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Przemówień w Polsce wygłasza Ił~ wiele. Sylwestrowy wt„
czór stwarza jednak atmosferę szczególną, skłania do . przem1śleń bardzo osobistych, ale t do rozważań ogólniejsze] natury.
Kiedy w rodzinnym gronie, w§ród najbliższych, przyjaciół, towarzyszy pracy wymieniamy tradycyjne życzenia, rodzi się PY:::
tanll?: czy rok, który właśnie mija, wspominany będzie jako
jeden z tych, które zapisały Sill dobrze w naszym narodowym
kalendarzu?
Upłynął on w pokoju l spokoju. Umocnił godność l pozycję
Polski w sojuszniczej wspólnocie, w Europie I świecie. Przyniósł w sumi·e postęp gospoda.rczy. Wszystko wskazuje, że Centralny Plan Roczny w większości dziedzin, zwłaszcza w iakresle produkcji przemysłowej, 7.0stanie przekroczony. Rolnictwo
uzyskało rekordowe plony. Chociaż trudności jest jeszcze bardzo wiele, chociat ciążą one dotkliwie - coraz więcej jeąt
powodów do satysfakcji, do przekonania, ~ idziemy we właściwym kierunku, ku lepsz~u.
·
'
To zasługa milionów ludzi pracy - wszystkich, którzy w
codziennym trudzie pomnażaj21 materialny I duchowy dorobek
narodu. Do nich właśnie, do was drodzy rodacy kieruję słowa
szczerego u:acunku I serdecznego podziękowania.
Za kilka godzin otworzy się w naszym życiu kolejna, nowa
karta - rok 1987. Czym tę kartę zapisze świat, Europa, Polska?
Trzy są dziś główne problemy. .
.
.
Pierwszy - to ocalenie poko3u, utrwalenie bezp1~czeństwa
I suwerenności ojczyzny w j•:! j n ienaruszalnym kształcie terytorialnym I ustrojowym.
1
•
Drugi - to wzrost sHy naszego kraju, rozumianej· w katego~
rlach społeczno-ekonomicznych, nauko\\rych, kult1;1r:;lnyc~.
Trzeci wre11zcte - to rozległy kompleks zagadmen, ktor:; określamy mianem narodowego dialogu ' I porozumienia.

Stałym.i:Fł Rady Be.pieO Z }Mt tylkio
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USA, Jlrulej&,
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ozeńa1Jwa

państw:

·wobec
NOWJ l'to~ powłłalłłm'T w nam
umJ k narai, kt617 sapewne IP

W awarlek tut pa PdtnOCT zakońctyło IJf~ 'lł.'dmlotodzlnne
posied1enie mienanej komisji gt€ tutowej pdstw~j kolei
SNCF, podczu ll:tóreao dyrel-.c~a j'O<lxyn.iła \litotne Ułt11PltWa
wobec 1jrajkullł<11'ch kolejarzy.

6Hłell bumel'M!la. T9ral ,ne4
ja~ będzie łanecsnym popleom.
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1fery~a~~e wybrali
,,K bOJSl\.k metody''

strajkujących

Mlanowanr kila dni

waemłej

medłat<liNllD
Franeoll
Levonde!
prsyjął kolejno delegacje siedmiu

central zwi21zkowych kolejarzy, jak
również 1potkiał l!lię 1 reprezl!JDJtaml dyirelrejll.. W ten aposób mógł
wypraJCOWać
„syrntezę", w
której
nie ma ju4 morwy o rząd<>W}'ID projekcie zmian w 1ystemi.s ptN dla
m.a112:y•niisów lrolejowych.
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•
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Nie trzeba wyjdniać, czym byłby konflikt zbrojny 1 użyciem
najnowszych technik wojskowych. Czy w ogóle nasz naród
mógłby to przetrwać? Co zostałoby z Warszawy l Wawelu, z
gnletn!eńsklej katedry I gdańskiego Dworu Artusa1
Pokoju nie zapewnią. sami tylko politycy I dyplomaci. Współ
tworzy go swą pracą i nostawą . każdy obywatel Silna, stabilna
Polska - to wielce istofoy cii:ynnlk pokojowej puyszłości Europy.
Bezpieczeństwo kraju wymaga obrony. Jak co dzień, I w ten
•wląteczny wieczór strzegą nie:rawodnie ojczystej ziemi, nieba
I morza tak ml serdecznl.e bliscy żołnierze Ludowego Wojska
Polskiego. Kieruję do nich najJapsze życzenia.
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· „Rejs Roku t986"

KODACYI
W1kazówkł ngara odmlerzall\ m:H nht tylko cdow:lekowl, le(!I
I całym narodom. Przebyliśmy w minionych czterech i góra

lt,-cmn.i& l007, Jatóry odonony
:rot+..d
prHI
Jl:ioki6ł Kiatoli!dd.
ś w.ll.~ 'Onlem Pom}u, w Ba:i:J iłee św. f'totra w Rzymie odbyl>t> •I~ Ur<><l?~ nabo:!:eństwo cel•-

h Nll l'f ~J"'.lll'IHI• ~ .,_~..,
.Vazn.leJ&ttt nag'ludy w po1.;klm be;glarstwle morsklim. Jury obradująca na pokładzie „Daru Pom<>ru."
pod przewodnictwem komendanta
,,Daru Młodzlety"
kpt. Leszka
Wlktorowleza postanowllo przyzn.af
honorową nagrodę .,Rejs
Roku

Spor-o

6mi~,

ale l

mentarrLY pol'Ltycznyeh,

lJLUBIJ!JNIEC: PIORUNOW
Strałnlk Parku
Narodowego
w Wirginii (USA) Roy Sullhan
Jerł
absolutnym rekordzłst"
świata pod względem
liczby ..•
piorunów, które w niego uderzyły. W sumie został on poszkodowany siedem razy. Pferws:ay „kontakt" Sulllvana z piorunem nasill!plł
w 184! roku;
lłracłł wtedy palec u noc!. W
llpou 1969 r. piorun opalll mu
brwi, w łlpcu 1970 r. - lewe
ramię, w kwłełnłu 1971 r. uwadzlł
o włosy, w elerpnłu
1973 r. BJ>Owodował poparzenie
nol'I. 5 ozerwoa 1978 r. ucierpiały łydki, Hś w 19TJ r. Dło
run 1adał mu „0101" w brzuch.

REKORD ZAPOMINALSTW A
Niedawno w jednej z saseł
stolicy Holandii ukazało się ogłoszenie, którego
autor obiecywał wYSOkl\
nagrodę osobie,
kttSra swróol
sgublon" torbę
podróznl\.
Nastepnero
dnia w domu
wldcielela torby pojawiło tlę
dwóch młodych
ludzi, którzy
poinformowali, f:e wiedzą gdzie
znajduje się zguba. Wła§clefel
bez wahania udał się z nimi
I znalazł się w ••, komiurtaele
polfcjl. Okazało się, ze fest on
handlarzem n&rkot:vkamł f H ·
pomniał. te w zgubionej torbie
nodróznej zna,f dnwala się pokaźna ilo'ó marihuany.
„HISTORYCZNE „
WYDARZENIE

Na portugalskiej wyspie Cor.
vo (Arehlpe11\g Szorskł) w;ydarzył się pierwszy w historii tego skrawka lądu wypadek c!rogowy. Jedyny na wyspie traktor potracił 80-letnfego przechodnia, który doznał powa:f:nych nbrażeń.
Oprócz traktora,
na Corvo
fest ieszcze
jeden samochód
osobowy. należący do miejscowego lekarza. Pozostałych 300
mieszkańców wyspy woli poruszaó się pieszo.
Opr.1 (Jsb)

wi~• kowywoła.la

gafa pierW'S'Zego programu te!l.ewdzjl zach-Odnioniem!ecikll•l
(ARD),
która w sylw~trowy wieczór nadialia noworoozne orędzie kanclerm
Helmuta Kohla... z ubiegłego roku. Bmecmilk rządiu l"l'ledhelm Ost
o§wi&dczył ~cz. te pomyłka ARD
j8-'t skutkiem sabotażu politycznego. Zażądał od telewizji wytłuma
czenia tej pomyłki, · która „nie mogla być tyl!Jw błędem teehntcz-

1 Ut\'!" J,

'"'•frf' •
~....
·""°«tan.t11 k;Pt. Ryn&rdowi Wablkęwl.
To n.ajwyt.ze wy<róu1!eciJe i»rsy~ j~ko dowódca jachtu BY „Tro-pici~ , który
wru :& 4-osobow'
zialog- odbył rej• d-ookru& świata
!'02lPOOZęty w paiderJemitru 1985 r.
w Kotobrzegu 1 U!końcwny W l~pou 1900 r. w tym samym porcie.
Jury drugl.eij nagrody p~ta.now:llo ni• pn:y:zmawać. Nagrodę tr-.i:eclą otrzymali! kpt. k;pt. Jan Plaseoki (z Warszawy) 1 Władysław Kleibaslńskł za transatlantyckie rejsy
na SY . „Stomil" z Akademickiego
Klubu Zeglarskiego w Lodzi. Pierwszy 1 tieglan:y prowadził jacht
ze Szczecina
do Nowego Jorku,
gdzie załoga wzięła udrlał w uroczystościach 100-lecia Statuy Wolnoścl. Drugi kapitan dowodrll w
rejsie powrotnym.

,..z
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_;.(ł, v•••'"~

N.a u~e PfZ1'był OIO'b1«1
~·rzed<Sta.wtel« sekretarza '4!f11erat-

nego ONZ. Javiera Pereza cle Cuella.r _ Krz:vszłof Ostrowski sekretan:
Mlęd.~y>na.rodowego R.o~
Pokoju obchodr,one~ w 198ft r. 1
tn!cj.Mywy ONZ.
Po naboteństwie w kaplicy Mi!osierdzia, K. Ostrovnlllł pn:ekiazał
pap1eżo.W1! l>Q!!lllinle od tek!reta>rza
genera.Jnego ONZ 11 okaz:}! z:almńez'8llll.a
M!~dzY'M.rodo-.vego
Roku
Pok1>jU. Wr&'I !l tek.st«n posliainla
w jęxyklu polftl!m I hl.npańs<kim
~y? on Mikte Ja.nowi Pa.wł·or!Y'ł
II akQMminośclowy m~.al ONZ wyb!ty z Olkial!,ji M!ęd:1y1na~oweg.o
Rio.ku Pdkoju..

stawek
podatku drogowego

przepruzalite •
fll.talniapoWl!edzl&la emd<s·j'ę wł.e>
prnernówilenla
Uinclena
na crwarlek wiecz.orem.

31 ;r.udnia smad w ltralkow,ie w
wl.ek!u 64 lat literat I publlc;r1ta Olgierd Terleokt. Był SDllWIClł hhttorll I fycla gen. Władysłaiw.a Blkomkiiego. Na jego temat oPUb11kowaJ wiele lmiażek i reportaży.
Ostatnie jego prace to „Pułkow
nik Beck" I
dzlej&tr DrurleJ
Rzeczyp ospolii tej".

,;,;:,,, ·

Podwyższenie

ARD,

pomyłkę,
ściwego

O. Terlecki

;..!;

dy:p'lomit.tyCfln. eg•>
al!Jred·y'tioW'an~
pr r.y Stolicy Aposłolllrlej.

Komunika t Ministers twa Finansów

nym n.

Zmarł

t. rowane pr:ur.r. papieta Jana Pa1"" II. O'x>--: \V\e:-n;rch U<lt'-1lnd-

I

lllaitilWtwt••
ri.i-tw ~1k!«a
ro~«n Jtad„ M~- 110 ana

Je, ie

nJinrów 1 22 fl'Ud1llia 1985

r. m:nle-

l'QllPO!"Z!\~ w 1Pra.W'!• W7kionam.ł• pf'HPleów oatawr
1> poda.tkildl 1 opatach ldkalnych

n.MJ"qni

01"all poboru
łwladew>ń pienlętnych dotycz!\CYcll nd4!'l"'UChomości w
formie łlłC2l!leg.o z.obowiląZ!lllda pieniemego, od dnia 1 .tyoznla 198'1
r. zostaJy podwy:bzone dawki podatku drosowelfo.
łłtawllll te wynon" od ~
dów Qlłobowyeh 1 tlml.ik'!em o po.Jenmo6al
1klo1roweJ
do IOO em
SHło. ,,,~. 8llO Ił. Powyte1
900 .-te. do 1.300 !lift ft\ŃC.
wł~i• - 1.'1'110 li. P,.O'fł'Y'ff:I 1.300
om nełc. do U!OO cm neśa. tfł-
az:nie - U~O zl. PowyiaJ l.SOO cm
szeiłc. do 1.800 cm sześc. wł21omie
- 7.000 sł. Od m•otocy1klil 1 e1.Jt11.i-

.

~

........ „

IMllc. wł.,.U. - 490 Il, •
am IWio. - S60 d l
od
motorowwów 1 pojenmO!lail
skok<l'W'ej .i~lb. łlo Ile cm uŃC.
- 260 zł.
ZmleruOM ~ ro--ieł od.Po- ·
wledinrlo 1t..,..ir:t.
od pm:ostal)"dl
powył.ej IO

środków

tr~owydl.

Wy<b.1. wnytifklcll
~ją
cych oo 1 ltycmla 1118'7 r. •ta.wek
poda.tiku d•rogowego o.p-ubll~any
został w DzlelMl:llku Usta<w !l.r ł8
z dnia 31 grudrnia 1~ r.

Katastrofa
•
kolejowa
pod Modlinem K .k t
.
baw'llł!a1 ,„ ,.
„ ·-4
•
onm"' a w spraw ie I:::!1:.~: nr:~u:t:.1ir8!~:n:!!~~~
Państwowych
opłat za uzywan1e
sp1tdzał
teIew1zorow
• '
~

1 ,..

tk ·
J .....
J11'4ormuJe rzeczn
prasowy
Centralnej Dyrekcji Okiręgowej Kolei
w katastrofie kolej~wej. która zdarzyła się 80 grudmia o godz. 17.30, za m<>stem między Modlinem a Nowym Dworem Maz<>Wieoklm. zgl111ęło 6 osób.
Prz)'Czyna zde!"Zenila
ozorowego
dwóch pociągów, pasażerskiego I
towarowego był-o, iak wstępnie tLS·
taliła komisja. nieyrawidlowe utoi:enie drogi przebiegu pociągu. Pro..
kuratura prowadzi śledztwo. mające wyjaśnić okoliczności i znaleźć
winnych złego przełożenia
zwrotnicy.
'
Wvparlek wstrzymal MJOh na 1!111kanaście godzin miedLY Warszawą
i Nasielsk/iem. 31 grudn!A o fodz.
11.00 wit.eJ on iu.ł Pt'Z7w:róoon7.

mwt'IMt1l.

wa~

•

•

ltI\9.tac1 teł pr11e111i'9dzi.i.d tę
noc' w budyn.Iru.
Ekipy dyłiumenl.e
nap!'8JW1a?y rur, ntkt ndJt
noworoc:nnej n'Ooy przy świeczce,
ani tet w n.ie ogrzanym pomlesz..
czenlu.

Słowem, motn&

1lę było :i:aJ~~

tańcami. Trochę w\~cej

zwią2lku 1 pochvymzen!em
styc:żmia 198'7 r.
opłaity za
używanie telewizora lub telewtzo-

W
od 1

ra i radia. Komitet do Spraw Radia I Telewt.zj!I- .,Polskie Ra.di•o I
Telewizja" wyjaśna, że. od abonentów, którzy
uiśo!M opłatę za
1907 r. przed 3'1 grudnia 19811 r. w
wys·okoścl 450 zł klWlllrtalc!e
nie
"'1' pobler„e dOllłaą>.

pracy mieAle nie
do. tych, którzy przedawkowaH plc1e ery }edzenle. Pomagali gló-wnJe tym , któ;yc.h ;1;mogła
choroba . układu od<lechowego. Gra~ujący teraz wirus pow-Oduje wys>Oklł go-rąc~kę, a tym samym ~ rozum!a1y niepokój I chorego, 1 rod:zrlny. Ale to jut z now-orocznyml
hairoami ni• m.a nki w.póLneg.o.
li lekarze z/ pogotowia.

jeźd7JJII

(K.

Je1teśm1 cs4ścl- ogólnoludzkiej cywilizacji, narodem jednym
1 wielu- Loly Polski zalet- w ogromnej mierze od układu .U.
od biegu wydarzeń międzynarodowych.
Nigdy jeszc:i:e człowiek nie marnotrawił ai tylu owoców 1wej
pracy na cele militarne. Wybuchy jądrowe nadal kaleczą, rozrywają wnętrze naszej planety. Gorączka zbrojeń sięga gw!aro.
W ·tych niebezpiecznych czasach nie jesteśmy osamotnieni.
Mamy niezawodnych przyjaciół. Udzielamy pełnego poparcia
śmiałej, pokojowej ofercie Związku Radzieckiego. Stwarza ona
ludzko~ci wielką historyczną szansę.

na itr. 2)

1

coru cz.-tazym llłęrain:lem przez
USA po lrod>ld. proteklcj(Jlniatyom •. lru, lrtóry trwa jut
2)

ciąg

Posianie
w:r~:i:aT1~1~1~ ~=~ J P de Cuellara
I
Id • . .
~trajlk O papteza

medlllltor~. _Pojawiła rię w t«i ap<>sób nad:ri1e3a na ukoń.ozenile .straj-

rDal11zy etu na itr.

-I

OBYWATELKI I OBYWATELE!

KJ

dzieslt:ciolec!ach dług21 1 trudną. drogę. Powstało dzieło wlelk~
i trwałe.
Odrodzil
I rozwinął kr&j ;wykrwawiony, obrócony w ruln41. Zadziwialiśmy wówc:i:as inne narody nieapożytą energią 1
o!!amoteia., rozumnym, 'jOUdarnym. w,siłk ; em. Czemu teru mia-

•i•

~

~ ~t ~·

:..,,~ ~- ~· j~

;.·

'

I

Nt;imal każdy upływaiący dsiel'i mnoł}' ts tnh~jące I rod1I wcld
nowe problemy i wyzwania, stwarza równleł narastające moż.U
wości. Mw!my pnyspleszyć kroku. PrzenikHwlej patrzeć na
„polskie drogi" przełomu tysiąefacl.
X Zj11.Zd Pol$klej Zjednoczonej Part!ł Robotniczej potwlerdzłl
I wzbogacił Unię socjalistycznej odnowy, wytyczył drogę, na której . rozegra s!11 nasza .,batalia o przyszłość".
Jakże łatwo byłoby powiedzieć: jutro będzie dobrze. Z tego
nmego ekranu padały nieraz podobne obietnice. Nte tdziemy
tym ~ładem. Mogę stwierdzić jedno: przezwyctęlanie pozostaloścl „księtycowej ekonomii''. wytrwałe ur~ywls:tnianle reformy gospodarczej, pełne sp,ofytkowan!e możliwości rewolucji
naukowo-technicz nej, dobrze zorganizowana, wydajne praca to jedynie realny, rozumny aposób, aby w Polsce naprawdę i:yło
1lę lepiej, duto lepiej.
W ciągu ostatnich pięciu lat wiele piętrzących 1!ę przeszkód
U1unęliśmy 1 naszej drogi. Jednakże uzyskane wyniki nie 111.
jeszcze na miarę społecznych potrzeb i narodowych aspiracji.
Szczupłość środków jest faktem. Ale nie może starczać za łat
we usprawiedllwienie . Nie wszystko w życiu narodu można
przellceyć na pieniądze. Zadna reforma nie zastąpi poczucia obowiązku I dyscypliny, wzajemnej tyczliwoścl, kultury stosunków
międzyludzkich. Do teg<> Inwestycje, do tego miliardy nie lt\
potrzebne.
Jesteśmy wierni zasadom socjalistycznej sprawiedliwości społecznej, Rok: nadchodzący spełńi oczekiwania przede wszystkim · tych, którzy solidnym wysiłkiem na to zapracują. Będą
stwarzane warunki, aby zarobek pełniej odzwierciedlał rzeczywisty wkład pracy, wyniki zakładu. Nie trzeba siperać po cudzej kie!zenl, jeśli ktoś zarabia więcej, nawet znacznie więcej,
lecz zgodnie z prawem, po prostu dlatego, t.e jest bardziej praeowtty, utalentowany, wydajny.
Nie mote jednak byc! w naszym kraju wllcsych praw lłlnlet
nego. Nie zapomnimy o wszystkich tych, którym i:y}e
dzlł
niełatwo, często wręcz biednie. Emerytów I rencistów, pokrzywdzonych przes fycłe, słabszych nie ze swej winy, nasze 1ocjali1tyczne państwo będzie na miarę awych środków chronld ł

•I•

oiłanlad.
Jednocześnie

musimy baczniej patrz~ na ntce tym, Jtt6ny
teruj21 na eudzeJ pracy, okradają państwo, mnożą 1pekul11.cy1ne fortuny. Nie mo:!:e to być dla nich rok łagodny.
Prawo musi być prawem. Z tą myślą pozdrawiam wsl!ystklch tych, którzy zapewniają właściwe funkcjonowanie ludowego państwa, pracowników organów I służb stojących na straży ładu i praworządności.
·
OBYWATELKI I OBYWATELE
POLSKIEJ RZECZYPOSPOL ITEJ LUDOWE.Jl

W dziele narodowego_ porozumienia rok miniony pr:z:yniói::ł
oalągnlęcla znaczące. Rozwój socjalistycznej demokracji, jej nowe tonny I oryginalne rozwiązania - zwiększyły i nadal potzerzać będlł płaszczyz·nę społecznego dialogu.
·
Porozumienie, jeśli ma być nie fasadą. a dynamicmym proeesem, owocnlł r1'zmową, a nie jałowym zgiełkiem niesławnych
lejmtków - musi brać za punkt W11ścla realne problemv Polski jedynej, jaka Istnieje. To oczyW!ste. że w naszym 30-mlllonowym 11połeczeństwte są. będą t pozo~tana r6:!:norodne sprzeozno§cl, takle obszary, na których wspólnego mianownika znaletl! nie !!posób.
Jednak:!:e każda rozs21dna myśl, katde konstruktywne działl1nle w spr11wdzalny sposób słu:!:ące rzeczywistym interesom ojczyzny - mog11 I powinny znaleźć w procesie porozumienia swe
miejsce. Dla ludzkich wahań. wątpliwości 1 rozterek. dla odmiennych pogladów I opinii ~ poszanowania I clerpllwośi::I nam
nie zabraknie. Równie jednak zdecydowanie stal'l.t zawsze b~
dzlemy w obronie nadrzędnych Interesów narodu, siły, bezpieczeństwa I autorytetu socjallstycznego państwa.
Może nie są · to . słowa na noworoczną rozmowę. W tym dniu ·
oczekuje się l)rzede wszystkim „ przekrzepienia serc". Myślę
jednak, że nic bardziej nie może być dla Polski krz{"pi ace niż
prawdy elementarne - choćby je nawet p rzychodziło powta. rzać przez lata.
DRODZY RODACY!
Rok nadchodzący moźe i powinien by ć pomyślny . W naj więk
szej mierze zaleey to od nas samych. Od jakości naszej pracy
I s łużby ojczyźnie.
W tym szczególnym dniu
. gnę wytazlć serdeczne podzięko(Dalszy

~1'ł

na itr. 2)

P ls~y.\\. s

czkowie -

Dredzie noworoczne

daleko

uiG.a ie~A}l
ę~ !iurqtąwał Bauer
'j~l -

T d yc\JSf. w
Now o Roli:u.Ati O-metrowej Ckoczni w \li ~i h-Partenkirchen
odbył
·ę
konk s zaliczany
do
klasyfikc ·1
nieju
Czterech
Skoczni.
ężył > reprezentant
RFN - A. Bauer, który za sltok! długości 98 I 102 m uzyskał łączną notę 204,4 pkt. Drug! był J.
Kalso (Finlandia) - 202,0 pkt., a
trzeci U. F!nde!sen (NRD) - 201,0
pkt.
W konkursie uczestniczyło trzech
reprezentantów Polski. P. FIJl\s
I B. Papierz nie zakwallfikowali
· się do finału, natomiast J. Kowal
w · pierwszej, elim!nacy1nej ser!1
skoczył 93 m, zajmując 22 lokatę.
W finałowej kolejce skoków Kowal uzyskał odległość 95.5 m, co
dało mu łączną notę 176.8 pkt.
Po dwóch konkursach w turnieju prowadzi reprezentant RFN Klauser, przed F!ndelsenem (NRD)
oba.i po 390,5 pkt. oraz Debela~
klem (Jugosławia), 386.2 pkt., Vettorlm (Austria) 382,5 pkt.
I
zwycięzcą wczorajszego
konkureu

Bauerem (RFN) - 379,3 pkt.
W klasyfikacji Pucharu Swlata
na czele znajduje się Opaas (Norwegla) - 90 pkt., przed Vettorlm
- 87 pkt. ! Klauserem - 64 pkt.
(w-w)

W Sao Paulo
•
I Madrycie
Rozegrany na ulloach Sao Pauio
Bieg Sylwesbrowy z.al«)ńczył się zwyel"stw«n 2.2~le1nle
gc R. Vf!ICY I Jllklwadoru, Wśród
kobiet trlumfowau wletka faw()ll"ytka - R. Mota z Portugam.
Na starcie 62 edyicjl syl westrowej „comdy"
stan~l>o ponad 8
tysięcy osób.
Bieg Sylwestrowy w Madrycie
wygral P·ortugalczyk A. Leltao wyprzedzając S. B!amsa I D. Lavlsa
(obaj W. Brytania). W biegu, którego trasa prowad.zlła u1!.caml miasta, uczestniczyło 6 tys. bl~gaczy.
trad~yjny

Wiejak na rowerze Mercb a
Ostatnie dni roku
1988 przyspory sukces polskiemu kolarstwu przełajowemu. W zakoń
czonym 30 grudnJa w belgijskim Loevenhut cyklu imprea tzw Challenge'u europejskiego" ~·leoflcjal
nego jeszcze Pucharu Europy triumfował reprezentant Polski Jan
Wiejak. 25-letnl zawodnik Primu
Ełk zgromadził w sześciu zaliczaniosły

w
•

,,.

SKR OCIE

W Peld<iorn (Hola.nd1a) zakol\-

czyt się mlęd.zynar-Odowy bumlej w
sia_tkówce
kobiet
I
metczyzn.
Triumfowały zespoły Kuby. W finale turnieju kobiet Kubanki per
konały NRD 3 :1.
Siatkarze Kuby wygrali w finale
ze Szwecją 3 :O.
• Wyniki kolejnych spotkań ml-dzyna rodowego turnieju siatka·r ek
w Bremie: grupa B: Kuba - Holandia 3:0, Urałoczka Swlerdłowsk
(ZSRR) - Holandia 3:0, Kuba RFN .,B" 3 :O, gmpa A: NRD - Japonia 3:0, NRD - FrBJ11cja 3:0.
• W Brizbane rozgrywany jes.t
m i ęd zynarodowy, n-0worocz:ny turniej tenisowy kobiet.
Awans do
ćwierćfinału
:zapewniły już sobie
H. Mandlikova, po zwycięstwie nad
R. Marsikovą 7:8, 6:0. E. P!af, która pokona la A. Moulton 7 :6, 7 :6 I
H. Sukova po zwycięstwie nsd S.
Gomer 3:6, 6:2, 6:2.
• W finale hokejowego Turndeju
Spenglera w Davos zmierzyły się
zes pót Kanady z Sokołem Kijów.
Zwycię ży Ili Kamadyjczyey 9 :6 (3 :O.
3:3. 3: '.ł ),
• W Calgary w przedolimpijskim turnieju hokeja · na lodZlie
reprezentacja ZSRR pok<l<nała USA
10 :1.
,....
• E. HavrancLkova (CSRS) wygrała w Zakopanem 21 narciairski
„Bieg Sylwestrowy". powtarzając
swój ubiegłoroczny sukces.
Wś ród mężczy:m którzy rywalizov;ali na dystansie 12 km zwyolę
żył . .. Junior M. Marcisz (Jedność
N owy Sącz).

nych do punktacji Challenge'u Imprezach (odbyły się one w Holandii, RFN, Polsce, Anglll, Wło
szech I Belgii) 45 pkt. I wyprzedził Belga A. Moonena 39 pkt.
oraz H. Xoolsa (Holandia) 34
pkt.
Szóste mlejsoe w
klasytlkacjl
indywidualnej
zajął
wielokrotny
mistrz Polski G. Jaroszew&ki
który z uwagi na kontuzje nie
brał udziału w ostatniej fazie imprezy.
Abeencja
Jaroszewskiego
odbila ale, niestety, na rezultacie
drużyny w klasyfikacji dru:!:ynowej .
Triumfowali w niej zawodnicy Holandii.
J. Wiejak otrzymal za 1wycl41stwo „nagrodę specjalną" - najnowszy model roweru przełajowe
go wyprodukowany przez firmę
będącą
własnością
E. Merckxa.
Nagrodę wręczył osobiście legendarny belgijski kolarz.

G. Kasparow na czele
Międzynarodowa
Federacja Szachowa opublikowała w Lucernie listy klasyfikacyjne szachistek I szachistów za 1986 rok.
Wśród mę:!:czyzn pierwsze miejsce zajmuje na liście FIDS mistrz
świata G. Kasparow (ZSRR)
2735 pkt. wyprzedzając 1wych rodaków A. Karpowa - 2710.
A.
Sokołowa 264!1 I A. Jusupowa
- 2645 pkt.
Wśród kobiet na czele listy M. G.ziburd•nldze, która zgr .>m11dz:ił.a "130 pkt„ wysoką, dTugą P1>·
zyc3ę zajmuje
Węgierka
Z. Pol~ar 249!'1, a trzecia jest N. Caprlndaszwill - 2475 pkt.
W czołowej ósemce zabrakło polskiej szachistki.

W lidze angielskiej
Piłkarze wystl!)pujący w lld"Ze an~ielskiej nie
mogli zbyt długo
swlętować Nowego Ro.ku. zespoły
rt I niższych lig rozegrały I
stycmila kolejną serię spotkań.

r

Nowy Rok

na stadionie Cracovii
Zgodnie z tradycj" 1 stycznia
się noworoczny trening pił
karzy Cracovii. Pogoda przypominała raczej jesień nit zimę. Było
ciepło l padał deszcz. Na stadionie przy ul. Kałuży zebrało się
kilkuset najwierniejszych kibiców
Cracovii.
W czasie
treningu rozegrano
sparrin ~ owy m e cz pomiędzy pierw~zym i drugim zespołem.
Mecz
zakończył się
wynikiem remisowym 2 :2 (1 :0). W rzutach karnych
zwycięż.vł zespół pierwszy 5 :4.
Pierwszą w 1987 roku w Polsce
bramkę
zdobył o godzinie
12.14
Mateusz ,Jelonek.
odbył

I LIGA: Arsenal - Wimbledon
3:1 ,
Charlton - Tottenham 0·2
Chelsea - Queens P. 3 :1, Cove;,_:
try - Luton 0:1, EvertOlll - Astoo
V. 3:0, Manchest« U. - Newcastle 4:1, Nottingham Liverpool
I :1, Oxford Southampton. 3:1,
Sheff.ield - N-OrWl.ch 1 :1, Watford.
Manchester C. 1 :1, We.stham Leicester 4:1.
II LIGA: Blrmlnghiam Plymooth 3:2, Brighton _ M!llwall
0:1, Huddersfield - Grlmsby 0:0.
Hull Barn1;ley 3:4, Ipswich Leeds 2:0 Oldham - Shef!ield U .
3:1. Portsmouth Read~ng 1:0 ,
Stoke - Shewsbury 1 :O, West B.
- Orystal P. 1 :2.
~ecze
Derby - Blaokboum I
Sunderland Bradford
zos1lały
przeło~e.

Paryż

próbą

- Dakar
samochodów i kierowców

Na opecjaln ie przygotowa·nej trasi e w Cergy-Pointoise pod Paodbył s i ę prolog słynnego
rajdu Paryż Dakar, w którym
po ra.z pierwszy uczestniczą także
po!skrle załogi ciężarówek . .,Jelcz".
Prolog nie będzie miał oczvwiście
wpływu na losy zwycięstwa _ był
jed ynie formą prezentacji uczestn.1ków wielotysieczmej rzeszy kibiców
spor tów motorowych.
N~ •tarcie Imprezy stanęło , blls·
ko 700 pojazdów - motocyk:M sam ochodów
OSl)bowych I terenowych. c i ężarówek . Kawalkada pojazdów wygląda niezwykle 1barwn ie. pokryta reklamowymi napi6S.ml wzbudza :r:roz,umia!e za!nteresowan-ie.
Przed
kierowe~!
niezwykle
trud:ne zadan ie . Już samo ukoń
czenie rajdu jest wielkim sulocesem załogi I poiazdu. a o czoło
wych mleiscach mvśleć mogą tylko nailepsf. Rald Jest swego roCT7.aiu ooliennem
do~w ! adczalnym
rlla wielu firm motorn.acvinvrh
po7\vala sorawrl zi ć jakoóć Ich wy·
robó w w ek•tr~malnle
trudnvrh
W<'l run ln('h afrvkańsk i rh bezdrożv
W ~ ród motocyklistów w proloeu
17 kml najszybszy był. G. Lalay
(Francja), a wśród kierowców samochodowych Brvtv1czycy Cowen
I Syer na „Mlt!ublshl".
Pierwszy
etap prowad z11cy do
Ba rcelony n ie spraw!I ucze,tn ikmn
ryżem
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większych
kłopotów, al• Sil jut
piet'Wsl pechl)Wcy. Jut w tra.koie
prologu ponad IO minut stra.e!ł do
~zołówkl jeden z faworytów flń
•kl kierowca A. Vatamen.
Polskich kibiców na}bard·zlej Interesować będ'Zle rywalizacja poiazdów
ciężarowych z udziałem
::lwóch .. Jelczy". Po pierwszej próbie - 7-klłometrowym prologu li·
::!erem w kate.storll
samochodów
~iężarowych jest Jeden z taw<irvtów rajdu Holender T. de Ronv
n;:i
•;imorhod7le .Daff". ·

(Dokończenie u atr. 1)
wanie u okazywane ml dowody u.ufania I poparcia, aa Iło
wa obywatelskiej trosk! o pomyślność ojczyzny. Dostt>Zegam j•
zarówno podczas bezpośrednich spotka!\ 1 rozmów, jak 1 w wielu nadsyłanych listach.
Sk!adttm noworoczne tyczenia wszystkim ludziom rzetelnej
pracy, wszystkim patriotom, którzy nie pustymi deklaracjami,
lecz codziennym wysiłkiem wznos~ wytrwale gmach socjalistycznej Polski.
Kieruję serdeczne tyczenia dal1Zej owocnej pracr dla dobra
ojczyzny do czlonków Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej,
do sojuszniczych 1tronnictw, do wszystkich aygnatarłuszy I działaczy Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego, do rzess
związkowych, do 11amorz11d6w.
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1toł znojnym trudem nreao
narodu - ofiarną pracą klasy robotniczej, wy11łklem chłopów,
techników ł inłynlerów, nauczycieli I lekany, uczonych I twórców kultury. Trudno 'wymienić przy tej okazji w1Zy11tk1e •rodowlska I zawody. Wszędzie ~ ludzie ponadprzeciętni, wyrómlający się w swej dziedzinie. Winniśmy Im naletny nacunell: I
powszechne uznanie.
Szczególnie serdecznie zwracam si• do weteranów walki ł
pracy, do zasłużonych w budowle ludowej państwowości. Do
tych wszystkich obywat~ll, którzy w najtrudniejszych latach nie
pytali ,,Co ml Polska da", lecz sami dawali 1 1leble to, co
mieli najlepsze.
W tym samym duchu tyczę młodym Polakom umtej41tnodcl I
woli kształtowania ojczystego domu na miarę waszych marze!\
I ambicji. Przed wami przyszlość, wielkie dzieło budowy Polski następnego stulecia. Niech z takim trudem zdobyta, wywalczona scheda poprzednich polroleń przejdzie w godne, pracowite ręce.
·
Ze słowami szczególnego uznania l serdecznych tyczeń zwracam · się do kobiet polskich, matek I żon, które z przysłowio
wą „siatką w ręku" potrafią godzić ucl11żllwoścl tycia codzlen,J'lego z trosk11 o pomyślność rodzinnego ogniska, 1 sumienną,
odpowiedzialną prac11 zawodową,
,
Zwracam się do rodaków . rozsianych· po obcych krajacll I
kontynentach. Polska waszych ojców potrzebuje zrozumienia
swych synów I córek. Odnoszę to w 1zczególnoścl do tysięcy
młodych, którzy nierzadko pod wpływem różnych emocji opuś
cili w ostatnich latach kraj ojczysty. Raz jeszcze potwierdzamy. że dla wszystkich prawych I uczciwych Polaków droga powrotu jest I pozostanie otwarta.
Wszystkim wam, drodzy rodacy, z całego 1erca tyczę, aby
rok 1987 spelnll nasze wspólne zamierzenia. Aby godzll nadzieję I realizm, prawa I obowiązki, Indywidualne dążenia I
czynny udział w tworzeniu zbiorowej pomyślności.
Niech rok, który nadchodzi. zapisze się dobrze w kronikach
naszego narodu, w dziejach Rzeczypospolitej. Niech każdej polskiej rodzinie przyniesie głęboką ufność, że walkę o jutro ojczyzny wygrać motemy.

I

WYl'ł'amyl

Amerykanie wybrali
(Dokończenie

ze atr. 1)

Jeszc:i:. ostrzej wyraził bo francuski m!JllLster ha.ndlu zagranloznego, Michel Noir, oświadczając przed
mikrofonami Radia Luksemburg,
że
jest
zdum1<l<ny,
li
Ameryk11 mle wybrali Iście kowbojskie
metody I że EWG zastosuje zasadę „oko za oko, z:ąb za ząb". Z
kolei rzec2m,ik EWG o.z.najmlł w
Brukseli, że 30 stycznia wspól;no-

ta podejmie kroki <>dwetowe ~
bee towarów amery!Mńsklch.
Ponieważ
przedstawlcl.el rządu
USA Cleyton Yeutter, ogłas'Zilljąc
30 grudnia protekcj-onlstyczn e tacyfy celne zapowiedział,
Lż kaiżdy
klrok odwetowy EWG spotka się
z retorsją z,e strony Stanów Zjednoczonych, komentatorzy agencji
międzynarodowych przewidują pod
koni.ee
s-tyemla
roz:pętanle się
prawdzLweJ wojny h!lll\dll)Wej.

Pierwsze ustepstwa

odjechały ze &tall.cy, do zaittzymM11a
się na prowincjonalnych dworcach.

(Dokonczenie u str. 1)
tyw~I

rządu

zk'.d~
rozpoczęły ~O- wiięc

ee.ok.a.I

IN
czwartek
na
dworcach k'Olejowych w ca.tej Francji zgromadzenia
generaline, na
których strajkujący mają zadecydować, ezy propozycje
zgłosrone
prze-i dyrekcje SNCF są wystarczające. Na niektórych dworcach jut
odr2lUoono te propozycje, w~kazu
. jąc, ż.e dyrekcja - I stojący za
nią rząd chc11 doprowadzić do

Z SłObOklm talem HWladamlamy, te w dniu 30 1rudnla 1986
roku odeszła od nas na zawsze
najdrotsza Mama, Babcia t Prababcia.

+ P.
MARIANN.A
ł.

podziału mlęd-zy sti'ajkującyrnd.

KO~CIOŁEK

W czwartek ruch k!olejowy we
Francji był nadal w znacznym stopniu ogra.nlozony. W sk:all cal~o
kraju kursowała zaledwie czwarta
część pociągów I to tylko w niektórych regi-0nacll. Z Dworca Pół
nocnego w Pary:!lu ni• odjechał taden pociąg - 8J11d podmiejski a.ni
dalekoble:ilny. Strajkujący przerwali te:!: komunikację na llndi Pairyż
Lyon, zmuszając poclą.gl, które

• domu IZCZJ!i!INA
Pogneb odbl:ldlde li• w dniu 2
stycznia br. (piątek) o sod11. 11.SO
na cmentarzu lłw. Antonte10 (Mania) przy ul, ioleo. ·
:SODZINA

z słoboklm talem zawtadamJamy o tragicznej •mtercl
naszej
uczennicy I koletankl
• klasy
czwartej

z 11:leboklm talem zawiadamiamy,
te w
dniu 29 grudnia
1988 roku zmarł. przetywszy lat
58 nasz kochany Sy . M!lt, Ojciec
I Dziadziu•

ł. t

DOROTY

PERLIŃSKIEJ

'·

ADAM HOFFER

oraa Jej Hadd
Po1raeb odb11dllde
110 w etu
5 •tycznia 198' r. (poniedziałek) o
godz. li na Cmentarzu 1tomuna1nym na Zaraewle.
Wyras:r w1półesuoła
llOdmtnte

WY1)rowadnnl• 1..-tok u1t1111l
w dnia I atyoznla 1911 roku
(platekl • lfod3lnl• u.ee • kaplley
cmentarza hr. Anny •a Zanewle. Pondona
w
sl•boklm
1mutku

1kładają1

BADA PJIDAOOOIOZMA

I tfezNIOWI• m
z rłęboklm hlem sawtadamtamy, h
nagle w wieku n lat najukochańszy
dziu&

ł.

GRZEGORZ

+

•

M~ł.

LO w 1!.0DZI

srudnla 1911 r. nn..rł
Ojciec, :Srał I Dzia-

P.

GAJDZliqS:Kł

wteloletnt pracownik rad narodowyclt, ezlonek ZBoWiD, lolnlers
AK, wlozle6 Ołwtęclmla t Mautlaausen. Od•naczoJl7 Kr1y:tem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odsnaką Grunwałdzk11
oraz wieloma lnnymJ odznacEenlaml.
Msza łalobna odb~dsle llę dllł I atycmla ltll' r. o so4L l.M w
Józefa przy ul. Ogrodowej.
Wyprowadzenie zwłok tego dola o gods. 11 • ll:apllcy ementana
rzymskokatolickieg o przy ul. Ogrodowej, o czym zawiadamia pogr11fona w bólu
RODZINA

9..,....13-18-24-28
LOTEK

8-9-21-28-Sl-4 3-48

Dnia 29 rrudnla 1988 roku zmarł po
cierpieniach przeżyw1z1 83 lała

dłurlch

15-20-29-41-43

członek
działacz

KPP, PPR I PZPR, wlezle6 obodw koncentracyjnych ,
organizacji społecznych, wyró:!:nlony wieloma odznaczeTliitml m. In. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
mPdalem „Za udział w powstaniach śląskich", Hon01·owl\ Oilznaką
'l'l . Lodzi I Innymi.
Urocz:vstnści żałobne odbędą się w sobotę 3 stycznia 1987 r.
o i:-odz. 11.30 na CmPntarzu Komunalnvm na Dolach.
O ezym zawiadamiają pogrążone w głębokim żalu
Prosimy o

ZONA, DZIECI,
kondolencji.

WNUCZĘTA

I RODZINA

nlt>składanle

Redaktor depeszowy

"- Minister •Pr w sagrantcznych
Izraela, Icchak Perec, znany ze swycb
skrajnie ortodoksyj nycb pogt11dów rellgljnycb, podał sto Il grudnia
do
dymisji na znak rotllltu przeciwko
decyzji Sądu Najwytsztgo tego kraju nakazującej m u uananle za 2;y•
dówkę n-letniej tmłgrantkt ze Stanów
Zjednoczonych, pocbodz11cej s rodziny
chrześcljańsklej, linłgrantka ta, Susan
Miller, osiadła w Izraelu w ubiegłym roku po tym, jak
pne~Eła na
judaizm pod wpływem amerykal'lskle·
go rabina
reprmientującego
ww.
skn:ydło reformistyczne tej rellstl.

A serdeczne, noworoosne b-ezenla

marszałkowi Polaki Michałowi

Zy·
wybltllemu
d111r6dcy,
Ludowego Wojaka Pol1ktego, wychowawcy wiela 1&01nler1klch pokole6 przekazał
minister
obron:r narodowej, sen. armil Florian lilwlckt.
mterakiemu,

współtwórcy

-• TrzYnll•ct• otl r tmtert•ID:rllł I
ponad tysl-c rann:vch - oto bllan
w Warnawle - qo- powt tania Nowego &oku na l"lllpłnac:Ja.
dnie • tradycj" - do kn11st tycu6 Według żródtl
p<>llcyjnycb I oa4b
noworocznych w Belwedene wplay- zasztyletowano, d e •lfnęly
o4
wall 1111 przedatawłclele
zakładów broni palnej, a jedna została
p0blta
pracy, rótnyclt
grodowlsk 11awodo- na śmierć w trakcie bójek, których
wych l 1połec1111ych, organlsacjl po- widownią atała etę w noc •YlWettro·
lltycznych, mleszkaflcy atollcy
a wą Manila. W 1tra onym prze• potakte członkowie korpusu dyploma- :!:ar domu śmterl'! p niosła pl11ctoo.otycznego,
,J>owa rodzina.
Całkowici~
waton)'
llHłlll
"- z okazji n rocznlc:r arolłzln rządowy ~aku ztek
pu~czan!a ogni mu•
Wojciech Jaruzelski przesiał llst ·gra· cznych I 1trzelanla na wtwał. Szpitulacyjny profesorowi Eugenl 1sowt tale udzlellły pomoa eetltom 'ranny
Elbtschowt, wybitnemu malanowi, w od wybuchów petar bą.dt tratlon)'
uznaniu jego wielkiego dorobku twór- zabłąkanymi lrulami.
czego l zasług w dzlałalno•ct pedao~. ctatit
gogicznej. Profesor otrzymał gratulacja równlet od Zbigniewa Mesmera.
"- l

ńycmla

"- Wczoraj mlnęla n rocsnlCll ro•·
poesęcla dzlalalnołct Polskiej Agencji „Interpress" -· tnstytueJI praaowo- wydawntcz~j w:rapecjallzowanej w
Informowaniu 11asranlcy o Polllee.

"- w tran1mltowan:rm w
ro4ę
pn:es telewizję rads.lecką. noworoesnym orędziu do narodu radllecklago sekretarz generalny KC KPZR
Michaił Gorbaczow powiedział, te mijający rok był rokiem XXVII Zjazdu
KPZR, który zajmie szczególne miejsce w historii państwa radzieckiego.
Zjazd opracował
strategio:
pray·
spieszenia roswoju społeczno-gospo
darczego kraju,
zapoczątko.wał powszechną odnow11 1połecze6stwa radzieckiego.
Praktycznie w kałdej
dld1dstnle
gospodarki sroblono krok
napn:ód.
Osiągnięto snaczny W11rost
dochodu
narodowego, zary1owat 1lę 11wrot w
kierunku aktywnlej1zego rozwt~
anla problemów 1połecznych. Pneszlo
10 mln ludzi radzlecldch powita l n
rok w nowych mieszkaniach.

•lodN w...

W I dnln rok

11zło

o rodz.
o 15.35.

,_, • •.fdzl• ...

obchodzą 1

Imieniny

Bazyli, Izydor,

JERZV BARSKI

akaQ',

w

Słrzd

Dvłurny

y optyk

wt.usr-

zachmurzenie dm• •
ml przejaśnienia
Okresami
tłnłer. Temper&tu
maklymalna w dzid ok.
111 S 1top..
nie. Wiatr słaby I
larkowanr

"- Jak podała •sencja TASS,
tralne radio radzleolde przekazało 1
bm. na cały kraj noworoczne orędZle
prezydent!' USA Ronalda Reagana o
narodu Związku Radzieckiego.
"- Radio bagdadzkie podało, te 1amototy trackie dokonały w
&rouę
113 lotów bojowych wzdłui JtcqceJ
ok. 1 200 km llnlt frontu tratilkolracklego. Rozgłośnia
nie polnfOrmowała jakle cele były atakowane.
Według radia bagdadzkieso do walk
oraz wymiany ognia artyleryjskiego
doszło na wschód do Basry
oraz
w rejonie półwyspu l"aw. Tymeza1em trańska agencja prasowa IRNA
pisze, że komandosi Iranu przeprowadzllt ataki na pozycje trackie m.
In. w rejonach Bad• Omran, Mari·
wan I Sardaszt.
"- Grotny potar wybucltł w łrodę
w luksueowym botelu ,,Duponł Pia·
za" il> stolicy Plłerto Blco l!lan
Juan. Potar poprzedzllo klika ek•·
plozji. Agencja Reutera
pisze, Ił
prawdopbdobnle łmlerć poniosło ok.
80 osób, a 93 Eostały ranne.
Jak
dotąd znaleziono zwłoki łO osób, 22·
piętrowy budynek
wypełniony był
gośćmi przybyłymi
na zakończenie
roku. Straty pożarnej udało się up•
slć pożar w clą.gu 3 godzin. W akcji
ratowniczej uczestniczyły śmlgłow ,
które zabrały z dachu budynku wielu
gości hotelowych. Przyczyny pot
nie są. jak dotąd znane.

pólnocno-wschodnł.
Ciśnienie o godr..

li wr1lOlłle

Z kalendarz

vdarzei\

983,7 hPa (73'1',8 mm).

1751 - Ur. P. Za Jockl, poeta, komediopisarz
1882 - Ur. L. ludnlc1d, pt..
sarz
1902 - Ur. N'.
lkmeł Raa,
turecki poeła, dr
łoplHrl

myśl

Tako sobie
NOW7 llok .f•
kl.

,

eał7"

1986

"- Godz. s.11. skrzytowanlu allc

roll -..

a.

Pablantc:acb •
arty1anckteJ l
Głowackiego kll!rują.c
Jelczem K.11111•
mierz P. wpadł w
llllzg l udera:ył
w autobus, którego pasałer L-ld
M. odniósł qgólne o rażenia. Stra~
50 tys. zł.
"- Godz. to.3 • a .i. Marato6'o'
sklej prowadząea Fla lH p Elłbł„
ta B. nie dostosowała prędkollcl jasdy
do warunków I ude rz
w tył auto•
busu. z urazem głowy została p wtezlona do szpitala.
& Godz, 16.łS. - N a ul. Jllllfllld„.
go przez nlemany samochód
Zull
wcżor~jzgłoszenie
został potrącony w c asie przekład.,.
nla zwrotnicy moto czy tramwa,Ju
linll 11/6. Doznał ogólnych pQtlucze6.
Swtadkowle tego zda rzenia prossenł
SI\ do WRD wusw
• Bytomald•J
tel. 51-16-62.
"- Godz. 20.15. - N~ 1kni)1owanta
„POL.ONEZ" (1984) Lutomierskiej z ul.
aprzed
Bydgo1
• ul.
Volvo Romaa
t.isfy 15495 Biuro Orłoszeń Slen- kierujący samochode
N.
potrącił
przechod
z11Cą
jezdnię Fe•
klewdoza 3/5.
'
llcjo: J„ która dozn ała urazu głowy
PRODUKCJA - udziałowca prz - i złamania łopatki. S wtadkowte teso
wypadku proszeni • do WRD.
mę. Llety 1~498 Biuro Ogł<>sz
1 stycznia do god zin wteczornyeb
SienklewlC'Lll 3/5.
nie odnotowano ład nego wypadku.
(zg)
SPRZEDAM urzf\d'Ull'l,I&
ślusarskiego. 43-65-47.
111491 g
ZAMRAŻARKĘ sklepow" - sprze.
W dniu H pud nJa 1981 roka
dam. 43-85-47.
15492

••*•

"tlziś·
_. OGl;.OSZEN/E

zmarłar

„POL.ONEZA" .tmportowego, noWefC> - aP?'ffd:am, 43-"3-11.
15484

*
w

ł.

PRZYJ'M!l et. ~ nycł.a
n!epeln,m wymiarze 1od~ln. ~·
ty 15500 BluN 01loazeil, Sien-

P.

LUD llA
BOGUS AWSKA

kiewicza 3/5.

• domu

UKl.A.DANIE
llaZIJlr1, te.r&koty,
remonty lokali\ w szybkim terminie. Tel. 87~111-98 Nagórka.
15514 g-E
PRZYJMĘ rzycle M
powier7JO!le}
muzynte. Tel. 87-lS-98.
151115 g-E
SOLIDNYCH mura.rsy ptrudill.le.
34-22-70.
15531 g-E

UBICltA.

Ponzeb Odbedzte Ił• w 4ni• t
1987 r. ( płatek) o l(odz.
l5 na cmentuzu rzym.-kat. l)fZY
ul, O~rodowej o czym zawiadamia po11:rą:!:ona w smutku
stvcznła

KODZINA

z Słęboklm talem Hwladamlam:r, te dnia
zmarł po długich clerptenlacla przetywszy lat

S.

ł

ł

311 grudnia 1981 rokll
83

P.

LEONARD PIEKARSKI
długoletni pracownik Państwowych Gospodarstw Rol nyclt w\ę'll\e6
obozów koncentracyjnych, odznaczony Krzytem Kawaler;klm Orderu Odrodzenia Polski.
Pogrzeb odbędzie się w dniu 3 stycznia 1981 roku (sobota) o
godz. 11.30 z kościoła parafialnego w Ksawerowie.

RODZINA

I ctetklch

MARIAN SZWARC

ZAKLADY SYLWESTROWE
W zakładach Dużego Lotka
z
dnia 27 grudnia 1986 r. stwlerdzo.
rto:
LOS O W ANIE I:
1 rozw. z 6
traf. - 1.962.784 zł. 2 rozw. z ~
traf. prf'm. - 654 .261 zł. 114 roz w
z 5 traf. - 22 .500 zł 6468 rozw . >
4 traf. 500 zl. 12060~ rozw. 7
3 traf. - 32 zl.
LOSOWANIE U: 97 rozw. z 5
traf. - 47.000 zł , 5768 rozw. z 4
traf. - 1 1.00 zl, 111785 rozw. z 3
traf. - 102 zł.

"- n srudnia UH r. noworocm11
wizyto: złotył tolnterzom
ednostki
WOPK przewodniczą.cy Rady
Krajowej PRON - Jan Dobraczydsk! w
towarzyatwle członka Biura Połlty
cznego KC PZPR, mlnl.stra obrony
narodowej - sen. armU Floriana Siwickiego.

kościele św.

EXPRESS LOTEK
~UPER

4 godzin
w krajU i na ,„.n. .

W dniu 3łl grudnia 1986 roku odszedł od nas na zawsze Czło
wiek wielkiego serca, najukochańszy Mąż, Tatuś, Teść Dzia'

dziuś t Brat

s. + ~
TOMASZ FRIPCZAK
lat

4~

Uroczystości

pogrzebowe odbędą się w dniu 3 st:vcznia 1987 r.
o godz. 13 na cmentarzu rzym.· kat. na Dolach, o czym zav.iadamlają pogrążeni w głębokim talu I rozpaczy:
ZONA, SYN, SYNOWA, WNUCZKA, SIOSTRY
POZOSTAł..A RODZINA

Redaktor techn · 3zny

ZOFIA

ff{TTMAN0\\1~

ORAZ

I

~
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Zaprosze ·e d

11 tym pniekonanle, Ił uJarsmłona t •-,
pr:z:ęgnl-:ta do ftlów pokojowych ener&i•

termonuklearna 1tanl• 114 prawdzhrym
błogosławleńltwem,
jednaltte Ich 1łosy
brzmią słabiej anltell tych, którzy w bombie „A" ujrzeli mlecz Damoklesa zawie•zony· nad •wlatem. Optymistyczne obragy
literackie raczej nie wytrzymały konfrontacji ze zdjęciami 1 Hiroszimy. l:.4lk przewa:!:ył nad nadzieli\·

•••

/

/,/, / ,

Ta wiara w
naułll tow nyeą
następnie narod
powltfot actenc„
-fiction. Dominu
on optym1'tyczny,
lecz w mlar41 up
e:zuu ras po rat
zakłócany on jest j~klmt zgr
em. W
latach dwudzlest
I trzydziestych na. szego stulecia niektó
eutorzy choć wierzą nadal
odra iajacą moe nauki, zacz.ynają powątpie
~ ezy ds
lę za je!
pomocą uzdrowić 1 unkl 1p
zne. A
są jut I tacy, jak np. Aldoua Huxley, autor „Nowego wspanłiłego
ata", którym wstrętne 1es IP eczeńs o rządzo
ne 1Uperraejonalnle, na wiór maszyny.

eywłlłzac1ł mogłyby być
żadna mądrość ju:t na

soko ponad nędzni\ ziemską we1etację.
Ta nadzieja na parapsychiczni\, a prawdę mówiąc, cudown" przemianę wewnętrz
ną cdowleka utrzymuje 11, w literaturze fantastyczno-naukowej do dzi1laj. Leci
znacznie częściej autorzy snują czarne
wizje. Np. wizję 1połe~-eńlltwa poddawanego kłamstwu I repre1Jom, :tyjącego w
jwlecle na poły zdewastowanym; dobrze
powodzi się tylko grupie, która ma wła-

/'.

/

dzę

w

/

1łymł11tarnł

I pea71Dł1taml tocz" 114 do
wojny •wlatowej.
Wpływ na fanta yezno-nau o'lte wł1j•
ma swłanczli wybuch bomby atomowej.
Co prawda op
Iści tonują w swł~lru

n

Ale ponłewał nie 1pos6b eałklem wyriiec się nadziel, wizjonerzy 1eience-:tletlon zaczi::li ją pokladat!' w czymś Innym
nit w rozwoju nauki I techniki. Połoto
no np. nacisk na Indywidualny rozwój
osobowości,
stąd
du:te zainteresowanie
psychologią, a także parapsychologią. Na
kartach powieści fanta1tyczno-naukowych
pojawiła się postać „nadczłowieka". Ow
„aupennen" bywał czasem ze tPDłecz
nMełą 1wykłych zjadaczy chleba 1klócony, przelladowany prze1 nich; Innym
1n6w razem udawało mu 11111 obudzić w
nich nadjwladomość I wielkie moce psyehłcs.ne, dzięki któr:rm wznoałll 11111 wy-

l

konytła

se

wszystkich

takie, :!:e potem
nic by aią ole

zdała.

Narastanie zagrotei\ powoduje, i:t jedni pisarze coraz głośniej biją na alarm,
drudzy natomiast uciekają od rzeczywistości w krainą ułudnych marzeń. Dość
charakteryatyczna jest ewolucja, jaką w
obrębie literatury fantastyczno-naukowej
przeszła postać przybysza z Innej planety. Początkowo jawiła się ona jako groź
na, wroga naszemu światu. Z _k osmosu
spodziewano się raczej wszystkiego najgorszego. Znamienną dla tego nurtu science-fiction jest powieść H. G. Wellsa
„Wojna światów". ·

Swiat w lustrze
fantastyki

W czasach now ytnych rol' mitów I
baśni pełnić zacz y powieści utopijne,
przewa:!:nle w d eh
optymistycznym.
Wierzono, te gdy tyl o rozproszone zostaną mroki nie
edz , wszystkie struktury epołeczne fu cjonować będą bezbłędnie I ludzie
aczną tyć w azczęśclu
i dobrobycie.

poml~

/////, ',„/////'///////,//// / , / , / / / ,

refleksji

We wszy1tklch
ach 1 kr4ll eh kulturowych ludzie 1nul1 wizje priyszłości.
Wyra:!:ali w nich
pr watnle
formie
mitów - bąd:t aw jt nadzieje. bądł lęki,
w zaletnoścl od te ,
jakle1
ecsywlstoścl egzystowali. Choclat,
oczywlścl•,
nie zawsze była
zaletnmć prosta. Niekiedy ponura ter :fniej~zoAć bar la na
czarno wizje czuu pnyazłego, a Innym
razem przeciwnie, kazała ludziom cseplać
się jakiejkolwiek nadziei, boć przecld
bez nadziel tyć nie spo1ób.

!pory

/'.

Potem coraz więcej pisarzy zaczęło paniebo 1 nadzieją, :!:e przyjdzie
ocalenie, że w pojazdach kosmicznych przybędą do na1 przedstawiciele jakiejś wy:!:szej nit nasza, a co
-,vatniejsze, na szlachetniejszych zasadach
zbudowanej cywilizacji, I dopomogą nam
wybrnąć z trudności. Jest coś żałosnego
w takiej nadziei. Optymizm ufundowany
na urojeniach bywa gorszy od pesymizmu.
Co prawda większości pisarzy sciencefiction nie trzeba dziś do pesymizmu namawiać. I bez tego ulegają mu w coraz
większym stopniu. Niektórzy żywią wzglę
dem nauki I techniki całkowitą awersję:
uwa:!:ają, że ona sama przez się. niejako
z natury .swej prowadzi do rozlicznych
nieazczi::ść, jeśli zgoła nie do całkowitej
zagłady. Powstało mnóstwo powieści i
filmów, w których rol się od złowrogich
komputerów I robotów dążących do zatrzeć w
1tamtąd

dobro-

dzleJstw nowoczeanej technologu.
Konkretne problemy XX-wi-ec;znej cywilizacji, takle jak przeludnlenfe, kryzys
energetyczny l aurowcowy. zanleczyszcnnle naturalnego środowiska ciągle znajdują swe prze!'.łłużenl• w utworach 1clence-fictlon. Autorzy doprowadzają do skrajnej postaci to, co dzisiaj zarysowuje się
jako gro:tba.
s" niby Kaffndra przestrzegająca przed nieszczęściem. Ich rola
w tym przypadku jest nlewątplłwi• potyteczna, bo pn:ecle:t lepiej bvć mądrym
pned nkodą. Zwłaezcza te szkody 1powodowane nie kontrolowanym rozwojem

władnięcia ludzkością.

z.

p,

-

-

„Nie mylimy się: taka jest polityka zagraniczna Ronalda Reagana". Pod takim tytul•m tygodnik
„The New Statesman"
zamieścił artykuł znanego amerykańskiego publicysty Christophera Hitchensa. Pisze on o a.f•r:ie irańskiej m. in.: „Jeśli _Ronald Reagan mówi, że nie wiedział o banku skrwawionych pieniędzy w piwnicy Białego Domu, to mówi on, że nie wiedział nic o swej własnej polityce zagranicznej. To, co zostało wystawione na widok
publiczny. jest doktryną
Reagana w jej najczystszej
formie.
Będzie mu bardzo trudno powiedzieć, że n ie jest ona jego wlasnością ( ... )".

•

Przewodniczący
Bundestagu
Philip Jenniger (CDU) skrytykował wzrastającą, jego zdaniem,
nietolerancję
w zachodnioniemfeckim parlamencie. „We wszystkich frakcjach są deputowani,
którzy
nie chcą już słucha<:
mówców z innych ugrupowań"
- powiedział polityk chadecki
w wywiadzie dla ,,Augsburger
Allgemeine". Wielu z tych deputowanych próbuje tylko przer·
wać mówcom z obozu przeciwnego".
Nieilawno telewizja RFN pokazała film pt.
„O tolerancji
niemieck ir'" o którym monacłfijski d1. mik „Abendzeitung"
piHe, że oył właściwie filmem
o niemieckiej nietolerancji. O
nietolerancji tych, którzy uważają, :le zagro:lony Je11ł lob stan
posiadania, o nietolerancji polityków, zwłaszcza w Bundestaru
którzy o sobie myślą, te
miarą wszechrzeczy. „Czy nietolerancja
jest
specjalnością
Niemców? Z pewnością nie. An·
tysemityzm istnieje I we FrancJI, I w USA, nie blko Brytyjczycy
mają coś przeciwko
Hindusom. Nie, dzięki Bogu nie
mamy 1 ' onopolu na nietolerancję, pra wtłą jest jednak, że jesteśmy na nią szczególnie podatni" pisze dziennik.

q

minki .Klio bez szminki .Klio bez szminki

.Klio b
lełeld
prawdą

Jednak m.amy

histoirycmą,

ep,lrodu nle mo:!:erny p
tYm bardziej wa:!:ne dz! gdy pojawiają
się próby rehabłlltacjł p 1 kl zagrantcz111el Józefa Becka. Mó
ę mian
!cle
lt chciał on jednakow o dystan9\1 zarówno wobec III R
, ja I
RR.
Ntestety, jMt to t;wl
eilJe,
6t'emu
pn:eczą fakty , a tta.no\flsko zajęte wobec Czechosłowacji jes\ tqgo najlepszym dowooem. Prawda, :!:e ~mi11tanłe .Józefa
Becka naatąpiło . al.a
się t<> d()J)iero
na początku 1939 ro , gdy Hitltt wystąpił ze swoimi rosz
!ami do Gdai\ska I eksterytorlalnycl:I 4'róg przez pol1la!e Pom ()("Ze,
Przypomnijmy pokrótce d1'!ej• stosunków polsko-czechosłowaok!cb po 1918 r.
W 1919 doszło do konfliktu tu1 Bląsku
Cieszyń s kim w wvnlku którego , podzielono ten obszar. W cześ . lctóra pMV!)adła
Czechosłowacji. malazłJ
sle mnlel zość
polska rwg spisu z 1930 r. było tam 216
tys. mieszkańców,
w t
narodowość
polską deklarowało 78 tts.)
Gdy w 1921 r.

ły ełę granice
sąsiadowaliśmy

ostatec'1t1•"ukształtCYWa

Polskll.
Czechosłowacją
na dług of 984 km (trzeole miejsce po granica
z Niemcami I
ZSRR) .
wl~c był to n z watrrf saslad.
Logika nakazywała Wie Polsce. fMll nawet priyjąć na seno
wą równO"N.:!::ną
polltyke miedzy wsch
Im I zachodnim
sąsiadem
iaoleśn1ać 1 ąsladem
połud
n!9wym przy!ame stos kil. Otó:!: tak Eńę
nie stało. Z wyjątki
przelotnych okresów ooleplenla
miedzy Warszawą I
Pragą lprzed zamach
malbWVm 1926
r.). za rządów sanacji
htodzily 81~ one
znacznie. Marszałek Pi udskl I reallza-

a

z

IOI' j-.o poH'tyłił J6-f ~ pocaTd!ł""'•
wypowiadalA etę o Ozeehoele>wae)ł I prsewldywali jeJ rozpad. W to wltalkulow.no ewentuam11 aneksję Zaollll•. W Belwederze Jakby zapomnl8Jno, :t. Oz-eohoslowacja była fragmentem nowego ładu
w Europie irookowej I :!:e iej 113unl41ele
z mapy Eur()J)y podkopie także niepodległy byt Pols<kl w tejte
powojennej
konstelacjd państw egzystującej.
Watn11 rolę w podsycanym w Waruawle antagcmizmle. zresztlł odwzajemnianym w Pradz:.e, grały rótnlce un:ądzei\
państwowych: Czechosłowacja była republ!ką demoltta.cji burtuazyjneJ,
z łt"ll
pollty=ycb l)arłl.l. komun.JatyO&t1•1 nie
wyłączając. Polska zaś stanowiła pa.i\stwo
autorytarne, a politycy ~ wldzlelł
w niej wrt:ez rządy dyktatorskie. Zresztą n.I• tylko pc)l!tycy czeiicy, lecs także
francuscy I brytyjscy. Na marglnMi•
przypomnijmy. te Wincenty
Wltot I
Wojciech Korfanty acbronill 914 właśn~e
w Czechoslowac}I. uchodząc pn:ed grotbą
uwl~2ll-enla w latach nydzlestycb.
Koronnym argument«n w kampanlł
antyczeskle1
(nie antyczecho!łowacklej,
pcmlewd Słowaków rząd polsk:1 koldetował. zachęcając do separatyzmu), była
wspomniana już mniejszość polska na
Zaolziu. Trzeba tu dodać, te n:1,d w
Pradze, w Imię Integracji wielonarodowego państwa, uprawiał niezbyt zręezn"
politykę wobec mnlejszoś<lf narodowych,
np. Słowaków I Niemców sudeckich, co
póM!leJ miało być demagoglozn>le wy'kon:ysotane przez Hitlera. Rótne szykany
wład1: czeskich dotyltaly rówme:l Polaków.
Dla Becb był to pretekat do r~
nla wielkiej
propagand()Wej kampan14
antyczechosłowadmej. W 1934 r. odbyły
1łę na Zaolziu, pod patronatem I 1 !inspiracji kcmsulatu pol!!kJ!ego w MM'llwsklej Ostrawie. demonstracje ludności
pols-kllej. Wywierano tet preeJ• dyplomatyczną.

I tatle to

- Był pan jedt ym rospodi&rzem, kWrero spotkałam ~ 6wlęł& przy pr&cy.
- Pewnie nie spacerowała pani za
wiele. Myślę , że ednak było nas więcej.
- Skromność.
śnłł'żone cbodnlkl, podwórka, jezdnie
ówłly co Innego. Panu
jednak się chciał
- Pol'(oda nie zńa świeta. Posypało
śniegiem to I
zeba było chwycić za
miotle I lopate.
W1gjlie zszedłem nawet w nocy. W lerwsze I drugie śwle
to trzeba było
święcić tak:!:e te dwie,
trzy godziny. Ja sprzątnie słe na czas,
nie trzeba sle p m tak strasinle narobić. bo śnieg je
sypki. Jak ludzie go
ubiją, nie obeid le slę bez kucia. To
Proste. trzeba s le dobrze rozłożyć ł
zorganizować pra . I myśleć ekonomicznie. iak w~zedz le
- Szkoda, że
nieczęsta u gospodarzy lllo7:ofia . ·w1 u cz..:ka, że aura I odw ilż Przv idą z po ocą.
- Wcze~niPi n i !-'den może> skręcić noę ę. T lak 1a by
wyl!ladał? Obowiązko
wy 1estem. pra
slę nłP boję
ale też
n ie lubię . by do mnie były uwagi, prete nsje. Od mlod vdi lat taki bvlem. pracu i ą c w kopaln i ~otem w bL1rlownktwie.
Tu orzyqzedlPm z1 wz11ledu na mieszkanie. Od 12 lat
stem gospr-darzeni. A
~ k o ro Już , to ro ę to najlepiej jak ' um iem .
Amhicia? Cz

też

lep~n

rospodarz

·aro h i wh:c-„j?

O h w1 >1 n •k

a.-ibkia ale 1 pl,niądze>
wvkon'lna prac~ mam ot yw a::y jn e premie kwartalnie 3

"'" i ek~ z,.,

'""

z,,.

doh r ą

do 1931 r.

wlaklwi• be wi-elk!ch kompl!k.adl
prsył~ć Au!'trllt
(tzw. AnchluH) efo
Rzeny. Wkrótce potem przywódca Niemców sudecltlch Henleln zacz11ł domagać
at111 przyznania Im autonomii w ramach
Cuchoałowacji. Rząd w Pradze b,danla
te odrzuolł. gdy:!: był.oby to utwon:enłe
pań.stwa w państwie. Henlein działał zre.sztą z upoważnienia Hitlera.
który po
pro1ttu widział w Czechosłowacji swoją
nutepną of!a.rę.

Owczetmy prezydent Ben~ Zbytndo
sojuszowi z FrM1cj11, a ta tymczasem dała do zrozumienia. te nie chce
wóJ "'Y z
emca.ml c p()Wodu Czet!n09ł~
wac.tl. Dru1t sojusmik - ZSRR - oznajmił, lt wywiąże się M
zobowluai\,
ale wobec braku wspólnej
granicy 1
Czechosłowacją wymagana była zgoda na
pneman1z wojsk radzieckich przez Polsk' lub Rumunńe. a na to ani Warnawa
81114 Bukace&zt z"g·ody nie Wyraziły.
uufał

W ta.kilej sytuaacji I przy skoncentrowanych silach zbrojnych III' Rzeszy nad
granicą czechosłowacką. ora1 wobec nieustannych gró:tb Hitlera, doszło 30 wrz&łnia 1938 r. do układu
monachlj&klego.
w którym premierzy Fr•ncjl - Daladier
l W. BrytanM
- Chamberlain,
przy
współudziale dyktatora Włoch Muss<>lłn!ego wyrazllł zgodę na ·tądBJ!lle Hitlera I pnyłączenle
obszaru sudeckiego
(1/11 terytorium Czechosłowacj4) do III

Rz-eszy.

Dodajmy, te do M>()Oachlum ni• KPf&nono przedstawleleli Czechocłowacl'!, a
rząd w Pradze został po pt'Oltu o decy1jadt tam podjętych
polalformmvany
pn:ez Paryt I LondY'?l 1 zaleceniem, aby
ni• 1taWlla1 oporu. A więc byt do najawyklejny dyktat. Stało 1111 Jun„ , t.
osłabiona Czechosłowacja będzie wasalem Niemiec hitlerowskich, a Polska zo•ta.nle okrążona nie "tylko od zachodu I
północy, ale tak:!:e od polud.nla. Rząd w
Warszaiwle I oeobiścłe Józef Beck wy-

Urzędniczej-

gespodarze11 do11a przy · al.

Ryszarde

-

trwało

~· roku. w mll'CU, udało al4 Hltl•

rowił

do I ł:rwł•cy lłotych. :Nie J..t to wiele,
ale przy niewysokiej kllkunutoty1lęcznej
pensji, to niemało. Mógłbym zarobić wię
cej dobierając pod opleke dodatkowe posesje. Wielu tak robi. Ale nie jestem
już taki młody, przy tym to co robllll
chcę zrobić dobrze.
-

Awan1 dozorców n& rospodarzr nie-

elqnęlł j«!nak wntoeek, tt
ri:rstać 1 roz1rywającej si•
cbotłowacklej.

JMzcze ra1111m dos:rło do haniebnego
monachljslmeg-0, a dramat dojBeck polecił poinformować Berllm o zalnteres()Wanlu Polski $Jąsklem
Zaolziańskim. Dostarczył tym wraz z
rf:gentem Wegler Horthym. który równlet zgłosił roszczenia · terytorialne
HltleroW'! argumentu
w rozmowach z
Chamberlainem. że nie tylko Niemcy Aa
zainteresowane uszczupleniem Czechosło
wacji.
Wojska niemieckie wkroczyły do Sudetów 1 patd'Zlemlka 1938 r.. .a następ_
nego dnia, na rozkaz marszatka RvdzaSm!~łego d~wodzone przez 11:en. Bormowski~o oddziały polskie zaczęty ujmować ,Zaolzie terytorium
o ląC"ll!lym
obszarze 1.871 km kw. Jak by tego byto
malo. w dwa mlesląoe póM!leJ
Józef
Beck wymusił n.a bezsilnym rządzie pratklm da!Me 220 km kw ilemf spl11klej I
oraws-klej. czym podkopano deklarowaną
dotyebc:r:u
przyJafń
polsko-słowacką.
ówczeitny czechrn;lowackf mlflister SPMIW
za«ranlcznych Krorta nazwał politykę
polską dobijaniem
śmiertelnie
rannego
prieclwnlka.
układu
rzewał.

I Istotnie tak było. Trudno bowiem
o zy!lkach. Jut wkrótce po Monachium, Niemcy (na razie kanałem dyplomatyC'llnym)
zawia<lomloll Beck.a o
ewolch roszczeniach wobec Gdańs-ka. W
marcu 1939 r. Wehrmacht zajął Czechy
l pow!'tała marionetkowa Słowacja. Dokonało !tę okrątenle Polslof od poludn~~
Mlało wyjść stamtąd jedno
z uderzeń
nloemlecklch we wrześniu 1939 r.
mówić

Talt>le to są kr~t• łel~ naszej I nie
tylko nur.ej hist.orli.
Po wojnie sprawa zaolzla rozwiązana
aostała ta1t, jak powinna.
t2lll. według
•tanu 1 1 paMzlern!ka 1938 r.
OMIKRON

42 .
nie tłumaczy~ 1!111 tym, h kto• Inny takie to czy tamto zawalił.
- Czy z tej pracy mołna 1mie6 1atysf&kcj111f
·
- Nie zawsze jest wdzteczna. Człowiek
posprząta. wychucha. wydmucha 1 ludz! P
nie patrząc zniszczą jego pracę. naśmie
cą. opróżnią poplelnlczke przt>a okno. AIP
jak gospodarz nie dba. te lokatorzy tym
bardziej. Jeśli jest czyąto, tl\ I ludzie
do zachowania porządku bardziej są

w1:1y1cy, bo p1uj" krew .lokatorom, a
gospodarzom domów oplnl111 A przeclet
są wśród na.1 wzorowi pracownicy.
- Szkoda, :le rln11 w tłumie. Mote u
mało od gospodarzy się wymaca?
- Proszę pani kontrola goni kontrolę
obcinanie premii, kary, upomnienia. A
IJ..u 1u:t w naszej administracji wymler

•.:"-A

1kłonnl.

Nie czekam

-

- Terminy nic tu nie mają do rzeczy.
Niektórzy biora tę prace re wzgłedu na
mieszkanie. co to za robota
my~lą. ZwlaszC?a że wokół nie mala ortec!P7 najlepszych wzorów kus,_a sł1; wlec na taką niby łatwą posadę a cierpimy na tym

Zauwat"

łof

•

•

•

Senator Edward Kennedy po
powrocie z podróży po krajach
l'Jl i skiego Wsr.hodu
o§wiadc zył.
1 1z dostawy broni do Iranu wyrządz iły olbrzymią szkodę
in> teresom USA w tym regionie .
Kenned11 stwierdził. że dla naprawienia tych szkód
należy
powołać specjal nego wysłannika
amerykańskiego
na
Bliski
Wschód.

•

W artykule n& łamach organu KC KPCh - dwutygodnika
„~ongq~i" minister kultury, wy
bitny pisarz Wang Meng stwier·
dzil, że w Chinach nie lstnia·
ła nirdy rzeczywista dyskusja
na tematy naukowe i artystycz
ne. Powiedział on, - że naukow.
oy i artyści powinni przezwycię 
żyć nawyk
„podążania tam,
gdzie zawieje wiatr".
Wang Meng wyraził pogląd ,
że jeśli ma być zrealizowana polityka
„niech rozkwita
sto
kwiatów i rywalizuje z
sobą
100 szkół myślenia", to należy
dyskutować nad wszelkiego ro·
dzaju ideami.
Minister, który
sam byJ przez wiele lat represjonowany, poczynając od „ru·
chu walki z prawicowca1iii" w
~957 r. (który był reakcją
na
o~c~esna politykę
„stu kwia·
tow. ) i zrehabilitowany został
dopiero pod konieo lat siedem·
dziesiątych oświadczył, że ówczesny
(w
łatach
plęćdziesią
tych
ruch
na
rzecz
wol·
n11ści słowa został zlikwldowa
ny, albowiem twił'rdzono wtedv
źe w jego wyniku doszło
d~
„niewłaściwych" I „nie kontrolowanych" wydarzeń .
Korespondent agencji AP pisze, źe choć w o~tatnich latach
zakres
swobody w dziedziniP
nauki i twórczości artystycznej
~ Chinach powiększył się,
to
iednak rząd nadal nie toleru ·
ie kwestionowania jego !egal·
ności bądź podstawowych zasad
marksizmu. Pisarzy krytykowano za pisanie o seksie I o spra·
wa.eh pesymistycznych.
Często
t e~ ~rzypomina im się, że powmm swą pracą popierać pro·
ęram
modl'rnlzacji,
Minister
Wang Meng przyznał. że rząd
cenzuru.ie to, co pisze się
na
tematy rrligii, mniejszości et·
niczn ych oraz osób na „drażli 
wych" stanowiskach.

•

•

•

Z ank i ety zachodnioniemieckie·
qo instytutu „Infas": na pyta·
nie. jak w i elka iest utrata wia·

r 11 godnośd prezydenta U SA

Reagcna''. 36 proc. odpowiedzia-

na
Murzyna„.
wiele pomógł. Wielu twierdzi, te el pierwsi patrzyli na ewoje posesje bardziej
po gospodarsku.

nalety skotragoold cze-

1

-

Gdzie

więc

szukali

lełtarstwaf

- To obowiązkowość musi być w człowieku. Nawet większe pieniądze nie zawsze pomogą. Kiedy pracowałem w budowniC'twie robotnicy pr'łw1acy przy produkcji płyt tłumaczy Ii. Ż•. sa niedopracowane bo om zarobki rnaj.~ niskie. Dostali podwyżki. a 1łc1b11 bubli wcalt> nie
zmalała. Trzeba wymagać od siebie, a

- Na pewno zauwatą. Nieraz ktoś przy1o „ bardzo duża".
a 46 proc.
atanle. uśmiechnie się. ugada. - Ladnie
. duża".
Ko m entarz
telewiz3i
tu u nas - powie ...,... czysto.
RPN : „ Jest to mia:i:dżący we,..
- A góra?
'.lykt dla p r ezydenta USA". Na
- Mam ja I. dyplomv. I odznaczenia
lco l ein e rn1tani e:
.,czy amery·
Medal 40-lecla Polski Ludowej. Znaczv
1' ~ńs ka
poi it!fka
zaf)ranicznn
szanuia mnie I widzą.
"'11s kred1it1<i e soi11S>n ik ów w tym
- Co dobry i:-o~podarz czuje, gdy w
' ak i e RPN'" 21 proc. odparło
łelewlz.ii. l!'BZł'tach tył~ złeiro się mówi
"i e d 11 qk r ed y t!l je „ w bardzo -t uo wasze.i pracy.
a 51 proc. . ie
Nie obrażam się. Chodzę przecież po > i.u rn. stopniu".
Kole jne
ziemi I widze. Jak jest. a wl:m Jak być 1 ..nwutnndu:i:u m stopni u".
ie> .. cz11 Ni emcy m oną hy ~
powinno . $miałem sie na przykład z inU_~A ?' " . Odpowi edzi: ..w pel·
nymi z te1 piosenki: .,Rus1 słe Zenek".
ni
4 proc
.raczej t ak" Gospodarz lak nie wstanie raniutko, to
13
pr oc .. w ogr an iC'zonu m .•top .
potem robota nie idzie lu~ tak dobrze
n
iu"
.
1
8
p
r
oc.,
„ w ogóle n i e"
Ludzfe spieszą do prar y zagadują. a cza~
- H nroc
uctek:i.
Jedno r7eśnie nnkie towan i
w
- A 7' filmowego lfOspodarza Anioła z
'0""'!11 ł 1nr"~n1,.,,.ef
U'iekszoŚ'c"i opot.11. Altrrnalvwv tP7 ~le pan ~mił';e?
„ w?eil nel• sie ...n ?1oiek:- ":'- P'Tl 1t?'''
- NiPC'le•tn oe;lad11m .
Mnż„ dlalego
nie zd'ł 0 vł" m pr7viąr iego stylu i nie > ~'1mni1„1dn0.~r1 RFN u,,., 1,p. T1S4
>
;.:f111rr:pn-ipm 1Pło ...:npi z;niz p o
czekam na M11r7vn:i
,,,,,,„Tl,„
l~
Rozm. EW A LUKASIEWICZ
I

DZIEN NIK LO DZKJ nr 1 (1:!211>

•

„Uniwersału"

Wózki od

i

„DŁ"

•

„Podróż" I

•
••. przyszła wczoraj na świat pierwsza w nowym
roku mieszkanka naszego województwa. W zgierllkim szpitalu przy ul. Parzęczewskiej pani Marzena Patora urodziła córeczkę. D:i:lewczynka jest w
iłwietnej formie, podczas oględzin lekarskich dostała najwyższą notę z możliwych. Mama pracująca
:fali:o przewijaczka, również czuje się dobrze.
Pi'rwny

łodzianin był

bardziej „leniwy", spót-

nlł sie o całe 14 minut. Chłopiec, który otrzyma
imię Darek urodził się również w Zgierzu. w szpitalu przy ul. Dubois, choć w akcie urodzenia wpi-

1aM będzie miał Lódt. Nie są to tadne krętaetwa
- po prostu rejonowy szpital tm. H. Wolff, jest w
remoncie. stąd tei poród w Zgierzu.
Urodziny Darka były szczególnym wydarzeniem
dla całego personelu, jako te marna, pani Elżbie
ta Ruta. mieszka wprawdzie w Lodzi pracuje jednak właśnie w tym szpitalu jako plelegniarka.
Tradycyjnie już, jak tylko obie mamy wydobrzeją,
tódzkl „Uniwersa!" zafunduje im wózki.
Rodzicom I pociechom :!:yczymy wszystkiego najlepszego.
K. K.

><

w Centralnym Muz~ m Włókiennictwa
Stare pe>lskle powiedzenie stwierdza, że „pe>dróże kształcą". I to
jest prawda. Prawdą jest również.
że kształci nu .,PC>dróż".
którą
(bezpłatnie!)

odbyć

Centralnym Muzeum
twa w LC>dz'I.

możemy.„ w
Włókiennic

Nie Je.st to jednak

podróż

na, w do.slowinym tego llłowa :r;naczeniu. Odbywa się ona zgodnie ze
scenariuszem Stanisława CuchraCukr-0Wsltie11:0 na tle szeroko roz..

real-

Handlowe remanenty
S11 takie dni kiedy pbdstawowych artykułów spożywczych naprawdę
nie powinno brakować. Mamy na myśli chleb I mleko, zaś niewąt
pliwie do dni, o których mowa, .należy przełom stare&• I nowego roku. Wtedy nawet "wpadki" pojedynczych sklepów powodują mnóstwo zdenerwowania. I tak np. sporo naczekali się w środę na chleb
mieszkańcy Widzewa zaopatrujący się w sklepie przy ul. Kazimierza
16. Około 3 po południu nie było już pieczywa w dużych sklepach
przy ulicach Składowej I Armil budowej. W południe zabrakło mleka
w placówkach przy Rybnej I przy butomlersklej, niedaleko Zachodniej.
Zwykle namawiamy do oszczędno§ci, unikania marnotrawstwa. Ale
w te szczególne dni lepiej, aby w sklepach zostało po kilkanaście
bochenków chleba I litrów mleka, niż by klienci odchodzili z kwitkiem.
Tyle zeszłoroeznycb remanentów. Ponlewa:ł mamy Jut rok nowy,
tnformuJem31:. t:e pierwsza tegoroczna sobota Jest· dla handlowców normalnym dniem pracy.
K. K.

tysięcy

8
nowyc~

Wletkleh przed!łlęW"Zlet! drof()'Wcy nie planują, bo w tym fachu
trzeba trzymać się Zilemi, a więc
mierzyć zamiary na siły, a te określane Sii Ilością gotówki. jak11
mołma wydać na inwestycje,
reme>nty I bte:!:ące naprawy. Drogowy budżet C>d
lat praktyCZ!llle
n~ WTrasta, a zdarza się, te I malej•. W tym roku złe>tówek b~zle
teoretycznie trochę więcej ni:!: w
ubiegłym, ale biorąc
pe>d uwagę
wzrost cen ..•
Jak pointorme>wał nu dyrekt«
Wojewódzkiego
Przedsięblorttwa
Dróg I M<>stów - Andrzej Doliń
ski - nadal nie będzie pieniędzy
na modernizację ul. Pl-0trke>wsk!iej
której st;in jego zdaniem zagraża już bezpieczeństwu ruchu.
Najbardziej widocznym dla łc>
dzla.n efektem
pracy dre>ge>wców
w tym rok'U będzie chyba oddanie
de> u:!:ytlru zme>dernlzowanej, dwujezdniowej ul. JullanowskleJ wraz
z węzłem Jnllanowska _ Inflancka - Laglewnicka
- Warszawska.

numerów telef onów

w latach 1985/88 wiele numerów telefonów uległo zmianie. Inne
numery otrzymall m. in. abonenci mieszkający w starej czt:iśc1 Widzewa co było efektem wybudowania nowej centrali telefonicznej przy
ul.' Głębokiej. Ok. 5 tys. dawnych telefonów, zaczynających się n• 32,
33, 36 I 78 ma teraz num'ery zaczynające się na T4.
Również wybudowanie nowej centrali było powodem smlany ok. 400
numerów telefonów (z 32 I 33 na 31) abonentów. zamieszkałych w rejonie ulic Narutowicza, Armil L.udowej, Składowa.
Inne powody zmusiły WUT do zmiany numerów na Górnej. Po
prostu centrala na 84 była bardzo przeclą:!:ona I trzeba było długo
czekać na połączenie. Aby odciążyć centralę trzeba było ok. tysiąca
telefonów podłączyć do nowej centr!UI I dlatego maja one teraz numery zaczynające się na Bl.
Lącznle na ok. 120 tys. tódzklch abonentów, prawie I tys. otrzymało
lub otrzyma nowe numery. .
W. M.

Z

'

Młodzie! s Internatu prą Zespole Szkół Rolniczych w Widzewie kolo Pabianic zorganizowała zbiórkę zabawek. Akcji . patronowała wychowawczyni mgr Jolanta Kaleta. W zbiórce wyróźniły się uczennice B. Biesaga, J. Depcik, J. Hejduk, M. Kupiak i L. Rupeczewska.
Po raz drugi w tym roku odwiedziła nas młodzld r;e ~zkoły
Podstawowej nr 183 (ul. Rojna 20). Delegacja w skladz1e: D.
Dróźdź, T. Krzemiński, T. Wielkopolan, P. Jakubowski, S. Gr~~
ka, T. Nowosadko pod opieką pani Marli Fila przekazała odz1ez,
książki i zabawki.
6-letnia Kasia Karpow (ul. Kusoclńskie&'o 120) przyniosła 11&bawkl, Izabela Walczykiewlcz (ul. Retkińska 98) uczennica VIII
kl. Szkoły Podstawowej nr 137, podarowała gry I zabawki.
Również odzież I zabawki otrzymaliśmy od 1ł6str Kasi I Ma&'dy Stanisławskich (ni. Gorkiego 85).
Otrzymaliśmy miły list z Komitetu Opłekuńcngo Pl'Q' Izbie
Rzemieślniczej oraz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 22
„Reymontówka". w którym znajdują się podziękowania za
wszystkie dary dla wychowanków tej placówki. Przekazujemy
Je naszym czytelnikom, którzy poparli naszą akcję „Dzieci dzieciom". Jednocześnie INFORMUJEMY. ZE W DNIU 18 STYCZNIA 1987 R. PKPS WRAZ Z NASZĄ REDAKCJĄ ORGANIZUJE WIELIU BAL U MIKALAJ A''. Zaproszono na niego
200 dzi~~i specjalnc,l troski z całej Lodzi. Jedną .z at~akcjl imprezy będzie rozdanie paczek świątPcznycb. Zna1dą się w nieb
dary przekazane przez naszych czytelników.
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'l'EA.TBY

NOWY - 1ods. lł.11 „.Tak Ilf• kOchaJ11„•."
MALA BAJ.A - loch. lt.a• „Szklana menaterla" .„
MALA SCENA godL
lt „Gorzkle IZY Petry von Kant"
TEATR 7.11 - 1od1. 19.18 „Byebye, Jonuz".
POWSZECHNY - lodL tł nUld•
PUll:i"

„

MUZYCZNY J!'alr I.ad,...
ARLEKIN l>leski

IOds. lt.Jt

!°4L
pCaeJr •

ft.M

,.Ilf

„M\e-

Jn1ZllA

r. ulega
dokonyskładek

Poaotowte MO
Strat Po:tama
P6gotowle Ratunkowe
Informacja 1łutby zdrowia

„,
„.
Ul

Sł•ll•U

1Dformacja telefoniczna
Informacja kolejowa
Informacja PKS
Dw. Centraln7
Informacja kulturalna
Po1otowle eleplownłcze
Pogotowie energetyczne
t.ódł-Północ

tu

Jf-85-55

J1·15·ff
31-lł-OS

31-H-lł

T&-lł-31

l.ódł- Południe

Pogotowie .gazowe
14- 55· !3 J 'H· H-11, NI
PO&'OłOwl.e dtwigowe
1ł·ł0-ł1,

Sekcja turystyczna Towarzystwa \d;n1u 3 stycznia. Spotkanie o godz.
Przyjaciół Lodzi zaprasza .na .ko- 14 przy zbiegu
uli-c Gdańskiej i
lejny sobotni spacer po mieście w Kopernika.
ii)

włościcielo

znaleziono skrajnie wyczerpanego dużego psa pręgowanego, jedno ucho
podniesione drugie opuszczone. Po nlewat znalazca nie mote się nim
zaopiekować. prosi właściciela o szybkie odebranie czworonotnego przyjaciela. Telefon: 78-11-82.

r
Dobiec& ~ca

plerwny

roku.

' etap

is.„ 17.IO, 18

'4·87-H

rELEFON ZAUFANIA
IS-11·11
~fLODZIEZOWY
. TELEFON ZA·
UFANIA - 33-50-66 czynn7 od
poniedziałku
do
pi11tku
w
godz. 12-lS.
l'ELEFON ZAUFANIA dla kobiet
z clątą problemową - 17-łO-SS
w godz. 12-22.
TELEFON DLA RODZICOW
33- 2ł-99 - porady wyo:.bowaw·
cze - Cllynny od ponledztalku do piątku w godz. 13-18.
1 ••

Pl

BISTOJUJ BUOllU &BWOLUCY1•

NIEGO (Ul, Odal\lka 13) 1od.I.
f-lł

oDDZIA.r. ąADoooszca <Zll~
1ka lłT) 1ods. 1-lł
ABCHEOLOGICZNB
I
STNOGRAFICZNB (pl. Wolnołot lł)
IJOc1Z. 11-11
mSTORn MIAJITA l.ODZI
(Ut.
Ogroc1owa 15) IOdZ. 11-11
WLOKIENNICTW A (Piotrkowska
282) goc1z. t-11
SZTUKI (WlęckoW•kl••• Mt
10<1%. 11-lT
MIASTA ZGIEBZA (DąbroW11ki ...
go Ul 1ods. u-11
l\llASTA PABIANIC (pl. Obrodeów Stalln1radu 1) 1odll. tl-11

• •„ •

:z:oo - 1111ynne
gOdL t-11.IO,
(kasa do god%. 1UO),
PALMIARNIA czynna w IOdz.
10-11 (prócs poniedzlalków).
JUNA
IWANOWO - „Bolek i Lolek Pil
Dzikim zachodzie"
pol.,
b.o. godz. 15.30, „Boskie ciała"
USA od lat u - godz.
17.15,
19.30

PRZEDWIOSNIB USA od lat 18 13,30, 19, „Bolek I
Dzikim Zachoc1zte"
godz. 15, 11

.....

I F

„'t' {X"

godz.
11.
Lolek
na
- po!. b.o.

0 75

H-5

,.ProtecltOr'' -

WA

&oda. 1~1 1', lł.11;
"Old lureband" Rl!'N·,u1.
b..o.
11od&. 11.11, 1ue
ITUDIO - „lpowłedł eat.eal~a
Wiaku" -

pol. od lat 1' loda•

lT, 19.H„
DKM - „Jłobin•OD Kru- marynan • Yorku" Rl!'N - 1od1:.
18; „lllłl" USA od lat 11 1odz.
17.30, 10

OltA. -

,Piramida strachu" USA od lat 11 łOdL UO, 11,
13.30, 18, 118.30
llTYLOWY - „Menedłer" - poi.
od lat 11 łOdz. 17, l i
TATRY - MAŁB-llTUDY.JNB „Trsy •topy nad z1em111" poi.
od lat 15 godz. 11. li
GDYNIA - Kino aon stop - od
1011z. I do 1odz. u „Imperium
kontratakuje" USA oc1 lat 12
HALKA ..,. „Powrót Jedi" USA
oc1 lat 11 - goc1z. lł, tł
MZ.ODA .GWARDIA - „Dotknięcie
Meduzy" ani. od lat 18 - 1odz.
10, 11.18, 15, 17.18, 19.30
MUZA - „Wielka poc1rót !lotka,
1 t.otka" pol. b.o.
godz. 18;
„C.K. Dezerterzy" poi. od lat 18
godz. !UO
l MAJA - „Przygody AU Baby
I łO rozbójników" - rac1z.-lnd.
od .!at 12 goc1z. 18; „Na calość"
poi. od lat IS - godz. 18.30
POKOJ - „Król Maclu~ I"
po\. b.o. - goc1z. IS.30; „Konoplelka" pol. od lat 15 - godz.
17.30. 19.30.

u r 111 • • ••
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POLESIB - „Imperium kontrata. kuje" - U~A od lat 11 1odz.
lł.30,
„Honor Prizzlch"'
USA
od lat 18 - 1odz. IT, li.JO
Wl..OKNIARZ - „Dawno
temu
w Ameryce" - USA od lat 18
godz. IO lł, li
WOLNOSC „s:r1nat
ostr1e1awczy" - USA od lat 11
1oc1z. 11, lł.30, lT, 19.30: „J'etonek Bambi poznaje łwiat" rac1z. b.o. gods. 11.11
WISLA _ „Honor Prlzllłall"
USA od lat li - 1ods. H, Ił.Jl,

..O/,IFNN.tK t.Ot>ZKl" _ dziennik Robotnłczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa-Ksląika-Rucb" Wydawca: t.ódzkle
. , l kl· d
'}raficzne w t.odri Redagu.ie kolegium Redakcja: kod 90-103 t.ódi. ul. Piotrkowska 96 AdrH
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. tit' - d ial· mi) Redaktor naczelny· Henrvk Walenda 36·45-85; zastępcy redaktora
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wta ltd.

zobacz•

K'Qba,

artY't:roznei.

e4 lat 11 -

gospodarki:
- uspołecznionej (grupa 1, 2 I !I)
..- . - nie uspołecznionej (grupa 3 - ubezpieczenie pracowników 1ekto.ra prywatnego).
Wszystkie wpłaty dokonywag.e po 31.12.1986 r. z tytułu składek na
ubezpieczenie społeczne, nale~y przekazywać na rachunek: NBP IV
Oddział w Lodzi nr 47047-26-189-71, w celu zaliczenia Ich na fundusz
ubezpieczeń społecznych. który zostaje utworzony od nowego roku na
mocy ustawy z 25 listopada 1996 r. o organizacji i finansowaniu ubez.Pieczeń społecznych (Dz. U. nr 42, poz. 202).

Szukamy

Elektronika
pomaga strażakom

Moskwa.,

• • •

Zmiana numeru konta
Lódzkl Oddział ZUS zawiadamia, · te od 1 1tycznia 1911T
częściowej zmianie numer rachunku bankowego, na który
wane są wpłaty na ubezpieczenie społeczne od płatników

et•

łaoa

mpółezMnej"

wprowadzania systemu wspomagania
Wojewódzlmege> Stanowiska
Kierowanla0 ~K'ómendy Woj. Straży
Pożarnej Pl'Ze'.I komputer. Specjalitcl 1 łódzkiego ZETO zapisali jut
w pamięcrl komputera dane dotyczące m. In. zbiorników wodnych
1
1ubstancji chemlcmych nieb&lpleozrtych dla zdrowia ludzkltego.
Po przyciśnięciu guzika można dowiedzieć się, gdzie
znajdują się
(llł)
C>dpOW'lednle ujęcia wody. przydatne pe>dczas akcji ratunkowej. KomDo Sądu Wojewódzkiego wpłynęły dwa akty oskartenla dotyczące puter jeet w •tanie odpe>W\edzleć
zabójstw. Jednym oskarżonym jest 49-letnl J6zet K., który 20 lipca Jak należy postępe>wać w przypadub. r. w warunkach długotrwałej libacji alkoholowej, \V jednej z posesji ku zagrożenia ok. 200 zwlązk:l!ml
przy ul. Abramowskiego śmiertelnie pobił swą przyjaclółke. Druga chemlcmymi - jak I czyim gasić,
sprawa dotyczy 29-letnlej Teresy D., która pozbawiła życia 11\Sł&da, jak udzielać pomooy t'łip.
zakłócającego jej spokój libacjami. Zabiła go • całą premedytacją,
l'kmtę danych komput.w przyjpo czym zawiadomiła millcj~.
mie w pierwszym półroczu 19ś7

-

„„

tut

Ili luteeo 111T
IJztukl w ~~
od~me
wyat.ae bac'dn
cbwvtllwym tytule: „Kolor pned•
mzvstkim". Z lrole4 w Iwanow:!•
(w maju
bo
w pdd~ernlku)
roł)a~ą
tejsi mleiJzkań~ ebpozycję zło
11 1 orrg!n.ałów I ,.._
konstrukcjt pn. „Pobka • tbnme
historyczna". Odmlerm• WJ11taw•
pt. „C!zło
w J>019l!llej tlr.atrinie
Tak w1
Miejskim

sądu

Sąd Wojewódzki w Lodzi rozpatrywał po ras wtóry 11Prn•• 2!1-letnlego dziś Piotra K. oskarżonego o dokonanie gwałtu . t okaleczenie
ofiary. Rewizje od uniewinniającego wyroku założył prokurator. Sąd
Najwyższy uznał ją za zasadną I skierowel sprawę do powtórnego
rozpatrzenia. Dostarczyła ona dostatecznie dużo dowodów, teby Piotra K. uznać wtnnytn popełnloneg przestępstwa. Miało ono miejsce
w ezerwcu 19~ r., opodal zakladów „Stomil", w których pracował
oskarżony. W ustronnym miejscu, w zaroślach, pófnym wieczorem,
pito alkohol. Kiedy towarzystwo się rozchodziło, oskarże>ny przemocą
zatrzymał młodą kobietę. Ciosami noża I duszeniem doprowadził J!I
do stanu nieprzytomności I dokonał zgwałcenia.
Piotr K. skazany został na 10 lat pozl;>awlenla wolności l 11 lat
utraty praw publicznych.

DZIECI-DZIE CIOM

tu.

et•

Wrllmlle rozpoczn11
prace
przyge>towawcze do budowy drugiej jezdn.\ ul. Pabianickiej, stanowiącej
jedno z wąskich wylotowych gardeł. Sama budowa zacznie 1Ie jednak dopiero w r. 1988.
Warto tet swróolć uwagę na modernizację starej I budowę nowej
JezdnJ ul. Nowotki na C>ddnlru pe>ml~zy
ulicami
Mazowiecką a
Kcm1;tytucyjnji. Powstan11 w tym
rejonie wladuklty, przejście podziemne I pętla tramwa.jowa.
Fragmenty kllkunasłu lódzkleb
ulic otrzymaJI\ nowĄ nawłerzcbnlę,
m. In. jezdnia przed „Uniwersałem", ul. Rzgowska od Przybyszewsklego do Dąbrowskiego. Zgierska - oo gran1c
miast.a do ul.
Niezapominajki, ulief' wokół Teatru
Wielkiego, ul. Tuwima - od Kilińskiego
do Kopcińskiego
ltd.
Kontynue>wane
będ11
oczywiście
prace na ciągu Armii Czerwonej
- Rokicińska. w rejon1e Dworca
Kaliskiego I rui. Olechowie - Janowl-e..
(ab)

O
IWOtlll

...

1AOOSZKW11D

ROMA - „Powr6t 6o pr11719łołci"
USA od lat 11 10411. te, li.li,
15, IT.li, Ul.JO

STOKI
„Tajemnioa •:rfrU
Marabuta" pol. b.o. 1odz. 11;
„Kronika wypadków miłosnych"
poi. ac1 lat 11 - 1odL li
SWIT - „Ma tropach Bartka" poi. b.o. I da. 18, „Ooh, Karoli"
poi. od 1 t 11 god1. 11.10
TATRY - „ abelskle azczęłale"
pol. od 1 U godz. 11, tt, li
SOJUIZ -ynne
„Clre~e:
nana wlad07 małp"
o4 lat li 1ods.

u

APTmD

Ktclldewtosa IO. NIClłanitaaa li,
Dąbtowakle10
n,
Lutomlenka
t46. Ollmpłj
Ta, Piotrkowska
61.

Pabiu.lae
ArmU Czerwonej
Konstantyllów - Sadowa tł,
Głowno LOWloka IS,
Ateksa11dró - Kołclu•zkt ł,
Zgierz - SlkOl'llklego 1ł,
Dłl·
browsklego 10,
Ozorków - ArmH Czerwoneł 1T
DYztmT FZPITALl

Chirurgia urazowa - lspital łlft,
Biernackiego (Pabianice. Karolewska 88)
Neuroahirurgia Fzpital llL
Barlickiego (leopclńaldego 12)
Okulistyka - Bzpltal Im. •arllcklego 1Kopclńskiego 12)
Chirurgia c1zleclęca - llzpłtal
Im. Korczaka (Armii czerwonej
15)

Laryngologia dziecięca - llzpl•
tal Im. Korczaka (Armii
czerwonej IS)
Chirurgia
mzczękowo-twarzowa
Szpital im. Barlickiego (Kopciń
skiego 22)
Laryngologia - Szpital
Im.
Barlickiego (Kopcińskiego n)
Toksykologia - Instytut Medycyn v Pracy (Teresy 8)
Wenerologia
Przychodni•
Dermatologiczna (Zakątna U)

••

•n •

Wydawnictwo Prasowe, Lódt. ul Piotrkowska 96 Druk:
poeztowy:
„Dt." Lódź. skr porzt 89
l'elefor_iy: cen·
nae'telne20: 84 06 15 I 33 07 26; •t>hl"lar7 ndpowiPdzlalny
33-78 97;
kultura i oświąta: 3fi 21 flO:
'port· 32 li~ !l5:
·
h. re d a k ·
Redal<rla
not·na··
zam ó ~''lnnvr
<'.Ja n IE' i w rara)
.
~I S1Pnkiewu"t3 315, tel. 32-59 11 (za treśłl n2łnszeó re·
nie nrzedv onr1tow!l.

TELEWIZOR „Ametyst"
1012"
sprzedam.
34-99-21.
14423 g
PRASĘ
do bakelitu 100
lub 200
- sprzedam.
86-48-09, po 20-tej.
14319 g
„COMMODORE" C16 plus
4 - gry, programy sprzedam. Beniowskiego 6.
14326 g
NUTRIE, samca srebrnego, „Syrenę" po dotarciu - na części, pierścionek bliźniak z koralami
sprzedam.
Tel. 51-05-16.
14366 g
KOŻUCH • damski, dziecię
cy - tureckie, futerko
dziecięce sprzedam.
51-98·01.
14403 g
KURTKĘ z lisa -sprzedam. 55-73-95.
/ lł408 g
„RUBIN" 714 sprzedam. '8-17-M, po 17-tej.
14430'

ZAKŁADY PRODUKCYJNO-USŁUGOWE

z

„DREMET" (JGU)
ul. Zawiszy Czarnego 18
OFERUJĄ DO CIĄGŁEJ SPRZEDAŻY:

siedzibą

Gdańsku,

w

MEBLE BIUROWE (biurka, regały, ławy, stoliki świetlicowe, okolicznościowe, szafy na akta,
j odzież, stoły konferencyjne, szafki pod telefon,
biurka z przystawką, segmenty biurowe, krzesła, fotele),
•
WYPOSAŻENIE obiektów socjalnych i wypoczynkowych (meble, pościel, zasłony, firany,
ściereczki, koce, poduszki, kołdry, kanapy jedno- i dwuosobowę ,
• SZAFY metalowe BHP dwudzielne,
•
KOSZE uliczne,
REGAŁY magazynowe składane 1 kątownika
perforowanego i pełnego,
SIATKA podtynkowa typu „Leduchowskiego"
i „Rabitza'',
•
SIATKA ogrodzeniowa ocynk., powlekana, czarna, wysokość 1,5 m i 2 m,
•
RYNNY, RURY 1 ustowe l akcesoria o przekrojach 100, 120, 150, 180,
•
RUSZTOWAN
arszawskie,
•
GRZEJNIKI „ a iera" w odcinkach 1,5-2 mb.
Informacji udziela y od nr tel. 52-41-88.
25-k
•

*

*

n

„

I

n

I

•

DO

• ••

EH •

ZAKŁAD

wcześniejsze,

••

a

li 01rodem. w To- PIANINO Fibigera 11przezo le Mazowieckim
dam, 86-87-44.
sprzedam.
Tel.
lłl590 I

m

Tl~-40.

PIEC akumulacyjny
1ł8Sł I
220V-l,5 kW sprzedam.
dom w Łodzi w
Julianowaka 28 Cłapiń•tanie rurowym, zam1ki
36152 g
kniętym. Listy
38136
skrzypce.
Biuro Ogłoszeń, Piotr- SPRZEDAM
Tel. 52-łS-60 po 14.
kowi
96:
36139 I
RFN-owską maszynę do
1Zycia privileg TopstarDUŻY
dom
-iuper
automatik
wykończony,
1przedam. Listy 14370
1300 m,
możliwość
Biuro Ogłoszeń, Sien·
wszelkiej działalności z BLACHĘ trapezową tół
klewicza 3/5.
lokalizacją
w Zgierzu
t - na pokrycie daprzy E-16 - sprzedam.
chu, pralkę „Diana" FOTELIK 1amochodowy
Tel. 16-36-08. '
kupię .Sł-12-32
- 1przedam. 82-94-67.
1"38 I
181111 I
14419 g
KUPIĘ

PR

TARGI

ZAKŁADY

YSŁU

PRZ

DZIEWIARSKIEGO „WOLA"
WOLI

W1 ZDUŃSKIEJ

GŁASZAJ.Ą

PRZE

RG NIEOGRANICZONY

na 1przedał umochodu 014to we10 H Woł1a", ł1'P Gas-14, rok prod. 1978,
nr silnika 105652, ir reJ. SIZ-149 B, łeDI sbyłu 5711.000 sł.

Przetari odbędzie aię drut 16 1tycznla lł87 r. o 1od1. 10 w 1iedzib!e

przedsiębiorstw& pr~ ul. Dbgiej 30.

JeżeM prMtar1 nie dojdz.e do 1kutku,

druii

pnetar• odbędm ale w

tym N.mym dniu o godz. 12
1
Przystępujący do przetargji \Vinn4 wpłacić wadium w wyeokojct 10 proc.
ceny zby~u w dniu przetarg' w 1odz. 7-9.
Samochód można oglądać'w przeddziefl pnetarlU w godz. 8-1' oraz w
dniu przetargu w godz. 7Zastrzegamy 90bie praw uniewatJnienia przetargu bez podania przy-

czyn.

Bnków

W

OlprZfJCle

23-k
2-k

me Uzupełniamy,

ZRZESZENIE PRZIDSIJ!:BIORSTW PRZDIYSŁU MASZYN
WŁOKENNICZYCH „POLMATEX"
w Łoąr, ul. WOLCZAIQ'SKA 55/59

OGŁASZA

PRZETARG I NIEOGRANICZONY
na aprsedd 1amochodu
arki „Polone1", nr reJ. LDA-138 Z, nr 1ilnlka
86480, rok prod. 1981, cal owity przebler 155.842 km, akpleń 1ułyda 55
proc., cena wywoławcza 800.000 1ł.
Przetarg odbędzie się w dniu 16 stycznia 1987 r o god:&. lG w al.etimbie
zrzeszenia - Lódf, ul. W6 zańska 55/59, pokój nr 208.
Pojaz<i można oglądać
dni u 15 stycznia br. na pall'klncu &rzenenla,
l.ód:t, ul. Wólczańska 55/5 w godz. 9-15.
Przystępujący do przeta u winni zgłosić wadium w wysokollci lG proc...
eeny wywoławczej, najpó "ej w przededl1Jiu przetargu w kiuie lll'HIUlllia, Łód.1, ul. Wólczańska /59, pokój nr 408 w god1. 9-1!1.

Zutn.egamy robie praw

bez podania

od1tł1Pienia

przyczyn

Bll."&lków w 11/l)l'Zęcle ~ ~am)'.

PIĄTEJ[,

I STYCZNI

m

PROGRAM
11.00 Koncert.
11.57 !tom nlkaty.
1U9 Sygnał czasu. 12.05 Mag yn In·
formacyjny. U.30 Kapela z astrzę
blej. 12.ł5 Rolniczy kWldrlllJI. 13.00
Komunikaty. 13.10 Radio kletowców.
13.30 Cudze chwalicie swego Ee znacle. tł.OO Wiad. H.05 Magaz n Muzyczny. 18.00 Wlad.
11.05
uzyka
i aktualności. 17.30 z archlwf: pol·
skiego beatu - aud.
18.0 Wlad.
18.20 Koncert dnia. 19.0ll
agazyn
Informacyjny. 19.25 Chwila
uzykl.
19.30 Radio _ dzieciom: „s otkante
przy kominku" - aud. 20.0 Dziennik. 20.15 Koncert tyczeń. 20. 5 Wier·
sze dla ciebie.
20.55 Ko unikaty
Totalizatora. 21.00 Komunikąy . 21.05
Kronika sportow,a. 21.15 Muąrl;:a ba-

DA UJ
KA lt .W

RATU d· ZYC

-----· -· -~ .:.

I.,

ślu1arsko-me-

chaniczny sprzedam. 84-70-09.
14486 g
WANNĘ żeliwną 160, suknię ślubn" tanio sprzedam. Wólczańska 63/11.
14452 g
POMIDORY nasiona naj-

od przetargu ~ tmłrNUnlania
1-111:

karłowe,

gruntowe:
„Nestor",
„Person",
„ Talliński"
„Manitoba"
wysyłam
za
zaliczeniem
pocztowym.
Edward
Masiera, , Łódt, Chocianowicka 12.
3M18 g
KUPIĘ nadwozie 126p po
wypadku. 43·89-71.
14301 g

·--······--_ „ ..
-········-····•&••~

„••• „...._

TRZYPOKOJ0WE z kuchnią, bloki Tomaszów Mazowiecki zamienię
na
mniejsze
- Łódź. Listy 14442 Biuro Ogło
IZeń, Sienkiewicza 3/5
M-3 własnościowe zamienię na domek z dział
ką
Łódź lub okolice.
111-89-16.
14364 g
M-4 z telefonem (65 m)
zamienię na dwa mniejsze jedno z telefonem 87-04-53
3612'3 «
MATKA z dzieckiem poszukuje mieszkania
36-42·70
.
36103 g
CZĘSTOCHOWA
- centrum (39 m} - kwaterunkowe,
komfortowe
zamienię
na mmeJsze
w Łodzi lub okolicach.
Częstochowa tel. 527 -02.
36163 g
MIESZKANIE spółdzielcze
62 m Warszawa zamienię na dom
z ogródkiem Ł~dź.
Listy
36160
Biuro Ogłoszeń,
Piotrkowska: 96

„ .....,.•.•

· •••••
. ·,,,J
•••. - •• „ ••••
„,_

-•u••••·••-.w
••••rw•_.
-· •• ,.„,, •• -... .,.,.,
__

FOTOGRAF pod•jmi_e riałą pracę.
Oferty 85711
Biuro Ogłoszeń, Piotrkowska 96.
CHEMIA korepetycje.
Mer Róziewi<n: 33-75-21
8S'710 g
INŻYNIER mechanik
praktyka ponukuje pracy.
Liaty 36171 Biuro
Ogłoszeń,
Plotrkow1ka
ff
GEOMETRIA wykreślna.
łS-42-711 .In:t. Ciesielski.
35983 I /35085

•....„.,_
_
-·········_
........
-·······-_.,...,.

LODÓWKI

- naprawa.
88-16-88.
86498 I
NAPRAWA pralek automatycznych,
81-51-69,
Fortuniak.
Pawłowski

111118 I

PRZEPROWADZKI,
7ł-68-0ll, od 18 do IO,

Gnema&.

-·

UKŁADANIE glazury,
86-42-43, Karliński.

Włodarczyk.

14401 g
$LUBY i inne
uroczystości fil.mujemy kamerą video, kręcimy filmy i reklamy dla instytucji.
33-06-67,
51-96·24,
Piotrkowska
142, Radomski.
14508 g
DEKODERY PAL/SECAM
instaluję,
komputery,
magnetowidy przestrajam. inż. Kamiński, Zachodnia 75, tel. 48-13-37
14831 g
MYCIE okien. Rachunki.
86-87-33 Sciubeł.
/
14847 '
ANALIZY lekarskie, Piotrkowska 204/210,
Jeziorski.
14938 g
CERUJĘ rozdarcia kożu
chów. Krótkie terminy.
Frankowski
Więckow1klego 23.
35927 g
„JOWISZ-RUBIN" naprawa. 515-24-58 Muszyński
36445 g

-···„···-····-··
·-·a·•„··-- · · • • •11a......-..

PANOWIE!
Bocaty wy·
bór interesujących· ofert
Jllatrymonialnych
Pań
poleca Biuro
„LIDO"
Gdynia 10, skrytka 37.
ZAPRASZAMY!
7541 k

ATRAKCYJNYCH towarów - konfekcja, bieliźniarstwo,
dziewiarstwo męsko damskie poszukuje sklep w
Jaworznie.
ul. Rynek 6,
tel. 640-23, godz. lll-18.
14212 g

,_

.......
_
,
.
„ ..
---···---······-

-.

„„-..i-

HENRYKOWI Snita,
Zgierz Parzęczewska 16
bi. 15/1 skradziono prawo jazdy.
14410 g
ZGUBIONO prawo jazdy,
Urszula Krych, Bratysławska 12.
lł402 I
ZGINĘLO
prawo jazdy,
Cezary Rorbach, Elsnera 13/33.
14384 I
BARBARZE
Rędzikowskiej,
Marusarzówny
11/28 . skradziono prawo
jazdy.
1'868 g
ZGUBIONO prawo jazdy, Ryszard Brandebura, Zamknięta 8/25.
. 14359 g
FILIP
Altman, Zgierz,
Powst. Sląskich 6 zagubił prawo jazdy.
14395 g
SYLWESTER Lelak, Grabieniec 7a za&Ubił pra·
wo jazdy.
14372 I
ZDZISŁAW Tylki, Narutowicza SO zacubił prawo jazdy.
1341' '

WYROK SĄDU
sąd Rejonowy w Lodzi prawomocnym wyrokiem
z dnia 2 maja 1986 r. wydanym w trybie przy·
spieszonym, skazał Elżbietę owczarek ur. lB 1.1•
1topada 1956 r., córkę Fel.Iksa, zam. w Lodzi, ul.
Odrzańska 9 za to, :te w czasie od kwietnia 1985
r. do kwietnia 1986 r. nabyła w jednostkach eo·
1 podark1 uspołecznionej alkohol łącznej wartokl
n.635 u., który następnie sprzedawała z zyskiem,
:zyn!ąc sobie z popełnionego przestępstwa stale
tródło dochodu, na karę I roku I IO miesięcy pozbawienia wolności, 250.000 zł. grzywny I kont!·
1katę mienia
caloścl, z podaniem wyroku
do
publ.lcznej wiadomości.

WIESŁAW
Wachnicki 5KRADZIONO prawo joStrzelecka 16 - zgubił
dy
Juszczak
Juliu1s
prawo jazdy.
Zgierz Północna 1
36093 f!
36175,
KOWALCZYK Sławomir
BOGUSŁAW WojQiechowWojska
Polskiego
42
ski Piękna 3I zagubił
zagubił prawo jazdy
prawo jazdy
3817ł'
36112 P. ANITA
Minkner-GoneA
Ryszard
PIETRUSZKA
11 Listopada 27 zaguzagubił
Berlińskiego 7
biła prawo jazdy.
prawo jawy
3618! I
36143 g
SKRADZIONO prawo jaZ..
ZBIGNIEW Kubiak, Rydy Beata Łysoń Fabia..
sownicza 28 zgubił
nice 20-lecla 8.
prawo jazdy.
38153 I
36138 I!. UNIEWAŻNIAM zagubioną legitymację służbo
ZYGMUNTOWI Stańczy.
wą
kowi, Wigury 9 skranr 1023
PWSSP
Tyczkowska Elżbieta
dziono prawo jazdy.
36131 g
381'8 I

OBRONY PRAC DOKTORSKICH
Dzlekan t Rada Wydzlaiu Biologii t Nauk o Ziemi
Uniwersytetu Z.ódzklego podają do wiadomo~, łe w
dniu 13 stycznia l987 r. w Gmachu Blologtl, Łódt, ul.
s. Banacha 12/16, sala 126 odbędą się publiczne obrony prac doktorskich:
- Godz. 10.00 - mgr Marii Korkuć na temat: „Po· równawcza analiza cech morfologicznych I anatomJ>znych 4llza - Noemacnellus barbatulus (I.innaou1,
l768), w nawiązaniu do warunków
abiotycznych t
wybranych -charakterystyk populacji". Promotor: prof,
dr hab. Tadeusz Penczak . z Uniwersytetu Lódzk1e10.
- Godz. u.oo - mgr Zofii Relszer na temat: „l'ł•
zy!cochemlczne wlaśclwośc! hemocyjaniny nlektóryc.ll
Oniscldea". Promotor : prof. dr hab. Roman Gond'llo
z Uniwet'sytetu Lódzk!ego.
'
Prace doktorskie znajdują się do wgl11du w Bibliotece Uniwersytetu Lódzkiego, Lódt, ul. Matejki U.
Wstęp na rozprawy wolny.
Dzlekan 1 Bada Wydziału Ekonomłczno·SocJolqtes
nero Unlwer1ytetu l..ódzklego podają do wladomotcS,
te w dniu 12 stycznia 1987 roku o godz. u.oo w nlł
T-łOl, ul. Rewolucji 1905 r. nr łl odbędzie się publl·
czna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Leona
Karewicza pt. „Dynamiczny charakter fQnkcjł kosztów Inwestycyjnych, a ocena efektywnollel ekonomicznej przedsięwzięć rozwojowych cna pr:eykładzte
elektroenergetykt)". Promotor: Doc. dr Zdzisław Pro-,
chowsld.
Rozprawa doktorska znajduje się do wgl11du w BI·
l:''lotecc Uniwersyteckiej, Łódź, ul.
Matejla
31/H.
na rozprawę wolny.
_.
1

Wstęp

w

Koledze

JERZEMU KOWALSKIEMU

THl-k

WYROK

wyruy
•mtercl

1ł,boklego

z

współczucia

powodu

MATKI
•
RADA NADZORCZA,
POP
PZPR, NSZZ oraz KOLEZANKJ I Il.OLE·
DZY ze SPOI DZIELNI
INW ALIDOW
APARATURY
EI.EKTROTECHNICZNE.J
„POKÓJ" w ŁODZJ

SĄDU

składaj11,:
ZARZĄD,

s11d Rejonowy w Lodzi prawomocnym wyrokiem
dnia 18 kwlę!nia 1986 r. skazal Marka Warycha
ur.
u lipca 1966 r. syna Józefa zam. w Lodn
ul. Pryncypalna 61a za rozbój połączony z zaborem zegarka ·1 pieniędzy łącznej wartoścl 7.100 &I.
na szkodl: osoby fizycznej, na karę ł lat I 10 ~e1ięcy pozbawienia wolności, 50.000 zł.
grzywny,
konfiskatę
mienia w całości, pozbawienia praw
publlcznych na okres lat 5 1 podaniem wyroku
10 public:imej wladomoścl.
1

Mgr JERZEMU LASKOWSKIEMU
ascsen wyrazy

współczucia

1

powodu

łmletcl

OICA

WYROK

SĄDU

składaj11,:

JtOLEZANlU I . KOLEDZY ora1 MZ.O·
DZIEZ z VlU LO Im. A. ASNYKA

811,d Rejonowy w Łodzi prawomocnym wyrokiem
z 17 patd~ernika 1986 r. skazał Ireneusza lana Werenca ur. 29 grudnia 1959 r. syna Gustawa
zam.
t.ódt, ul Narutowicza 181>, na

karę ł lat i 8 m19pozbawienia wolności l 128.000 7J grzywny,
mte.>"•a w caloicl, pozbawienia praw
publicznych na • lata oraz podanie wyroku do
publicznej wladomoścl, za przestępstwo polegaj11ee na tym, że działając w recydywie wlam11ł si'
do kwiaciarni, skąd dokonał kraddety rótnyeb
l)?zedmlotów łącznej wartości 109.175 rJ na szkod•
os.>by tlzycm.ęj 1 Prsed1lębiorst\lia Ofl"Odnll.'z9ł10
Lodll!.

1łęboklm talem aawladamlamy, te w dniu
&:r:uduia 1186 T., -po długotrwałeJ chorobie,
smarła nasza. Koleżanka

Z

1ięey

H

konfiskatę

$.

+

P.

JANINA WRZESNIEWSKA

„

RZEMIESLNICZKA.
'W}'Tasy wsp6lczucla Rodzinie 1kładaj11,
KOLEZANKI i KOLEDZY z PAWILONU
RZEMIOSŁA

WYROK

SĄDU

S.

WACŁAW

•

pnwdllłwym

i i li

- ;;

Wlad. JUi Lektm7 Cswór'llt. lUI
Jazi tradyoyjny - a.ud. Io.li Wl•·
ozór muzyki .11.łO Narodowy Czyn
Pomocy Szkole - aud. 22.00 Cl nleuównani - aud. 12.50 Gra o przyszłoM aud. 23.05 Muzykoterapia aud. 13.30 Wieczorne Peregrynacje aud. 23.45 Chwila muzyki. 23.5'0 Wiad.
23.55 Kalendarm radiowy.
'l'ELEWIZJA

PROGRAM I

P.

talem tegnaj11, Go
,
NA.JBLIZ!ll KOLSDllT

PROF. ZW. DR HAB, MED.

WACŁAWA

SOSNOWSKIEGO

wleloletlliego przewodniczącego I członka ZarQ•
du Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzy1twa
Ftyllljopneumonologlcznego, członka honorowe10
towarzystwa. Cze~ć Jero pamlęcll
KOLBZANKI I KOLEDZY z ł.ODZIDSGO
ODDZIAŁU PTI' -

„ .

li.Ili ,,Mlenka6"
w1zechnlca
budowlana
li.OO Dobranoc
,,Przycody
Skrzata Dzina"
19.10 „Dom rodzinny" - wspomnienia Jana Dobraczyńskie10
19.30 Dzi•nnill:
IO.OO Monitor n,do:7
IO.IO „Poprzez 01ieil' film
prod. radli.
2UO DT komentaru
22.05 Kontakty
22.35 DT - wiadomości
22.40 „Hańba" - film dok. prod.
USA

18.00 Wiadomości (Ł)
18.30 Muppet show, czyli rewia
gwiazd bohaterowie filmu .,Gwiezdne wojny"
18.55 Posiady czyM party Po 16ralsku
19.30 Dziennik
20.00 „Ogrody świata" (1) - ,,RaJ
utracony i... odnaleziony" pierwszy odcinek 1erii filmów dok. prod. franc.
20.30 Bravo - magazyn l'OZI!'.
11.10 Spiewa Marcela Kralova (l.)
21.40 „Matka i córka" film
tab prod. włoskiej w roli
cłównej Sophia Loren

Pll9QBAM D
1UO Ma1u711

+

SOSNOWSKI

Z 1łęboklm talem te1namy zmarle10 w lln.lu
11 1'fUdnl1 1986 roku

/

Tj

ŁODZI

wychowanek Korpusu S:adet6w - w Rawiczu,
absolwent Szkoły, Podchor11łYch San!tarBJ'•ll w
Warszawie.

TłH-11

.

w

W dniu 11 1rud'11la 1986 roku miarl

Prawomocnym v;yrołdem 811,du Rejonowese w
Zgierzu 1 dnia Il Qddzlernlka 11&6 r. 1kazani ao1tall:
.
- Stanisław l..abuda a. Piotra sam. w Prol>o1zczewlcach nr 2ł na karę I lat 1 IG mles!ęcz poi.bawienia wolności I 250.000 ucnycb 1rzywny
11
ltradzle:I: :i: włamaniem mienia apoleczne(o o war·
toścl r11.eznej 168.400 złotych I kradziet 1amochodu
„Skoda" wartoJ,oi ł50.000 .Il na 1zkodę osoby prywatnej;
- Julian Labuda 1. Piotra sam. w ZSlersu Ili.
łtaffa I m. I na karę I lat I I miesięcy pozbawienia wolnośOi I rrzywnc w kwocie ISO.OOO rJ aa
włamanie I kradzlet mienia społecznego o warl04ć! 168.łOO złotych oras u
nabycie aamochod11
1 czynu zabronionego;
- Lucjan Hy:ty6skł 1. Kazimierza zam. w Co!!sl
ul. Kosmonautów ł m. łł na kar41 ł lat po:i:b11·
wionla wolności i graywn11 w kwocie llO.H Ili za
włamanie l kradzle:t mienia społecznego o wartości 168.łOO zł w warunkach recydywy oraz
ra
pomoc w ukryciu .amochodu uzyskanego za pomoc11 czynu zabronionego. Wobec 11kazanych Sta·
nislawa Łabudy i Lucjana Hy:tyńsk!ego -siid ont!'kł
częśclowii konflskat41 mienia, a wobeo .Tullana La·
budy całości mienia.
·
Na rzecz pokrzywdzoneto oddziału PU ,,spolem" w Zgierzu zas11.dzono 101.ldarnie od •kuanych od81tk_~owante w kWocle ł'l.100 li I sar:aą
llllono publikaoj• w)'l'Okla w "Dslennlku Lódzkl1r1".

-

roku - aud. li.Ol W1ad. li.Ol
M• IOft" - aud. H..łO Clwia&da łJ'IOd·
rótnych lruitrumentaćh. u.10 Repety• nla: B11'i Crosby. u.ao H. R01endorcje z jaz:r:u polaldego - aud. ai.oo fer „Wielkie 1010 Antona I." _ oda.
Wiad. 13.26 Na rockow• nut4 - a.ud. 12.00 Serwi1 Trój kl. 12.05 W tonal!ji
Trójki. 13.oo A. MacLean „Przelę:iz
PBOORAM D
z.łamanego 1erca" odo. 13.10 Powtórka z rozrywld. Ił.OO Tańce 1zlau.oo Zaw1ze po jedenastej.
11.10 chetne. 15.oo Serwl1 Trójki. 15.05 Rock
Muzyczny non stop. 12.00 z muzyk11, po polsku - aud. 15.40 „Korab 300"
przez wieki.
12.2s Jazz na głosy. - aud. 18.00 Zapraszamy do Trójkt.
13.00 Wlad. 13.0li Serwis Informacyjny U.OO T. Parnicki „Srebrne orły" (L). IS.li Sprawy do Hlatwlenla - odc. 19.30 Trochę swingu. 10.&0 H. Jl.o..
prof. 1. Góraki aud; (Z.). 13.20 s malo· Hndorfer „Wielkie 1010 Antona V
wanej 1krzynl. n.30 Album opero• - odo. 10.00 Magazyn muzyczny
wy, tł.OO Kapitan Nemo. tł.SO Rytmy aud. 20.łS Klub Trójld „ProbletnT 1
kamawatowe. li.OO K. Mlcha1ow1ld odtywlaniem 1lę" - aud. 11.00 Tny
„Wspomnienia". 11.19 Znane ozy ni• kwadranse jazzu. 11.4& Klub Trójlrl.
znana.
15.SO Niezapomniane gło1y, u.os Inf. aportowe. 22.18 J'olk-muzT·
niezapomniane melodie. 11.00 Dzieła, ka 1 przy1zlo4c1 - aud. 22.45 Klucs
style, epoki. 19.SO Erle Stanley Gard· do wspólezesnołcl - cz. n - aud.
ner - „Adorator panny West" odo. 23.00 Zapraszamy do Trójki.
17.00 Wlad.
17.os Rozwt11,zan1e zag.
muzycznej Cl..). 11.10 Aktualnołcł dnia
PROGBAMIV
(L).
11.30 Magazyn "Pl11,tek" (l.).
18.30 Klub Stereo 19.30 Wieczór w
u. ee Dom I łwlat - mag. n.oo
filharmonii. 21.00 Wiad. 21.05 W!e- Wlad. 12.05 ABC muzyki rozrywkoczarne refleksje. 21.10 Od ragtlme•u wej - aud.
12.30 Radio Moskwa.
do swingu. 21.30 Wieczór literacko- 13.00 Swlat wokół nas. 13.25 Jubileusz
-muzyczny.
wrocławskich kantorów aud. 14.M
Popołudnie Młodych. 17.00 Wlad. 17.05
Muzyka oratoryjna - aud. 17.55 Wid·
PBOGRAM m
nokr11g - aud. 18.25 Chwila muzyki.
18.30 Język angielski (8). IUS Chw!la
n.no To ąlko btuea. tlM ..KIR- muzyki. 18.50 Studio ekspertów. 19.30

-

1498!5 g
$CINANIE drzew 55-55-42

urełanki

23.20 Rozmowy intymne
23.50 Wieczorne wiadomości

(3)

1.30 DomMor

lł.35

Domowe przedazll:ole
10.00 DT - wiadomojci
1o.io Film dla II zmlaair - ,,Popr:i;ez ogień" - film prod.
radz.
11.20 Magazyn domatora - „Tacy jak my"
11.4!1 Prawo na eo dziel\
16.20 DT - wiadomości
16.25 Dla młodych widzów: „Zespół"

16.50 Piątek li Pankracym
17.15 Teleexpress
17.30 Bai próby - Turniej taflca
towarzyskiego

• lł•boldnl talem
odenła od Dll na

1awladamlamy, te w dniu 30 1rudn1a tłH roku
1awsze, przetywszy 78 lat, nasza. najdrouza
Mama, Babcia I Tdclowa
ł.

ł

P.

BRONISŁAWA CIEŚLAK
• domu KISIEL, I voto MOSINIAK.
Poarzeb odbędzie sł• w dniu 3 stycznia br. (sobota) o godz. 11.30
z kaplicy cmentarza rzym.-kat. nil Zarzewie, o czym powiadamia
porrll,jona w 1ł41boklm smutku
RODZINA
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FOZespół

..MM

jatem bkonał.a (ale jestem doskonała dla ciebie)" - to tytuł n.owego prz;ebo-

ju Grace Jones. Zlnan.a z nieoodzlannej fry.
suq I elmtrawagancklch strojów clemnoskó.
ra ptoeenltark.a, po krótkiej prz;rgodzie z
filmem, powraca do muzyki. Podobno Grace
Jonet - edY jenoze praoowała w Paryżu
ja.ko modelka chc!tła przede wazy.t'k!m ·
zoet&ć aktork11. Wl"encie jej ma~!a się
1pemtły. Występowała już m.dn. 1r filmie
„Nlazczyclel Oolnan" oras zatrała rolę kobiety od ,,mokrej roboty" w jednym 1 odeinków ekra·nowyeh przy16d Ja.mewa Bonda.

S

a.boty -

.

nego) okazał 1141 George Harrison. Gdy sala
znajdujl\Ca się blisko jego domu w Henleyon-Tharnes miała być przeksztatcooa w sklep
samoobsługowy, ex-Beatles zebrał 8000 podpisów pod petycją 1 prośbą o uratowanie
kina „Regal" od półek i mąką I makaronem. Warto dodać, t.e Harrison jest od pewnego cza,su r6wntet zawodowo zwiąU1111y z
filmem. Niedawno wnedł na ekraiy obraz
„Shanghal
BurpriM"
(„Niespodzlankt z
Szanghaju") z Madonn11 w roli głównej.
George Hairrlson napieał do filmu muzykę
oraz kierował jego produkcją.

Grace Jonet · odnOS!. jednak jako piosenkarka wykonując muzykę
okr~laną mianem „nowofalowe d!.soo".

.

...

Znana 1 wielu wspamdałyoh l>iosenek, takiel\ jak chociażby słyn'!le „źłoto", grupa
Spandau Ballet, po kHku mniej ciekawych
nagraniach, przypom111lała ·o twoim lstn~e
niu udanym utworem „Throu.gh The Ba.ITlcades" („Przez barykady"), który :mała.zł •ię
na jej kolejnej płycie.
Wielkim

• •

miłośnikiem

•

k!Jlla

(dokładnie

jed-

• I

}ed4'G I naj•bac'-

cha.rakteryaty<L
d.zlej
nych .,-mbold holan.dk!ego obyoaju - moc11
ai•bawem
stać
art,,Jrułein
ni-1qalnym. Ich produe9Ml \
blj11 n& alaml: .tanow~ wl'O'wMc drewno llporwe jest cora.:r gorszej ja.koki, 'bardziej kruche i porowate I nie nadaje się
nawet na „pamiątkowe" saboty,
produlllowane a: myłlą o turystach. Znawcy twlerda:ą, te przycz:rną tego stanu
rzeczy było
wprowadzenie nowego, szybko
roanącego gatunku Upy, Drzewa
tego gatunk'll osiągają
wiek
,,.dorosły"
jut po 10
latach,
podczas gdy poprzedili!e potr?Jebowały n.a to 215 lat. Zhi jakoś~
drewna ni• jes<t jedynym pr(>bl«n«n -

Spandau Ballet.

Największe aukc~

arne c mury nad sabotem

•i•

suoby 11Urowoa ma-

Sabot utytkowy
wa!y kll<>tram. W Zim.1e noga pozostaje
w nim a!411>łe. w leoie - ll'Ucha.
Wielu lełtany zaleca saboty ja-

1 łtdid,m IOk!em,
ooru
rzad%1~ S?OtY'ka .ię wysad~e

Mlj11

lipami drogi, rolnicy zerw.al! z
tradycją wysadzani-a tymi drzewami rranłe twoich pól.
Obean.le produkruje się w Holandii ok-Oło 3 mln p.ar sabotów r007Jilie, z których 2 mln
to „pamiątlm" (75-80 proc. tych

ostatnich
eksportuje
się do
USA, Japonlń, Francji, Włoch,
RFN i krajów
skaJ!ldY'IlB.Wskkh). Pozostał:l"" mUl>O«l sabotów ,..utytkowych" pozos-ta.je w

knju -

1r:llpujJI

„

~·

Jed-

na.Ie n<llłrone, l'tlllrCZa.jll n.aj-

-

lfdt\lmte Nll-

wyhj na li

n!cy. Produkowane 111 w Ił rosmiaraoh l lrontują około 215 florenów, podczaa gdy oena bogato :lldobionych ,,suwemTów" dochod-%1 nierzadko do 700 tl·orenów.
Coraz rzadziej
moma
spotkać s.aboty
wykonace rę02JI1le ostatnie szkoły uczą
ce teg'o zawodu zamknięto w
1947 rok'll. WykwaHf!Jkowamy robotnik jest w staniie wykonać
parę 1abotów w ciągu
2 god~in. maszyna w cluu 1oo~bny
fabrykuje ~ par.

:Będąo

mt~ące.

od stuleci

l')rHdmdo-

tem oodziennego, powsz-echnego

użytku, saboty dopiero niedawno za!interesowaly hlsfloryków,
którzy maj(\ sporo trudności z
ustaleniem daty Ich pojawienia

się

W'mli

Krzyżówka -

DLA NAJMŁODSZYCH

.obuwie ortopedyczne.

nlilr dośc! azybko się zufywają

,,Centralu''

Oznaczone kropkami
pola rysunku zamaluj
kredką lub kolorowym
tuszem. ·Czy poznajesz
co jest na obrazku?
IDK

CEN.

TBAL

POZIOM01 1. U 1t6p U1tronl.a, I. J'eda.o.tka muy etosowana
w obrocie kamieniami szlachetnymi I perłmll, 9. W kolejce do
lelr.&rza, 10. Skarpety rekruta, 11. Reprezentacyj!Il4 aa.la wykladowa wyt.azej uezelnl, 13. Fetor, lł, Gł~b1' obrazu, 15. Kawa.
lek nczęśc!a, 18. Powl~k:szająca do maczków, 20. Przejście se
lwlatla do ciemności, 22. Różnica między rumami przychodu
ł t"OIOhodu, 25. Powieść Henrykia Slettklewlcza, 26. Zbiór cRu·
lich nici, 2'1. <>mobna, otzklona 1za~lal.
PIONOW01 1. Im!41 m.-lrle, 2. Naj11tt6tn7 Nmochód ł. lfl•
tyk.ałna łwięto4dl. ł. Twoje 16rne kończyny, I. Płaca od ntuld,
6. KomJ>fi!ll, 'l. DtT'lln<>wy lnstrumant muzyczny,
12. Jedm.a z
elelTJtrod, lł. Sekta, 16. Niewidomy, 17. Pok!~J 19. Podni<>Bl<>ść,
21. zatOka I portem Ryga, 22. Dysputa, 23. 81t1epC>WY bufet, 2ł.
Prztiot.ony m~kiego klasztoru.
Oprt.t1.1 J. KAl.UZKA

DO ROZOOSOWANIA: Talon wat"Wel 1!00 sł, ufundowany
przes SDH „CENTRAL." w Lodzi - term1n nadsyta.nla roi:wt-..

zań

tyg<>dn:iowy. .

~
~

~

S
~
~

S
~
S
~ ·
S
S
~
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~
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Na,pi al

Samuel Crash
- Tym razem feste§ skończony, Gibson - stwierdził lnspekLot Perry, patrząc z odraza na skutego kajdankami
barczystego mężczyznę sitidzącego na pokładzie patrolowef motorówki.
- Zamordowałeś dwórh pollciarilów więc sę
dziowie nie będą mieli wątpliwości, jaki wydać wyrok. A oamlełasz jak się
śmiałeś, kiedy obiecałem. że:. wkrótce etę
dopadnę?

- Faktycznie, nie doceniłem pana, Inspektorze - odpowiedział ponuro Gibson. - Nie przypu~1ezatPm, że jest pan
gorszvm sukinsynem ode mnie,
· - Co taktee:o? 6łez się se słowami!
- Po co t.a komedt" 1n„1:J-ktorze
zatrzymany wzruszył ramionami - Oba1 doskonale wiemy że śwhdomie wysłał pan swokh ludzl na pewna śmierć.
- Gadasz bzdury, Gibson Sierżant Perry ruchem głowy wskazał stojącego
przy sterze policjanta w mundurze je~t §wladklPm, :!:e ostizegałem Ich,. aby
zachowywali się ostrożnie.
·
- Do kogo ta mowa Inspektorze
Gibson roześmiał się Ironicznie. - Na.wlasem mówiąc nie mam panll te.go wcale za de. Zawsze szan11wał<>m ·ludzi, którzy potrafią konsekwentnie dążyć do celu.
..,.. Daru1 sobie tę czcz11 gadaninę
mruknął Perry, tapalajac papierosa. Nic cl to nie pomoże.
- To będzie oznaczało. że nadal jest
pan tylko teovm gliną.
8 DZIENNIK LODZKI nr 1 (lUll)
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Do czego zmlen:asd
Odpowie mi pan ·na• je4ae pytanlet
Zależy ...
Co pan I sledant dott&nl•cle • •
jęcie mnie?
- Nie wtem.
- A ja wtem - 1twlerd11lł 1 Ullllechem Gibson. - Dadza wam lilty pochwalne I po eto.„, no, mote po dwieście dolarów nagrody.
- Myślę, te co najmniej po pl•dl•t.
- Niech będzie, te _eo pięćset - 110dzlł się Gibson. 'l"ymczasem towar,
który przy mnie anale:tltścle, wart jeat
co najmnle1 trzy mtliony.
- I co z tego?!
- Niech pan pomylll, ln911ektoru. Jeśli zmienicie trochę kurs, najdalej
za
pół rodziny przekroczymy 1ranicę. Mój
odbiorca czeka juł na mnie 1 gotówką.
Odbierzemy ją razem, podzielimy na trzy
równe czękl I każdy 1 nu pójdzie 1woją drogą.

- Mamy zapomnieć, że aabłle• nuąch
kolegów?
- Przedkładacie głupie eentymenty nad
ponad mlllon dolarów na głowę?! Przecie± przez całe tycte żaden a was nie
No, Inspektorze,
zarobi takiej forsy!
niech pan zdejmie ml bransoletkL
Wybij to sobie i głowy. Gibson Inspektor. - Nie po to uza tobą prza prawie trzy
lata, teby teraz puścić clę wolno!
- A ty, 1ierfancle? Gibson 1wr6ełł się do policjanta prą 1tern. Po-

obruszył się
ganiałem sie

„

trann mJflec! Jot!C111Dt.,
fi*' -.
klln samym tępym &lln11. jak twój 11efT
- Ja... - na twarzy 1tertanta wldad
było wahanie. Ja... - powtórzył, pam11c niepewni• na lnlłJ)ektora.

- Do

podziału

jeat we

trą

mlll097

lru11ł dalej Glb10L
- Ja... wyjąkał ru j•llCH lłertant. Nagle podjął deqzję. Bły1kawlcs-
nym Nchem wyrwaZ 1 k&bW'J ffWOlwar.

-

•

•

•

- In wtdwln - 9dJewiedztał tnapelrtor. - Kamlzełkl kuloodporne, to jednak doskonaJy wynalazek. Za parę dni
po 1lnJaku, który 1robila mi kula tego
durnia nl• ~I• nawet •Iadu.
- Cholera - mrulmlll se lłojcill GlbIOll - powlnlenmn sprawdzić.
- Powtnlen„ - p~aknlll l'errJ', Podnlft bramoletlti I
- Mote •l• jednak do1adamy lnąak
łor•? Teru do podziału jut na1 t7lko
dwóch.
- On łel taJr m:rllał - Perry "rkn~
na awłoki 1lerłanta.
.
- To dure6. Z panem nl1dy bym tak
nłe postąpłl. Gibson mówiąc zaczął
powoli zbliżać •ł• do inspektora.
- Stój - osadził 10 na miejscu Perry.
- Rób, • kazałem, albe rozwal• cl41

Inspektor Perry powolt otwor.,.r ooą.
Ból w klatce piersiowej. który odebrał
mu przytomność, choć nadal 1lln7, był
teraz znacznie mniej dojmuj11CJ. Ostrotnle odwrócił głowę l serlmllł · w 1tron•
ruty. Uwolniony 1 kajdanek Giblon 1tał łeb.
obok iterującego 1ledanta l poka:rywał
- W porslldku OibaoD, 'Wyratnłe
mu jakli punkt na niezbyt odlefłym -prautraszony, WJkonal rozku.
brzegu. Nagle · w ręku bandyty bły1n11ł
- Skuj 1oble rcce, ale ale 1 przodu,
nót. Precyzyjnie zadany clo1 powalił 1ler- tylko na plecach. 'l'ak, doskonale
tanta na pokład motorówki. Gib.son ro- pochwalił ln11>ektor, podszedł do bandyześmiał się bezgłośnie. Schylił 1141 I Poty I bezceremonialnie zepchnął go na
ciągnął bezwładne ciało policjanta w kiedno łodzi.
runku burty.
Zanim oszołomiony upadkiem Gibson
Tymczasem Perry zdołał opanować wła doszedł do siebie, druga para kajdanek
sną slabość 1 wstal. Wyjął 1 kieszeni piskrępowała mu nogi. Perry odetchnął z
stolet.
ulgą. Stanął przy kole sterowym I skie- Zostaw go I - krzyknął ostro.
rował łódt na pełne morze.
Bandyta odwrócił się gwałtownie. Na
wycedził ze złością
- Tępy glina widok wymierzonej w 1iebla broni oalu- Gibson. - Trzeba być kompletnym durpiał.
niem, teb7 wypuścić 1 rąk tak' klipę
- T'/... łyje11... - wyjl\kał po dłuł fony.
szaj ehwUL
- Ta forA bardae ml
przyda

•l•

odparł takim aam1Jll
Wezmę Ją •oble. Całą

tonem Perry. - dodał, utrzy·
silnik tnotorówkl.
- To Jeat cena za moj11 wolno•dT
- Nie. Ty musln ponieść kar•·
- Oualałeł, Inspektorze! zawołał
Gib.son. - Myllils, te ja tMtd• mllczałtl
- Bąd1leu - 1twlerdzlł beznamiętnie
Perry - tak jail: m!lc:ry katdy człowiek
spoczywający dwldcle jardów pod powlerzchnill oce u.
1 - Chce111 m • wykończyć? - 1pytał
z ntedowierzanJem bandyta. - A jak
wytłumaczy11: się 1wolm szefom?
- Opowiem Im piękną historyjkę, jak
niespodziewanie zaatakowałeś sierżanta
ukrytym w fałdach ubrania notem, a potem 1trzem~ do mnie 1 jeg„ pistoletu.
Powiem teł, t kiedy się ocknąłem, w
łodzi nie było ani ciebie ant towaru.
- Nie uwierz11 cl 1
- Uwten:ll.
prHciet zwłoki aler•
tanta, twój słynny nót 1 pięknymi odciskami palców, a przede ws~vstklm siniak od kuli na mojej plersl. Gdzieś tu
powinien być clętarek - Peiry zmienił
nagle temat I zacz11ł rozglądać się po po-

mując

kładzie.

-

wrzasnął przemas~ prawa!
odpowiedział beznamięt
Może ktoś Inny znalazłby

Nie zrobisz tego I - Nte

rażony Gibson.
- Zrobię -

nie Perry. lepsze wyj§c!e z sytuacji. ale Ja jestem
tylko tępym gliną I przychodzą mi do
głowy wyłącznie n11jprostsze rozwiązania
dodał, wycl.ągaj"!c ze skrzyni narz~
d:riowej clę±kl, ste.lowy wielokrążek„.

