-~ be. um&blo.
sprzedam Tel 83-60-95
wain!a. Oferty 28343 Siu.ro Ogło
28276 t.IE
28345 g/E
sz-e6., Plotrko wska 118.
KJOSK rolno-spoiywczy (Pole•ie)
turlln1owll.
de&kt
·
kupi•
PILNIE
aprzeda.m Oferty 28267 Biu28367 " "
86-69-73,
ro Ogłosr.eń, Piotrkowska 96
26267 '1E BŁAM z IMM"d ęrudam tt.l
19Ml 1/E
86-15-02.
.,ZUKA" nowego do odbioru
•przedam Tel 84-10-~
PRZEDSIĘBIORSTWO Zqraniezne
28'~8 f/F.
za.trud'!ll ~raco"IV1l1k6w: - tzwaRadmor,

1'01{ Ą,ftZ.I\
0 7.isl!ka 13.

M-3 własrnoAclewe
T-e I lłfl.. lll-36

3'7-l5-72
23257 t.IF.
•pn;edun
282149 g/E

cz.kd, - "k:rawiec-kott1111111ik:,
mechanicy many11 1r;waln!czyell,
- brygadr.lata~rqtac:tka,
IJll..e'l'-7';
Telefon.:
k n wi~.
28381 1/E
57~ 48-!3
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proponuje. 16.116 Z mllkrofonem
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ryaime. 17.SO 1'.ad!o w tamoctl.odzlc .
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wlej-

PROGRAM n
17.35 „Poradni'k kliniki l!drowP.l(O
• człowieka"
ie.oo „W obronie własnej"
lR.20 Pr!eboie •. Dwó:tk!"
18.30 Wiadomości (f,)
19.00 Spiewajace dam„ pronam rozrvwkowy
19.30 Dziennik
20 OO „Warto icb ooznać"
20.15 „Dookda śv:iata" - „Z.nowu
w India~h"
21.00 „Poza Ziemia" - mai:11zyn
fantastvki nauik:owel
~.30 Studio snort: oił\<11
nożna
Polska - CSRS
a.3.00 OT - wiadomości

1T.!O Zacmijmy od
18.00
18.39
19.00
19.30
20.00
21.15
21.30
22.00

,A B. C" zykowy

l)Onleduałlku
ję

teleturnl•l

Wladomołoł (I.)

Spotkanie :r. L"'i• (1)
Dziennik
Wieczór s Wietn..mem
Mól r:łoa w na~j snraw1t
Spotkanie :r; Libia (2)
Kto kocha. n.le zabij~" !10)
brazyli 'Iski ~erial obyc?.~ joW"J

23.10 DT -

wiadomooel

5 Wll.ZE8NIA
PROGRAM I

··~

„Domator"

9,35 Dom<>wt nrz"'<l&llkohi"
in.oo OT - wlade>moścl
10.10 Film dla 2 z.mianT - „WAkacie we czworo"
11.85 „Domator" - „Domowa apteczka"
11.f.5 „Domator" - „Historia naj-

!UO
16.o.'7

bliższa" (8)
DT - wla.domo~o!
„ Tydzień na. dział ee"

16.30 Dla młe>dych widzów:
„o
mnie, o tobie. o nas" eraz
francuski terial animowany.
„Bvł 90bie czlow!P.k" (1)
17.20 DT - wiadomości
17.30 „M!eukać" wsze-chnica
budowlana
17.!'JO .Człov;•iek dl:i. człowiPka"
18.05 •• 'R~ułT Wrze.foia" - wnJ1kowv nroJlr.am h~-;t.
18.M „Sonda" - „WyMkle 11Pre.-

1!1.00
lP.10
19.30
20.0ll

I WRZESNIA
PROGR.4M I

„Dom.ator" -

Dobrano• - „Był ras tat11"
Proe:ram nubl.
Dzif!nnl!k
FPstlwal mu"1rl Ml-.er.:viit~
wa

~6wienle

Drol!ramu
11.M „Domowe 1>rzerurt.kole"
10.00 OT - wiadomości
10.10 Film d4 2 z.mian:r „Układ
(7)

b1blłotece.

Według

„

we do

mężczyany,

który
• KOBIETA_ PRZED „~e~7.1.a", ponieważ
łąr.z- p~l!kt) Okropna Sytuo.ejci
poezul. Po odjeź
1
dzie lekarn paojenł po- SlĘBIOR8TWO, 49-letnia nut jt>chało tym aamocho- Ftnan.s„wa.
K., zakończyła
czuł się
jenne 1onej. Janina
r
- - . •---:;.
~
Pnybyła
karetka reani- niedawne sa 1praw11 milicji
regularne
dytury
na
maoyjna, Jednak aparał11ra wyka:sała sanik akcji stołecznym Dworru Censerca I lekar:s wystawił tralnym, 1d:sle wypatrycudzoświadectwo
qonu. Gdy wała w Humie
i kupowała od
ekipa edjechala, rodzina 11iemców
stwierdziła, :le lch krew- nich ce 1lę dale. W dal) nemu wraca tycie. Zasto- azym dochodzeniu ustaloona takie
sowano domow• irodki no, łe była
pryreanimacji. Znów wezwa- e:iym6 w rodzaju
watnego
kantoru
wymiał no lekana, który
nie
'j m~ł alit nadziwl6,
ny
walut.
W
chwili
zate
j wci11ł tyje ktoś, kogo o- trzymania miała przy aoj fłcjalnle skierowano jut bie 800 tys złotych, a także duże i!oścl marek RFN
. .._
I w aaiwlaty.
·
i
NRD, dolarów. rubli,
ł
llb111waj11 1ię nam rół- koron norweskich ltd.
A w 103 ROKU ŻY
:.
ne pomysły na temat jaj kości kadr 1duźby zdrowia CIA Turek Sa!ih Soya!
zostal po raz osiemnasty
l i jej wyposażenia, ale po· ojcem.
Jego 1<óstil 1 koj wstrzymamy 11lę s
Ich
d
kt6ra. powiła
i wyraieniem. bowiem tak l el timtt,
źle aię

..

!

,.

t)()ktor

Born.ar" ierill.l TP
11.25 „Domator" - „Bądt nle-kn•"
11.3.i .. Domator"
11 45 Europejskie narkl narodowe
- Holandia (1) - film do<lt.
111..215 DT - wiadomołci
16.30 Dla d?.ieci ,Akademia muz;vczna"

sorl•ntowanł

w

czyły.

ansym

bryilł• aportowym wiedzą, te mło
dtiei mamy · zde>ln-. Swego czasu
nui juniorzy (d() 25 lat) byli mistrzami Europy, J;reszt• bardzo
młoda była też drużyna. która w
ieszłym roku wyirała złoty medal na olimpiadzie. Dziś i:>rezentuJemy eiektlwlł rozgrywke własnie
Nie będziemy aię tu zsglęt ać
i·eprezentanta mło<iei:o pokolenia w tajniki licytacji. koniee końców.
Knysr.tofa C~ula - n.a. turrue- para W-E doszła do szlemika w
.lu w Mariańskich Łainiach.
kiery, a rozgrywał Czul na pozycj.i W.
Zaatakował N asem karo, a nastęi;>nie wyazedł blotką w tym koloru. Zauważmy, że nawet widz11c karty 'Przeciwników, będzie
my mieli apore trudności 111 zrealizowaniem tak wygokiel!o kontra.!du b<) przecież iidy uda sie
wy!rm.paaować kr6Ia trefl. to trzeba bedzie oddać na dziP.siątke. A
Jednak nasi młody brydżysta poradził sobie. PomyElcie, jak udało
mu się wygrali grę, a potem porów1111jcie 11wó.i 1111osób ro7l~rywlti
1
rozrrywk:!ł pol~kie,;1> juniora.
OczywiściP., wiedział on że szan!e wn:rani;i l!t'Y da.Ili! mu dobre
położeni~ króla t.rPfl. ile pr-:>blem.v i>rcale sie na impasie nit! lt°IJ!i-

Karłowicz

2ft.30 „Wakacle we czworo"
włoski film krvminelnT
!2.00 DT - kom~tarzf!
22.20 Mone wokół li.BI - 1ait11dki
()Ce.an-Ow
2!?.50 DT - wtadoniołl'I

- PROGRAM JJ
17M tvrie nci f.\t1,.. 1ini 0
18.on „Pe>bocze aportu"
tR.20 PnF>boie „DwóiklH
18,llll

Wiado•no§cł Ił.)

reci19.00 W naszvm o!!rooz!e
fat te.sporu „Pod Buda"
HUO Dziennik
20.00 „Goraca ltn!11." !:'!t'?r~ss

111.!55 Dla młe>dyeh widzów - .•C•reonrterów
lak"
.•Salon muzvell1!~ - „"l"e11tl17.20 DT - wiadomo.śel
w!!l chórów t>olonl 1n 'f"Ch w
ZVll
17.30 „Wspólna Pi>lsl!:a - w11pćl
Kosz11llnir"'
~W T'vdzleń
ne SPrawv"
, 21.H! „o nich sit mówi"
Q OO Teleranek
iiras
.,LataJ~ey
18.00 Telewizvinv Informator Wy- 21.45 l\1inire('it.iil - GraiYtla Świ
Czestmlr" ru - film orod.
dawn!czT
tał!r
CSRS
18.15 .,Szkoła 1>0l&ka" - \'lroitrani 22.no OhliC'?'.!I notsklP~o kina
IO 30 OT - wlad<>mok!
tilmowT
..
Nnwv"
IO„% .Na ziemi ! w dęb!nROh"
19.00 Dobranoe K.acZAnE'k
13.21l DT - wladomo!c!
Cubaeua - wvsua 'D&Kukurvdzka"
rlH" - hlsinański
dok.
.• Dia1tnou."
tt 01i .DO i:wirciestwa t wolnn- 19.10
19.~0 Dzlenni<k
iei" - widowi~ko muzycz- 20.00 „Czat
wvber6w"
ne
20.30 .Układ krdenla" ('I
l1.51'i Siedem anten
st.a tni) •. De>ktor Bol!napH
I WlłZE8NIA
!3.00 K.ra1 u rals<;tem
serial TP
PROGRAM I
!3.2.~
Mówili
nie ma Warsz11- 21.M Film dok.
wv 11 tu fost Warszawa" 22.:?Jl DT - kornen tł
rze
„Dolm.ai<>r"
dok
Kochanek
22.4-0 . Pen„trRcie" 9.35 „Domowe ~ole"
IU!> !eatr dla dzieci Jak
światła Kslęf:y~
10.00 DT - wiadomości
to w szkole"
22.35 OT - wiadomości
10.10 Flnm dla 2 :mm!any - „KryolMO OT - wiadomośd
t-onim Trianon" (5'
15.tn Tam !!d?.ie rośnie waniPROGRAM n'
dl.•
11.111 „Domator" - „Ty'lk•
lia" !XIXl
17.M „to „nieznołne dz\ecla\i" w
ciebie"
Hi OO Maeazvn sportowy l>Ożvciu I tltmie
ls.35 „W szkole I W' domu"
oołudnie
"''śród mistrzów 18.00 .Wokół Chopin.a"
etudlum •j'(>l(rll.fii
18.5~ NURT Ił'
1~ in Antena
„Gładkowska czv Potoeka"
lt!.3~ DT wiade>mo.ścl
l<l OO WiPciorvuka - „Mall 111\e- 18.211 Przeboie „Dwóikl"
18.30 Dla młodych wldzÓ"llt"r „Majs:rk„ńC'V wielkicb l(ór"
111.:in WiaifQmn~ei lt,\
sterklenka"
19 20 Wvsl.aoi~nie
ministra
e- 19.00 „Gang Marcela"
program 16.5.~ „Piatelr i Pankrac:rm"
świ'itv f wvchow~·nia prof.
17.20 DT - wladomclel
rozrvwkowv
dr hab Bole.~ława Farnna rn.::in Dzienni•k
•
17.30 Pl'Ol!ram nubl.
19.:in Dz!Pnni'k
20.00 „Gorąca lin.la"
18.00 „Bez DT6by"
'?O OO W obronie własnej"
19.00 Di>branoe - „:PsJ1dt Oh"llVat,
renorterów
· oolsk1 film fab.
20 . 1~ „Galowv koncert
r:wlazd"
..wuvstkkb brat"
21 .:!!'i P'?!!SZ
1 - IT Bałtvckie Spotk~nia tUO „studium" - •..D:r.leot ,,ny22.05 'Soortowa niedziela
Teatr6w
Onerowvch
!osz.łoścl"
·i2 !i!i Nihil est" - film muzyont 85
19.30 Dzienni'!!:
r.wn-haletowv
21 10 „Zbliżenia, czvil to I owo 20.00 „Monitor rzedowy"
'l~· 15 DT - wi~rlomośd
20.30 „Kryptonim Trianon" (!!) o filmie"
21.25 „Prawdv
Polaków"
ra<lzlecki serial ttenHcv1ny
PROGR!\M II
Wiara o1ców na~zvch"
21.40 .Żniwa 85"
21.s:; X" i:anr~s7a - „SlrRch 7 ~UiO OT - !tomentJłr7l'
12.50 F'•lm dl~ nicsłvszacvch
pierwszel reki" - amery- 22.10 „Klttb mlędzynarodo"'1"
\V l'lbronie własnej"
kański film tab.
23.20 DT - wiadomości
orod ool.
DT
wiadomośel
14 15 .Sol'lirzPnie na wrzesień"
PROGRAM I
wnisknwv mm dok.
1'1'.30 „Wielka tra" - t:e'leturnlej
15.30 l\ll:u?a7.vn nif'dzielny - Na·
IR.30 Wiadomoiol (ł.)
'Z" ~Dr:łWV Ił..)
19 OO Minirecitale - Sawana
Hl ~o Dz i eno ik
Nif'thlela w .DwóicP.„
4 WJłZESNIA
20.ro „Galerie I mutea łwlata"
lfHJO l)T - wiar:łomo.\ci
PROGRAM I
„Atenv" (1) - film
dok
Hi.O~
Wzrllo7 Wisłv wzdluż Polorod. RFN
-;ki" - ~d.arisk
\ 11 .30 .Domator"
20.30 Firma nortretow11
Hanny
tn 20 Tutrn ooniPnziałek
~ - 3~ „Dnmowe urzedszkole"
Bakułv
ICHn
Klnn s;tfo" - masiazyn fil- 10 on f)T - wiadomoścl
21 .45 .. Wilhelm Milczacy" CHI
10 10 Film dla 2 zmianv - „Kto
mowv
ostatni) - be>lenderski
z•1120 Dzień dohrv panie Eintam ~oiewa"
riAl hist.
"ltP.;n" 11) francuski •~rial 111~ Domator" - „Zielono ml" !2.35 .• Stan krytyc7.ny" - „Opu11.45 .Minisoelk:trum" - •• Na ornv" (1) (f,)
binitraflczn:v
18.2!1 l'tozrnowa
wicema r51ałbite"
2~ 05 DT wiadoniokl
----------------~:..~.-r~-----ll!-'!l!Uel!e'!'-!e+-.;;~:!ililil!r.'~'l:ll:>~-=>>.'1"
J -~!.."O'·"'®"llH!fliWWW--A~»"'"'~""'"r.·"'''1"'"'·-----l95A\1!1'4ii
___
ltlf

mm

„

- mm

w

n.owych prnpisów,
komuś, kto nł• odda ksiątek lqczne; warto.kl do
HO dolnr6w więcej nit
60 dni po ustttL•:mym tertutonlem.
minie,
gro~i ko;ra
do
pięciu
lat więzienl11
i
A W GDAN'SKU wu- gr211wr111 do pięciu ty•.
waao porołowie ratunko· do1r.i.r6w.

LepleJ

żanl~"

ue

grorę łludracjam! zier11nvch
prze.i
fłikotvn•
plue. Wkr6tc• l&kl• „obr11zki" poj11wiq rif
no;
wuystkłch
piiczkach
papi1ro1amł,
cvaaramł i

.-....,,,,_..,,.....J

11UO ~lennik
20.00 Publicystyka
20.15 Teatr Tel111wiz~
Racine
..Fedra"
%1.45 Żniwa 1115
21.55 OT - komentarze
22.15 .,Był taki bal" - program
nubl
22.50 Pegas
23.25 DT - wladomofm

krążenia"

l WRZESJlnA

111.2!1 OT - wladomokl
16.30 .,Kriu(" - Inal?A>:Y1l h.iircerzT
ltl.5.'I Dla d~ecl „Tik - Tilit"
17.20 DT - wiadomości
17.30 Losowanie F,xpre!IS Lotka
Ma!e20 Lotka
17.40 „Jeżeli kochMz" - film obvc7.aiowv nrod. ZSRR
18.45 . Bnduiemv mnstv" - r~n
19.00 Dobranoc - „PorWA11.le Baltazara Gabki"
111.10 „Archiwum XX wleiku"
19.30 Dz:iennlk
20.00 Publicvstyka
20.15 „Kto tam śpiew11'' JUJ?ll'Sło
wiański Ulm fab.
!!. ,4{) Żniwa 85
21.50 DT - komentaru
22.15 „Lud'Z.le i :sdarzenia"
22.55 DT - wiadomokl

1.....,.........._......_...._._.._.._..._..,....................-..-..........,,_............_.._.._............._...__......._~............--..-..-......

PBOGBAM D

M

'Pedac.,.lk• toPl•-

la"

nrorram
Łań.eut

k uńeu

ratował Ziemię"
L~boratorlum

r.,p.

DUbl.
tR.10 Festiwal muzvkl -

1!1,,5 NURT -

A llAI OSTftZ.!GA naprawił• nikt je111cse nie
J"'ZSd •kutkG"'ł po:lenio. iclt;bił łajemnlcy tycia.
mlnbtt!' :rdrouiłtl 1.11
A W
AMERYKARl1!a7łdii pos.r!ł jeuez1 d4- SKIM ST ANIE
.Miuourł
l•J: !'ozpocztto ta.m pro- nie b,dzi• sic j&1t opladukck JJllPł•ro16to, kt6- ca.ć przetrzymywani• ltLb
"Sich ept1kow11nła
opa· w
og61•
nieoddawanie
łrzone
14
budzqcymi książek
wypożvc·onych

mu potomu, m4 U lG· dem łwanałclo es6' Cl).
tti.
Gdv prt1io tureek11 Wszyacy byli po4e1unł•·
w..,-11złła wqtpliwolt civ leni wracali s wlej1·
!'ncz21włlci•
w tak 1ę- klej 1abawy.
Z•p-••
dzłto11m
wieku
można tak szczęśliwy finał wyzoatać
ojcem, ten
o- padku należy zawdzlęcnł
lwiadezfll,
i• dla udo- nieumowitemu lolskowł
wodnienia awoich sił
w w samocbodde
Dlater•
hl'n względzie podda 1ię ludzie specjalnie nie •·
badaniom lekarskim.
cierpieli, eholi pojazd rH•
• NIEDALEKO NOWEJ padł 1łę w tł.robny mall:.
BUTY Jadący z 1:1:aleń.
A „ZMlANA
NAZciit szybkością ,,Fiat t25 WISKA powinna odmł•
p" :sjeohał • nosJ, k•- nU moje tucie ł Jlf'Zeła
:lliolkttJĄc uderzył w drze- imac.' pl'cha.
który mnłt
wo I wrl!ucle 1akoóc11ył pTulladowa! ~wfor
Jazdę na dachu. Gdy na-· dzll P•to!im An.gttk.
denła pomoc, na mieJ•
Nł•
moglem dotychczo.r
cu 13stano
łny osoby, uzyskać
np.
po.tyczkł
uesztl\ lekko pokaleczone, bankow,l, a ł tł Z'!ttt!eco może wydawać się ko- z!Pnf1m1.
pracy młał11m
lejnym dowodem na lit- sporo klopottSw". Trudno
nienie Pana Boga Rf'szta «ię tem" d.zitvłt, •koro
pasażerów, łj\cznfe z tle- do till'c!awna nazywat flę
rowcą, nciP.kla.
Piszemy on
(w pr-e1dao;;łr
'li.a

PANNA (23 08.-22 09.), - Wl~
cej tolerancji i uśmiechu. Ludzie Cię otaczający sĄ Cl bard7.iej życzliwi ni:!: Slldtisz. Cz.as
najwyższy to u,uważye I prze..
•tać tworzyć sytuacje konflikto-

we.
WAGA (13.1!9.-28.10.). - Ob!ecuj,cy tydzień - zar6wn.o w
pracy, ;lak I w tyciu pr;rwatnym.
Uwai:ai
jednak,
a.hyś
pochopni• nie 'llVyciącał 1.byt de.lekos!ę:i:nycb wniosków Małe też
~piękne.
łlKORPIOK

(24.10.-22.11.)
Spotkllll.le :c osob-. o której prawie jut upom-niałd !Uanles:z
przed motliwości' dokonam• dutycls :r;miu w swy:m dotyehczał()Wym łyelu.
Wybór zalety
tylko od .-Ołeb!e. Zaryzykuj!
STRZELEC (23 11.-U 12.).
Mn~j pośpitthu.
11.erwowołcl,
e~jonalnego
iunp.fowaa!A.
niienj siły-! Cffka Cl~ dętki

okres Zachowaj umiar I wykat
rozsąd1"k
Panna Cl pomoże.
KOZIOROŻEC (2312.-20.01.) Kłopoty finansowe
Nie przejmuj aię jednak
tym zbytnio,
pi~!l\dze szczęśda
nie dają
Z listem nie zwlekaj. wyślij !(o
Jeszcn dzisiaj. Poszukaj: Barana lub Wodn!k11.
WODNTK (21.01 -~Ol!.). - Zawodowe ambicje przerosły twoje możliwokl No, cóż klaml<a
zapadła
Chociat przez ten
pierwszy tydzień b:itd:i: mlł;t' dla
podl\•ładn~·ch Nie bardzo Ci to
pomoże . ale odejdi.lf'~Z t twar7.<!
RYBY (21.02.-20 03 l
- Potrzebna Ci rada kog~. 'l{to spokojnie,
roU11dnle
patrzy nil
twoje kłe>pnty.
'Rozejrzyj sl1t

wkoło. Zwł!SZC1.I
„Lwv" Cie
n!e uwie>dl\. Więct"j ~&ufania
dcls doświa1k7e-nfa !nrnych.
RARAN
(1Ul3.-21 015.)

l!'rzyld-zl„

llllł.

Wiel"

powodów

o

decydują~.,.m zna.się tu
d1'.[e..~iątk•

czeniu okazuje
lr.!.\ro, .Tesli jest ona u ;!racza N
moż11.&

-

t1r:><ygoto·11rae prl!'ymU!I.

I'!> dwóch lf'WBrh k~row~·cl1 Cz11l
odebrał przeciwn ilrn;,n k:iery. gcia11.nllt piki, a potem je.:z~z.- uoc i ą
gnął kiery i w cztel'Okartowej k<Jń•
cówce :wstały mu: w ręl'e Motka

kier ora-z trzecia dama z ~vale
t<>m t.refl. ns Etole trzeci as tr<>U
I dziewiat.ka karo, zaś u N_ trzeci król trefl (z dz·es1ątka.
czywiście!) oraz dziesiatka kar„,
I oto klasyczny przymus: W zagryWa ostatniego kiera I N wpa.
da w prawdziwe tarapaty. Jeśli
będzie się star.al zacho-wać dziesiąt
kę karo, to musi odrzucić t1efla
i w takim wypadku W zri:ud ~
dziadka dziewiątkę karo, a oo impasie treflowym weźmie wsz:vstkit
lewy. Jeśli N wyrzuci dziesiatkę
kero na stole zostanie drue1 a.s
treflowv ora:i: dobra dziewiatka ka•
ro.
Roz~rywka 1 duh·m wyczuciem.
ale be:i wvohra:ini i choil odro•
biny optvmizmu nie ma po co
~lada6 do kart.
KROL KIE'&

°""

do z.adov;olenla. Wreazci• to, aa
co czekał.el Nie z.acmlj jednak
l\zielić włou na czworo Szczeście aamo alę „pcha drzwiami
I oknami" Nie zmarnuj tego!
BYK (21 04.-21 05.) Zostałeś szefem! Teraz będzlesz m.iał
kłopoty 1'we>ja ambicja przerasta twoje możliwości Po· co Ci
to było? Masz bardzo dużo „ł.v
Clliwvch w pracy" Ale podołasz Zmień z.awód,
lub znak
Zol'!iaku.
BLIŻNIĘTA (22.05-Zl 06.) Zapowiada się wspaniały tydzień
jednak d() dentvsty Dolna
„czwórka" I „siódemka" wymagają zdecydowanej Interwencj i
stoma to loga Druga połowa tygodn iB - wielka ulga
RAK (22.06.-22 07) Spemlen.le
bard7.o ukrytych planów Ktoś
r~eka na wiadomość. W pracy
drobne klopoty - w~·jaśnij! Jak
zrobisz to dyplomatycznie, mote
na WF>t f a wl!ns .
LEW <23 07.-22 08.) Dostaniesz podwyike.
ale
:!!ysku:r:
'1.ieprz:rlaclół. Prywatnie:
'llle7.łe inwestycje uczuciowe Zbyt
ciut.o wynutów 11tumienla Więcej
<'last:vczności. zwłaszcza w myśleniu. Inwestycje
nad:i;wyezal
tra!ne.
Idź

~-

··~

Kartą

....

.........

Rewolucją Październikową

ta-1

POZIOHC>l I, ~rzy- • llaktt
I. Pi·uwoa i doręcza twoje

ni~•

11. FO«forowy nawóz .ztuczny 12. Skała
ni:adowa (różnokolorowa) 13. Trwo•
ga, lęk 14. Tytuł władców starozytnego F'giptu 17. Budzi się do
życia wiosna 21. Sylwqtrowy lub
nrzHyl!ki I . :Roczna roślina upra- karnawałowy 23. Jej atolieą lest
waa 1 krzyżowych 10. ZSRR p:·~ed Tallin 24. Powołanie na tron w
drodze obioru 25. Cztery kwartały
27. Stawiasz Ją nad „!" 31. Pok.a.rm. pożywienie 34. Susrone _iąd
ra orzechów kokosowych. :r; kt6rych wytłacza się olej 35. Nakry.
cie głowy 36. Główna oś pędu a'l.
Klęska, nieszczęście 38. Sucha KiElł
basa z ośleiio mięsa 39. Podro<l.z.ina
ptaków z rzędu blaszkodiiobych
4-0. Produkt na siano.

0

•
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PIONOWO:

1.

Potar

S.

Nocny

stolik 3. Rodzaj grubszego papie•
ru 4. Stołowa lub lugosłowiafl.ska
na. 4 kołach ~- Ziomek 6. Wier.51:
i,:tanowiacy pewn11, całość myślow\
tekstu 7. Solona ikra ryb Jesio-trowat.vch 14. Technika malarstwa
Ś<'iennei(<> !fi. Uzdrowisko w Oolinie Pooradu 16. Szczyt w Tatrach
Zach. nad Doliną Kościeliską 18.
Poświadczenie 19. Część funta an!(ielskiego 20. Pierwowzór liczydeł
21. Bufet gastronomiczny 22. Prosto z a o teki 26. Ostra, stan<>wc:i;a.
odpowiedź
28. Dysharmonia
2!1.
Płynie przez Krynicę I Że,E(ie:>tów
30. Wiersz początkowy nowei(o ustępu :u. Roślina waszywna o iartalnych liści.ach 32. Dwukowwy
konn~·
p0jazd ant:rczn:v 33. '\Iasvw górski w pld.-wsch. Francji.
01>rao.: J. KAŁUŻKA
Do rozlooowania: nagrody
kowe.

ksląi

