
Zginęło 15 dzieci 
w jWwj - akół w póln~ 

Tajlandii od WYbuobu lt'anatu 
f1Caneto zlłin~ 16 UC7Jni6w. a 
11 ll09tało rannych. 

Granat 2111alul j9d4a • DCS
aiów na działce 1>I'%V'ezkotnej. 
Wybuch nut•pił w chwili. «dv 
cbleel maniwlowały orz:r Jra
nade. 

Strajk pnotów 
portowych 

w kod• willOllC>l«U pn:nt.-pi-
1 do atrajlru pil.od trMCh 'l)Oł'· 
'6w holenderskich: Ro'terda
m11. Am.!terdamu i VU..in&«l 
lpowodowało to 1uś ukłóeenie 
JlnCY tych l)Ol'tów, 1>rzede WGY· 
lt1dm Rotterdamu, n.a.jwieU:zeao 
'°1"t1J świata. Pilod t>0tttanow1li 
Me 'Pl"ZYStf)l)OWad do praey W 

DOeY 1 w dni weekendowe. Jest 
~ .ich t>roteet t>rzeciw'ico ol>ni-
6eni11 zarobków. 

Eksplozja 
W cswartek w bud'vnku. w 

którym mieści •• biuro traneu
•ki•1 a1encji praaowej AFP po
ło:tonym w ..achodnlel dzielni 
~ Bejrutu. eksplodował ładunek 
wybuchowy. 

Jak wYnik.a 11 pierwtZTCh d<>· 
niesie!\ wybuch nuta'Pił na 
\n.ecim "Pietne. esyll l'OWVŻ!\ 
-pomiePCzeń redakcji. EksJ:>lozja 
ni• "l)OC'i11,1tn~a aa eoba ofiar w 
rudzi ach. 

Sukces grotołazów 

bułgarskich 
aukC*Hm ao1tał uwteńc:z.ony 

atak speleQlogów bułgarskich na 
najgłębiel na &wiecie połot·mą 
srotę Jean-Bernarda (1.4ll0 ire
tróv:) .,.,. masywie Alp Francus
kich. Wyprawa trwała ~ dni i 
nocy. Zakoń02ono il\ w dz.i!!ń 1yl
wtt1ttro:w1. 

Zima na całego 

W eałym kraju - lima li& ". 

ł•S•· W 01wartok rann na tere· 
Di woJe,vódatw wschodnich 1 ,.,. 
r6raeh notowano mina• 1ł •t., 
a w wojew6d1twach eentralnyeb 
l p6tnocn7ch - mlnut T Ił. 
Duękł praq 1łułb dro1ow7oh 

nlakł publlc1n• ~ prsejt"1ch1e. 
Jednak na nawionchnlaoh llr6r 
wy1tępujo błoto lub ·warstwa 1•· 
Jeżdł11neiro folera. 

• • • 
MlnUI 50 tłopnJ Col11JnHa ••· 

notowano w oaadzle Orłow1kU w 
obwod1lo w1chodnlokazacb!lta6· 
1kim. Temperatura ta Je1t bll1-
ka rekordowej - mlnu1 57 ,1 
ńopnla - któr-. aanotowano w 
1891 roka. · 

• • • 
M"wykłe tak na ka refl.011-

1hJody nawiedziły południuw" 
e1ęH Włoch. Słupek rtęel na ter
momotraob 1padł po Nowym Ro
k• ponltoj Hr&„ TamteJHym 
lllieHka6eom claJI\ tł~ '" snaki 
lodowate wiatry. Zbooaa I 1101yt 

wulkanu Etna na S71ylll pekt'Ył• 
~ łnle~em.. 

• • 
W troci• lH wweheclnłot.aroo

kleJ prowinoJl 81-Yao w e11Hlo 
hrsy łnlełneJ, •salej\oeJ w kJ 
nęłot kraju, wydan7l •l• V.
rt011ny wnadok drorewy: prs•· 
pełniony autob\lo nun~ł Ił• clo 
pr17drołnero rowu, 8mlert aa 
młe.loeu poniotł• ł o9'b, JNt wł•· 
lu nnnyoh. 

We w1chodnłej 11ęłoł kraju 
„mpenlura spadła do IO st.1pni 
„niżej Hł'I.. 

• • 
W łrod41 południowy Teksas po- 1 

kr1ł •i41 6nlegiem, co jest .ja
wiskiem niezwykłym, Snlegu nit 
1padło du:io (ok. 5 cm), ale l\ y
ataroz)'ło, by 1powodowa6 "'ie le 
wypadk6w drorowyoh. Na 1k.i•ek 
aJeprsy1to1owanit Jderowc6w do 
poru11ania 1ię w warunkach 11-1 
mowych ineba było okresowo 
nmkn~ wiei• autostrad. 

• • • 
ltekordowo niskie tempentu

l'J', połączone • opadami {miegu 
I ręstl\ mg!\ spadły w ostatnich 
dnlaoh na północne Indie. Z1tno
iowano co najmniej 2.00 ofiar 
ł111lertelnyoh mroz6w I WJP&d- 1 
k6w drogowych, najwięe.J ofiar j 
było w stanie Bihar. 

Ofiar\ wypadk(lw łro1ow1oh 
padł teł. Htp6ł baletow1 OperJ' 
Paryskiej prtebyWaJ\01 I o&JM
łena u\7si1nnym w l••I.-. 

WD! 
pl11tek, C styeani. im rek• 

Cena 
Rek XL1 S (1~T93l 

PL ISSN 0!1118- T7tT Nr Indeksu ll!>OCH 5 zł 

DZIENNIK: 
LóDZKI 
Nalstarsza uazeta Łodzi 

Sąd Najwyższy uchylił postanowienie 

Sądu ·Wojewódzkiego 

21 STYCZNIA POCZĄT[K PROCfSU 

W SPRAWlf WYBUCHU GAZU NA AtTKINI 
Już ?>Onad rok rmn ał od 1:ra Il•· 

czn~;zo w aku.tkach wybuchu Il.a.
w w bloku orz.v ul Dz:~rżvń.skie 
i:c:o 6 na Retkini Skdztwo w tei 
sprawie zakonczyło sporząd1e 
11ie aktu oskarżenia, który prze 
kazano do Sadu Woi-ewó<lll<iego 
Sąd oo z.a.l)(>znaniu się z Ul!ltaloe
niam1 prokuratury. zażadal u-z:u
oeln;~rn1a aktu ookarżenia m in PO· 
Przez dolaczenie doń dokumentów 

doiyczącyc-h P<ron"'<:!niP..io wY0\.1-:-hu 
~azu n• RPtk'n; w blo'.>u orz:v ul. 
f"Jr>rl'('i.<itów P~nieważ omkura'ura 
rw>1żala. t~ tPu~J„ <>n'" n:<" wnio

;;a nic nowel!o do -.orR w.,, za«k M'· 
~v-la oo.q• R no\'l'"'enle di> Sadu N„ 1-
wv7~,1e11:0 TPn 0<> rl\zo• trzeni1i ,,_. 
iecvdowal o uchvl!'nit1 t?ootanow'~ 
ni3 co o7.nat:'"l:3 i:l: roZtiatnrwat !lrie 
bedzioe akt Dl'ki1rtenia w dl>tyrh
~·~"'°'vvm k<!<z: akie bb1 t.adn:v-rh 
IIZHL>Plnień 

Przed spotkaniem Gromvko- Shultz 
Decvzj11 Sad11 Wo\,..~<'><l.o;,ki-ee:" ..,,, 

lodzi tlO("Ultc-k Ol'O<"e."1.l \\"1Z'18CZ~ 

10 n• dzi-eń 11 t11tvczn "a nw11i (>. .... 

1'.a rl"'n ' - )lraoeownkv ~Jie"•k'.e~ 
Pr:rie<J.q;eb!~•ws G<!'Od~7x in !H'" ! 
\~1eisk!el!-o Pr:i:E'<lsiebio"~''" T nt'ł•
'acv1n..,l!J') kt6rvm za.,.,,,,.„ s!e rd~ 
<1"'-ot'1ni~!il"' ohr>..m~1k6-.,. - n<l~ Za lrilka dni - 'T stye:uua, 

ro:i.pocz.nie lę radtiecko-amery
kańskie ap ~kanie w Genewie. 
Związ~k Radziecki idzie na to 
.spotkani• iclecydowany osiąiinąć 
pott~ w rl:tiedzinii zmniej~ze
nia nieber.r.1eczeństwa wybuchu 
wojny. ZSRR wychodzi 1 zało-

Ministerstwo Nauki l Szkolnictwa Wytnegc informuje, te ia

k:ońcwno koraultacje społeczne dotyczące zasad rekrutacji , na 
studia wyżs:z.e. 

tenia, u w obecnych warun
ora1 zapotrzebowania IO!pr>dar- kach wsz;y$tkle kraje i narody, 
kl i kultury narodowej na 1~9dry iak nigdy przedtem. potrzebują 

konstruktywnego dialogu, pt>sz.u
kiwania roz\viązań węzh.i vych 
problemów międzynarodowych. 
potrzebne im jest z.nalezienie ta
kich dz.iedzln porozumiema k~ó
re mogą doprowadzić do zw1ęk 

s1enia zaufania między pat..;twa· 
mi i do stworzenia w stc~1lll· 

kach międzynarodowych .i.trno-

(Daltn oll\( na str !) 

w·'•d•t' ))~11 1 ':<'"'°''-"'! 

Uczniowie szkół 
rolniczych wyjaaą Propo1ycJ• wynikające 1 nich 

wykazały koniecz.ność kontynua
cji prac nad przygotowauiem i 
wdrożeniem nowych roz.wią:..ań 
docelowego !ystemu doboru kan
dydatów na T rok studiów dtit·n· 
nych. Prace studialne, ana lity„ 
:nne i prognostycz!'le dotyc1ące 
prohlPmów nolitvkl oświalr·"·e I 

:r. wyższym wykutałceniem hędą1-------------------------_.. __ _ 

prowadzone wspólnie 1 zamt„re- • Nie ma ofiar w ludziach O Kilkadziesiąt milionów 
sowanymi resortami, lns ytuc·a-

na praktyki ao ·NRO 
mi i ośrodkami n~ukowo-hadaw- złotych strat. 
czym i. 

(Dokończen:e na str. 11) 

• ł'"ld· .. r""'" -ad~ o rodz 13.20 
- w mairi> n.e mPi:>iowym Pr;ed<\ę. 
b:orsiw1 Handlu Ariykulami Wy-

j 
P<>-"'<lżer.·a M1 zkań .Do!nar" orz:v 
ul Bruk,r.\ "i w dać oS(ień N atych-

1 
mia.~: bvlv n.i m ·e i•°K'll ie<lno.sLk 
!Ilf e.ż.v oo.ż<ir. ~ 1 oobt«>k ·E>i reml-

,.Zielona l ma" 'ctzieląca se·rut na częs,· \ 'chodnią . «L• t.1.1ą I 
u.blokowana została przez demonstrantó \ ząd a jąc ·c 1 i.vnlnie
nia ich krev.'llych, 7.al?lnionych j)(ldczas .ib,egłych la' ·njny w 
L!hanl• CAF - ,\P ...... tioll'foto 

Jak podaje agencja Nowosti, 
naukowcy radzieccy podeJnl!wa
ją, że wahadłowiec amery1taflsk1 
.,Discovery", który ma wy1t•rto
wać w drugiej połowie atycnda. 
umieści w pn:estraeni pon5td-

ziemskiej pr6bny ayst~ broni do 
rażenia ce16w naziemnych I ko
smicznych. nie id po pros1u ;;a
telittt zwiadowcze10, Jak glosi 
W uzyngton. 

{DokOl\czente M !lir. l'I 

Katastrofa samolotu Boeing 727 
W Andach malcniono 1zcz\t- •ei ok. I t,s. metrów. Wedłua o-' 

kl aamolotu pasażenkiego tme- pinii ekip„ nikt i 29 osób 11111)- I 
rykańskich linii lotniczych „Ea- dujących altt na pokładz.ie nie 
1tern Airl1n01" Boeini 727. kt6- uratował 1itt. 
ry saginąl na lcr6tko prz.ed lądo- . Przedstawicl~le C<.terwonego 
waniom na lotniaku El Alto w Kn.yb zorganizowali ekipi: al
La Pu. l:kipa amerykańska ma- pinl1t6w, którey mają 1ltt udać 
lazła, po przeleoeniu nad Anda- w Andy na miejsce katastrofy. 
mi, roinucone ncZ11tki many- Mienkańcy okolicz.nych wi011ek 
ny na du:tej pnestneni. RówrJet m6wlą, te usłynell okropny ~ ..ik, 
oficer lotnictwa boliwiJakl~o, 1 aei:ątkl samolotu 1pt1dły na 
płk Grover Roju widział nóZ11tlrl mlastecz.ko C.Ohoni ok. ~li lcrn od 
samolotu, który ro:tbU li• o La Pu„ 1d:ti1 · miał ~dowd „_ 
n~syt 1ór1 Illlmutł „ w7eok„ mo1ot. 

mgr 
Bronisław 

Waligóra 
trener 
RTS 
.Wldzew" 

............ 

"l.Y ort...T u.L Po~ez!e1-.·kiel. eh.\· lP. 

- W Wldt:ewfe utarła Ił~ 
epłnla, łe nikt nle mo:ie po
wrócl6 do klubu, 1 którym 
J11t kl•d7ł •l• poiesnał, Doty
ea„ to 1wła11:csa trenerów. 
Pr.n Jednak •nów Jeat 1ternl
klem plen~nej drułyny pny 
lll. ArmU C1erwoneJ ... f 

- Wola preze..sa Ludwi·ka 
Sobolewskiego 1 CT.ronk&w n
l'V\<iu. .Gdziekolwiek pokażę 
•ię "-'l'lllyscy składają mi ~a
tulacje, t.e prowadlę zespół o 
u.łaloneJ wro~Jskiej maree. 
'!'o w }a~4 aensl• nobłHtuJe, 
Ile ~ooz~n!e ne11:ła-dt o
f!"Om.ne obo·w1~'1l'lń - me tyl
Jto kenf!r'Hie. 

- CIF ehełallty „. pn.„ „ ••. „.„ „......,. ~ 

d.Ymu 'l'C"':""doM'-411• A"~ z o'ki~n e 
o.s:.at.„im <lruiur. o ę'r:<> Cały 
innach olx; a w'or. v 1,e w:zv,..· :.::eh 
stron kilkud:r.i-e<IE:coma w,•nam 
st.raż.ockimi W r~ch<>dniei czeki 
budvnku soal •nv dach za.wan s .e 
d·> wnę'"M ... ,Tu \ylaśuit" było ~ró 
dło ou,aru" - <><-<>n.a nrlr Krzv-

J'oto: A. 

z 

Bronisławem 

Waligórą 

dzte napnwtd wlelf! błęr!ń~ 
Jero popr%ednlka? 

- Chce pan mnie zmue!ć do 
teio, tebym pow!edi:iał roś na 
temat poprzeciniego szkole
niowca Władysława żmudv? 
Ja Władka uwatam za dobre
go trenera. Ocenialiście g-0 
wy, pa.nowie 1 kibke. Mieliś
cie takie czy inne :i:arZ'.1ty. 
Słys21ałem wjele na ten te
mat. Cx:v Jednak to je.<t naj
watnle~ze? ~tatec-mie pod 
lego ręką zE\!pÓ! awan11-0v.-ał 
d.o półtinału Puchu-u Europy. 
Jesit t>O licuie:r się re!'JUltat w 
historl! pol8kiel pi.ttń noinej. 
Gdyby pod koniec ze«-z:leg" !-o
n w!1~ li41 J>0krmt1ć „Dy-

(Dallą --- ..... 

\\ !?owaniu podptsan:i 3 bm 
porozumienie mi~dly M1·,1~ter
>twem Rolnict\•;a, Leś met"' a i 
r.ospodarki Zywnościowe.i !I. t!D t 
\!1nisterst wem Rolnich\ a , Go
spodarki Żywnościowei PB L w 

I 
<;pra.wie riraktyk lawodowyd·. u
czniów polskich technik<'>\\ rril
niczvch crs:aniz.owanych w 'J1e-

1 mieckie 1 Republice Demo:,· :i'y-
cm ei . 

DZIER 
KIESIE 

\\ 4 dniu rokn •ł1tlirr ><"tP· 

•7111 O Jt'dl i 44. U jrfliP l'l.Ś tł 
l.'i.:ll!. 

"ni~la. Eul•n!uu . ~mdia . 
·\nirelika, Beau.ta, Dobromir. 

Ty Ilu 

w dnia drlsit!j•Hm 1:11"1•<\· iduj• 
Ha l.odt1 n••l•PUlH·a r:111~od' 
zarh1nurzenit' dut„ 7 ro1pogo· 
dzenlami Okresami oo>td.'· ~nie· 
ru Tem11 mak~. w dzi„ń oko· 
Io minus 7 11l. Wiatr •laby i n· 
miarkowa.ny 1 kierunków u
rhodnirh. moracy powodowat n
wir.ft' I u .mfl'l\lp 'nid.n„. 

Clfolen1„ o ,od.z. 19 wyno!tlo 
9~6,0 hPa (132,1 mm) 

lRfl5 - C'r. M. Bohu~z~wl· 
c·1.ó"·na, d11alac1ka l Pt o\„la· 
•·iatu 

1960 - Zm. A. Camu•, pise.n 
francu l<i 

1965 - Zm . T . !I. Flint, an· 
~loamrrykań<kl pnPl'lo drama
tur« 

1940 - " Pardu podpisano 
1>ohko- tnnruskl\ umnwę woJ-
§kfJ'w" 

1945 - Ri"d ri.d1il'rkJ uznał 
Tymr"'"n,..~ Jh11d RP w Lub· 
linie 

ł1 

Ody 11.ezelwl ludzi~ um~ wa
k ręcP nd 'fl"UJstlrif'fO, pozosta
wiajr, wo!i1" pol" . tym, en ni• 
m11J'\<' 11krupułńw hlr, I ~wy~lę · 
7ajr, 1 knyw~11 llfńln . 



Pożar .W mag'azynie mebli.Rezygnacja 1 powrót do pracy I europeiskie spotkania 
heinafistow i strażników nocnvch (l>okoneze1i1e Le SI.I' . 1) 

... y<lh m ebl a<'h 1~- ę._' e 1 ie-st O l'7 e<:1eż 

tworzy w sz tll'2'Z'1\-Ch n ż d rewna 
„Brly klopoty ze r,nalezieniem iró
dt"ł \\ody , a potrzeba jP.i byl 11 bar 
dzo du~o. Lód:f nie jest wyjqtkiem 
wśrod wielkich mia.st i podobnie 
jAk ln11e cit'rp; n.a brak wody. R&· 
towaliśmy irle na l>OC:tą.tku akcp 
nasz:vml Oll'romn:vmt beczkowoza
mi" - in form u je olk S ta n:.sta w 
\ \'ou:.ak . komenda nt w o jewódzki 

. S I raży Po:iJa.rnych. 
Sciana s zczytowa od s trony ul. 

Brukowej n iebezpiecz n ie s ie n •&u
je S1crel111 am ; .sączy 11;e n.a zew
n11 t n dym . Cał y Wll'.silek idz;oe na 
t.o. by nie dopu~cić o,g-n ia na pie~·w

llZA! oie ta-o i oarl er. Dużo 1ależv od 
~lt{) C'7.V ~ro.py wy trzvma.111 S •ra 
ż.aey or owRdz'I akcie i!l1ybko 
sprawn;oe. nikt 'l ' e tt1"a'1 ni-e ~7.
czEX!n. 

Okol.) e:odzlny 20 Tlń• widać 

calym magazynie był.o towarów • 
105 mln zl Na o.9t1itniel kondyg
nar.:ii . !ei którą strawil ~all" by
ły glówn ie materace I kri.esla. 
Droż-"7.e meble zm.al(a:ZY'11owan.o nd
i.e i. „Jrśli tylko 1tr1.ta.cy ooeni11, ie 
konstrukc,fa budowlana tuyma 1111 
dobrze .leszcze teJ noCIJ' s&csn!emy 
wynosić meble 11 plerw11eJ I dru
giej kondygnacji. Chodzi • to by 
uratować .lak na.twięceJ. Jeśli szczę
ście będzie nam 1p1•zyJać wydosta
niemy z budynku meble o warto~
Oi 60-70 mln zł" - an<t.1.1e pl.ainy 
dytek Lor Kowalski. P I'!ZYP<)nli.n a 
równ ie±. że !>Od koniec l(rndn ia ub. 
roku map;azyn kon'1irolow.a.n.y by! 
oruz strażaków . Stwierdron.o. IŻ 
wsr.v.~1 ko ie.<Jt w J)O'l"Zadku. „nie by
Io tadnych zaleceń pokontrolnych'' 
- oodkreś1a dy~ktor. 

Akcja 111t:rażaków POt.rwa 1'e>'l'ZIC7.e 
<iłu 110 N a okre.ślen1-e 'llll'ZY'C'ZY'n 'P!>-
7Jaro ; dokla<lmych strat na ~u::e 

1.a WC7..eśnie. K K 

Briana Urquharta 
aię między innymi aiłaml poJto
jowrmi ONZ na Bł11kim Wscho
dzie. 

Urquhart, jako młody 1pado
chroniarz, pnetrwał połamanie 

prawie wszystkich kości, tdy w 
czasie skoku treningowego 1 wy
sokości 400 metrów nie otworzył 
mu s i ę spadochron. 

Jut I kTajów: Au.tria, rran
cja, Dania, RFN, NRD i P~lska 
z1ło9iło 1we reprezentacje do I 
auropej1kieio 1potkania 1tratni
ków nocnych i hejnalistów, któ
re odbędzie rię w dniach 17-18 
maja br. w miasteczku RQJah 

k/Coburga w Republice Federal-

Rz:~ ONZ podał, ie Bnen 
Urquhart, który od wielu lal peł
nił funkcję 1&1tępcy 1ekrehr:r.a 
generalne1o ONZ, odazedł li& e
meryturę i uwag\ na wiek 8!1 
lat i natychmiaat podpisał nową 
umowę o pracę, pełniąc dr.lej 
dotychczasową funkcję i pobie
rając pensję 300 tys. dolarów ro
cznie, nie podlegającą opod01tko
waniu. 

Rzecznik dodał, te Brian Ur
quhart, Brytyjczyk, uczynił to 
dla dobra organizacji. Sekretarz 
generalny ONZ, Javier Perez de 
Cuellar wysoko Ci!ni um1ll!jętno
łcl Urquharta ·i był przeciwny 
jego odeJściu. Urquhart za.imuje 

Przed spotkaniem Gromvko- Shultz 
(DokońeseQfe „ itr. l) kryć kosmicznych. Kosnwa po

winien być nie areną rywaliza
cji milltarnej, lecz areną poko
jowej współpracy państw nieza-

nej Ni~ec. Pol1lt~ reprez.ntie
wać będzie na tym 1pot.kaniu 
hejnalista 1 Wieży Marlaclr!ej, 
starszy ogniomistrz Ludwik Sko
wronek. 

tur! oirn :a . Stnażacy nadal lei11 do 
wne l rza budynku hektolitry wody 
dym w)"<lobvwa ... ie ci11irle . S tropy 
l!rzymają aie nieźle z wyją~k i em 
7'luchoon :ej cz.ęśc1 ,e:d.Z'1e zawali? sle 
dR.oh. 

POZfW PRZECIWKO- „UNION CARBIOE" 

1!ery wolne j od z;agrożenia nu
klearnego, wrogl:>ści, podejuli
wośc! i 1trachu 1twierdza 
m.in. komentator polityczny a
gencji TASS, Jurij Korniłow. 

ZSRR - pine on dalej - 1otów 
jest pójść na jak najbardziej ra
dykalne rozwiązania, które poz
woliłyby dokonać postępu na 
drodze prowadzącej do :r;ahamo
wania rozpętanych pr:z:~ Impe
rializm forsownych materialnych 
przygotowań do wojny. 

leżnie ~ Ich ustroju rpołeczn•

go. 

W piśmie, 1kierowanym 01tat
nio do władz miasta Krakowa 
burmistrz Rodah podkreśla, U 
spotkanie, którego organizato, em 
jest stowarzyszenie tury1tyC2nt 
„Rodah I okolice" - powinno 
słuzyć „z.achowaniu kulturalnych 
zwyczajów w poszczególnych 
miastach". Pomysłodawcom I or• 
ganlzatorom imprezy szczególni• 
zaleiy na udziale Krakowa . hej
nał mariacki należy do nai,tar• 
szych, najpięknie ,i szych i na jbar• 
dziej znanych w świecie t~ 
typu tradycji europejskich. 

Proces ks. L Kubowicza w Rzeszowie „Przed ohw!l11, byłem we wnetrsu. 
Sl\dze, że uda sie uratować wlęk-
1zość mebli :r. p!erwsztiro piętra I 
parteru" - oce ni.a z-ca dYrt>ktora 

D rJom 8n1" \\'8cla'w Kow a l;,'ki W 

Agencja AP pisze, te &rupa 
adwokatów występujących w i
mieniu oliar wycieku izocy ja-

HDZCY PlfRWSZO[IGOWCY ROZPOCZUI SfZON WIOSfNNY 

WI OlfW: OOllClYll SI~ WSlYSCY 
Pod ·.,oezą ,10Wt>ll0 trenera Bro

nlslal\ a. Waligóry , I'OZl:>O>CZdi wcur 
ra 1 ·a ;p_.-1a oilk ar7.e PiE'n \-.<;zolie:o
v: <>g o \ \.1dze w a , Odliczyli się wazy-

&e)· Obecnv Oll'l równ ;t>t Wlod:r:i
mierz Smolart"k . kt óry 1""'zC7lt' lek
ko ut:vok.a tl<'> OODera<:1 L ł.1e k~ z-o-
etaw;l i:ui w k11,cle. O JfO<lz. 10 
odlbyl.o . Ilię :&IJbrainie ~bo~I 
ka.dr:r. P~ 'Plłka:rzami ~wl.o
no określone -.da.nie.; zaDeWiw WT-
1okl11, bo przecld „1zlachectwo iio-

bowi!\2ll1Je" Pótnrl-el 'IX'ZeDrowadrz<>
no zajf:c la w Nii, a d1U roapo
czP,l.a ~; ę wv•~ ~ 'DOdcta.8 
tren neów 1 t7:W ladowanie aku
m •la tb:-1\ w 

Jo<le c c•z -eń l>ru'l"W"'f' ~li m it>-

1· c~ " ' "' ' 01 lk.a.!'7.,. Wi<lzt>wa : Dzie
kanowsk i. \Yó.i cickl. Wi.ta.~ 1 Wragll, 
k ' ón,· udal 1<f P. n-" badR ni:. ko:i 
tr•·'~ "° i<a<l~· Anton· eiro P iech n'.ez
ka . 

Ju WYltllld.a c:rkl 'PrZY'll<>towań 
p 1lkarzy W:duwa do noweiro -
wnu? Do 14 atycz;n ,a l'l""!now.ać bę

dą on; "" wl.asnych obiek tac h, n.a.
Slet>nie 11da<i111 *i~ na klllmdnio
we zt:ru'P<J'w.anie do KArpa,cza . Póź
ni-ei l>Ow'rót do Z.od:zi, ood kont-ee 
styanJ.. ~'Pl.da n.a Sl~'k: i 
•POtk.a.ru.• 1SPo11m~. w~. 
końQO'W'J' -.1\tf f<llml.T wad l>UCh.a
rowym mecMm s I..eohem PO'l'Jn•ń 
3 m&l'OI.. 

Jaki.cl Dft~ bdrowe llllll)Owie.
d.111 • i ii w tel <iMX!yni.e? Pr.awdo
'POd<>bnl"' je<!Tn:rm n a hv'tkiem Wi
dzewa bedzl>t' obrońca \'\TI'11Claw,sikie
e:o S1a ~k11 1vycnowa nek Broni Ra
dom - Przybyś. Swe !l"o c za "u był 
on w orbi ri e za i nteresowań trenera 
Anton >!!'!!o Piechn,;<'zka i by! powo
Jywa ny n& ze:r unowa n1e. reore.?ien
tac1 :. 

ŁKS: WYJAZD DO NRD I AUSTRII 
.Teden.io.Btk8 LKS l'O<Z~a w10-

8elln v <!l!PZ<>:i od ny so.rr:r!miowei 
P :erv.'\.ęz.a bramkę sezonu zdobył 
Bendkow•kt , W!ród u«an ia i11,cych 
l'rlę z,,. n 'l!<!I za.uważvliśmy Plachte . 
kt órPrro i<o !ltuzl.a n a dh1ż,gzy o
kre.• \n 'X'liminowala 1 ICT'V' . Preze n
t"'"'"! .~: e z·10el„i„ n;t>źie 20-0...'0()
bo\\"ll k ;idrf' uzuu.ph 11 ml<>dzl wv
ch<>\\"lł kow'P klubu - WojołPcho 

't\-~kł i Sznmrr. 
2'&.iopól I .KS de 1'4 ~- „"*" 

!n'"IV~Ć ~złto w Lodzi naet4'P!lie 
ude. 811! ne 7itrrul)()wa,n.!Je do ~lY 
l(td'7Jle :ro~a.noe ZOl!lt.ana 'Dł'9'M\>'117'JP 
ffi9(':2le soarrinroWl!ł. llll mmn!• '!)lr'O-

sto r Ołrodke. Pny~!ow11.ń O"lim
„11„'k'lch druhn~ wvled.'Z'e d<:> NRD 
s~,11, 't\"V'r>adowa bę-cl?:I„ Karl-Mar:tt"
~<::.· •<'• Z k <>le1 w dn '.a<'h 14-18 

lute.a"<> przewida.:ian.'f ltNt wy1a zd do 
Wiednia. W lltluibLe SC Wlenner 
WTI!tenu1e Andl'tle.t Miloz&rirkl. LKS 
ro7leJl'r.a tam kilka sparrin«owy'Ch 
;:ipotkol!ń (wynik oodn:e1n11 tra.n,,_ 
teru) W 7JelrPO,\,e wiedeń,'lk im wv-
11tepuje t eł. dru.r ; Polaik bvly p;:
ka:n w rocl.a.w,qk fel(.o Sl11Sk;a - Fa 
ber. NU1tennie '00'\Wót oo Z.oo-z i 
Dt'ZYICotow.an!a <I.o 1mch.u-ow..eo wv
l!lttnl'U :z Balitrkłfln CMyn.la I mea-
ca . 8oarrln~&rtn4!nlm' ~ LlCS 
~ m.iln ~ Sta.rtu Ldidt 
W1ólmrl.M'7Al Pllił:li.niee. BtdldłinYch 
i K~y Xi.OO.. Bron! Radon .
ru; Chrabl'9te0 Oło«6w. 

7.ua.dniliCZYtłl lln.1-. ~ 
nłie ma C!'hOO doiłno m6wt 81• o 
tr«.n~ Mllewńiea-e - ~cy 
Wllll!'8?:a.Wl'lkie1 ~l. fa. wsym.l 

Koszykarze CSRS pckonali Oynamo 99:89 
S 'a.a.nem d1ialaczv OZKOSL w 

Lodz,, jeden z meczów dm"OOZn• 
l!O turn'e ju o Puchar Wyzwoleni.... 
W ar.sz.awy odbył elą w n.uz'.Ym 
m :e kie . Wczoraj. w h.ali Sl>Ol«n 
Dl!"ZY ul . Półn<>ane1 .tan~T TIIAll>~ 
ci.w siebi-e od.m?od'ZX)(na !'f'J)~
e.1e. ~RS i ftl!!Pó! m<ll!lkiew~ ieiro 
Dynam.a.. 

Sp0' k.a.n •e O'brz,vma!o Ul"OCZY8'tll 
oo r aw e ho 1v oem byl i.o Dl~wmy 
mecz międzyn~.rodowy w Lod'l:i w 
tym roku. w kt ó rym łódzka k<>&y
kf>•.\·l,;i rozpoczyn ~ swój i'LLbileu~ 

fin. 1.,..-;,a , B:--!v 11·roczy,'fte -pow' tani.a. 
kw.atv. a z.3,,lużon.Pmu dla Spolem 
(kluh ten by! jPdnym z gospodarzy 
m~c.zu ) byłemu trenerowi l!H&nl1ł1.· 

wow! Cląglo wreczono srebrn-e od-

ui.a.c:z.en;e „Zal!ił'rntoneJ?o Oziti~ 
KF'' 

N a w:idowJll. lllld«'r ml.e.1- oo
naJmn iel dwa pojrol.en.la :s-yk&
~. OOO'k: mlodych ~11tów t.1 
dyJIC!Yl>l!ny l9POl'l>u. obeoDi brit ....... 
l!ll'Uien.i d'la m~o baalMtu n.a-
~ miia11\a l&.Wodndic;r. 8~1 .... 
-no lld.41 !toc;y!ków1tf w diollkona
lym wydaniu, Wii:k1zołć 1 widz6w 
sootk&n.i-e ahyba 1-edm·•k ~ 
walo. Meoz wyrral! kenykarze 
CSRS, p0konu.l11c mo9klewsk.i se
spół 99:89 (47:43). 
Najwięcej 'PUinMów :r.d<lbyt! dla 

CSRS : Dietl 19. oru mierzacy l!IO

bie 2,13 m W71~tu OkaOI d Havlik 
po 18, 1 dla Dynama: Z11i11l 25 
i najle~ m:wodni'k na I>&~ 
- Kołynew 24. . 

Rekord Polski w lnzell -=~był~:&::. :!!:6w~ 
kł61Tm seep6t Lb pokonał ...... 

'W bardzo ~ 6ormte -tiitu- „ •• l.ot!zł" 114 :59 (33:te). 
ie si~ E. R)"lł-1'f'-r'ene . Po&c2.u dru- Pun.kt:r dla LKS ldobJtlt °"-"'1-
l(!eito dnlia Ul.Wodów w ~ fit! 12, lt&puśełlilld 11 . Oot.11.w11d 
stw' e eZJ"bkim w ID.U'n, na ~ 10 . Za.j11e 8, Garb&res:rll: i Dobro
n ie .ju „Tr1..ech Torów". Ry~-Feren111 "°Iski 1)0 4. Bednarek J t Gory
usta.nowlla. rekort! Polski w ble- irow1kt 2 1 dla „~ Z.odzl": 
ru na 3000 m wynikłem - 4.35,98. At'lamu! '" Ro!!Olak 10, Furmański 
Pop!'7'edni rekord. urzyekan.'r w 'l!lb. 9. Tyra.i'1 ~ o.raz Flltpi&1r.. K•-
roku na bo!rN Medeo wyn09!1 - walcsull: I ( no 4. 
Ull,!8. Bte.p; te-n w:nrUa O. ~ Mrod7J, ~· · , oba *'*"i 
kio._ (ZS'Rll) - 02,1112, a w-i.lmotll!lł _..,...._ ,.: -- '>1cla I ,._ 
m4ed9ol ... ..,._.. A.. e... br'1llle ~ . ,~-='.'l"llll 

- U7,Jll - t-1 ..,.. Mt Wl6e lllllMd •' ,._. ...,....... ..:.'..-n ._ 
NDClltdem ...... „„ ....... 7 ....... {'.~ 

I WHIHK~•I·.-- e .,._... ,,, 

n ianu metylu w fabryce peslycy
dów w Bhopalu wystąpiła w 
środę 1 pozwem do 1ądu w Be
aumont w Teksasie, domagając 

się od amerykańskiego koncnnu 
„Union Carbide" odszkodowania 
w wysokości 50 mld dolarów. 

Pozew . wymienia p1nao SO 
przypadków zaniedbań w ialtła

dach „Union Carblde" w Bhopa
lu w Indiach. W pozwie 1twi~
di.a 1itt, it koncern wiedział, te 
urządzenia mające zapobiec wy
ciekowi trującego izocyjanianu 
metylu, iainstalowane w zakła

dach w Bhopalu nie były dobrej 
j akości I nie odpowiadały 1tan
dardom amerykańskim. 

Kluczowe znaczenie ma pny 
tym spr a wa niedopuszczenia do 
wykigu zbrojeń kosmicmych, 
l(dyż j eśliby wyścig taki 1ię roz
począł, to byłby niebezp1eciny 
równiet dlatego, te podpędziłby 
wyścig zbrojeń takie w innych 
dzle<lzlnach. 

Wielkie odkrycia naukowe ma
jące służyć dobru ludzi c1~to 
wykorzystywane były właściwie 

przeciwko nim. Nie można do 
tego dopuścić w dzledzlni~ od-

Przed S$idem Wojewódzkim w niowej, nacięcie kości potylicznej, 
Rzeszowie rozpoczął rię 3 bm. 15 ran ciętych i tłucwnych Cł<>

proces przeciwko k1. Eugeniu11zo- wy, rany cięte szyi oru palców 
wi Kubowiczowi, lat 81, byłemu lewej i prawej ręki. Nie zdołał 

wikariuszowi param. nymskol<a- on jednak pozbawić tycia dzie
tollck!ej w Stopnicach (woj. No- wczynki, bowiem przeszkodziła 

wy Sącz). Akt oskarżenia :IBfZU- mu w tym przybył.a w tym ci.a· 
ca mu, te 27 marca 1984 r. w 11~ jej matka. 
S~zlazowie Małopollkim (woj. W pierwuym dniu p.roceau od· 
rzeszow1kle-), zamierzając poLba- czytano akt otkartenla. Ka. Z.. 
wić tycia nieletnią K. O., ude- Kubowia przyznał al~ do u.:liło

r:z;yl ją kilkunastokrotnie młot- wania zabój1twa i odmówił skł~ 
ki~ i 1iekierą w cłowę, a na- dania wyjaśnień.. 
stępnie - widząc, te dziecko ty- W dniu następnym będ11 prze
je - dwoma notami usiłował 11łuchiwani łwiadkowie, w tyna 
podcią~ jej gardło. Spowodował również pokrzywdrona K. O. e
tym u niej złamani• kości skro- raz jej rodzice. 

T!~z:i~ ~~;'.11 k;:~~~~~!~~ , ~~ł:~ l proces u w spr a w '1 e o up ro w adze n., e ~~~~i wp~~~";B~~zał~z!~pr: 
danie r<Jzpoczętych poprzedaiego . wadi.ić ka1ędza 1 1amochodu -

dnia wyjaśnień oskarżony Wal- powiedział Chmielewaki. 

demar Chmielewski. Mim<J trud- b ' • k J p • ł k• Po dojściu do „Fiata" Piutro. 

nośoi w mówieniu, •powodowa- za OJStWO s. . ople USZ I W11ki •zarpnął klli'ł<ii.a, a· ten •• 
nych neirwioowym porażeni•m padł na baożni.k. Zobaczyłem 

mięśni twarzy, bardzo dok11Jni• teł, jak PiotroWl>ki uderza J. 
opluł on, jak trójka oskarżonych du, 01karżony Chmieleweki 1ubil pokrowcem, a także numw iden- Popiełuszktt pałlk' w okolic• (10-

próbowała w dniu ll1 paźdz.ier- .1ię Jednak chwilami w W)'Jd- tyfikacyjny, tzw. ayrenk•. Byli- wy. 
nika ub. r . spowodować wypa- nieniach. Tak było np. prz.y \I- łmy takt. zaopatrzeni w latarkę Na polecwe P1.otrowllkie10 •· 

dek drogoWY 1amochodu „V0Jx.1- stalaniu pnez 1ąd pnemacrzema :i: kolorowymi światłami. kartony oprótnił ba1atnik. Tam 
wagen-Gol!", którym jechnl z plastykowych worków, wrpe'luio- W. ChmieleW11ki zeznał rów- ~ umieszczono bezwładnego w 
Gda~ka do War~awy lu. Po- nych kamieniami, które oskarże- nież przed 1ądem, że wraz: L Pę- tym czasie J . Poplelusz.ktt. SJ.Y'b

piełusz.ko i dwie• inne osoby n i zabrali wówczas i.e 1ob11 do kalą zszywali worki w J.Nen ko ruszono w dalszą drogę. 

- Pociątkowo nie by liśmy na- Gdańska. Chmielewski twierdził, większy . Duży woi-e-k posluzyć Zwracałem s1i: wówczas do ue
wet pewni, czy ks iądz nec z ~·wi- że miały one posłu:7.yć do z.imas- miał do umies zczenia w mm ks. ta. - wyj aśnił W. Chmielew.UO 

foie przebywa w Gdańsku . Cze- kowa n ja weJ ści a do bunkra, w Pop iełuszki. - aby gdzieś pozos tawić księdza. 

kaliśmy w pobliżu kości oł.i św . którym zamierza no - w i•iO' W czas ' 11 przygotowań do k:o- Oskarżony opisał incydent -

BryJ!dy - powiedział. - Pod- pr:z:eświadci.eniu - pr:z;etrzymy- lejnej akcji Piotrowski ponow- tak jak go zapamiętał - na par• 

jffdżall•m7 tam ueir:z:tą kilka- wać uprówadwn110 kaittdza. Po co nit wspomniał o ewentlUllnym kin&u w Toruniu, kiedy to J. 
krotnie, na dned~ou ps;zylro•- zatem 1abieralilicie j• at do podpale.nitl aamochodu H Volk1- Popiełwlzko wy1.lroa;rł ,m„pc>

cielnym stał bowiem :u.pariowa- Gdańska, iamiut poi.ostawi~ na wl!gen-Cl<>lt" pe uprowadt.eniu ds.i9Wurl• 1 otwieranoeo bagaiio 

ny „Volklwa1en", lctórym J. Po- mi•JICU w PuHCJ.7 Kam.pinol- Chr<»toW1killQ 1 a . Pop\elun- nik&. Zaj~t}' kolej~ lllDia~ ta
piełuazko &wykle podróżował. O- ki•JT - na to pytanie 11,du Ol- ki. lpneciwił ei~ jednak łMlU bi.ie rejeatraeyjnych Chmielewllld 

biad jedliśmy w Gnnd Hotelu. kartony nit od razu znaluł od- - wtdłu1 ałów Chmi1lew1lde10 widział jedynie, jak PiotrowP:i 

Rach1,mek 4 ty1. :i:ł . , a może wię- powiedt. Po chwili •twierdził, ii - Leazek Pękala, proponując ra- ruuył ia uciekajl\Cym Jaiędzern. 

cej zapłacił Piotrowski. Wg jego rozmawiali wprawdzie we trzech czej pr zemalowanie wozu i sprze- Przez chwilę obserwowałem tak

słów mogliśmy sobie na to poz- o wrwceniu porwanego księrłza danie w całości lub na czę~cL że, jak Pękala i Piotrowski do

wolić. W Gdańsku-Oliwi e Lr11e- do wody - ale miało to slużyć J ut 19 października pr zed wy - prowadzili J. Popiełuszkę na po

niono tablice rejestracy jne F iata jedynie zastraszeniu J. Pop ielu- jazdem do Bydgoszczy, Piotrow- bliski trawnik. Byłem zdziwiony 

125p na te skradzion e wcześnie j , szki. Z naciskiem podkreślił też, ski przypomniał o broni. 0.<aza- tym, co się dzieje - kontyuuo

jeszcze w Warszawie. iż w jego przeświadczeniu ich ło się bowiem, że nikt J nas wał oskarżony - pr zeciez n ie 

Wydawało 1ię nam - konty- celem miało być jedynie upro- nie miał jej przy sob!•. Zanim taka była umowa. Na pytanie są

nuował W. Chmielewski - it w wadzenie i zastra1:i:enle k11~z.a. schowałem broń do kabuTy cał- du, dlaaego oekadony ni• wyccr 

tłumie proce1j4 wychodz11cej po Tylko & tym przekonaniem 110- kowici• oprótniłem j~ li amuni- !ał lię wówcza1 1 ,,akcji", W. 

mszy 1 kokioła był także J. dziłem 11• na udział w . akc.11 - cji - zapewnił sąd Chmielewski. Chmieltwsld odpowiedział, ie do 

Popiełunko. Ale dopien ok. Jl podkHilllł Chmielew1ki. Miałem bowiem nlechęd do „_ dził ni• potrafi tege tobie ..,,.,. 

sp0111trzegliłmy w1iadających do Po pytaniu 111du, jak Nk•rt•- Io t)rpu broni; Jrledył nawet i.o- tłumae11yll . 
,,Volkawagena". Rozpo:i:nali~my ni zamieraali poet11pić wobe.i o- 1tałem ukarany za Ila, ie ,ej ni• W aaaie jazdy, jui sa y,... 
w. Chroctowski„o i po 11 hwili 16b jadących te10 dnia wru 1 n0111iłem na 1łużbi1. Piotrowski niem, Chmielewski 1wr6clł uw.., 

runyll4my w łlad ia je'o "'mo- księdzem Popiełuszką, W. Chmia- po swój pistolet pojechał do gę na próby J. Popiełuszki W'f'

chodem. Na drodze oskarżeni wy- lewski zaznaczył w odpowiedzi, domu. Przy okazji ubrał do dostania się 11 bagażnika. W tej 

przedzill „Volkswagena" i w0w- it pozostali - kierowca „Volk11- samochodu mały &-litrowy kani- części, to eo wyjaśni ł, pokrywa· 

cz.as wie-dzleli jut, \i jad11 w nim wagena" i drugi 1 puażerów w ster 1 benzyną. O.kartony pr'ly- Io · rię 7A 1łowami oskarżon~o 

trzy osoby. zasadzie w ogóle ich nie Inte~- pomniał, te dyskutowano rów- P'łkali. Na jednym 1 kolejnych 

W. Chmi•l•wwld n.cwcóło 'll'J'i) 1owali. Sędzia aprawozdawca nit niet inne wuiańty uprowndzema postojów Piotrowski zbliżył •i• 
zrelacjonował, jak pny1otowy- dawał jednak a ""Ysraną-: „C. lu. Popiełu1w. do otwartego bagatnika 1 piato

wano 1ię do aatakowania Jadą- to ()Znaczało, b11dt moi~ ozna• Po pnyjetdne „ Bydgonezy Jetem w dłoni. O.kartony prą• 

aych. L. P.itala aekal pn.y aa- nać! Cs7 eP::arient chcieli np. ok. lodL lT Olłk&rleni ut.nr- toczył jeto iłowa, jaki• zapł" 

parllowall)'Dl 1'1aoi• - 'OO me- poioatawił ranne ofi&l"7 wypad- mali ~ pned buąnkiem mitttał. Piotrowski miał powi.,. 

trów dalej prąnailt ~ G. Pio- lnl aame toł>MT" Jfl.e młnrHbT WUSW, P!.otrowM1 poeudl d'lll.~ do księdza "Jak si• ru1ey• 

trowQ:I r W. Chmi•lewwlci. Po o tym wiele „::J•lntal ...,.. jak młwtł - •telefonowM do te "• sutnel~H· Próbowti Ń• 
niMJ>Mna killilM minutaołl nadje- łon7 - pra obnie. pe • Warn&Wf. De hodka wehod&ił niet smu1U dG 1Hl'lł11CO rcuwt11to 

chał ę'fn&MllOW&ny • Volk1wa- d11l•lem. pomoą ..tawilib)<ł- W I. P•kala. h ~1' miJl. ... cła ust, '8.k, by umieśd.4 w niell 
1en", Piotiro'Wlti ciekał na pobo- my teh, a Diędzern ,.aaopietłro- baj wróoili do •mochodu, w kn~l. Byłem pn:erałon7, rta-
<?JU tn)-maj11• w dłoniach lra- wali". Wsl.)'rlko •lriee Dllało od któl')'lll nekai.m. Plotirow.k! ł&m ba ruchu na poboczu 

miel'\. nnwoju 11macji i kole}nyoh sda- rtwi•rd<Uł, łe d'lwonil, ale ,.ni• powiedział 01karżony W. Chm!e-

0.kartony wyjdnił •lłdow\, lt rzeń. A pomysł podpalenia ••- uzyskał tadnych informacji". 11W11k!. Pamiętam narastający we 
nie widział w jaki 1po1ób Pio- mochodu ~ W%Clędu na to, ay Wobe.e zasłabnięcia oakarlone- mnie strach. Pomyślałem wów

trowski n:ucał kamien iem w nad- w Jego wnę~ powstaliby tywi go na tle wyczerpania nerwowe- czu, te wobec defektów 1amo

j eżdżający pojazd. ludzie? Samo roswatanie możli- go, 111d prxerwał ro:r.prawtt J10 chodu i ucieczki W. Chrootow-

Słyazał~ jedynie pi* opon, wo.ki spalenia pojudu 1 ludi- to, aby W. Chmielewll'kiemu u- skiego kontynuowanie „akcji' ' nie 

w 01tatni1j ehwill odakoc.z;ył4Mn mi - uwatam aa eałkowide abau.r- dzielić pomocy \ pod.dać 10 ba- ma jut tadnego sensu. Uważałem, . 

- powild:d.al I dopitro po daln• - odpOW'led'lliał Mkartony. daniom leka!Wlrlm. IAkar:i:e: Jan że klli~zu jut to wystarczy l 
dłużnej ehwilt zdałem 1obie Pófin7m wi"1!0rem 11 pat- LukOlW.ki 1 Z7,łmu.nt Kowale- tneba 10 wypuścić. Byłem pr~ 

1praw' łlł 4o1ama mnie Piotr. dsl....Uka NkariAnt wr6cdlt do w.Id, 1p41e1jaliilo!. 1 dsiedalnJ neu- konany, łe w koń.cu pozoata• 

walci.. Ten •tatni miał póbdej Wr.nnaW7. Jak W7Jdnił W. roloCU 1 psychiatrii ~li, *' m;r księdza w letie. 
- Wł iłów oskarton.„Q - wy- ChmielewDi - nut•PMIO dnia Mkarlony j11t lldolny do llkład•- Relacjonuj2'o przebl.„ wy-. 
ranć użnanit dla umieJ•t~ot Piotro'W9k:i poln1ormowaJ iwych n4a W7Jdnień. S11d przychylił lię rzeń i mówiąc o tym, co robil 

kierowcy „ Volkawa1ena", Sam podwładnych, li li pnebl.11u ,.a- do klh wni<>11ku, aby W. Chrn!a- Piotrowski, oskartony wielokrot

ni• mówił sbyt wiele • n!eu- kcji" zdawał relacj41 „dynktoro- lew1k:i mógł mówić siedząc. nie poprzed zał jego nazwisko do. 

danym l'1Ucie kamieniem, ale b:r·- wi". Ponadte wyruił zgodę na dłui- wami „szef" lu b „naczelnik". 

ło dla mnie jasne, :te p.róbował Od razu wt podjęto pnysoto- su przerwy w rozprawie, co eo- C7.ęsto nie kry ł 1wego prze j ęcia, 

trafić w iamoch6d. Pó:tniej nam wania do powtórzenia „akcji" . diD.nę. gdy opowi adał o ma ltretowaniu 

to nawet demoMtrował - 1twlw- - kontynuował t'W'Ol• wy jaśnie- Po pnerwie oekartony ko.1ty- uprowadi'.Onego. o~karżony P io

dz!ł W. Chmiel1w1kL nia W. Chm!eleweki. Piotrowski nuował wyjaśnienia. Opiaał jak trowski słu cha .l ąc wyjaśnień W. 

Jut po całym ldanentw Pęka- stwl8I'd1lł.l, t. pnydałyby lię kal- doeiWo do atrz;rmania aamocho~ ChmieleWl!kiego przez dłuższy 

la miał do Plotrowakieto preten- dankl 1 ja miałem M sała~6 du wio~o J_ PopilłuKktt- Na czaa aledz.iał i opuszczoną głow11 

1j1, li ten nio trat1ł w 1am~hód, u majomeco koleci Hem'}'b tn.M do Ton.mia przebrał •i• i twa~ ukrytą w dłoniach. 

z takiej ediet~• m• !IPMłb eh. ()tTąmaNm „ - "* ~ na poleoente Piot.rowsldeco w Rozpra~ b~zi• .kontynuo~ 

pnocleii było chybili - podkre- miej byki WD6'wtone - Dll dftll\ m:Uia)',._ bk-. mW!durow' \ na w pi11tek, 4 bm. (P~ 

•ta~ P.italL Wyltaroąło tylłDo p;ned ..,,.,jad„ de ~· .SenerWoOW'll.a)' lldj'ł 1 esaplri bia- -:::;=;;:::;:::===::;==• 
podnie„ kant.n ł rwobodnl• IO I w t.noeie ni• IPl'&'Wd1łłem ły pokJowieo, a wru 1 nim .- ~\~ft.~ 
upułcić na muk" 11ą ~ 91J111W'fte. Wedłuf mnie - nolka. • • ' 

Ja uwaWem - lłwłerdmł -- powiedział - działałJ dobrtll, Do -~· • pobocsu\ 
kartony W, Chmi•ltwsk:i - te eh~ wr~j_. J. ktolega prosił, „ Volbw„cia", oskarton7 pod- l ._ • ~ • , • A 
Pękals nawet pnesadza, „ ni• by !eh ni• zamieniac!, bo „ pom:- nedł Wt'H 1 Piotrow.kim. Zamar
powinlen tak rea1owd na ni„ na.w kowano kontrolę dokumtntów. 
powodzenie naczelnika Plotrow- W ramaoh .l*&J~al\ do „a- ~wwld. podnedł 11 kierowcą 

ó:ieco. W peył'll'lej thw111, jut po kcji" - kontynuował swoje W'/- do Fiata, a Chmielow.kiemu pole
zat:rąmanłu u postoja. wyt~- j_.nie.nła ChmteJ.....W - Płott-o- dl pł.lnowuUe J. Poplełunld. Nie 

łena to P.itali w ,,,.itownych wski~JR po~ mundur wiedział„ eo merm rob64 - po-
tłowuh. mi - W.. 1 ~ja- wtedst.ł ,...S ~.-..an,. 

Od90whlda,.., M ....... ---1 mi ~ I białym Z----- „. ~ Po 

.,. Gods. 11.!IO - w Nowo&o!n ej, 
n1 u l. Mlleszewakle j kleru ją cy !"la
tem p!>trą c !ł Annę O, która dozna
ła lekkich oł>raże~ ciała. 

... Ood1. U .OO. - N1. al. Włóknla• 
Jrf Polonez potr--1ł M•rt• 14'. Swl.ad· 
kowle obu tyoh wypadków pr
M ._ • •ontaktowanie "4 • W1'.\) 
'łn19W Ili. W. Brt«n•lrtej • Wf, •...t..... . ... 



ZRZESZENIA NIE WYSTARCZĄ 
W 1órnictwie powstały gwarectwa, 

pojawiło l'i' kilka nowych kombina
tów, wielkie pnedsiębioratwo wykupi
ło dostaweę, który popadł w niewYpła
talno4ć. Prusadą byłoby obwieszczeni• 
maozących unian organizacyjnyc1l w 
pnemyśle w wyniku działania no
WYCh, wprowadzonych przez reform~ 
MJlUł, ale Coś zaczyna się dziać. Jak 
swykle w . takich przypadkach innych 
efektów oczekują ludzie traktujący 
rospodarkę jako całość, innych - kie
rownicy branż, a jeszcze innych - ia
łogi zakładów. Dla interpretacji tego 
zjawiska warto wittc poznać te punkty 
widzenia. 
Otóż największ1, t!konomiczny poty· 

Wk wynika 1 tych i.mian orgaruzacyj. 
n~h, które dają lepszy prcidukt i ntt
IH konty, towar ' nowocześniejszy. 

1Dawny układ ruortow.o-branżowy ·kry• 
tykowano 011tro • nieprzenikliwość ł 
komenderowanie, tłumł.eni• tnicjatyw1, 
Xdd1 1 produ~nt.ów krył się za po
trójnym murem: włunym, zjednocze
nia, resortu. Nawiąsanie kontaktów I 
innymi wymagało zebiegów nieledwie 
d:yplomaty~ych albo rozkai.u. Zmi•· 
nlono wi~ statu. miniateratw 1 powo
łano zrzeszenia po to m. in., aby pro
ducent lg.teł mógł połączyć swoje sta
rania o kllenta 1 wytwórcą nici. a 
takte 1 fabrykantem guzików l po~o
łać np. Zespół Wytwarzania Niezbędni
ków Domowy<lh. 
Był le> „ wszakże najgors"y czu clla 

takich pnekształceń. Zakłady pm;osta
łr w wewnęti-mych murach, 1r'":1.1-
Jlia straciły uprawnienia władc:r•, a 

/ / '/. /'///, / /, 

nie sylfka.ły nowej cechJ". Pnede winy
stkim nie 1pełniły oczekiwań integra
cyjnych. Przemysł jako całość zachował 
1trukturę branżOWll, pionową. · Co wię
cej, z różnych przyczyn nasiliła się nie
chęć do współpracy międzybranżowej. 
„Kooperacja", która zawsze była ter
minem zapowiadającym kłopoty, obec
nie uprawiana jest częstokroe pod 
przymusem nieformalnym, graniczącym · 
nierzadko 1 narWJzeniem prawa. 

w 
!tząd :riie mote t-0lerowa6 naespraw

ności wynikającej z nieporadności stru
ktur,' z interpretacji przepisów podpo
rządkowanej egoistycznym inter~~om. 
Stąd powołanie w górnictwie gwa
rectw, które zachowując wszy1tkie „S" 
po1zczególnych iakładów, dbają jedno
cześnie o wazystko czego trzeba dla 
wydobycia węgla, niezależnie od tf'l"Y• 
torialnej ay bran,towej lokalizacji 
współuO'llestnlka t.ego procesu. Jedno- · 

rodność produktu ułatwiła ~ decyzję, 
która - . w innych przemysłach - wy
wołałaby spore komplikacje. Jednakże 
wszędzie widać jut rozpaczliwi\ wręcr. 
konieczność łączenia działań inwe-sty
cyjnych, kapitałowych, iechnicuiych, 
bei względu na organizacyjD.4 pr1yna
leżność do zrzeszenia czy organu :ało
tycielskiego. 

Gospodarka traci temp<> m. in. dla
tego, ie eentralę handlu ugranlcznego 

- na przykład - nic nie obchodi:i 
plajta jeJ dostawców, chooiai sama 
,,sie<lzi na pieniądzach". Kiedy indziej 
znowu Wytwórnia Ważnego UrządJ.e
nia nie interesuje się wydolnością ko
operantów, ale bywa i na odwrót - · 
dostawcy chcą doić do końca bankru
tują.cego producenta wyrobu finalnego. 

Zanik polityki technicznej, handlo
wej, inwestycyjnej na szcŻeblach śred
nich, obserwowany wru 1 rozwiąza-

w ... s 
Ra Jed<nJ'm • ..t.Wrleh poefedzri Pn

ąd.1um Rz11du podjęło u.talenia doł7-
1Z4ce •lelC'tronldcjl 1a.podarkl narodo
wej. Nalety 1lę spodziewać, k będzie łAI 
procn do którego trzeba włj\czyć ta1tł.e 
alcoł~. 

M.inllster o6wlaty I WJchowa.n!a posta
aowlł powoła~ zespół do 1praw lillforma
ł7ki, w którego skład wajdl\ naukowcy, 
nauczyciele I prz:ed&ta w!c!ele przemysłu. 
Zadaniem tego zespohl będzie opracowa
Jl'i• programu pozwalającego na stopnic>
- za.poznawanie szkół ;i eystemetl'I kom
puterowym, wspoma.gaj!\,CY'll) system nau
OM.111- I wyfyczenla ltieru/i'ttu · badań w 
t&j d.zl4dzlnle. Zakłada 1!11, te do , prog
ramu badań na lata 1986-1990 włączo
ne 1oetan, problemy wykonystanla mi
ni-- l mlkrokomputer6w w procesie dy
ildrlycznym.. In11tyłluit Programów S~.ll;ol
tY"tth m.a eipracowa~ 11owy program nau
eunła l!DforTHty&d w nkołech 6rednicll. 

Ttlk lf4 Rłada, ._ d.dałanła \I lllbl•łłJ' 
114 s nader korzystnym wyduzenjem. 
Szito!nlctwo nasze otrzymało oatatnlo bes
płatnl.e do 1wej dyspozycji od firmy au• 
1triackiej 320 mini'll:omputer6w typu .,Sin
clell' 'Spectrum" 18 k. Urzl\dzenla te tra
fi~ do nk6ł rót.nych t:rP6w 11e terenie 
całego kraju ()trzymaj11 „ t.e placówki, 
które gwarantować będ11 oczekiwane re-. 
zultaty dydaktycme Okumj.e się, te ole 
brakuje w naszej oświacie 0Śl"odk6w, 
które 1ię tymi sprawami tywo interesu
ją ł ~tóre mają w ty'Ol za kresie (!o
iwiadczenie pra1ktycm1. 

Innym kierunkiem działania zmlerz.a)ą
oym do unowocześnienia techniki dydak
tycznej Sił podejmowane obeciiie prace 
nad wprowadzeniem maenetowldów do 
1:zikół na w1i. W ramach współpracy J 
UNESCO e-kcperyment tego typu i>ę(hle 
u naa wprowadzany .w trzech woje
wództwach: pom,ańskim, ~w~dee'kim 

I zunojakim. Do · eo 1flkóił wł•,•klc'll (po 
20 w katidym wojwwództwie) tra!J4 m.111-
netowidy z odpowiedn imi programami 
nauczania 5 przedmiotów: w zakresie 
nauczania początkowego bę4ą to Ję•yk 

, polski i irodowisko przyrodnicze ora1 
dla klas starszych: język polski, biolo
gia, ohernla I geografia. Wykorzystane 
zostaną do tego celu materiały filmowi 
Centralnego Ośrodka F.ilmów ..Oydakty. 
Hnyeh, h i ,,INTERPRESSli". W szko
łach tych powstaną pracownie środków 
tecbniczny~h dysiu)nnj§oe magnetowida
mi (połączonymł • telewizorami koloro
wymi), epidiaskopami, rzutnikami pisma, 
magnetofonami I odbiornikami radiowy
mi Pra.ca tyob ośrodków będzie powią
sana 11: badaniami placówek naukowych. 
Można i;apytać dle~zego ośrOd)l:i nowe>

.-.nej dydaktyki organizować się bot
~e na wsi·? Chod!zł o szukanie tne'tod I 
apo90bów amlerM~c)'llh de anniejszenła 

niem ajednoczeń }est zja~iem u.ie 
do zniesienia. Powołanie Komitet.u ds. 
Postępu Technicznego moina też in
terpretować jako pr6b4 rozwiązania 
tej kwestii od góry, przez ustanowie
nie czegoś w rodzaju funkcjonalnego 
nadministerstwa. Nie jut to wszakże 
pełne rozwiązanie problemu. Nadal bo
wiem nie ma wyjścia dla producenió'w, 
którym brakuje horyzontu technic1,1e
go. Nie ma też kanału dla przepływu 
kapitału od tych, którzy posiadają go 
pod d'OstatJdem, a nawet trochę po
nad p<>trzeby, do tych, którzy :majdu
Ją się na skraju bankructwa. 
Skuteczność ekonomiczna łąC7y 1ię 

ze sprawnością i łatwością sterowania, 
chociai nie są to cechy zawsze przy
legające. Natomiast patrząc od dołu, 
z przedsiębiorstwa, najbardziej ceni si-i 
takie rozwiązania organizacyjne, kt.óre 
dają korzyści :r.aopatrzeniowo-:finarao
we i poczueie bezpieczeń.stwa. Jak łat
wo więc zauwazyć, intencje centrum 
nie muszą się pokrywać z zamysłami 
p~siębiorstw i nie każdy ruch w 
poziomie musi być araz kor:r.ystn.v ut 
społecznego punktu widzenia, np. pow
s'tanie międzybranżowych powiązafl je
szcze ściślej monopolizujących pro
dukcję. 

Tyle wprowadzenia do tema.tu, kt.Ot"1, 
miejmy nadzi•ję, te stery teorii pt", ej
dzle do praktyki. Bo jak d-0tychczas 
w kwestii powiązań poziomych m!lmy 
więcej słów nit faktów. 

KRAJO\VA AGENCJA ROBOTNIOZA 

, dyspropor-ejl w pcl'Z'lomle pn.cy m6ł 
wiejskich, które por.osiaj4 w tyle u arzko
łaml w miastach. Wyniki tycb bsdd 
zostan4 przedstawione UNESCO. 

Nowoczesnoł6 w nkołaoh - Ml hlea 
bardzo piękna, ale Jak pogodzl6 Hi dął.e
nta • brakami w wyposafieniu azkółT 
Na te apra wy zwraca się n!eustann4 u-
wagę .. Sporządzony został wykaz o~ 
wlą:tkowych pomocy ukolnych l!eząoy 
ok. tysiąca pozycji, które powlnJ;ly ma}
dować się w k•ł.dej nkole. Pomoca ta. 
kle dostarcza 1ię placówkom ezkolnym 
bez.płalm~. Nakłady na ten cel a takt• 
i produkcja tych wyrobów 1t&le romł\. 
W roku 1983 dostarczono szkołom pomoce 
naukowe wartości \170 mln zł. W roku 
przyszłym przeznaczy si.i na łen cel 
kwotłl ok. a mld zł.otyolL 

• ·Kiło bez 1zmłnkt e Kllo bez szminki • Klio bez szminki ' • Klło bez szminki • Klio bM szminki 

W 111lł6m7 w nłl jul:llleunowych 
obchodów ~-lecia powrotu Ziem 
Za.flhodnicb ! Północnych do ma
cierzy. Je12cze nie ustały działa

llła wojenn.!t a jut ruszały rzesze osad
Dik6w do wrocławia, Opola, Gdańska, 
Szczecina I Zielonej Góry. 
P~tkii były trudne 1 okupione czę

ltokr~ ofiarami. Jedną z przeszkód w 
apokojnym zagospodarowaniu Ziem Od
syskanych, jak je w tamtym okresie na-
17wano, 1tanowllo hitlerowekie ·podzie
mie 1 jego eabotażowo-dywersyjne tor
łlWllCIJ.e ~ mi!attiem Webirwolf „Wil-
kołak". . 

Geneu hJUerow11rleh or1ani:r:ac}I pod
&łelllllycih na terenach zajętych przez a
liantów zrodziła sit jesieni11 1944 roku, 
~ k!lłll9ka III Rz.e61.iY l)['ZY'hlir!ala ei ę md
lc>w7mt krokam.L Szczególne zaLntereso
wan!e budziły w Berlinie działania dy• 
wersyjne JUl tyłach postępuj11cych wojall 
radzieckich. 

Za 1łówne10 twó~ ltrulr.tur 4yww
J7jnych uznać trzeba Reinharda Gehl~. 
kierownika wydziału wywiadu Wehr· 
1D&Cht11 - J'remde H9-re - Oet (Obae 
Armie - Waehód). Na IZCllytach hi ... 
1111Mlh1i4niIR~~~W~ 
popierali: Himmler, Borman, Goebbela, 
~ ! Mueller. 

Zailłu1uJ• na uwag~ fakt, „ O.bla 
~il\O ~ dwLaJl.ań eywensyijnych. 
w mac-.mej mierze, opierał 1!4 na 49-
łw!Mka:enlach polskrlego ruchu Oł)Oru. Po
DlOCll były mu Informacje wydobyte 
pniymuaeni od ru„ektórych oficerów AK. 
po upadku Powstania Warszaw1kle10. 

Historyk Ryszard Trye tak pisze o pla~ 
llie Gehlem.a: • 

.,(....), pnewldywal azkolenie nbotaty
ttów, dyweraaut6w I azplegów, utworze
Dle · tajnych magazynów broni, radiowych 
punktów meldunkowych, lormowanie 
cruP bojowych, Uczących najwyzej sześł:
ddeslęciu ludzl oraz mniejszych grup 
łerrorystycmych (tzw. „grup l!kwidacy)
nych"), W planie Gehlena mówi si~ wy-
1-oznle e walce z ArtniJi Czerwoną I 1 
pow1tającyDlł organami władzy 10cjaU
~yanej ". 

J'Laa UJ'Skał aprobat• Himmlera l 
Bormana, ale pc>watał problem J)OWiado
ID!enia HitJlier&. Otóct l)(l4ta.zwwi.ono fue
bera nłe In.formować o plan1e pon.lawail 
Hitler Die dopuuczal myśli o nadcho-
0!%!\Clł'j a tastroflle, & . plaln Geblen.a mód 
potraktowa6 jako przejaw defetyzmu. 

IUmmler 1 Bornlanem amlenJAja ilb'Qk
iurę loll<J)l"Ol>Qnowu111 przez G~bl..ma.. Weii:ir
wolf miał d1l!Alać na bazie Volksstur-
111u, jak.o oreanlzacja oehotnica wspl ... 
raAca Wehrmacht. Taka atruktura„ bar
mi.i odpowiadała koncepcji ,,alepokOMr 
aJ"Cla N1enllee". Pocmauje 1e miatr ass.. 

lać tytu w .,..włlu I u w.me epa-
wanym prHIE nieprzyjaciela. 

W praktyce realizowano obie kODCell
o}e. z tym te struktury proponowane 
przez Gehlena dominowały na pol1klab 
Ziemiach Zachodnich I Północnych. Na
tomiast na terenach zajętych prze1: alian
tów zachodnich, mimo prowadzonej do 
ostatnich chwil przez Goebbelsa pro~
gandy sławiącej czyny Wehrmachtu (u.. 
rio:t.eamiianelf,o n,iekledy z .nową bronią") 
nie udało Ilię wzniecić szer.zero ruchu 
oporu. Sam 1zef Wehrwol.fu Hans Prue-. 
tzman, po dostaniu się w maju 19415 "" 
Jr.u do niewoli angielskiej. popełnił sa
mobójstwo. Nle było aenau ortanlzowu 
akcji zbrojnej przeciwko aliantom aa
ehodnim, skore luł wte<ą do.vi""ano, 

Ił MOR Old lłaa ~ w Pi1iJ'WlłloW -
1uezntkamt pokonanJ<l)l Nt.nlM. 

lnaoze.t było u wwch6d ed Odry I Jlfy
S'f Łuiye1dej. Tereny te młałr ateć tlę 
polaldmt. a iateni. wezylltkle działania a
botażowo-dywer1yjne na. :lłemiacll pol
lkich uznano u uuu.clnł-

Trzeba „ d.oda.t t. ebo6 najliamł.,__ 
or1anlzac~ był Wehrwol1 · (uacull.kowo 
ok, 10 ty1 osób>, \o clzlałaq teł Inne or. 
1anlzacje hltlerowllklego pochłemla, 1ak 
np. ,,Freiea Deutschland", .,Edelwel .... PS.. 
ratan", ,,Frelkorpe Ob9rachl•len" 11~ 
po kilkaset ludsl ł mlałJ oharakt.er Jo.. 
kaln1. Motna powied2łe6, Ił cb~ orsani
zacyJDle 1&modzlelne, prowadziły .akcj, 
„typu Wehrwolf" I możeJDF rc11>•U7W•6 
!eh działalnoś6 h1em.ta. 

Przed ~ozeołem dztałd ~ 
~lerzchnlldem woj1kovrym Wehrwóttu 
n.a Górnym l Dolnym S1.4ak11. \rył teld

' marszałek Schol'nn, a 1 nmteu.ta NSDAP 
na Do.m,,m . Ś'.ląS!w ~ Wlroullaw!a. 
ltarl Htllka. 

młodych 1fanaiyzowan;rch bit\enrwe6w, 1 
sg, go, policji, HJ ltd. Oirodkl ązk.ole
n:iowe mieściły sifl ro.I.n. w11 Wrocławiu, 
Nysie, Cie1Zynie, w ppwiataoh bystrzy<1-
kllm i .kla.m:lieninagirÓskńm Pr.ze-.ęz k<1'lono 
tam w ukresie dywer1<jl lSOO osób. 

NadchodzUa klęska. Na naszych Zie-. 
mlaoh Zachodnich Wehrwolf miał pne
de w11zystkim demontować, a jeśli to •I• 
nie uda dewastować obiekty gospodarcH 
l komunikacyjne. Plany drobiazgowo o
pracowane nie powiodły się w wyniku 
błyskawicznych postępów wojslt: 1 i ł 
Frontu Ukraińskiego, które wyzwoliły 
oały Górny Sl111k ! Zagłębie Dąbrowskie, 

Po maju 19415 _r. Wehrwolf przyllt.\plł 
de rozbudowy organizacyjnej. 

Cb.arakterywtycma jest hwtrukaja 

W'ebrwolfll I hp......._ 1CJa. wąwa 
on& Niemców de pnyjmow-.nia obywa
telstwa pol1kleeo. dla turlknl~a .wyai„ 
dlenla. Niemieccy fachowcy powinni zdo
być zaufanie władz polskich I oreanizo
wa.t siatki wywledowcze. 

h ll&Woływl!Jl{& adnl.osły pewien llku
tek, «d,.t do miejsc 1woj11go poprzednle-
10 zamieszkania sa~ powracać ty• 
llllOe Niemców, którl;y ewakuowani ~ 
Jtall prHd naclicrajl\cymt woJ1kaml ra
dzlecldml. (Np. w Szczecinie aarej..tro
wano na po~tku maja tylko· ł \71. 
Nlemc6w, w Drawsku - 280). 

W'ehrwoH 'doet-...,.wał IWOM ~ 
łu.d• . do ..,Ydarzeil m!ędzynarodowyah. 
Po pośtanowłenlach poc:zdamaldcb akcen
~ ~or.asowość linii Odra-Ny'" 
Lut,-clu.. W marcu 1948 roku na Gćr
ńym l Dolnym Slą•ku lansuje 1lę powo
łanie pailstwa śl41klęgo obejmuj4cego do
datkowo 81,ak Cies:ąńakl l Zaolziai'lakł. 
~ konoepcj• um!ttdąnarodowte-. 
Dla 9lą.ska powoabał" Dl& lPclołlPlllllCJi ww
~ w 191ł „„ . 
~·~saL.:': :=.-~ 

Olnrchi.lla I ~ INlkre~ 
11tanu J. Byrnesa, za.powiadające zlmllłl 
WOjl).4. 
Właśnie w 1944 roku oba.rwuja alfj 

azcze&ólne nasilenie akcji dywersyjnych 
1 Wehrwo!fu na Ziemiach Odzyskanych. 

J es:i.cze wcześniej od wnesma 1945 roku 
· do ma.rea 1946 r, z&inęło 20 kolejarzy od 

kul bitJ.e.row~w. W etyiam,fu l!Ma r. n.a 
ulicach Opola zastrzelono kapitana WP 
i jeao kierowcę, W kwietniu 1946 roku 
dokonano napadu rabunkowego n.a fa
brykę w Osu·owcu rabując · 1J8 tys 11. 

Członkowi• orp.n.uacji ..Freies Deut.s
ohlain.d" (siedziba Cellltral! m:i~licila iiię w 
.Berlinie, a najwiękn„ skupia.ko FD znaj
dowało •iłl w Bolesławcu i okolicach), 1 
in:i.ynierem Kuehne na czele spalili ta
bryk• !aJanr.ów w Zebrzydowej, fabryk• dachówek w Czarnej i częściowo 
&niuozyll fabrykę papy w 2.anlliu. 

Oto wybrane tylko przykłady. Oc:r.y
wiśo:Ut działania hitlarow&ki~IO podziemia 
tp0tkały s\4 1 kontra.kei.i pol.łkicll ail 
hzpieczeń.lltwL ' 

Stopniowo D&St@uje IJkwidaaja poua.e
tólllyuh hand I oraantu.cji. Na ich czar. .tawaU IUłużen.i hitlerowoy z Wa1-
lea - SB, a-.lerowU.e Ze1almeg,o K.rzy
ia. pnywódoy lokalnych organizacji HJ. 

.Jedna 1 organiucji no1iła ~gola pro
wokacyjDI\ JIHW' Polonia Restituta t 
di:lałala w latach 194:>-1946 w Zielonej 
Górze, Ko:i;uahowle I Nowej Soli. Pro
anun<>WJ'm jej ,.z.adani,em•• było u
prowadzeni. w Polsce utroju !anystow
lkieao. Na eale or1anizacjł stał był7 
właśoiclel fabryld w Polsce Edmund 
Golde. Obejmowała NlfillCÓw, J volk.
deutlchów, I dobrowolnie finaD10wata 
W~. 

W wyniku realizaojl poatallowle6 llOQS
damakich i wy•i~eń ludno5cl nilmlieo
k!ej gwałtownie kurezyła Ilię baza Wehr
wolfu, .Po 1947 roku można jut tylko 
odnotow~ dzłałalno'6 odprysków Wehr~ 
woltu. Zajmowały się one 11zczególnlo 
propaeandą, ale także f ckiałalnoścl4 oci
rażaJl\Cłl. Np. oraani:lacja „ Wolna Mło
dzież Europejrica" nl.BZ0'&yła ementarH 
tolnierą radzlecldch. 

I koleJ •r•aniacja pocł MISWI\ .)Ila.. 
aur.kle Sił7 Wyawolehla" działała w 
1-tiadl 1949-1950 w wojewótkme b>
az:a.liósltim. Współpra~ a wywoi.adamj 
lłJ'N I mocamhr za,chOOnrich. 

Proćen tnte1raejl Ziem Odz)'tlł.anycłs 
1 raxl4 Polski nie udało Ilię ani W ebr
wol!ow!., ani tnn,ym pohitlerowak:im or-
1anlza.cjom zahamować, A swoj' drol' 
olakaweo byłob1 u.ta.leni• Uu aktywi.t6w 
dornlrostw r-lzjonlstyeznrclt RJ'M 
..noąd tit" udziałem w Webnroltleł 

OMJltJKJK 

Trwajl\(111 Jut llOnad lllrie1'7 .._, 
ta wojna kaoko-irańsks wywo
luJe liczne 1J.11Btępstwa nie ty&
k& dla o.bu państw. ale rów
nież dla suołec:1Jnośc1 między• 
narodowej, Jednym z nich jeal 
tzw. wojna z tal)kowoaml. pro
wadzona od lutego 1984 r. Prffll 
loinlotwo za.rÓWll{) irackie, ja.Il 
I lra.ńskie. a jej ofia.ramJ pad.., 
jl\ statk.I państw trzecich. We
dług niektórych ooen, w zeszłym 
!'Oku jut 85 jednostek bandle>
w:rch zostalo 1aata.kowanycb • 
woda.eh Z&tokJ Perskiej. Kon
flikt między tyini krajami zdo
mlnowa.ł W zakończone w Sa
nie obrady ses.11 mlnisterlahwl 
Orga.n!:t1,o.fi KonferencJI Islam• 
1kleJ. st&Jl\C stc PO re kolejnf 
prseszkod• nie do przełiYela na 
drodze do Jedności •wiata mu
sułmańsklego. Jednocześnie w 
11amym Iranie nastą.pił wzrost 
napięOla w swią.zku z dwoma 
samaeham.1 bomhowY.llll w -
trum Teheranu. któn l)Ooi!lłl'114t" 
ł7 • eobą ołiai:T łmlertełne. 

Xof'ft~ AP I t1?I 
swTac;ajq uwag«, t• w odr6.ł· 
nieniu od roku ubiegłego, kłe
d11 to obchodzono w Chtna.clł 
u'l'OCZt/,cłe · 90 roc2nict urodzift 
Mao TH-tunga, w t11m roił• 
l'ooznlca ta przeszła niemal· nie
.wauwafalnl•. Jed11114 wnnian"4 
na ten temat w prade btfla ft.O• 
ta.tkti w „Renmin Ribao" o iJ1m1 te w roku minionym b~bko • 
mln osób odwiedzilo mauzole• 
um Maó w Pekinie pnekutał• 
sone obecnie w dom pamitcł re
wolucjcmiat11, w kt6r11m .znajdu. 
jq dt sale po.łwifco"- r6wni•ł 
łnn11m pr.i11w6deom, '4ktm jale 
C.zou En-lai i Czu-tsh. Dt1plo-. 
maci zCJChodni - pl.ue UPl -
łfłterpretujq o/icjo.lne milcze
nie ja~ •11uniił .ae etronti kie
rownictwa chińskiego, że okre1 
łmpirowanego przez Ma.o cha· 
oau I ldeo!ogicme~ i:opa.łu tu' 
tntflqł. 

• • 
a-._ .mnto.rm-a.t. ie _.... 

mler Fra.o.cji.. WW'DDł FabiWI 
dal . ..zielo110 ijwiat.lo" Pl"O&"r&lll._ 
Wi rozwoju oi&rWhe&'o w Eu• 
ropie zaohodniej 11,Ystemu telewi• 
llJi 1atelitarneJ. Plan - ....U• 
:roowany we w11pólprae„ 1 RFN 
ł Luk.vembu.rlfiem - praowidu. 
Je rozpuor.ęote beapośredn.ieJ „ 
mi.QI pro&"ra.mu U!lowl.zyJnego aa 
~redniotwem 1atellty, Iatena 
1986 r. Pierw1:1y Htelita nowe
'9 171łem11. TDF-1. IEDllta.nłe 
w.vatnelony 'r lli>oa 1986 r .• na-
1tępny, TDF-1 - w lutnn 1981 
r. Roczne koszty embJI prct&T„ 
mu telewizjj satelitarnej oceni& •i• aa ponad 600 mln fh.nków 
rra.neuskilcb. 

'lf •wki6rt1dl rłlJ>"bltlcaeh Jv... 
go•lawii, a. zwtaaicaa w Choi-
wac;1, od d.ołć dawno dzlaiajq 
żl.obki, pnedukola I inne pia
aówk1 w11chowawcie prowadzo
ne przez instytuc;e kościelne . 
Ojicja!n1; zgod11 M cbiałalno.ł4! 
iakich zaktadów niki me w11-
dawal, a.le tolerowano je. Pro
blemem i11m za;ęlo •it ostatnio 
zg romad.zente miasta. i gmłn11 
Split. J.ett tam dziewi11ć dti
żych przedszkoli i żłobków pod 
zarządem d.uchowieńatwa. Znaj
dują •lt one albo w kokio· 
la.eh, a.lbo w budunkach 11nt1-
kolcielnt1ch, Rada W11konawcz.a 
Zgromadzenia Splitu {wlads 
miej1ko-gmłnn11ch) postanowił.a 
Iż . zak.lad.11 is 11uu.aq JWU11ch: 
mia1t przerwać dzlalalnośC. De· 
c:11zja. ta ciot11cz11 całego Spili• 
I C>kohc11 I Jut - jah ri11 twłer. 
lizł - niaodwołalna.. 

„hlf.--.llWRaJ Bw.14 Tiibu
w• 1 • .S&mO(!b64 • napędem 
dloala. któr.r Je.szme Dledawn0 
&dawał. lłę bJ'.4 na d.roqze de 
adobyc1.a dułeJ częśei &meryka.ń-
1.ldeso- r.vnku moioeyzacyjnegv, 
znalazł siei w llepeJ uliczce. Ge
nera.I Motora - naSwiększ.v pro
ducent samochodów w Sianach 
ZJednoczonyoh - podał do wi~ 
domośct. le wllród modeli 'rok1l 
1985 tylko Jeden oferowany bę
dzie • takim napędem. Doiyob• 

' osae GM oferował 1ilnikl dleela 
do róinyob modelt orodukowa
D.Yoh " Je~ Pleełu ocłd.tał.M!h 
wozów oaob&wych. N a.dal do
ńarcza.ne będ• wypoaatone " 
b.kf silnik aamoohody ełętaro.. 
we oraz Jedna 1 wen.ft' osobo
wero .• Chevette". 

Kenoern DOl:nfonnow&ł, h 
lhto.vzJa odeUcl& od IUeslł o
ł&DJ'oh do niedawna 911 °wałn1 
tJJOl!6b enozędMnla oa.l!wa. pMI• 
Jęta · aosiala pod wplnrem ma
l~o pop7to aa nte oru ... 
..... DYeh łe4er&lal'ołl nona 
.., .... "" qaaftn. ~ weh~ 
" b'ele w 1981 r. 

!l8DIDOll l.ODUJ - ' ....... • 



Gdzie woda czysta? 
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~ ~ loa pełnej w y dajnokl, bywa i e 
1laploałowa11e 1111 111dml1rnl1. W tym oatatnim 
pnypadku efut mote być taki, ja.Il np. oat.a.tni
mi · csaay w okolicach Lod:&i, tdr:ie n&1t,piło zna
-· obnlł•Dil w6d w wantwla 1luploatow„n1j, 
M al• po&Oltało ba alcutk6w w 1oapodantwach 
'8mowycla. Stoimy teru wobec koniecwości 
wabo1aceala i.stnlej"cych tam ujęć o nowe i t ran
rportu wody 11 miejec bardzięj odle1tych, kto wie 
ny nawet nie z rejonu Bełchatowa lub in n ych 
w przynłołcl odkryw«!k węgla brunatnego . P t zed
llęwzh;cle to kosztowne - a decy zja o jego roz
poczęciu nie moż1t zapaś~ 1 dn ia na d zien 

- Jest satem swł,zeli między jakości" 10,po
łarewanla a sasobami wodnymi? . 

- BI~ po4 llW&ł'I wyaokl 1topleil. zanieczy~z-
-' w6d powleuchnlowych I nlekorzy1tne kształ-
t.wani• aał•10 1ureiu par1metr6w ll*iowych w 
bllan1le unych w6d, trseba powiedzieć, *4 je
irtehny krajem deficytowym. Rfterwuarem ~ je
lllOU wody podziemne, eh~ alepokój ._udsl myśl 
• tym. M uruchomieale t110 M~łlll ~le wzma
„łG je19 airotenle, chyb. . te aa1l• zwiększy 
11'1 „„~ w6d pow!erzchn!owych. Na io ~ 
nebn.a by jednak była zakrojona na a:erok, ~ka
~ 1h:lałalnol6 lnwe1tyoyjna_ 

- l•ll w• r,.nJe ~ -- -.n7nł.UT 

- W Jll"Ofnmłe Pa.ta.tw.Y•j 1'ady Ochrony 91:-e>-
.._lłlłra u.Jr.H•loaym 4o 189() r. planowany :o:ea
pół pnect.l'llni~ stwana J!.&daie~ na popraw• 
i.tDtej\oe„ ltan11 ~ h1b pnyaajmnlej ocran!
-le tempa po1araanla li'I 1Ytuacjl. 8Ks•n• 
pnym.am, „ Je.Ir.o ceoJ.01 ale dostrs11a1111 w nim 
~air. talr.loll okol!cnmŃcl, które moałyby ezło
wlell:.a wprowadsta w lepay ustrój, be .tnp!eń 
detradaejt 6rodow!Ua )Nt WJ'IOld, a trodlli, które 
lllOI" byt! prsemacsone u l•10 ratowanie, 8' re
atywnle - małe. hwledsmy, " •hamujemy pe
WJll n!elr.on;rsille '9ad•ncje, ale ale oa!,gniemy 
wyratnlejn•l poprawy. Jeltrimy niell•ty na an
rym lr.oi\cu włr6d lr.r1jów europej1klcll, jffli cho
Uł e aystem •be1:plec:zenl1 wód i żadnym po-
•l-•alem je.t 1łunne :are1r:t" pn:eśwladczrn :0 

'" 

ł..t io cena, ja~ pnychodzl. płaa!a za tta s d ys
laarmonljne10 ro&woju. 
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,,._. • ,..._., I wpnł•oJe pspodarue, ....

-lhlloe ~b7ełe -•lkiell. 1116*, a w• I wó4. 
tałl6e. lt.tula•Ja ..._..._ ąnemv lcll elr.lploa
taejł Mą jedulr. w dWM eoar..,. h'odowlllca 
I ultą 11„wnrał rMwl,ai ' uJwl'lk1r:7m 
~ lllNalrewya. J~ wiej trudnej rq

łuacjl, „ .....-ra aarodewa pe ~ •'- wr
WąmałlahJ' tnet.l••IO aaianta „ ,..u„.~ la
~tt. -.~n popnwlł jllko66 6rodowl•lr.a, 
,_._ł Nllmlar ._Tłbf all: lluą, „ •ualałoby ... „ Mbr' I -bklea Ga kł.aTtll Uied•la. 
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Sensacyjna hipoteza estoilsk.lego 1•ografa 

Gdzie leży mtimo Thule? 
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Mlęch;)'ll&rodowe LaborUor1um 'Silnych Pól Ma1-
netycznycll I N!1klch Temperatur we Wrocławiu 
jHt unlkaln" placówk" badawcz,, powitał" w 1968 
roku w wyniku porozumienia Akademii Nauk : 
Związku Radzleckleco, Buł1ar!I, NRD I Polski. Pro
wadzone Ili i1l wspólne badania nad włdclwo
łclaml fh:ycm;rml ciała atałeco w 1k11tremalnycll 
warunkach 1ilnych pól macnetycznycll I 'barclze 
nl1klch temperatur, pny aatosowanlu •ereiu •
nlkalnycll. mełod pomiarowych, ni. la. 11.:alortmeirU 

.,. 1Unym polu magnetyc:i:nym. Jednym r u~ 
kawn;ych rezultatów prac &yk6w 1. cztereen kn
j6w je1t zbadanie wpływu r6tnych 011ynnlk6w na 
wlaanołci nadprzewodz,ce 1topu wanadu z salem. 
Wyniki badań prowadzonych we wroclaw1kim la
boratorium publlkowa11• 8' w około 150 artyku
łach naukowych w kraju I za 1rantc,, w licz,. 
t y ch 1111 czasoplamacb fizy cznych. 

P01 LSKI 
E D 'I SO N 

Statki z 
" 
Wisły" 

..._. „ w1111a• w Gdat\an '"1duje rótn• t ::r P1 
jedno.tek )lły:waj,cyela M lr.utrow rybaeklell, po
'"8S motorówki koaU'olne lk 8'atk6w, nal• i"
ąell „ ..... „blahl fi•tr'. Tu powstał utama
,.. ,..-*4tr&:ł dla t.1lutl Gdat\1ltlej. „ W l1ła ·• .
'"1'mała umow!nle „ budo ...... podobnych ka
.llllll'allÓW dla ed'blOHY n.d•lecklofo, które · ~d'I 

,trwał 1 "117*•1 l wauaowlczaml .,. Morzu 
C-raym Buduje ~ ~ ńatkl łla w ielu aarra
alen.ycll armator6w. Opr~ wymlenlon„10 ju1 
Zwl11zku Radsieo.lrle10. kupuje J• m .ln. Czecho
lłowacja, Niemiecka Republika Demokratyczna. 
Holandia, RFN, lra.lr.._ W najblituych latacli plll
auje 11'1 podj~I• JH4ukcjl. nowyoh \yp6w jf!dne>
•11 - a.la. tak rtra1l7ell. waratatów )Kywaj".._ ..,..., ,....,__,. 

.......... „„„ ....... „ ....... 

OA:W - ADAM RA W AUU 

Ciy śmierć 
Uptyn•ł• tyal,el•cla, ..., 

nJm rudizk~6 dowiedziała się, 
te ltiedył . niewY'OOWiedzi anl e 
d.awno. Ziemia rznafdowala "14 
we wł.a.da.mu n.iezwvklyc h !>O
tworów. Zaledwie J)Ó! t<J<ra wi.• 
icu bemu t>aleon toloozy t>o 1'4 
o ierwszy na tknęli 9ię n• S!lCz11t
lti fakicM dziwnych etworzeń • 
Stopniowo znaJ~sk tych ze!Jre,. 
Io Ili~ t:rle. te dla t-vch in!eez
ka.ń.ców s od.le11;lei oneszlo~ 
naszej l)lanetY t rreba było wY
odrebn ić o..oobna 111rupe rzedu 
iM zczu'Nro<>dobn ych Wvn.al.e'l.io
'10 też dl.a n ·ch na.zwe dł nme.u
ry, POWst.aJą z !('reckich t11.&w 
.. de.f nos" - .~ •ra.„zny I „ zal\l
r06" - f.s ,qziczurka. 

Uet.nnvc h CTJek a I& \ \n ne. nloe
:fJPO(!zl aiń k a 7.a.nim 'l a dobre po
znali be s'ra.~znp \a6?'..c1urk i". 
okan.lo !'Cle. te oo 160 m1li<>
nach lat KIĄ'{'go :„ t n ;en .lt 11two
rzenl<a "" nae:l" <'~ lkowic e '{:'Y

m11. r lY. Na"' !!'P' lo 10 n1"7Jed SS 

przyszła 
mildon.aan1 1-it. 11 u a-&n.ICY o
iu-ów oaJeoirenlczneaó i ~ 
dQWea;o Wyg1 nęl.o DOnad 2M ft
llunków i&S1JCZ.urów - tra wo
ż.ernych i d!r'a.l) ieinych, mor 
skich .i lądowych. waża,cych i 
50 w.n, I "W iell«>ś.ei kota. Zresz
t11 WYJl(ineły nie tylko one. a.le 
równiet w i-ele i.nnych .zwierz.at 
i roślin. Wspókiesn.a n.a.u.ka 
dY'SP<>nufoe danymJ l o innych 
tell(o re>d=iu kata.klizmach w 
dzie ja ch naszej planety. Puw 
et.a.ło wit:ie :r:asadnicze t>Ytanie : 
oo ~ m<>Jllo sP<>wod.ować? Wy
suwano różnoe h1ootez.T. k tór e 
•zYbko up.a.dały: trzęsien i e zie
m i. Wiii.lic.i. miedzy 1'0l!l7Jezełlóil
n)'nlj J{.a.tunkami z1vierząt, 0'9tr. 
zmiany klimatyczne. Wycnodz11c 
s zalożen ia. t.oe t>TZY<:zyn11 V<rY· 
gin i ęcia dinozaurów musi.al.a 
być fakaś 11;lohaln.a. U.ta.strofa. 
u c ron v amerykańsk; Henry t:r ey 

z kosmosu? 
doszed1 do wn .osku te M<'lt'
J)~ to na eku~k id>lłrzeni.a •1• 
Ziemi s 1„ldmś oll(romnym a.
•tielrolidern oo soowodąwało na-
el' zmia,n• w bi-O«ter:ze. Wer'"i' 
Urieya ?JOtw ie.rd:zily cze9ciowo ł 
Inne bada.ni.a: w skalach ~
<!owych ~ Wlo.szech. 'P()Cho
dzl\'Cych sPr :ied. 65 m iEonów W ' 
s tw ierdzoThO dz i wną anoma.ll•t 
Zll. w i-eraly one mia.nowide 1"ra.
wte 30 razy wie<..'&i icyóu nd& 
w t>od.obn yc h idożach i: eook 
W1Cześnieiszyeh i pótn'ei$ZYoh. 
(A oa rni ę : arny o~rec : ei ie na-
1d~ WVl!'.n ę.c ie d :no 1a;i r ów na
·"t a.o .l<> wła śn ie or'Z<"d 65 m !Jfo ... 
n.aml lat!) 

A oto eo mówi na temat 
_J.r:Tdowe1 a.nomal!il." U!C7X>nY ra
d:tieck' M:Lch.aił N&w:row 1 mo
.itlewski•JllO Inat:rtutu Geoo~ 
D.'dil 1 Cti411!M,i An.aili~ej. 

- W ekal.a.oh MS21fJS/:O l!GiOblł 
!Mt n.a o.cól mała z.awartio.61 
iry'Ó\1 N &t«ntl...t w ctutych tl<>tł
da.ah 'IVJ'9teou 1 e on trlk.o w 
meteorytach I t>J'J.e ko..'llTl iC:Z· 
nyrn i d:ls teiro mote b.,.-ć vr,~kat
n ik iern 'ó! tni-enia w skalach PO
zn iems kk h .<1t1b~ anoef i A Od 
c1.ilBU odk rvc a wl°"ki„e:o do 
dz:ś ir:vdowa anom a lie u fawnlo
n.o "' 'PI'2l'Mzlo 30 t>Unktach ku
lt ll!ezruild•f . To w piewne1 m'!.
!"219 "DOZ-1& M"C!PU~Ć. „ k?T.,., „ ~ Ol"tUniCJlftoel'O 
,..... li.ni ~ ~ "-" 
s K I , a lrosnloa1J1i,ymt .,-dl... .... ..... 



INTERESUJĄCE PRZECZYTAJ I 
Mtazkańcy niewielkiej WlOflki Gomon w poblitu Abidta

DU - 1tolicy Wybrzeża Kości Słoniowej ru: w roku obcho
~ jwięto „Dipri", w cuuie którego obowiązuje rytuał 
pn4tbijania przez mężczy:m br:z.uchów i wywoływania obfi
'e&o .krwawienia, jednak bez; poważniajuych nast1tP41tw. 

Ta aiet;ypowa forma „harakiri", wywodząca ai4 1 tract,
d japoń1kich 1tanoWi dowód, ie ma1ia po7.0lt..je. nadal 
trwa w cieniu !Jltl"'anowocznnych drapaczy chmur m„U-<>
polii pnemy1łowoj, liczącej 1,8 mln mieaz.kańc6w. 

,.Diprl" esyll ,,Swięto Odnowy" obchodzone je.t na ~ę 
w aasie pełni księżyca i :uuwycz.aj przyciąga l.lcz.nych ttl
ry1tów iainteresowanych tajemniczymi obrzędami przestrz.e
fan,ymi nadal w większości afrykańskich krajów. 

Gomon uaytuowany j..t wprawdaie w niewielkiej odlet
Woi od m.i~zynarodowej autoetrady, jednak aby doatać &i~ •o wioakl trzeba pnedxienć 1ię J>l'H% trudny do pnebyoia 
--. buasu po1bawiony drofi. Di>my o falietych dach11ch 
lbudowan. ,.._ ia1t pried wiekami 1 1linJ' i rozsiai:te w 1.
lł)'m l..i... 

Me •~ pa„ .-kl. ~ •• ·-~ ....... ~ 
• pnepu)ri „ biodrach, uatawion.e ._ pc..te ławr fila 
lridsów -.Cl~aj,cych jeden 1 najbard11.i•l krwawyff. rytua
a6w, podcn1 kt6Te«o mętczytni pochodz"ey 1 P"UP7 etnin
Mj Abidji przebijaj._ sobie brzuchy nożami, pozoetając przy 
tym 1upełnie nieczuli na ból. 

BASI.EM - DZWI1'1CI „DODO" 

Wra1 • WHhodem lłońca rosponynaj, lię wtUelwe IJTQ

llf'9~. W miarę upływu 1odsin -1yriko nabiera iJcia 
i ruebu . .M'.lłiC'lytni udaj' Ilię nad nekę, aby dokona4 rytual
ael llvf.ti, „ lllJ1ll namaaacsaj' etała tpeejalnTJll Dll1'1a
--. rospoosynaj'o tradyeyjnr taniec. P~tkowo powolae 
...-, amierliaj, li~ na eoru tąbne wirowanie, pr-sypo-

„HARAKIRI u 

PO KTÓRYM 
SIĘ NIE-UMIERA 
mtna"" taj~ae JMlteriuna, ~ ~ wpada
'- w W&M poruaaJ,c się jelr automat,. 

l'Mlebodwi wnncie ehwila MS•kiwana 1 ~ •
~--· Ocbywaj' aię lld•rnnia hnę~ ~bna „Dodo", 
ebdanoneto łuk' porosumiewania lię 1 cluehami pnodk6w, 
lrtórsy nawołuj' tyj,cych, aby okazali aię 1odnymi ofiaq 
Bidyo ora1 nabrali odwait i m4111twa pl'Hd nekają°' J.ch 
wielk' pr6~ 
Ałmosf«a ri&je Ilię tak '°'"'ea t na,ri.-, tie pn'Wie ale-. 

...ina, uj wtajemniczeni mlstnowie ceremonii wydaj, Il~ 
by4 w oczach widsów nadlud1kimi iatotami, przystępUJl\C 
do praktyk 1tanowi,eyeh dla EUII'Opej~ka makabrę nie do 
0«!.ądania. 

Przekuywaftl 1 r,o1tolenia na pokolenie r:r~uał roapocą
• 1ię „roqr:aewk' ' w po1taci wzajemneco bicaowania się 
eni:1 udwunia ottryml kamykami rozdu.-rającymi skórą na 
]»i«nlHh. 

„llllWAWA t.At1'łtA" 

wnna. ....,..„ momon1 kulminaeni., ..._. ktO
.._., widwwie :u.1t11al' w besruch11. Znajduj'°" lię w 
tran.ie mężoay:.ini chwytaj, aa noie wbijajllc je tobie w 
bnuchJ i powodujllc obfite krwawienie. KH<W 9P1ywa po 
i.h n<>1ach :n.a trawę, która wkll"ótce .taje 1i~ lt'qska. Na 
twa.ruch poibawionych wyruu n.ie widać .najmni•juyoh 
nn&k bólu. Jednoc1rinie kobiety obMrwuj,eo ceremoni41 na 
lft&k 10lidanwści wydobywaj~ cienkie npile nakł'l.rwaj4c IO
bl.e języki i poliC'lki. 

Jtttuał sbliia lię wrenate do ltońft. Bkmwieint m.-.,t
Jd wycierają lię płatami płótna, wcieraj~ w B"anione mi•l
eoa 1pecjaln, mik1tur4 pochodzenia ro4lln&9101 kt6ra fa
brykowana jest od rana pnei · miejscowych fakirów l pod
dawana ma1icznym zaklęclorn. Smarowidło po1iada "wdow
ne" właściwości 1abliźnian!.a ran, podobnie jak· polewani• 
otała wod' 1 rse..ld, de której w dniu jwięta wn:UOll 1i41 n• 
ofiarę kury i jaja. 
Popołudnie pojwi~ j•t oeółnJm •bewom, tt6re kall
~ 1i41 o mtroku qromadzeniem wnystkich lllienkafteów 
wokół „hnętoto drzewa". Tutaj J>nJ dtwiękaeh „Dodo" 
9dprawia 1ię taniec IW)'cięthva, któremu -~ nutoe
M CJkrąki na ueść pokoju i 1Cod7. 

KAlltA Dl.UOOSZ 

fDe*ol'I.,_.,. „ nr. ll 
Z.~dnie 1 powyżazym rekru

tacja n& I rok atudiów ui.ien
nych w roku akademi.ck1m 1985/ 
/86 w 1~ołach nadzorowanych 
przez MNiSzW będZlie prowadzo 
na jut według zmodyfikowanych 
zuad określonych zarządz.er.Uem 
miniltl"'a na.uki, szkolnictwa wyt-
1uco i techniki 1 31 1rudnia 
1984 r. Będ, one obowią.qwać 
przej6ci<>wo, do cuau opracowa
nia ostatecznego modelu przyięć 
na studia wyższe. 
Podstawową zasadą prz.y1ętą 

w 1m-Odyfikowanym, tymc1.aso
wym systemie rekrutacJi. je11t 
pnyjmowanie najlepszych k.rn
dydatów, posia<lających n JW1ę
kne predyspozycje do 1tudiów 
wyt.uych. Odchodząc generalnie 
od stoeowania preferencji apo
łeanych, punkty za pochodzenie 
lpOłecan.• · S01Jta~ utr:z.ymt.ne w 
roku akademickim 1985/86 jedy
nie na nift:tóorych kierunkach.. 
Równoeześnie przewiduje lię 
wprowadzenie rozwiąz.ań ek~p•
rymenta lnych, z.mierzających do 
ksz.tałtowa.nia pożądanego. ~kładu 
spolecz.nego studentów I roku. 
Przyjmując powyższe zasady, 

w roku akademickim 1985/86 o
bowiązywać będą następuiące 
kryteria doboru 'kandydatów na 
I rok 1tudiów: 

1. Podobnie jak w 11b. r. pn)"j
mowani będ' na 1tudia ber •
g:z.aminu wetępnego laureacli. l 
finaliści olimpiad I konkunów 
pnedmiotowych (z.gt>dnie 1 wła
ściwym 1&rządzeniem w tym za
kresie). 

I. Po zdaniu egzaminu wstęp
neco ~z dalszego postępowa11ia 
kwalifika<:yjnego przyjmowani 
btt<f!ł na I rok 1tudiów: 

- kandydaci, którzy uzyskali 
1 epaminu W111tępnego 6redni!ł 
~ uatalonq · przea rektora da
Mj nkoły wytiszej, ni• mniejsz' 
jednak nit '.M, . . 

- 1ierot, t · wyehowankoWie 
•omów d%1.ecka, 

- lamdyda11l pe ~ a.ad-

Dokończenie 

~e strony 1 
nMnO" .M'.tJ'wk, „ ~„ .ee po
tr&fWbyimy UrlllrWO"INĆ nawet 
ck ~ t1'('.lh roqrywek. 

- T• hrierdseal• moie .,,..,. 
woła4 l>OWlłłPlewanłe u ldbl
e6w lódd:leJ Jedenutki. 0-
•łatnłe uwah 11„ łe łochta-
nle 1puśclll 1 tonu, h jettł ło 
zlepek ~lasd, kt6re Heka 
wytęł<>na praca. Czy do tero 
amWll lob łrener WallgóraT 

- Zdaję .obie • teso "Pl·•
~ Piłkarze W.id1ewa, pou. 
nielicmymd., m. .cWibyli ltObi.e 
•ympatit klJb:Lców. To Jut, mo
im adarlem, ier-iat na 1wr11M 
~·· O.tat~e m&j
du~ .t41 w ~j n.ołówce 
~-1. s otf1"<XDID')'mi 
IZ&llH•ml lHl 9diobycle miana 
najlepnej · lku&)'DT w kra.ju, 
a ja pnecieił j.a!Jr,o tren« W 
mam oknślone •.Pk'&cje. Ina
czej m. podej:mowałi~ym pra-
C'f w tym ldiubi•. Powiem t:rl-
lDe jedno: łlOi\POCSJ'ham pra.cę 
w w~ od JllM'. u mni• 
Jr.a.łd:r • a'W'Odniilrów ma· aun-
141 wyka-6 .woj" przyd'llt
notl4 dl. 11191J)Ołu, !At ni•~ 
d1zMl w:rst~ nia bobllru 
na Jllred,.t. ~ . phy t<*>
wat\ eto .... ~ udo
wodndł .wo„ mnte~'4. 
-Ił~.._.„ ....... 

.... "". M6wt ... e ąm. h w lrdw Wnp ale bę-
clsle ąełn.lllł roll ..plutra• • 

Zasady rekrutacji 
logia, historia, prawo, studia ad
minis tra cy jne, teoria ekonomii, 
organiza<ia i zarządzanie, ekono
mika i organizacja handlu :i.agra-

nicuj służbie wojskow~J. ktoay 
otnymali pozytywną opim• ltO
mendanta jednoat.lci woj1kcw~j. 

- kandyda~ mający eo c1ai
mniej dwulet!lli, zakończ.ony po
zytywną opinią 1tat praay na 
stanowisku robotnika, z.godnym 
z. wybrany& kierunkiem stud ;6w, 

- kandydaci, którzy zalicqli 
IO-miesięczny studencki hufiec 
pracy organizowany przez u.ko
łę wyżs:z:ą, 

3. Po zdaniu egzaminu wstęp
nego, również bez dalszego po
stępowania kwali!ikacy jnego, na 
kierunki n•uC'l'lycielskle ! rolni
cze przyjmowani będ!ł kandyda
ci :iamleuk:all, co najmni•j prlAr.l 
okires n.koły k.-dni•l, na wat lub 
w miutaeh de li t;;... m.ie11zkań
~-

{. P• raa pterw.Q pnewtduje 
li~ możliwośł e>rganizowarua „_ 
mestru zerowego dla pr:z.oduJą
cych robotników i chłopów, ma
jących co najmnieJ dwuletni staż. 
pracy w zakładzie uspołecrnlo
nym lub w indywidualnym gos
podarstwie rolnym i rekomencto
wanych przez ZMW lub ZSMP. 
Po zalicneniu tego semestru i 
:ridaniu egz.ami.nu w.tępnego bf
liby przyjmowani na I rok etu
diów. W •emestrze 1erowym mo
gą takte uczestniczyć kandydaci 
pochodzenia robotnicz.ego i chłop
skiego, którzy . zdali egzamin 
wstępny I nie rostali 1 powodu 
braku miejsc przyjęci na 1tudia. 

5. Szkoły wymze, tytułem ekl
~rymentu, mogĄ przyjmować 
kandydatów H 1danym egzami
nem wstępnym na kierunki rol
nicze 1 nauc:iycielskie, kioruj'e 
ich równocześnie do 1»0m•j pra
cy zawodowej, połąezonej 1e stu
diami prowadr;.onymi 179temam 
zaoctSnym. Zalied'nie I roku stu
diów oraa po:&ytywna opinia za
kładu praey decydowaó będ' o 

llrow7clt mecsaoh. h „......_ 
sr1 będde miał Jaworlli 
.Wt.Iił"óra ima.ny JNł pono6 I 
odwaanych konoepc.łl pereo
nalnycb. I wie •ero ohoe.. 

ich przyjęciu na II rok s1 ud16w nicznego. 
d i h · Zakres egzaminu ws.tępne~ bel z ermyc . . 

Ministenitwo informuje, iś po- zmian. 
dobnie jak w' latach ubiegłych, Ministerstwo Nauki i &z.kolni„ 
postępowanie kwĄli!ikacyjn~ o- twa Wy:llszego informuje jedrio
bejmuje wyniki egzaminu wstę- eześnie, że W dalszym Ci!łiU prO
pnego i oceny ze az.koły średniej wadzone będą dotychcz.asowe for
ora:z. na niektórych kierunkach my roz.budzania h młodz.ieży U• 
studiów dodatkowe kryteria kwa- · piracji oświatowych. Udi1elana 
lifikacy jne. Przeprowadzant. iest będzie bezpłatna pomoc państwa 
ono w oparciu 0 system pumdów w przygotowaniu do studiów k.an
wg do tychczasowych, następuią- dydatów z rodzin robotniczych i 
cych zasad: chłooskich oraz ze środowirk u-

- prz<~licz.anie ocen egzaminu niedbanych . kulturowo, głównie 
wstępnego na punkty, prz.ez rozsz.erzanie ! wzbogaca•nie 

- pl"'Z.YZnawanle ~unktów do- współpracy szkół wyższ.ych IO 
datkowych. średnimi oraz organizowanie kur-

Punkty dodatkowe przysługują sów przygotowawczych. Rozważa 
a tytułu: lliC: możl!w<>ść uruchomienia 11>9-

- oo na,JmnteJ dobryeh wymków cjalnego programu telewi11jnep 
w nauce, uqskanych prze:i. ltan- pn. „ Telewizyjna akademia matu
dyda ta w ukole łredniej, rzyst6w", która objęłaby pod11ta-

- pochodzenia 1połecz.nego ro- wowe przedmioty kierunko"A<e 0-
botnicz.ego i chłopskiego, wyłącz- raz podstawowe el~menty wi.e
nie na następujących kieru!lKach: dzy społeczno-politycznej 1 f1lO· 
nauki polityczne, dziennikarstw{>, zoficznej. 
religioznawstwo. filozofia, sDcjo- (PAP) 

Probnv svstem broni kosmicmei 
(Dolrońozeot• „ Itr. n 

Ag~ja swrae& uwagę, ż• taj
ny obiekt kOflmicz.ny z wahadło
wca „Discovery" zostanie umiesi
cz.ony nad terytorium Związku 
Radzie<ikiego, i dodaje, iż stwa
ru to bez.pośrednie zagrożenie 
dla bezplecz.eństwa ZSRR 

Z rad%J.ecki~h kół naukowych 
dowiadujemy 1!ę - pisze APN 
- te &a.planowano prze& U SA 
wyniesienie 23 bm. na orbit~ wo
kółz:iomak, 1 ~ocą wahadłow
ca „Di.9ooverJ najwiękasego 1 
dotychcza1owyeh wojskowych a
parat6w k'Mmic:mych nie pozosta
wia wątpliw°'ol,' ił chodzi o u-. 

alę en na plerwnych •a.Ję
cia.eh w Łodzi_ 

mies:z.ezenie w kosmosie brom „ 
merykańskiej. 

Doniesrania 1 Waszy~ • 
przeznacz.eniem aatelity j..t ...,. 
komo tylko przechwytywani• ~ 
formacji radiowych o pr6ba-:h I 
rakie.1ami radzieckimi, brzmi' 
nader wątpliwie, ponieważ ava
rat ten odznacza się bardzo wisi-· 
ką masą, 15 razy większą mi po
przednie satelity et takim samym 
przeznaczeniu. 
Wielkość 1ateltty wskKU;ie, ł.I 

mogą .naleźć al~ w nim IY•te!Qf · 
broni do ratenia celów nańellli'> 
nych i koemlC%nych lub pn;y~ 
dy I aparatura d-0 wypr6bo,,,.. 
nia takiej broni 1t~ie.rd:ra 
APN. 

Grzelakiem, który operowatł 
nas Lego repreienta.cy in ego na
pastnika. Odbyłem z Wlod
kiem rounow41 i widzę, że re
haibi1it-acja przebiega prawi
dłowo. Jego powrót d<> druży
ny na.stąpi chyba szybriej ma. 
się spod-ziewano. 

- N~ plMlu.ję pnaprowa
ctz&nia w d.i'utynio r.wolu.eji. 
N~ u.lega wąitrpliw~c:t. ł• 
pr:&ylStllpiłem do prac7 • o
kll"eśl~mi koncepcjami. N1-
chcę n• rar.ie wypowi.adać lłJ.ę 
na temat posunięć perecm.al
nyeh. Będ4 po prostu posmu
ktwal optymalneg<> tll!tawifilia 
póds<tawowitg<> •kła.du. Jedne'° jestem pewien - i pt'Olllzę 
mnie ni• po11ądud • &all"Ollll· 

- Nie ch.c.41 li~ na ten i.. 
mM wypowiada;). stanąłem 
jaiko •t.enn.tlt pie.rwgzeg<> u
llPOłU przed bardz.o trudnym 
z.a.dan.iem w ychowaw-cr.ym. 
M.ote nar~ się kibkom pił
ki. aJ.e wiem na pewno, te 1 

D!!rlul ni• wolno rezygnować. 
r ni• tylko dlatego, te :r;apła
oono r.I. niego tak dufio. Jesł 
to na. ~wru> pil!kan o du
tych umi-ejębnośc!a.ch. N a je-

1 
go słabszą grę składa się wie
le elementów; ot, choćby kwe-

- Sympatycy łódzkiej pliki 
not.Gej pamięta.ją dobrze łre
nera Bronisława Wa.ligórę, a 
zwłaszcza pierwszy europejski 
sukces widzewskiej jedenastki, 
któu, pod jego ręką w pier
wszym starcie wyeliminowała 
Manc.hester City. Ma.my »r•
wo liczyć, że oprócz sukce
sów na p11lskich boiskach, Wi
dzew nada.I będzie się liczył 
na międzynaronowej arenie. 

m.iidoff - „ n.a pewno do
bru prS)"CO!tuj~ zespół do .a
~ pod wqlędem wY'tonY
mało4ciowym. A. nad takimi 
elłJIIlentami )M ..ta.1• frac
m.mlty ir1, •klltecn1'04ć 1U-1e
lec.kt, umiejętn. rollgrywMl:ie 
aita~u pGJIY'CY:Jin•fo - co .,... 
ntą jeM piętą aclliL!Jes~ą pol
.rlciej p!ilk.1 nmn ej - teł po
pr.cujemy. Wiem na ~ 
h w Wl.duwie trr.eba ft'WG
n.Td pned.e wwzystikim p!łkar
•ki łrolektY'W. 

- Dotykamy „ pewn;rdl 
11kła46w penonalnyeh w dnt
ł,-nle. Wiele siej krwi ll'ObA 
Młatnl wY"Wład Darka Dzłe
ltaaowwłdeco udzielony „8por
łoweowf". Wnysey 111asłana

wla1t ·~ -d łym, esy •Jawi 

.aiti.a akld.maty-.r.acji w nowym 
otoczeniu_ Sympatycy futbo
kl ~ają Jrfl tylk<> patrzą.c 
pnfl prymnait nie 1tr:r.elonych 
bramek. MógJ!>ym teru m-<>
bi~ wykład na temaJt ~ohl
e:!ll w fiutlbOJu, o roili środko
wego n&1pasitnlka w jed,eina
.tce pi~a.rsk!ej. Ale .n&praw
dę j:a wierzę w Dziek.anow
ł'kii!C'O i ~o lrol.egów a diru
tyny, którzy poitra.tią d41 :r; 
nl.m dogadat 1 1h•ll'OI"Z:Y~ - co 
jeszcze raz podkreSlam - do
bry kolelclyw. 

- Plerw11me m~H K«owe 
pnyjdzle rra6 1Hit: Smolarka, 
a tu Jut od POCSl\tku rundy 
wtosennef trzeba 1dob:vwM 
punkty 1 rii-.ela6 bramki.-

- W n-ajlbl1:!:!!>eym czuie u
<!9.~ .rlę ma ~mqwę 1 doc. 

- A kto powiedział, że nie? 
Traktujemy na rOwni r02.
~ywki ligowe i Puchar Pol
ski. Przecież w 1wej bogatej 
kQlekcji tytułów Widzew jesz
cze Pucharu Polski nie !)(!.o
był. Cz.y nie może się o to poku
sić? A później start w Puchan:e 
Zdobywców Pucharów i doj
ście· do finału - tak jailc to 
uci:ynlł przed laty zabrzański 
Górniki Byłby to w11pwiały 
prezent na 75-lecie Jtlu.bu. 

- Funkc,jGnuje ponoć sy
stem trenerskich tra.nsłer6w . 
Szkolenlo'wc:v otrzymują ta.k
te odpowiedni~ k\\·otę za 
Pr«!.fŚ<'.fe do Innego klubu -
podobnie Jak piłkarze. ne pan 
dostał za ob.i~cle prac:v ttt
ner8kie.l w Widzewie? 

- Ch.ri&Jbym otrzvma~ o-
kTą~ł!I rumę. a,le na rułe tak 
d-ci1Yn:e nte Jest .„ 

Rozmawia!: 
ANDRZEJ SZYMA~SKJ 
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' ,_. w ..... ,.... „ .. .,.: „ ........ 
kt6n „nwt ._ ale • "' 1114td. tewv, aa. 
ł '9 Jak „ 11prseda4. Tym prnd1l~łl OM-!'ll j..t 
1'oje1F6dalra Sp6łd1lelnla Otrednicto-P ..... lar-. 
Id towarem . b4td11c:rm powodem tyc:la -rtwl•• 
1q ew~, a konkretnie jabłka. Ot6t w :ma1aą-
na111ll _,,6łddelnl I bezpo•rednlo \I •downik6'W 
l.fl'Omadzono tyle towaru, M 1dyb7 IJlll"Sedlł 1 
li.top.da I 1rudnla utrzymała 1!~ na tym .amym 
poziomie b.kłe w najblitayela mlffł11oaob ~ 
d:delcy ltandlowallby jabłkami d do wrzełnla. 
Powita.je oezywlłele pytani• kto kupi latem llł.are 
jabłka. 1d7 u PJ'lllni pojawili • nłeł'Utkle ...,_ 

..,~-· ....... ...,. ....... " ~ „, - ... - ..-w.Jer ........ ...... 
llb7 ,...._ wt.-ał . ._. ..... ...... .,,leaJa, ()W& ~. „ „ ja~ J71lb ...., „ eąaien.la 1 konlnarnejll. Tym lllUfl7a ~ 
undlu,_ bowiem t:rll11oe clutya)a. irednlell l .... 
pełnie małyek połrednlków, eo snakomlale wpł:r
wa u zaopatrzeni• klientów. Co tydsioA lływam 
u tar1ow!1ku warzyw I owoców pny ul. Dolnej 
I widzę, :le 1 ct:ym )8.k 1 czym, ale 1 kupnom 
jabłek nl1dy nie ma tam kłopotu. Motn.a wybie
rać I arymuić do woli eo w dzisiejnym kryzy • . 
eowych ezaacll prawie al~ ni• zdarza. Mnórtwe 
jabłek jelt \akie na G6raiaku. 

Od poWD•IO naw FtJb,... ~=- ,e 
~*-sanów w~ I''*' . „_... . .,...,... „„.~ ............ 

v · Skutki prawdziwej konkurencji • Uwaga na · 
komisy „ _ Ciąg dalszy „owłosionego" garmażu 
~ Lepiej było wcale nie pisać 

• 
• • 

M - ltwłel'dzi6, IS akart,oy ~ ltllenł ma M
e~. W7c1'1nięto wh;c ll:onmekwencje ahlibowe wo
bec tych, którzy odpowiadali z.a to, teby talli DQo> 
bel 11.ie wydostał aiq poz.a brninq zakładu. I il.li. 
brygadi!&cie u brak nadzoru 1>9trącono prem~ I& 
listopad, zd kierownikowi r:akładu l •szefowi I• 
borntorlum zmniejszy siq premię z.a IV kwartaŁ· 
Klienta przeproszono ! wymieniono mu towu na 
taki. który uchęcał do zjedzenia. 

Zapytywałem w tej" rubryce o losy drobnych, 
ale prz:ydatnych urządzeń, które niegdyś były w 
lklepach 1potywczycli. Chodziło et krajalnice do "ra i6łtego I przeglądarki do jajek. Sprawq zbliio 
dali pnedataw!clele PIH, w Ich wnioakl róWllłtlł 
pod&wałem. I oto otrzymałem pismo 1 polesli:ie• 
oddziału .,Spolem" ln!ormuj,ae, „ „krajalnic& łD 
lllM w •klepie nr 792 pny ul lwiercHwakle„ 
I08łMa naprawiona•. I bar~ dobrze, ale na tym 
sprawa lię nie kończy. Otói Jak wynika 1 trełol 
piania, Je10 odpisy zostały · •kierowana nie tylko 
do t•edak:cj!, ale l do: Centrali .. Społem" w Warna
wie, Centrali „Społem" w Łodzi, Wydziału Handlu 
Urzedu Miasta Łodzi, Wydziału Handlu Urzędu 
DzieJi,··owego t,ódź-Polesie, Okręgowego Insp~kto
ratu PIH w Łodzi, działu określonego kryptoni
mem • .BT" w poleskim „Społem" oraz ad acte. 
Gdybym włlłdzłał. te ta notatka doprowadzi d'o 
sutycta '-kieł lloiłeł papieru '° nie napisałbym ani.-. 

W El& ...... ..ra ...... I 



TURNIEJ JEDNEGO WIERSZA 

·Poeci w obronie pokoju 
Wydl.lał Kultury i Sztuki Urzędu m. t.odzi, Wydział O

światy, Wychowania i Kultury Urzędu Dzielnicowego ł,odi

-Górna, DDK - Górna 1 grupa literacka „Centauro" o
~łaszają turniej jednego wiersza pod nazwą „Poeci w o
bronie pokoju". 

Wiersze dotychczas nigdzie nie publikowane 1 nie na

gradzane należy przesyłać w trzech egzemplarz.ach pod a
rlresem: DOK-Górna, 93-138 Łódź, ul. Siedlecka 1, t do

piskiem na kopercie „Poeci w obronie pokoju". Wwnze 

powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem autora. Nie· 

należy zapominać o podaniu adresu. Turniej z udziałem au
torów odbędzie się 21 bm. o godz. 17 w DOK-Górna, na

tomiast \\'iersze należy nadsyłać do 10 bm. 
(!) 

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 

Nie wszy~łko 
• 
Jasne 

W komunikacie PAP, opubli
k<>wanym w prasie 2 styc1nia 
podano, że od nowego roku o
bowiązują wyższe stawki ra u
bezpieczenia · komunikacyjne. 
Przepisy dotyczą samochodów 
prywatnych i pailstwowych. jtld
nak "-' informacji PAP podano 
tylko przykładowe stawki dla 
samochodów osobowych. Nadal 
nic ni• wiedzą natomiast posia
dacze motocykli, przyczep i in
ne~o typu maszyn np. rolniczych 

Handel 
sobotę w 

J'U'tl"llejsz.a l!i'OOta ie..~· dla har.-
dlu SP<>ŻYW~f<o dniem wolnym 
P:raoują ied..Ynie sklepy d.vżu:ime. 

Kiedy próbowaliśmy zasięgnąć 
mformacji w Oddziale Wojewódz
kim PZU, okazało się, że tam 
również nikt nic nie wie. Po 
prostu iedynym źródłem infor. 
macji dla łódzkiego PZU jest 
warszawska centrala. Dopóki za
tem stamtąd nie przyjdzie pis
mo, wiele pytań pozostanie bez 
odpowiedzi. Wiadomo jedynie, 
że PZU będzie wysyłał blankiety 
do domów. Kłopot będzie tylko 
z tymi, którzy cdery lata jei'd:tą 

bez wypądku. Jak wiadomo, no
we przepisy przewidują dla ta
kich kierowców 30-procent<JWY 
rabat. Tr.zeba dokładnie obliczyć, 
il u ich jest. 

Jak tylko Oddział Wojewódzki 
PZU otrzyma bliż.sz:e uczegóły 
dotyczące podvv",Yżek w ube~pie
czeniach komunikacyjnych. na
tychmiast przekażemy Je n;ts1ym 
czytelnikom. 

W. M.. 

• OD DZIS DROŻSZE \V ARZY't\T A 
MAJĄ SIĘ DOBRZE 

NADMIAR JABŁEK? 
• „ 

ZIEMNL\KI 
KTO KUPI 

Magazyny WSOP pełne zapasó'v 
I To. te w li..stoo&dzie i nudn;u do 40 zl u 1rlówk11. W stolicy 

nie było mrozów &'POW<><iowało k<AS.Ztuie ona 42 zl. Bez zmian 2>0-

1 
m.in. id; od diiiś nłacimy wiecei sta ill oeny iablek i ztemniaków. 

za warzywa oferowane p.rzez Wo- A 1e$1i iuż o· ziemniakach mo-

iewódzką Spó!<lzielnię Ogrodniczo... wa. to Legorocz.ny z.aoal!' oowinien 

-Ps2lCzelarską. Okazuie się bowiem wy.s.ta:l'Czyć a:!. d<> ooiawienia się 

że chlodzone przechowalnie są za na rynku mlodych ziemniaków Wy

male i nie w.~zvmk:e warzvwa 1 c:ag<nielo wn1Mk; z ubie!!:łoroczne; 

owoce w nich .s'.e nueszczą Część 1dosny. gdy onóźn'one do.„tawy 

oc·ze<:l1owv\\'ana ies.' w pom'<:>«,cze- miody eh z;.emn' aków :snowodowa

niach. który·ch ·emperatura obniża- ly. ;ż zw;ęk.szył .sie znaczn;f> p.<>-

na ie.st iedyn '<:> 1\·,~kutoek pra,..,. pyt na st.are a to z kolei zmus;lo 
wenl.Ylatoi-ów „.Te'li za~ na zew- do „importu" z innych wojewoclzłw. 

nątrz oanuią \\M/\SoOk'e nJu,~owP Ziemniaki leżakuia w nowoczesne; 

bemueratury n'c dziwne1<0. że oo chlodn' r>rz:v ul. Równej w tem

OT.Z>e.ChowaJ.ni wentyla:toT tloczy. cie- ~Nturze od zera do ulu„ 4 sl.oll

J>le n<>wietrz..e :taś tak:e; tern-pe- ni. Duże zaPaiSy ziemniaków wY

ratu.ry warzywa n:e lubią" - tlu- nelniaie. orz.echo·walnie w takim 

miac.zy wice'J)rezeis WSOP M'eczy- stop.niu. :te nie st.arcza Już mieleca 

I slaw Górnia.kowsk1. Skutek jest na inne warzvwa. 
Jecle:i: warzyw.a zaczyna.is. się psuć . 
oo nai!'"1Ża 01m6Mzielnię na straty Rek-Oll'dowe 611 rÓ\Vlll'ci z""ll8"'-Y ja

Aby więc zrekomoen.sować dodat- blek. zaś ich soned.aż w ostatnich 

kowe koszty. :z.a.d«Yd<>wano. 7..e od lyg-O>dn'ach n'i.P ie.st. zbvt duża. Gdy

dziś wnosna nfoktóre cenY I tak. by utl'z:vmala $:i: na t.ak:m oozio

bi.ala kan11.sta dro7.eie 7. 8 do. IO me zimą i wiosna. to star-e iabtka 

zl z.a kg, kapw;t.a · czen\-ona z 20 mielibyśmy aż do ie.sieni N" c te7. 

do 22 z.I. marchew z 13 do 15 zl. 'dz'wne!!o. że kierownictwo WSOP 

buraki z Hi do 16 zł w!osz 'zyzna 1· r.ub mo.żl;\\'OŚC' eksporht. '\re 

zaś mniei w:ęcei o 5 proc. :\"ieia- mR br>w'>E>m n'ebeznieczel'J„>wa. że 

ko przy okaz i' nodn'(><;'ł)no l ·to 1ablr:{ d1a lo<l,ian m'1łe zabraknąć 

dość znacznie. cenę salaty: z .n K.K. 

Dla· podróżujących 

'' Tak ~ zl'o!ż.yto, :t.. c.a e1-lw~ 
wyi~ałem 6lę w 11óry, a 'O<>drói: od
byłem Nm<>chodem I oo? Otóż ż.a

luję, :te n:e wybral>em 6ie pocia
.ltiem :z dwiema 0!17.e.s'adkami. ~la

czego? 
Po drodze widzielem k.lka &a

mochodów w rowach. k.ilkana9c'le 
w poprzek drogi i 'parę stłuczek. 

P:rzyczy1m, v.,-.szy.stk'ch kol' zi' byiy 
zle warunki atmos!erycznp i słaba 
oni.ca służb drogowych. Gdv wró
cilem do domu, w „nz:enniku Tv" 
Dodano. :te W •Tm cn:u wYd!lrzvfo 

samochodem 

sle ba:-<ho dużo wYPa<fków. a w.a
runk' były wyjat.kO'Wo t.rUdne By
ło to 2 slycw'.a. 

A.le to n.ie w.s.zy.stko O tói n.a 
cal-ej tra.sie: Szx:zyI'k - ŻyWiec, 
Bie1sko-Bi.ala.. Katowice. Czę.!!t<>-

Wy>bier.ającym .~ę na zakup:r ra
dz.imv iz;aplanr>wać dłtl.Żd:i:r spaceT 
!>?wiem od I st:vcznia zmieniono 
s'.eć sklepów dVŻ'Ur.nyeh. N:e 100• 
wiec wYkluczone. że m.a:<:?o. mleko 
czv eh.Ich kur>o.wać bP,<lr.ioernv w 
lr,n:vm ~:ikl"'ti<e niit r>rz.f"Z ~tatiie 
;oół roku. Najłatwiej solą ••• 

chowa - Lódź. w :ilad.nel z kilku
nastu st.a.ej; CPN n:e można kunić 
iakiegokolwiek plyou do spryski
wania szyb. Nie tylko „Aut'lv;do

lu". który ni.e zamar.za. ale nawet 
zwyklego f)łynu do mycia .szYb. Ten 
!akt nie ;est bez znaczen:a. bo
w'.em <1.rogowcy wYna.leźli nowy 
środek do oo.s,vpy-w.ainira czy onrY
>kiwania iezdni. Jes.t t.o na io.11:lęc:i
n:e1 mów's.c. t.ak'.e świństwo. któ
r>e Ol.!liada na szybach i nie chce 
?.eiść. Jeśli leszcze ktoś ma •tltre 
wycieraczki to w mfeśdto '"°bi-e oo
radzi. ale n.a 8ZOS,„ itri ni•. Na1-
11.or:iej ie.sł_ oczyw\kie. itd:v zos>.a
niemy omi·n :eoi łub WVPrzP<lreni. 
Natychmlsst trzeba hamować (ne 
mokrym śniern!) i smnatk11 vry

eierać ftYbi: S7lmll!tk11 l śnieltjem . 
bo :!:.adnego kod.ka chemlc:zneiro n{e 
ma. 1\1011:11 eąd:Z.:ć te kllka x wi
dz.ianY'Ch p.rz.e:z.e mn.l• wYJ>adków 
'Jl)mvodowanycb b:vlo wła.śnj41 <>Wa 
.zasloha s.tTbna" wymy-ślon11 przier. 

!>lq ""'"&"mPl'l Sklj"~ ~ ~--V~
l~m' r>~mv.sł<'w:vm: naihJiż"-~ ...,.._ 
b...>q i"'o;t .-lr.'.om norm~I~"i nr<>r,-. 

n 
atrz d 

K.I< 

y 
Teatr Sbdyjn,t' S3 !m. J· Tuwi

ma '\\" !'.od.z. ;n!ormu e. że w na.i
bliż..sza. n.edz1e.lę, 6 styczn'a. o 
godz t9 sru<lenci IV ;-0ku \\"ydzia
lu Aktor.,,k:>E>go PWSFTviT zapre
zentują miblicZJ11ości i<'\VÓi koleiny 
d'·otom 'Bc.ctT,;„ tł) drama· ANTO
:'\JEGO CZECHOWA „PLATO
. -ow·'. ReżY.screm · 8Cf'no11:rafem 
nrzedst<nne:1ia ie..<t MACIEJ PRUS. 
m•izykę ~komnonowal JA:'\USZ 
l'TOKf,OS.\. 

S'P"l'lii Il 11:~ ZY d'">mów 
ułatwia sob·e ź:rcie iak może. w 
czym n·e byłoby n:c z!eli(o. li!<IYbY 
n.e odby\\"alo się nam..'r'lll i na
&Ych butów k~tem a w dodat
ku wbrew or-zei>ieom Te mówi5' 
wyraźnie. :tp cbodnikl oowinny być 
oczyszczane ze 6nlesru. a nutępnle 

posypywane olasltiem. Piaskiem -
nie sol". które.i Zl'Ubny wnlyw na 
obuwie zn11.my wszyscy s ,..•tunesro 
dośwla.dczeni&. 

uP<>m nam. a w ezcz i;ióL-. c:i o-:-zy
oadltach k.iu-an1 ma <lat.ami. 
Swoją d.roi:ts. ciekawe. 8&.ątl tr6-

ż.e domowel(o l><)l".ządku b;on1 "61. 
której ROl\I im przec1et nie do
starcza. bo nie· wolno. , loże ze 

.sk1epów? Inna. sor.awa ż.e w:ele 
adminlatr.a.cjj 111e dostarczyło do 
tej 1>0rY także niMku. mimo :ie 
wszyetkie ter.roin:r -pelnoei. 100-or<>
oentowet na.IWVŻl!l7.iei . itotowo'lc 

z.Jmowei" dawno . iiu:ż m.nelv Cz.v 
kiero'\Vników ROM tet brakuje? 

Tymc,zll.!lem, laik dowiadu!emr aie To 1eez<?Ze nie koniec k!oootów 

droitowców Ns"Orawd~ !Mi to bar
dzo ekut~ łmdek utrudn'ający 

widocvność 
Je~li kl.<>4 WTbient Ili„ W dtu!!

SZ!! "t>odrót. +o lteT<lecznle N1d.z!l ze.
brać :t Łodzi zapas ,.Autovidolu". 
lub l'lnel!o ~ynu do m'\"Cl.e. m;:vb. 
który ma tis wldclwoość. toe n.le 
:iamarza. P<>d.r&! ~>e wzyjem
nief~•. n.o l 1""-roi~!e1au. Chv
ba. 1i.., d".'"O<l!<'>W'CY m-owu co.ł '!Y"V'

mv-~111,. W,!'11. 

w Inspekcfi M'.ejskie1 w ootat- ze elonym· błotem. Do akcii u.mi

nich dni.J!llOh aż kilkuBet dozorców lania nam żvc'a 'Dr7.ez ieii:o ol:'r>duk

„nrzvla.'!>ano'' na używ.a.niu 'A"laśnte c.ie wlączyl{l się takt.il n leu.wodne 

soli i to czasami w i;atrważa.fa- MPK .Ja.)I' n.em POwiedz'.ano w 

cyeb ilościach. Tak i.est 00 t)lt'(Ałtu Inspekcji Miej.ski-ei brygady orz.,.0-

latwiej: śnieg zamieni.a sią '!>od .s'eb:<m9twa komunikfi.CYineiro robie. 

iei \VDlywem w bu.re. maź. którą· doldadn ie to samo. ao lcr}·tykowa

wysta rczy ootem :i.mieść zwykła ni urz.ez n.as dOIZOr<::r - r6,o:ci-e± 

m:otla Ale u.n'm to nastąpi, set- obtle:e l!Y'P'.11 ,.61, M• :t... na nrzY
ki butów 7idąża sił: w nlel utyttać siankach_ (11b) 

i -przes:ąknąć · „chem·:11" DO'T<>l"CYAll -------"!""--------:o-------------!--

z kro11.iki MO 
SlELEGALSA "IASARSIA 

F „mkc'ona."'iu<!.ZA ".<om.sanatn llIO 
l\' Alek-sau<lrowio z.a'.rzymali 24-let
n:el!r> m e\SZ.kail~a i.e<lnei z okol:-cz
rs-:h wi<>.S~k - )·L "O."la't\-.a S.. u 
k;ó,eftn I\" domu znalez:o~ fi54 .k;r 
p.-z>E>· wr>rÓ\t' rrnesnsch. nrzeznacz.o
ny~h do ,,pekuLacyfoei sprzedaiY. 
Warto§ć 1,;trorni:dzon>ei kiel:'ba6y. 
6Zy·nk. ooleó:"'i;CV J kal!lzan.k; ~ 
n'.on<> na ok. 400 ty& z!. Surowl~ 
uży v do p.rodukcij L;.ch \v:rrobów 
p.och<>c!Z'll z 'n :ele~abeE!o uboi:u i n1e 
bvl bada:w p.rrez lerl:an~a. Pne
c~o , l:;-().S~awowi S. w.i;-z~..o 'P<>
.s'"ęp{'l'\\~a.:l te 1'-r-zyg-otowawcz.e 

„Feniks" prxeprasza 

MILIO:XOWY LUP 

Jad'l'.--;$t S. 1><JoC~ z t~. 
Rienata L. z Lub!en:.a. KujaW1Slcile
fl.o - obie z;a.tn::ymeJ.a m JicJ.a. a. 
od:na.lez1ono przv ni<'h urz-edniioty 
nochodząoe z włamań do obtek!tów 
oa.ń.stwowych i miM?".kań prywat
n:veh w wo1. t.iera~kirn. Na. luo 
skla.daly sł.i:: nMVa lrnrtkia d.amska 
z n.łeb!E!\$kieh l.lsów. W6.::'ia 315 tys. 
1.ł. biżuber!a z m&ba.li ~het~h 
oraz a.tr.a:ltcy_F.• e:rlYk'ułv ~
cz,e wa~ 't>f:mad mU!ona l!!. 

P<Je'tępowi1m& kal"ne im;ec;iwlro 
wł.a.m:vw.a.c2Jk<m1 J)l!"()IWB.<l:Zil afoeradiz
ki WUSW. (a'b) 

nlczkt "' fedakcjł "' „o7'aju ""
mer 307. Po omówieniu tej pnu
krej pomyłki z pracownikami, dy
rekc;a wyra.ża. nadzł1t.łtf, h J>Odol>! 
n11 w11pad1tk w 11n11szłoiel 1lę n.le 
powt6ni.i. 11ł} 

Potrzebna sprtątaczka 
Zwr6cił11 słt 1f.o Mł d11rtkcj11 

Przedszkola f\r 8' w Łodzi, mleu
cti;eeao się pny ui. Wi1trzl>owe; ~O. 
o pomoe VJ tnalerlentu osoliy, kt6· 
rG l>ędzit sit ~ajmowoe czt,u1to•cill 
w iala:cn tt>go prredizko1a.. Gd-it 
Jak gdzie. 11!11 ~ pomleuczenłach, 

w których bawiq fi4 drlee!, e:urto 
być mtui. 7 wlaini„ dla.tl!go "pelnl11.
m :1 prośbę, 2om!11uerojqe Ją w 

• Z r>0wod11 sboroby &klon. 
Pańliwow1 Te&tr Lalek ,.Arlekin" 
odwołuje dzitleJaite l JutnejSH 
spektakle. W :nie&ioe.le. 6 bm. o 
godii. 12 ;. in odibę<I" się wi>e<ll;ta.

wi.en.!a „He!a1,ifltosa". 
if Giełda. elektrnnłld I sprsetu 

kl'6tkofala.rskit'<A'o - dziś o ~ 
17 w kiliwbie 08i.ecllowym „Lokiator'' 
Cul. ZgleTSka 246). * Sekcja tury1i}"CINUI Tow1.r11.Y-
11hva PrzyJ&clóJ Loeb! &a.prss:z:a na 
kole.łny robotni IJ)l&cer !IO mlefo!e. 
Zbiórka 11 bm. o sr<>d%. 14 'Ol"'l'Y ul. 
Z:a:w!lszy 311 (1prud, MDK). 

• Noworooz:a7 kottoerł 1 eyldu 
„Poznajemy wtrumt-nłY" 6 
bm. o l{'«b:, 16.30 w DK ~Energe
tyk" {al. Polittecłl'r,łkl 17). Tamże 

5 bm. o irod:z. 18.3() notka.nie ko· 
la Towa.r>:ygt'Ws Pr-ey,latnt Polsko-

-Węrł.enkłei Pll'1l1 XX'V LO. W 
u~.ami. m.iln. ooezta i mui:rk& 
węgie«:'l!!l"A O!M'JI pro~a tfimu 1>i. 
„l!lll4 SJ)()ir1*Jte". * Giełda nf:ywa.nyełl ?MCIJ' drle
olęcyob - & bm. w rod2. 10-14 
w klUibie .$ubM'd~ ('Ul.. Klonowa 
39). • 
* Mull•nm A.roheololieauci I Eł

norra.łlane tt>1 Wolnośe! l łl IA
~ dz!.901 8 bm. o $ldz.. 12 na 
'IXOlelrol~ bajek. 

• Wykłady 4" Staimt•wa D11· 
br-owsld~g-o lllt. „Co nat ozeka w 
naJbll.żueJ pnyszło~" - d:zl~ Ju.
hro l 1'QJ:u.trx• o lllO<b.. 1'f "DnJ" ~ 
Koipcińeki~ WT. * L6dzkt Ołrodek Sperm sapr&
na a.matorów jaził.J' na ł;rtwach 
na flłzirawke 8 bm. w l!'C)d:i. lUO 
-18. Wel.śe'e od ttl. Gda'ńslt!el 

Uczba mieJse ouanlcn.na. 

Pływanie a er oo ie w „ Teofilowie" 

~ 
I § 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 

W AŻKE TELEFONY 

s § Pogotov.le Ratunkowe 
S Pogotowie MO § loformacJa 1el~funlnna 
S Dw. Centralny 

. Ht 

·~1 •13 
32·6S-96 
J2·5J 11 S Pogotv\\lt' neµlo~\DlCZI 

§ PogoL(1\Hl' eneT1:et~·c'1..ne: 
S Łbdi Północ 33 34-Jl 

33·34-28 
36-~3-59, K~1 

S Lodż Południe § l'łJgOlowi. gazowe 
S Pogoto,vie dźwigon e 
s ll-3~-29, 78-40-8~ 
§ rLl.El•ON ZAliFANI;\ 33.3;.3j 
S \11.00ZIEZOWY TELEFON ZA· 
§ UFANIA - 33-50-66 cz~·nny " 
S ęodz 13-U. s rt:L-EFON Z;\\Jl'A IA dla kłJłlll'I 

§ a cląią probl~mo"" - s•-40-33 
S w godz. 12-22. 

§ 
§ TEATRY 

~ WlELKI - 11od1. li „Madame 
~ Butterfly" § JARACZA - godL li „J<am1eA 
S na kamieniu" 
s § 7.15 - &od.z. li.li „Napoleon był 
S dziewczynki\" 

§ POWSZECHNY 
~ -Puki" 

§ 
§ 
§ 

godx. 10 „ Ul<!-

MUZYCZNY - gods. li 
nek z Honolul'.l" 

ARLEKIN nieczynny 

§ PINOKIO - godz. 11.30 „Wielka 
§ żiłbA" 

§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
~ 
§ 
§ 
~ 

l'ILHAR~fON!A (Narutowlcza JO) 
godz lł - Koncart symfonic1-
ny. Orkiestra Sym!onlczna Fil
harmonii Łódzkiej. Dyrygent: 
Zdzisław Szostak Soliści: Jerzy 
Godziszewski - fortepian. Se
non Hodor - skrzypce. w pro
gram!": J. Haydn - Koncert 
lort„planowy E-dur. A. Vivaldi 
- Czt0 ry pory roku 

MUZEA 

~ 
§ HISTORJJ RUCHU REWOLUCYJ; 
§ NEGO - (GdAńska li) l[OdL 
§ 11-17 

§ ODDZ!Ał. RADOGOSZCZ (Zg\er
§ 1ka 147) godz 9-18 

!!i\ ARCHEOLOGICZNE I ETNOGRAs FICZNE (pl. Wolności 14) 
"' codz. 10-17 

§ BIOLOGIJ EWOLUCYJNEJ VŁ 
§ (park S!enklewlcu) aodz. lfl-11 

§ HISTORII llJIASTA ŁODZI (0Jro„ dowa 15) &oda. 11-lJ 

s 
SPORTU I TUflYSTTIU (W. rcet. 

la Il) l(Od'l. 14-11 

S Wł,OKIEN~CTWA (Plo·~ltowtka 
§ 2SJ) godz. 9-1' 

S ·~~~l C"':li:e!tow11<\~g~ U) cods. 

MIASTA ZGIERZA (Zr;!ui. Da'b· 
ro~akle110 11) godz. lł-11 

MIASTA PABlANIC (Pablt::'llee, 
pl. Obr. Stallncradu 1) Clld.I. 
11-18 

WYSTAWY 

§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ !!ALON llZTt:KI WSPOt.CZBSNltl 
§ · (Piotrkowska 88) godz. 11-11 -
S malarstwo H. Tchónewsklej 

§ 
§ 
§ 

OSRODEl.C PROPAGANDY llZ'I'U-
KI (park Slenkle•vlcza) godz. 
11-18 1raflka wspó!cz„sna 

§ OAL.ERJA SZTUKJ BWA (Wbls ~nfl&ka łl) godz. 11-11 &rafl
S ka WApó!C2:eana 

§ GALERIA BAŁUCKA ISttl"'I' 1' • 
§ nek S) godx. ll-11 · akwar.er• 
S I. TTellński~j. . 

I MUZEUM 1111. ZGIERZA (D~brcw-
1kiego !:!) !Odi.. lł-18 9(1 l.tt 
ukł. b.e.rwrJ.k6w Boru .1 .,, Ztrl•-

§ rru 

§ • • 
§ zoo es-s>n!\11 od ted:i. 1 d<1 l! an 
S (kas.a do a.to) 

S PALMlARSlA ~ 
.:'! 10-lł 

IUN'A 
§ 
§ 
~ BAŁTYK - „Klaut«w Shaolłn'' 
S B'.ongkong-Chlny od lat li 1ods. 
SI • 30, 12, 14 H. 17, lU• 

§ s 
§ 

rw ANOWO - nlmJ' dokumen-
talna - god2 I. 11; „Z.T." OSA 
od lat n oraz filmy krótkome
trażowe godit. lł.30, l't; „Ar,\el
aka diablica" ezea. od iat li 
oraz flL-ny ltr6t\rom~tratowa -

S godx. 11.ie 

ł PRZEDWJOSNtZ - „!l.T." ~A 
S od lat 12 Coda. I 3'0, u. 14.30, 
§ l'P, 19.IO 

ZAC:HĘ'l'A - , CsJ leci s Ullli § 
pilot?" USA od lat I.I loda. 1ł 
14.SO, 1T, !UO „Sabina Kl•lat ~s 
lat 1" NRD b.o. godz. lUO 

tiiWlATOWIT-HOTELOWE ,,81ko
da twoich lu" poL od I.et 11 
&odL li 

s·1·uo10 - „Klll.a*'ll 1 łebra.k" _ ~ 
panam. od lat lS 1ocb.. lUI; 
„Butcb Casstdy l Sundance S 
Kld" USA od lal 18 &OdJ. li.li S 

'iTYLOWY - ,Pay wojny" USA S 
od lat 18 godz. 16.30, !UO, lł.30 § 

\1AŁE STUDYJNE - Polityka s 
wkracza na ekran - „Zaglnlo. § 
ny" USA od lat li godz. 11 S 

OllM - „Seksm1s1a" cpol) od S 
la~ 11 l(Odz 11 19 30 S 

Oli.A „Porwany przez In- S 
dian" NRD od lat 12 godz. u S 
16, „To tylko rock" pol od § 
lat 16 aodz. 8.30, 11, 11, a S 

GD"<NIA Kino noc ttop ~ 
od god1. 10-:a „Gangate. :S 
rzy szos" kanad. od lat Jl S 

MLODA GWARDIA - „Duch" - § 
USA od lat IS godi. 10, 11, Si 
17 15, 19.30; „Dzień Kolibra" poi § 
od lat J2 godz. l2 li ~ 

MUZA - „Na wielkiej rzece" S 
czes b.o-, godz 1615; „ Więzień § 
Rrubaker • USA od lat li godz S 
18 . s 

l 'IAJA godz. 16.U: DKF - u- § 
9,1s zamkmęly; „WeJ&cie smoka• S 
;~o1~i;kong-US.'\ od lat 18 godz. 

POiiOJ - „Colargol na Dlikim 
Zachodzie" poi b.o godz 16.JS· 
,D21ecko Rosemary" USA od S 
lat 18 godz. 18 .,. 

R0'\1A - „1941" USA od lat § 
15 or u !llmy kr6tkometratowe 
godz. 10, 17. 19.30; „ Wielka po- S 
dr61 Bolka I Lolki" poi. li.o ~ 
godz. 12.30, 14 30 

STOKI - „Niepokonany" rach. § 
od ls t 12 godz 16.30; „NaJJepny S 
~a1:'fo'pel" USA od lat u aoch. § 

SWl1 - ,Akademia Pana Klek. S 
u" cz. n pot godz. 15; „Ulti- "" 
;i;•tum" pot od lat J5 codz, 17. ~ 

TATRY - ,,Desz.czowa pani" - ... 
NRD b.o. godz 16; „Gandhi" -
ang. od lat 15 godz 18 § 

ENF,RG ETYK. - .Zagubtont rze- S 
czy" wł od lat U godz 11 ~ 

HALKA - „Tootsie" USA od lat S 
15 godz. 17 S 

REKORD - „Czarodziej•ki Lolo" ~ 
w<:g. b.o. godz 16.15; „P0;zui<l- :!li 
wacze 1ag1nior1ej ark!" l:SA od 
lat I! godz. 18 § 

§ 
§ APTEKI 

Mlcklewlc•a IO, Nlclarnlena Jł. 
Dąbrowskl"ł!!O 69. Lut~m\erak1 
148 Olimpijska 7a, Plotrkow1lta 
87 

Pabianice - Armil Czerwone) 
1, Konstantynów - Saclo 1a lO. 
Głowno - t,owlcka 33. Aleksan . 
drów - Kołcluszld ł, Zgierz 

Slkor1kle10 18, D~brow•k1ego 
1', Ozorków - Wyazyń1kle10 1. 

DYŻURY SZPITALl 

Bałut• - Szpital Im. Barllckl"go 
codzlenme dla przychodni re

jonowych nr 7 t 8, Szpital tm 
Biegańskiego - codzienni• dla 
przychodni rejonowych nr nr l 
2. ł 8 I 10, Szpital tm. Skło
dowskle)-Curte - codzl„nnl• dla 
Przychodni HeJonowej nr n 
(oś Radogoc;zcz) mlas\.8' 1 gm1nv 
Aleksandrów Dla pr1.ychodnl re 
jonowvch nr ! I ł - Szpital 
Im Brudzlńskle.l(o w dniach 
l, I, I 7. 9 11 13 lł 17, 19 
21 i3 :15. 27 29 - St.pl tal Im 
.rons~hera „ dn.ach. 2. 4 8, 10 

14 !a 22. U 2R Jn; - Szpital 
im Koperhtl<ll w dniach 6. i2 
16 20 24. 31 Ola P1ivrhort. 
R"Jonowej nr 9 - Szpital l1n 
Sonenb„rga w dnl nleparzyst~ 

- Szpital tm Pas e·1ra w dni 
parzyst„. 

Górna - Szpital Im. Biernacki•· 
10 - codzie11nl" dla gminy 
Rzgów; Szpital Im Brnddńskle-
10 \Koa. Gdyńskich Il) 

Polesie - Szpital Im. Blernack!„. 
go - codziennie dla m. Konr. 
tantynowa SzpllRi im. Koper
nika (Pabianicka l'IJ 

§ 
~ § 
§ 

§ 
§ 
I § 

~ 
ł § 
I 
§ 
~ 
i § 
~ 
§ 
§ 
§ 
§ 

$rbdm1e~cte - S>ptta\ ~. Bar- ~ 
llckl„go - codzienni• dla przy. S 
chodni reJonowych nr 41, łS ; ~ 
S1.pltal Im. Sonenberga (Ple. S 
nlny 30) .,. 

Widzew - Stpltal Im. So'1tnbar- ~ 
J<A <Pieniny ~0) ~ 
Chirurgi• urazov.•a - lą>ltal S 

Im Blern;:ckiel(o 1P1bl1nlee, Ka- § 
rolewska 68) s§ 
Neurochirur~IA - Szpital Im. 

Ba rllck'~l(o (Kopcińskiego 22) S 
Okulistyka - Szpital :m. Bar- ~ 

llcklego (Kopclńaklego U) ~ 
Chirurgia dziecięca - Szpital l.m S 

Korczaka !Armil Czerwonej 15) S 
LarY!'lgo!ogla dziecięca - Szpital § 

Chirurgia nczęlłowo-twarzowa 

~· Korczaka (.Annll C.trwon"J ~§ · 
- Szpital Im. Berl!cldego (l<op
clń•l<ie~o U) 

La r~·r.itologi 1 - liplta.I Im. Pl· · S 
rogowa (Wóknńslu 1!11\ ~ 

Toksykplogla - lns•vt.it M•d-.·. ~ 
ev?. v Pracv tTere1y I) ~ 
~\V'~~~rnlot!~ tl: - Przychndn1A I 
Derma~ologhme lt•k~!'!•· 44) S 

I 
~ 

AMBULATO!lJl.,111 
J>ORAŻNEJ POMOCY 

ut. !!tenlde9'\esa m. ~ 
- Gal>IM:41~=-~~i7ez:~ n ezynny I 

„nłą doo~ ~ 

- Gabinet lnternlnverny esynny 
god%. 11>-T; w dm wolne 

od pncy - e•l• do"' 

1IL Armłl cserwon•I U. 
te\. 3.i-sa-u Illo lt •· 12.1 

§ 

§ Wt.0K.1''TAKZ „Ał'llelna 4!.t
S bl1ca" eua. od lat 1ł godz. 19, 
§ ll.3ł!, 19, 17.30; Film przed1:1re- - G„btnet thlrurgll esyn.ny S 
S mlerowy 2 azytan11 list11 dlalo- g:od%. 1._7; „ d!!I woL~e ~ 

~ cowa: .Spokojni„ t>O t:rlko awa. od pracy - eał- dob4- IS 
~ ńa" USA #')cU. SO s 
~ wot.NOSC - „l!ł,kltnT Grom" •I. K.opcb\std~«• n. IS 
li us A od litt u go<IL · a.39, 12. tel. 11-«-P 
~ lUO, lT, 19.!0 .ii 

S - Gabinet ~tomatologtel!I! etfn· ~ 
~ WJ8ŁA - „Plen14ct1'" fr. od i.t ny w god&. tt-~; w dni wolne ~ 

„r eniktil!, popr41D aie" - pita? 
21 grudnia w t<"j r.ub~11c1 „Reflek
torek" „Feniks" bli.iska.w!ezn!e tG

reagowal w11mteniaja.c mkupion11 
przez paniq 11. Sz. ik1npetki (kai
da z mne.f parlf) !tll fi.Owe. Sknr
'Petki te e~ekn.jq ti4 na1zq C2ytłl- „Refl~ktorku". (m-je!') 

I ta cod~ 111, 11.11, 11. 11 i . 1t.~ od orac1 _ eal• dob4- § 
ll r11111.11zrr.111.1.1r1.L.T1.1r.1.1.1,-1.1TLT111T.r-'.L.T.LT.T111.nnhA•»™ 
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WIELKIE ATRAKCJE ~RAJOWEJ LOTERII .PIENl{ŻNEJ 
w ·atycżnlu do wygrania: 33 MILIONY zł 
POLONEZY, FIATY 126p 
DODATKOWE WYGRANE NOWOROCZNE I 

4IM'I I 
:DOBDMA.M"I' - ncaeni•-

W. - llP!'Hdam. Cmołei· 
lłł6w ••. 1 

łł'm I 
P17DLll .,.... ... me, 
pe•en\~ - 11prnd.am. 
1'1otrllC1W11łla Ilf 111. . • 

ł„H I 
llKSSIMIIU tel&Wft• 

spru4aa. ..... alon•-„ 1. 

TAK..ecuon ..->'.... -
mprMdam. "91. ft • ....._ 

SAMISHIJI ~7 1.l": il 
nowe n• 1111,111 lub •""
dam. 11'1 -"-4ł „ 1ł 

łlrl't • 
llLHt& ll&nomac cli-1, 
&omplń\)' „ unyn.!11 
D!e16w oru dWl.e pomp7 
wttyakowe - llJ)rndain. 
P1otrk6w, ML lł-00~. 

. . ł400I I 
GARA.SV ~ pomuku~ „......,. ..... ' PllZBDPŁA~ ,.!Mp" lP• 

- um1•ni• a• iwr;ea. 
Ofart)' „4(118M" Bl\IH 0-
l~eń, Piotrllowńa li 

PRZJIDSTA WJCIBLBTWO 
f!rmy zagranicznej poau
ku:te 1ara:tu. Tel. M-11-11. 

ł189' I 
nA T t• - llOG (lł'Tł) .,, 

dobrym 1tanl• - 1prse-
4ant, J!ladnarwka M m. IO. 

M'l:łłll 
SAPOKOłtCA - lpftl!dam. ....... „ .„ 
POŁ'l'GaA.SOcmfJICIO t\a. 

' ta lhp llP!'lledUIL lf-11-lł 
łll •tE 

SAMIBNIJI 1-latnł„ 2:a-
porołoa u tsep, Ull. 
tf-łł-• -· 

KOM1'0BTOWS /14 a Tr-
1b7 lub Hajnówka u
llLl•n~ na Łódł, ollolł
. M. Tel. l'f-llC-'4 .... 

MIUZS.AMIB M-ł w C.łlow
ate, lalold, •tl'akcy jni• 
połołona - :sun1anill n!l 
)JOdolm• w lA>d9l. Tel. 
ła-l'f-11 Ł6M. -· u111mn• J&A • ~-- •-t•-- -.i. .... ~~·· - _. ... „ -...... ,.... ół•rw ,.-ru" 
aUN oct-1\, Jlllot.r
lłowWk• „. 

DWA pokoje, lluC!Dnła, 
• m. , kw•terunll-•, 1 
pl,.tro (~oda, kan aUAoja, 
płac•) e>gr6cl aoe 111 .J •1•
'llia 0 6ra - samieni41 na 
mieszkanie w Loda. Tel. 
M-11-N . .,. . 

POKOJ, ..,....., woda , 
.... ldlłJIMja,' liul.U, 

n.r utnienlt „ r&w-
• ""' j ........ 
ar6dmirillł11. a„ 

.US.ja ,_ 
„Jll . -· P09•VK.._ -etelne-„ mt..-.m.. xorąm
ate 111orad,....„ ,....,.... 
BluH Ogłonń, Jlllotr-
1łoww'ka „. 

Wl'.AtlNOllCIOWll poWe'ea
na H m. -•yetkie wy
gody urn1eni• na mniej
••· 19-14-'rt 41911 I 

l'llt.ODE małłeMtwo • 
thłecltl- pllnle ,..u
kuje 111!-1l•n11 1 ni•
krępuJllOY'ftl wajłot-. 
... 11,-ł .... h4oW
fłl,otwo. Ofortf .... „ 
·- 0....-. ~ bwft•. 

••• SATltUDMIJll .U88ł'A-llpłl• 
wac:u rtlll<lt•ł<I· 'tel. 
u-a.,.. .... ' 

MAŁżE!Q"STWO pr117jmla 
chałupnUltwo (oprócz azy
oia) Łódł, Z«k 11 tna N 
m. ł „ 1'. 

pazyJ~ 1t.olarsa I =c~ 
renclatbw układ 1tolar
ńl., Łbdł , K r ecia SO. 

U70I I 
llZWACllllJI ~ ron-

cltltk• w praeown1 llra
'lf'l.eUi•! - •trudni • . 
Jllida, kumkn«)na a. 

Dm I 

llAftl~~ *" lk ""'1 aa U\ltaea. 

{)ferty ' ' ·- o-
··-··· &lenkł-1- 1,4. uWOCH mlodycll ld.•ffW· 
e6w 111eehanik6w „ma
ebodowyeh 1a mejom.
ilci11 iluHr stwa 1 llP&wal
niotwa , pot1ladaJ11cych M
mocb641 pod•łmle pra°" 
w !1rm1• po onl jne j lub 
w 1ellton e prywatnym. 
Of!!r t y „21551" B.1uro 0-
'1on!!ń, S!ankl.•WICH 1/1 

WYK.WALlF IK.OWANT dcl.a 
wian podeJm1• pra04 w 
„ktors• prywatnJ'lll. O· 
terty ·t!?'81" 111.ure osa.
~. •anldewl- .,.. 

PóaI:XDAM .ver\oć -
DfąJln4 „ .......... 
N. ............ „ ~ w epMnl-:!tl 
~ ......... ~ 
I liciłłlat<I - •lldnych 1 
praktyk,_. Wa.runki ber· 
dso dobra. Oferty „ tUff" 
Biuro Ogł09se6, Plotr
koweka H . 

MŁODY podejmie pr•411 w 
"kto.ne prywatnym w 
sawodzle 1alwanl1er t lłlu
IU'• lub Inne. ltuo.z1•n
u ,. „. ł. 

.... I 
SA'l'llUDMIJI "11dneco lllW

nna .1 __ rmotnłka. ołet• w ,,...„ :8ture OCl9-
--. lł•nlllłewiesa łJI. 

I !Dzitłl-Radiut . ----- ----- - _, - - --
~ • == • ~ I~ -=-· -== ~. 

~~ -1 .::_.-:._"~_:3_.7: ........ ... _-:... 

------. -
· ----~ 

~-----·------------------

„~~·u'łra:.= 
'°n i ~·"'- l „ łwł,a~. 1UO „. ...... ~d.rallł. 

hnałiuitT. lUł Jl441ł• lli•-
• U.li ~nJlł. • llerll.Da . 

....-wmiA 
l'llOCłLUI I 

U1 na•~:~ =::r..:-...r-. ..... 

TAl'llTOWANJB, ...... „ ...... .„ • 
TJłLffOOOTOWIB Wlt-

Hwllld M-11-a ........ 

U.KLADAHDI ll"J1tł~ 
podłogowych Wr6blawwld, 
lt-44-•. ..... • 

...... .... „.„,_...,.,.,..„a ... ................... 
KAZJMIERZA 11!MA!Z1CO 

......... ._ ..e-b ............ 111. ••• „ 
IW 11 w ł.64sl. ~esymy d4 a · ft.o.dm.a ZllllU· 
.._. w lfębolda nn<1t1nl. 

lłOLDA.M'JU I &OL!lld'I' 1 ~ 
A.DWOIS.ACllUBCIO • a 

• ............................... .,,.„ . 
. . ........ i ..... _. .... -~ 

ł. ł " ...... 
!l.IGIUSZ · MULL!I 

alMotw-~ Le~ 9n.1-~ 
Ł6ddrle„. 

- lteellany B.ole1a I drop PrzyJaolal. "a 
--· JIOZOH&nie w llUHj pamlęot . Jake 

alaehetlly Csłowtell I -.pa.ntały l•llan. 

~ -d;:r. ~ IM!Hłnl, „._ .„ alej lloct'lllni• ... ~. 

W•l•"Wl....W ......... 

UN1BWAZMIA. się plee111t
lc• : Ooepodar&two rotno
-oarodniaae Jeny Helena 
Bolonelr. Lódt, ul. Kolum 
ar 1 

· Wfl.f I 
· DlONllłW Sa:I011 B41dk6w , 

UJalldowaka li, woj. 
pfotrlr.owalde 1Cubl.I pn -
- Jalld7 . 

em I 
A.JrDJtZllJ IU'6łewwlll Wy

pycbów U p-ta Gla<:1no 
„ubił pra- judy. 

łll7łl I 
W1UUW Jt!l"lall Gałków 
Mał)'.l l.ódsu 1 i.gubll 
pra- jud7. 

• U'TOI I 
PIO'l'll J>11l>r-nt . Lódt, 

>11e1amteH 11 m • ICU-
1111 pra- jady. 

..,. g 
n::an a111Mt1l t..Oclt, 11 

Llpoa 4 „ubU prawo 1ax
ę, tMU 1 

VHIBW AJlllnAllll ...-alhlle-
1111 plM"'tk•: .,Elelltroma
ehanika taoh. elek. Arka
d1un Kaewuba U>d!J ul 
Tatnlańfta ••. ta ' . 

41DT I 
UNIBWA.bJA' ll.4 pleo~t-
~I ,.J'ned.•i•bloratwo 
Handhl Ań. Wyponłe
nia Ml-łr•ń „DOMAR" 
aldep ar '°' to-~ Łódt, 
llL li'lotrlrowau li, Mil. 
·~„. .... 

ZAOINĄł. pt• 1t ~ 
Ili&, mlffzaniec 11:olor 
!>Odpalany, llierśó cllUfita, 
łaUsta, 1.łn l11ca, 01on „. 
kręcony p u tzyat y, pod 
u y J11 b lat y l<ołn lera . Wa
bi .141 „P<1dnl". Tel. 
ll-H..QS l nowroclaw1ka &. 
Na1roda. Uftl g 

MIROSLA w Bad1>ar1i<I Łódt 
Bablckll!IO lł - Ili SCQo 
bil prawo Jazd)' . 

aeoia • 
Z:OU81L prawa Judy P\„ 

aylt J:dwa rd., Lom*yńalla 
14 12111 • 
ZAKŁAD U'Mapi-•ft apo

lao1nycrb Oddstał w Łe
d1i unlewdnia aacuł)to
n11 legitymację słutbo-lq 
Nr . 528 na nasw\ako ML
ehal llydorcsytlc. 

ZGUBIONO prawo SS::„! 
.Roman Wojteuc1yk, Wbl. 
oaańakl ł'I m. 1-ła , 

_.. I 
BOGUSŁAW Bar1- 16-

H!a U m. . u scublJ pra-
wo "Judy. ł3tSI I 

PRZ&MYILA" Urbano-
'lri41 1aubU leg1tymac„ 
atudenck11 Nr llOłll/L AM. ... . 

A.NDJ\Z&l Pabich Wllancw• •'Il• I „ u bi.I prawo ju,„. ISll4I I 
ZAOIN..\&. aaTDY dcC· ()4.. 

r.owadstł u wynasro
an1em, hU.ta łł, i.i. 

16-81-11, '411f I 

Dslelu.a I a&lla W~alab Lekan kttlo Wo}PoweJ 
Aludem1t Medycznej im, rea, dyw . B&lHława S~ec
.lr.tero podaJa do V{ladomoścl. M we 'l\1<llrek. dn!a li 
ltyca:nl:a 19811 r. o ao<!s. ttUO w sali pO!liedzeń WAM. 
Uldt, pl 9 M•Ja 1. odb~z!e · alę publicma <>brona 
pracy doktorskiej leli, Kr"yntofa Pa.n.an pt.: „Bada
ni• dolwiadculne nad mlkrochiruris1cimym -pola.. 
alem jajowodu u ll;ró11ktl". 

Promotor: doc. dr hab. a . ..... .,...,..,.. ~. 
li rospraw11 doktorn1t 1 GIPINamt r-łbw -

... •ł'OalAt ld.4 w Gł6wnoj lllb!lot.a WOł*-. 
Lebralit•S w t.edid., lll. Ui!IOW*I ... tit. · •11 

• llł•l>eld111 kl•• •'lńacl..-1&
•Y, „ w d.ał• li fł'Ud:nl.a tłM 
reb .,.ułe.. w •l~IR lAł łT 

l t li. 

M1CHAUNA 
WINA 

........ ..... 9\ ........ , ,._la .... I ... „ d.a I ... 
p11.,. --- .„. .......„ „ 
z.n.wt„ 

..._. ahwalloie· !"'•• !IM ,aa-
"·• Wta4. lUI Ma&HJ9 -_..„. 11.11 11.aclio kierowco..... 1ł.• „CHlaA.11„ 

li~.; 
... .Pt!.-~ w - .---------------------------------łt.11 DT :.._ wiad.omoMi S -...~ -•,, n ....,........, ..... _,, „ ..._ • •-

#-.A. ft'!!L _ ft:!'l'OW.Ą., 
WN'UlU, PlłA:Wl'JVK.f I . PO

&Oft Al.A B>OMIH'u\ ' Wie'. 11.• Problem d1'1.a . li.li Bank 
.....-j6w. lT.IO 1'4uzylla 1 alltualn„ 
lol. 1'.tl G1l«ra, ban'° 1 eountr7 -
,.a«. li.OO · W1ad.. li.Ol Oor1107 t-at. 
11.11 W ponukiwaniu malodll. li.IO 
DReinnUc. lt.10 M!n1raottat li.IO 1'«
tlle - dsiactom. „Spotkanie pn)' ko
IDłalnt''· IO.Ol Wiad. IO.ot W kilku 1::•· le.tł Xo11om *79HA, "·" 

\lnUl:ał7 Totali„tora. • ·• Wi•r-

m. „ et.W... 11.• x-unłka..,. 
.... --"-· •. li )(µsyk• 

"' •.• I kN„ l „ ..... „. ..,..,._„ I ~au. 11.łO W1ad. 
OtlwCla llłuąki. • . „ XOM«'t 

•. „ ....,.. .............. ,_.. 
..,_ lMlolutja. n.• a„,...t -
11.• Wla4. 1L14 O<lpowiHlal ..._ 
cłlae..-. 11.M :1...-ą ln.trum„ 
tama. li.li l\adlo llotlll-. 11.• 
S..nat wok6ł nM. li.• lft9fta417' 1 
dl.TWtimee.te, M.11 .......... ..... .,.,.... .„ ~ ....... ....,: .... „„ ..... „~ .... „ .... .. „ lniMr\D.eM&rl- _,.... 

a.•~· w.•,...._ •·• 
---~.„„„ ...... 
,...._ - _. lUO łlllll'J'WM M1141t' 
- auaoeL :M.łO •tu4141 ~. 

•·• 9oclslna ae-aaa. tt.11 „..,,_ li.IO W1a4. · Jł.M Chwila anua71111.. lł.41 „ po jlłdaaut•l· u.te Musycsn'l. Jll!IY'k anisl•Wd (.1„. 11.11 o ·11- -aea nop. 11.ao M\18. non atop c . . 
JJ,00 z mmyk11 pol1k11 przez wid. o.-Cl dla d&IMI.: „„ lln7lrl-
lł.U w mon• jazau. lS.łMl Wiad. ltioh l'llll" - aud. lt.11 Chwil• a11-
1J,ff llarwta informacyjny {Ł) . 13.10 z7llł. n .11 Wlecs6r m\11171111.. • .to W\r
• nadstal11' - aud. Jt. Tamulew1c• tucni 1 lob nasrania - au4. tł.W 
(ł.ł. li.Ił Z malowanej aknynl. 1UO , La.lr.tUTJ' Csw6rk1: W'Ułe7 lAJ' ;w 
Album oper&W')". tł.OO Nowośe! fo· nie'bo wpatn:enl" - aud. 11.eo Mu
-.flł. li.Ol „Wepomnienla o •i· zyllotarapia. IS.IO (hdowtell l Hulla. 
9i1l'I'" ~.::.~ edo. li. 11.10 Włrtuolll. r6t· 2UO Wia4. "'* m.w--t6w. 11.10 Folklor na 

'-

e łwtata. lł.IO Wielll:ie dsiała. I„ _____________ _ 
Jl. Cook , lpt11cska" fr. I. pow. 
Wlad. 1'·· Jlot1Wi1tHnłe HSa4• .... -.... .............. ... 

mu•Ylln•J (L), lf.11 Wład. (ł.). •r, le w •at• • ~ .... 
\t.11 Mas••r• „Pł~tek" (Ł}. 11.10 volna --.r .._te, P'"*1'W91f )at 
łalab Stereo. li.IO 'Wtll<łS6r w tllłlar- M .._ akoeha• ~ OJ41.., 
lllonti. rt .00 Wlad. H.11 W1eezorna Dtladall ł Te„ . 
ffłla'klJ•. n .to Iwin& po palłlllu. 

PJtOOl'lAM m 

n.n Mu.,,• nY lnwrlil:lu't. u.11 lta
lan ~erOIUki „Dlllannłki'' ode. M. 
iuo aenril Trójki. 11.11 W 1onaojt 
Tr61k l. 11.ttl „Zaw64 - kobiet.a" -
tek. Ił. 11.11 ~lila 1 rosryw
llll. lł.91 'W Jilrainie -lee. 11.N ler· „ 'i'r6Jlll. tł.• ... po ...... 

lTM MalUP llpońowr _.~ .... Młl\9 ..ut 
tł.IO .J(lepcmlakowut" - rep • 

łllm. „. Do'b~ ;.atłeplee • 
łakat\ł" 

».M ~Ołftlll JN11L 

....-1111 ...... ........... • , ............... „-... 
prllałrtnsr " w . . „ ł ~ 

WlADVSlAW 
KUCHC1AI 

..._.......,... ... ama • ...,. 
cząla lit. • ....... n - --
uuu a, a.lll'Q&ue~ • osym .... 
wtadamla ~··• w am•Una 

&ODZDfA 

-= .r..c:n..r „ ...... 
& ł „ 

WAI.INTYNA 
Nł'BZI ............ " . 

":-.:-„~, .: .el..! „....,.. rąm.-JIM, „ _-;:;;. 
wte. • ..... ilMrlU.am&a ' .„.„ 

IOOI StKIRVCICI 
.......... --.a.11 .... „ .......... ,. •bita 41a łhlt ... l ~ ....... 
.._r ....._ • .-.-,. I apołeoaay, ofLairny ntoaitlr. -~ 
~ l lrialld pt- piękna &łeml ~ajOW1oltleł. 

........ - ...... I .._.,....._ -,...,. tlęłłeld ... ._...._ .......... 

mgr RI. poi. EUGENIA KUYDOWICZ 
....... -~-..... ................. „."" ..... ~ • 
~ • ~ • I .... „ I, po ..,. J&atlłul Pł'WWielll••le 
IWIOll „ ..... ' „ .,, ~ ...... ....,,.....,,. lla«I:-....,.. ....... „ ...... ,_.... 

„ . 
.:.1~ ...... :..:. ••' . •. „ ...... _....,. .„, ł . 

Ul8YHa 

BOHDAN MOSC1C1C1 
.,...._--.. łlla6w llrł.........,..., 

....,.... .......... ,.„ ................ 
,--:::U,:=::l.\ -=-=" .:=~"11-

W li.U. li puflnla lłlł rolna 
sma.rie: • <M y.U, w wl•ku n W 

„ ł '· 
tR!NA 

JAGODZlł'lSKA 

llYła llłołepla.rłl.a -....-i. 
.ł.any - Ma:rtJ I I 11.0feulr.a. 

r.,..-..- w 11~ '"'*1• taAI• 

•YN . I YNOWA 1 W: N' Ult! 
I PR AWNlrtU 

JGORA 
SMCIRYCKIEGO 

_,.„ .... llla hlł_„ ........... 
w•J ll'l•a.r„ . tłum1.- ! "91.ala.esa 
1pOłann...,, wl•I O l •tnł•iro WSP6l
pUNW'Jlllla IUlfteJ .ne,..,, lllU11o
da 



P 
,,,, „ ... „„ ·-juął .... 
j&lr!j eiełl oboy ... Zaryłem w milili· 
k11 zlemh1 obok krzaku r6ży npl~em 
l>uta, ieby zyskd dogodnlejaze- „ 

~· do nucenia •i• w bok i 16r,. R,k, 
p&'Mtunflłera blltitj 1ektora Wiedziałem,. ie 
aiaktóny 1 tych młodych cwaniaków lubl11 
,.. obwali~ maltretowaniem atarn:ych, Iła- · 
t.,oll mętc.z.yzn. 

Ale to był tylko Nuroer 10901. W J-Co „ 
•wte nie uuwałyl&m iadnej groib7. 
t'warr jego łei ni• miała ·wyrazu nlenawii
tl Sklnil,łem 1łow11 na powita.ni•, eo o6mle-
1Dt 10 do ar.ybkieco p~tania. 

- Mogę 1 tob11 teraz porozmawiał? 
- Nie mam codzin urzędowych, jdll e „ el idzie. Moiemy pogadae teru - od· 

rsekłem. przyklepuJ11c ziemię. - Pomół ml 
pieli<! fe kk>mby. Klaw1ne 91.e nL11 P!'%Y.CZ&
P1' i porozmawiamy spokojnie. 

Przykucn11l przy mnie i wyrwał kilka tra· 
Yek. Powstrzymywałem Il(>. zanlm dobral •ie „ moich najlepszych sadzonek. 

- Doiy~. dosy~. Nie mu•iH pielił na
,...wd,. P.ochyl się tu tylko I opowiadaj 
•tobie. 
Wiedziałem tut e nl111 90kolwi•k. Fa.flet 

' ł wlelkteco miasta Wlędenna. poczta p1n
'9fiowa donlolła mi. te posadzili &o u mor-
4.entwo 1 premecl ytac1-. Jednak wlękuo•~ 
Dt.orderc-Ow chodzi po łwlech1 be& piętna 
l'.alna. I ja ogląde łem •I• pn:eciri w lu-

*" Odnlosłem Wl'ai.enle, t.e '9 ~. komtt 
wartv pomóc. A w każdyro ta.zie ktoł warl 
wyałuchan!a. A ałuchać trzeba nawet 11&j
wlek~2ych oudzlar:i:y. 

Przyst14plł natyehmh1.>it do aprawy „. d• swo
tef •prawy. 

- Posad:r;!\I mnie u •białe faceta au-
'll'łlkiem Alan Seymore. 

Ukradkiem obserwował- ~ ~ 

- Zablłeł 10T 
l.,a -pe.lee nelm~ ~. pot.Dl otwoqyły 

- Nie. 

I D&IBJlilfD[ LODZ&l „ I (Uf• 

W KU2NI 

WYROBO W 

ARTYSTYCZNYCH 

JANA 

CYGANKIEWICZA 

,..........,.. „. t*ll& . ~ „ ,..._, 
.1Właucu w ha.nd1u. iam 1d.a.i.e )lat w1elu na
bywców i fdM Merta joct nero-ka. Odno.i &.i4 
to m.ln. do R~u'bliki Federa.ln•j Ni~~. Nic 
d~W!Defo, IS piMno kc>loń.tkie „Capital", pcMS
naczone dla kół m•nedżers.lcich, flna.naowyclt 
i przemy$łowc6w uznało 1a celowe podjęcie to
Jo tematu od 1trony doradztwa, jak Jtnni•j
uyć d-0 minimum ryzyko zakupu dzieła utu-

rieltlfkietl. jakie trafiaj11 na rynek zachodniiO
nienueclti - 1<iz1e nutała wr~cz moda na styl 
an11elaki - to 1ą rzeczy ory1inalne, po.wdlli
we, fdy wn.yttko, prawie wnyttlro jest tałsz.y. 

we! 
Albo )Ilony. Okuuje li4, ie w G~jt i w 

Tur-cji pow•tały llcz.ne wyapecjalizowa.ne wa.r
ntaty „produkuJące" talmowo ,,.1ta.re" .ikony. 
I c~ynią to mistrz.owsko. Do te&o ~lu wyk0<rzy. 
1tują kupowane u bez.cen clxewno x bun.o
nych bard:oo atarych domów chłopskich, a t;Jc
ż• z równie starych mebli, me maiących wu
tości arty1tycz.nej, a farby wytwarz.ają wedłuc 

dawnych receptur. Tacy mistrzowie „:i:apewnia
i~",nawet ślady korników, autentyczną patyn• 
cza.su, bliJ:k1e naturalnym spękania.„ 

/ /// / /, / // / / 

. Iła ....... t.711 wth4 ,..,.. ,..., 
a w110 być mote mówił prawd,. J'ecluk I 
tak ałe w!er~ '!lfll n!euwoc1no'6 i,:rcll apua~ 
tów do wykrywania. kłamstw, rejHiruj~y1ll. 
między innymi właśnie pocenie •i• r~. 

- Ale d.WUJ1&1iu apca.wiedllw7ell. 1&11D&ło 

*-' za)lił. Dlacze10? 
Draa.wld przebiecty „ ,.._ ..,..... w,.. 

tr1ymał jednak mój wsrok. 
- Same poul:ak!. Nikt •le wW.iM ....,. 

1łrzel&j11ce10 do S.ymor•'a, poDl•wai „ ..., 
ustrzeliłem. Al• ta aoc, kiedy •&ill.llł, ..,,... 
padła akurat po d11.iu, w któr7111 serwal„ 

. 1 moj4 dziewcayn,, Rhod' Mffr. Upiłem 
11,, atwarza.j11c w *en 1po9bb moiliwoeć eta~ 
'brykowania. 01kar:i:enla przeciwko mn1-. Zer
wałem zres2t11. 1 Rliod11, Illo wld7'w•• ~ 
1 tym Seymorem. · 

Jeio palce snów a. -~ - a ,..._ 
rozluźniły. 

- Gliny IJlalełli anie a.mplehlie 1'ła
ne10 w moim "mochodsie. W szufladce wo
iu leżała broń, atanowi,ca na.rJ:4tdde 1brodll.1. 

- Kto m61ł clę wrobi~? RhodlT 
- O, nie - błyu•łY mu oosy, ~ 

pnymrużyły n. I przyauły. - :Kl•. 
- Lecz, jdli m6wl1Z pra w4ę.„ a --

1".lamy li•, ie tak włdnle 111d:li11„. kto4 mll• 
I.lał ciebie wrobi'- Pytam w'4tc ponownłe: 
lrto to mócł 'bye? 
Parskn11ł imlechem. 
- Nie myśl, te ale aastulawlalem lt4 ad 

tym. Było to moje Jł6wne 1aj,cle od cllw•
ll, kiedy mnie zi•ll. Jedyny anany IQ! 
człowiek, któremu nle:i:ało na spn:.\tnlęołu 
Seymore'a, to Nlck !'ennlck. 

- Jaki miał motyw? Tri RhodaT 
- Nie, nie. Fsnniclt byL. I 'myjlę, ie ~ 

nadal polltycznym kombinatorem, a Alaii. 
Seymore 'był jed:n' 1 paru oeób najbll!.•' 
li nim :z:wlt,zanych I wl~z11eych do•ł e 
J'ennlcktt. ieby posła~ IO do vric;zlenla. 
hnnick bardzo 1lę ba.I, te któraś z t}'U 
olbb- za.cinle sypać. A jednocześnie ro:i:..
la się pogłoska, te ogkarlenle d.ytp011.uje jao 

ki-!a.Lsyfikatu. W 1woim octatnim, c.rndniowym 
numerrze NCapital" zamieścił b<>caty :r.ect aw 
wskazówek, c:i:ym powinni i;ię kierować czytel
nicy pn:y nabywaniu d'Xieł sztuki, wyuczegól
niaj~c najc:i:ęstne !ał.;:r.er.stwa, j ak odróżniał 

dzieło oryginalne <>cl !a1sytikatu; jakie ·~ ce
chy materiałowe, a nade w.nyetko w jakich 
wypad,ka.ch :i:uięcać opinii ekspertów. Podaje 
1i• przykłady najczęściej 1tocowanych metO<l 
!ał.!!zc>wania ikon, 1tarych mebli, a także nkla. 

, Zamienc:rono t-eż adre.sy, telefony i nazwiska 
ek1pertów, do lrlóryeh warto zwracać 1ię o ra
dę„. Wydaje 1i4, ie wła~I• dane odnoi;ząc• 

•i• d-0 ekspertów __: to najpewniejua ck-0ca d.., 
uniknięcia nkupu fallytika+u! 
Zwłancza, jeśli wefmie • i ii p<>d uwu:• do 

jakiej doskonałości. dochodz, 1"\l~łc-ześ:ni fał-

1zMu dzieł sztuki, dla których - na tl• ro-
1n,cego ninterNowania antykami, rot.wij&ni~ 
.s i• kolekcjonr.1twa, a wi~ i, N> jut teco pn.._ 
ci-et l()ficnn' .korui~wencj,, 'l•1ryoełem popytu 
na tym pol.u - nutały n~sywi!c!e doohre c:i:11.-

1y. Fakty o tym •wl11.dcząc• '' wręcs pn~ra
te.jące. 

Oblkll<m<I np„ te tylk.., llwa l"t'"'O@'llt rtak, 
tak! tyl1;to d\11.'a pro~t!) rtar~rh m~bH 11..n-

Z kolei wielki boom, jaki ma miejsce na 
lwiatowym rynku antykwarycznym na stare 
wyroby ie szkła, stworzył koniunkturę dla !al
nerzy i na tym polu. Powstał 0 nawet już aw<>i. 
ata psychoz.a .strachu wśród kolekcjonerów 'ta
rego 1zkła. Nikt nie je.~t pewien autentycr.noł-

i p<:>6iadanych priez siebie e~zemplarzy, bo tei 
i na tym polu fal.szerze d05zli do doskonałośd . 

Jut nie wystarczają p<>wierzchowne oględ:ti

ny starych przedmiotów przez ek~pertów. Po
w·ierzchowne, a więc tanie. Niezbędne stai'\ 1i11 
cocaz budzie.i ekspertyzy laboratoryjne, 1 ze.
at~owaniem cykli badawczych, a także nowo
ez.e8nej apuatury. Opłaty z.11. takie ekspertyiy 
si~gaj11 1etek. a nawet i tysiiecy ma.rek, eo nle
kiedy zaczyna 1ię równać cenie u.mych pod
dawanyeh badaniom starych przedmiotów! D'J 
teto dochndii tez i ryzyko uszkDdzeń hitdam·c:h 
„k11.zÓ'I\'. Jak "'·idRć - ume •:o.•ki. 
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Z RÓŻNYCH STRON„. 
„GWIAZDY" PRZY MIOTLE 

Słynne aktorki i aktor:z:y holly
woodzcy, przebywai11cy w Centru.m 
Rehabilitacji Odwykowej w Palm 
Springs. zobowiąza.ni st, do samo
dzielnego wykonywania rQznych 
prac domowych. I tak, Ell~abeth 
Taylor, ;\lary Tyler tlloore, Liza 
Minelli czy Robert i\Iitcbum w 
czuie pobytu w centrum czykili 
z zapałem 1we pokoje, zan:1at&li 
icieżki w ogrodzie oraz wykony
wali drobne przepierki Jak l8.!J•.w
niaj11 lekarze, wszyscy pacjenci 
centrum, sławni i mniej , znani tr&k
towani są jednakowo. oczywiśe1e 
r·ównież pod względem świad<',en 

finansowych, pobyt bowiem w tej 
luksu~owej klinice od1;\·vkowei za
łożooP.i przez: ionę b prezydr>nta 
USA Betty Ford. nie nale7.y do 
najtanszych Dzienny kont wyno
si tylko„ 155 dolarów plus "' p1so· 
we w wysokości 500 dolarów N~ to
mi ut wyniki terapii aą pod Jbno 
rewelacyjne mimC' i.ścip drakon
skich metod kuracji 

f.7M KM ... PER. PEDEi 
Amervkański maratonczyk Stan 

Cottrell, . profesor wychow&ni& fi
zycznego z Georgii, przybył w tych 
dniach do Kantonu na południu 

'hin po przebiegnieciu 2100 lc:tn ,.. 
ciągu 53 dni Trasa z miejsca 1t1r

t11, rozpoczetego I~ pazdziernik.a "' 
Hadaling, prowadziła przez pro
wincje chińskie - Hebei. Hen11n, 
[Jubei, Hunan oru Kuang-donc , 
której stolica, jelit Kanton W ub 
roku Cottrell pokonał tras-: z Hong
kongu do Pekinu w czasie 55 dn i. 

ODNALEZIONO JAJA 
DINOZAURA 

Dwaj ba.dacze radzieccy &dnalet-
11 jaja dinoz1ura, pochodzące 1p1Zed 
105 mln lat. na obszare doliny Ftr-
1ana (Azja środkov.•a). Wedłuc opi
nii uefa zeapołu archeologicznPco, 
Lwa Ne.owa, teren zna.lezi1ka je1t 
pra wdopodobnle mlej1eem, w któ
rym dinozaury rozmnażał)' -..

1 
praed mlllonaml lal 

VLUDJl'TOJVH.HH'~A'b 

„ •S.lllftleaym łw!e~ ..,..""79 ...,... 
lał wnyltkle brutiy. J'•ulek th•iał o,tą· 
wijcie wiadllleł, km iMt '- 1-.J-mn'leą 
b"l&dek. Taki ł~ - )U hllalek, ale a· 
wahałby ~ M •-• •mk1a4ł koe'°wi 
ul :W:~el ml„ ...-:r p nro}eeo .._ 
lńelrll. w ~roc.u~turM. „ ....,..... • u. 
wypnedaał otkarłyelela w 'Fa 6ochodlle
ał\I. Prok\łl'ator adawal ..itlie 1 te„ epn-
1'~ I 1o11Uowal ••ał in ,.....1oa. W iJa 
..W ułatwił podełuea tel.efo•• J'u•lcka. 
Nie wiem, •7 to iD.tor-ior Jld11iTł łO .
pnedslł, ..,. J'enalok am Jtrt „ Jll'N~ M 
tylo llJ>l'yhl;r, w kaidy• Nd• „ _.... „. 
!oł.Rla pc>Qłuehu · w otóle alie pnyjmował 

telefonów . .A •la mnl• ujaorno okazd• · •i• to, „ laformator ree.nkka dowledaiał "" 
kim jett ów iajelllll.ioa7 iwladek dopiero '° 
1&in1talowanlu podacucbu. I te ltył ukt'yą 

atut ł'•nnlcka, kiedy wnwane „. po łmiw
ol leymore'a. h weawano go, choclar. 11111.ie 
tilł ju:i; mieli. Okazało 1t.,., bowiem, ie ie 
włdnie Seymore miał 'był tym tajem.nio1ty111 
łwil.dkiem I policja. •1łd1dła, ił J'enniclt mótł 
wynaj11e mnie do tej roboty. Okolic:i:n.o•ć 

mojej :u.zdrołcl byłaby w tell. mniemaniu 
t.1odz11ea I mogła ml ąskał 17mpatt.,. .._... 
du pl'SJ'Si4tfłyelL 

Jłumor 1"'1 -" .,.rńa11ł łm!edt-. 
- 1ym.,._t1, ..._ P«o7•1ulych r w ltdd:rm 

rafli• adwokat tennlcka zmułił prokurat ... 
r• do pnyz11.a11la, te Młoł.011.0 podlłucll. f 
w7mór! wydanie tdm ma1netofonowTcil 1 

nagraniami. S!yohd było na ni~h tylko 
dzwonki wywoławor.e, pon!ewat J'ennlck ni• 
podnlólł ani rasu lłuchawkl. Adwok11t .re-
1wał nawet na łwiadków tych facetów, .lńó

n:y •ledzlell na podlłucbu I oni tet Hitnali, 
te J'ennlck, ehoald był w domu, n.le pn;yj
mował telefonów. A wl~c. jak 1"1.6fł się do
wledz!e6, te to wła„!e 8.,-mere'a a11lezy 
&llkwłdowałł 

· POSIOMOs L :otwlęemoi6, m11-
lod7,ao•ł '- W herbie Zwi11zlcu 
Jładli.ollt... 8. lta.n uczuciowy 
wywołan.y ,rzedmlotaml świata 

zew•~trm.,.,, t. Dda.ło • dtu11ej 
lufie li. Jtr6tka 1!ermiua 15. 
Zwrotlr.a rr. Rybe. lllOrlka I rodzi.„ •l•ddowa.tyeh lł. Owooe lub 
poel*ł ariyleryj1kle ia. R'lduj 
clawaaj armaty 24. Ciętarek do 
-n.la U-. Promieniotv16rc?:y 
plerw!aatek chemic:in.T !5. Do u
moeewa.11.la iarówkl. 

P!~WOt 1. )Młpa 1 rodzin)' 
k0011kod.anhr I. Od Ciiui:yna .ta
nowi ll'anl~ pol1ko-encho.rowac-

ka, 3. Stan w CSA - stepowa rów
nina, mlęd1y Missouri i Missisipi 
11. Kwiatkowska i Dziedzic 6. W 
mitologii gritckiej siedem córek At
lan. i Plejony 7 Minister i pełno

mocnik naszego rządu do 1pnw 
reformy gospoda rczej 10. św1adeo
two dojrzałości 11 Utrapienie, 
zcryzota 12. Dama, król i ""al„t 
13. Port w Libii 14. Podszept 16. 
Miejsce zagrodzone Ul. Jezioro 
atrykańskie otoczone górami 20 Ty
~i11c kilogramów 21. Rzymsk• bo
gini pól l lasów 22. Daszek 01d 
kominem 2~. Kolejka, etap. 

Oprac.: J. KAŁUŻKA 


