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WeionJ s 4•1ep.ta.m4 'A.& X Z)Hd
partii s woj. katowlckiet• 9P0tka1 -141 Zblcn.I.w Meuner. P ·rem!er jut jednym • repreuntant6w l)()lad l\wierćm.illonowel ruP.1 cxłonk6w partit 1 kandydatów
katowickiej, wojew6drkiej or1anl-

rum

aoboła

Wydanie

mu ko:nfereM}a wojew6d7.ka.
Z.blp.i- Meame.r od1>0wiadal na
wiel•
nych
duczych li:raju .l part!!, ,rae ! saperspektyw!•
mlerseA wlads w
nafbiltaych lat.

do MFW
12 cz.erwca Polska

członkiem

dę

.t.t.ła

Mlędz;rn1m:1dowego

:run-

dunu Walutoweto
w ll!l'.'Wal'tek, w w„zyqtoru•
mLnister tin1U1116w, lłtant.ław Ni~
r~du
karrz pod.'PLH.ł, w lmlenlu
PRL, tekst um.owy o J)l"ZYl~p! ...
niu nuzego kraju do tel organlucjl·
Z okaa:j! -podplunl.a dokume!llsię
tów, min. Nieckarz spotkał
i: dyrektorem zarządzają.cym fundustb . De Leroslrem o-raz z wytz:vml funkcjonariuszami MFW.

PRZECHODZIC JIZDNl•
-

JAK KUROPATWY

Międzynarodowa 1r11p• endł•·
loir6w od kliku lat 1ajm11j1 st41
pny1t"owant.
lllPC&W2'
ptaków' ł płu6w ł•
enej zmotoryzowanej eywillsa1t„
•JI. lamoohody ałan.-will
wiem olbrsymł• llłebespł... •6·
1łwo nie tylko dla dllłyeh 4slko lyJlłeyoh swlen"t, al• - łakł•
dla tab, Jety, 16łwl I wiei•
lnnyoh sahmk6w łyJ~•la w
Europie.
Wieloletnie obserwaeJ• wykazały, ie najbardsl•J llWaln• ł
zdyscyplinowane prsy prseoh•dzeniu pnes aułosłrał7 ł Jeii·
dnie li\ kuropatwy.
Gdy aładko mlołyell ••sł
pn:e;JŚ6 pnes Jezdni•, plerwna
mama,
wyohodd na peboc.e
która długo obserwuje 11łuaeJ•·
Na jej znak, jak mon 11.a)ny.
bolej przeble~aJI\ Jezdnię aa nł2'
łata,
umyka
małe. PO<lhód
którego :zadaniem Jesł poroni•·
nifl, lub sawr6cenie młodych, w
zależnOŚ<!I od salsłnłałej •rtuaejl.

•wi•-

•b•-

""t,

Wł..OSIU iEBnAK: -

MILIONEREM
a llczac:r 89
lat anonimowy :tebrak • Neapolfl byłby 1llnMowany :pnes 1"1·
Małe brakowało,

tlilldńw.
ten ed nłepaml•ł
Ozłowlek
nyeh lał ujmował alę łebram
nĄ wysladująe na 1lljey. 11\•ł•
dzl. wldząo Jero lot era• eoras
wyraźniejulł staro.tl\, tywlll 11ro,

opiekowali się pr:zyodzlewkiem
eo
robllł
jednym ałowem mn~ll, aby tył w miarę ludsko.
Jednak ro"Zchorował
Star:r:ł'e
znów sąsiedzi - sała
się l twlll, aby umle~cl6 ,;o w -prsyl'odcns -przenosin okałułkn.
:ra•ło się, h 6\v tebrak spał na
•iennJJrn wypełnla.nym nie łyt.
kti nlei:liczoną llośelą b:\nknotów 11aplerowyclt. ale równie!
złntcm I Innymi droP."ocennofolaml.
R.YK RYDLA LEPSZY
W jednym 'l niew!elkir~ mlasle!'zrlt allll'rykań~kich. lf'ząrym
w odlegtośei ok. 40 km od San

fi'rancisco, po remo1icie uru~ho
mlono na wi~";y rrmizv stra'laOkle.i zeirar. którv kahla r;o<l>;l~e
ilosc1a
~vf?nali,rui<' odoowif'dnią
rvku krowv Na1mniast w Pn·
turlni1• i o llólnoev ro7.le!?'a ~ie
o•lnow;Nlnia
~t„r1" hv1Jla.

ilość

Prezydent Republiki limbabwe
z oficja Iną wizytą w Polsce

13 bm. odbyło aię XXXIV posiedzenie Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu i Episkopatu Komisja podjęła, w celu dalszego opracowania, problemy z zakresu ~o
a
państwem
s11 nków pomiędzy
Kościołem katolickim w Polsce. w
szczególności omówione przez przewodniczącego Rady Pań5twa WojJaruzelskiego i prymasa
ciecha
Polski Józefa kardynała Glempa
lllynny piłkarz bra:1~·113skl w czwartek sadeblutowal w i:nlstno1twaell
w toku ich aj)()lkanla 24 kwietnia w apotkanlu z Irlandią Płn. Z Jego podania Caaagrand• zdobył trze·
w1ęceJ 1ratulacJI
omówiła tO'k
br. Komisja ro.in.
~1 11 bram.kę, a Zico (u góry) otrzy ntał od kolegów
pnc nad ure1ulowaniem atatusu niż sam atnelec.
CAF - Reuter
prawnego Kośc!oŁa katolickiego w
PRL oraz sprawy dzlałalnośd charytatywnej Kościoła.
Gra na.uych piłkarzy nie W'zbu-na nim spoczywa 1ila uderzenlodza u mie-sz:kańców Brazylii, ina- wa Polaków.
tego
reprezentacji
Wygrana
Jl\cych aię pr:z:eciez na pik• noi.nej, większego :z:ainterei;owania i
(Dals zy cl11.1t 111t str. 2)
emocji. Wyniki, a przede ws:zy11tkim n ienow-0cze1ny (jale .się tutaj określa) 1tyl gry polskiej reprezentacji je!t aporym zaskoczeniem. Rozczarowuje zwłi!lszcza Zbik !litUrt e kOlllcerty XXII P'e&Łl .rn.lew Bonie).. Zdani m braz:vliiwa u P . enk! Radt.ltoeklej. Lau- ak!ch komentatorów duto łlłsb~zy
11 bm. .abylo e\41 w Warna wie kolejne posiedzenie Rady
reatem g16wnej nagrody - „Zdo- rut <l lata. temu w H!upan!!. Na7H'J>6ł al pilkarn 1raj' u. wolno, sch'rOPZZ. Praedstal tono jej m.ln. wstępny projekt prorramu
został
tero 1amowara"
.,Studio 123" 1 Opola. .,Srebrne aa- matycznie, bM i><>lotu i fa~tuji
pol.9kle1• ruchu wawodowego Po ogółno pol!'cznej konsultacji
mowary" otrzymali Da·rlun Nie- mal1' po atne luk! w składzie
projekt t•1• dokumentu przeka r.aT\y będzie delegatom na Il
budek z Kielc I Tatla,na Kauc:ror Oto najkrótsza
Z1romadzenl• OPZZ. Rada pod jęła uchwałę o zwołaniu tego
charakterystyka
Ma.r owleckiego,
Tomaszowa
z
s1romadzenla w dniach 26-30 listopada br. w 1tollcy.
1amowuy" - Bożena wystawiana w tym kraju :i:espo-.
„Brązowe
Waldem.ar łowi Antoniego Plechnle7:ka. Jea Legnicy,
żołyńska
! Małfo dynym, kt6ry :z:biera pochlebne reZagania
:i:
Kai:perow!cz
W 165 dniu roku s łońce wzelltotnym punktem obrad rady
cenzje jest Włodzhnlcn Smolarek.
Zatwlerdze>.no teł organlucyjll<>rzata Kraś i: Wrocławia.
szło o godz. 4.14, z:ijdiie zaś o
prog:ramowe założenia przekszta!- były kwestie ochrony środowiska
Dziennikarze akredytowani J:>r:z:y
20.59.
a•nra 1I z,J:romadzen!a w koncres naturalnego, te szczególnym u wXXII 1''PR przyznali sw, nagrodę
polllkich :i:wiązków aawodowych.
(PAP)
Bożeni" ŻOłyńs.k!ej,
utwierdzono zględnieniem miejgca pracy.
posiedzenlu
Na
prnd1t..wion1 przes komi1j41 1tatutow4 projekt ,1Tes w 11>rawle
zmian 1 u:supełruen w dotychcsuowym statucie OPZZ".
DZI81
Elba, Ba.tyli, Rufin, Wa.lerr
Xomentuj,c wat~pny projekt protramu, .Al!red M!odowicc przyznał
roTlt01
racj41 dyekutantom, którzy twlerw IObO~ (1ł. fte'l'W<:a) uplalola.n:ta, Wit. Leon.&, Wiola,
cb:il!, iit ·dokuml!<!lt ten powinien
Witosław
roWr
w
l)rnrwa
~''
nowan.1.
by~ bard'Zlej :swarty, ayntetycny I
grywkach, &d w ftiedziel" (18
piuny przystępnym, srozumlałyni
cHrwea) od.~d' al~ l>l•rwrze
Bank Swiatowy prowadzi od lat cy ZjednoczonJ'"Ch Emira.I.ów Ara)>Jttzyk!l!i!ll. W projekcie programu
meae 1/8 finału:
powln:nlltmy równld - kontynuo- 1tatystyk41, w kt6r•l odnotowuje. skich.
Mekaylll: (t1tad!on
Bulrar!a wa.! pr:zewodinicz4cy - odwołać 1ię ile w danym roku wynlólł ·doA:ztłlC.9., todll. IO HHU Stt>i•k!„
Opublll!:owanr w Wanyngtonle
do hiatorH klaaowe10 ruchu 11wo- chód narodowr w danym państwie
w 4nl• lstdeJaym ,rnwtbJe
1(0).
dowe10 w Polsce, w tym także w przeliczeniu 1\1. mleazkań.ca. Q... wstępny raPort Banku Swiatow„
dla Lodzi aułępując- ltOlfOh
Belrl - ZSlll\ (.tadlml NC>U
do wie-lu Idei sawartych w porozu- t6t wedlu1 n ieo!icjalnych je.uc:z:e go .twiafiiu. " - lllslt"<tl apn ...
zaohmursenle msle t 11l!llark•_·
o.mp w Leon. 1odJ:. !4).
m!e11lach sieTpnlowyeh. Nie możemy danych, w 1984 roku (fisku.t nlewane. Temp. mau. IO ał. Wiatr
dodopuŚ<:l6 by pow.tało wraż.nl•, li rychl!wr,
naJwiękue
ale„.)
<D•l#y eh11 na
1łaby 1 •młarll:owan1 -6bl"1l1'
.1ja wll!Amy si~ snlk•d.~.
shody na &łow~ mieli mie11Zk11ńi p6łneeno-w1oho4nf..

li zgromadzenie związkowców Rozdano
w końcu listopada
'!~~!'~~.~!:.:„.

i <'7f'~to •lrie.,ypialem
wstawania.

sobotę

dzień

przerwv

o najbogatszyc~
.w. "

Łodzi woda ·

szkodzi ...

ta ttamwaje ł t autobua6w ' nie -W•chodu. Jdr poinformowano nu
we:r;O"raj a zajezd·ni w Zakładzie Euerietyc:r;nym l.ód:t
wskutek uakodzeń wowodowanych Miasto, u.sterkl q 1y.tematye:inl•
pn:e~ ezwaTtkow, ulewę. 38 auto. uauwane l dziś w!eczoreni wnya<:y
bueów l 30 tramwajów wyrua:zyło mlegzkańcy l,od:d powinni ml~
(a.b)
jui prj\d.
n.a trasy z opóźnieniem.
Des:z:c:i: zaszkodził tet kolei
Ok. 70 razy musiała lnte-rwelonla<ne t:e>stały tory na 1t11cJi l..6dL
-Widzew l na szlaku prówad:z.ącym wa~ atrai pożarna ratując podmy·
te domy mieszkalne, •zpitale, tłob
:i: Widzewa na Chojny ! Karolew.
W uocy 1 czwartku n.a piątek ku.r· kl I :z:a'klady pracy. Najtrudn iejsza
suj4ce tamt~y poc!ul miały PO sytuacja była jak :r:wykle w rejo(nazwa adeopóźnienia . nie ulic Podmokłej
minut
kilkadziesiąt
Wczoraj sytu acja wróc!la do n?r- kwatna do aytuacji) l Dubois. Wypompow ywanie wody trwało od 2
my.
Nie da alę tego natomiast powie- w nocy do godzin popołudn iowych
wczoraj. Kłopoty powtj\rzaja się
dzieć o energetyce. Ulewny deszcz
apowodowal zalanie kilkunastu sta- tam s ystematycznie przy każd ych
cji transformatorowych, co najbarIDalsz v da!' na str 2)
dziej odczuli mieszkańcy Widzewa-

ło

•

•

•

mńwi

lnt -

4ramałvr

o.tamie m.oa. w inpł• .,,..., umyka~ JH,1l00Mlłnl• .nule
rundę 1potltd m•k1yk1.ń4kiego „Mundialu"
miały praktyunl• b.dn•io 1naexenla, bo l tak Dan.la, RFN
i Urupaj JU'ZffZly do damej fazy rywal!zaeji, Uwuam, te
Fr~ns Beckenbauer wras •• awoj, ek!P\ tak kalkulował, t.eby t.rafić na Maroko. Ce1 •w6j osi"~l I io ehy'ba ifft dla
niego najważnlejtH. Po meeu.eb. Jt•SMtl •ruipy, zaehodnionillmiedki 1elekcjonu ooeJlil, ie najł•twlel l>ędz!e przeskoc:i:y6
właśnie prze<Lttaw!el-11 półnoonej Afryki. Dlate«o tet w 1wych
iakte desygnowanie do
założeniach taktyoamych pr:z:ewidzlał
gry Bummenlrrl&'o, daj110 „Kal-u'1 troch4 pGg:rać po1kontuzjl, by wszedł ponadto w atm-o.ter" walki na. „Mundi~.lu".
Co do Duńczyków. Pokazali 11• •nl w tym momencie s jak
ot\jlepszej 1tron7. Grali o jakiś (ni• wiem) prestll. W tym
klimacie l w tyoh warunkaoh powlnnt walc"Zyć, maJ1111 prze·
oież zapewniony aw&lll 4o naatępnej rundy, w aposób bardziej
wyrafinowany. D1aa.e10T cmry lata temu na „Mundialu" w
Hiszpanii tak! 1am f.utbo! prezentowali na po~tku mi.tr:z:ostw
Brazyli jczycy, a kiedy tr:a:eb1. bylo walczyć na cał'l!{O, p0 meczu z Włochami odpadli. I obym al• mylił, ten aam 101 ł!>O~
ka :n.pewne El Jura-Larsena I je,.go kolegów w Mek1yiku.
si41 rezultatem bezU~waj ukończył
Mecz Szkocja bramkowym. Uwdana W>it:o. ie &koci nle u.służyli na. to,
utce nallepazych zespołów mlatr:i:o.11tw
by znaleźć ai w
świata. Grala.c w jedenastkę pruclwko dzie&ltłtce pI'%eciwn!ków (w tyeh w.ll!runkaeh, przy tym klimacie), nie potrafili
jednak rwyciężyć Uru1waju; Przewaga je4,nego piłkarza w
takim właśnie spotkaniu to 1traanie dużo. Urugw1.j 1wo!łn
udope>ludn!owoamerykań.lkim I huur3klm temperamentem
wodnił, ie w dalszych występach powinien by6 ba·rdzt> 1rotny i apotkania .1 udlziałem te.ro zespołu powliDny być emomlnacrj~

Munm
Powatał•
194T Narodu Polskler•
MęMeństwa
w Oiwłęol.mł•.

Prawdy trzeba azuka6 z
11.a sercu..

N/z.1

ł11k

wygląda

dzielnica

W! dzew po ulewie,
C:AF -

Andrzej Zbranlcekt

P. S, Miłe J111.m sakomunikowa6, te komentuJ„e7 4la n&sseJ gazety spotbnla meluykamki!'go „Mundialu" - .TAN TO·
MASZEWSKI obrol11l w pll\ttk 11a war11aw1kłej AW-, t>r&c• n. łren!!ra )liłku11kle,;o drugie.I klasy, Grałulujemrt
._'1114

„

I

I

I

I&

......

I

••••

ręk\

- Powiem el Jaki ł• faeeł1
yrektor spytał,
11rdy 10 •us
która Jest 1odz!na, odpowl•·
działr ,,A kt6r2' 1oble :pa• 47•
rektor łycsy?"

cjonują.ce.

r;odzint:

O rods. 11 ellnlenle w,11.0lł·
1000,• hPa (T50,ll mm).

Oałrewskt.
Zm. A.
ro,yjskl.
194' - Zm. J. L. lłalrł. aa•
1łelskl wynaluca, kon1łrukł•r
telewlzJł barwneJ.

wyjechało

natomia~t

(CIJ>f, ZJI:)

W

Bank Światowy

1'nnr7.<'<ini zri:ar pnrl.awał r;otrad.-„.,.jnym e;t<1~rm ku·
lcull>i 7.<1~lala ona it>dnall na
mirszkańców
ooriiln<' ~''C71'nie
W całr.i bo.
.,,1l:vmi~.ionowana.
wiem okolicv nit ma l)r:1.wdzl·
w•' rh knkttl<'k. Natomiast Jlr:\·
sle howie v.·~z v~cv Taimn.ią
dowla hvdła Gd-v zar:vezy ltrowa . mńwlll mi„~zkańc-v - nanir

Posiedzenie
Komisji Wspólnej

Na sa.prosi:en!e 'l)N.ewodniczącego Rady Pań twa WJ>jciecha
lariu:elaklec• 13 bm. przyl?yl do Polski z wizytą oficjalną presydent Republik! Zimbabw• Kanaan Sodindo Banana. Wizyta, pierwsza na 4.k wysokim azczeblu w historii stosunk6w
między obu pa!Utwam!, ma doniosłe znaczenie ,dla rozwoju
' w:iajemnych kontaktów ! współpracy.
Uroczrsto6ć powitania prezydenta Republiki Zimbabwe odwar sza wskim lotbyła si41 w 1<><11!na.ch popołudniowych na
nisku Okęeie.
Rady
Kanu.na Ban1.n41 Mrdeczni• J)OWitił przewodniczący
.
Pańitw11 Wojciech Jaruzelski.
w pierwszym dniu wizyty Wojciech Jaruzelski spotkał scę
w Belwed.erze .1 K.an-aanem Banan11. N'1slępnie pod przewodnictwem szefów obu państw prowadzone były rozmowy del•gacj! Pol.ski i Zimbabwe. Omawiano problematykę rozwoju
1tosunk6w p0llty~nych i tMPO<ta.rc:zych między obu państwa
mi.
Wlecamem Wojciech Jaruzel.lki wydał w pałacu Rady Minl•tr6w w Warszawie oblad n.a cze.ś6 prezydenta Republ\ki
(PAP)
Z!nl'b&bwe'.

•hi!l''

(••rh111;„ , , ia ~lvszę,
"'ło.~ t,p,f nlki ·ni<' mi

BRAZYLIJSKIEJ

./

cllłf'r;O

rvku

PRASY

- "ł,atwy rywal na drodz.e do 6wfer6fln11.h1", „1'or&d~lmy 1ctble
ze slt\bo grającą Polską", „To nie ta sama Polski', to l\lc ten a&m
Boniek" - oto kilka tvlko tytułów i stwierdze6 z piątkowej praBrasilii. Nie dają one pol·
sy wychodzącej w stolicy Brazylii skiej drużynie większych szans w poniedziałkowym sp~tkanlu, ."'
jest wynikiem sbbej formy, zaprezentowanej prze1 zespoł AntoJ1,1.•·
:to Piechni!'?ka w fazie eliminacji.

d.elełuów. Dotyezyły one
błet.Ących i peręektywl~
społecz;no...cotspo
'P'f'Obll!llll~w

~~

Podpisanie umowy
o przystąpieniu

ZDANIEM

11

Delegacja Sejmu

rzeciwdzialanie zjawiskom
patologii społecznej

zakończyła wizytę

w

Polscy
u str.

rDokoń.czente

rn

piłkarze

1)

kraju 3:0 w .spotkaniu z Irlandią
Północną znacznie -polepszyta naatroJe wśród ki.b'ców i koment11tor6·~·. Ale Po dwóch meczach 1
Hiszpanią I Algierią drużyna Te·
le Santany I sam trener bv,.1! ad~Mtam! dużej, nierzadko bardzo
napaostrej, na "'·et momentami
Ale teraz Jest
stliwej, krytyki.
Inaczej, wazyscy tyJ11 meczem :i:
Polską ...
Qptymtzm Je!'t duży, ale 1pntkać można ! glosy nawołujące do
Jel(o stonowAnia. Ciekawie napisał o t.-m kom1>ntator p:11tO{owcgo
w~''.ia:.la główn"f(o dz."ennP;;a i;to1~·zn0<::" „Corrirre Bra~n:ent.-", ty-

Dania - RFN 2:0

,,l'watułująo artykuł w11tępny: ira na polski zrspól!". PodkrPfala się
w n.m, że Polacy słyną t. v."elklel mobll!zacji w obliczu wai:W
nych, de-cyduJ11cych apotkań.
ŻONY LEliARSTWF::\I NA.„
~ię
przyµomina
kontekście
tym
Pl.JA~STWO
mecJ s PPru sprzed 4 lat .. Ponadto, zdaniem tej gazety, j1>dną, :z.
duflscy •z·n~nl 11ą z
Zav.·odn!cy
cech tegorocznych mistno.~t·.v są bardzo
traktowania
powai:ne.l(o
c7.ego swych Qbowiązków, aJe tei zabawahania tormy :z:espnłów,
pn:~·kładem może hyć r6inll g-ra wowego spędz.ania · cza<;u woln"go.
Francji czy przede wszystkim An- Przed dwoma laty we FranrJ'. przez
eliminacyj- calą noc balowano dla uczczPn:a a_
w· apotk~nisch
l(!ll
,.Ni" wyklucT.on". ~e Po- wan<;u do pólfina!u mistrzosl w Eunych. !11oy w meczn z nami h~dą mit>li rop;-. T!'ener S('pp Pinntrk
jaK
swój dzień, a. wt('dy b~<lą trudni sam powiedział
p<>pelnil '' 'l'ciY
do llOkononia ... „ - nlłpi~al „Cor· du 7;y. bl;id, zezwalając na p;c:11 pi·.
ri"r" BrasilientP.".
rohiP
":a I szampana. - Zdnk
spr11w-:. 7e trudno bi:dzie mi fPr~z
„nie p"jcie'' bo
też powiedzieć
pnPcież Sil to dorośli ludzie' ale
"-ydaje ml się, że znalazłem wyjS<:1e z sytuacji, cho~ przyznaję
j 0 st to wybór mniejszego zla
stwierdzi! nie.mierk! szkolenlowirc.
P'ontek ma zamiar po meczu z
spotkanie swych
Sc~umachera n!e powiodl.a s!ę, i!. RFN urządzi~
!eh tonami !
1
zas1uga to pr~<le . wsnstldm sto- podopiecznych
pera Foerstera, który budzo dob- dzlewcz~·namL Liczy na to, że kh
obecność zapobiPgnie pnrhłanianiu
ł'U wyłąnył tego zawodnika z grv.
Po prze-rwie obaj trenerzv doko- v;ięks-zej ilnści alkoh0lu. D" tej ponali kilku zmian. Tr7.eba prz~·z:nal-. rY :i:nnv i dz;ewcz-;+a miP~zl<al.Y w
:vfp~~yku I ich kontakt z pilarz~
że ta połowa stała :la dobr_yrn poziomie i piłkarze obn jcdenast0k mi h:;ł prakt:·cznie żaden. c0 or7.\·zroznm'~le
w::wolywalo
stworzyli wiele groź n~; eh svtuarf. w'śc:P
v,·korzvstal F.rik<rn protesty za wodników.
Ji:>dną z n'ch
oo wzorowo przeprowadzonej a'<<'ji
BORRAS NJF. ZDZlWTŁ SIĘ
całego zP.spo!u Danii. \Vydajf' się,
że ten rezult11t w oelnl u•al'!.s!ak•·„zb.Yt prz".iął się poirróżkami
cjonował drużynP, RFN, która d7.;P,- port 5"-'0im i rqd7.inY adrP<;Pm tre.
ki za.leciu drugiego m1dsra w .i?N- n°: Urugwi;ju om„r Borras. - W
p!• „F." spotka s~P, w 1/R finR!ll nas7..1·m kraju przyZW?CM.jenl jesz „czarn> m knnieni"' mi5\r1.0~ w tr-.fmy do \<?go, ie klłżd v mf'rz
:0.1'.arokle'n. Oh:o w tyrh kRlkula- traktowany je'l przez \\'ieiu kibicjach nie było pom~·iki. .•
ców Jako s·.~·oista wojna. .'I. gdy
S•e, nie uda jc> j w:.-11raf, to rm.is7.ą
tvm spfl1k~nlu koni0cznie znale7.ć się i ofiary.
Ż"' w
Szkoda,
rrn:-e7.'"'n- Na.iczr;ści<'j jf'st tP trener. Tutaj w
{'Z~r"~onn 1-Pł„tkt=t 11ir1ał
tant no.n·; ~ .<\rnnrn. kt6ry n·„ lloinlu w Tolu a lei otrzvmaliś
poir:J(i! \ '•7\·mRf nnn\Ó"'! TIA '>'0- m.'- k:lka anommo•:>:ych te!.e(nnÓ\\'
d7."". O<lab"ł p•~M '" r·'-\ 7n~pół. z p-0g óż'.<~mi.
nie lekceważymy
i<+l)r,• bnn kĄ ~ n p"nad "z „.1„10-n~
ich, ele I n:e wyolbrz:·mi<imy ...
kon i-Jam!.
(!<'1...-m.)
JOGl"RT DLA WSZYSTKlCJl0

to i h powstrzyma?
1:0 - J. Olsen (45 mln. - rzut
karny), 2:0 - Eriksen (60 mln.).
DANIA1 Jloegh - Sivehaeck, M.
Olsen, Andersen, Busk - Arnesl"n,
Lerby, Motlhv, Bnsk. - Arn~en,
F.lkJur-LarSJmon.•t>n) min.
1en (od 46 min. Erlksl'n), La.udrup.
Berthold,
Rł"N: Srhumarhn K. H. Foer~tn (nd 71 min. K. H.
Fummenlinte), lfer~et, Jakobs
"Eder, Mattha.-us, Rolf! (od 46 mln.
Voeller, AlLitłhBT5ki), BrPhme loh.
Cz~r"·on~ k11.rtk11 otnymał Arne·
1en, t6łte: A rnPsen 1 Jakobs.
Piłk~rzo u hooniontemleccy nie
rozp"d rnnego ZP!<pOlu
:r;a lrz~-m~ li
Tnt pr1.t>d ukończeniem
Dan"i.
pie;:„·nll!j połowy podopieczni ,St'ppa Piontka 1tn.elłll bramk11 z rrnU karnegp, Nalf'żała s!ę lm, OOw'0m w pn<'kroju tej części r.ry
byli druh· ą J~p<r.ą. GraH „•wóJ
futi:>"I"' tzn. bncznl nhrofc,• ornz
P""ilOcn!r:v ,.rozp owadznl ... wszvst,' " ~kr J•>, bv T:lkjRer-J„anen m6gł
~'~ rnń""' "\\'Pi t na l stę slr1elc~ „ T--,.., r um & uka p;'lt n '1 1 1

•

P zez

Goli rre 1
Atlevrdn,
(od
Cahren, Barrins, Francrscol!
~4 m1n Ab11mc11dl), Ramo1 (od 70
AJT„z -

ClH'GWA T -

!r•v ·· "'

ef!d"Z a
j~1TJą

ł

• rę '

C7

•„ --

kt6r~·
Quinio\1,
er.,,-n .'\ kB•tką l

T.<\BELA' GRUPY

„r"

~ralrirul).

~ZKOCI

Gongh,
J. lghton "Irae ia!J,
!111łl•r. Na re.-, ,\lhi<fnn rt1J (nd 70 mln.
/\ifl<Pn, f<"Sfa..-,
C""l'"'"l. Sh•rp, SturrQOk (od rn
min. -i„linla~).
Z6ł'e hrtil-1: Cabre-ra, Diego I
Ac 0 vedo c~:$ZVS"Y Urug""Va i) oraz
• ·arer i Nico! (obsj Sz.i{ocja)
Czer ,\"t\na kartka: Batista (Urugw;ii).
:

0

':J

c~ 'ą·" i:rzez 89 min. ·przeciwko
dz\ 0 < ~-\''". Ur i;r;\·ajczyków. zespoi

8;.knc Jl n1~ zrl•>lał strzelić gola n.a
··_agę a-,„a:i;;u U:uJ(wajcz~·c~· wspRniale zor~an'zowanl w dPicnsywie
„.:,.,,·a!Pn!l "' P"łni u.s!ufony a"l'-an~. 7 "~p6ł Fngusona :zagrał $\e·
r~cjyp<>':\·n l b~z p'llo•u. P!lkan.e
jaki:iy ,.ia~l,,.plen'" walk'\ ni& Rtarali si• 't 7 1 '11n~ krwi!\ wvko:'Z\·~•at
prz"'""~.'11 ~edn„gn ;;rAr7.ll.. w pr,]u !
mu~zą. op·J,~ie n"k~:l'l~ b"z sa'vsta'~r.Ji.

.

Okazji podhramkowvc'h było w
tym spotkanlu niewi~Je. w~·r6inia
~aC!l. sia

b ·1 n!ewątpliw ~

pl'stac!ą

KALE1\1DA.RZW<

~Tli!~ 1111 lllBJ» 1111 C A

1

D~

9-I

A

FN

3-4

3. T pigwaj
4 S %orja

'Z-7
1-3

2

TABF:l.A „TR1:ECICR"
~
3:3
1-S
3:3
2---4
2:4
S. Bułgaria
2-7
2:4
4. Urugwaj
2-9
2:4
5. Węgry
2-{!
1:5
6. Irland'a P?n.
Irland'i Pin.
D··ui:yn_,. W-;r·„r
7osta.\· WYcln1inn\'-ane.

1. Belgia
2. POLSKA

Io z kim

aż

do

finału?

PINĄ.LOW
Bułgaria (Mi!>k•y>r, f()da.

1/8

PILK NOŻXA. II liga: S'T'ART
FOLO, 'IA BYT0:.1, ul. Tnesv
HUT~
go!l.2. 17. WLÓKNIARZ -

w Pabianicach

o godz. li.

DżUD0. !11'ęrlz:-·narodowy turn(l'j

przy ul. Czajkow ..

GT IN.'\STYKA. :vTiędzynarodowe
m.strznslwlł Polsk. w klasie mist~1nwsk 'ej i T, hala Tęcz~· przy ul.
K;>rpAck:e.i, g ,dz. 10 i 16 (\\• niedziel~ f!l)d7.. 10).
PfJ YW l\NfF. F.li:ninacje ~fr~to
wP ,fo XI onrs. pł· waln;a Olimp:. p-1~· ul. Rocznej, godz. 10 l 17
(w nir.rl<ielP, i;od".. 10 I 16).
LSKE A l\ TL ETYKA. "-1istrzostwa makror"g'on i ~en'orów i junloró·x, ~1'1dio AZS przy ul. Lumuml:- ·• g;idz. is·.3o (•.v niedziel~ godz.
10 i t 6).
do
F.llminncje
SZF,H'l.T!ERK.'\.
~IP i okn~goT,. turniej klasyfi:rnc~·jny j11n:oró...,·, hala Wlókniiuza,
godz. li ( 1· n'ertz:Plę l(odz. 10).
PTŁK/\

BAS'EBAl.LISTĄ!

Od 1/8 finału plłkars.kicb mistrzostw jwi•t& w Me'qyku ro1~?I\ toe?:yć . 1ię aystl'mem „prugrywaJ11cy od pacia".
Je1.~h w ciągu PO minut nle nastąpj rozatrzygnięcie, wówczu
a:b1ter z:i.~U)dza _dogrywką 2 razy po 15 minut. Gdy i ona
nie wyłoni zwycu:zcy, to odbywa sią 1erla rzutów karnvch
(po 5 egzekwuje kaidy xespół), a w pr:iypadku r.n6w braku
rozstrzygnię-cia, strzela 1ią jedenastki a! do s.kutku. Wyjątek stanowią ~ecze półfinałowe, gdzie drużyny pn:egrywające walcz11 o
trzec1l\ 19katę w meksykańskim „Mundie.lu", natom!ut 1wycięzcy o Puchar Swiata I i:wycit:.stwo w turnieju.
~5 cierwca1 Mek1yk -

SOBOT/\

mło1zikó•.Y. sala
S..{iE''.(O. gori.~. !Z.

IIDLTON

Peier Shllton zapytany o to co
będzie rob!I po z11;kończeniu p!lkarsklej kariery oopo .....riedział: Przestawię si11 na . basf'ball. :Vfoim
marzenie:n jest W)"l;tęp obok ,,.JynnPg<J Fernando Valenzueli w zrsnol„ Los Ang(•]es Dod 0 ers. .J..-~ od
lat 'm kibicuję .. .

1ryw~l

1

• 'IK KRAKÓ\V -

Bulgsr6w Iwan ' Vu!'ow,
rn~lom6wnv
bardzo
dotych<'as
.11rty zakończył)' się epot'kania
Ali
Brazvlia
l•nd"a Płn. IIi•zpAn'a ·podsicnc·Yl \\f:i"
fo "lu I krzyknał tak. że b~·ło J!'l
sł.Hhai: na cal~·m p.ętrzl! hot"lll
„Del Ilay": - Jogurt db w.<lYslkich! - Bulgarzy mają powody do
radości, zdołali bo.,..·iem \\'~·walczyć
awan<;. choć kibice post;i.wili j·iż
na nich krzyżyk, a i Sofii naplywal:r telegramy 7.e slowan-i po\P.pil'niz dla po5 a1'·.' zespołu. ~·<'
<oo<lziew.an!e nadnrz11 •!~ lrni1a n
rehab'litacf ... 1

rr-

d·ft •esiątkę

m1 ut \i\f

Dioi;n. Bati.sta, l'rrelra. -

min.

Trt''1~r

Urugwaj 0:0

Szkocja

Nrqw.:rnJ„\

2D t'zuu polRR - Belgia - (Leon, godr.. 24.).
l'kego),
f d'.I. tO),
(G11•"1ll.l&fara,
POJ,SKA
BRAZYLIA
1.,.,u1rwc111
16
Argentyna - Urugw.aj <L-on, 1od:r:. .24).
Włochy (Mekayll:, c<><U. 20), Marc>17 czerwea1 Francja ko - RFN (Monterrey, fodz. 24).
l8 czerwca: Anglia - P11r&gwaj (Mi!'k•yk god:r; 211) Dania
'
'
'
- łfon:pania (Quaretaro, godz. 24).

OWIERC.flNA LY
21 czerwc&1 (1) ZWYCIĘZCY MFCZOW1 BRAZYLTA
POI.SKA I FR,\NCJA - Wł,OCHY (GUADALA.TAltA, GODZ.
RFN f Bułgaria
20), (2) Zwycięzcy meczów: Maroko \!eks:rk (.'.\Ionterrey).
Urug"·aj
22 czerwca: (3) Zwycięzcy meczów: Argentyna :l\nglia - Para~waj Meksyk, godz. 20). (4)- Zwyclęzrv m"czow: Dania - Hiszpania i &ll(ia - ZSRR (Puebla, iori'Z. 24),

.

PÓLFINAŁY

%5 cz~rwca: zwycięzcy meczów (1) I (2). Guadalajara, 1odz.
20. Zwycięzcy meczów (3) I (4), Meksyk, godz . 24.
2 czerwca.: me-:z o III miPjsce (Puebl11, godz. 20).
29 czerwclll mea o pierwsze miejsce (Azteca godz 20)
UWAGA! Telewizja przeprowa.dzl s tych 1potkań b~zpo§~"!I·
nic tran.~misje,

Nie tylko „Mundial"

Ill l'ita' ORZEf.,
';': sobotą w dniu przerw;r-pod- kniat'2 podejmuje zespół Hutnika
OKECIF. W-Wa. ul. 22 Lip a.
mlstrzo5tw !"raków. Będzie to pożl!'gnalny mecz
meksvkańskłch
rns
go'17 11.
4
św'.ata odbędą się w Lodzi dwa tren~ra Jacka Maoho!ńsklr.-o, któBnr.::s. I fga: GWARDT\
GÓR ·rK .:r.\:-TRZ~PJ!'", ~al" WA'1 int„resuJące mehe p!?karskla. Oba ry zloty! rnyg·naoeję 1 pracy w
w drugiej lidze. Na •tadlonle pny tym klubie.
prz" ul. 22 LTT'CA, godz. ll.
ul. Tere,sy balucka jedenaatka. poW niedzielę natomiast kibicom
dej1nowa6 będzie w mecnu Mtat· b01hu polecamy udanie 1!ę d«> hal!
nfpj nansy 1esp6ł bytoonskiej Po- Orła W AM przy 1. 22 Lipca, gd2ie
l«>nii, która po efektownym 1uk- w kolejnym spot anl·u ekstraklasy,
C!'słe nad kra.kowską Wlsłll zapew- Gwardi11 ~dzle mleć ze. przeciwEXPRESS I OTE!t
niła Juź sohie awa!lll do ekstrakla - nika silny zespól GKS Jutrzębie.
11 rnzw. Z fi 1•·:;!. - W'\i{fan~ t•) <1k
Drużynę trenuje doskonale W drużynie gości warto zwrócić
- lj ""
~r,; .o. on zł, 3.r.oo r01.\" ż 4 •· ·1 r
były pilkarz
przede wszystkim uwagę na wystę
1°:H I 1 7,·1an:r w Łodzi, wy!!r ne po około 3.000 7ł.
rozw. z 3 traf. - wygrane po ·\~ T.KS - Pawrł Kowalski ••Testt'śmy pującego w kategorii lekkiej · nr11'konanl, ż1> tym rl\zem łódzcy Tomasza Nowaka, brązowego mezł.
SUPFR I.OTEK
·"łl;arzr potraMuJą ten mf'C'Z po- dalistę rnistrwstw Europy i uczesL
, ·y yr tH"
6 rozw. 1 R tn:ir i h~dlł s:l'.anowal! 1w6J n- nika mistrzostw świata . .Testo prze-'· :«"11
~ •
401 ro7w.
okr"ło 1 .:łmurno 1
\\ tirl.
Ch\·n'ki«-m będzie najprawrlopodobpn '*"'" ~n ooo
\'"Vli(rnne
0
sam"311 ezu'e na 1tadlo- nlej Sławcmlr Kai...mar.-k,
m
t
\'
tr n~
1 . 24 rnz·~, 1 4 t1t1• .. Pal:J'~ni„~ch bmtojsiv -Nlóokr.,lo l.""O zl.
"()7. ··'\.

KOMUNIKAT TOTKA

1

•

.

ChRL

bm. z:akończvła. g~111low11 wt'Y ę w Ch!ńs\1.:1 R~publke Luz
d<W:ej delPga<'j~ ~„Jmu PRL
Rom~n m Ma!lnowm~rs7.PJki 0 m
pobvt
~kim na <'7.elP. 8-dniow1·
n11
polskich pe.rlamf'ntarzv<tó-.v
zapro>zenle Stale>go Knm'tetu 07.g"romad7.cn'a
gólńochińskiego
(czyli
Przed.<lawiclell T.udowvch
prnydium chiń>kiego parlamentu)
stosu!llb~·ł pierws1ą w d1.iPjarh
wizyt.~ deków polsko-<"hlń.<k!ch
lega<:'Jl sejmowej.
Wi1,ybi. pnehiegła v: sPrdecm'"l
no
at.mo.<fene t prz~·r1v:lila .<tę
d11lszegc poglęhll'nia l zaciP<niPnia
kontaktów mii;-rtz:r chu krniaml.

H~I

Posiedzenie Prezydium Komitetu

Prezydium r omiteiu Rac\y 1in!str6w ds. Przestrzegania Prawa, Porząrlku PublicznPgfl i Dyscyplinv
Spole"zn<>j omaw ało na posi<'dzen·11 13 bm. p0cl prze·~·odnidwem
gen. brnni Czesia wa Kiszem ka zagad nieniR 1. wią7.ane 7.e skuteczn,· m
wdrażaniPm ·w i:vc!e zadar\ wynikających z rz:.id-o-,,•e-gP progr8mu
zapnh1eganla I zwalczania zjawisk
pat.nlogi! spoll'.'cznrj.
Do naJpiln·,..jszych pr7.edsięwziP,<'
pr<>)ektu
oprarowanie
czo no
sk11\Pczn.1•ch rozwiąz~ń prawnych
7! dziedzinie rnpnhinr,anla I 7'.wal-

pa<oiytnictwa &połecznego,
uwzr:lęrlnia]rtry~h doświadczenia w
real:11cj1 nho·., iąz11jąc~j od ponad
3 lat usawy o p0stępo.vaniu
wobec o.oh urh:·1~1:ąc··ch się od
prnry: pnv.•nłan " mili<' yjno-społecz 
n"rh p1troli w m,f'j<rowo~riach i
czania

rejonarh, gdz"e panuje srrz<>gólne
1agro7.PniP pnrzadku public1n°g') i
bPzpieczPństwa M<">bi<t.e110 nby.,,·~t~.
!i, a ta'dc> w hodk~ch knmnnil!:ac.i! publirznPj, "zrzrgólnie na rabrhuli!'.a\sh-a i
nYcb n;i. •'mik!
";annp,1:1.m'l; jr<".C7" Fkllł"rrn!pjsze
ogra n czrn'e sp<'k11lac ji, ni 0 \pgalnej
prnclukrJ1 I hanrll11 alknholem, a
o rz~·m mówiono 7" sp 0 ct>kż„ ,.o ... „··ęt„ze .
nAc:c:k'flm j~lnrm
pHh1"nnvch z nsrfo
11i~" mii>js{'
1inr 1 i.;zających łarl I pcirząd<?k pod
v·p\V'.\'<'111 alknholu.
I'rrzn1ium kl"lmlt~tii c~rz 0 g61o:iwo
k"ero vni ., rrn EL PZPR I Pr"0
7;- iium 7„c:pol 1 f\P]Pgat(.-w na X cmówiiP I Z<lAkc pto~·alo PF'pcin::>wan•" znkrPs l fort!'" dii"ll•lnn~"I
Zj~ d z "·oj. lńd1kiPgn. Zwiedzą
nerJzoSzp' Ala zmiPrz"- ącej do ~:i•<rj-.-~;i:crównież !„ren hJJdow·:
ri1 n~•I r<>olizarh rz,,,'1".l''" 0 l(O nr::>Centrum 7.rlro- IR l\lot.ki-F<>lki.
l!rnm11 pn~r '.':rl•-,ian'it poln1 og1i.
F.. L .

zar

Oelegaci z woj. gorzowskiego w Łodzi
goki w
Z d.wudnlow1 w;1x ą
Loct1! 30-o.:obowa grun~ c!i>!P.gat6-"
PZPR i d-ialaC"zy
na X Zjazd
go"zQw<kiPgo.
partyjny<'h z woj.
.Jej celem Jest wymiana do.~\\·iad
czeń z prary pal"tyjnej, ro1mQwa o
problema<:'h, z którymi delegaci z
woj. gol'7.0W!<klego i łódzkiego jadą na X Zja7d part!!, poszuk.!wanie w niektórych kwestla<'h wspól.
nv<'h ror.wiazań·
dwa
Wc7oraj go~de :r;wled7.ll\
W
i:>nenws\QW!.
łódzk!e zakiady
1
.. Fonka" sno'kali sie
LZR
snolec?.no-gospoclarcz;-rn
a ktvwem
sle
fabry'd. Go<cie interesowali
m. in. wspóldzia!an'em ori{anizacjl partvjne.i fabr~·k~ 1. administracja i organizacjami sno!ecznymi diiałającym• na terenie zakła
du. Mówiono o e!ekt11ch 1akla.dowej racjonalirncjl i forma<'h prawa"" organizacji młod7ie7.owe.i.
runkMh prAcv. placy I ks7.talcenlu mlod,·ch ·k.arlr '.\' .. F'oni<'e".
Druga J(f\lp!t. dekgnt6w przehywala w Fabryce Dywanów „n:--11
Zwied?.ono zakład,
wilan".
akt.,·wem
1.
podczas ~potkania
nrzedsiębiorstwa gorzow:;in'e prr.ertsla-.dli bog"atą info··macjP, o pra<'y
i problemach o,·ganirncji partYjwoje\':Ód•twie.
swo'm
nvch w
prz~·-~otowl!_1:a<'h do X Ziazdu i
sprawach '-"ia '·imi udaią s'ę na to
najwyż.<ze partyjni' forum· Go<r:e
szczegó'noe !nteresowall sle działalno'cia

zwią1.ków

~a.wocloi:yych
±P
Podkreślali

w „Dy'.\•:la.nie".
partyjnej
niektóre formy p.,.acv
na r?Pt'Z rozwoju 1.w!a1ków rawo·
do\\„l'"h. o któn-ch t•1 u.•1,-.~zPI~,
~ en'e~~ do •ieb'P.
be<ln chcle'.!
Dzi~ w godzinach 1'a'1nvch ciPll'l'.
.i::a i 1. Gorzo·sa ~po\l:aj11 sie

aresztowania
c:i:ernoskór ·eh
najmr.'el
RPA z!(lnęło od czasu wpro···adzcn;a w tym krniu w
nocv 7.~ ~rorlv na czwartek i;tanu
donoS7.fl agpnr ,i<'.
":-' ]:itknw<?gn pnwołn."ąr < r na p<>iudn'o,,·oafr··lrn11•-k e hiuro rządowe.
Co

m"e.'>7.kań·ów

Po wprowart-z<>n111 stan n W\" jąt
kow.-go kraj przvp'omtna pole h:t11.·v. Fu<zczonn w ruch całv rasiSt<n\·!;ki apR'·At. pr1em~y - v:ojsi,o, IX!l"ci~ i ~łuthy br?JPIPrz„fl~twa. Frz."prowndza s'~ w trybi<>
rezerw:stów.
n:Jn,·m mobiJ:zacji:
Ocidzial·; arm'i I pnlicii całkowi
c·f' ndcięl·- nd ś•.nata z<'wnet 7.11P-

więk.<z• eh cpań•ch. Po 1rostu peł
na rzPka J•siPń n'e rnoi.11 pri. •jąć
Olechówk!,
p<">toku
wezbranego
która rozlewa &ifl po olwllcy. Du±.
pomoc uoferowała miesz;kańcorn I
strażakom admlnislracj1 dzielnicy
Górna .

Nadto, jak nam pow'.edzial ofipoż.
cer dyżurm· KWSP - mjr
Tadeusz KopciMki - straż lnterszpitalach
w
m.in.
•weniowala
MSW, im. BarlirkiPgo, klinice dzieciP,c"j prz:r ul. Sporn"j, w Urzędzie
DziPln'.cowym Lódź-Rałuty, w starli Pogotowia Ratunkowegc'. 1.akła
dRch „Ort11.I" ! w Sądzie Wojewódz'kim. ZalRnE' zostałv tak:i:e magar~ ny „Textillmpexu" i rze.mlosla.
t~kte zna<:7ne
telekomunikacji. r~ącz
noścf pozbawionych jest 1,5 tys. e.bonentów n.a Bałutach, 1,5 tys. w
Górnej.
na
~ródmi.dclu l tysiąc
Uszkodzona jest także linia telekomunikacyjna do Anc\rz„jowa. W
&wiata 114 m.1-n.
f_,cd?;! odcięte od
Poczta Główna i lłZp\bl Im. JonJak
vh~n przy ul. Millonowf'J.
poin!ormowano nu w WUT kł0opo
nie
ty w ląct.nośef spowodowała
tylko ulewa. W centrum m!ałta
przy :r;ble-gu ulic Więckowskie.go I
koparka Zakładu Sieci
Gdań!fklej
Cieplnej zerwała kabel.
Brygady ląctnośd -pracować bo:-

Ulewa

RPA

go znajduja•·e 5!ę na przedmieS<:'.u
rnurz,_-IJskie osieJoh"lnn"sbur;za
dl!' S0·,•:..> o, Z•OS rtnn'? środki bezobn·.\<az.uią na lotnisp. f'c 7e ·1 t,•·
kach w J·:"'pszlart„'e i .1„112nnesh11:·g11. W l!"ttarh r.r;,3srn•ds. Ak:-rnncl··a I innych na>ial dochodzi
do „,„·stąp'Pń wzh1ir1.11nPi lurtnnśd
krwawo tl11miony~h
nrnrzy·,~kiej,
Pr7"Z silv hezpiecz<>ńqt-,,•a . Dokład 
na Jiczha ot'ar !IŁArć. 11ni ar„sztowanvch ;1'e 1„~t znana 1~ .,,'Z!!lę
du na zakaz poiaw~nis infr:-rmacj: na ten t„mat. t'rzyp•isz.cze s·~.
ie w trakci" m;i<<JWYCh ni:>!~ i: are•z owano ok<>lo 2 tn. 056b. Ich
Jn< i"<t n ii>•nan:>.

Komt1nikat Ministerstwa Zdrff\Via

Jak poaawać dzieciom mleko·w proszku,. Niao''
W Z:\':\ąt.ku z llcznyml pytan•11.ml
w •prawie sposobu podawania nlemowl~tom ml(lka w pro!'ł.zku „Ntdo"
firmy „Nestlc", zn•JciuJącego
w •rirz•datl' reglam„ntonktua1nl~

•'<:

wanej,
piekl

Łodzi woda
I
(Dokofl"zen·e ze sitr. 1)

\N

ZdrowlA ! O·
t!nlstcr~two
podaje przygotoSpołecznej

szkodzi ...

l jutro, ponleważ us.zkodZ<,''lia osi~gnP,ł~' skalę podobna do
tP j z af.,.n>n ·a 1985 roku.
d~

dzt~

W.

rvI.

Awaria w Teatn:e Wlelklm
Czwartkowe oberwanie chmury
sprawiło, że urządzeni& elektryctprzestały
ne w Teatrze Wielkim
bm. przedstawienie
12
dzialać.
.,Strasznego dworu" zostało przernie
Wczoraj
połowi!'.
wane \\'
mógł się odb;,ć „Don Kkhot". 1\Iuslą ta ki.e zo,tać odwołane spektakle: dz'.ś, H bm. (.,Żvdówka") i w
niedzielę, 15 bm. („Sen nocy leserdecznie
tniej") D)'rekcj 11 TW
.
· 6
.
prze-prasza widz w, 1-ntormuJąc, że
bilety
&ą zwracane pieniądze za
:r;akupione w kasa.eh teatru.

wany w In~tytuc1e Matki 1 Dziecka
przepl.A na 1ponądz!"nle mleka mo·
dy!lkowanego na bule tego mlek a
moż1'1·
w proszku, uwzglęrln!ający
n!emo\'1~!. „"z~
\'fO~ •! tPle ancjl
gólnle w

pier\\szy1n

K:.,·artał~

t

~c1s.

100 ml płi n"•gn,
Przyi:otowanle
ni•.
gotowego do spo1ycla pnei
mowl~, mleka w proszku „N\rlo" firmy „Nestle". 9Q ml wody prz„gnt"wanej z jedną łyżeczki\ cukru (~'J·
minuty) o•tudzłć do t~m
tować
peratury ok. 50 •t. C„ dodać J.o pj•sk!Pj lyieczkl do herba · mlek~ w
proszku, zamie•zać - pod~~ riz'ta~
ku. Wszys'kie naczynia (~ńwn!Pt. lyut.ywane d·J P"~:.·ri;;rl7•nla
1eC7ka)
mle1<a po„·lnny
a JY.>tem •pot.ycle.
~nek<:>' pn·•dnno
b)"Ć wygotowane.
katd"nzowo
być 1>rzygo.towywane
1>rzed •pożyciem.
n1lety
W piątym mlesl~eu tycia
wprowadzić do dlety n!e-mowl~ola
zupę jarzynową ! wterly jedną por cję mleka modyfikowanego jak v:yżel, za1nlenlć na ka,zkę na mleku
zawierającą w 90 ml wody 5 pła·
sktch łyiectek proszku.
Mleko w proszku po otwarciu dut"j pusz.<! powinno zost~ć p;zE"~·pane do kilku wygoto"anyc.1 ~lolnakr„tk~ml
r:amvkanvch
kóvr,
I
„t\\rhrt" równlet · ·wygotowanymi
pr'.!:echQwywane w lodówc• w tmnperaturze około ł 1t. C .

l

wyrządzlla

szk0d~- w

JtJłAJOWE FORUM
ftlŁODYCłt MANDATARIUSZY
\V Bydgoazczy rozpoczęło al( wc~o
mandatariuszy
młodych
raj forum
poktóra uproazono młodych
ną
na 8ejm, radnych rad nuo.
1łów

dnwych wazy1tkleh nczebll, działa
czy •rodowl1kowyeh, zakładowych I
tamon11ucznlow1klcb organlr.acJI
dnwy~h s eałeJ Polski. W dyskusji
dzielą tlę oni dnłwlad czenl•ntl I dO·
po„uku·
robkl~m 1wych regionów,
Jak!
n11 pytanie:
Jąc odpowled&I
jest I Jaki powinien być udział niło·
w1półgo1podarowan!u
we
dzidy
swoim łrodowl1klen1., krajem.

'jei:o partia - CDU, stoJ11 „n)ezlomnle na. gruncie preamllllły rl°' kl'>nl·
się
tytucjl RF1'"", wypow1arta.ia,ceJ
jedno·
za „narodową I państwową
~clą narodu nlemlerklego".
BOJKOT TO\VAROW RPA
W KANAOZlE
Minister •lHllW r~~rnn1r1m..-cb K.1.·
w
Clllrk o~wl•tlrzyJ
nalły, JotPph
n'lrt I prz • d!lę·
p•rlamencle, te
hlnr<twa pań81WO"l''e nie beda ku·
pow'\~ wti:-r.~j towarow lłf'Ą, Zwr6.
rlł •l~ tnkte do h!ur t11rysl\•cz1"lvch
m•cow-.go
ICanarly I do •rorlków
przekazn, by zaprze~taly reklamo•
<Io RPA.
wał wyjudy turystyen1p
Je5t. to reakc.1a rządu Ottawy na
Pr•torll
wprowadzenie pr7ez retlm
stanu wyjątkowego w tym kraju.

TRZY MIESIĄCE NA ORBICIR
Radzieccy kosmonauci Leonid Kl·
zim I Władimir Sołowiow zakończy
li 3 m.łe~il\Ce prac na orbicie około
PRZECIWKO AZYI.OWI
iesJ!OIU
pokładtle
ziemskiej. Na
DLA. TERRORYST0W
„Sa!ut.1"
naukowo-badawczego
komi•ja •praw uW czwartek
„lloJux T-15" - „Kosmos-JS86" pro·
bada- l:'f:ln!r1nych Senatu ameryka1i!kle,1to,
wadzone były w tym czasie
2. pndj~ła de·
pricclwkn
głosami
15
nia astrofizyczne t geofizyczne oru
mlę!lr,y
eksperymenty biologiczne I techn!· cyzj, w •prawie zawarrla
Zjrrlnor?.onvml I WiPlka
Stanami
czne.
Brytania układu wymi.erznnei:n pra~
N"a
KOHL O „OTWARTYM PROBLEMIE clwkn lrlanc\7khn terrorv~tom .
uklad'n lrlan<\~ry
mocy przyszłegn
(Do.kończenie u str. 1)
NIEMIECKIM"
'PO jeszcze
Kohl tprrory~cl, pode.\rranl o nr1?"•nl1.0wadatv ropy naftowej,
Kanelen RFN - Helmut
tPr•
wy1t11pll jetzcze ru ze swą tezą o nle, lub udział w zamncharh
wysokich w tymże roku cenach rorystrcznych z motywów pofitvcz·
mle.azkańców „otwartym problemie nlemlećktm".
każdy z 1.27'7 ty1.
W artykule, zamieszczonym na la· nych, nie otriymuJą a7.ylu w USA.
Zjednoczonych Emiratów Arabskich mach piątkowego biuletynu
CDU
w skal! t"oku CSU
zarobił na glow11
UI,Ti~ATUJ\t USI\
„Deutschland-Unlon-Dlenst"'
WD°BEC JAPO, ·n
niemiecki
ołwladezył, łe problem
22..500 dolar6 w amerykańskich.
laponlo. powlnn~ znrniejsz, ~ eksJe1t „otwarty pod względem hlsto·
~n USA I 1równowafv~ obroport
polltyeznvm"
I
prawnym
ryc2nym,
Na drugim mie}.!cu zna1eżl! alt:
Jak i ty handlowe, gdyt w pnerlwn ·•m
podkrdlaJ11c, lt zarówno on
mieszkańcy Kataru, równiei ży~
-i•~to
\\ ,.p.1rlku beda "l'l'Ob•e nl•J
cv w liczbie 292 tys. dusz ze spneta•
ll\llkrje go<po<1ar~1.e ~n\\an•
Tokle 11\thnatum pf7ed,t•wlł w
datv ropy naftowej. Tu na głowę
iłora<lrl>w
rad,·
przewndnfez;icy
kio
przypadło 20.600 dolarów.
a<lmlnl•turjl
Jl"Z!I'
l?O•podnrzych
Stanów Zjednoczon) eh, Berii SprJn.
Trzeele mleJ1ce zal~I m!enkaftkei.
którz:y ni• ma,_
ey Szwa~arll,
Na 1pntkanh1 s pna<11h.wlc!!l&mt
Ur24d &dlokomou!ll.1- j11pnńsklch kół
Okrę'°f':y
bh:newu eml~ittlu•s
żadnych bogactwa naturalnych, a
w Wuzyngt.ni;u olwfadnyl, ł.e
te
l.TSA
tylko clęiJko pracuj11 nad róbly- kacH w Łodzl hnformuje
ko.n11Mwacyjpra.oaml
.
nie zamleuil.Ją wl,eej ~od1.l~ , 1, 'mi drobia?;gllm!, dówn!e H·garka.- ZWlllKU :t
rhronlc>nym <l•flryt~m w ohrotarh
czerwca
18
17,
10,
d111!.aoeh
w
nyml
tu
Sredn! dochód wynl6r1
mi.
nast,i;11ą prie-rwy w pracy 111adaj- handlowych s Japrml„, D•flc,·t t~n
15.900 dolarów.
go- w ub roku osfa1tnąl uknrdowv ponlka I programu telewLzj.f w
·
dz.lnach 8-10 oraz 12.3-0-15.30. w ziom 50 miliardów dolarów.
Dopiero c:r;wart• miejsce sa~ły tym ~zasie I prognm
telewizii
KOMUNIKAT
co każdego !'<>daka na pewno będzie na<iAl!Wa.ny p.~zez llladajnlk
'"· 'ISTERSTWA. ROL:"\JCTl'I'<\
zdziw! :>Stany Z.1ednoC'Zone. „Led- II programu w kana!• 10·
·
T p<11lcRolnictw'
\Tinl~terstwo
•
wie" 1~.490 dolarów
' ,,„l t Go~nodarkl ivwnn<riowr i In ...
rornntje. te t1n~tarc7anP p: ~P? rnl.

BANK ŚWIATOWY.„

Komunikat PA

TV

' 1 łków

htc-7nłkł

por7~1vc;::t,.

n•l

11

hm. bed11 rn2l!eran• pn rrnorh nbowl~111jącyeh od I 11Pr• nr.
(opr. zs)

apomłnaJ9't e Twoloh łolwiał·
Heniach 1ekrełarsa KŁ PZPJl,
ableranych w latach, kł6re juł
najtr11•
przywykllłmy , nazywa6
c1nlejszyml. Teras wróoił„ do •a·
wodu dziennikarskiego. C. pląłell
na anłenit TV mówiu w twoich
felietonach o spr~waclt. które doł·
kliwie iazna.cza.ią sie w nas:11cj co•
·dzlennoścl. Doświadczenia dziennikarza związanego niegdyl 11 kul·
z przetyoiaml
się
łurq 1plotly
działacza politycznego_

· nte

ku- C'ołwl.adcse~ ostatni„• okrff1L On• uja.wnił7 t.o, co lled.11
w mol!illtalnośct. Ni• cthc-. by sroirumit1110 mnl.o ironf.c2111i•, al• przeehętn.i•j
ci•t na.prawdę h„twi~j i
uczymy tlę o pl'!Zegranych powstaniach ! dzi~lnych patrLotaich z: eza·
belk4 niż o tych, kt6rzv w mozole
budow.aU I organizo.wa'ii tycie. A
łwia.domooć kszt·ałtu.j& Sienkl.ewicz
- nie Prus.

Al• mot. ucznie

choć troeh11
myślenia,
argu-dosta.rczę
w dyskusji. Pojawiło się
magiczne i:a·klęc'e: wej-

lnten.aywnle~y
by6 mot. komuł

tlę

proces

teł popułarny mit. Wrócę n•a łódz·
ki• podwórko. Nie 1.dajemy aobie
1prawy z tego, jalk ci,z,i.el\ się pienie
niądze. Przeciętny łodziap.1n
roziu.mie jak trudna je.st sytuacja
ciepła,
z wodą, z zapewnieni.em
remonfami starych domów. M'>że
narażę się ~rodowisku kultury, ale
jestem zdaniii, że na tę sferę życia
Propieniędzy nLe jest za mało.
blem w spos~bie wykorzystania
fu.nduszy I szczupłej .bazy. Oz7.ywi.~cie, nie mamy filharmonli. stan
ki.n jest tragiczny, itd.

vroścl społecznej 'est tale edble-ra•
na. A dosyć przedd apojneó '!!.&
ogromne przyspiesizeni.., widoez.n•
zwłasu:za w ZSRR. Bez przełamy.
wania schematów nie zrobi si" nic.
Trzeoa postSJWić na dynamizm, m14·
elimiillowaA
drość i inteligencję,
mi.ernot,ę I bierność.

mentów
oatatn.lo
ście w XXI wiek". Z jednej strony to &luszny punkt odniesienia,
ale o tej cezurze mówi s'ę tak,
jakby w_noc sylwestrową mi.ało się
- Na konieo ehcę Jeszcze zapy·
Oczyzacząć coś niesam~11itego.
do zawodu po
tać, jal1 się wraca
wiście, obyśmy od tej daty mieli
11aru latach prze-rwy?
mniej probl-emów, tylko ż,., je5li
- Uwaga I emocje zawsu Id~ nie zmieni się stosunek do pracv,
- Ni• chci.albym teby to zabrzchęiniej ku temu, c~ błyszczy, do· wejdziemy w nowy w'P.k ze !;Chomiało po ka·\>otyńsku. Ale ja cały
rzeniami wieku XX. Mus; i:mie- ..J pozwalaj4 wld11:1e4 proble- tyka czułych 1trun duszy .••
starałem slę podtrzymywać
egzystencji cza5
- Pewne nbszary
nlć się sposób myślE>nia. Wvmusl
my kuiltu.ry nieco ln.acuj - mówl
- My olągle jesteśmv na.rodem go sytuacja. Nie możemy obsłu1( środowi~ko knllurv zawne mia.Io swoją w nim obecność. Nigdy nie
Andrzej Hampel, delegat na X
si~ zagwarantowane. Teoretycy nazy· zapomniałem, że jestem dziennika·
domagać
Zjazd PZPR. - Kultura ta uwszt ,;~·ybranym", któremu ti'ic złego nie wać komputerów,
ważna, ale pn:ecież nie wyizoloOdwołuje
wana d'liie-dzi>na życia.
lię do wrażU.wośc!, rozumu 1 emocji, ale jest usytuew•;ia. w ogól·
niejszych rama.eh tyc!a apoł~cz.ne
fo. Próbuję o tym mówić czasem
w apo!!Ób prowokacyjny, teby po.
•I•
Sb.ram
drażn16 I poruszyć.
rozblja6 schematy, ~uem pn~ry
I
ja- mot..- •!At gt;~. Wydaj(!! nsm 1i- I m!e\$Ca w św!„clt pozosta '1C ana- waj~ to Jedneznacznf~1 eslągnlęda rzem, d111te;io powrót nt• byt trutowując kom~ntarx na i.mat
dny. A kontakty s wieloma środo.
kiejś bzdury czy ieHotyzmu. Chciał· wc!.11i, :t~ iwiat nu podz!wi·R I ko· chronkzn:m1I umysłowo.
socjali~mu.
wis.kam, - ku.itu.ry, sztuk!, ideolobym wyblć s bło!(iego stanu tyoh, eh•. Mamy kp'ący 1Ytosunek do
- Do mnie priem11wla teza An- gii, ale taki-e i robotnikami - daktórzy uwd.iij~ że „byC'J!O ~t".
zape>bit>gliwośc'.
pracy Czechów,
w Polsce ły ml llPQ<ro w!.edzy. Zresz~ i.a.ta
AJ(' dr.!111' w 1n-ślt'nln, l te- druja Laplckiego, te
Niemców. Wciąż j€st.eśmy „tymi z
- Wielu jcsł ebyba j~d11ak łych, pa<Wiml piórami". Ten stan iwia.- oh11ologil hkt.e, nlfl
wypełnimy jest za diużo teatrów. Naa nt. &tać oslemclzie:i.iąte b)'.l;y ma.komit4, alt
na utrzyma.nie ta!t;ej ich liczby. i diramiiityczną <>kazj4 do pnyspiektórzy maJl\ n złe w11zy,stko i domoścl ma •woje odbicie
także komputerami.
Dochodzimy do potrzeby dokony. szonej edukacji politycznej. Praca
w11:ratklm ...
n.p. w lłe-r2'ilt emocjonadnych war- Nfo w tyc!u narodu nie od- wanla drsstycl'Jnych wyborów. My· w tele.wi.zji to aule-nie pujonujllc•
tości języka. „Zaslugl, 1111.&l:u.żony"
Wymaga wielkiej
- Tym, eo m11.{e lryt111J• { m~ - to d:i:iś ez;~to brzmą pejoratyw- bywa 1ię nagle. Przeszliśmy t€ra- śl~. że te sprawy także będt1 dy- doświadczenie.
. ezy, jest porozumieni-e ml er not. nie. ,,Pracowity'; jaką przec'.ei
to znów coś pl~ wstrząsową, nastąpiło ożywi~ skutow11D„ Przyi;wyczalliśmy al~ od'Powiedzlalnoścl,
nl-e jakby „frajer", a sło\vo „załatwić" nltt myślenia. Byltt tylko ta lek- do funkcjonowani.a kuHury
układ
Wie-lu lui:l'Ziom taki
w bior4 na 1iebte dzl.ennikaorH pod•Jpewnych ramach - właśnie osląg mujac sprawy w lmie'1iu lłpołeozeń
przeszk•dza..
cja procentowała szybciej.
- w!1adomo eo dzlł oznacn.
ni~ć s.ocja•llamu.. A co do nt.ch l;li• stwa. Trzeba w!IZyst:ko wywaty6.
- J'nł 1>r11ywyklłłmy de mówl~
- Wl\łnym sprawdzianem ter: o mych, wyrobiliśmy w robie prze- Stąd z.n11ez.enle wi~y o nwaru.n.- lkoro • pojęolach mowa, to
nla, te Jest łrtulnio, te śr<1d11le Jesł karler11
kategoria: myłlenla l ja.kości procentów od konanie, te aocjlllizm to u11trój do· kowa.niach, o których odbiorcy ni•
robł
cl14gle
lllydłe I jalrnł6 tera, ltd„ ltl). '"
sprawledllwoś6 llJ>Ołeozna. To lei pobranych nauk będzlt ajazd par. hrei(o mecenp .... w którym nie po- musz11 i c~sto ni• chcą wi.eMieó.
wfomy obowiązywać prawa i re- A je.śH chodl:i e ');loprzoednl• łata
wątek Twolcb. felietonów. Jut P'>· til, a tąm •••
guły, jaki.ro .muitl być podporząd· te> ciągle mam gł~boko w pamięcl
·- Al• mydło, ~r - t'l wynLlt pularn• 1blo alf! np. stwierdzenie,
pewne-go rtarszegc
sytuacji I sposobu działania h1dzi. te wysylłklwanl to ł'i, któny pra·
- „.z pewno~clą będ11 dom1no- kowan>A nowoczesne społeczeństwo. stwierdzenie
pamięta•!
o- W socja/lizmie można. źle praco- doś"<vLadcz.o.nego kolegi:
jednak oują uozclwle,
wa6 sprawy gospodarcz.e. To
Na.jdramdyc:rmiejs.za jest
dz1ennikuzem
potnebn&.
dłuźej
i
Andrzej
z.rozumiało
myślenill.
w
wać, rutynowo pod-pisywać limy To nl• tylko efektowne czywiste,
Trudno ml UM.1\6 • Tobą tę roili· owa łredniość
..•
sekretarzem
niż
ldeo..
aprawy
że
znaczy,
ni„
to
s0cjalĄltt
to zakład·11: „bezpieczeństwo
Treść I przykłady
stwierd~n!e.
mowę. Z jedne.i strony kolei:a 11
• drugiej - 8kl\dł 1141 jednak ona blene„. znamy; ludzie pracy są wyzyski- le>giJ i kultul'y będą podeJm<>wane ne". Niekompetentny aze! może
były wloeszef „Dłl',
Rozmawiała: RF.NATA SA!I
domu.
honoru
dla
tylko
fu.nkcjonować źle. Tak właśnie soredaktor
konkurencja dla· pruy
wani, bo aż tylu ]<?<tt t:vch, którzy
Powien p.wnie, u kulttun by· cjalizm je.st postrze1?r.i1 y przez czę~ć
- Tkwi w iwLadomośd. Al• }a pracuj4 źle. NI• układam 110bie
l""<'zelny ł..ódzkfl'go Q.;r1Jilka TV.
!'oto: A. Wuli
wci4't na tego, ł.• !a napr~wlt ne-c:rywistoł~. la uws• ubogim kMwnY'm. To ludzi.. I tama r:asada aprs.wiedlt·
łlotna. ł• „strony" jeszcze mn11ty6 bym te110 ni• akla.dd

z z

=-

OLEJOWE ULGI
ME RYTÓW
DL
Codzie11nle kilka łysleoy emeryt6w I rencfict6w korzy.rla. 1
zakuuienla. biletu koleJowe1to - tańszego o połowę.
uchwalą nr 44 Rl\'.l z 28 marca
Przypomnijmy, że sirodnie z
1983 r. 1>rzvz1Jano w br. praw wszy. tklm emerytom I rench·
tom do dwóch u!Mowych przeJazdów koleJamJ w roku. l'rak·
b·oznie pr7C'Jlfll ten ucz ł obowlązywa6 od J)Oezątku maj•.
Kaida 111 t'l'cb o.1óh - po' riedzlał naczelnik Tadeu.<" Bron~nY•
11ki • Dvr kall General J PKP mole 1kony1ta6 1 50-proo. :rnfł·
kl podona l'Odróty na dw6cb dowolnie wybranych relacjach w
kraju w cląiru roku kalendarzowe1to. Przejazd „tam l • pow·
rotem" traktuje 1ię jednak jako dwie osobne podróże, tak wleo
w praktyce emeryt jadaCY np. na trasie Łód:t - Pozna6.
ł..ódt wvkorzystuje 11rzysłu1tuJące mu prawo do nliki na ellły
wybra6 tras'\
sit!
rok. Warto jednak zamac:ry6, to mo:l:na
okrc7.na I np. z Łodzi det Poznania jecbn6 przez Gdańsk. Nie
stosu.ie 1110 żadnych 01tranle1e6, Jeśll chodzi o klasą waitonu I
rorl:r.a.i pociągu.
Pasażer umjerir:a.facy akorz idd • J)rRWa 1'fo tl'j uld mWJI
przf'dslawl6 w kasie dowód tobamoścl z fotografią oru jeden
I tnk
z trzech rodzajów dok11ment6w wydanych przez 7,US.
lµb rentę do 31 irrudnla
0«1hv, które przeszły na emerytur•
1981 r. musza pn:edslawió decyzjt1 11 1986 roku o podwybzeniu
które w zeszłym roku
f'mervtun' lub renty. Z kolei osoby,
prze~złv na emeryh1ro lub rent• musza pokaza6 ubległorocznĄ
Natomlll!lt osoby,
d<'cyz.fe o 'IH'zyznanlu emerytury albo renty.
które przeszły na emerytnre lub rente w tym ro'ku powinny
z:i.prezentować ~dpowieilnl dokument z br, Na nie zadrukowand
stronie decyz.il I prz:vzmmiu Inn llO<iwyższcniu emerytury lub
renty kan "pl~uje numer ••fdanei:-o biletu uli;owf'gO l wpis
ten uotwierr1za dJ!owniklf'm.
Te no"e uprawnienia obieh' ok. li mln emerytów I rencl~
tów, którzv doią'd nie modi podri17.11wai' pocląiraml z ulit'IW:Vtnl
hill'faml. P,zPpl.w te w nlez:vm nie zmieniają prawa do 50-proc.
7.'1iżki Pl"ZY51U2'1ł i1cl'j .iui wcześnie.i emerytom i rencistom 1
ni<'którnh zawo łów i'k np. 1'yh-m na.n<'zvcielom I urzednlh<'nt nań h1 o~n·m. O\illcza ~i~. że clotyr.hezas tell.'O tyllU upraw·
nienia miało ok. mlli1;na osób.
nto'i:liwoścl

!'"d,..ralne BI Uil"<> $1.-deu
w je<in.ej 1 1<1lerłl
Waszyngtonu wyr.ta.wę obnzów
11togrl\f! podpisanych takimi tła·
Pica5.to,
wnyml naawiskaml jak
MatllN.
Miro,
Monet,
Renolr,
Spośród

21

·„

uprezento-wanych

d i<!! 1J7.:twl:ti tylko jeden obr.a'Z
p~~zat

Anton. Mauve, kuzyn1.

lołszywych
Gogha, ~st a.utentycmy,
d.zi z kradzieży.

•1• pocho-

M!mo te obrny ą hłsiK'Stwa•
mi. zmalazło si.ę wielu chętnych
nabywców, którzy ofe-rowali WY•
aokie ceny, ale FBI nie wyraziło n•
to zgady oba.wia.Jąc się, by ponownie ni• pe>iawiły się n.a rynku.
Dotychcz.u FBI nlaez:rło arekwl-

dzieł

Barditl•l •kom'Plfkowme wyn.l'lti 4a}')' bll.danle

sztuki

łokaydftcłcl.

rowe.111e tałMyw• ddeła 11ztukl, tym
arra.z<'!m ~n•k poxost.t.~ on•
chiwum.

W dokum•Ml• 'l>Odi>\Jillllym 'OUes 1>rzedstawicleli Z'ORPO'l' 1
OBR czrtamT m.1n. „Samoch6.d FSO ,,Polones MR 86" wy-pota!ony w Ul'Slłdz0nle wl( "POmytl'u ob. A. Kowa~kie~o 'w atoaunku do aamorhodu !'SO „Polone. MR 66" (bez dooatkowvch
urzadzeńl wvikazał zar6wno Wł-int wżycie pati'wa. jak rów.„ nleż wvma toksyoezność ~alln".

FBI z.god:dło tl~ n& zorglllrlxowr.nie tej wysta.wy chc11c uzmYt!ł<>wlł
1połecz,eństwu, że zajmuje się łci
ganLem ni• tylko zwykłych kryml·
naJ.itriów.

N• •w<>l• US))rawledl!.wlenie "Drzedstawlclele ZORPOT l>Oda.li
lf/9,t Alojzy :Kowalski - autor h kt. te „turbinka" -oana Kowalskiego jest przewldyWa<Il• dla
wynalazku oszcz~dnego zużycia pa· pojazdów dotvchczu -orodukow<"Jlvch przeli FSO tj. ty~h bes
llwa w samochodach niskopręż· nowe.11:0 •rlnika. kolektora aaee.c• ! filtra powietrza
CAF ... Roman Baliński
117ah.
R. PERCZAK

'*'

przedelęwzlęcla
ro-zpoczęcle produ•ltcji
gazów bi'llarnych, porażających centralny
'Układ nerwowy, a także rozpoczęcie prób
z bronią antyrakietową (wojny aw!ezdne).
Rocznik odnotowujtt też akcję moderni-

<lzlś za ~ć t!okuml'n.
hclalh 111
t Jn, !<tory 1 ka.zuje muu ~wiat w
aspekcie zbrojcu Chodzi o .-ocznik
8itokholm ·kiego Międiynarodowe.
f!O fostytutu Bailai1 roll'oju ( IPRI) nos·i;1ry tytuł „$wJato1' e zbrojenia I rozspo~ób
w
brojenie 19R6". Ul azuje on
be:i:namiętny, ohirkiy\\ I l \ , poprzez 7.l'Sta·
wil'nie Jiczbo·we kto i Ile przeznacza na
wydatki zbrojeniowe.
Już pierwsze stwierdzenie rocznika musi budzić zaniepokojenie - w ubiegłym
roku świat wydał na zbrojenia 663 miliardy dolar6w, Q 20 miliardów więcej niż
w r. 198ł . Zde~.d'>.>anie przodujijcyrn
w W\'Ścigu zbroj ń państwem stwierdza.
ja nauktJwcv S!PRI, sa Stanv Zjednoczow latach osle"T!dz'.esi.:\tych zwię
ne kszyłv 0ne swój hudżet ,., połowę (l'.czac
w ('<'nach poró1\ nv\~alnvch). J('dnncześn'e
badania w
l T<;,\ 7.Wi ,kstA"l ii 'I' ·ct-r,· n
c '"nrze ~" ojskO\\ ym o 20 proc. roci.n1e

Po okresie euforii • ..,.,-na.lam Alolz~.l(o Xowalt!d&J• 1 Torunia obeonle uobilo 6111 lo.kby clszel. Projekt urządzeni1. ma·
lace20 zmlelszać zuiycie ll•liwa wchodzi do wodukcli. Zakoń
z urzędami. C.ła
c.zyły tie al)Ory i zmal(ania konstruktora
•Prawa. o ooamalku •fen•, \ wolna OPU.!IZCUl łamy pruy.
takie ~
opracować
u111łuJe
niidal
apecja11stów
11rono
Waakie
d:zenla.. które powodowały'by mnie1sza „pallwo±erność" u »Ol·
akich umochodów napi:dzanvch etylina. Temu m in. służyła
Ja.zda Oszczednoścfowa.
Dłul(odYBt&Jn.&owa
zor11anlzowana I
Wzlołl w niej udz.lał konstruktorzy kUkunnstu urz11dzeń zmnlela:alaeTeh sułycl• p~wa. Zabra~ło w t l Imprezie samochodu
Plotkowano na
wyposatoneJ!o w urzadnnie A. Kow1.l kiego.
t.n tomat lll>OT'9, 1'.akt Jednak 1>0zolltal• fakt.em.
W l>Ołow!e m•la w Zakładzie Dol§wiadczalllTllJ. Ośrodka Babadam.Jom aam~hód
d•ń Roswojowych w J'alen.!r.y '!>oddano
•.Polones MR 86", do którel{o "8m<>ntow&n<> „tur'binkę" A. Kowal.skleio. Żeby unikrutć Jakidikolwlek niel)Ol'()Stlmień urzadzenle ir.am<>ntowali w badanym wozie apecjal!Acł s ZORPO'r. Ba·
daniami objeto wpływ „turbim'Jd" na J:Uiyc!e 'Paliw• oraz tokayc~ność spalin. Samochód pqddarno S?nwdzani:u tym .aamym
1>allw!!n'I. dwukrotnie: s urr:zaózenlem i bez ;nie.l(o.
tzw. eńlu
w
Sprawdzian 1>0ka.zał, te: auto :z .;turbtnka"
To &11m• bes ,,tur'binkJ"1
miejskim :zużywało 11,23 lllOO km.
10.42 1}100 km. Przy ,..aiedemdzieslatce" odJ>Owi&dnlo (z urzadzenlem) M9 1/100 km 1 bell unadzenla. S,117, -prsy „dziewlećdzie
siatce" 6.M i 6.62 oru -przy -pr~'k:ośc! 120 km/tods. odpowiedni•
11.38 i ł.36.

zorgsnll:lowało

Roczni'\\:: wymlenl.1. takle
amerykańskie

o an

Wystawo

jak

zacji b.roni nuklur·nycb zarówno irednie·
go jak i dalekiego zasięgu.
W Jednym z rozdziałów rocznik zajmu·
je aię próbami s bronią jądrow4. OdnoO<!Jnowt przył111~
towując amerykańak11
c7.enia alę do rad'lieckiego moratorium ro..
c:mik wskazuje na nieprawidłowość amtutrzymulących,
rykań&kich argume-ntów
~hwyte-m
ż„ radziecki• moutorium jest
propagandowym, wynikającym li faktu,
Hrlę
ju1
ZSRR przeprowadził
it
takich prób, :E'akty nie potwierdzają
tego - atwierdza roc.znik. Wairto do·
argument o „dog•nianiu"
dać, te ten
ZSHR pojawia &ifl jut <>d dawna w wy.stąpieniach Reaga.na I jego głównego „jastrzębia" Weinbergera (sekretarz obrony).
opinii
11ię
zaprin.entować
Usilnją oni
światowej jako pokojowe owieczki, któKobrzydkich
tych
przez
są
zmuszane
r„
munistów do nieustannej pogoni I „mns.zą" doskonalić sw• niby ');lrzestarzałtt a.r.
1enaly.
Ni·kt w to oczywiście nle wierzy, bo
fakty, Jak te z rocznika SffiRI. S'.\ uparte i mówią zupełnie co innego - slł11
napędową zbrojeń 54 Stany Zjcdnoczo·ne.
To e>ne właśnie usiłują wykorzvstać sw11
narzucenia
przewagę technologiczną dla:
'
swej polityki całemu światu.
znalet.ć
Omawiany dokument usiiuje
jakieś akcenty optymistyczne w t ' f i dość
ponurym obrazie rysującym się w dziePo przeanaliMv;an,u
zbrojeń.
dzinie
'" sz)·s'kich aktualnie toczących się r<lk''·
wań rocznik stwierdza. że 7.nclne 7 mch
n'r> rnknja w'.ększych nadzit>i. :11:gd •'P n e
·"dal• szans na postęp. Dla ."go ro·- n·k.
·o i· d\·nie świat,,.11':o nadziei, p,t„ak

wał

9l)Otkanlt u nczyclt
ft<11ewakle
Gorbaaow - Rea.gan., gd-zi• powle<Ulu.o
te „wejn1 atemowej nie można wyr;ra6
l nirdy nit powinna ona by6 prowadzona''·
To q, mało aby było !trapiąc•, ale
tneba wzl1116 pod uwagę i to, Iż ofenay·
w. polkojowa wapólnoty aocjalistyC'Znej
trwa, eo dobLtnl• unaoczniło budapeszterurkit spotka.ni• Układu Wuazawsklego. Przedstawiono m.a nim kolejne lnlcja.
tywy rozbrojeniow• dotycząco Europy i
l9'aru'!lków wstęp
łw!a.ta bu bdnych
nych, ęo uuwd:yli nawet bar~o na.ro
nieprzychylni koment.aton71 a więo ozna.
rzecz
cza to kontyuuację wysiłkow u
Pcm.lnrd takte 1e>juaz'nlcy
odpr41tenta.
USA demo11muJ111 awol• :rnleclerpliwleni• 11 'Powodu jawnie w<>Jownlaych po.tunlę~ zaoceanicznego partnera, więc mopoprawę
żna mie6 odrobl'Ilf! nadziel n1.
sytuacjl, chociaż drog11. do tego daleka i
kręta.

at• tui, tui, a • nim pora epalania. Dermatolodzy przystępują do
dzll\łanla, ostrzeitaJą. „Newsweek•'
pctświęc. opall\nłu „oower story"
- „NIEBEZPffiCZENSTWO W SŁONClJ"
OPALENIZNA MOZE BYC NlEBEZZDROWIA PIĘCZNA DLA TWEGO
kl"llyczy tytuł na okładce. Największe auja.ko skutsk~ry
raku
o
torytety m,ówfą
ku wylegiwania się w llłoncu. I oo?
Specjaliści od chorób Skóry przy~nal~.
że Ich apele o unikanie alońca mi~dzy 11
i 16 .nie na wiele się zdają. !.;udzie chcą
imponować sw11 brązowośc!111 i nie zwra
C~y 30-lecają uwagi na ostrzeże~ia tnia.- kobieta - skarży &Ili włoski specjalista Lucia·no Muscardln - posłucha moich przestró~. że w wieku 60 lat inote
micC. ra.ka skóry? A pnecicż udowodniliśmy, te to niebezpkezeństwo jest nalne.
W wknr.!! przeciwnikom opalan·a po-

azly firmy produ1tuj11ff różu. specyfiki,
które be-z wylegiwania aht na słońcu da.
ją opaleniznę „n1. murzyna", ale natychmiast rozległy się glosy, że opalanie to
p1> prostu jeszcze je<len kontakt z naturą, a to nikomu nie zll3Zkodzlło. I bądź
tu mądry.
rawie łl"IY lata trwał ądowy bój
• spadek po Sewa.rdile Johnsonie,
mnltlmllionerze,
amerykań..qklm
aześclorrlcm
między wdow• a
dzll'cł 111 p!erwuyoh malżel'lsłw. Ostałe·
oina decyz.fa upadła na koraył6 wdowy.
Jest nil\ nasza rodacnika - Barbara Plaaecka.
W 1971 r. ntrudll.li& 1ię 011& lako pokojówka u Johnson.a. Miała wówcu.a 34
111ta, on 76. Wlda~ azybko wpadła mu w
oko, bo wkrótce od.był tltt ślub. Kiedy
Johnson zmarł w wieku 6'1 111t. okazało
się, ie zapisał awej maltonce lwią część
spadku. Dzieci oskarżyły Barbarę o wy.
muszenie na ojcu takiego testamentu.
Sprawa trafiła do .aądu, bo było o co
pani Johnson-Piasecka
walczyć. Finał dzieci
otrzymała 340 milionów dolarów,
42, a reszta 500-milionowej fortuny poszła na podatki, honoraria dla prawnlMw I na fundację oceaniczną.
Nowo kreowana mllionerka (nie rad7.•
pi~ć listów z prośbą o wsparcie) za');lrosiła dziennliks.rzy do awej posiadłości. by
pochwalić się zgri>madzonymi tam d'%<1ełaml sztuki (obrazy Rembrandta. Bottlc~lliego), podgrzewanymi ·marmurowymi
posadzkami. basenem, dYwanem, który
ponoć należał do Ludwika XIV, schronem atomowym z peryskopami i klima·
tyzowa nymi pomieszczeniami dla psów.
J<tk ~:idać na zdjęciu nasza rodaczka ni•
u nywa rado6ci :z: odniesionego. zwycię.
stwa. a dziennikarzom oświadczyła
„dzieci mego ukocltanl',;O małżonka v.awsze 1nOlf1' liczy6 a mojl\ r;ościnę". Z3-

P

ltana.w!afoca
milionów.

wspaniałomyślność

·

za

HO

'

enlslsia John McEnroe nplaell w
ubiegłym rok u siedem tysięcy dolarów ia przekleństwa na korcie,
obrażanie przeciwników i sędziów,
co nie przeszkodziło mu w zdobyciu ty•
tułu na.ilerszego. ·Tera:z: zapowiada "ałko·
wUą zmianę swej osobowośct gdyt .• , zo.
stał o,ioem czlcrokilogramowego 1yna.
Matką Jęst 22-letnia Tatum O'Neal, jedna z najzdolnieJ~zych aktorek fHmo.
wych młodego pokole<nla, którą widzieli.
.~my w film'e „Papierowy księźyc", wy·
świetlanym w naszej TV. Joh,'!1 I Tatum
ł
aą od kilku lat para „narzeczonych''
mimo uro<l7.in potomka nic nie wspominają o ślubie, eo w purytańskiej części
spoleczeństwa uważan<' jest za na1tanne.
llENRYK WALENDA
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Pod koni" ła.t lłedemdxleei•~Jl
admin.lłrtraola pr.M•Tdnta Rearana lfennutow.ła et.ra-1• 'bes11._
łrebi•j kmrnłuSl • tt00Jall•metll

USAt „ZBROJENIA TO POKót'

RAJ

w lkall 1lebaln•J l re,lona}neJ. 0piwra 11, ona 'u. dwóch łiówny-cb
teza-eh: potęga mil!t,u,u jnt r;aaa·
dnles7m, n.leochoW'llym
trodiki&m
routrsycanla spornych problemów
mlęd:r.ynarcdowych, a USA :ni• ._
państwem „zwykłym", le-ca wyJ11tkowym, lct.órei<> ri>la jest bez.pre·
w
łwleole,
nłedopuzmanie
•o e~en..owa w h!11torl! l11dZ1kości, "
)lt'2eJśe!a nt. 1M>ojalill&yczn,
dro~ę
V.ównym r;zeciw·nlk!ern w
skali
rc.zwoju narodów, które uznoiły global'llej
reiionalnej jest Zwią~
jarzmo koloniallnnu I ll"'okole>nla- zek Rad:deckl.
lizmu, aktywne mobillzowiLnle 10juuników do "\valkl z .ocJall'tmem
-S1ł7 1broJ11a USA otn:ymały zaI ruchami b.&l'QdowO'Wyswoleilłl'l7• dani• .two-nenie i eto.lego ut,rzy.
ml.
mywanle. pr.sewagl w iiilach i
Ro.zwój lił 1Pbr'01nych sdo!.nych do łro<lkach do ltt'OWadze-n!a wojny w
· reall:z.acji u.da.ft boSowych w do- :rótnel llrald oru na każ.dym obwolnym r•jon!e 'wiata USA rt11ll~ azane Jf]obu :slemskle-go, zwlaszzuJą wedłuc
przyjęt•l
koncepcji !!U w sakal!!le nowych środków
atra.tegic:ruej łarO'Zy i mieozr.,
w wal.kl - uró'WID.o konwencjonal.
której przez t.Mcz~ rozumie ai ~ nych, )łllk I J11drowych.
wojska lądowe (w tym e-uTopeJski<:h państw NATO), a przez
Sil:; Jądrowe USA tworzą tzw.
mll!'C.z - śrookl strategiczne napa- triadę Jądrowi\, gruP'\ljącą ea.molo,
du jądrowego, zwłaszcza amery- ty, _rakiety i atomowe lodzie podkańskkh sił Zibr-oj nych.
wodne zdolne do przenoszenia głoDoktryna wykorzystania wojsk wie Jądrowych (ok. 28.800 głowic
tarczy I miecza -przybierala w USA Jądrowych 0 lącznej mocy 6 mln
różne koncepcje w zaleźności od kiloton znajduje się w magazynach
sytuacji i politycmezo z.naczenia us A·rmy), a także
termojądropaństw 110cjalistycznych w świecie. wych I neu.tronowych.
Ptn:yjmowa'llo mp. •trategię zmasowane10 uderzenia Jądrowego
na . Ju:t obecni• USA dysponuj 11 opaństwa .ocjallstycnne (odstąpiono firomnym pot&ncjałem rakietowym.
od ·niej gdy okazało si~. te prze- Stutuj 11 ce- .1 podziemnych wyrzuclwnik może wykonać takie urno tni międzykonty·nentalne
nklety
ude-ue-nle odwetowe), 1trategl~ •- typu „M!nuteman II", ttMinuteman
lastycmiego
reagowr.nia
(któr• III" oras „Tytan II" I „Mx" . mogą
przewidywała :prowad:i:enle wojny przen i eść jednorazowo ponad 2 tys.
globalnej I lokalnej, Jądrowej
I głowie Jądrowye,h o mcx:y od 170
konwe<ncjonalnej, wle1kiej l malej), kt do 10 Mt katda. Do t~go d<>cho1trategię realistyeznego odstruza.nla dzą bombardujące u.moloty _ no.
(której celem było hamowanie •idele- ładunków Jądrowych oraz
walki narodowowyzwoleńczej, o- wyr.i:utnie rakiet balisty-c~nych na
11 r aniezen!e wpływu socjallznrn, a 40 atomowych okrętach podwodw ~nyjającej sc·tuscji jl"go zhroj- nych (,.Trident-1", .. Posl"jdon C-3"
ne i:niszcze·niP). of"'llsywny prntil i ,.Polaris A-3''). Srodki te mogą
a!ł
:i:cbrojnyrh
i systematyczny prz~nieść okoł~ 10 tp. ladunków
wzrosi b udżetó w m!litarn~-ch.
Jądrnwych 0 mocy od 50 '.id do 10

ZASTR SZYC ŚWIAT
._rsaJ11ee .i111 wawnętn111e ąl'SffSnołci tltwi11«1• w lmpnlallimie v.aktywnia.111 agresywnoś6 l milltal"J'"ZMIJ'l i.yoia w bo11'al7eh państwach kRpitalistycainych. Nasilaj:\ tlę tendeneje de
wywoływania wojen I konUiktów różnymi sposobami, np. poJl'SH lncerencJę w wewnętr:me sprawy lnnył'\h na-rodów, nanuoa.nie im aweJ woli, ekspnri kontrrewolucji i dywersje (ll'h
wnelkle1• roduju nadsld na llmlanę polityki. Szmeróln2' aldy.
'WllOH w ł'J"lD kierunku pruJawlaj2' USA.

W adurH Imperializmu amNy- iłównla przed'Wko ruchom nuoi państwom
kaM'll:l•1• rue le:ty 1otowość do dowowyzwoleńczym
1Np6łd.aiał&nia li socjalizmem, • po- umacniającym awą suwerenność po
~'W)"mi przeobraunia.m!. Dlate- wyzwole<niu. Polityka neoke>lonial10 .U.frołenie li jego atrl'>ny ma na USA Jest usadn!czą przyczyną
thl?dWr trwały, jego skala bo- wojen oraz ingerencji w wewnęwłitm u.laty od celów, jakie sobie trzne sprawy różnych krajów I i·nzbrojnych
przeciwko
lłiawl.& I mo:l:Uwości Ich realiz.acj!, terwencjl
od -.n..jamnea:o 1to.1u'11ku eił. J ed- państwom roi:wijającym się .
nocz.eśn.l•
polityk&
prowad2ona
Jedn<>c:i:eŚ>ni• imperiali:i:m amMypras USA lłl:aż• przyjmowa~. te w iltat'l.sld uyni !11teon.1ywne przygotosprzyjaj•41,il'!llu do 1lobalne10 :panowania wen!a d1> podjęcia w
u'4 łwitit!NI\ mon one wywOlać eych O'kollcz11ośclach wojny prze.ocJ•l·lstycmemu.
~jon~ lakad~ l'U'b poweaffh11-. w e!w •ystemow1
Pr.zytotowaula
ł4t
wynta
w
łna uw.t S.dTOWt,.
Ja<)Xególnoścl jeco poUtyCZ'lla I wo~ potli,.-k& I strat.,;!a USA tenna dokrtryu oru.pniygotowywa.
w ~I.Hl m!erH Je.st uwuunr.to- nie aU .r;bTojnych zdolnych do rea.-.n&
kla1owym! celam! walki 11.ucH udań bojowycll w dowolprqehr IOCjaliimowl, ruchowi ro. nym _:reje>nla 'wiata.
~emu
I '11.&rodowowy:i~eń·
Głównym fflem
:p~lltyld
USA
eum11. Stany Zjednoczone u- Jfft Niągn1ęcla dominaoj! politytrs)'mUj\e supremaeJ• wśród 1oju- owneJ, ekonomillMlttJ I militarnej w
PJlików - etuaj, 11„ unJ_ka6 wo- akall Awiatowej, swłaszoza poprzez
ju mittdlr państwami kapitalisty- ayatematyc:i;ne l różnorodne osiaenymi, .e:b;r nie osłabić awych po- bit.ule ~Jallzmu, uzy~klwanle nad
a;rejt w wal~ 1 •oej&lizmem. Dla- nim pnl!wagi, ahy nt1.StęJmie - w
~· m.i'!l, po drt1glej wojnie śwle- 1przyJa.ląrej 1ytur.cJI podJl\6 •lę
towej wejuy ro:zpętywan•
pnez Jero Jmlncienia. npnblef!'&nle po·
USA fł 'llle tyalltol by'ły kieMwana ltęp&wym pr&emlanom 1połeC1Znym

POD
GWIAZDAMI
(Korespondencja
z
wańc:.iycy

Ha
chodza
bardzo -pó:!:no. Pon!ewat kofte1a "Prac•kowa
dopier-0 -p1>
17 (w
dnia wazy11Cy me.1a
póttoraiodzinna przerw• na 111nch). t>Or& na odpoczynek
tod:&.

N1ech Kra kOW będZie Kra kowem
'

~

Dzioby poj..a.wlly 1!~ lll:a.\,pierw ID.a twar-.iy ,B artło...
md.eja, Na ?ooezątkiu in.iewieilkie i nielicz·ne, ale ju:i
wk:rMco podobno piętno pokryło oblicza Filiipa
! Judy, aiby po niedrugim cza.sie dotknąć pozollttiych a.post.ołów: Pawła, Piotra., M.ateuszo., Szymona... Cało\ dwu:nutltę tocaył ,,ra.k". .naz.wB.nr
:póhhlej pn.es •'Pecja!istów "k11mLenn• cho·robą'.
0(!&męl& ons ue-.sztą nio ty1ko posągi stoją~
11 "'Vejścia do k00cioła iwiętych Piotra t Pawła.
1ees róWll'lW mur kl..isztorny pr:g;r ut D<>mini!kań- ·
allliej, klłrny katediry, portia,le .zamk'l.1, •t.rcz7now•
be!17ł7 łwi1,t:rn I cl.omów ...
Jtraikbw :zo11pad? :na j•dn' a c-horó-b cywflfza-cjl.

C2ero t11.i• dokonAly najucl:r. obl1tż~ia, p<>W<>d>.la
l Jl'l)U!l'y - &kuteczinio robi• to wyziewy fabryk

I huty, pyqy kotłowni, 8iI)&liny 111.1mochod6w. OsW Je.,t niowod<l'wało w więc~J izin!sz.c~ń
n!i oeie.m lll!i1I1ionych wiek&w. Pu.adoOOI: miuto,
kMr• obroon11 ręk11 wyszło 11> ost&,tmJ.e.j WQjny,
1łlrany d:i;iś ru.inami domów ir.aatalk.oweinych prz.H

t.atinl~

nJbos;rcieJ.s,'ltd

prLe!Tl j'8!,

Miasto - u'byteilt, wpli:a•ne n& -listę hviaitowego
d.zle!Wct'W kulwir:r. boryka ~ię z k!o-pota,ml ni.'
mniejszymi nH; !'li?· tooąca w lagi.1nclie Wein.&cJ•.
w 197-i r. M;UCQIIIO hWO! „Kraików - iilllrOd•
obowl~k", P<>di~rlo J-.!> .t.oii0Win<11 uC'hwał11 i k<>nt.vnt turu!.unu 1Il• rew1loryza-cj~ tuteJ.uych u'b:rł!kbw, ~'l:yjęto t~ ed1)owl~nie ipr-oJ!'l'am:r, pt>pł:l"n~l:r datkl od •Po<>łeiczeMłowa I n.kładów pracy.
Siła złego pl'ft'WrUz1ł1. j'!d•n.aik moil!wości fijl-anl()we, k-&dT'OWe I ma'Łe.riAfow•. W 11a.mym tyl!ko
z&bytkowy.m centrum ochironie koilllle<!"Wdorskiej
po<l1eg1. bow·Lem d 4.07~ budynków, :i: c.zeco 3.994
jest w bJteJnym rlaiit•l• t~nica;-n::rm, • S'f (w
obrębie Plant) >tnaijd11Je 1 i~ w atainie „arwA1ryłnym".
W lata>eh 1974-1983 wykona-o.o ul>ediwie 42 peł
ne !!'emonty, czyli e:i;te~h 'budynków rocwi•. W
1983 r. 1komplek11<Jrwym l'e:montem objęt() 10 flb!"'k·
t6Vi", w latae'h nastęi>n:rch mia.ino ich wyłkonywd
rn roer.nie, jedll'locześn i e ;r:.abezpiecz&j11,c cz,ściO'WO
ok. 100 dom6w. P.ny ta.kim tem;>le lt'i&W.aJloryu.~i&
WHj'\!rtk.ich n~}cennlejAzych a ugroto.n ych obiekłlÓW trwała by do roiku. 23216 czyli 34-0 lat. Przyj.
miu•Jąe z.& 'p<Jodstarw11 c~n:r ,z 1984 r .• tne<ba in.a Od·
:no-wę KN.kotvia wydać tylko de> r><>ku 1998 po.
Md 13 ml-d żł. A mimo wu:y.sitko była.by w, ni._
1tety, praic• !ścl• 1yzytowe, gdy:!: odJn>()Wione jut
budynki ulegaly'by .r; bie1iem c'UJSU ponown4!'1llu
nt...rezeniu. stąd ~ł()6y koMerwatorów doma•gaj11ce 11ię przede wszystkim wyel!m!now.a'!lia lru..b choć
by ograiniczenLa 111iszc.zących mia11to ca:ynni.ków. W
przeci·w nym razie iad•ne odw0<ływafti~ •ię do ofiar1100cl społeczeństw.a, aię11an.ie ooraz; tłę-bieJ do 'kl••Y paaistwa nie ipr:z.yniesie pożądanych skutiltów,
Kt6ry9 z r~rteil'ÓW krakowskich na.zwał Kra.ków mi·a stem ne. "f)lanie koła: rynieok„ pierwsza
ohwodinLca, drup. o1'wodnica ... l.ud-z:ie chOdit, w
koło. dreqiczt, w 'koło.„ In.ny ~nów pritYTównał
go do w.rząee.l('O eU1Jjni•h., n.a ktÓ'rym boez pnoerwy ddy i hrz~czy Boik-rywka. To prawd.a - nie
tn.'I. tu końca d:yfóku11jom. projektom, pla·n<im, kon.
cepcjom... Ciąirl-t mówi a.lę o potrze.bi• daleko idą
cych zntlan komunikacyjnych., budowle guowych
kotłowni, zamlknlflCiU śródmieścia dla ruclhu 6i&.moc-hodowego, ale przede wszyst.k:im o <>graJłicze
niu li~b:r m ;~sZlkańców do ma'ktiimum 900 tys.
Bo Kr&k6w peka w azwach, a Jeg-o iiilt•rastniktura jest na g.ram.icy wytrzymałości.
Na doml.ar
r.łego co roku Oe! wie<lzają mias.to miliony tur:r1tów. Aż 700 iy„, zwiedzających rozdeptuje wzgórze wa we1skle, poleru ie sche>dy i posadzki ka.\9dry, oea<iza &we -Oddechy na unikatowych meblach, tkani·n~h. ~broJach. wno.si .kun„ a czasem naiwe-t„. insek,ty. Ostatnio obsługa zamku zadarmowaua została wido'ldem :fJruw.aJącego pQ salach. .. molL Nic wl~c· d:o;J;w.nego, że na,jcE'>Itnieojsz1
I naijdroi.sze paimiątki OAI"odoiwej kultury z19:myka
1i ę w niedostę-pnych ik11rbcach I sej!adi.
'I'ym
bardziej, ie trwają jeszcze -perlra·ktacje ·w sprawi"

•

nowoczesnych u,;zą~
i i:>rteciiwpo-żarowych;
A
ma-rzy żeby zo'baczyc
insygrn.La wl'11dzy k1róle-w,!;.kfej, sławny Szc7..erbiec,
czy te:!: włóczni ę św. Maurycego, wręczoną .Boli:'sla w owi Chrohrem:u pr1.ez ce.sarza Ottona UI
w 1000 roiku na xJeźd.zie gn.i~~mieńskim.
T;itmcr.asem Zllm1'k Wawelski od-liczył właśmoe
80 lia.t od moimfontu wyku;>ienla go z rak austriackicl! i prze.kamamia n-a w!asn<>ść n'lr<>dowi. I prz(',;
80 Ja,t trwe. tlie-pi:-zoe!"Wan.lie j>P.go kon.soerw.acja oraz
uin:st.al<>wanla

na

dzeń

Wa we-lu

przeciwwłama.n;owych
przecioei kaiżdy turysta

un~u.nle

1

W'Ilętrx.

Dziwnym t.rdem }1cbilruiu te.n. .?.b'eirl się .1 80-leclem ur<><izi•n. prot. J !'t'7.ego Su blowllkiel(o ,.pl\'11& Il.Il Weiwelu", dyreldoOTa ! op!ek11.1na zamkowych z.biorów sdu1kL Z tej okuj! pr.z.edstlllw!eiele S1owairzyazen4a Dz.i•nnllkarxy PRL \td•korowali cu:il[OdiniP_go jubilata zło~ odzna.k11 stowarzyHenia, J.ako 7.e pn-o!e.sor zewue 1łu!ył •Wl\
• wied'zą ! itwym euHm naaZl(\j hr~! dlZi.ennikal"aklej. By-iły wille l!:wi&Jty, grraitulacj&, iyc.zenJa ...
To na wawelskim WlligÓT.ru. U jego p-odrn6ta.
saś Kraków obc-hod.ził kt6re-ś t>am s rzędu •WOJ•
•. Dnt". Trzeba PI"ZYzna~. :!:e do perfekcJ_i wy~l?'ł
e}alilt()IWał
w UNl\odz.anlu takich okoJ1c~nośc10wyc~ lmipN>s • właściwi• jednego wiel'kjego
i b.airwnego „:tr:orowodu''. Ci.egó:i tu wwiem inie
był-o: ltO<OJCeil'<ty, apektalt:le te<!l/tro11Jl11e, wystawy, ka.baristy, f111lmow• prze1:11\d1. a ta;tt.it.e kra.kowlllltl
}armarlc, gdii• ~i• ubrakłe> kogudków na druellku I cu.kirowel w.aty, kręc11cych •i• keruzea,
ik:.ramów i lkoas:r 11 „bajglami" (obwairi.amkaiml),
orkieStr i ulicznych IJtt'ftlików.
Nie obeszło się
l beii: akcenitów "mundialowych": oto p0<my.słowi
ap.rz,edewcy 'W&N;)"W ,,a.budowali" 1tadJ!on Z fiÓ•
we1< ealf&ity, .w<Jlkół biff.nit z biało-o:ói<>wych rzO<lkie-wek, a
poArodku
umieśdli
Qd,powlednlo- uku.tałtowan." piłkę .z bLILMor.r.. Nl• ~podal r.a.t>iiszowej wioerty 1iedzde-li z kol-el w;różbici - .ia
pairę :tiłotych moin.a. •i• było u nich dowled11iać
k:to zoetanl• pi~akim mi11trzem •wia.ta„,
Riu:chli-w• ł l'W«rm.• u'1icz.k.i Stu&wk•i puat<Muj"
i C!'iclun.t, j.u:i 'W'Cut1nym wdecZJ<>rem,, Miast.o z.amyk„ abę rw .-wych .t.a.ryc'h I nowych mur-.ch. J._
di.ni• maa.kiaronr. >O&wie-1llona l'e.fle.k;toram.1._ wykrz:rwia.J'łl •~ ~ w drwl,c:rm, pru.rdlllwym
f.rymasi.. Spadaj~y na ml.uto dwutlenelk •!arki,
11miMurwMy al41 a dencs.ai l. pyłem WuQ<>wym,
WTr::rł u. 111ieh oupeco&j~e bT'U.Tdy.
Kroi ;powied'l:.iał, tt Kira.ków Jest }alk :r.u~7
m.igI!M - ma ju::i;c:i:• a:amek I troch• 1pl>Midor6w,
e:le n.i• ma. łut pi>eniędzy i moiliłWOOci sam<>dz1elneg-o wyc;,g.nJęd.1. się z biedy, Kraków - narodowy panteon, opierwa.ny przez poetów, uwieczniany prz&11 malauy - us.a.dowiony .zoot~ w ni.ecce
otoczone-j w!<gór:zaani. Pr,ze:r. du:!." C'Z~ść roku rozpina :nad 11<>b" puuol :r. mgły, pod którym kłę
bi• aię 'WYtiiewy !końca XX wieku. Cóż z tego,
t. }est ust.awa 1e}mo- i uchwala Ra.dy Mh1i1tr6w, t. •li !ormallno-.pn.w·M 1 ti!TlaMOwe pod1t.arwy do d'Zi&łan.ie., 1koro tA ost!lltnia - sprzed
roku · - od<nowa ~od.uowy" t1adal w więka,zym
atopnJu dotyci:y 21!\k.1widO<Wan·!& •kuobków ziła nit l+10 pnyciZyn.
W ubiegłym tyiodmf.u KTaJków obchod:r.lt .-woje
!mieni1ny - ta:it, ł'lamvę nadano iim:prezie odbyW& iąe1:!J- ~lę n.a Rynlru Głównym.
Atrekc}i nie
bra.kow>11Jo ł Imieniny pr:zebie-galy w 1V1nnJ)lliiskim nastroJu. Co it-odzina " w ieży starego Ra.tusz.a. rozle·gał •!11 hejn&ł bartos.z<>wy. ~ zamiast blci11. ~egan o11łycha~ hyło kukutikę. Nlektórzy kr.ą.~
k!owian'e przym<>sial z 110<bą skromny poczęst.unek,
r•wan'i.ując :tię nim Y& hm pr:r.ywiie-z!ony przez
mieszkańców okolicznych wsi. Bo j11k lmieoniny,
to !1mienii!:ly!„.
Cói. wypadt. tyL'k:o zfo:iyć Krakowowi naJ„erdec'7.11lie]:!!i.itl tyc.zll'!ni11: in!eoch miu 1i1t wiedz.le jak
naij1epi ej 11 ll'liiei:h trwa ipo 1Ws:ie ez.asy iaik dostojny I pif;'knyl

•i•

W 1Umle w 1łtate1lunych llł&ch
USA z.najdule alę po-

Jądrowych

E~nLj::: 0 :~:::~~r~ue~~~;r,~

el11żkie bnmbnwc~ 11 iły te
dysponować łącznie
pona~
2.500 środkami tego rodzaju. w (PJ
lir7:'bi11 ok. 2.300 ·n ależy do nosicieli
bron! jądrowej o za.!io:gu mi~dzy

wacji

kontynentalnym.
Ponad to oo 1982 r.
rozpoczęto
wypollaianie amerykańskich urno.
lotów „B·52" w ok~ło 8 ty1. poci-

~k6w
1amr\St~r1.1jącyt"h
łr!'dn!ego
zasięgu t,vpu „Cruls!"', mogących
przenosić ładunki llldrowe.

N& duteJ, ok.ra«łttJ e.strad:ile l>n:v1rvw1. ""''Pół muzycrn". W
0<-xPkiwaniu na pocuitek przed~11.w-l tn;a niektórzy za lmuia a:l!I
koMumpcl•. Inni umawlala tylko coś do picia. Dokoła słychać
hl~111ań,kl. rMyJskl, ancielski, niemiecki. francuski ... W panulacYm oółmroku wyd•je a.i11. te stolików Jest niewiele. ale do'Dlero rd:r ubły.,,_. wuystki•
ćwiatła
zobacz11. że stoia one
dlfslown!a wntdzit. Po ll)e'kta'klu dowiem 1i•. te Jednorazowo
ahow mot• t1«l•da6 UOt •óll.

W H>T.1.••aiania ·h b"ch naleh uwzględn ić rótl<'n,l't takt, te od 11183
r. - zgodnie 1 podj~t, w 1979 r.
de-cy~ją NATO na trrf'nle Europy r07,mil'!IZllZ1Ute 1ą amerykań.„kil'
rakil'ty stratell'lerne irl'dnlero H ·
aięR"u, pnystnsowa.ne do przen~•
nb ładunków jądrowych. S1t to ra.
kiet.v „Pershing Il" w liezbie 108,
które są rozmie-111.czone na teryto. rhtm RFN. oni ' r~kif'ty typu
„Cruise", J których ~ etacJonować będzie w RFN. 48 w Holandii, 48 - w Belgii, 112 we
Wlosuch i 160 ,- w WieJ1del Bryta:nl!.

Mila .OOzina .12.30, .U.cJ:rna 1i11 "Prze<fata w ien.la.
I · dopiero
teru wlda6.
ta okr•:rła estrada to nie l~yne miejsce, na
k:th·:rm toc.&y .till ~f!ld&lrl. Or'lc:ie...-tra umit,'!Zczona Jest wvsoko
l)O 1>rawel atroni•, daleko !>O atron!t t>neciwnt>J znaldula si~
wnok·ie -oo.tumen.t:r. na których w kilku nedach tańcz'!' balet,
a w róinvch miej-.caęh (nad estrada.
1
l:>oku '!>od palmami)
ustawione q takze min.ie.rtrady dla 2-3 iAncerek. To wszystko
'PU:r °"lunajacych diwiękach mlixyki rusza 1i'1, tańczv I śnie
wa, w !e.i-lt barw i w•ród •yltu auchego lod11, który daje ;vra.·
tenie .mulattl •i• lllJ(ły.
Odadam 'DrO.l!rent
„~falsa Cubana".
Rvhni eha-eha l :rumby, l>aie~le kolorowe kos lumy tancerzy
l ś-p!ew1tków. :a.nane kubańskie pieśni m.ln.
„Sihoney" ! „La
G1111ntanamerr." - ~ ws,;ystko p.rz&z póltorej 1odziny trwa.nia pr<>r·ramu upiera dech w pi era iach. Niem~ nawet czHu na jedzeni~, bo
posz.czególne punkty nast~puj~ jeden po drugim. Co rusz słychać
~:;lko okrzyki p<><lziwu, lampy błyskowe mi.gaJ11 bez przerwy. Na.j.
więk.ne wra:tenl• llHtępuje jednak wtedy, r;dy 1kt,po ubrfne I. n~
lenie zgrabne tancerki p(ljawlr.J!ł się wśród puhl!czn(IŚCI, w przej•
łelaoh I prq ałollkach, agrabnie poruszaJ11ce pewnymi częściami
ciała w rytm muzyki. Pomijając tu inne wrażenia czuję si•.
jakbym tam brał udział w apekot.aklu. Gdy dzielimy
wraż„nla.ml, n!~któny mówi,, t. czuli 1l41 podo'bnie, a wielu Pilnów ma n·adal bard:so roZ1b!egany wz.re>k„.
Oko1o 1>ólneoc:r ahow dobi«ie końca. Alt 111.lk\ ltneH nl• wychodzi - iłówne. ••trada znl1ka„ a .na Jej mle.lscu 'll-Olt wla si:, .
oarkiet do ta.il.ca. I ubawa trwa dalej, niemal do bio11łe10 una.
Sześćset k0&tlumów, ponad !100 osób utrudnionych w „Troplca.nla" - to dal• l)()\ęci• o w.ielkości teio nocnel(o klubu-k~ba
t"etu. Wśród zatrud1nloo.:v-eh je.ft ro.In. kobieta. u.JmuJaca aię,
Jak mówi d:vrektor arty1tyczny „Tropicany"
.ToitCJUln M,
Condall, statystyk". A do Jej neczyw!s!ych obowią7Jków n!!.1-.żv ... codzie.nna kontrola wad ciała tancerek. G<ly któraś zbyt-'
nio J>r:tYiyJe; otrz:;muJe Wllltazówki. w l3ki •Posób por.być si•
nadmiaru tł\Jszc.z.n. A Jeśli to nic nie d11T - No eót, mówi dvrektor ·- chętnych do pracy w „Tropleanle'' ,jest bardzo wiele.
Poza ll'liei.aoomo!8nymi wrateniami. po wizycie w „Tropican!~'· nozo.staia Jes<:cZl!I Jnn!ł l>llmlatki. „Raj udd gwiazda.ml" jest
raiem nie tvllko dh. widzów. ale również dh. łtlteju;vch komarów .r.w11nvch moakitiimL Tn• niemilosiel'nie we wsz:vstki11 oo11kmiete części elala. Ale l!d"I' trwa .show, nikt nie swrae. n.&
to uwul.„
Tekłł I foto1
lERZY 8. BARSKI

*•

Według o!kJalnyeh dany-eh, alły
1brojoe USA Jlczyły na ~atku
lat osiemdziesiątych ogólem okolo
2.060 tys. żol·nierzy. Jest to, w całości armia za'.wodowa.
Pruydeo.t
Reagana dąły do zwiększenia jej
stanu osobowego o ok. 2~0 tya. toł
nierz;v. Zasad·niczymi komponenta.
mi slł :r.brojnych USA •a atrategic:zne ,uy nuklearne liczące 141 tys.
iolnierz:r I pracowników cywilnych, woj#ka lądowe - 775 tys„
marynarka wojenna
- !128 ty11.,
korpu• piechoty n10'l'llkiej 188
ty1., •iły lotnicze - 568 tya.

„

•i•

Obok wymlenA<mych rakietowo-nuklearnych •Ił
atirategkm:vch
USA poll!adalll ponad 13 tya. l>ojowych umolotów ! łmigłowców
oru po-nad 800 okrętów. Umol.llwia
to ope-ratyw.ne mllitar-ne dzl~.łanle
Interwencyjne USA w róinych rejona-ch świata. Operatywność
tę
ma zw i ększyć utwonony
pc:>nad
200-tyiięc:r:ny
"korpu• ... ybklego
reagowrnla" wu inte-n•:vwna ro?:budowa floty woj!!'Ilnej (ląc:inl• ze
zdejmowaniem a konserwacji kraż.owni-ków
o u:rbrojenlu klasy~z
nym i wyiposahnlu l-c-h w rakiety).
W latach 1980-lDSS pochlonęł• ona
30 mld dolarów.

Chc11e pełnl6 rol„ ,.hrlato"'eKO
tandarma", 1vofee!.!;et\stw1 amerykańskie m11Si 1& to placl6.
płk

RYSZARD GRUSZKA
ppłk

ADAM JAROS

obowiąi:

*"

mogą

M~e!"n.lzacja w112:ystkleh rodujów wojsk lądow,nh,
'POwi~
trznych I mal!'ynark! wojennej wedłuf 0$troh.ych s~acunków
rna
ko1'<7..fowa6 USA w latach os!em.
rlzieslątych ponad 1.6 biliona dolarów.

środku

lub .i:abaw11 uczy.na "111 wiecsorem. Ostatnie .ae-anse kinowe koń
~zą ah1 zwykle około ?>ólnocy,
.po
iooz. 22 rozpoc1yn1la ale
'!lrzedstawienia w kai'baretach mteszczacych &!li
w
hotelach
li „Capri", „National", „Rlvlera" czy ,.J!abJ.na Libr•". JH-11. ktoś
ma ochote na l<><i:r. może je zjeść nawet o w-pół do drui1tl ,"!
noev bow.iem Oop11ella"' (kubań.!ki odpowiednik „Hortexu ).
z.amyka•na. Jest dopiero kwadrans
przed _godxina dru~a: Nie
ma nocnych linii autobusowych. bo w nocy autobusy Jezdza 11:8
tych aamvch trasach co w dzień. tyle te z mniejsza. cze totllwościa. A idyby ktc:><t n.ie wierzył w nocne tyci•. Ha Y"a•nv. powlnten •tanać na krańcówce autobusów
w
dzielnicy Play>l,
tdzle o póbn<ic:r rueh wcale nie jPst mnle_Jnv nii w dz!Pń.
J"st w atolley „1>erły Anlyl!" Jl!dno miejsce. w k órym wl~ .
:n-ta to wreC'I -0bow.!azelt nie tylito dla C'Udvizlemrów, ale rówI11'!i
dla wszystkich Ku·bańczvków -p-rzvbywalacvch do Hawany. To
"Tropioaua", tytułowy „raj p<MI rwtM:dami". Tutaj ee;zotyc7.ne.
nrzvroda i d%ielo lwdikiela. rait ws.011niale u 10ba harm~nh:uJa,
a .uanat-0w1 niebo i ro!goeace JtWiazdy 11tanowia dach. tiOO k órvm co .noc odb:rwa si• wananiale widowisko. Madr)·ckii ;!aieta
,,Dtufo 16" napinła kiedyś,
„Trooica1na" to najbardziej z~a
ny ah-0w na iwi~le. 1 jeśli ilM. wet to pn:euda do tylko ntewielka.
Już' sam wjazd. d<i „Tr:-onican-v" robi wrażenie,
a
W"'7.:f~cv
io~ie obojętnie czy eudzo:z:ietnc:t" czy Kubańczrcy, traktowa!!i
s11 tu' .1 jednakowa rewere·ti.cia. Kreta droga oodjeidi:a ~i~ pod
~l6wne we.iście, a za cale oświetlenie
na tejże drodze służa
kolórowe Jam1>:r. umies:r.c"Zon• w.<ród wspa.niale.i przyro<lY- Jeś.ll
pr:i;yjeidia sie własnym .1amochodem. kluczyki trzeb11 Łosta '.'i'lĆ
portierowi. a jeden z: jego -pomocników odprO'Wądza nojazd do
«uaiu <kied:r wyeh~imy. oczeldwanii m. aamochód nil!! trwa
dh.tie1 nlt dwt• minuty).
Do 1tolika -prowad:z:i 111'.)eejalnie wvznacrony kelner. Wsz ystko
w 'DÓhnroku. r-0zjaśJ1i.onym ty-l'lto dellkat.nvmi Awiatełkaml przy
achodach oru lampkami Btolacyml na stolikach.
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Aspiryna dobra
na .wszystko
*•

:
Okazuje 1ht,
lPkarz.e el,łl•
: odkrywają now• włuclwołcl u: pir)"ny, jednego 1 ujstarnyeh i
najpowuech.niej 1toaowanego le: ku na świ.,.c ie. Tym :raz mlekarze brytyjscy doehod.z, do wnlo::: •ku, i• •Y~tematyc~11• 1o1aiywa: n ie ai1piryny jut konystn• dla
5 chorują,cyt>h 111a ci1krzyc,.

d~k, awłuzcza

:
Do ·h1J pory up!r;rnt. 1dall
:: •gzami.n.. Jako lrodek pTZeeiw11ooćccwy, przeciwbólowy ! nai; potny, .sto.sow&ny. 11n.y przMi•„• bieniach, @:Oraace, nerwobóltch,
: bó!a{'h stawów f mięśni. Osbtnio eoru: więcej Jest 1lo1ów,
: że 1.apobiega zawałom 1erca i
: wylewom krwi do mózgu, zwla~
: azr.z.a po pierwszym ataku, po: prirnria pracę nerek, a tskż•
:: wulywi hMllująco n• niektóre
: choroby oczu. Pewne jut.
h
""1!łYWt 1!!ekor;:;nt!li1 'U io~-

Oku1ło .i,, t. a8))fryna lltym'.lluje or-ganizm do ivev.-n~trz
nego wytwa.rn.nia !muliny, a
ponadto utrzymujtt poi:iom insuliny przyjętej :r nwn4trz.

5
5
„„

e
5

!

•

fd:r ten ma tut
pewne niedomagania..
Tym razem lekarza br-ytyjsey
twierdz4, te upiryna pomlifl
równlei. w cukrzycy. 8tosowa.l!
ten lel-t wśród pacjentów w
gr&nicach wie-ku ~4 l.\t, u
któryeh cukrzyca wyg,~pował.11
w tzw. fazie dojirzale).

Do tej 'Pory -

jak pisze bry-

d:cal Journal'' -

jest jeszcze za

t.v jskie czasopismo „British Mewcześnie twierdzić, że a~piryna
pnmaglł.

cukrzykom. W kazrh·m
r!zie Już 15 ~acj'!ntów, ldór;vm
stosowano asptryn•• pozb yło s.e
tm:ykrych dolegliwości,

rmmrmMmmmmgmmm!!!lmmnn!nnm1~nąnmmn„111.
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Andrzej Grun
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wys!ed.,;~e! ..,.. leldde' ru.kle~. lto„t.ł& eeiru ełi_.
t :i:e I ub\ era si" w strój dw u-: ieśt: ' O'°'"·. ~~".!z.i si•

u~di.al ~Iundi alem, !l~e nie u.~n;iin.lłtmy u

miły Bog, panow;e, z.e nt. św1ec1• &Ą takż,
dz.iewczy n y ł
S l.llkcesy P iei:hnicU:a. gol•
.
. Smolarka czy Bońka. obchod:r.I\ mnie mn i ~J
W l~ ~e J ty le, CO zeszłoroczny ani•I; natomiast ładni!
llog i i zgr abna dz.iewc~ca f!gura obchodzi\ mn!e
u.wsze. Oho! Słyszę głosy wśc iekłego oburzen.i a:

- K 11la świ ętości„ taki owaki!!! Rzeczywiśc i e po
pn1ia ch S .enkiewi<:za czy Bratnego uratować' nas
moi!' t ylko p i łka nożna.
.Ąl i ści rz ymska mądrość i:ło$i. : De gusti.bus et eolor1bus non ut disputandum - o u,pod-0ba·ni•a i kolorj n ie należy się spi erać . Po .vról•my zatem do
pań, t y m bardziej, że lato przed n.ami. ·

Co mlałtL Egi.pcjanka pod hrtuszk iem? P i ękne,
tzy !<ti> i wyp:elęgnowane c i ało nic v; ięcej. Zaudnic.zym strojem u fara-0nów - dla wszvstkirh kdnak ow ym - była aukni·a-!ar tuszek, iąc1.0na · 1
dwóch chust, t7w. kal~s i ris . S nknia taka, v• k ła
d!lna . na nag.ie c i ało, b y ła gładka., z2w· f'szona na
'WB.l!-k1rh ranu qczk ach I tak ~lastyczna. 7.e op i nała
t;lwetkę Jak mokra mater i!l. Pokazywafa ksitalty
dokładnie. A Ee: ip cj anki b y lv ze:rabne. •Uzuple i
jeśl i nie v:11z :vstki e ładne , to te na treskach młode . W tamt y ch
.; ek a<:h n iew ielu ludr,i prze-

na. futro. P<>JawLI. si~ r6wn!ei strój c.v>bn:r na. 1!tr:f! · la to.
·
Majteczki I prototyp ch.ltl•jaeco .t.an!ezltt no1!. ły iu* Rzymlanik!. Jakkolwi•k pa.uu„ po11,d, te
d:zlewczęta ir•ek i• l nymskl• tej
blellz.ny 11.i•
zn11ły, to Racilu~t. aufor najl•psr.1tj fra.ncusk!ej k.,_
~humologil, lfft lnneco lidanla. W PomPf'l rmtleziono utrwalony
lawie kształt dala d:r.!ewczvnv
~tóra n• próżno chclAla ud•e prz1td zbyt wcze'°'n~
śm'erci 11 . W bi~gu tuk' e<nka Jej pod·winęła ai ę do

,„

Elegantka francuska 'Z XII w ieku nosiła ju t koazulę , spodenk i, stan iczek, co najmniej dwie suk 1enk ' i płaszcz. Oparty na kultu["ze rzymskiej strój
łredniowiecza ulegał co r az pow ;, żniejszym wpt·'wom F.urop y p ółnocnej i Wschodu. w· k ·a m1ennych
komnatRrh ogrzewanych komink iem trudno było

•

'5Mf..11ewg ta.łmpcmow1.4 EUI'<l'DI• n.le podbo1~mi,
1.le 11trolotml I 6wletnośc i 1' dwor u. Pop'. erał zatem
r ozw 6j „pom.nl.kow„j" k ryn olin~. k tón imperty ne-ncko ITe-toka, up i~t1. na sta lowf"j kla.teczce. ozdobion1. setk ami talhanek . b vła t ii<: n iezbed D!I „ lel!Rnck iej damie jak„. trzy tys i ące lat pn:edtem na.
Kn'!cie .
Prnk tycznie I sportowo zaczęła si ę uh le r-a~ kob:eta, gdy pojaw i ~ aię samochód i wybuch ł.\ I
w n jna jwlatowa. Wym y ślono k ostium.
Now „mu
~ t;· lo w i ~p r zyjaly warunki wojna, praca w fa.
hryc e b r on i. d y żury w szpit ala ch...
Ko biet'! n;s
chri ~h w y glądać jak k oh ' ela. Wstydził a sie n-;Jp o nP,tniejszy ch cech sw o jt" j pł r i : hioder, p il'? r si I
\·u jn ych w losćiw. T;•l k o nogi ! Zacu1ł sie ich kult
olrzym al:1• w span ; a l ą o praw ę: bł -~zcz ą c " Je·

-

Urod" p ' -.rt! docen'ano n.l imi.al t.aW!IZel N I• wa-pom i nam ,tut o paniach :i; Afr;rkl 1kwa.rn~l ez y zn ad
Amuonki, kt&.re 1ian!ków w ogól• nie u.znaw11h',
snL • E&ipe!e 1 Kre<:i•, edx-!• często o-bn°"7.0nD orlkryte plersl.
Dekolt pojawił 1lę .,.. 1trolu eul!'opt1Jskim w r;otyku. W kdd-..j modz!-e pokaz yw1rn.o, 11 ra<'zej podaw11no go hi11CZf'j - tak r.h arakte ry styczni!'. Ż«
h istMyk sz:tu.kl po }'>go k ~ z tałc i·• m oi!' o kre~ l i ć d~ -

nóżki, nóżki, nóżki •••

Ach te

r,bry I kamdei\ s-aehował de . dzi ł 1uy1 u..1 ubranych w majtk i.
Przez w iele w i•k6w b iel: zna była t;t"l'lto na pokaz . NaprĄwdę :r.ai.ntert-sowano aię ·n il\ od strony
!unkc}i uż ytkowych dopiero po r„wolucji trancuski ej, k'edy w-eszły w modę lekkie ang ielstk ie llU·
kn ie-koszule i greckie tuni.ki.
Koga kobieca nie m i ała wi ększego znaczen:a. w
czasa ch nowożytnych, aż do w ieku XX. Wyjątk i em
był okres Dyrektoriatu. Rewolucja francuska b;•la okreS€.m gwałtownych nowości w modzie. Dw :e
z nieb miały znaezenie sz czegól1'1e: orl krvcie aog
i uwol nie n :e kobiety od gorsetu, który zresztą wr6~ :.i w XIX wieku., w czasach Belle Epoq\le. Pakauno wtedy po ra·Z pierwszy zgrabne nogi kobiece
bez pończoch, niejednokrotnie ai d-0 kolan. Prlez
150 lat mody, która potem nastąpiła, nieraz je-

kra c zało tr zydz i estk ę.

~-..~.'-t~ Mi

wn.lone \ uznan• u. h.dne I pe.dn!e e11.·~e•, nie dały
ju:t u wygrana.

d w~ hn e pończoch y„ .

A h.v o-d w r óc j ć U•wag<': od p:e rsl, d t>kolt pr z•"n i ~

~ :n n o

do t ylu. P r zy ta nl(u . ba rdi o wtl?<l.v morl n n n,

n 1:.1e ob e jmowan !e pa rt nPrki cz:vn' lo w a ż n ' e ,is z "' m

je l l(nle plecy. '\V los:v 1arze•:V'\\'a.no v; s kr omną
Od l!l29 r. pod ha;lem „pr!'r z z munrfurem " k nbif'ty :r.a r 7.<:l:V ~tnp n'o'\\·o tJrl z.y$k' t1• ar ; n:r> 1'1 k o bi P rośt. Ki ed:v z'\\· :v r lę 7. rly na tura lne k ształty
- v: yb uchla 11.kuą: at II w ojna.
Gdy 1i ę skoń c z yła, sukn 'e na po'\\'!'6t ~tał v 8 ę
v.·)· kwi ntne. A i do pr zesady - dla k r>nt r astu z 0 •
~zrz~d n ości ą okup a c j:. P otem b:rla mo d a na dlu g!e suk nie, mod a ,.at om ow a", n a m' n '. , m Rxi, m d',
o pię te spod nie, szer oki e sp odn' e . w'sz ące sp o'd n e,
pote m znó w p-0 w r ót d o klasycznej el eg an~.i„ do
el(ipsk ie i su kni-koszu lki.„
I za każd y m ra zem , po p"e rwsz)'Ch protesta~h i
oporach, okaz y wało s i ę, że to wł aś n i e je ~t najl~ <ln ' ; jsze. Nic d ziwneg o - od k '<>dY F, ~·i e kaw no
z a l ohć l istek f igowy, tak wł aś n :e ocen· ano każd y
n o~-y mod el u.rody I mody .
.

t~

P')wstanl1. 'ak legoś obnz11. N& pnrkłAd "" rez.właio7-CM wł 0 ~k i m , b '·ust
pok az y warlo
u "'mal c11ł y , ~ przy n<1 jm n · -.j j„go g órn ą p łow ę .
P"doba! y 11i ę pleni, c i ~ż ki e . <lo.ir-z q ł<> . po!o i onf' b \~ sl<'> si-ebie. Odsłaniał je plR.<k' , kwAri r at owy dekr>lt, s:ę g ający do ramion. Po bo7,n ~· k r ól H<"nr r k
umai potem dekolt za poga ń sk i . P iersi z aczęt ri zakr y wać, aby po pewn y m czas'e zn ów Je od sl o n · ć
- i tak w kółko do0 dz i ś.
r
Do mod el u antycznego, do od d alonych od siebie
piersi rze ź b o ksztalc 'e idealnej polowv k uł '. powróciła po raz p'erwszy znowu re w ol uc ja tr an wska. Jakkolwiek po emp rze p;ersi będą znowu
zakrywane, ś c iskan e . podnoszon 0 \uh op•1s1(·za ne to św i adomość . że są i że trzeba s :ę n imi zajmować. zw y c : ężyła i prze trwała.
Ze moda $ię powtarza, udowo d ni ł N&poieon III.

g :·z,n.,·k ę .

neĄans i <!I,

W~//././/H.u;~·hzw.H~LUffff/////.U"/./H/,ln"/U/.„ą;ą.o;ą7////./.m//.1''//Z"'.//////.U///////.//////.////////ff/U////////////./././///.//////

///H/./H/U////./////./H/r/././/.//////././//h

Amerykanie
o przeszczepach
Uł!l

=Grupa krwi
określa

Trans planta cja

=

,rserca'' samo chodu
1'iewl!'lld, lełącv na. południu krr.Ju Andryeh6w, był dot11d
znRny pn.efie wszystkim paniom domu.
Miastec7.ko· ło 5ly11ie
1
prod11kcji
tzw.
płótna
wsypowego.
Dla
b:ut'\7.i('j ohez.11anych i motory'1.ll0jll wiadome jPsl, i.I!' Andrychów
to nie t~·Jko „tolica pośdeiowej „purpury", ale także najwi~
kHY produrt>nt silników dle~la.
To właśnie
w mirjsrowf'j
Wytwórni Silników W)·soko1irętnych 11owsb.j11 jf'dno•tki nap~
rlowe !Io pol•kich autobusów, k•mbaJnów t:bolowych 1... samoch0<lów dostawczych.

Ja1rnń<ki

p'ychnloll' - am~tor. Ra•ahilrn Nnm\, na pod•ta\\ ip olbrzy1t1irgo materiału
i:~ r otnadzonrgo
przez
niPmal
<'3 fp d•H·osłr ;yde, w1·•11nąl teoriP,.
ie
ln1l7kl
charl\klrr I
t"111perament "" iąr.an'I jt>st bf'7.pn ~ rr<łnio z grupą
krwi. Tak•
" ier lu rl1.ip dzil'lą się na rztl'ry
o~tl<la" owr irn1py
charaktero,,·, jak grupy krwi.

W ostatnich latach oczy zmoto!',._owa.nyeh
z n11dzieją spogl'1daJ11 w 'lr.leorunku
WSW
„Andoria". Tutaj trwaj~ prac• 11Ad ta.je-mnlczym 4C90. Tym krypton4m41'M
okrdl1ny
jest silnik prze1naczony dla w<llSAw do1tawc1ych.
„Andorla" 1wól łC.QO opraeowa.ła Jut prawie 10 lat temu. Gdy fabrycml pro„ktanci krPślili na dPskach -pierwne siki~ tel
jf'dn-0stkl. inikt nie puy;pUll~, te "l'Jłkiróte<!I
ok11że ~\~ on tak pobrzebny. Oh<M!ia.ł na :PO·
rz~tku zainteresowanie tym 1llnlki•m było
, żadne. w Andrychowie trwały próby. Itonstruowano przedprotot:n>:r.

" edług nł~.1to. lud~ie po~!ada.
1

.ia<':V iHPW grupy „A" 5ą łllWll
ri~scy, skłonni •Io pro11adzenia

:

:

5 •Poko.inPgo

t;<".-i11-. w którym
: w
wielu
wypadkach o•iąiaj:1
: rlr••konal" WYniki, alf' z drnit:iPj:
sło· ony łatwo się obrażają, t.nie• chr:rah i załamują,
:;
L•ttlzie z ii;rupą „AB" są ra-:
c,ioual istami, ba rdzo pracowici :
odrlani
najhiii.·7.ym, 1tktywnl:
• i oll'l'Znie, potrafią kr.vtyr:i:nre
IH' PUiaf sytuację I wyt'iątać:
wnio•ki, ale ~ lłruirirj strony:
7. \\ lek,.i:\, ociąll"aJą ~i~. nił'jak·o;
za nnka.łą w •olill',
gdy pny :
chorl7.i rlo podejmow,.,nia wa7. :
nycb dPcpji w iywotnie Wilż· $
ny ch. sprawach osobistych, czy ::
publu:i:r.n.vch.
:
Nale t ąc;v do grupy krwi „R" :
to
indzie niekonwrn('jonaln l :
n oll\ 11rowadzió swoboi:ln'i• i:ycl~
bez ż3dnych obowiązków, jest:
\' Śród nich
wielu wyhitnych:
t \\or ców, ale też i wielu taw.:
cudaków, lud7.I kapryśnycJ\ nie
"iedząr.ycb, cze10 w tyciu uu-

S

5

S

Prv.prowad:wne badu1ia. • łCIO umont,,_
wllnym do kilku typów pojaid6w. Auta te
p r zł'jPchlllT 1 nowym allniklera tywi"ee kll<>rnPtrów. Przybywało nowych
apo1tr11'ł.efl.
N11 decy:i:j~ o podj~lu produlre!l „rylnt!
tr7.ebll było poe7.ek11.t do uble,ilere roku.
Tymcr.uem na. bor-rzoncie pojrnrlł 1lę 1!1nlk opracowany w Fabryce
Samochodów
Osohowych na żeraniu.
Jfo,;ehodzlly 1lę
wieści. 7.e o wejściu do prcxlukcji propozyrli ,.AndorH", b11d:t FSO zadecydul!\ „uklacly na górr.e". W -pruie pojawiło •i• kilka
artvkuiów rpekulujących na ~n temAt. Ur1ędv Cf'ntralne milczały. W obu ukłtulaeh
trwały b~danla nad wi'unymi ro:inviąr.an i a
mi. Po ~wnym czas!e okaulo 1lę, ie oble
l"rlno~tki n it 1tanowi11 dla 1iebl• konkurendi. Snnik :!'.ł stolicy j!"st pTZernaczony prze.
r!P w~7.ystki m do umoehodów .,_obowyc~
'~~ ~C!IO projl"ktowa'!1tt pod ~ł<l'm „tu~a

5

k11Ją .

Ludzlt', którzy

ma.tą

1rupę

„O", to w więluzości mllrzyeiele, choeiat maj11 na oa-ół duło

•ił

żywotnych,

ahy
doko11sć
prakf:V('7nvm.
Jest wśród nich równłet wielu eitoistów, l<t'1rych JIÓ\'<"n;vm.
celem w życiu 1ą korzy.tel I
t'I' yaorly O.\ obiste.
l\fasahiko N11ml smar! w 11181
roku. Jef!"o dr.ielo życia podjął
s yn. Tosr.ikal;ł., który opublikowal wyniki h!łdań i te11rię oJe•.
B'oła naukowe Japonii przy.

5 wiPle
:
::
:

::

!

::
::

5

::

:: ,Jęły

w

żyelu

opublikowaną

teorię r.

u-

:: ~trużeniaml, które sprowadzają się f!"łównie do tea-o, że po: i& dan'lmi
1tRt;vstycznyml nie
: ma dowodu na powląz11onfe fizy.
rinych wła.~ciwości czlowił'ka 1
:: .Jer.o u111y~lowośri" I rharakte: rem. Niemniej trwa dyskusja
n•ul ca.łą 1praw11 w rzeczowym
: tonie.
•
:
Natomiast ~zybcleJ 1a.l'e&lfOWa· „
: li )HZf'dstawlcielie kół przemy: slowycb i irospoda.rc'7.ych .hpo: nii. Obeenie prawie w każdej
ankiecie "yp!'lnion~j prn proł: bie 11 i~trndnif'nlf', trr.ba po: dar w JAponll tównieł 1r11p~
krwi.
·

!

5

e
5

.5

··-

i111111111unn1111 111111n111n1111n1 1

Lista hl-pote:i n.a. ~mat ufłtd7 fhton,._
rów jest Jui hardzo dłu1a. O !eh W]'mUci t' posądz8no rad i ację k<lllml<:%?1•, m!..wk•~
ców innych planet, •'ksploil• IUPff„u-per.
iwiu:dy, krzywicę, trzęs i enie Ziemi, •'Pid•mię 1trauneJ nieznanej
choroby1 11roee1y
górotwórcze, ~mi'l.,nę 1kło11.<lu 1.tm011Il!ll"Y
sl.mskiej I w klimacie na ZiMnl, pował.in• oe~
dzenie ltd. lt'P.
Najnow1u. teoria wy1u1!J4tta. soriała prses
naukowców amerykaiuk!ch - •!ca ł 1yna
Alvaremw. Uwaia~ oni, łA Jnobal'll1. kata1trota, w wyniku której, jale •lę pnypuaz•
en, 81! m1ll-0n6w la,t temu wym.a.rły u.a Ziemi din-02:aur:r, 1powodowana była apadnlę•
ciem n• nur.- planet, ogrom·H·to &steroidu

• •• ••• „„

Pandy giną .z głedu
K oi ~1ne trz y ch ! ńsk!~ pandy !dechły I rłodu
sz.'·ch m il"sie n · b r.

11'

łll. pi•rw-

l in o , ,s'l„k 6"1 -po-:IE'Jmowa n:rch 1 .tr(lny Tł.1d1 dl.a 11211.*
o z~d ta~ l ~d!l. tee-o gatunku. lAIO ,,ogto'll'it jest toru
m'1i" i!'H• Zda ni em rre<'.'zn ika chlf~tjr,le;:o ml11!.&tomwa rolnictwa.
upl" n\a rn n.1Jm n:'!"J 12-15 lat, zanim akcja rt.towani.a pa'lldy
Nz,· n i ..,~i ~ v:ido~ne rezultat:r Brak ject 1>ned• wn;irt'kim na
tn {rodk6w Główn :nn pokarmem 11an.dy l..t ~wna odmian.a
b•m hrrna, kt6re11<> areał z roku n.a rok się lrnrczT. Chłń11k!
rz~ll W Y<ia l kM\'llł na len cel Od ubletłego roku 3 mln delarów,
o w: " I" za malo w stosunku do ootrzeb. Pom-O<l u11r1.niczna, kt6ra w 11b 'ee lYC h l~tarh w v nio,Ja także 3 mln dolarów. w nle-.-,„lk im tv1ko •~ o on ·11 7.?snnk rii h roma
kosz ty te11-0 t1r otr1.· /
m' () hcr n i ~ b 1„ w Ch in; eh ElOO pand, :a tt'llO 800 w 'PMW!ll.•
":i S \ c1 1 t ~n .

_

rule

•
l

o d po wi e tlż

a pozostali

din oza ury

•ut•plł;r.

'W

w}'11.lku

Chem1«1 Uniweraytetu "' . Ohlcato ustalili,
końca okre1u ltr«dowt10 .równoc:i;eśnie s duiy-mi war1twami pierwiastka.
~em rzadkich Irydu,
wn~il• (od Europy do Nowej
Zelandii)
„t>OłjY'ka 11• wuieoczekiwani• du.że Ilości udl%y'. Naprowadl%.iło to nal\llkowców n1. myśl,
t. urpad-ek dużego el11.la n iebluklego 1t.tł si'
pnyeiyn" pot.rów, które nalały na wszystkich kontyne.ntach. Nawet
Jeśli asteroid
1-padł do oceanu, jak przypuncia się, w relonl• Moru Beringa, mógł 1pow-Odowa6 1!1antyczn• pohry w całej
Europi•, Azil I

Największe

Wer•ja - 400 ~dz.ie miała 'ltadlull o takich um.vch w :;iri iarach
Jalt Wltll:'llJ,a - 300, aie t"ń: r z .vdla
prudłui<>n.• w.tan1' o 1,11 m kaide
i zakońct<>ne tzw. tarcumi brzee:owymi 1weiio Mdzaju , mał y mi
skI7.'tdełkllmi o dłul(ośel ok. 2 m
u•tawlonYm! pionow~ na ~c:1ńr11,~ h
r latów. 'l'•rrz• hrzf'l!~wot 1~poh i l"
'"! ~ i ~ 7;t \' i rnw:\riinm n')Wi•trzt n~
k 11\cach .J>ł~tó v I oo prawie ' chr.-

zd~ cycl o w aniP

nel(at ywną ,

nie

hyll pewni.„

rakłier,...:rk•

urod:rnamlozn,

~
110 LAT TEMU
W W~n7.1twl• mlenO"t\'BllO 1l

w y rh d yre k tnr6 ·v !<>~tr6.,,. :q
stoli cy. I tak L. Sol•.ki jP.st d yr!'k tor•m T•atru N11rodov-~g".l I
NowegtJ, A. S r.vfman - Teatru
Pol.~kiego I M~lego, a J . WarnPcki - TMtru Ludowego.

. * .

W Bucon!leld niedaleko Londynu 7~arl, pr?.eży ll'''!l: Y 62 lata, w y bitny p i ~aM:
angielski
G il bf' rt Ke ith Chf''lt erton. Sm i erć
M~tąpiła
,.po kr6tki Pj chorobie, W$kU tl'ok a t aku •"rcowe10".

. * .

,,Rekordowa !Io~~ w:vpadków
w y darzy ła si ę w Łodzi w ma.

Ju . Samo tylko pogotowie m iej.
skla udzi eliło pomocy w !037
wypadkaeh, 11 rze~o na mieś
cie w 489 wypedki<ch. Do @zp itali odwieziono 318 osłib. Smiertelnych wypadków hvło 7. W
llczbie wypadków było 31 aamobójstw I 648 bóJPk
uliczn3•ch. Obłakań b yło 16".

Z. ~rtu: podcza8 uwodów
lrkjto;itl~tyczn:vch
rnzgrvwan;ch na stadion ie ŁKS ,· Marla
Kwa~niewska
u,ęt11nowiła
rekord świata w nucie O!J'Zezepem oburacz, a w rwcl! pra.,.
"-·~ r~k!I rekord Pnls1d.
!5 I.AT TF:MU
Aa-t>n~J!,

TA!!l8

opublikowała

aha tek~ty memorRnrlunt, kt6re premier Chru.~zczow wręczył
prnydentowi Kennt>dy'emu pod.
rzu •potkania
w
WJ„dnln.
Pierw117.e 1 nfoh dotye:r.y 111pr,-e.
1tania do§wladcień 1 hronJ~
wodorow11 I atoinaw", 1 drnrl~
- zawsrcfa tnktatn p11l!'n.Jo1n JO • Nlrmcaml I łl?l'JUl<1w10.nla
problrmu Berlina Z11chodnl1>re•

Boe ingi

. * .

n- ładunkiem I 'W'Szystltlm! puat•ra·
Jla ml na pokładzie samolot ten. ~• dzie Jednak o!e-rował n;iJn!uiy uży t'kowy kont h:w. pasaier-0ki lomeMaksymalna ma«a. 1tartowa tych tra.
największych pasażersk i ch samoloSamolot te>n będzie móJ?l pok<>tów wyniesie 385.560 kg - nowa ny w a ć non sto p trasy i Amstermaszyna będzie więe nie tylk-0 n&j- dam u np , na Daleki Wsc hód lub
większym, &le I najcięższym sa- na za.chodn i• wybrzeże USA.
molotem pasaże rsk i m na świeci e .
Przy :r:asii:gu 13 ty1. km z pełnym
Opr. (j. kr.)
molotu, 1. wiu wpły waj,
zmniejsxen+. zuiycla paliwa.

W lÓDZKIEJ
PRASIE

. * .

Amt-ryce Północne3 . Chmury dymu, pary I
jakle utworr.yly tl ę p-odc:i.u rozp~du
uteroidu, szczelni\ warstwą ;:iikr y ły Ziem ii:.
Pn~d dwoma. laty pa.leontolodzy ame.ryka.ńsey S<?pkouky I Ro))@, którzy zajęli • i ę
badan l ~m S.500 organlz.m6w morskich, jali:i•
wyg i nęły przed 2M milionami l&t,
stwierdz il i, że w c&lej h'storii był-O ki1'1a
tego
rodzaju katastrof. Powtarzały 1ię one co 25
mln lat.
Sprawa nabrała nowego charakteru. żad
ne r,JRwiska ilem~kie, uupcje
wulkanów,
wielki• przypływy morskie ezy okresy lndowco"'·e n ie m-0gły wyjaśnić takiej per iodvc rnoścl. Wte<ly właśnie nauk-0wcy 1kiero·
wi11i swoje 1pojrienle na komety.
pyłu,

t• w war1twach ceologicznycb

!!ol•ad•Hkl• li.nie lotnlC11e KLM
Jako 'Oi..i"Wne 1 e'Utopej1kich towu,,.y4tw lotnlc:r.ych umówiły n•lnow~ wersję najwiękuych -pani<!>ru!eh umol<>tów ałyn.nych
Ju.mbe>-Bo•i.n.« 747-400 (na zdj~ciu) .
Zam6wlenl• - a le.tt to największa
co d• wart-o.kl led:nora::r.owa tran11.llr:ej,e. w historii KLM - opiewa
1111. • manyn t•10 typu • ł11c:.i:nej
wartMQt T50 mln dolarów. Pierwu:r lot nowej wersjl umolotów
prsew!<\ywu1:r Jetl na pocz11tku
lll81 ir~ a wejście pierwn)·ch ma.•ZYft de r•gulP,rnej ek1ploabe}i pod l!rcmlee teto 1atnf'10 roku.

~ iik i~ to ·va

73

N12:

I smlna.mi ekolofiK1'17ml, 'ald•

ter•

p ro ~.

tmlercl.

nych wyraziło goto wo ~ć po1aM'.''anta or l(anów osoh'1e ukoc h1uiej. a
46 proc. ni" mlalo nic
pr>e~ i "•ka
otlaro waniu organów R1\'Pgo d1lecka
w razie jego na giej śm 1 P r cJ .
J'ei:tnal< t ylko 32 pro c. uczest ników
sonclażu - było na prp.wdP
pr1„krinanych o t ym, Iż powinnl b v ~ dB "'·
cami po śmie rc·1. 2B proc. 'wvnz ib

wraz z tym samoohodl'm I !amontowanym w nim silnikiem
wysokoprr,7.nym rozpocznie się no wy rozdział w historii
polskiej
- - - - - - - - .motoryzacji.
I „Ny~y". Wszy•tko v;skarnje 1ia !<>, łe oba
wet.y on 23!! k&. Na przyulość ko n5truktoznajdą 1ię w lfryjnej produkcji.
rzy zapow i ada j ~ „odchudzanie" do 195-200
Pora bliieJ przyjrzec
s : ę produktowi z
ki:. Teraz ciężar jest jed.ną
z przeszkód
WS\V „Andoria", Jest t-0 1:ln ik ~z y bkoohro
stojac ych na drodze do montowania U!J jedtowy. Przy 4200 obr.im in. o~ i ąga moc do 70
nostk i w sam ochodach o.sobowyoh.
k7'1. Zużyc i e oleju napP,dowego waha sie w
Skoro tak wiele przemawia za tym .silniir ran icach 9.~ 11100 km. Te parametry gą pnki em, co zatem stoi na prz{?s ZJkodzie ie by go
wat.n:vmt atutami
pnemawiają;;y m l
78.
produkować? Otó?. SI\ pewne bariery, któwdroi„niem go do 1eryjnej produkcji.
Do
n •ch pokonan ie pozwoli siln ikowi ziśc i ć 1i ę
\Pj pory bramy 1ndrychowskiej wytwórni
w dz . Mle,t kach tysii:e y e~zem.plarzy.
op11~c i lo ok. 300 sztuk tych siln ików.
Na. ro 7.p.oezęcle Jt>ry}nej produk c ji pot rzebZ.amontowano je w samochodach różnych
ne 1ą p i eniądze. Odpowiedn ie
wład ze, w
mar!'k. Tysi11ce godzin
przep r.acowały pod
tym Komis ja Planowa n' a przy Radz ie Mi-,
m~<ką „Żuka", ,.Nysy", „Polone1a",
„Tarnistrów, uznały potrzebę pr odukcji siln ików
pana" i „Fiata 132". J!'dnostka ta um ies?.wysokopn:żnych do
nm ochodów dostawc ,-0nA byla takt.<1 w p:·otot ypach now„.l(o ~&
cr.ych. Uwzględn i ono to w planach gospomo~hodu do.'t''"'·czego który ma być "-" )'darczy<"h na lata 1986-llO. Zare1.erwowano
tv: ~·nn:r w k-0produk<"jl z 7.SRR. Dot:;chna tt>n cel ole. 40 miliardów 7.ł-0tych. Z1. te
rr.asowe wyniki prób n& drogach potw i!'rpi eni ądze WSW „Andoria"
otnyma n ie.
d7.ił:r Talotenia kcmstruktorów. 4COO nailezhędn& fnwestycJe. Część ~łot6wek trzeba
p:ej spisuje 1i' w m11Jej cię7„uÓ'\\' ee. Nowy
b11dz ie przeznaczyć
m. in. na mieszkRnia
pojud 1 lubf'hkiej FSC jest tego potw ierdla ludzl. których nGwe zastępy trzeba śc i ą
d7.4!n!em. Kilka egzempl&1'7.y
przechodziło
gnąć do Andrych-0wa.
Produkcja ailn ika
badan!a na ~ren!e Zwi11zku Radzieckiego.
b~z.le objęta. programem rządowym. PewTakte opln·ie tamtejszych inżynierów zwrane kwoty, n ie t ylko złotówkowe, otrzymal11
cają uwagę na przydatMś~ właśni• do tatak7tt kooperanc i.
ki„e:o poJudu.
Inwestycje wlafoiw'• Jui rozpoczęto, ehoOd l'.)nedprototyp6w do d7.i4!eJ.szej, praw'e
eta:i plan:r układają
realii:ację zasadnio~tateci:n~J we.nli. 4C90 prze111edl
ał. 2.M
czych robót w II kwartale przyszłego roku.
różnego roduju m-Odyf ikac}i. Cą•to były to
W 1988 r. z!IJPowfodzi~na jest J)roduk cj.a 1500
bardzo drnbne f'.ru ian.Y.
de nieibędne dla
aztuk. Pod kon!ee 111t os i Pmdiie!! l ątych s i ę;i
końcoweiro projektu. W pnys1łośei. prze-w!.
nit ~ tys'ęcy, by w 1991 ustali ć 1' 11 na
dy1Vsnt J~t turbodoł11dowan i e.
mak.lymalnej cnnicy ok. 50 tya. sz.tuk.
J@den 1 peumPtrów. który na -pewno mu.
Ili ul~ :rmlani •. to clttł.u ailn ilka. Ob~nl•
llV8ZARD PERCZAK

KO me ty

••• „.„ ••• •••
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charakter?
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..:„
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Instytut Ga llupa opuhli kowa ł wys o ndażu op inl'i <rri!err.nej.
w
ra mac h k t o r e~o rcspon<le nr ; u dzl ~ lall
otlpo wiedzl na pyta nie, !'Z Y ch ci elib y , by k h or ga n.V P " '" k a z an ą k '.lmuś lnoemu po lch ~m ll'rr'1 .
Większ o ść tj. ~7 pro r. . n,óli uzna.
Io ten rodz~J dzi 3 ł:,t no~ ci >a
po.
zytywny, lecz t ylk o U p ro c.
st:>:iśród nich tdec y do wał o •I~ podpisać
akt pr7eka7.anla s woich or 1>:•11 f) w ...,

!n11111nun1u•nr •n•n1111u111

Strona francu„ka prnrl<'ała
r1nmnwy ie •tron~ alrlersk"
prowad7.one w EY!an. llłłędzy
Franounml I Al1rlf'rn11ykaml jut
wl„Je punłtł6w ll'J)Ornyt'!h, m. il!.
sprl\w" Salt'llr:or l 1"1nrandl' dl1
mnlrjszośt'!i.
Daty innowlenla
rozmów nie ustalono.

. * .

Kłlkandc!e

budynków w p<>d·
d:i:ielnlcy
l'aryb,
upadło ~iii p11d Zif'·
mię. Pr7.ypu~zł'n 114:, t„ orz:r•
l'7.yn11 trrtirtdll byl1> '""' Alenlt
1lę
podziemn~·ch
k11ml„11\nlnmó'<l" 11rn ohrn111t:rll' t"r"n°"
11powodowanfl ul""' nrml ""•~ ·
czami. Zirlnt:ło 1!1 o~ób, l'"nad
50 odnlosło ohrat„nla.
mie.hklej
Clam11rt,

*

7:11 •portu: aakańOT:yły alę
bok11nskle mlstno,twa Europy
roz~rv'i ane w BE'll.!;r11.ilzll'. Zło 
t:" mrdal zdoh,· ł dla llH7.yrh
barw
\V~l:t~rk .
nrhrny
Gut man, a ht;;tron
Kaaprzy,k, Jó1eff>win I GurnlPwlo•.
Opr. U•bl

„ -
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OKNA 91!11 A. 038
epr.zedam. N-51-911.

i'C>Medam. 18-95-M.

26GM '
skorupy
701! I SPRZEDAM
DZIALK'P; 1800 m w Ju- . jachtu „Skru.t 7'03 Aster". ł.agolówkę „Mak
•ty.nowie (światło,
•i343". Oforty 25990 Blu·
l.a. woda) sprzed&m lub
1ro Ogłoozeń,
Sienkleum.lenię n.a
własnoś
wJ.cza 3/5.
e!owe bloki ewe-ut. staSPRZEDAM
mas,zyn•
do
re budownictwo. Oferszycia
cholewek
ty 1~101 Biul!'()
Ogło
43~03-29 Szui{alska.
azeń.
Piotrkowska 911·
15543 g
DZIAŁKĘ 1.65 ba
przy
Strykowskiej (sad. woda. siła). budynek gos- ROWER tl'en!,n gowy
sprzedam. Tel. 86-13-79
n<>d&Jrczy sprzedam
15(j30 fi,
Wiadomość: Nowopolslta
SPRZEDAM
, „Rubina
1 m. 20 Ł6dź.
202". 86-48-59.
•
151A5 g
15:W6 g
DZIAŁKĘ 1800 m w. PaTELEWJZOR ,Be rvl" 102
bianicach
sprzedam
sprzedam.
ol8-93-86
15-72 66
25838 g
25882 g
SPRZEOAM działke
w
„PIKOLO-Duo''
sprzeSoko! nik ach.
.Oferty
dam.
Tad
zi
n.
gm·
25n5 Biuro
Ogłoszeń.
RZJ?:ÓW.
Sabela. (elekSienkiewicza 3/5.
tromechan tka
samoDZ1Af ,KF. notarialnie chodowa).
sprzedam. Tel. 48-02-48.
Ztl929 g
15327 g
pisa•nia,
DOM o<>doiwniczonv sto- MASZYNĘ do
pompe
hamulcową
do
doła z oborą.
l(Oso<>„Passata" - sprzedam.
darczy. 2 ha - sprze86-00-03.
25832 g
dam , Gajewniki.
J?:m.
stołowe,
segZduńska
Wola.
An- MEBLE
ment mło<lziei.owy. szadrzejczak.
15208 g
!i: - sprzedam. 78-64-55
SPRZEDAM:
domek
25713 g
drewniany - 2 pokoje
7.

kuchnią.

Budziszyń

ska 32.
15391 g
DOMEK „Brda" - komfortowe '
wykończenie
podpiwniczony z garażem. v.•oda. siła. dział
ka rekreacr1n<>-budowla•na 780 m w Rosanowie - sprzedam Tel.
55-57-48
wieczorem·

•

25690 1:
07'.IAf,KĘ

wa.m1

zago-sp0daro-

4.0oO

m

z

do-

mem w „tanie

auroŁo·

wvm - okolice
dz! - •J>rz~am.

Tel.
15622 g
KUP[Ę dziatkę od 2000 do
!5000 m w Konstantynowie (od tramwaju
do
1 km) Tel. 15-81-79 do
9 po 19.
57-oe.94.

«

1~576
DZIA?.KĘ

2·200 m w L-0dd notarlalnle
spr-zedam. Tel. S'l-00-78.
l~~
cbl&łk41

SPRZl!:DAM

ł

w

Grotnikach, Lódt, Bablcklero 12 m. 174 bl.
141 a - R•t.ldnla.
Z60S3 ł
DOM w dobrym punkcie
w Luku - nad11J11cy
~ffl na U<'Jługl lub pr<>dukcle z orażem. oJ:rodem (900 m) - tanio sprzedam,
łJask .
Warszawskll
10
tel·
24-M
25970 !!
SPRZEDAM d:r.lałk"' 500
m. - Stoki.
Oferty
26041 Biuro
Oi;:łoszeń,
Sienklewlcza l!/~.
DUŻY

dom, lH,
Of1!'ńd
„pn:edam. Tusz:rnek. ScleglenMgo 50.
144'70 I
Pót. domu jednorodzinnego bez w116d w l'Adzl zamienię na
m!eszka•nle lub i>lac
w
Tr6jm!wie. · Telefon
48-96 ·86. ·

!5701

I

DZl .Ą ŁKF; rekreacyjna z
domkiem blisko l'Joclzl
sprzedam.
TelefOil\
1S-f!2~0

DO

Ul.

Wg
l[ospodarstwo rolne 4 ha s budynkami. 3 km
od

~PRZED AM

~l•-

Zduruklel Woli
fon 31-113 1'0 18.

/ 1tl9 !'
SPRZEDAM dzldkę budowlMlll 1!100 m w Lt·
glonowi• k. Wuszawy.
Grula« L6dt. (Retklnla) Na.p!er&kłego 8/58
13073 g
1r1•1.-1•r„w.1„1.a.J.,.••-..
..••
,. ,.„ ...... ,••• „. „ •.
, ._,., . , 1•a•J• . , „ „ •1•t•

PANSTWOWE GOSPODARSTWO ROLNB
w Nakielnicy, gm Aleksandrów t.6dzkl
OGŁASZA

1

8amnch<ld Żuk

2 Ciągnik Ursus
3 Ciągnik Ursus
ł. Sadzarka Z Sa

ł11l•t„Ulllł'-'l••W•••t1•ł

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na sprzedat:
A01 rok prod 1979, cena wywoławosa 109.f:Sł 1ł,
C-360, rok prod 1979, cena wywoławcza '22 88' d,
C-360, rok prod 1979, cena wywoławcza 539 910 7.1,
BN-62, ,rok prod. 11!67, cena wywoławesa U Ut 1ł.

Ww. •przęt mot.na oglądać w Zakładzie Nakielnica tydzień przed prntargiem oraz w dnlu przetargu.
Pierwszy przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 27 czerwca 1118 r.
w Za.kładzie Nakielnica o godzinie 10.
W przypadku niedojścia do skutku w I przetar&u, II przetarł nleo1raniczony odbęd7le się tego samego dnlą o &odz 11.
.
W drugim przetargu Istnieje możliwość obniżenia ceny wywoławcnj. Za
wady ukryte nie odpowiadamy oraz braków w sprzęcie nie uzu-pełnlamy.
Do przetargu mogą przystąpić otoby będl\ce płatnikami podatku 1runtowego.
Wadium w wysokokl 10 proc. ceny wywoławcnj maszyny nalety W'pła
elć do kasy priedslęblorstwa do 1od1. t.!O w d1łefl pnetar1u.
Sprzedawca .zastruga 1obłe prawo WYCOfanła 1 pt:zetarru
POSTt11ł
sprzętu I uniewatnlenl• 1>rzetar1u bu podania Pn1CS71L

••n•J

ZAKŁADY

PRODUKCJI KOł.DD „PAKOPA•
al. Kopernika llr H
OGLASZAJĄ PRZETARG NIEOGRANICZONY
na wykonanie następU,l\CYCh robót w 19811 roku:
Modernizacja Instalacji e.o. w Zakłalllłe „A• PnJ' •L Kepenlka 3e,
,;godnie 1 opracnwanym „roJektem.
Roboty blaehanko-dckarakle w Zakł„aelu „A• prą •L K„enałka H.
„B" przy ot Nawrot 1011, „C" prsy at Zielnej I.
Budowa 11ybu dłwlrowetro w Zakładsle „A" prą wl. ltoperał1UI H.
Roboty muranko-tynkar1kle w Zakłacl1l' ..A„ l'RY •L Kepenlka H,
„B" przy ul. Nawroł 1911.
Roboty malarskie w Zakładsle „er Pft1 •I. Zlehlel I.
w

l.
'!

3.
4.
li.

ł.odsl,

W przetargu mon uczestnłczyc! prud1lębloratwa 101podarkt ~·
nlonej ł nie uspołecznłonej. Prełerujemr wykonawców poelada,_cye Wlasne materiały.
· Oferty nalety składać w zalakowanych kopertach w dziale fł, mechanika w terminie 14 dni nd rl~ty ogłoszenia.
Otwarc.-le kopert na•t;ini w ZPK „Fakopa" o godz 10 dnia n!ll~pnego.
'Bllbzych Informacji 11rl?ic>la dział 11. mechanika. teł. 32-94-84, adre1 jw.
Zastrzei:tamy 1oble nr"'"" ~wobodnefo wyboru oferenta lub uniewałnlt
nla pn:etargu bes pod::l'1i," nrzyc1:rn.
1197-k
• DZIENN'IK

ŁODZKI

I

.•

g (1:041S)

RF;KA WICZARKĘ
sprzedam.. Tel. ~"""'5...Sll.
17460.
KUPIĘ przedwojenne H·
tar:r.
obn~y I Inn•
•tuoci•· ~M-U.
ł

24898

KOL:mtCJONER
ulru·
1>l pr.iedwojen.ne
wl-

dok6wkl.

PoweMle

o-

ferty tS?m Biuro Ogło
ueń.,
Sienklewlcu. ~/5
KUPIJt
kw-laclairnlę lub
wa.rzywnlak Pabla111!ce
Uldt. Tel. 15-M-7D

t.,., •

do I 110 lD.

OVmLOOlt

,,PrivU•r
łOOIJ
9')!'.iedam.
92-Ge-811.
B01 I
„PRACTiltA" TL · 1000
au~;
tileltkyozn.:
m.łyuk de k-y,
n6t

lwehe1my1
llOkcnmik;
lakier
MJDOChodo'Wy;
.s:rt>k-u, .,,rod.Ił; kant.rt.r - spttedam. Tel.
IM!-łll-83.
2(1()98 ł
PRZY~
eamp!ngo.,.-rud&m. 88-90-49

w'

0179~1

Nófl 1tl_,,,Y

am -

•~t

tło

lł!)rz~.

n "'·

g
tka.-

tu.

&e.

18195 '

„JOWJSZA" ,,.TuaMta" ti»n*1am· hd:halwka

tt-12.

1me r

f;ESTAW ,,.Jadqa"

ko-

lor złoty oru koml)let
s wiśniowej ak6ry „Palemno" 1>pnedam.

Tel. Ml-U-&S.

1ł340 '
i:>ruowalnlce
elektryc.r.n' (nową)
- eJ)rizedam· 15-29-7'1.

MAGIEL

17634 g
SPF.cTRUM 1'1ue - tanio •Pl't:edam. ' S3-M-8:'!·
. 17!>80 g E

JAMNIKI. 116-63-27.
155HI g

-····•1•---····
· ··---····-,
...
~-·····---=

..._.

LOKALU

(G6r,n,a),
m ·-

5()-80

siła,

<!.O.

na bardr.-0 dobrych warunka~h

N\l!.zukul11 0fttrty '?M76 Biuro Ogło
szeń SiMkicwicza 3/5.
POSZU;{UJĘ
lokalu na
krawiectwo Bałutv.'
Sródm1esc1!', Górna. Tel.
.

43-98 -22.

25774 g

BAŁUTY

- loka o powierzchni 3\1 m na pracownie
wynaime lub
odkucie budynek l(OSpodarczv z placem. Tel.
86-00-15
242 g
MLODE małień.stwo wvnaimie n:les-zkanle. 0!ertv 1!!354 Biuro 01!ło~J\ ~otrkow.lka J6.
M-4 właan-Ośclowe Koutantvnów •t>ne<łam 55-36-90
18121 I
!tOMFORTOWJ: M-3 (47
ml Z.denka - Stefana - aprudam. O!e~
h 1TT75 Biuro Ogłoszeń,
Piotrkow- lra 96
M-2 własnufriowe ul. Lanowa sp~zedam. Oferty 259H Biuro 0l(łos.-i:eń.
Sienkiewicza
3/5.
ZAMIENIĘ M-3 na M-4
36-74-00.
25617 I(
ZAKOPANg - mieszkanie s)>Óldzlelae cztero1>0koiowto· w blc>kach
zami•ni111 na Lód.i. Oferty 269B3 Biuro 01!ło.zeń.
Sienkiewicza
8/!5.
KOMFORTOWE M-8, 82.
m kw. - zamienię :i.a
se-gme-nt. 'I'el. 34-14--02.
łPÓŁDZIELCZE M=-3 Teo!llów umieni41 n•
M-3 „~łl'l'wony Rynek".
Lokator"'
Bawełna"
'.'.ogniwo. T;l. 52-50-2!Ś
opr6cz L--o<l y.
1!5!187 i
'i{.3 (311 m) -

własnościo

we ~aml41'Illł na J<>IPOdarstwo .dl'.> 1 ha blisko
Loci~!. 111~-18 J)O 18.
l!Y.138 I

RADOM - duie M-3 za.mienił na Łódt Wlad<>m<llłć:

Ł.6dz.

Prom!M-

kleto !IO m. '1
Hl321 I
ZAMIENI.I!; d.wa 1>0koje ~
kuch'li" - na l)Okól z
kuehnda.
Oferty 2!1763
Biuro Ot!o.sze:6.
81e.'lklew1.cu 8/5.

-·· ..... -······•·r-.·... --

... ,., ••• ,„ ...... , ••
-·\·&••11.••... ,.,., __
-·
.„,.„., ••••

,.„~-

MASZYNOPISANIE, Itolrone-w•I:.., 116-411-84.
Z593T I
PRZYJMĘ 'Pne, n.a over-lock Tu..-~yńak& 167 flł,
blok S2!1
~8311 ł
PRACĘ n..i. ov•rl.~
'P1'%Ylmłl

łHl-158 ..

11J100 I

ZLJ:Cllj wykollain!e lnat&lacjl wod.r•,ci-ka.nallzaoyjneJ, c.o. ł ·01rsył„eza. !57~7-18.
2604-5 I
PILNIE zatrudni• nwac:z...
k11. Ofert„ 387 Biuro 0rłosz•:A.
81.nkiewicu.
S/5.
PRZY~~

m.ocy w ._._
~-u.

T.t
11111 '-

1lł8ł'
PRZEDEJ;BiaaaTWO u.1ra.nlozne
u.tnidinl
J}ówneco biuoweco z
l>ra.ktvka Of•rl& 2!5957
BLuiro Od~:6. 11-.kiewiea 8/5,

WJ'llOlkf_.

•laclL

Łau,

awaeskt o
kw-allfikaMh- '1!-01.

NAUCZ1/'.C~

H7QS t.

w

przoda.kolu 'Pl"Y'WUnYm
u.trud11>l•. f4-U-14.
18999 g
lATRUDNIĘ
W}'kwall!ikowane azwacr.ikl
r1tndstkl lub· emerytki
Sprttd&m ove'.l"Iock przemrsłowy,

J>lęclon!tkowy

„SlnJ(er '. Pnęduln1ana
11 od 10 <io 17 28083 I!
STOLARZY
nrnod.zlel11.rch xatrudnl•. Gdań!
ka I~.
111262 I{

uczniów klas VIII o
zawodu:

możliwości

obuwnictwo
obuwnik
dowej.

9

zdobycia

specjalności

technik przetwórstwa skóry o
przemysłowe,

·
w Zasadniczej Szkole Zawo-

Zapisów dokonuje sekretariat Zespołu Szkół Chemicznych w Łodzi, ul. Tarnka 12, tel. 34-93-55,
78-23-75. Absolwenci ww. szkół po uzyskaniu zawodu mają zapewnioną pracę w nowoczesnym zakła
dzie obu'wniczym.
3141-k
7 1
ZATRUDNIĘ

ns korzystnych war _rnkach t>oer2icznego cio lat 37 na
stanowisko
dyrektora
handlowo· administracyjnego w dtfżvm zakładzi.e prvwa.tnvm. '.?apewniam miHzkanie dla
bezdzietnego małżeńst
wa. Wy czerpu iace oferty 25842 Biuro Ogłoszeń
Sienkiewicza 3/5
ZATRUDNU: m~trz.a ,fo
dużego
zakładu
krawleckiel(o z umieJętnoś
cia krot1i. Oferty 25906
B iuro Ogłoszeń Sienkiewicza 3/5.

I
I

_I

··-~
WAKACJE Z „WOJCIECHEM"
OSTATNIE DNI. LATA
(w li połowie sierpnia)

Dziwnów, Dwirzyno, Ustko,
,ceny: od 18.900 do 19.700 zł.
Grzyby, grzyby, grzyby I ryby
(w Il połowie sierpnia)
Augustów, Kościen:yna, lag6w,
ceny: od 16.500 do 18.000 zł.

-····"""····-·~.,.·····----

PROGI
5amochodowe
wszystkich typów dorabiam
Szczecińska 60.
Smolifuiki.
17~'

TELEPOGOTOWIE Witkowski. U-112-32. 33-09-32
17063 I(
TELEPOGOTOWIE
łS-2.8-ł'f

Ro.lak.

1ez12 11.
TELENAPRAW A &2-!6-2()
Woł.nlak

170&1 «
Pocze-

SERVICE kolor,
kaj 51-48-62.

26490 I!

TELENAPRAW A, 84-72-93
Milczarek.
29!5'•
TELENAPRAWA
Rubin. Elekt.ron Lewandowski,
fi5-23-4ll,
32-04-S.1.

1700! •
TELEPOGOTOWIE
~ałodobowe
w
ok'l'es1e
Mundialu 811. 18-64-19,
Kaczma.rek.
~529 g
INSTALACJA ante-u TV
Za111da 74-24-~2.
1Mlll8 I

„WOD-KAN"
usłu1!
hydraullcir;ne Król
'3-10-2.7

25391.

POSADZKARSTWO.
kładanie

U-

1Iazuiry, tera-

koty. lutrlko kolorowe, płukllJ!le, nllfowane,
powlerzchinlow•.
9Chody. roboty wyko6.ez.nlowe. ł6...Sl-11, hr11.cki.
1'1\988.

INSTALAcn
tel.

U-04-ł!.

HYDRA ULIK.A

I

....

.
-

eft-

Możliwość

pobytów
1O-dniowych.

Zgłoszenia I Informacje dróży „Tollr-ltetour",
mrr
Marzyńskłero Ł6dł, ul.

Biuro PoWojciecha
Narutowl-

na H, t•L 32-0!-Tl.

w

1427-k

''

••

SZLI'P'OWANI'J dła - PRYWAT.KA y,omoe J)!e!a1q Dwomiallt 115-23-'8
lęginianh Sll-'715-80 Ja2810'1 ,;
eek K.l.ftub«.
PRALKI
automatycz.ne,
!IJ333 ł
lnstalowanle, naprawy., WYGODNE buty - zdroSf!-97-38 Wiś.n!ewskl.
w9 stopy - udane wa·
14777 ł
k11eje! N!ewvi?odne, uLODóWKI
_ naprawa
clsk~ .lące Ci11 butv. 48-17-32 Wojc'echow
ki
P<>W~ększy · dooasu1~ clo
1
·
s
Twoich stóp - mistrz
(zgłoszenia 7-ll)·
· szewstwa ortopedvczneU3'70 g I go. Wr6blewski.
KliMALARSTWO,
tynkar-1 nika Obuwia - Gdań1two Stefaniak 57-09-38
ska· 25.
16994 g
26499 "/ GABINET gfnekologiczny
TAPETOWANIE,
m.alol'~ód:t
J'uli„nowska 5.7
wa111le. U-9'-8!1
Wrwzapisy telefonicznie
sek.
15227 ,
57-22-00 'PO
18.
Dl'
CYKLINOWANI!:
bezCzekan.
83 I
'P:rłowe
lufe.rowanle. GABINET g!nek:ologicznv·
Jiim!cs;k K-12-ł4.
Tuwima 20 tel. 33-55-.~0
1712S (
1>0nledzl.ałk!. środr. P'i11,.„"""' b
tkl 18-18 Czerwoniec.
CYKLIN ,,.,,_
'"'''"-'u.a.
HJ>Y16693 t
lqwe laklerowainle. LEKARZ wetMynarll U--ł9-e4, Grzywacz.
wizyty domowe
zii13M7.
1trzykl, opatrunk!.
CYKLINOW ANIJ!!
be:r;86-B2-42. Skośkiewlci:.
'P:rłowe,
lakierow.a11le
152.36 ~
U....(().58 Podsędkow111'L
re15818 I TELENAPRAWY nowacje
kine.!kopów.
WYTt.UM'IANIS
drxwi,
84..Q0.4l5, Perlikowskl.
ozdobne, u u t - e 1&211698 '
bnpłeerze.!e;
!12-łW'T,

I

I

I

111-łllM'r,

ełutryea--

wykonuj,, krótkie
termdny,
S.rda&:-*ł.
11„

••••

-.wisu

-.„..•....
..„ ..... _

.._._...,

nadkola· Ju<l.:rma.
(od TraJdor01Wej)

288411

SUPUWYCLUANII:, ubbpleozanle
dnwt pumela.

&2~f.

wydechowe,

UKŁADY

w~.

MJ'lł',tkow1kl.

20

int.

Domańftl

51-08-'18.
Zaii:udal• akw!zytou.

I

trałne ()łd'uwuile
w
=::::::.~==
domkach
jedlllorodzln18&11
17~1 I
=::!;.!;~:=
nych, 1egmenta.ch :i: ma- ŻALUZJE
'l)l'!teLwsłooe- I
teriałów właa.nych ! p<>cT-ne aw:rkłe ! kowierzonyeh (takt.
w
lorowe (gwum.cja), REWEL.ACY.T~ ~ferty z
Lodzi) kr6tltie ter'3...e0-97, Zamysłowski.
etieJto
łwu:ta
J>Oleca
m!inr.
z.,Jd.ad pos!.ad.a
· 11~1 i
~Mira." L6dt <ł •kr 138.
wacnny, wnywalk!,
17459 1f.
de.y, bojlery, bidety,
11x.i 1)0d bud<>rury. Zl.cenł• Piotrków z!~~~-~z~~:~t
81 ·
1w1 i'
we lacht11 - uonukulr:.
Tryb. tel. &4-M· MUl'•
Oferl'f' 15108 Blu~ O·
gr&b!a.
177& I
wn~rx
doszel\ Pict!"kowak.a 96.
OKAPY nadkuelll!'Ilne a SPRZĄTANll
tutytuejom, Szymmak ZA!tŁAD
Dziewiarstwa
wyciągiem.
N~,.t«.lskl
18-59-99.
M-37~.
~
Ma.szyn<·w~gv pod~jmle
1
1
' wsp6łp1·aeę 1. firmą pe..
179S8 i
KRATY b&•J.'kon.owe, br•- NAPY, nity nacblj11:m· Xolonljna - inne propomy, balustrady, Stanialuszkl, t~. H-12-llł, pe
zycje Tel 2rzecznośclos.uk. 57-44-40·
l~. K.rychnl•k.
wy !57-39-M.

„.

17598 I

1

rERENU

15427 g

16824 I

WO'/.UU.AVAVAVU.LQH./UH'AWYUHAYD:AY/AVO'U.UHAV//A
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ZATRUDNI• M arywa'llia truskawek. Płun..
od. kou:rk". ll!Ua.llÓW Il.
ł.Mkd. NC)w&ai.

ZA.TRUD~

informują

§
§§

~~
~
8

§§

~
~

S

~
~

§

§
§

S

§~

Oddział w Koluukacfl~ ul. Natolińska 1

trzech

§~

~

robotnłk6w niewykwalifikowanych,

~
~

tnech monter6w."1pawaczy,
trzech murarzy,
kierowe• 1 prawem Jcudy kat. C.

wykształcenie

§S

s

§~

upro~ ~

ZSZ lub podstawowe plus
wnlenla 1awodowe. Warunki pracy i płacy do
om6wlenla w siedzibie oddziału w komórce
słułby . pracowniczej lub w grupie budowlanomontażowej w lodzi, ul. Obrońców Stalingradu 93/95.

Praca w systemie akorcla 1r1e1alłowanere na terenie h.:r·
ego woj. lórlzk il'go Oddział rwarantuje w:nokl~ sarobkł.
Oddział nie przyjmuje praoownlk6w pe ••rsueenla •ner.

§
S

~

~

8

~

§
8„

''""""/,;..-.;· f'. ~,--:,,„,,,....,,,uu.n..u.D'Yn.H7..r.H/.n..HH'~//H/M

l\tUZYCZNY - gcxi.. 11.311
ICłl 1'o"d6 1u"
!U. j.w.

WA:tN• TELEFONY

..,

Peset.wte MO

„

Strat Potu-

•TUD'fJNT - gOdz. 11.39 „Pnr·
Cody dobreCo Wojaka Sr.we)kĄ"
IU. j.w,

M

Pogotowie aahlnkowe

lł·lS-11

lnformaeja telefonl1:%11a
kołt'Jowa

lnformaeJa

M·IS·U

ralna

Centralny

11-!5-H

Dw.

P(lłno~nr

U-łł-M

rl~płownku

P')!!ntn?..t•

Północ

Łódt

ll·:H·ll
13-Jł·lł

Południe

Łódt

U-53-11

•nergetyczne

Pogotowie

Dyrygf!nt:

c~ynna

PALMIARNIA

w

g<>ds.

IU·-lR (c>pr6cs ponledzl•lków)
czynOGROt> BOTA:N1CZN1'. ny od godx. Q do zmroku.

civnnr ""' god1.
LUNAPARK lV··-20, w 110bot~: n!edzlelq
&odz. 10-21
łw!-:ta -

MUZBA

Pogotowie snowe
H·55-!3;

H·Sł-95;

191

ll18T0Rll JlUCliU Rt: .VOLUCY,.
NEGO (Gdańska 13) godz. ł-11

Pogotowie dtwlgowe
H-40-U; 74·81-U

RADOGOSZCZ
aka Hi) godz. J()-16
15.6. J.w.

AILODZIEZ<flWY TELEFO,'

ZAW
33·50·66 ·CZ} nm·

'

TELEFON ZAUFANIA dla kobiet
a dął~ problemow" - 57·40·31

w godz. 12-!1

11.c.

gods. li.li „c:tlowiek

ts.e.

godz. 17 j.w

j.w,

15.S.

nleczynnr

15.6

!(od~.

li

(Plottl<ow.ita

15

COd7

„Tytu1, Rom"!<

AtomPk„

zoo
I

Cl<a...a

1ł

CZ R IH A

PROGRAM 1
Komunikaty.
11.59 :>vgnal cza~u. n.o5 Magann lntormac: JD;". l2.3U l\!tJz~Jta. 12.4!1. Rolnicz-; t> 'adrans. 13.00 Komumi<aty.
13.lU. Rauln kicrowcow. 13.:U Jnformaqe :,,tuclla Mundial. ·n.w KonH:OS
ce{t reklamowy. u.uu_ ~\lad.
.:11agazyn muzyczny. la:óo Had•o •• .t1er01, cow. rn .uO W1atl. Jo.US MUZJ U 1
a}:
aktualnosci. 11.2;; AlkohoU:un,
17.oo
ko hol. J1 .30 Koncei·t tyczen.
Przezorny zawsze ubczp1ecwny. '.B-00
„, 1atys1a.<ow1e" - odc. 18.30 K~;1=
cen dn,a. !'I.UU !\\aj!az;n !nlotmac.,j
ny. \9.25 Cłtwtl;i. rnuz;kl. 19.:;o Ra·
11.00

Koncert.

11.57

0 -, dz1•.::-'""JO~n; •. „>upcłe"-"· 2iJ,Oll Dz~en„
mu„~ ce o aporcie.
ntt<. io.1:1 I ·
i .~'.l J\.o 11tu „o· y 1 t .ta ota. 2l.Oll

e.

-

god~.

11

H&n1

-

,,Skorump~~·anł''

lT
lat t:l llWIZ. IUO,
Bajki - „czerwony h ...

-

,,Skorumpa·wan1n

fr. od lat 15
13.

10-11

1~.io,

~„dz.

n.45,

I~.•.

-

ł7.

Bslkl „Ko~m\c:ma b&,..
l&; „Greystoke: lek~" godz.
genda Tarrnna władcy małp" ang. od lat 12 godz. 16, 18.30
15.8. j.w.

T,

- „ Kn~h•nkowle
Wt.OKNT ARZ
moJP.1 mAmv" pot. „<1 lRt 1'
Jr>-11. JO, 12.15. lU~. 17, 19.30

t-11

I~.~.

j.".V.

u

STOKI

l&.&. j.w.

17 .SO, 19.30
15.6. jw.
MAŁE

Texa~"

l!TUDYJNa
fr.-Rf"~

„Piryt
od lat li -

-

18, :io

lU. ).w.
-

u, rn.3o

15.6. j.w.

Kino

-

tiDYNIA.

god"· 9-21:
fr-RFN od
IU. J.w.

„

,,M'1ło~t'

lłli

lł

„Kom •nd~

-

HALKA

1top od
S" annJ1"

nOA

1(11vali,

I

~od!:.

wnt;. od l t il

rony"
1T

co

f•••-••91!••••••••s. t

JAN

„.

AlA

godz.

U

c:r.. 1 p-0!. b.o.

n~j

wojenn"" U!!IA
15.30, „Potop"
iio<lz. 17 .30

, sz: >r -r

możn11

t„

w i"dZ!\.

n~ ~l.,..

lJĄ

z.arob:ć

811114\łl
Chlruroa urnowa Im. Radilń•kltgo (DTeW1'1flW1łiU Tl)
Szplt!!l !m.
N"urorhlrurE(la
Sklodowskle1-Curle (Zg1err., Pa..
35)
rzęcz ~w~k"
Okull<tyka - Szoltal Im. I! r-

noc
„I jHZC'lle j~dna
87.„h"tezady" ZSRR b.o g(l(I!.
zimno"
J-~t
15: „Esklmo~oe
'l'<"ęg. od lat 18 godz. 17. 19.M
„ IV Górach
Bajki 1U.
Skalistych" godz. 14; d•!P.j j~k
-

llr1<;ieg9

.r~n
„Ojdee łw\~ty
Jl w Pol~ce" pni. b.o.
Paweł
• ll'.Od1.. H; „ W\ell<I Srn" poi. od
JA gndz. ló.~0 JUIJ
l~t
lU. Bajki - „Rek~lo \ M~jsk
na kura" l!Od2 H. rl•l<>.1
wy, ej

TATRY

!lipltal Im.
LarvngnloE?:la
l'l:irllckl<'l!O tK,.,pclńsldP.go J?\,
ln"t:Vt.ut M.MyT•>k~'olkoloE(łA rvnv Prncv CTer~•Y 8\.
Pr7v~hodn1a
WPneroloi:t._
Dprm11t,.,lc>l!icT.na (ZAkątna 44).

w.v•n\.;0~·'

katolickiego PTI)' 111. OrrodoweJ,
o czym • 1łęboklm talem 111wl:\-

damla1

SYN 1 f:OKA,

I

cy I ich pom„cnky - w 1umi• 7
wyst.,:::puj11 te-ru w chRo!Ć>b r.a:.::terze no<lejrzan;-ch w illPdztwie
prowadz.onym od pewn„go czMU
przez WUSW w s:era<lz11. Grozi
Im ~ara po;h;1.w;Pnia wolnnśrl <10
lat 10 I wysokle grzywny.
(Jer)

Zmian numerów
telefonicznych
URM
Urz11d Rady M:lnlri1:'6w 11J'f'M1mlt
z&w!adamta że <>d dni• M CZl!rw-

num!'r

ca br. 1.mlen!onv ;-05•11.je

telef(lni mej.
centr~li
naszej
Aktueln:r numer ~!M-tiO-no.

~-

IV

Harc~rRCJ?g!o~nl
11. o 'l3~azyn
sl<:ie1 li '9 Sygnał crnsu. l~.05 Wiad.
12.20
12 1·J Zf'•polv 1n•trum•mlRln"'.
Biuro l \<tów. 12 30 Mlę<l<:y fant•Zl'I
a nauką „Gdne <le podz!ala l\farl·
-Lan" - •!uch. n.no Konl'~r(y. 13.5~
FC!if"\On '\ itri\rla Rilllpa. 14 00 0 klll·
tur<? sła\\'a - ~'Jd. 14.20 ~plPw11 Irena Jarocka. 14.30 Pop<>h1dnle M!o-

t

„.

MARIAN LIŚKIEWICZ

Po1rnb od będzie •lt: rl nill 18 czerwr a br. !poniedziałek) e rodr.1nle 13.30 na cmentBun ~w. Wojrlecl11t pny ul. Kurczaki.
Por;r11tenl w 1łeboklm bóht:
ZONA, CORKA, SYN. llYNOWA, zn;c. WMVKJ
I POZOSTALA RODT.INA.

NAGROBKI

f/2-2'1 ~

tJ!

JERZY
FILIPOWICZ
brty dlug<>l•tnl 11r• c„...-nlk

M'ltjJk1~~o

B\11rt. Prnjoktłn•

„

Krakn•d"k -i:'.-Z~ll ż"t.nn ~. ·~c l'l\ir.ki~ t"\.
.

dł)l'Jl&k

lĄMt

Posott&Jll/ pog:ratont "
ŻONA,

1mutln1
!!ITOSTRA I QOD7.JN'A

!ł«tt

11

I

I

nowe, japo&okle ~
•
Matejki 11--4.~.
1Mltl f l

VIDEO dam.

lc":a~o·"-'•

BARWNIKI

1g32'.i g E
lo'tallu~l~
działalno'ć)

Bałut:t

-

1.

(każda

k'.lnl~.

-

1p.ned.am.
rnji}1 i :&

-

n-59-7'8·

apr.z!!d4!1l,
„VENUS" M "li.li
18460 1· J
74-M-78.
PILNIE k•.tpi~ !ll~Wl!(O „lU p" lu'.b
13500 f !!
do -4 litt. 1~!12-.5.!I.
m!.ły
11 czerw<:'& nrz.ybłąkał sl4

CPC

ł

:l3-74-31.
l!ł~M 6 •

128

tt~ 1 :I
Mlewl.zor

· 1·przedam. 78-M-D9·
SPRZEDA.'1'. używ1111•1

kolor. ra:pltogr.1.·

„ThomsO!ll" ty „Rotring",
illą, T~l.

tur.;styeTr
824 I

pral.k.4

84-25-67.

NAMIOT &przł'dllm. T~l.

B1A l'B

PRZYST ĄPtĘ 11'.oncuyj;itle d.o sOOl·
wyw.atkl lub lX>deimę pri.c,
ni• 51-86-61 (od 20.U do 23.00)·
dzl.1łk4

TUSZYN aprzed.1.m.

t P.
HENRYK DANIA
pognebowe

od,,.-

dl\ 1ię dnia li czet"'C• br. (poniedziałek) o godz. 16 na cmenta-

rzu rzynt.·kat. na

Dołach.

CORKI, ZIĘCro\nB,
tONA,
WNUKI I POZOSTAŁA RO·

DZIECP.U

„

Ł6dł.

Wiadomo~:

Okręgowa 91.
WOKALNY Re1~nt-eo

S.

Uroci1y1tołel

839 I :I
83 U"f

ł20 ł
~am.

Ml f :I
~7-10-34.
POSZUKUJ~ :tt.Op!tneniowca.
1>rzę<lza ayTltetycwa. i nat.uulna.
Oferty 838 Bluro Ogłos.:ef\, EienE
klewicza a.~.
ODSTĄPIĘ przedplatę FSO 1-~00 -

·"

11.a
odbiór (1987) lub za.mienie
kl26 p" - od.blór Mtychm!a.t
min. prrqpo.iycJ•. 61..et-67.
9..\3 I Jl

DZJNA.

Dnia li eaerwea ltH rokll smarla po d!u&l•J e'l>oroble

„ t

ł.

z

łłt:boklm

łlllem

Zl\Wll\damla·
my, te w dnllt l i czerwca .~u r.
Z

smar!, przety waz„ lat 71

P.

S.

MARIANNA
ZIELAK
• •omll CHOJNACKA.
1ł
.Pnsru'll edbtdzle rl~ •a.la
enrwca br . . o trodzlnle 13-. na
cmentanu komun11.lnnn na Za•
rzewle, • uym aawladamla

aleditadaale llond„

tllltm uwl1.damladnh1 u czerwca 19g1 r.
nagle nan xnchany M11A.

&h:hoklm
t~

zmarł
Tatuś, Teść, D71~dzln•

S. t

t · P.

WACŁAW

CHMIELE-WSKI
ro1ne11

•dbędzle

•I• dnla

P.

'JAN
JANl,AK
tył

1f

r2'erwca br. (ponl@dzlałek) o 10·
przy
dzh1le t!l.sn lla cmentanu
ul. S:>czecl-ó~klaJ.
Po;rąłona w •m11tlna

RODZIMA

Pro1!m7 •
IencJt.

my,

. HAJBLIDZA JtODZll'fA
Prosimy e lllukladanle kondc.
leneJI,

lat

7ł.

na.m
dMgitb
Wi•prowad%enle
rivlok nut~pt w dniu ll. 09. 1988
o ~d~lnle n,nq ~ k~pllr" cmentar.a łw. Wlnrente~n na 1loł&eh.
Poin-~łona w b61•
RODZINA

Protlm„ •
l•neJt.

•l••kł•danlt

kand„

M.
Plotrkowsk•
ul.
l.6dt,
Pra1owe
„DZIENNIK t.ODZKJ" - dziennik Robotniczej Sp6łdzlelnl WydawnlczeJ „Pra1111.·K11fj\tka-Ruch", Wydawca ł.6dzkle Wydawnictw•
Druk rrasowe Zakłady Grafil•zne w t.odzt. Redaguje kolegium. Redakcja: kod 90-103 Ł6dt. ut Piotrkowska 96. Adree pocztowy: HDŁ", ł.6d:i, akr. pocr;t 89 TeletonJ
ce 'lrala· 32 93 OO (łączy i wszystklml dilałaml) Redaktor naczelny: Henryk Walenda 38-45-85; 1aslępcy redaktora nac:ielneco: 14-08·15 I 13-07-211: sekretari odpowiedzialny
32-28-32; 83-10-38, fotoreporter: 33-78-97, knlłura I oświata: 38·21 60; 1port: 8! OS-5'5,
i li sekrf'tarz. 32-04 75 Spraw7 miasta. 33 41 10: 33 37 47, społeczno-ekonomiczne:
Redakcja nocna: 14. 7!-ftl J
a1 ;ącmo~cl : czytelnikami. Interwencje f Telefon m1łns:owy: 33 -03 04, 1praw:r terenowe: 32·23-05 (rękopisów nie r;am6wlonych redakcja Dl• 1wraca).
7l 11 :lO Os:lonenla I nt-kroloi:I _ Biuro Rrldam f 01tło~1eń, Lód:t. ni. Piotrkowska 98, tel. H-49-70 I at 8feaklewłcu 8/5, hl !2-59-11 (za treś6 oirłoRZeó redakcja nie odpowiada)
\Varnnkl rirennmerat'Y ?)odaJą oddziały PUPIK R~W „Prasa -Ksłą:l:ka-Rul'h" ora1 odpawłednle nrz~dy pacztow„

n

I

I

](~

aA.nJd1111.

„SCHNEIDF..R"

dnla
rl~
odbędzl•
PogrHb
o
u. ~8. J81f r. (ponled~1~ł•k)
godz. lł.flO na cmtntanu nrm·
•kokatollcktm - Zanew 1m•y ul.
L'>doweJ.

S

•lektr.,.czny,
)."i!'t!
SPRZEDAM
u !j~r.z:C~ naf•J.nl•. tl'!5ter7za+or,
.od-:-c;j!l'ł'<'.h.
t
1006.,,.
rlo
muz.-

pl4!ti czarno-brą'Zowy.

lnl. b1ul"wnlrtwa la<!nwege

i

SFRZl"::DAM "rfin( skł!'iany
t~chod.n!. <Sh.ark). U--O'i-51.
lSSll.'! I

KIOSK
l'ł~bnklnt

lal•m uwla•bmladDla n uu ...·n l9U r.
Ymarl vr wl•ku 57 J1tt
Z

mi'o

Z?otnil'.''lc1,
1644() •

33-60-~5.

„

PROGJłl\M

_OGŁOSZENIE

l11ż J ',\'<> Jt>l bAn:o.•pr1e.; 1 'łli
dlowe1 działfllnci~i. Ohi;j "·i<pó!r'-

t P.
WANDA URBAl'lSKA

.Pocn•ll odbtd•I• 11• w dnlll li
uerwci• br, (pontedz!9łtk) o 10·
lł.30 1 kaplicy cm•ntarza

;:;

~

wczoraj zgloszen1.e
~dziś· • • • •

r"l-

p(ltnvsłnx;

ł.

dzlnle

RarllcklPl!o

n.cy

„.

JOZEP KWIL

in p0n1Jh:''\

łZCzekowo-twarzowa
(Kooclń

C'hlrurg!a
Im.

skiego 22).

s. ,

0~·11.P

%2)

36/511).
~zpltal

RNERGETTll. - {,PTon<1 1łon1~·
P•cil'1w1~~'
pe.I. 'o.o. «"r17.
Ir. od l•t 1Z Jl·)rh. 17 ~Q

~'qgn<>iv
zł.

( KopcińskleE(n

Rzpltal
Chlruriti• d7.\"c\ec"·
Im. Knnopnlc-kleJ (Spnrn ~ 3~150)
Szp\•
L• rvngnlne;i~ dz\1! l~r1 (Sporni
tal '1m. Konoi>nlckJPj

wyt•j

mln

15).

ta. VL

17.30

. "
a k zaro b.1c„ na,, A nn1ę
NI'"
Pl"l

SZPITALI

1te1<~1towo-twa.r11owa
Cl1lrurgta
f'zp!l.~I Im. Barlicki -I(" cKot>cit'l·
sk1P!('1 2).
!m.
l!!zpltsl
~
La· ~·nii;olog\1
(KopclfJ.s...1<iego Ul
BarlicklPgo
In•tytut. 'iedl'"
Tok~"k•)lngla cyny Pracy (Teresy 8).
f'rzyrhodn!a
Wenerologia
Oermatolo,;1czn1 (Zakątna H).

„!<wiaty m~lej
11.S. B:tJkl „Ory wo·
Idy" godz. 14.3n;
godz.
jenne" USA od h•t 12
15.30: „P„top" ci;. Il po!. b.O.
&WIT

Mta11uow1•
!lur)-On
D. D•mlenl &odr.. 16.

-

Jdna

„Gry

-

od lat

11od~.

godz. 17
1u. J.w.

1.,.„,._

NIF.DZIKLA l i CZER\'fCA
Komunii<'lty. ZJ.tJ5 Tygoctn ;c Kuilu.
ralny. 'll.25 lnlerpretac)e ple.n! r,all·
PROGRAM l
22.00
cusk1ej; JJellbes, Vec«erlln.
Wlad. 22.0;; t-;a różnych instrumen1
czasu. U.Ol w •amo
aygnał
11.89
tach. 22.2n Na rockową nutę. 23.0<
nowo~cl.
!2.ł5 :Muzyczne
południe.
w lad. 23.10 Panorama świata. ::J.25 13
13.15
tygodników.
Przegląd
100
Zapros7.en ,e do tańca.
13.45
Piosenki naszych twórców.
H.UU
Informacje, rady, propozycje.
PłtUGRA~I U
Klasycy operetki. 14.30 „ w JeziorażyKoncert
15.00
odc
!23G
nach"
u.oo za" ,,;e po J~deaasleJ. !1.10
Radia
Rec11.;J ·1 JrkusŁa WoLntaKa. ll.30 Ty- czeń. 15.00 Teatr ·Polskiego
16.30
„Pułapka na mętów" słuch.
dzien "' bterco. 12.uu Sz.aleta Orł\::itl iowych. 12.25 z poLSkiej Piosenki. 17.00 Dlalog'1 historyczne kie~tr
amochodzle.
17 .15 Muzyka w
pianisty" I pzz.owe.J. 13,00 \\'.ad. 13.0o aud.
nymZ, 17.20 Zapomnlnne kultury Serwis 111formacnny (L). 13.10
międzynarodo
cyklu „Olrnlicc kultury'' - !elictoo sk·1e czasy. 18.00 Mag_
IJ!.00
samochodzie.
w
~1Uzyka
18.20
wy.
l'ad~usza rapiera (L). 13.;?0 z malona jeden glos.
:Gespół regionalny Dziennik. 19.10 KO<Dcert
wanej skrzyni:
Podi;.orzanlc" oraz Portrety twór- 19.30 Radio dzieciom - „Niby obło
Siaaud 20.00 w111d. 20.05
~ów Judowycll . 13.30 Album opero- ki" naszych Interwencji. 20.10 Przy
w v: Henryk Grychnli< - tenor. 14.00 dem
Komun'1ka20.55
aporcie.
o
je•t grane? - pytania. is.oo Co muzyce
21.00
odpowiedz\. !ii.30 Co ty Totalizate>ra Sportowego.
je~t grane? nagrody. 16.00 Dzie- Komuniltaty. 21.05 Podróże Dawlda
jest grane? przeclArtel
Radio
21.55
Ojstracha.
ła, style, epoki. 16.50 K. Wild: 1 ,Przeklada11l<a" 17.0IJ Wlad. n.os Rozw1ą· st11wla. 22.0-0 Retransmisja koncertu
zanie zagadki muzycznej (L). 17.10 przyjaźni z Festiwalu Piosenki Ra23.00
z Zielonej Góry.
Aktualnos~I dnia (L). 17.30 „Piosen.. dzlec~l„j
ki z dedyk'lcją" (L). 18.30 Gwl.azdo- Wlad. 23.0S ~wiat w ty~odnlu. 23.15
Góry.
zb1or. 19.15 r.1 ni•lura Uterac;ca. 19.30 C.d. tran1ml•f1 'I: Zielonej
"·teczór w filharmon11. 21.00. W!ad. 23.ł' 8tud1.o Mundial r Meksyku.
21.05 Wieczorne refleksje. 21.lO „Siu·
PROGRAM O
p·: milowe" I Inne utwory !<wart~
tu J. J?tasz~·n~ Wróblews.'<iego. 21.JO
„fllt..r•o dla toooamatnr6w"
Uteraclco-muzyczny. w 1.no
Wu~czór
-1.fJO
opr. J. Jtlepaekl~~o (ł,). l.ł! NI••
Na?;ranlc wieczoru. ll.35 Te- it1lpJ1;1v
21.30
!lpr.
Pro~am I.ltenrld w
„Ostatnia •1. WÓjdecklego
atr PR: E. C:. Be11tley:
(L). 10.50 „Tydzl„11"
5prawa Tren1a". 22.JO Studio Stereo (Ł). 11.00 Gra orkiestra PRITv. 12.no
1
zaprasza. 23.00 T. Holuj: „Róta
tra•
płonący las". 23.20 Studio Stereo ,;aDwójkl, 12.111 Zanim
Płytoteka
13.00 Wlad.
f!ą na 1'1sty przebojów.
11
prasza - cz. II.
13.05 Jaroa!aw Iwaszkiewicz - „Po·
dróie do Poll!kl" H.00 Plosen•k i z doPROGRAM IIl
brą dykcj~. 14.15 „Oblecadło humoru"
z głębokim blem aawtadamla·
mv, że w dniu 10 czerwea U~~ r.
mag. 15.00 Recital choplnowi;kl.
to postu. 15.30 Kaialog
li OO Nie czvlaliścle 15,35
wydawniczy,
zmarł
cha 1c1f'. 11.15 Piosenki na weekend. Piosenki na tyczenie.
Wlad.
w 7.yclorysach n le znajdzle· 17.05 Radiowa B'1blloteka17.00Muzyczna
11.30
cie. l!.4'J P1osenk1 na weekend. 11.50 - aud. 18.00 Wieczór z płytą komma paktową. 21.00 Wlad.
Gabriel Garcia MarQucz „Nie
Wiatl.05
kto pisac do pułkownika" odc. 12.00 domości 1portowe (Ł).
Wie21.20
Serv.'I< Trój;<;J. 13.<J(f Henry Kuttner czór 1 płytą kompaktową.
KiRZĄT
„Stos kłopotów" odc. 13.10 Powtórka i rozrywki. 14.l)(J Wirtuoz! !nPROGRAM ID
LAT n.
't wnentow dętych. 15.00 serwis Trój- eud.
li.OO Pod dachami Paryża
ki. 15.05 wszystkie drogi prowadzą 11.30 Rzecz o Tadeuszu norowsk.lm
w,·prowadzen\e 1wloll •••ł,_pl
aud. 15.40 „Przy· - and.
do Nas11v·1uc Wilhelma
Rec'ital
12.00
dnln 1ff ezuwca br. o rod:s. 14.30
16.00 Kemp!fa. 12.50 Bliskie spotkania rep.
garnietA samotność" Cponlc<b:l„11'1<) :r; kaplicy ententa•
Zapi';"7~my do Trójki. 19.00 Samo- Cybernetyka
rz:~·msk<:>katollckleł• na Dorz~
społecze1istw_o
I
aud. 19.30 aud. 13 OO Serwis Trójki. 13.0o Nl~ch
ch<:iclem J>r7C7. ~tulecle łach.
Dziś w l .liicle Przebojów. 19.50 Ga- gra muzyka ~- aud. 14.00 Prywatriel G8rcia MarQuez „Nie ma kto nie u E. Llpłń~klego ~ONA I llOD7,lMA
aud. 14.15
pl~ać do P\llkownika" odc. 20.00 Ll·
sta Pt tebojnw. 2'J.05 Inr. sport. Z2.15
Tealn.,·1<. „ZlPlnne Oko" 22.35 :--1uzy.
w dnl11 1Z rzerwra i9M roku zmuł po rtł11glcb I ~lętklcll cierpi„
- ka. 23'.oo Zapraszamy do· Trójki.
nlach nasz n•Jukocllańszy M11t, Tatuś I Dzladzluł

„Nlen<e>„klwan• nn'1•·
na mleJ!lc" USA od lat 15 godz.
10, 12.15, 14.:J~. IR.4~, 19
god%.
„S'"P pr11cz"
15.6. 10, JJ; dal~J J•l< wy'-l

„Koblet.41 .,. ltape·
STYLOWY lusrn" po!. od \at 15 godz. 15.~0
„St'1.r so·• us" od lat 18 godz,

to".\ Hz",
P0"7.1!1 tpt<!- ktor"!!<> n'• m•. Dos'-,rinale zd.;Z• ·n\t;<P • •P')tkan!„ i
ior~
na
~ud. 15.0'1
WĄf1~ w11li ~ob\• pr:i.\\.'I i tel!o dwaj
cn. ;5 ~o Odurzr,ne rn„hoJ• -· ant!. r<>lnicy z „karto!lan.ych'' iim tn >'.'Ojewództwa sieradzkie,;<> - Blaszek
„Cyb~n•
15.~0 Bll<'<ie ~potkan·1- ·awiąza11 onl bul •Połeczeńslwo". 18.()ll D•!e- i \Yróblew•.
tyk~
owocne !<:ontskty %• ~kladnl
dr.o
1utl.
la, lntp,rpretacje, nawania caml masz3'n roln:czych na z;e17.. 30 St&·
aud.
17.00 Powl~kszen!a miach Zachodnich. Zarówn() w Jate I nowe n~i:ranla Trójk(l'•:e
worze, jak i Jeleniej Górze nie
19.41 trzymano się zbyt rygoryst~·cz.n:e
18.00 „Pacynka" ~!uch.
a td
Wariacje na tPmat. 19.00 Sen•:I• Lój- obowiązujących przepisów. Ma~zy
kl, 19.05 Baw •lę raiem 1 n•ml. ny moi.na bylo :r,ałatwić tam bez
koniecznego 11rzęd<>wego przydzia2l.OO „:...tnJ„ ziemskie wybawienie" aud. 21.20 P11nctt11 contra punct>Jtn łu. Z tego wzi:lędu tam wła.foie
kupowali kombajny z'emniac:r.ane
~to
aur!. '-2-00 „~•o k•!J1t.ek „Ann;i", któ:-e następn'e p!'Zewonl)\11;PJ{O
Kron!k11
22.J:S
rfl~mów".
z.'li d'> wo!e'.n'>do:'wa a eradzkirgo,
RO''l1 ~·•ni•
,2.~n
J•n' - • 1'1.
na n;"' r.apewni ny
g ll.1' m ei!
przer'J pńłn..,„ . n.oo J11'.'Y\ """"'slnn w
" .,. zh} t. Oc;r •w'kie n·c
n•t'<>l(ran
Tr6JcP. 2~.~o C1u.iavo Balna „Kolrt- by!R to działa!n:-~ć chardat„w 11.
ka ''"l~k" odc
Kai,dY kombajn. koszt<>wał nabywcę ~oło WO tys. zł więcej, którą
PROGRAM IY
to naS,.wyżką solidarnie dzielili Bill
Harcerr- obaj w\p6lnicy z nośrednikami i
11.0Q Magazyn Rozglofol
S)JE'kulasklej. 11.59 Sygnał czarn. 12.ns Wlad. pracownikami składnie.
12.10 :--luzrczne fascynacje - muzy- cyjne obrot~· przestępczej grup:r
Wy- w c~o1s'e d'>'ÓC'h lat działalności oczne penetracje - aud. 12.M
prawy Czwórki. IS.SO Krakow~kle nuty od Niepołomic. lS.45 Krajobr•%Y
- aud.
„Szczy~yc"
historyczne Z łl'!1'!'~lm hl"111 nwlaclamla·
mr, t" w do.lu 11 czuwea u~~ f.
Poaud. 14.41
14.!5 Monoe;rafle kochany
ima.I "' wt•k11 H la ,
Refl~l(•j"
le.ne
młodych.
połudn'i•
'I'łtlL, Tdć I D7l>.dl.iul
TowarY.yirtwa
uczonych. ie.o~ BQ-lecie
lft.45
Splewaczego „Harfa" - aud.
ł. t
W\ad.
o harcerstwie. 17.oo
Doro~ll
l'.SIJ
17.05 Qul7. popularnonaukow7.
Mogln: toccata 1 tuca
Miło~•
tryptyk na fortepla11. !&.oo „Prawoaud. 19.40 Bllch
sławie l muzyk&" lf
ro1rnl! odb•d•le r14 dnia
uerwr.a br. (wtorek) o god;g, 11
Alfa I Omf'(A
w nagraniach. 19.00
· War•
Wolskim
Cmł'ntauu
na
ma&. U.JO Wlad. lł.$5 Echa fffszawla.
t1wal'1 I konkursóy muiryeinyeh NA.YBT.IŻ!IZ:A RODZINA
n.oo
aud. 20.20 W1ecie6r muzyki.
Ret1„k1je I re:ronan11e mur;yCton• a.oo
aud. 22.51 L•ktuTy Cl!Wór'i:I.
$plewa Donnr Hathaway. tł.Ił Ma·
Dnia 11 eserwl'a ltH roku una•
Kultur11lnel
Publicystyki
&ny"
n.ee Wlad • rła moli Matka
•ud.
„'.l';dMzenia" U.5$ Kalendan: udlowy,

dych. 18.00 R~dakcja Jlnpl)•' ~żY. Jfi.n~
z m'kro!nnem po kraju - pr. kulturalny. 17.00 Wlad. 17.tJ~ Pejzat p•1l.
aud. li.2•l Zapommmrn kulai<l „Tajemn'1czy ś·„dat Megatur'." Jltó·N" - RUd. 18.00 Wars aw•kl TYdzień Muzyczny. 19.00 Portrety Polaków.: Prof. Zdzisław Libera - lite·
Wiad.
aud. 19.30
raturozna·„vca" 19.40 J<;7..'k
Ia.35 Chwila muzyki.
!rancus>;l (36). 19,53 Swingowe i:rnnie - aud. 20.20 Wieczór z.e słucho
21.30
wiskiem A. Camua „Dżuma".
Piosenki - przeboje. 21.50 Yotel w
czwartym. rzędz'1e - fe!. 22.00 Spotkanie T. reportażem „Requiem dla
rep. 22.25 $plew'1<' kaiży J~cych" 1.ektury
22.50
aud.
dy mtJie Czwórki. z~.no I<ullsy scen I scenek
aud. 2.1,30 Rozmowy Intymne - ~ud.
ncllnwy.
Zl.50 \'lad. 23.55 Kalendar;.

pra"·a" gorlz. l~.M; „CZ\' )!!cl
nami pllot7" USA Od la\ 12
- &.od:r.. H.30. 18.30, IR.~O

1

ROM I\

IP

DYŻURY

- kp1tal
Chlrun1;!a urar.owa
\m. Jonsch~ra < Ullon wa Ul
Szpital lm..
Neurochirurgia
Kopernika (Pabianicka 62)
1121
Szpital
OkullRtyka
Jon•cllera CM!llcmowa 14)
l!lrpltal
dzlecli:cĄ C'hlrnrgls
IP~bl!!nlee.
Im. BiPrneckleito
I<arolew~ka 60)
Laryngologia d.z\fClf!lNI - Szpital Im Korczaka (Armil Czerwo-

„Obrońcy

·Ba)l<I

-

CLerwonej

Armtl

D--

1 nami plPOKÓ.J - „Czy J~I
lot• USA od Jq\ 11 god2. 18.3ry,
15.~.

aa.

Ntciam!Alfta
Lutom\eraa
Plotrkowi1lu

IMdowa lt.
Ke>nstantynów Gltlwno - Lowioka 3!,
ł.
Kośduaz.lll
Aleksandrów Zglen - Slkorllltlego 18.
brow!dtlego 10.
Ozorków - Armil Czer,..onaj 1•

15.ft. j.w.

o"lA<lnl
Bajlt!
g<Jdr. I&; „R~jsk.a J"od lat IS g~dz. 1T,

-

&rodnl~:r"
bloń" po!.

BI,
Oltfap'1jska 7a,

Pabl1mlce -

18.30

„Klegztor Sh•OUn"
Hongkong od lnt 15 go~b. U.SO,

„G<Jś"le z GelalrtvF~IF. kl A·k~na" .IU~--CSRS od ]at
„etui" s!ówk~"
l~.
12 itorlz.
U!'<\ od IRt u gr>dz. li
„Kn•nolud~k"
Ba.fl<'t J.i.~
go•iz. 14, dalej j•k wytl'j

!O-U

14.30,

WISI.A - „Cud nleb'.'l'wały" Jug.
od 111+ 18 gC'dz. u, n, 11
15.1. j.w.

OKA

j.'.v,

POI
(pl. Obr.
10-14

ay'ftne w l!'Odl<.
do t~z. !'T)

146,

*•l

pot.

a.

9 .M.

J.w.

l~.s.

DKM

„Porwani• w
Tlutlurllstanl'l" poi. b.o. godr.
od
15; „z~p~ch pigwy'' Jug.
lat ló l(">rlz. 17. 19

PRZf.DWIOl=Nlll;

I
SOB(>T A,

!'d

11kopt~r",

lł „WYJ•C"'

JARACZA - godz
15.8. nieczynny
7.15

tr.

MIASTA PABIANIC
Stalingradu 1) go1%.

so~ki0

n

gods.

z_a;nkn'1~t.y;

10-11

15.e. god%. 10-14

godz. 19 3C „Wy-

SALA

15 •. godr..

&ods,

J.w.

u.~.

JWĄ '!OWO

MIASTA ZGTl!:RZA IDa\:>ro •·orki<!·
.
&O _...,1) gorlz. 10-13

człowlt>k"

MAŁA

IQ.JQ

IZTU1U (Wlęel<ov.-Ule~ M) f(ldz.
t-17
15.1. 100•. 10-lł

nleCEynn7
WIELKI lU. - j.w. .
jak

JS
15.1.

\Vł.OltIENNICTWA
182) llOdJ:. 10-lł

T&ATllT

-

(Z!!'1er-

ARCREOJ,OGICZNB I ETSOORA·
FJCZNE (pl. Weolnokl Hl gc>d?.

god2. ll-11

NOWY

BALTYK -

ODDZIAŁ

TELEFON ZAUFANIA
UFA 'lA -

„Podrót do lndll" en,:. t>d lat 12 - god.t. 10, a;
Film przedpremle,row)· z cr.y·
,.Cotton
łaną li~t; dlalngo~~:a Club" USA od lat 18 godz. 17,

13.6. nieczynne

go di.

lat I!
17, 19.3(1

od

ltUDIO

KINA

„Seksml~ja"

WOUiOSC

IO,

Dąbro~lego

„Piekielni
B~jkl;
l\IAJA
„Historia
przygody" godz. I&;
tółteJ cltemkl" pol. b.o: g'ldz,
l~; „Gllnlan 1 Beverly Hills"
USA od li•t 19 godz. 17.30

S<Jlista:
p·r1eman.
Zblgnl~w
Konstanty Anrtrzej Kulk"ll<rzypre. W programie: A. Corelli - Concerto !(rn<so op. 6 nr
e; v,r. A. J\1ozari - Diver~l
rnen•o f-dur K v 138 r.. Grieg Sulla w da n1ym •t;lu op 40.
C1tery pory rC'.
A. Vivaldi ku
ló.5. nleczynno

SZ·!ł-01

Informacja kulturalna

Mnsica.".

„P1·0

MlclLieWicra

MUZA -

FU.HARMONIA (Narutowicza 20)
&odi. IB - Koncert ~ymton·1cz·
Orkiestra Kameny. Łódzka

Informacja PK8

A'PTEJU

lll.llł

17.

15.8 . .Bajki - „Spl~ca królttwaa" goda. 10, 11; dalt!j jak wy·

JllJ.'r.a"

111

Dw.

lł.30,

PlNOK.IO - god:r.. Il, 11.l!O „All.
eja w kralnle czarów"
!~.I. &od.z. li ~t3Rjki pana Ba-

Informacja llhltltr adrowta

1u. Bajki - „P.elulo I t ner.
ucze" godz. 15, tle.lej j all WTteJ

„Lajkonik"
11.ł. Bajki 1od1. a; dalej jak wyuj
„Kaatec)'
łltODA GWARDIA 1 Kanionu żółtej Rzeki" chiń
ski od lat 15 goda. 10, 12.lł,

„w„

DZIElOfJK ł.0DZIU ar Ul (l..U,

r

„

••„

fllłft• „dtMl fT!Uf, • rtr•ł•łl •-16~, -

ałll-

11lłv
mttknle - .ac.11yn11 iwi 1m ol~1nixs. Brał ••
stOOj~ partit 1M11ttJ>fll/. W
,,nlloskl" 94 Jlłlle•·
repertu11rn 14
to111lc• 4.llłeał•ol• •• IOł ł7a. •I.

*•

.Słrt11u11a

H CZIUl.WCA
f'BOGB.AM I

UO TTIUid u Uiałce
ł.00 ,.Bobótkw." - Klub Zdob)'Wtłw Ol:Nn6w oru film i
...U "Ci:t.rej pancerni i

.

pie.I" (18)

18 CZERWCA
PROGRAM I
..I

11M DT - wl.adOl'.ll<lffl
M.40 Stwit. Mundial. - Mekayk
'li - powtórlAt.ll.le .& popned.nieio dnia
Bui•rY
Wł .opowi*! olblljn•" (6) -

ia.•

„Mojien"

Hl,2.11 DT - wiadomości
16.30 Encyklopedia TDC
18.55 Dla dzieci: „Zwierzyniec"
17.20 DT - wiadomości
17,30 „Kamila" (1) - film prod.

rad%.

'6e
111 flaiah1.:
Dani-a - Hl&zpanla
PROGRAM Il
18.00 Jęi:yk rosyjski (22)
H!.30 Studio Mund ial - Meksyk
'86 - powtórzenie
18.30 Wiadomości (Ł)
19 .00 Teru my (1) - FSO
19.30 Dziennik
'
19,55 Teraz my (2)
20.10 „Dookoła 'w iata" - „W Sudanie i na ""NPI• św. Heleny"
Z() .!15 Teru my (3)
21.55 Osądźmy sam!
22.40 Zatrzymane w kadrz•
23.0-0 Wieczorne w i adomośl?l

111.30 Proiram publ.
lł.15 Telewizyj.ny Iin!ormator Wy·
19.00 Dobranoc - „Urodziny badawruay
bci"
U.40 Proaty rachunelt
19.10 L1.boratorium
11.50 Morze wokół na.a
19 CZERWCA
19.30 ~ienniJc
1'6.30 "Blizny na zie.mi" - w<>l- 19.55 Studio Mundial
PROGRAM I
Meksyk
akowy program hłat.
'86 - 1/8 !Lnału: me<:lll Pol9.35
Domowe
pr.zed"11:ole
li.OO DT - wi&domoec.i
,
ika - Brazylia
10.00 DT - wfadomoeei
16.0ll iAntol<>&ia
dramatu l)CIW• 31.BO DT - komeilltan:e
ueehneio - No.i Coward 22.05 Teatr Telewizji na Swlecle 10.10 Studio Mundi.'1 - Mekayk
'86 - powtór.zenie
„Sean1",
ł'~ Edwa"t"d
- Trevor Griffith „Komil~.25 DT - wiadomości
Jni.ewońaki.
·
ey''
16.3Q Dla młodych wld%ów1 „O
11,łł .Niepodobna. ~d odej4ć" 23.40 DT - wl•domołol
mn.i.e, o tolble, o n.uN
proa;ram poświ~ony . tw6r- 23,45 Studio Mundial - Meksyik
uości Poli Goja wiczyńsltiej
'88 - 1/8 finału: meca Ar- Hl.~ „Był tobie kosmos" (10) fl:an.cuskl
er\al animowany
lT.10 „Kra.ro" maiuyll koncentyna - Urugwaj
17.20 DT - wiadomości
aumenta
l 7.3Q Rzemleśl!lkv
lUO L0&0wa.nie Du.ieio Lot.ka
PltOGllAM Il
17.40 Magazyn lotnic.zy
18.00 „Królowie mór.z" - „Ze&la16.00 Jęz:rk niemiecki (22)
18.00 Sonda
rze znad Nilu" - film
18.30 TeleWiZYJ.D.Y Klub Młodych 16.30 Studio Mundial - Meksyk Hl.30 Program publ
'86 _ powtórzenie
19.00 Dobranoc:
„Fr e-d J)<lstraeh
- Promocje
li.OO Dobra.ne>c - „Przy.gody ko- 18,30 Wiadomośoi dla nJesłysząkatów"
eych (Ł)
19.10 Dom :rodzinny - wspomta Filemon.a."
nienla
Izabell Kozuchow1llJO Z kamer11 włród awier.ząt 19.00 Piękni i wapanlall
k:i~j-Zachll}ltlewicnr
111.30 Dziennik
19.30 Dziennik
_ ,,W\Al- 19.30 Dziennik
20.00 ł'estiwal Piosenki Ra&iec- 19.5!5 Sz.kice hi:Jtoryc.zne
~
20.00 Publicyatyka
kiej w Zielonej Górze ki Fryc''
.
2Q.1S Te11.tr Sens-lej!:
Raymond
koncert laureatów
20.10 „Dziwne 109y Jane Eyre"
Chandler ,,Kłopoty to mo11.llO „Czas" magazyo. oubl.
{3) - film prod. CSRS
ja specjalność"
22.20 DT - wiadomości
21.10 „Dom Monaru" spotka~ 21.10 DT _ komentarze
22.25 „Nie ma 1prawy" - frannie z Markiem K<>tańskim 21.30 Klub międzyn.arodo-wy
cuska komedi. filmowa
22.00 . Nasza Warszawa
22.lO Spotkanie .z p1sa.rzem Kazi23.00 Zatrzymano w kadrz.o
mierzem Koźniewskim
.PROGRAM Il
23.20. Wieczorne wiadomości
22.40 Trybu.na !lelm<>Włl
ll.OI Turniej miast Cll - Żywiec
23.10 DT - wiadomośc'
- Lowicz
li.li „5--10-15 11
1eapół.
„Domu
PROGRAM II

TltANCUSKlE STO- D•Nł• P•m1kał• aaplW Alł.ZYSZENIB
AUTO- aan• Doreła POMYŁKA.
MOBILISTÓW opubliko!słotnie I
w11lo
„mapf
czarnuch · A. NA P.RZYGOTOWYCO
JAKIS
punktów", Zaznaczono na WANEJ
ftł•.t 850 odcinków dróg, CZAS, gl6wnte ncJ użu·
na kt6ryeh w kłtku oata- tek turystów, ll§cle na;-

lł.JO

19.30

IO.OO
11.35
22,35
12.ł5

23.2.'I
23.30

Tur-n iej miut (1)
Spotkanie w Krakowie
Turniej miut (3)
Studio Mundi;U - Mekayk
'86 powtórzenie 1 popn:edniego dnia
Turniej miut (ł)
Dzienniik (dla niesłyszących)
Opowieści o
miłości
Za.rdzewtaly posążek"
film prod. e1!!)5kie!
Turniej miut (5)
Tyd%ień w
polityce
Wideoteka
Wieczorne wiadomości
Muzyka na dobranoc

15 CZERWCA
PROGRAM I

11 CZUWCA
PJlOOllA.11 I

„.

8.M Film dla J iuaian:r - „Avenida Paulitta" (7) rial bruylijlkl
l.3!l Domowe 'Pl'Zedakole
10.00 DT - wi&dom<llicl
10.10 Studio Mundit.l - Mekayk
'86 - powt6rzen.I•
18.25 DT - wiadomo.icl
16,30 Dla młodych w!dzówt "Akadem1'& mu.sycz.n.a"
18.~ „Coja.k" teleturniej d.la
dzieci
17.20 DT - wladomoacl
17.30 Popołudnie s X Mu:q
18.i*) Program -publ.
19.00 DobrłlJilOC - „Pnyiody
cz.ka I Pąaka"
19.10 Klinika zdrowego ozłowleka
.
19.30 Dziennik
Meksyk
19.55 Studio Mun.dial
'86 - 1/8 fiD.ł.łU
Francja - Włochy
21.50 DT - komentarz•
2.2.~ „Avenida Paulista" (7) 1erial prod. brazylijskiej
23,35 DT - wiadomości
23.4-0 Studio Mundial - Meksyk
'86
1/8 !inału:
me<!z
Mar<>ko - RFN

lft.00 Języl{ francuski (22)
116.30 St udio Mundial - Mek~yk
'86 - Powtórz(,ni•
18.SO Wiadomości (L}
19.00 Kto to 1>0wiedzl.ał - teletuM.iej
lUO Dzien!'llk

!O.OO Ekspres '!'&Porter6w
!O.Ili Uwaga., dokum~n.t - „ży
cie na ti-Lech nogach"
!O.M „Variet<?, variete' ' prorram rozrvwkow:v
Il.~

„Złotv wiek'' (3) - fra.n cuskl serial obyc7.e.Jowy
U.20 Poseltt1d• roY.:n'>w:r

U. ~ Wieczorne Wladomoścl

B,-

7.!IO Po gospodaraku
!O CZERWCA
8,15 Tydzien" mag·azyn
li.OO "Teleranek" · oraz film
i
PROGRAM I
;erji „Siedem życzeń" (5)
10.30 DT - wiadomości
UO Doma.R
10.38 „Dzieje zamków" (ł)
~.SC! Domowe pnedsslrole
francuski 1erial dok.
11,25 Siedem anten
·
10.00
DT - wiadomoHl
JJ,19 Próba 1000 (1) (Ł)
10.10 Film d>l• S 91114•117/- polalHO Law OHP
kl film fabuluny
13.00 Telewizyjn1 koncert t.yczeń
13.50 Kraj za miutem
11.20
Maiasya
4omatora
14.15 Próba 1000 (Z} (Ł)
PROGRAłl Il
115.30 W llŚOJ.• I w dom'll
111.00 DT - wiadomości
15.05 Teatr Młodego Widza: Woj·
18.U - D'r - wiadomoHł
elech Bogusławski „Krako· 18.00 Język angiei.k.I (2%)
16.30 Studio Mundial .,.- Mekaylt 18.30 Dla mlodveh w!d-z6w:
wiaey i Górale" (1) (Ł)
„z
'86 - powtórz.en!•
1!1.55 Próba 1000 (3) (Ł)
X;K w XX'.l . .''
18.30 Wiadomości (Ł)
18.30 Studio l
·
miło- Hl.1!4! Pi•tek 1 Pa1n.lrraeym
18.40 XXII Festiwal Piosenki Ra- 19.00 „Pieśń triumfuJ11cel
dzieckiej w Zielonej Gl>rze
ści" pol.lkt Ulm fab.
17.fil DT - Wli•dom~
11.l!O Dzie.nnik
- koncert pr.r:yja.żni
lT.llO J'!lm dokumentalny
19.55 Eka-preti r.porteró-w
18,llO Antena
19.00 Wieczorynka .,Przrgody 20.10 Panora.ma kina rads!et1kłe lfl.30 Tr)"b-tlil1& Hjmow•
to - "Pokój przych~c.._
dobrodusznego 1moka'
18.00 Dobnnoe: ~KT•* I rApał1ti"
mu n• łw·lii.t"
'
19.30 Dziennik
19.55 Studio Mundial - Meksyk 21.43 Auto Moto Fa:a K!u'b
111.10 lłbud!Unl
'86: mec:zi Bułgaria - M~ 22.30 Portret klasy - „Delegat"
lUO Dl'i.Włr
23.00 Wieczorne wiadomojlll
ksyk
,Powr6t do Edenu" (&) SO.OO Mon.Iw rqdOWT
australijski aerial obyczaJo-lo.!O Polski film fit. bu'larn.y
wy,
H.45 Polonez pan& Kowalskiego
A.10 D'r - komenta:rs.
- rep. film.
IS.all ,,Matki 'PO to 11 właśni•"
23.l~ Pega>
1S CZERWCA
- -pr~ ttCMł;rMI
23.30 DT - wiadomości
PROGRAM
I
23.35 Studio Mundial - Mek~yk
h.00 DT-{_~
'86; mecz Belgia ZSRR
8.S?i Film dla i zmiany - ,.R•
PBOOllA.11 U
publika 01trowska" (:J) PROGRAM II
„Egzamin dojrzałołc!"
10.15 Film dla niestyszących
17.80 Sporiowey 40-<l.IN:la - A.._
polski film fab .
„Powrót do Edenu" (~)
drsej Zl.wł•ja
9.35 Domowe przed$%kol•
11.00 Wo}skowy program dok.
10.00 DT - wiadomości
• 11,St Zblłłenla - ISJ'li ło ł IWO I
11;30 Koncert życzeń (Ł)
10.10 StUJdio Mundial - Meluyk
filmie (Ł)
12.00 Kwadrans z hejnałem
'86 - powtórzenie
12.lli DT - wiadomości
li.SO Wlaclomo§ol (LI
18.25 DT - wiadomości
12.20 Jutro poniedziałek
12.50 Kini'! familijne „Kolor 16.30 „Krąg" - maga.zyll h&rce- 19.00 Gra seap6l mui:yld dawnej
„Collegium Mualeorum Pos..
rzy
twoich oczu" (1) film
16.55 Dla dzieci: . TLk-T>ałt"
'llan.i•Mium"
prod. CSRS
1
17 .20 DT - w{adomości
13.35 Kraków w sztuce
19.10 Dla dzieci: ,.PrzYl?ody Gull17.30
T..osowanie
Expre"
Lotka
i
14.Q5 Spacerkiem PO Krakow ie
weira"
Super Lotka
14,25 Cza.s przemian (Ł)
17.40
„Bezpośrednie
połączenie"
19.80
Dz.iennlk
14.55 Ze sztuką na ty
polski film telewl.r.yjny
15.55 „Ksi ężna cyrkówka" (lJ 20.00 Gale~le świata ,,Luwr" 18.30 Program publ.
film muz. orod. radz.
francus.IK le'I'.l<li dok.
19.00 Dobranoc - „Przy11ód. kil17.05 Zwierzęta w kamerze
ka wróbla Cwirka"
!0.30 To jetSt moje
'Ol'017.30 „Moie piosenki" - Marian
19.10 Archiwum XX wieku
1.ra.m publ.
Opania
18.00 Mister eksportu
19.30 Dziennik
20.4~ XI Międzynarodowe B!e.n.nii.le Plakatu
18.30 „Portret bez ram" - N l- 19.55 Studio Mundial - Mekayk
'86
1/8 f1nalu:
mecz ..,
kis Theodorakis
Anglia - Paragwaj
21)~ Na. mnie mQteci llczy4
19.00 Wywiady Ireny Dziedzic · pro.l(ram t>Uhl
wywiad z J . Glówczykiem. 21 50 DT - komentarze
zastępcą czl-onka Biura Po- 22.1 5 „Republika Ostrowska" (3) 2 1.~0 Jnz w &kwar!t•m
Egzamin
dojrzałośd"
litycznego, S"kretarzem KC
polski tilm seryjny
22.00 Z.11ńcuch czvstych serc
PZPR
pr. l)Ubl.
narodowej
19 30 Dziennik (dla n:C'slvs7ac,·ch) 2.J.13 O przyszłości
kultury
19.55 . \'hłopi'' •111
5 „i, \:-:h"
22.30 RO'Z"mowy intv mne
21.25 OT - wiadomośc!
- mm TVP
Z3 30 Studio Mundial - Mek syk
23.00 Wieczorne wi~d o rn oś ci
20.50 Wielka ·na .

n.oo

*"'cl• -
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8 DZIENNIK

ŁODZH:I

nr 138 (1204~

ludo-

'°'·
Proor111m jesł &a„dz•
booe1t111
eM„ t011konuI•
około 01ł1mdzł•tłtcłt.1

tl-

twor6w.

• NAUCZYCIEL ZAWODU
w 11&sadnieoZeJ
szkole przy POM w Piotnłch
latach wydarzyło drożuych miast 'wiata, łrowicach
koło Lublina
lit mi.twłtc•.t wypadków. na pierwszym miejscu naobiecywał
~dzicom

Najgro1nłt.faz11

kie- znajduje aię terai Tokio,
a na następnych Teheran
ł atolłca
Nig11rłł Lagos. W USA najwyżue
84 kouty utT%ymania tD
Chicago, San Francisco i
których fycl• atracilo 15 Lo1 Angt!ea. Najtafuu •li
osób, 4 118 odnloalo cit!- miasta.
poludniowoamer11ka'l\tleł1: Asuncton (Pakł• obra!•nia. ·
Autorz11 mapy maj4 na- ragwaj), Caracas (W tntdzieję, że tego typu pu- zue!a) ł Rio de Janeiro
blikacja imusl 11utomobi- (Brazylia), iaj u stolic
1!stów do .iwiękazenia u- europe;skich Belgrad.
wagi· na ueztgó!nit nieA. TAK
ZWANE
bezpiecznych
odcinkach SKARGI LUDNOSCI na
dla

rowców

.f•d fragment
autostrady
w departamenei• Ałn. Od 1981 roku douło tu do 49 powa!nych wypadków, w

tnu.

.l Z

a&

UWM ame'111P'7

plłm1•. Gd.1 sltUłał 11,

am6wi•n7 terms. .tltł._
rs „u111uaa•1 - wy.tu.a
od llontrahen.t6w cłodat.
kowe epłaty,
W
taJd
1posób wyłulhłł od na.iwnych 8 milionów zł, ucząe
łeb nie zawodu a tycia.
Choó sawód - oezywi.
ścle był ta.kte1 zawie.
dli się srodze.

.... ...
„.ł •

.

~

„ ...

~:

pracę

Bł..ĘDOW

KOREKTORSKICH na obcych
łamach nie mamy
zwyozaju się wyśmiewać, bo
nigdy nie wiadomo CZ:\' i
nam się coś takiego nie
pn:vdarzy. jednak tym
razem - wyJf\tkowo odstępujemy
od tej zaaady. W „DzlenoEku Zacbod nim"
pod zdjęciem
pnedsta.wlającym gwia:r.·
dki, filmow11 o nazwisku

organów
admini·
w Warszawie nr.pływa.ją dwukrotnle t"tę·
ściej nit wynosi łrt>dnla
dla całego kraju.
Gdybyśmy
chcieli by6

stracjl

złośliwi, przywola.Jibyśmy
porzekadło: „Najciemniej

jest pod latarni!\"·

"A CHÓR KANART<OW
utworzy? jeden 7 m!euCharkowa. Ch6r
sklada się · z pięciu kanarków. Każdu w11gwfakańc6w

ozasu do Ha.su zabo to takie podiniecaiace - jed.n.ik nie każdv potrafi go wygrać. ( te nawet wtedy, l!dV Jest do wnrania. Spróbujmy dziś orzeanalizować pewna rozgrywkę. uwzględnia1aca dwa warianty poprowadzenia r.ry do zwyKażdy lubi od
grać 1zlemika. -

cięskiego końca.

-

Traktujess mnie sawsze jak mebel.

Więc tak: 8 bii• asem l D.J.tyWariant drugi: w unana "'
chmiast zagrywa blo~ka ka.ro.
W drul!iel lewie blotke karo przebi ja.
może się bronić n• dwa soosobv:
asem W tak1ęj sytua.c!i na króla
albo od raz:i ubij&
'!sem, albo ko.ro będzie możni wyrzucić z r11·
przepuszcza.
ki blotkę trefl. oo czvm w czternkartowej końcówce powstanie uA zatem wariant p!erwszy1
W kład taki, Jak n.a trzecim <liagr przepusicz.a karo. S. bierze królem mie.
w dziadku, po czym dwa razy ściu:a
piki, dwa ka.ra orzebiia w ręce. a
jednego kiera na stole doprowadza.Jac do pieciok:irtowel końcówki która oriedstawiamv n& dru>(im dlagra!Ilie.

._ .
0

•Dx 1+-1

•- :+xxx
I
----· ·~10

•KW·· . w
+.
-· ·

przedstaw~

1UI
15.10
15.30
14.30

urałmlcłe ł sawieraJ~

f'Ołflf•kł• me?odł•

„

11.M „Na półn~ od lta-bu1u" rep.
llynnt
IU!l Słyl!l.n.e drziela
wykonawcy
ł.'1.05 Wleciorne wiadomości '

lrts

+W109

E •·-

s

+. DW10
. .Y. X

. ·•w:·_:+::;

·•P +Kx ·

I a.nowu: • ~kl walet I>lk. Je§lt
W r.nueł na nlel!o kiera S utrzyma ale w ręce I orzeb ltka wvrobl
kiera. Je.śll W nozbed1if' sie trefla
- S -przebljo wal~ta pik dama n1

Teru I w:rch<>du ~aletNn 'Pł.lt.
W znucl kiera - S 1edu. .& stole, ?lO czym zar::-s trefla. które•
blotek 'Przeb!le na atole I wyrobi l(O przebi.le w ~ce a d-ru.1(1 trefl
sobie dru~a. W takl,m układzie do na .etole będzie już dobry,
oddani& bedz.ie tylko blotka treflo'
wa. Jeśli W l>Q~a.nl1 a królem I
W
Jednym
drugim 't...arfancle waletem kler, to odrrzud tretla. W dzięki dobrej I a:ru
ezeka nu
8 gra szl~m l k~ w n i kł W ataku- ta.kim wn>adku I
:u .l(ra
kr6la zwyciestw~
je dama frt>fl Pomyślr.if' jak
to trefl. odd& na blotk•, jednak wyI
ro:r.egrać , a dopit'ro P"lf'ln or.yta f- t'Obi 11ob!e w tvm ko;on:• dodatkocie dalt'j.
KltOL IUEU.
·w• lew• na .stol•.
.Jeśli

aawr86wa•

J)reMCl.._cjl 'Bruy·W. I

•Re-pre.zenta\tlł

plłkankiel

Hiszpanii na
~torocz.ny Mundial 9. Wysłannik
pa.p!eakl 10. Rezerwcwv bramkarz
jedl!'DA.stk!

włoskich piłka.rzy w m~ksykańskim
Poziomo: I. Pit.kan ŁKS, uczest-1 na-82", który wyat,pował "niedaw• Mundialu 11. Zona Mahometa 12.
nik Mexico-86 5. Ue7H.tnik ,,Espa- no w Meksyku 'PO ru ll'T w re- Trener piłkarskdej
n?-PrezentacU
Belgii 15. Mazowiec'ka w Skierniewickiem 17. Imię dcskonałego ko-larza te.l(orocznel!o Vhśclgu Poko~
ju 18. Nutepca PeleJ(o. eprezen•
t1J1.t Brazylii 19. Auto: „Cza.rodz.iejaltiej 1t:6ry" 21. Bogini zwycięstwa.
24. Trener piłkar~ie1 ttprezentaelt
Hlupa.n.ll a także plłbrz o tym
aamym nazwisku ~7.
Bronil w
Meksyku bramki włOlkiej 28. W
reprez.e.ntacl! Włoch występuje w
Meksyku po raz n 211. Reprezen•
tacyjny zeso6ł w nłlctt noi.n.el 31.
Dychawica 32. Najwyż!?;Y plllll.kt n&
sterze niebieskiej wyznaczony przei:
kierunek pionu.
Pionowo:
1. „Ga1ane'" Aram&
Chaczaturiana 2. G!"a dwu drużyn.
w owal~ piłkę 3 Forma pisma
dyplorna.tycznego 4. Bramkarz reprezentacji Franci! 5. Obszar na
puatynl
obfitu iacY w rośUnno~6
O. RoAlina m e ksykańska i: rodzin7
„1że>nvch 7. Ewolucja n"
lll. 0-pe<re. Moniuszki 14 W nim '111'0da sodow11. l.'i. Smi.a.Łość 16. , 'l"t'a
Wiek& 19. Na powi4'-rzchnl*' 1.'eml
wydobywa aie Jako la.wa l'C Iłod•
drzewka wyrosłe z Só.lnOs .~wu 22.
Dr-amaturi norwes":i 23 Pow!dc!<>plsarka anl(ielska (1 e19-86) 2l. Mtnerał (lyazczyk), 25
Rodzd się .&
bezczynności 26. Potrawa z. kav„11ł•
k6w mięsa wołowel(o duszone;(o
llO$\e.
Opr. J. Kałużka
Do rozl<>41owanla nagrody ks iąi.
kowe.

,„

- Nie
sprawy łatwe do załat
wlenla. Ale d&.!11 1oble ra.dę,
N'łe rezyg'lluj ·n apotkania.. kt6·
re, oho6 niemiłe, mole mieó
kolosl!>lne ma.ozenie dla biega
-wyeh wydaruA.
WODNIK (U.1.-!U.)

~dl! łc.

BLIZNIĘTA
(IU.-11.8.)
St&me przed Tobl\ aporo pro·
blemów, wymagających s~yb
kleiro rNwlązaula.. ~dzliiaz tei
musiał poclją6
waźk" deoyde.
Nłe znajdzie
ona nzDADia w
oczach bl11klch. ale w sałltnia
łej sytuaoJl a1e będzie
inne10
wyjśoia.

RAK (IU.-H.'ł'.) się WTeszol41 sprawa.
dręczy. Spokojn.ło.Jsze

Wyja.łnf

która Clę
dni ~M·
woll\ Cl uporzl\dkowa6 uległo
łci. Spotka1111 rlę z duh aym·
patlll 1:e stro&y Wari.

LEW (!3.'ł'.-!U) - llfadcho·
dzi ozu próby. Najbli~sze dni
wyk&~ą ooy potraflm neh„wać
umiar i rozwagę
t sprostasz
wvsoklm wymaganłom.
P \NNA (23.S.-22.9.) - W tym
tyr;odniu maa
perspektywy
zrPalllzowanh1 dawno nakreślo
ne1ll planu. Dobre układy z

Raklem PO'llW'Ollł Cl. otdl\g'D.1\6
sukce.s.
W AGA {23.9.-!3.10.)
Ty•
1lzicń przynie1le
trochę zmar·
twieil I niepokoJ6w. Ale Jut jego o~atnie dni wyjaśnią sytuacje:. Zyska.a nowe dośwlad·
czenie, które, oby nte poinło na
marne.
SKORPION (14.10.-22.lL) Trzeba odłwlety6
zna.jomośol.
Szereg spraw będ.zie wymag11ło
szeroktoh kontaktów.
Wa.toa
wiadómoś6
wprowadzi trochę
za.mętu w Twoich pia.nach.
STRZELEC
(23.11.-22.12.)
Przekona&z 1fę, te tylko 1pokó.I mote Clę uratować. Czyjaś
rada. e>kah 'Ile zbawienna." Do-

pływ świeżej gotówki.
KOZIOROŻEC (23.12.-20.1,) Wpadttiestl! w wir zajęć, które
tneba będzie pogodzić ~ obo·wiązka":i.I domowymi, Dozuj zaa11gatowanie i •l.ły.

llYBY (IU.-I0.11.) - Wpadnteft w zdnmlen:le, gdy stwierdzU.11, te 1pr&wy, eo do któr:vch r.alatwłenb miałeś wąt·
pllwoścl ok&zały alę przejrzyste I proste.
Po za wił oś
ciach nozucłowych nastąpi!\ dni
względ11ego spokoju.
BARAN (21.3.-l!0.4 .) - Tro·
chi! rozsądku oraz nvstansu do
Sl'r&W które C'ię ostatn io ab~or
bowały. Mu,-.im
się
wykazaó
większą dyscy1lliną
wrwnetrz·
ną. Jeśli załatwln
pomv~l nie
nainilnle.jsr,e zadani~ - resd:t
ukał.e się by6 łatwa
i pro~fa.
BYK (21.4.-21.!I.) - Nowy okres w Twoim tyriu.
Czyjaś
~ympatia zaważv
na dalszvch
Twych 11oozvnaniacl1. Pod konlf'o tygodnia. pilne zadania rlo
n.dycbmfa.stoweJ realizacj:.

