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Biura Poliłycznego
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KC PZPR
bm. Biuro Politycme KC PZPR oceniło
s.vtuacJę społeczno·polityC'l.ną w SrodowJsk·u klasy robotnłczej oraz wykonanie zadań
wymkających z uchwały XVI plenum KC. poSwięconego tym zagad nieniom.
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rOw J kle:hnllu),y podczas pw:d·
ll:ongresowych SPOtkor\. Op•niq
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nad prtygotowanymi ..,aein•ej_
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byt nie moie - ~lyszymy częt.to.
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l'race .&tahum~a 1.., ..łka•
bumacUa t.. prnnta)e Ta·
łean
Ull)uyeb,
•łM'aayl
•• Kalbarl• .... .,O!ltalala łr...
, ... i ..Mtc«Balc7• Je·
r&,.
pr~: ,,Jat ...
pri~w r - Ałaas B•k•·
•·l!UkL Wydewa
czynna
~· do koDea •Tzrinlao!'~;

LHI••'•'·

Starachowiczanin
wyróŻniony

w konkunie
Teco:-ocmym

huł~tm

PM-

~~~!~:•.e~"~a·~ ~r~!

•·nu~:ue w poet)'Ckiej torm•• łrMlti o atan okzt•tej
pn:rrody 1 mldsca czlo-

;"':~l·~: :;I:~~··,./~~-::

koakOnle, w tlóryrn ucuatnlct)"lo 360 prac. UZflkal
Zhlplew Klnut z:~ Stara ..
rbowic. Laur~talem plerwa~j

:1acrody

vost&ł }1oi'_Ołław

Bocb•nrk a B•elJ:ka-81alej.
(Kas.)

1\lord
w Mateorzacinie

lir~ ':!:~t~pa!'!t:u O:Z:
11

b6rllWI'M
clok.OGAIIJI:D
na
74-l_.nll'j, sanlotnej minz ..
kanoe pttyłlółh Maltpn.a-

~:~~:n~::u. :.:!k~\rz~

dni nikt w zarrodzie nil'
kannl kur. kf'OW)' 1 konia.
8 maja zaniepokojeni uwtadomill milit'je w Lipsku.
Funlcc.Jonanuue !\lO &Ut&łl
mtn.zkłnla

"''rW~tn.

aatnkm~a

od

Wstępne

łlcd.d"'.-o

.-

usta111G,

llr.attrl•

~.

U

~ r.;:·~ł~=~ ~~~=:
:l•r';)':;~,~~~J·
kupila otta

U

.:aJ~,

:t~v Pl~•l)llf'k.

Siady
na
dele
denaUli
wsk&zywalt. te ole łJ71 to
'd:n:z:(tAtłliwy wypadtk, lecz
do studDł ZOllała wr.wCOD&
lil.:;, wynllru wstępnreh do..
dlocheta.. DAtaum prokuratora njCGCJ'IniO w Zwole•

ntu oadzoD7 zo.tał w •·
l'flllde t:rmezuowrm 111-~t·

nl mJ..r.UZLI«- Simna. ltt~

two

Tr;
bt:kom.promuou;oAcl tD
t("pienł'ł bubtr, 1"a.ameru glówncgo Ul~QnJC D:u:,.nlkc Tc~c·
~tzrtccuo (11 bm.) połi.CI(CtH
rclcfonotrł ,.braulc", U."llprodu·
kou;oncmu tD Rcdonu:JurJ Wu·
twarut Ttlł/OJlótr. Otói i)('!&·
uo m!ta:kanka. l.odzł kup:la
CP4"4l• kt6r11 po podtqc.:cntu

do •~ci n:c funkdonou:a.Ł Do-u:t:WGt:ll monr~~ popr~c
Jtctclot kabcUct tvc llt"czc!ł f
p~ro

.: .brG!k.c'' mo=n.Cl buto korzumf. WJpom.nia.ntl jccllO·
wJtC :ainkaa:owot :o u:~o~k.ona·
nfł łtJ u.słUQl

:'00 ;IO!JIL'l, f'l·

d:ianlca IIUK..-nze sic obur:vla
i WTGZ : n:q tCtHIJctor•iJ· Lad•
n11 k&eiotC'k u n .. brau;.:" - uło~ ·, poet11ckq pofnJt.
Po ICJ mtc...""'cL::4(rJ kruttł<'e
:od:u:onthtmu do dlltt'ktora
fabrJikt,
\\',I1.LLSTf~CJ0
TRZ.\IIEl~A, z p~'t4nttnt o lo•
mopoc.ntcll, Jol.c. •ił okGJ.o!o,
nzf!' b11łn nno naJoor.u-e, Pf111::
..t,ldon poka.:an11 ID
lł"Zt'·
wi.:ji bul zmontowanv pro·
wtdlowo, a~go nie można pott'fedztet o. .. gnfa~.lru w mlt.$z·
kontu o.bonnUkl. Ale :a to
t.CtWII poWOiiĆ Ju.;; •l't 'ł'!Wiem11.
Dodam ~uc:C', :e tcCf!'lkic
pr:tróbJd podobnt do 111..-1l.
które zołtO#otrar montt,., sq
"rtcd"puuczalnt>. ~·olf!':łl tz:ITtomtaJt popretr!~ tlq ln~ralort(
to łód.tkirn bloku".
C.rtkam11 n01 dal1u ,.ktctofkl"

z d:ttmukotD«!j lqc::h
(tL'O!}

prowad.r.ł

RUSW

Llplku.

w

(ftl)

Powtórz
&q siadowi
Słowo

eneunej
niewiuiJ eóraje w
bramie ląd.u nad •lowemmęia.

S

pol~o

rz.ąd

tJO:U:i~

t

lonlerucja -prasowa

nol!ki . .z. pow&łla !

~zno:k~

DtZ.,Tjdy

w;.-raJJ· ubolewania itLu ' c»v.'.Odu traCioneJ katastrof1 sa-

..Lotu"'

mo:o~u
nadesłan~.

Warsz.av.·.,.

p')(!

lub w inny foł)Q56b
\\'"YfAtone pr~z. lłlow7 .,ailstw

i nad!-' w:~:u krajOw

P.iata.
pru:. czynreki kośe~:ne-. ora•·
n.zacJe. instytucje l osob~ pr· •

rzecznika
.Jenr Urban dOdał. te kom:suadO'I\-a prl)' badaniu okol!cznolc! katast:oly w'lClt:dn~ no:-my i ui«en!ai ~r.;··
narodow~. zawar'..e w •~bJe
13 konv.-encji ehDIOWtidtj,

~~~ J;:u;t::~~ r::;~ J.a
'Y"'f konfff'enejl prasowd d:a

koreJ.P()NientOw za«Tanin:lycll
i d&!~anr k:-a}Ow)-ch.
Komisja ~owa -

p«nfot·
dz.:.atJ.~ca

:-uc.:.nlk -

mG'tii.'U

pod ki•runkit:n w.cł'l>rtm:.era
Zblrnlt"-a Sula,Jib z.aoow.e.
d::.aJa 1.e r.o ustaltn;:J taktóW
okolu z;nllk.:. katas~ofy f>!X!a
w~ n.kt

IIW01t"h prac do oubLet-

nrJ w.adomoSot. To eo o~e
u.kaw~ S.:~ na trn temat w
oras «! z·.\·tau.cr.a z.ac~•n.o:r.nej
!O pOI::ło.-..ko
t pt)"Vo'atM :~
t~p;ct.ou;)e
fakt~w. ho.po\C't..'
Wyda~un e
ir:st
tbH 1~as; CT.:>.~. a:-.·.· nad
Jt ..
organa v.· ()()ar<': '..1 obtenL~

•,prkulac:wo.

to
dost.ttma

o

"'·~~ze

t

cz.ąa&kową

p:-ostiJ'K"ał'!f n!d.:afne- IX'.&YPIJSZ.•

cz.enla CZ..""' nawt't 1)0.~ ~~.
Komisja r~dOOA"& r.daJe sob~<e
1prav.·c ze z.nacm~;;<l r.a,:ltl"":'esow~~a op:.,!~ pUbl..cz.ncj ort.:""-

oraz.

n e.

C'!}~nmo kat~t~of.'"
.z.
C':<'l~.W'Qic1 W (l('l.(."\c."A1łtrtl ]C;

w~·Jami~n!a.

M:m'>

tl) do.uła

do

"'!1108k:U 1e 1»1:t!MmU>e n ,.,.,••

nllcae:h

badań dop~ero

pcte:l!>.'":l\

us.~:e~.u

leh pn,,·cZJ·n. :\lusl t,.,

po komfak~· l
oot:-.\·a~.

Pruwiduje o."l m.in. n!eUjaw ..
n.:an.ie dol.\·od~·. ze.z:1ar\ c:.?
z.apaów ta!m&\\""Yeh d!a cto.l6w
:nnYch n~ badan!a \\')-padku,
u y,-z.cl<-d a na dobro dochodZt":'l:a. Za:~a s.ę tak:e Wll)Ół•
pra~ ~ władzami. kraju pro ..
dUt:e!nta ~m""~:ot·J o:- ar. \\"'ad z:~~
mi kta;J, któ:et;o t')'t)~·wa!f'.,.
b)~- of:aram1 W''-KI::i.k J. Taita
współr,~aca, zarO".A·n'> w n:-z.• ..
padku ZI.\'!Ą::k".J.

jak L Sta.nó"•

RJ.ec:.."l.k w\·;aS:-:.1 równ:cl
trOcHo n eoo:-o:t4~itń. dotyc::.1·
c· ch na.z:wv sa~TY.~~lot•: N:.e!or-

w

ł"Je~a p:tm~·lka.

p~ł:l..or.a

p~e~-sz.ych

&:?:aM.kow.' ch.

cbwaacn.

w·,·rekła
u~·ne ,
tonct~'ttnCZil
ncxlob:eń:.t•...,· .a.

•:--=nboll
ouuacz.on~

DOKO!'ICZF.~TE

ZE STR. l

cló"""ll!e na a:tałe oboz.y rot·
mieuc:.one w cab'm kraju.
Ponad 800 z nieh wyjedzie
t~tt na obozy do NRD,
Cze·
choslowacj!. ZSRR. Bul&ar~ i
RumuniL Sie.zaletn!e od obozów ponad 2 \J's. dzieci l mlo·
dłie11 wdmle udz.ial w rokroc:z.nle ora:ani.wwan~j Nte<~bo
towej Akcji LeLni~J w 1tatu·
e1 harcenkleJ w Ctdqrde.

ZSMP obe)mle okcj- letn:-

mlodtłet

uk6l

ponadpodsta·

WOW}'ch i k1rl«k.lt h utulni.
&l"'lHZZ~ w tej ors:anizl~j:.
OboQ' atko!enio111."0'"\\7'PO(:.Yn·
ko.,-e, z; któeyc:h skonrsta o-

kolo 200 osób odb:d- •~t w
Koau.Un e, Waru.a'9o•:e. Ko:.;e·
nicach (komputer.,.,-y), N:e:u·
letllie od tq:o k:lkadl'f~s~t osób wdmie uddał w obor.ach
)l.v.-allflkowanych rov.-ero\\"1eh. te&lankich, u.ł t">koło

:.,!{,~~na ~!~~b zw ~J~:

Wycltczk! po krałach aocJa·
listyc.znycb
(CSRS,
NRD,

rządu

korsk~" ! ,.Ko,k;uu.ko·. P~erw •
&:.'! ' n::ch ma znait! rejea.t:'a·

c qn~ SP·LBD, a drucL - SP·
..LBG. Sa:nolot ,.Kokłunk.o..,
który U:CZ) k.ataat.ro!~. 0..
d!..edtle:..,"l !."'D;.C llO swoim DOptz.eQn;k•J ..n~2'", wycofanym
:. ł'k5ploata.ej:. "O""·y, z.moder·
~::0 ....11n.)'"

.ll-62m'' :.ostał U·

kup~"tl'' i TDrowadz.orw do
tks.p!oataeji prz.e~ •. t.ot·• w
1984 r. W~·latał przed w)-pad.
kl~m ok. 7 tys. a:odzln. Do t~w.
lłOW'!'let:o

J):"t..et!.ądu

mie-dz.~·

napra·.oo<.:z.ejtO h:-ak~W.-alf) m'J
jC"sz.cuo IKII\I.d 3 trs. 1odtin w

powie1;"1.u.

Radl.!e<'lt:t'~o

Z~ych.

_, ... I>Odlota.

lttero~·ych.

kt~' :n.t

sa umo'ot: : ,;:, .•

oa-

=b:...~,·~ .~~~~=~~i:

starunita

R. f«d!~J:;'g~Zit~~~~of

otwarte natomiau

b7l0 okno. f'o dluU;eyth

azutfwanlaeb aoalnlono sta·
naukt w_ atudal atębok•tJ
na 23m.

"Bratek"

wie-

·we \l."to"'fek na JS)Qt)caniu

deń:sk.:n 3l pańs.t·N KBWE
;71"'%.emówitnte-. w k\6:'ym oma·
v.-\a p!an Wo)ci<'Cha Jaruu:.
tk:ąo dotY~7 MM.!ejnenia
z!'\ro)tń t z;wS,ę:b~rua zaa.fanta

w

p:·.

cmtatn~·m r~.oo.ie

Prte"V.·Ldr.'..ana

jt'!$Ł

W,~d:l.U konf~renc;a

l!u:o-takie w
prasO'IR

m:n. Ort.c"Chov.-,;kiec;o..

Wakacje... dla bog
Obo;tach v,."C<Jrownycł\Cl, którzy
zecbt4 pracować "'" wakaejf",
lub muJZ<1, odbyć prakt.rkł robotn!cz.e tkonysi.IJ.i~ :r; o!e:t
,.Student-Sen·lce". Niektórzy '
tak6w wyjada na p.rakt7ki U·
rranicwe l obol.)' adaptaCYJ·
ne do RFN, Turc)l" Ju.cosła·
•·;., NRD.
Jak co roku o dz.icc: t ro·
d:..n
tagroi.f)n)'('h patoł~·l\
liiOł~C'.tn.\\, o dt.:.eei eho:-e ł\Jh

ułomne
:r.adba Towar:yrt·o~o·o
Przytae·:M Dz:ec-1. Z ró!n,.vch
form wypoczynku l rthabJJtacji sic.t~rzrJta prawle S,5 tY'•·
mlodzidy na koloniach zct:nwotnrth. wYJ')OC"Zynko9o·ych pod
facho'WYm nadzorem ltobrty,
p!eltcnlanic. z o!ert TPD
'knrtyJitaJ' taktt dz.itcl z. do·
mów dt!ec:lta, podop~ctnl aqd6w, dz.l~l samotnych matek.

Ola t)"ch. którzy w wakac:je
WoJewódtka Ko-

ch~ urob~.

ZSRR. Bulsorlo, Wurrl pro-

me-nda OHP prl)'l'otowala w

ponuje chttnym Bl\U'O TurY•·
tJki NłodtJdo'"j ,)u\·ent-.ar".
Ró~-nle atrakcyjc;e &Ped:.a
wakacje studend kicleekoeh uczelni. Na obozach teJlarakich.
jridZJt:ckich. ro":erowrch tra)dy po kraJu i u sraal~) l

•·oJew6cbtwie w r6tnych fM·
maeh hufc6w prac:r Cr nkwa·
tero\\"an:tm. dochodqe~ !tdJ
pra"'"·" 3200 mlrjsc w bu·
down:ctw:c, rolnlctv.·oe. kom:.~
n.kar)~ lącz.noAr:. Jl'st tQ Jed·

nak oferta o

wi~le

u •krom·

na w r.osunku

dn

poŁutb.

Sr~6In:c mało J~St propo-o
dt!ewc%4łt.
lla)ąe na uwad.:.e w1ele .:~·

ucj! dla

b!cglorOCUtyeh
preypa4lc6w
z.atruć i bełOlłanu w ołrod··

kach wypoc.z.ynkowych. mamy
no<!U)ę. te w br . •San<pcd"
doloty •tanul, aby obi~kty
kwaJlhkowane dn wypoczyn ...
ku dz~Pf'": t mlodz:tuy IPf'ł·
mir swoje udania t w dt:e·
d:nn1~ c:zrJtokt.
hnaJ)

W

RADO~ISKIE~I

z r6t-

nycb form WYPOC1Yn•
ka •korQ"Jta około ":O
tys. uczm6w, spoj;6d których
nkł)lo 13 tyJ. wyjed!.łe na k.,..
lo Jlt'Z•
lorue t otwny, Nie
by tmponuJ"e•. ~Wletn wy·
ntka s nłc:h, ie dla pot1ifl..
łych 80 tya. d.z!ewcl:I,Ł 1 chłop·
c6w zabraknie of~ ~ranl·
V>wanyc:h wrusów, n.twet w
m!~.fscu umtrukarria, na pół·
kolonlacb,
w
Oll:ed1o9.rych
łwif'tlicach. Zt> 1\"ZZltclu
na
wyJ.Okit' kotllY wyponrnku
rodr.:com. ję.'l1 n!e wspomot.e
Jth t.akład pracy. trudno w
C"Jioic-. s!i.nansowal! ~. ~--łY•
&odnio\\'7 pob7t M obo~• u

s-

Około

23 t,-a. zł. Tymczaaem
niek1óre firm,- atOIUJą dopla~
ty tylko raz. na dwa lata. W
td 1ytuaeji na sZC"te&ólna ~".
waac :aslucuJt aprawa wy-po·
c:zynku dz.leci z. rod:Jn najc1)rr.:J Jytuowanrth. Od lat '
pomoaa IJuty im TPD, naJ·
ubotsum upewnia np. dar·
mowt' p61kolonle. TowarQshn
jt>Jt równl,tt oraanlzatorem kolon 1i łdtowotnYeh. w trm roku 21 turnut6w. NiestetY, M•
mal tradycj- 1taly tiC jut kloJY!lY z. utwoneniem plac6•1c!
dla ChOr)'Ch na

dobnlo lak w

eu~.

rok~

t.naltzłon~ ilłOio'NnY

Po-

ubioal71n

obiekt w
,..o)łw6d&twłt. - - ki•
drc. brakuJe J~S"ftloe." uelftt ..
nik6w, a klj~j unotowano
d>yt molo kond7d1t6w. PlonUJe 1!4 ro~ć t.en problem, ale w_ pn,.nJoKl,
cuJ-.c skro11m4 arupkt ehttnych - do uczestników kolonti o tym J&fft1lft profilu. OT·
a:an!zowanyeb pruz ~dY
TPD w inn,.eh wojewó<!l·

dol-·

t..,~~:· upomina i -"e
dLLeC'iach

W

tri o
lnn7 ipOIQb ~

~---
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SLOWO

trud:.o

ł'-:n rer.~

''""'l-•
t:··ch l~dn

(j,\':::...Ctnt

a!
:S:~wne

1t>"-Z...'1fCO

a

'e

:n:

Vo

nc

Ul:l! "' orzekonani o
r..a..ludn!en!:u gai.akt:.-ki mu~
:stoty intellgea-tne t Q.nO'OJ.'ia·
daJ. a;~ za. DOpie1"aru.tm tr.Ogramó-,..•, unier:z.aiaCj-ch
dl)
naW..:ll.:Uli.:t kontakta z cblc-

ro.,-n.et

.,. ko:n.\.t
k
po
. lob.Tff

z

.. o

.,.,..~

. ." k=ec

na

k:.tni. nle::tnaiom~m.:

t-f~kt

X.a." Tyn
pu..."\k!&t:!

~t..... * r

ub. rolw nod A:uJ<o japoń
~ki
p;lot Kenji Teraucht
s"'-1erór:J. te je;o Jamolotowi towa.n.YS.&:rł pr~$ w,

ba-d~

7. :n!?:"rt
n:;';)ł"n~
o .<t! t J,

łiO<isioę lalalocr

w punki

-

d ...... ra:.ty"

;~~a

w

włosłt.:e«l).

kutaliOe ocvoeh&

! Ch ...:TI ..

n.1.t ..,.,.,_

W'~)'

lot. Ponacłał m. po irodku
"""""'" o!=ydjo l omltownl

N'!.'"18",\

~ ~'

<"lit\

l~tooadz.••

w

łw:i&Uo. Teralll!hi
Utn)"m7'91'ał,
UFO :zoa)do-

jaskra-w.

u

....-eł l:~ w l)Ob!.du, IdY ~(O
tl'\&PYna S6l.d& na -.;rtrkoQ$1'

Na n
p&4 )<sJ

r-l%le-.\·::t

~~;:~-~

~

j

rr o t•z.

" bs. a"':óp. Krątył Pt7~J. "J)e•
·.v:en C7..as v."'kół ~..-uno:otu t
•..:y.icr,-t.:· 7.Mtał orr.n. t>OicladOW"T rad..~ ~od~

Fedff..:na

u.

mało.
pt:o.tr~h.

Lotnictw~

oo-

OOCl:.il.tkowo

ru

••

ro::.:e-wn~

, ... ,

AdmorU.tracjo,

t-.\~CII'dz.!.sa wykrycie na radarun.kleo.trliJw~:anea:::o 1)0-

tr'Y·'lu.C'!~

Do

kt.ó:'>"Ch

Srocio·

w

któr~·ch Dńxa7/emsk:t' c:-·wu:.
zacje- JllOgl:t' $.~ roz.wljal-. i:J\.
nieje
pra·;\:dooocio'>bił'ńr.wo
k'h ohecMki ·.~· galaktyce. Z
druc;~j jl'dnnk -st-rony ~·
ułot~!u. :11" Jedna c~iu_
cja mo.:ł.a skoł-oniW<A-ać ~
llk:r.enie- ga!a.kt~:;u w ctuu
młJ.ionów LU ! te od O()'A.'Sta-

~e~~j~~LS;A ~~~~ej

e:-'t"h o

jr.tn!enMJ. -~

~l
fOJ

"

Gdy jt&

~

dz.o dO'
P'Jdf':;o.mo

,,

jaulu. PMni•l jećoak ....~.,
drJa.. te wadawe- dzi.ala.n!e
radaru ~h w'"""\\."'ła~ ood..,.,•ójne odbttie s.a.m~o samolo\u.

~

r:-u.··m

Wrdanen!e na A.laeee r.ostalo Dr:tez eka"Pt"rtÓ!iV notnk\owane iako fencz.e ~en

~-:JAd .A'

~~;:~

6

u~·).

końca n:e wyj.o.łnJony ep:..zl)d :r. UFO.
staje wr-

do

m:mo

dłuiajecej

s:f:

t

ty

0$6b

łwiadcr.ac:ych. te Olt~a~o ob~ekty lata*e i 4>P!.JU~ych

s.:.czcgólowo Ich wyt!'!ad Podtuu nieda~~j kon.!ermd: ·.v
Jn.slytucie Smithlona. w Wan:.'l\&tonłe t~'z.yk '· Uniw~'·
tl!'"tu w W 1 ~:i. James Tr~C >ł

r)-nki cateao łwtata. lnnt t.bryka.ncl ni• mOICli t. nim konkurować pnez 20 l•t, gdyt \ylc
wynOtcl okre.~ ochron>· pa·
tentu na podstawowy nctc.aól,
be:z. któreJO nie da JiP, SZ:)'ć
mauyoowo, mianowicle na igle:
s d.tiwk~ do nawlekanta ntel
u.stytuowan• tu! przy ukonczenlu l.cly Potem okazało si~.

ro-

te U.ką icł<- wymyłllł

merykanów na

ltt6te propo:.ycJe łmiało konku'l"'wać mogą ;. nalzl.Ov."n.ymi
sw~towyml os!Ągn!ęc"!arni

wypou.ten!e tróJkolowego ro•eru ł motna je 1oble obejrzeć
w muuum techniki.
Tu nasuwa s\~ probl~ pn.enosz.enla myjlł technicznej z
jednej dzle-<lziny na druglł oraz
1 cu.s6w dawnych 1J.•e ~pół
cz~•nolć.

Laserowe sterowanie
Saukowey r. Wo)sk.O"\\.-ej A.
k.adem!.i. Tedm..lcmej w Wc-

!>Z&wie zaorez.cotowaJ.I luer'>wy J~m st«<V.'an:& kooark-.
6) 1, który jert Ul'"7.Ądz.e.'t!em opartym na wYkorz>'Sian!u no·....-oez.csn.rch roz:wiauń ete1d.ror."ki. R·•ntowe-j. ~'1\.!a. U·
:~"Sken.:e wymagane-co nołotr
n~.a dna wykopu t Ou:.+.a do-

k1adnokilił. Sywtcm z.."lajduje
J.aa.tOIIO'~.'anlłl &:ł6wn!e w PV"-

Iloracj!

l

bu<lowulclwie

-

tam c<n!e kooiecme iea.t wr:..,onanie ~'kooów o <ktieJ do~
łi1achl0kl oołoten!a

l

oocłl~·le

noacla.o.

D.esel b:·

P:'acoe.'l1onnoec;

ko.'1ct.•pc: 1 e
nau.o(owe bardzo
prz·.-pominaJłt
I(OOC"e-pcJe XX
te- WH'·stk:J materl.l Je~\ x.biorem ldcntycmych, n cz-:rm ttC mu:dzy
soblł nie rótniących elementów. ktore na z. wal punktamL

spaiinowcRo z tOJmoczyu-

ka

plonem d•lpomOa:l mu
w;.nalez..On)· &d7.1eA około 183lJ
roku aparacik do nlćz.cgo pozomic n;cprzydatny, ~dący
jedynie ciekawostk...1 lnborato·
rnną,
dobrą co na)wyiej do
ctf:omonslrowariia na lekCJach
t·zyki w sz.kołe. O;l:~cł wlaśnit•
j.1i<_o uczeń •zkoły prz.emysłn
'.\'tJ w Augsburgu zetknął t-i~
po rnz p1erwszy 1 tym unądzc·
rucm B~·) to rodz.."lj t.apalnltzk,, w ktOrl'} ~pr~tając u pomoc'ł tlOC'zk;' w nklnneJ rur~f'
powlt'tnc. n"IOtna 1wlo o~.ą;
r.~c

Owe punkty ni~ p~ladają m.;a1.\', n:e zajmują -:.adnego mieJ-

e:n

prxt.-strz.en1, nie mają
..adnych wla~clwolci elektrycz·
nych rzy elcktroma;netycz.nych. To samo !tlwferdzoją gen alni fiz.;.·cy XX •.y Ih•;s,.enbcriC l Etrute-;~1.
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.st.n~enia
Swlutów równo:egl:•ch, nieprz.enlkalnych ...
Genialno"(' tego Chorwata
".~.')'daje alt t.ak n:eprawdopodobnn. te niektórzy ujmuit\CY
;,:c: nim bada.cl.C' zadają 'łOble
pytanie. ez.y nie był c:.asem
przybyszem z jaicieJł Innej p:ancty o wysoko rozwinlttej cy.
wiilz.acj~ naukowo-technicznej

tłok

wchuta powietrze 1 sprę!a
J• tak mo::no, ie rozgrzewa sit;
ono do 800 st. C. Rozpylony
oleJ napc:doW.\' Włtn:yknh;;:ty w
to silnie nac:n.ane po\\·ictrz.e
1moc.:zynnle s;q z.apa1a
Zdana!~
-się \~.t
'{enJusze
Wr(Cl
nn·prawdopodobnl. np
Rudjer B<:tskovle, Chor1J.·a\ t·:Jąey w
XVlli $tulec:u Jego

crocb·:·n a

e Praneja

pot.ladaj~cycb
t~-

~

Jedn ·-m ~ ~-r0dłe6w r.M\1-'-c~cb

l}'c:Xe l~t CORDAFIN,
:~k o lh::alaniu roz.sz.ena.;.cym
"lolozynia v.--:.eńcowe ~a. ora.s
s •• n,ym ' u.yblt'!m Oz;ałaału

lyatł'm

OAIUI:Y

t.u iU.jO\Io•

n.ajJep1eJ rotwin:e-

łłl,c:UioScl

telt'fonlc:-.

ne-J - P3.4 proc eospod•rl1w domowych ma :el(l!on"
roin!ctw~e

• W

tnnt-co. ale ma równ:d olbnym!f' nadwyikł eluportowe. ~•~
trudnłonrch k•t nif'W~le P<mad
! proc. oc6taf'j ł:c~l:by m:f'nitanców US.-\
• Uoon••nn

dowo~Demollratyunf'j
lizo~·•no
P!"UPISJ

\ndypkhn udał.,

sltont:tru.ow-at aparat (Ul'rpia~
C1 •nerr:( •1•ktrycz.n• z w1d·
clwokł f!7ynn.vch almosff'rYC"'~
n•J p.r6tnl

s.ę

!armaceu.tremJ"C"h

t~·~odnieo)
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dukc~

ska!~ ~ydow•.
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W Moskwie podpisano pororumlenie o utwortenlu m!ędx.y
narodowej oreanlz.acjl ,.lnteroceanmetal". której udaniem
bl:::dzie ~zukiwan.P. rozpoz·
nawan!a orat z.aaospodarowywan!e tzw. konkTł'Cll polimeta·

ltczn)'ch - czyli wytrącanych t
wody monklej osadów tawJerających m.ln
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o1-ł
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j• na d.n;• na głębokoki około
4-ó t}'l metrów więc: wYKonyatanie łeb jest zb.>"'t k01z.townym
p:ud.Jięwz.lęc!em jak na
·iwaoścl jedneeo lcTaju.
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St.czecólo.":a UJ&dy opyblllco--ne były w ar ?'M mi.:ęcm !-
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..... '•
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r ..

'A·

,

;: ;1':?..~~: ~doroc_,es• r~~ e ~
tulUI)".I..tne t.P'<""1; li

z.uada t.a z.dała
' :t) w
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8i

J.

majac~·ch

wrdajno)~ ' J m'
o'Oera.:jl na ~kundę. Dl.
2.l
, '!1 z.u.'.OW".\'lln:\1 w ZI)RR r..~
wiązywane są
zadania nau·
ko·.\'e z:•."!aUllle .L ocou.·.tk.W.l·
ruem bo:::act·.•• nnt.u 1ln~'th

l(o ooraCi>w)."-'3:l~lł dollnyc-h
a:acr.yt.:nów i p:-ognoz m•tr·
mat,-cz.nych W trm tf':u m ..
SU]c!'OY komt.rUkC'je itO:UQUI!••

co. z ic~iku nrlY:<':SOnY.\' Polatz.one S<t )f'!e- t~:~. ::l:e :n ·v.t~<·

..,_

łloDc

t::-t.~dn!ł'n: .. l;() h'll

d.:.ł 1.1a~oc r~wn :.cnu.

~ot.._..... znl u.chorłnoo

• P. :!dukt" jA

J•Porhkf,.h dra,.

f'uropej)\liC'11

tyc-ml,. :r:mn!~j'>7yb si" ~ P>·l"lwnan'•J r. ~b ;·:tv m r ld ITI.

• Sh·ln,. 'VI.· r1,.n:,. \rma~:b. "'
trtandlt Po1nocne-j. xostało ·.•. ,._
na sprt~•ł l mołn.t }C'
ra ·if!dnz,. 183 ~·n f;1ntG.w

IUW'on~

nlb\·~

j

e Corupa n. l~OW('Ó\\· :r. Kant h·
uruchom!la badaw,..:.:- oś· '
rndek, w ItiMym lf,.romad:r.ono
ponad 70 p:J"•~<h!awic!rtl łw:JJ~

' '•nu

Zanim mlkrokomputt'r .. EL\\ RO 1100 Junior"
lepleJ :r:robll\ to naJm 1od•i.

łrafi

do

~~:kOl,

nowe

formy tycia z.wleru:ce;o. bf:dą
mo;::ll uz.yskać ochro~ prawo~
s~·ego
wynalatk\J otn.ymuJ11c
patt"nt. 2.g0dn!e t dccytją OcpartamPntu Handlu USA. two·
tenle w laboratorium zwie·
~z<~. ! posladnlących nowe ~h.v
•enet,·ct..,e bf:dz!r lraktowanr
na równi 2 odkryciami naukoy,·~·:nl. '1\; ~ jcct
w\·kluctone

mu'i

przt'.,tlitl

klik~

h" t"łw. ••iaJ.
f"ot ,\ , L\Lt:CKI

.

!Bo robc tów
n'lani). w!:HilrOW
pr z.cmyslow,·ch

Ju.t w l DOG roku blolod~ z.a.
uwatyH. i.e rndlani~ WJp!natl sit:: na drzewa, pod którymi
znajdowały s:t mrowiska, po:.~
walając agreJY\\.'nYffi ow~dom
ką~at

twoje ciało. Metodą t.a
\eczy li oni bóle w kojelach

Badan:a

pr:Leprowadzonc na

t..:niwersytecie Miaml w CSA
skuteanośt d.arych metod Pobrany t mró·
wek jad wDtrzyknlę\o 2.00 oa.·
c}cntom ó!:rp!ącym na reuma·
tsct.ne :r.apaltn!e- JtaWÓ\\'. Stan
Ich t.dro·.~·i• t.de-cydow;cnie 1:t;
potw(~:'dziły

;:_...

'iO ~.\·s. JUmo.:hodó
t
il
813" wyprodu:.t·Jw ..mo )0 1 :.."

k:.edy
wsz.edl :ta

f"Oku
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1~'1.

:!IJ.40..03..
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Od .:100 do l 1.• '· umoebo·
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rry

~

umow~. j;~k~
pnemJ>·Ił podplaal z

wyniku

firm~.

U·
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(lt.n:ym:y\1.'3.Ć bed:t:~ nun. pod·
z~spoh· do pro(lukcjl róinego
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rodzaju pojazdów .

nai-

nowJtz.e w~.;scierskle WHOb:.;.
Pruwidziano
rOwni~!.
tt
WJp6ln!r. pracować ~i~: bf:d:r.ienad kon!ltrukcją nteictóryc;h
wyrobów 1 n;'' jc~t \\·~·klutzll•
n~

110

lO~taną.

UtWOU.(I!jl"

t\'Spólnc- zakladv produkc,:.·jm·

* .

!'\a no·.~.·e moQc;,.

,ro:.h-ro)'·

..camargue' i ..cornltrzeoba czeitać a! s la t
Peupeict.vwa po.sladania i jez·
d<:cnta
1akim1 autami mozc
iednak ,.oslodrlc·· nieco cuh
tł!go oczeiuwan:a Ctym mają
się poctetzat· prz.yu.1i wla~d
ce'ów'·.

chc"

p.amirskieeo

Instytutu w Tadiyitistar.te udiilo s!ę
Pam!rze

z.aaadzić teń-szeń w

Zaaklimatyzowano
2200 metrów,
kląeza walL·rlan.'· 1 Jnn~·ch rot.ln lectn~czych Z dośwladC'z~n
tych konntają tamtejsze gos·
podara~wa rolne ,pecjJ:lzujctce
sl< dotychcza• w uprau.:ie t.1 to·
n~u. Zamiast nleao wcu:to htdtić w Pamtn.e rołHn.l h..-c;:~
n1cu. Zm'anę uprnw tlumnez:v
s:~ m.!n.
tym, że tYtOń je.st
s.tl<IXIII\\'1 nte t}·lko dltJ palói·
t~t.

na

c:.,·cJ,,

wrt~okoścf

!cez r6wnlet d!n O!i.ób

zaJmuj~c:--ch ~ię

Jeeo
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l
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dfl

t.l~:

t

c
-.e

l

Cil'iC takich wozów J~tk pol1k1
•. Lat 126p"? Chyba tylko tym
t•· prob:cm je~t pOdobn.\' jak'koi·,o,O:tk samochody calkowic:t
rxlmieru~e

•

v

•

W t~: m roku ,.J•ursche" oteru5wych umochodacb ,.me
no" ośt'i techńiczr.c, które lr•·

~ w

ł('r;yjnf"J produkcL .-.
:e.tJmkf Z CZ.If'rt:TI8 .J.:I):WO·

r:l.r dl)
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.noctehu.:h 9H 1 9281, ul<lady
IHtec!·.vd.z::<~hiJ1ce
po.s.:ll(owf

kOł

tmode: 9Ht. no" e ~i.;rz.:.n ,.
blei:ÓW :r $ pru:łot.en!am d:;.J
,carrery .. 1 mn~ ro:twiąunla
Wir6d nich są układ~· w~·Joto
we: z katalit.atorami, fote le,
Któnt przesunąe moi:na t po.

moc•
~~d.

~Uników c.eklrycm,·ch
Firma daje dwu\etn:;l
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Wykorz~·~otywa•' sic:
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W&ród wlf.lu nacr6d kompa14'(!' kompatyb;Jne t. IB:\1 PC.
,\ro.!rad Sl!'Jł, AOOR'S - ABC
compaet. Atarl 8tiO XL 1 lnn".

~aukowcom

~e;

my '

to
t.11

w~ ~warzun•

odl'ltianach

~~:=:;:~:i~.s=~~~

a.e otrz;ymywan!e nowych lorm
~:yc1a lud.ddeco tet. atanie tu~
przedmiotem ochrony p rav.tne.i

moi-

Ameryka.Mc~·

i:tórzr w

~"l

t.:&ktc-

pa: erach ooor LCd:

:adz.•eccv icro-

droęa

w~·daj:"':tk

•.iłnewn.a

r-,er-1·-~·odtl )~ ..

zemu ioektor- t•t-watnv

Pruclętny nLesz.kaniee f'ln.andli wy-pija najwięcej mleka
- U2 litr)' na głowę roczn!~
Wlród napojów, t.ara:r: po m!t·
itu. najbardz1ej lub! piwo 61,4 litra rocznie, nasl~pnle soki - 43,3 l. kawę - 9.3 l, a
wódki wyp!ja roczme i.• litra.

C02. ZA PATE!\'T

PODWODXE SKARBY

z.u:td.J cz.lonowa or

su.n:a

p:':r:ek•uno Jato t'kSPQna\
muualnT

n.t 8Cfnl&·
P:"Ołt"&m ~tt'll'owy do

W~L~rli1109.'a.no :,~

>:OV.•,I ~:U

.,.-;t;~tg:z,a J~t r.t•rbkoł< Miała1...a

v.o i>~o·.\·a dOO:ega kofu:;:~ \0.'
m<wk:f"W'Jk m il'St\tU"!~
\1('chan!tk: Prec~·t~lnt>J ! Tl· hn •
k! Ob:icll'n:owe:j, Ta""a t!.~h·

rord~"

,.Mlkro

·.\">-.okoki 12 mLn d«arów
1'1 •.5 rn:n rub:i room~e.

lu:s.! .:-Lba oro.:
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~ Tym, co gwiazdom wierzą
KOZIOROZIC {2:Z. XII. - 20. 1.)

:•

No ro.c·• nłe J:,..ff.coj ił•
swoich tomlolów. 9yć n\Oł.ł!,
pod Jconiac tygodnio to:stn,•j•
nowo 1ytuoc:jo l to, co doty<.h•
ctoł wydo~o s:,
nie.pewne.
pn.ybifH'le reok'le w:onte 1pel·
noanlo. To, re kogol n;. tnCin
10 dobrtoet, n.e powinno odstrę·
c:.toć eię od ror."awlanio t nim
Wewr:ęu1ne uprtad!l!lil'l:o ,a n ...
ClftT\ n~ uzcsodr.1o"e. Prt~ko·
ncst s•o o ł'i"' lut •k·ó ~u .
WODNIK (21.1. -

l& 11.)

To. -:o WfdClło~IO d l•t. ił )Oit
ctrstym l)rr1 p~cł··em. od downo
b"fło

l)fU·t \:C~q~i S!Or~nn:• prtf·

łfOtO'N'fo'r'71'1•.

W tej łył\l.,o:ji b•a

8Vf (ZI . IY. - 20 V.)

RAK (12.VI.- ILVI!.)

N:• wohoj •••· wyror tgod, no
Zbytn1o p•wnoić 1ieb:• stoi•
wspOiudtioł w woin)m pneds;fł. sict pnyCl'fnq lic.znych n,epowo·
wz.ęciu zo-Nodowym. N<e mort'ł.
d1eń nie tyllr.o tawodowyc:h, o·
sic l nie 'wrocoj uwagi. te soblstych ICIIr.ie. Jelll ~dzien
hoi b~dz·e r tego powodu zły. broi przylr.lod t .nnych i uc.ryl
ii. s paliło ~ panewce jego kon· si• od nich, drogo do 1ultcesów
cepcjo. Teroz. lr.i~dy rnon tro
bct<Jzie lr.rótuo i lotw•ejna Q!o .
w proc:y chę spolr.ojnoejuQ glowt byłob-y ctego n•• chcesz t•go uor11mleCł
t.odnych obow rn~t.e~r. pny1 toć Osta(n1~ \Offdort•nio
l'IO p1opozyCJ1!. Ntelclony z WCił powinny toprzqlnqt bu renH rrec1Q w,\;oronq, obyi pomtllol
Pod koniec tygod"ia otnymosz
mogq 10b~ W•llcej ob••cywoć po twq UWOQIII•
z
wreuc•e 'erio o
doln•i zap ronen ·e no Slub kogos
I'IO'NYC:h wspOiproc:ownikoeh, W
przyszłoś''· N•• un1koj 1potkoń rodziny.
Pomyil o skromnym
c·qgu kilku tygodni •nt~cz• j. 1
lowortyJk·ch.
c:hocioł p·o,•nc;•.
IIAAAN IZI.III. - >O. IV.)
w·•(uym
touft~ni•m,
oc:enioJ
wytw'ouot~q sytiiOC:jll. Bqdi optyJT:os\ql
BlllN1ĘTA (21. V. - Zl. VI.)
lEW (U.1/lł. - 23. VIH.J
Z powodu obowiqrków w pra·
ey rowodowe j nia powinny pod
RVBV (U. li. - 20. III.)
N e n.~ s!oi no pr1esJ~odt,.
To. i:e n• ;astej wt- .-.uys!
todnym potcr•m uc::ero,eć. 1pro
:::~byi Cl!!'Hrdl d~ po.3tul'l · ~n:a t
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p Ot(, "U;q ~• ro ~·•lltl p:us F':t~o 11""
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·~c't', ll:tćn, ,....,O:fT'I
r·•••p"'w"'
QO ce ,.. ~-; 1 ~.>~h.t ,.,.~" 1 ; " ,
"j)( J 11'1'1'1'''
1 '":""'"'On'J' j''f•
b u. jak c:•ę cłw.·n q. Slo..1a !.l·
wle tob'r s~.;· bo'1'ł' .. lon·
n'ł(h~ 'Wrr t'IO pO.,...ł!'l•~~n.• e n a!'ł! ""''pro"o-o:l:::oć .. -fi b-tdq 1
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~ANNA fU. VIII. -

23. IX.)

W proc:y swej miolej jui lep·
ue okre1y od obecne9o. Nowe
todan1o - nowa lorn1glowk. spro
wiojq ~~ sporo Uopot6w Po
myślł'lie prtebmien pn•t ten CI·
kr•s, Jeili -N'flr.oieu duio upor11
l wytrv.olak1, N,e dopust jed
no~ do tego, aby w twoje spro·
wy zowodo.... wtrqcoł ,,ę ~lO\
Clbcy. W fyeiu prywatnym wnysl·
lr.o prnb1egoC. będtie, net uczę$.
ci• bo-d to pomySłnit
WAGA (2ł. IX. - 23 X.)
W spraNach, •!o:e poehlanio1n
tlt Ol twojQ uwo;•. " .• locz t'l'l
•:c:,sliwy t b ~'SI oAo' .czno~· 1ub
c·:ypod•.. . R.a,;."lub. -@', •=~:·
~6ln to; w •pro,...or!'; .,l,IO~t, ""''
·lq rckołl c: zvC t·~ ··Cisk e"· i<o
~jrwo dn; re;o t~qodn'o ~.p1 1 no
p:w.-.nn~ "" M •oł'ł o!an·o('h r
;.,.m, ce b 11o
~•nP,Io. l•l:'r ..
,,.11'1 co t ~b,t. obv ~ '•!" Clfo"i
towodo .... y:l- M co,.e~ O'fluq"'I-Nn
ly ,,,l.c••
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SKORPION (2A. X. - 22 XI.)

Twój gest razpoety Clkozony
pttelozonym brl "'e no m•ejscu
Ocer.ill cię lok. jok nc to so·
b.e tosluiylei. Będ~·est procowal
1Um1enn•ei l .,.ądojniej, będz.eu
olrtymywot Nyż.ue wynogrodre
n•e l 1lowo poc:hłroly.
Ston11
sw•gCI obecnego noezodowolen,o
n.e oko.t gościom. l!tóllY ~foiq
nte topo.vłl'!ldtio"'-. .vi:l'tę- Słowo.
kt61e- uslyny.u. powinny c'ę p:)k•zep.C no duchu.

STRZElEC

(2l. XI.

-

Z l ~11.)

Storaj •·• p.e .e:J~ONa1
s.lłf!
lOifiOdow
'łl n~ ~ ;.
,zym ok•e1 e :ctr'"lQ s' n~wft'
'l łulf'l t• o''""'wone o~zrz reb. ..
;Jiopazrc:: "
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lt~nt akt t
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oroill'rce. J.-S!i w IP'O't\'~Ck OSG
bistych ",. rmien.s: ,..,.•go Lda.
nio, wkró1c• i)'Cif' t....-• slan:e 1·ę
.Youelne, rodcini~J1:~ Po."•c:taj,
i~t chc:iet - to l'tiÓcl
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