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XVI PlfNUM KC PZPA

I PlENUM

Szesnaste Plenum KC PZPR byw sobotę i w niedzielę głów
nym polskim tematem
doniesl~n
agencji, radiostacji i prasy zagranicznej. Największe agencje ŚWid
towe, takie jak Reuter. poświęc ił v
obradom w Lodzl po kilka kor~s
pondencji,
akcentujących kolejno
różne wątki referatów I dyskusji.
Obszerne sprawozdania z pierwszego dnia plenum zamieściła Oledzielna prasa wielu
krajów. Na
Węgrzech doniesienia
o robotniczym plenum KC PZPR ukazałv
się w calej prasie centralnej, I(tóra. podobnie jak telewl'lja I radiI).
podkl eśliła bezprecedensowy lego
charakter. pisząc że na obradv zaproszono także 800 robotników. w
tym wielu bezpartyjnych.
Omawiając referat Biura Politycznego
"Nepszabadsag" 'inne
dzi'mniki
wybity stwierdzenie. ze nawet oa·,·
bardziej krytyczne chwile w historii PRL nie zachwiały wiarą polskiej klasy robotniczej w socjalizm.
Jugosłowiańska "Politika"
omawiając
wypowiedzi
uczestników
plenum pisze, że powodzenie re·
formy gospodarczej w Polsce zależy od ludzi I Icb aktywności i
dodaje. iż robotnicy musza ·nle t.yl·
ko przeciwstawia~
się przeciwnikom socjalizmu, ale równiei wziąć
na siebie największa część odpowiedzialności za urzeczywistnienie
reform gospodarczych ł społecznych.
Austriacka
Agencja
Prasowa
AP A przytoczyła 'Iłowa :z zagajenia Wojciecha Jaruzelskiego, li 0becne obrady ~a bezpośrednia kontynuacJa Unii IX Zjazdu
partii.
której za~ada jest szeroki dialoe
z ludźmi pracy.
Agencje podały główne tezy obu
referat6w. Reuter przytoczył m. in.
sformułowanie z referatu B' 'tra Politycznego o fałszywych orzyjaciołach ludu". którzy ch'.JO
deformować ~wladomość klasy robotnlCZPl wbrew jej interesom I nawoh,lją do profanowania uro("zV05tośri
nal'Odowvch I roh'ltTTi~zych oraz do
bojkotu wyborów do rad narodowycn. APA zaC'Vtowata
fral!(m?nł
referatu Rndy Ministrrlw " tym, ie
ło

O PO EClEŃ

00 RAD

BOnO

W niedzielę, 3 bm. w gmachu Teatru Wielkiego
w Łodzi zakończyło się dwudniowe plenarne posiedzenie Komi.tetu Centralnego Polskiej Zjeduoczonej Partii Robotniczej. Z wielu względów miało
ono ~zczególny charakter. Poświęcono je bOWiem
fundamentalnej dla socjalizlnu sprawie: roli i znaczeniu klasy robotniczej w partii i państwie.
Rangę tego posiedzenia wyznacza równici rak.t.
że p6 J raz pierwszy w plenarnych obradach Koml-

Obywatelki i obywatele
Polskiej R 'eczypospoJitej Ludowej!
17 czerwca - wybory do rad narodowych.
W demokratycznym trybie, zgodnie z nową ordynacja .wyborczą wyłonieni zostali kandydaci na radnych: Są wśród nrch przedstawiciele wszystkich śro
dowisk i grup zawodowych: rohotnicy. rólnicy i inteligencja, kohiety ,mł&dzież i weterani. Są oni
przedstawicielami w'Szystkicb sił socjalistycznej od"
nowy i patriotycznf'go odrodzenia.
Wyhierzmy radnych, naszycb przedstawicieli. którzy przez najbliższe lata decydować będą o sprawach.
ważnych dla każdego miestkańca miast · i wsi. 'fo od
nich zależeć będzit'. iak w codziennej praktyce wy·
kOr'lvstane zostanę szerokie uprawnienia i mo'Źliwo
ści działania, jakie daje nowa ustawa o systemie
rad narodow,ych i samorządu terytorialnego. Oni też
decydować będą o reaH'lacji programów wyborczych.
mających na ' celu popr3we warunków życia lokalnych społeczności.
Uczestnicy otwartego XVI Plenum KC PZPR apelują do robotników. cbłopów i inteligencji, do wszystkich ludzi pracy. całego społeczeństwa o powszechny udział w wyborach. Jest on obywatelską i patriotyczną powinnością każdego Polaka, miarą odpowiedzialności za pomyślny rozwój kraju, za jego
beipieczny i oiepodległy byt. .

XVI Plenum KC - powiedział
Wojciech Jaruzelski jest podniesioną na wysoki partyjny szezebel kontynuacją Krajowej Narady
Aktywu Robotniczego, odbytej w
marcu ub. r. Stała się ona forum
bezpośredniej
konsultacji naszych
zamierzeń z' robotnikami. Przynio. sla bogaty plon konkretnych, neczowych wniosków w dyskusji plenaTnej oraz. w wystąpieniach złożonych do protokołu. Z ok. 1200
wniosków
większość
dotyczyła
przedłożonycA
społeczeństwu
do

łl

2-3 czerwca 1984 r.

Oburzenie społeczeństwa francuskiego
po .przyznaniu medalu generałowi SS
ecyzja władz mie~skich ~a
yeux o przyznam u parnią
tkowego medalu tego miasta byłemu generałowI Watfen SS. Heinzowl Harmelowi, wywołała falę oburzenia
francuskiej
opinii . publicznej. Ceremonia wrę
czenia medalu' odbyła się 22 maja
a dekoracji dokonal zastępca mer a Bernard Roąuet.
Warto dodać, :że hitlerowskiemu
zbrodniarzowi towarzyszyło w czasie ceremonii bllllko stu byłych
żołnierzy I oflcer6w
z
dowodzonej przezeń w 1944 roku osła"
wionej .10 dywizji pancernej SS.

D

Obecny był także - oprowadzaiący Harmela po
pobOjowiskach
nqrmandzkiej batalii - amerykań
ski pułkownik
Stempter,
który
przed czterdziestu laty sluiyl
w
oddziałacb wywiadowczych USA.
NlezalEiżny paryski dziennik "Le
Monde" zamieścił artykuł pod wymownym tytułem
"SIady krwi".
WSkazu}e ·on. że Harmel I podobni
mu ludzie z WaUen SS .,z fanatyzmem uczestniczyli w hitlerowskieJ awanturze" "na rękach tego

Dużymi. brawami nil sali l zauwa+.alnym uznaniem w .. hangarze" prasowym
przyjęty został robotnik z stdańskiej Stoczni im Lenina - Stanisław .Tarosz. kiedy (jako bezparty1ny) wyraził oczekiwania robotnik6w w 0$t6le. a więc w wH~k
~żo~cJ orzecie? bezpartyjnych właśnie. wo bec oartil: .. Nłech partia robotnicza b~
dzle taką nIe t:vlko z nazwy, a przede
wszystkim iii treści, z dzIałani"."

Sporą

* * *

~rupę zaproszonych na. plenum
stanowili 7wiązkowcy. RozmawIalem z
Andrzejem Kozortsem - przewodniczą

cym albo - iak sam woli się nazYWać
- koordynat.orem naszego . łódzkiego zespołu wsp6łpracy związków zawodowych
Z wystłoszonvch pierwszegn dnia przed
połUdniem referat.6w Biura Politycznego
l rządu lanotował sobie przede wszystkim
zdanIa których Istote dalo.b y się ująć r..aI ~teollia("o:
Zwla7lkom <!lawodowym trzeba 'Itworzvó r e a , n (> mołllwoścl działania w iakladach pracy."

* *

•

W kuluarach Teatru Wielkiego ~ubil\
czasem nawet jego stali bywalcy.
trudno się więc dziwić . że gubil i 'lię i
ci. kt6rzy - być może - byli tu po raz
pierwszy Na szczęście panie. kt6re czynią
to katdeS(o wieczora, w sobotę ; niedZIerię

lę. także

pracowały

ł

pomagały

zabłąka 

nym. Przy okazji bezwzględnie przyw'lły
W'8ły ... do porządku palaczy. kierując icl~
tam. gdzie paliĆ wojno. Prominentom tez
JI8IJ!Ik A. WACH al. to' z:darzllło.
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centralnych władz .partyjnych, wszyskich zaproszonych gości.

konsultacji projektów rządowego
programu oszczędnościowego i antyinflacyjnego.
.
Wszystkie te robotnicze wnioski
- zaakcentował I sekretarz KC
zostały starannie przeanalizowane w
Komitecie Centralnym i w rządzIe
W celu sprawnej ich realizacji o·
pracowany został stosowny harmonogram. 8 kwietnia 1983 r. przyjęło go Prezydium Rządu . i wlączyło do programu prac Rady Mińistrów. Temat ten był również
omawiany na wspÓlnym posledze"

Gwałtowne protesty znacznej cz~
ści opinii publicznej wywołał pl'Zy-

/
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członków

Protesty przeciwko wizycie
_agana w Irlandii

UCZESTNICY OTWARTEGO
XVI PLENUM KC PZPR
Łódź,

tetu Centralnego uczestniczyło liczne, SOO-osobowe
grono partyjnych i bezpartyjnYCh robotników. z ~
tego kraju. Zwrócił na to uwagę przewodnu,z'lcF'
obradom I lIekretarz KC PZPR, prezes Rady M!nistrów - gen. armii WojcieCh Jaruzelski, otwierając' to doniosłe posiedzenie. Serdecznie powitał OD

my w Galway. zwrócili .Je na znak
protestu przeciwkO nadaniu honojazd prezydenta USA Ronalda Rea- rowego doktoratu Reaganowi.
gana do Irlandii, w ramach iego
podróży
po Europie zachodniej.
Nie opodal lotniska Shannon zebrały się setki
demonstrantów
działaczy organizacji
antywoJen nych. studenci. duchowni. SpalilI
oni flagę amerykańską na znak
protestu przeciwko agresywnej i
militarystycznej polityce administl'acji
waszyngtońskiej,
podsycaniu
Jak poinformowała agencja KOwyścigu zbrOjeń jądrowych i bl'uNA. 2 bm. Nar odowy Komitet Otalnej ingerencji w sprawy wew- limpijski KRLD pOdjął decyz i ę . o
nętrzne suwerennych państw Ame-· nieuczestniczeniu sportowców
reryki Srodkowej i innycb rejonów publiki w igrzyskach olimpijski~b
Przeszło tysiąc policjantów i żoł w Los Angeles. W opublikowanym
nierzy. Ii także oddziały specjalne w Phenianie oświadczeniu NKOI
ściągnięte dla rozproszenia demon- stwierdzono, że ,w
przeddZień
i'itracH, zablokowały na kilka go- grzyslt olimpijskich w Stanach
dzin przed lądowaniem samolotu Zjednoczonych uprawia się pr"pa~
Reagana wszystkie doiazdy do lot- gandę antykomunistyczną i antysocjaniska. Jak wynika z doniesień a- listyczną, która spowodowała, iż
gencji prasowych. wokół hotelu wiele krajów wyraziło uzasadmoprzygotowanego dla Reagana usta- ne zaniepokojenie sytuacją, w jawiono nawet rakiety "na wypa- kiej będą przebiegać igrzyska 0dek ewentualnej napaści z powie- limpijskie.
trza's.
Ponieważ do chwili obecnej sy.tuacja nie uległa zmianie. NaroMari~ . Robinson. profesor ze dowy Komitet Olimpijski KRLD
Stanów Zjednoczonych, goscmnie uważa. że wobec wrogich nastro-'
wykładająca w Galway. która Jest jów jakie panują w USA w stodaleka krewną żony prezydenta sunku do krajów soc.ialistycznych
USA Nancy Reagan, udzieliła wie- nie ma tadnych gwarancji bezpielu dzi€lnnikarzom wywiadów, w czeństwa dla sportowców koreań
których mówi. iż wstydzi się, że skich. Te fakty legły u podstaw
Reagan reprezentuje jej kraj. Trzej decyzji komitetu o niewysyłaniu
prawnicy, którzy otrzyma)i dyplo- sportowców KRLD do Los Angeles.

* *
jut

A IJkoro
jesteśmy w kuluarach.
Dwie dute przerwy pierwszego dnia obrad wypełnione zostały spotkaniami z
szełaml ministerstw I urzędów centralnych.
Tuż przed ich rozpoczęciem, koło stanowiska Ul, gdzie powinien się pojaWić
min. Zdzisław
Krasiński. zebr ali się
dziennikarze I fotoreporterzy Tymczasem
pierwsza. przy stanowisku naprzeciWko.
ziawiła się Anna Kędzierska
nowy
minister handlu _ . l ona przyciągnęła
..klien telę".

ryrnt momencie mln. Grzywa podniósł
do góry kartonik z hasłem: .,Nie kwękać.
a działać" .
- O, prosz~, wzIąłem to sobie wczQraj
w "Verze". Nie kwękać a działać.
- I dla kogo to hasło; panie ministrze?
Dla nas, robotnic?!

* * *

Przyszedł oczYwiście także czas I na
min . Krasi ńskiego . Gorąco tu było potem
w, przenośni .i . ~osłov.:-nie (1a~?y . tecrhnikow 7. telewlz]I.). Mm. Krasmskl: .. Zastanówcie się dlaczego tak ' jest, ze :lia ·

niu Biura Politycznego KC PZPR
Prezydium Rządu w dniu 19
kwietnia 1983 r:
Na wszystkie wnioski - powiedział I sekretarz KC niezależnie .
od ich charakteru. została udziel ona odpowiedż. z tym. że mające
charakter ogólny pogrupowano według problemów i udzielono łącz
nej odpowiedzi na lamach specjalnej rubryki w "Trybunie Ludu";
natomiast na wnioski szczegółowe
odpowiedż została udzielona mdywidualnie każdemu wnioskodawcy
do 10 maja ub. roku.
Dorobek Krajowej Narady Aktywu RObotniczego - stwierdził dalej Wojciech Jaruzelski - posłużył
Komisji Planowania i poszczególnym ministerstwom w ic.h pracach
olanistyczno-programujących,
jako
źródło inspiracji oraz w8. żny czynnik zgodnego ze spOłecznym odczuciem i 7.apotraebowal'liem. promowania przyjmowanycn rOZWią
zań. M. in. do prOjektów programu antyinflacyjnego i programu
oszczędnościowego zostały wprowadzon<9 istotne poprawki.
'Również w wielu innych :r.amie~zeniach i działaniach wnioski robotnicze były z całą powagą brane
ood uwagę. W czerwcu 1983 r . Rada Ministrów rozpatrzyła informację o sposobie opracowania i realizacji wniosków z Krajowej Narady AktyWU Robotniczego.
.Test oczywiste - kontynuował I
sekretarz KC PZPR - że w cią
gu roku. jaki upłynął od narady
nie wszystko udało się zrealizować ..
Tym bardziej ie wiele postulatów
miało
charakter
długofalowy_
Wiele z nicb stanęło również wobec trudności i przeszkód obiektywne~ natury. Osiągnięty postęp
oraz główne' słabości i Istniejące rezerwv będą przedstawione gzisia j
w referacie Biura Politycznego oraz
W· sprawozdaniu Rady Ministrów.
Niewątpliwie pogłębi je konkretna
i żywa dyskusja.
Zapros7enł na obecne XVI Plenum goście reprezentują wszystkie
podstawowe środowiska robotnicze.
Obok licznych szeregowych przedstawicieli robotniczego trudu są
wśród zgromadzonycb na tej sali
również robotnicy będący posłami
na Sejm, aktywiści Patriotycznego
RUchu Odrodzenia
NarOdowego
związków zawodowych, samorz ąd6\"
l

- także oczywiście anonimowI'! - na te
pytania. Podpunkty od •. a" do .,j" pytania 6smego dotyczyły tego. CO jest. a c(\
nie jest sprawiedliwe. Umarzanie ;lrzez
zakłady kredytów MM nie. podatek
wyrównawczy - tak. sprzedai w zaldadach własnei produkcji - nIe. bardzo wyso~
kie zarobki rzetelnych' uczciwych . prywatnych producent6w: wysokie - tak, bardzo wysokie - nie. Pytanie 9. o to. ct'
narusza zasady sprawiedliWOŚCi społecz
nej - nie uzasadnione pracą wysokie do chody I selektywny dostęp do niektóryCh
dóbr.
Ciekawe byłoby zapoznanie się! opracowaniem wyników . wszystkich ankiet.

* * *
\

. O ezym

rozma~ano.

eo wywoływało
U minister Kę

najgoJ;'ętsze dYllkllsje?
dzierskiej 'i"iak retren
przewijały się
żądania
aby
.• zorganizować" handel
pralkamI.
lodówkami I równie
trud·
no dostępnymi towarami Chodził? oC/.y:
wiście o iaklś system reglamentacJI, bądz
o ~!Jrzedaż w zakładach . Nie zawsze odpowiadała ~ama
bo - Okazuje się podobne rozwiązania mają tyluz zwolenników. co przeciwników

* * *

Oblętony by) minister Edward Grzy;wa.

Oblegały go i Chyba nawet troch e Z,lrytowały włókniarki. . On je rreszhl tahe.
Zanotowatem wymianę ldań min. Grzywy
II Kornelią Sikorą I ,,Arelanu". W kt6-

czynajB, spadać nlekt6re cen,. umowne, a
rosną tc urzędowe. kt6rych się tak do .
magacie. No. proszę. zastan6wcle się."
Sam nie rozwinął tej kwestii, a szkrJda
W cz-asie drugIej przerwy trafiłem na
polemikę o temperaturze niemal wvbuchowej. Trudno dociec od czego sie 7aczęła . bo na tym etapie chodziło w nIe]
o to czy min Krasiński byt już aro~anLki.
czy tylko skorzystał z prawa do repli k:
Niektórzy ministrowie byli prawie bezrobotni.

* * *
Uczest n.lcy obrad dostali do \\'Ypełme
nla - oczywiście anonimowo - ankiety .
27 pytań. Jeden z nich odpOWiedZiał mI

Ostatnie godziny dwudnfowych obrad.
Nie czas jeszcze na sumowanie wrażeń.
ale pewne refleksie nasuwają się iuż
lIame . Janina Stuchała 1. .. Uniontexu '·
.. Dyskusja potwierdza opinie formuło
waDe w fahrvkacb. przy stanowiska~h
pracy. Dobrze: te przvpomnlano tu tym,
którzy byli moie zapomnieli. iż
PZPR jest partia robotniczą. 9. interes robotnika ma być nadrzednym celem d7;ia tania Pllrtil. Wiem. ollz:vwićici" Wiem, ze
nie pow!ed",lano na oh-num wielu nowych
rzeczy. że lI'enerał Jaru1elski 'lna te problemy • .ze rza,d je zna My~le jednak, it
p.enum pode.imie uchwałę . która 1I1ejako
~usi wszy~tkleh do I;:on,c; .. kwenc.łl w rozwiązywanIu na.szych rOhołn'rzyrh spraw.
Tej konsekwencji do tE'j por)' brako,,"alo,"

JAN BRZóZKA

.Oświadczenie agencji TASS Przedstawiciele francuskiej
Agencja TASS
zakomunikowała
w sobotę, że kierownictwo radzieckie uważa wyniki Sesji Rady NATO
w Waszyngtonie, zakończonej
31
maja, za dowód, iż blok ten zamierza kroczyć nadal drogą militaryzmu.
W obszernym oświadczeniu. ogłoszonym w sobotę
wieczorem
TASS zwróciła uwagę, że zarówno
w komunikacie końcowym
sesji
jak i w przyjętej na niej .,deklaracji waszyngtońskiej" zignorowano propozycje rozbrojeniowe Kr;!jów socjalistycznych i apel przywódców 6 państw czterech kontynentów, w tym Indii, Szwecji
i
Meksyku, o zamrożenie zbrojeń ją
drowych.
W obu dokumentach króluje t~
za o potrzebie polegania na sile
wojskowej, powiększania
potencjału militarnego
i prowadzenia
wobec innych krajów polityJki dyktatu.
TASS określiła Stany Zjednoczone
I NATO jako główną przeszkodę
na drodze do zmniejszenia groźby
wojny i umocnienia
bezpieczeń
stwa międzynarodowego i zarzuciła im, że starają się narzucić
swoje porządki wszystkim i wszędzie. W dokumentach
sesji
podkreśla TASS znalazły się m.
in. słowa brzmiące jak przytakiwanie siłom odwetowym,
które
znowu ożywily się w RFN, a takŻ'" sformułowania stanowiące
In!i!erencję w wewnętrzne
sprawy
krajów socjalistycznych.

ry te się nie
ziszczą.
Wszelkie
próby podejmowane w tym kierunku są skazane na niepowodzenie.
Ci,
którzy
wytyczają
politykę
NATO - dodaje TASS - powinni powrócić na grunt realizmu. zaW m1ll10ną sobotę przyjechała do
stanowić się
nad
następstwami woj. piotrkowskiego z trzydmową
swego postępowania l uzmysłowić przyjacielską wizytą 7-osobowa ~e
sobie odpOWiedzialność, jaką pono- legacja Związku Ognisk MłodZIe
szą przed narodami swych krajów ży Pracującej Francji, przebywająca w naszym kraju na zapro('ałe~o ~wiata.

w województwie piotrkowskim

Wioski samolot
strącony

przez

Wersja, według której samolot
pasażerski "DC-9" włoskiego towarzystwa lotniczego "Itavia", który
rozbił się w czerwcu
1980 roku w
pobliżu wyspy Ustica, strącony został przez rakietę sił NATO, uzyskała nowe potwierdzenie.
Włoska opinia pUbliczna od samego początku podejrzewała, że katastJ'ofa samolotu z 81 osobami na
pokładzie była
w
jakiś sposób
związana z manewrami wojskowymi, które przeprowadzane bYłY
wtedy w tym rejąnie przez blok
północnoatlantycki. Za hipotezą tą
przemawiało m.in. to, ze władze
przez długi czas starały się wszelkuni sposobami przeszkodzić dochodzeniu i zastrzegły tajność wię
W Związku Radzieckim - glosi kszości materiałów, ZWiązanych z
oświadczenie TASS odrzuca s:~ katastrofą.
stanowczo taką politykę. Tym, któDopiero ostatnio stałQ się wIarzy nie wyrzeka.ia sie nie[J"!zpi,~ domym, że przeprowadzona przez
specjalistów
analiza
chemiczna
cznych a zIudnv~J, chęci Z'Hzkndzenia interesom ZSRR
i
i~!!o szczątków samolotu i bagażu pasaprzyjaciół i sojuszników,
nalP.Ży żerów wykazała obecność na nich
wybuchowego,
przypomnieć
ponownie, iż zamia- śladów materiału

"Polor"

Piękny
Nieoodziennie

synoptyk

w dniu dzisi·e jszym przewiduje
dla l.odzl następującą pogodę:
zachmurzenie małe i umiarkowane. Temp. maks. 25 st. Wiatr
słaby i umiarkowany.
wynosiłO

Z kalendarza wydarzeń
1944 - Zg. w Oświęcimiu B.
Czech, narciarz, h'zykrotny olimpijczyk, knrler "tatrzański" w
okresie Okupacji.

myśl

Kiedy ci, którzy szli naszymi
śladami. nie mogą za nami nażeśmy

Przez ulice zachodnich dzielnic
Bejrutu zamieszkanych
głównie
przez ludność muzułmańską, przeszła w niedzielę wielotysięc2;na demonstracja, której uczestnicy domagali się wycofania okupacyjnych
wojsk izraelskich z południowego
Libal1u.
Demonstranci potępiali tet poll-

obniżył

kursor polskiego ż!!ilantwa morskiego i pierwszy komandor YKP.
Yacht Klub Polski z siedzibą w
Gdyni zrzesza dziś 850 członków
mających do dyspozycji 90 jednostek żaglowych, w tym jachty pelnomorskie, Członkowie klubu szko>lą młodzięż, uczestniczą w wychowaniu morskim społeczeństwa, biorą udział w licznych regatach peł
nomorskich.
Z Okazji 50-lecia Yacht Klubu
Polskiego odbyły się regaty, otwarto okólicznościową wystawę ilustrującą dorobek YKP. Głównym I?Ul~
ktem obchodów było odsło01ęcle
pomnika gen. Mariusza Zaruskiego,
Autorem pomnika. który stanął przy
nabrzeżu basenu żeglarskiego
w
Gdyni jest artysta rzeźbiarz Zd:r:lsław Koseda z Gdyni.

Atak myśliwców irackich
na turecki tankowiec

tankowiec "Buyuk Hun". Został on
trafiony przez pocisk rakietowy i
stanął w płomieniach. Załoga została zmuszona
do
opuszczenia
statku. Przypuszcza się, ze tankowiec był pusty I płynął po ładu
skiego terminalu naftowego na wy- nek ropy na wyspę Charg. Trzy
tykę Stanów Zjednoczonych na Bli- spie Charg. Według tródeł w toskim Wschodzie skandUjąc m.in. warzystwach żeglugowyc:h, jednym osoby z załogi jednego ze statków
hasło "Precz z Ameryką, strażni z tych statków miał być turecki zaginęły.
kiem Izraela". W ·demonstracji
wziął udział minister ds. pracy i
oświaty w rządzie Raszida KaraIp.iego, Selim Hoss.

Demonstracje antyizraelskie wBejrucie

gest

uczcił święto

dzie-

Priypomnijmy. że już w ub. roku
eksp'erynlentu placówki tego serwisu rozpoczęły naprawy atytułem

~regatów

sprężarkowych

bezpośre

ci 83-letni mieszkaniec Nowej Hu- dnio w domu klientów, używajac
. ty Paweł Ryczek fundUjąc 5 kSią nowoczesnych. przenośnych
Irtac;i

Cherubina. Dallbor. Gościmir.
Franciszek. Karol

dążyć, twierdzą,

który szeroko stosowany jest w
głowicach bojowych rakiet. znajdujących się na uzbrojeniu NATO.
Fakty ujawnione. w trakcie badania okoliczności tragicznej katastrofy "DC-9" ponownie skłamają
miliony Włochów do zastanowienia
się nad niebezpieczeństwem, jakie
stwarza obecność
ną terytorium
Następnym, rozpoczynającym się
ich kraju licznych baz USA i NATO we wtorek etapem Wizyty młodzie
przeprowadzanie
wielkich mane- żowej delegacji z Francji w Polwrów i ćwiczeń bloku.
sce jest Łódź.
m-at;

inżynierów
i techników 50 placówek ~wladczących usługi,
"Polar-Service" we Wro- (naprawy lodówek, zamrażarek
i
clawiu. który ma w całym k!raju automatycznych pralek)
zmniejszyła koszty napraw sprzętu chło
dniczego,

Imieniny obchodz,

Taka sobie

NATO?

Kadra

W 156 dniu roku słońce wzeszło o godz. 4,18 zajdzie
zaś
o 20.51.

Ciśnienie o godz. 19
991,5 hPa. (743.7 mm).

rakietę

szenie Zarządu Głównego ZSMP.
Na jej czele stoi George Rachalski dyrektor Ognisk Młodzie
ży Pracującej Francji. -delegat regionalny okręgu Owernli w tej organizacji.
Podczas pobytu w woj. piotrkowskim francuscy goście wymienili
doświadczenia
z pracy organizacyjnej, informacje na temat warunków, zadań i metod tej pracy z przedstawicielami ZW ZSMP
w Piotrkowie. Mieli też okazję zapoznać się z pracą piotrkowskiej
organizacji młOdzieżowej,
odwiedzając zakłady pracy i spotykając
się
z aktywem młodzieżowym,
związkowym. Realizując ten program przedstawiciele francus!siej
młodzieży odwiedzili kombinat rolniczo-przemysłowy w Niechcicach.
aktyw wiejski ZSMP w gminie
Rozprza, najważniejsze inwestycje
Bełchatowskiego Okręgu
Przemysłowego, Fabrykę Mebli w Radomsku.

Już w pierwszym okresie odzyskanej po latach zabor6w niepodległości i powrotu nad Bałtyk wielu
światłych
Polak6w doceniło znaczenie wychowania morskiego społeczeństwa. W żeglarstwie widzieli
oni potężny oręż tego wychowania i postanowili stworzyć organizację, która miała realizować ten
szczytny cel. Zadanie to przypadłO
w udziale założonemu w 1924 r. w
Warszawie ,- Yacht Klubowi \101skiemu.
Wśród ludzi, którzy pOdpisali deklarację założycielską klubu znaleźli się m.in. admirał Kazimierz Porębski wsp6łtwórca Gdyni i polskiego szkolnictwa morskiego. Julian Rummel - późniejszy dyrektor morskiego
przedsiębiorstwa
armatorskiego "Zegluga Polska" oraz gen. Mariusz Zaruski - pre-

Jak informują agencje zachodnie.
powołując się na rzecznika wojskowego Iraku. myśliwce
irackie
zaatakowały w niedzielę przed południem dwa statki znajdUjące się
w odległości ok. 50 mil od Irań

Niedzielna demonstracja zainaugurowała "Tydzień
protestu", do
jakiego wezwał przywodca szyitów libańskich. Nabih Berri, w ce-

lu zaznaczenia drugiej rocznicy 0kupacji przez wojska izraelskie południa Libanu.
W Bejrucie dochodziło w ciągu
dOby do sporadycznej wymiany ognia między ' bojówkami
chrześcijańskimi i muzułmańskimi.
Ubiegłej

zakładu

DZIER
KmSIE
Dyłurny

pasażerski

koszty
napraw lodówek

"Discovery" - trzeci
prom kosmiczny USA
Na przylądku Callaveral, na Florydzie, dokonano próby trzech głó
wnych silników trzeciego
ameryKaliskiego
promu
kosmicznego
"Discovery", któ:y ma wystartować do swego pIerwszego lotu na
orbitę okołoziemską w końcu czerwca br. Rzecznik Agencji ds. Aeronautyki i Przestrzeni Kasmicznej
(NASA) oświadczył. ze próba wypadła pomyślnie. ale potrzebne bę
dą jeszcze dalsze.
Silniki promu pracowały
pełna
mocą przez 19 sekund Specjalne
stalowe bolce zapobiegły ,..urwaniu
się statku z uwięzi" i startowi w
przestrzeń kosmiczną. .,Discovery"
dołączy dlo grupy sldadającej się
z 2 wczf.śniej zbudowanych promów - ..Columbia" I "Challenger".

młodzieży GO-LECIE VACHT KLUBU POLSKIEGO

zbłądzi

li.

Uśmiechnij się

żeczek

mieszkaniowych z wkładem
po 84 tys. każda dla sierot mieszkających w
Państwowym Domu
Dziecka w Nowej Hucie.
Warto podkreślić, że ten piękny
gest p. Ryczek powtórzył juz po
raz drugi: w 1980 r.
ufundował
dwie książeczki mieszkaniowe dla
wychowanków Państwowego Domu
Dziecka nr 8 w Nowej Hucie.
P. Ryczek emeryt pracował
orzez wiele lat jako górnik
we
Francj.!. Zdecydował się
w ten
sposób efekty swej ciężkiej pracy
przekazać najbardZiej potrzebują
cym - osieroconym dzieciom.

Boliwia me weźmie
udZiału woli mpiadzie
w los Angeles

napełniania. Prób:v serwisowych usług były udane. Przyspieszono naRząd Boliwii
poinformował w
prawy. obniżono Ich koszty ~re niedzielę,
że jego kraj nie wyśle
dnło o ok. 50 procent.
Podjęto
drużyny olimpijskiej na igrzyska
wiee decyzję upowszechnl~llia no-

w Los Angeles z powodu trudnowej metody ..:.. wygoanej ł OS7.czę ści gospodarczych. Boliwia ma do
dne1 zarówno dla klientów jllk , spłacenia 4,4 miliarda olarów dłu
producentów lodówek.
gu. Niedawno ogłosiła, że jest zmuszona wstrzymać spłatę miliarda
Przy wYkorzystaniu n~oezesnveh dolarów. które jest dłużna zagrastacj1 napełnłenia wraz z komple- nicznym bankom handlowym.
tem narzedzl l przyrządów pom!arowych w domu klienta ~rednło
Skutki
sytuacji
ekonomicznej
cena naprawy agregatu sprężarko znajdują odbicie w sytuacji społe
wego lodówki wynosi 4.300 złotych. czeństwa. Wyrazem jego niezado\'iOlenia są liczne i ciągłe strajki.
Rząd znajdUje się pod naciskiem
związków zawodowych i jeqnoczeSOle międzynarodowego funduszu
Rząd USA i inne rządy państw instalacji w Europie zachOdniej no- walutowego. który nalega na BoNATO są wyraźnie
poirytowane wej amerykańskiej broni ralcieto- liwię, by prowadziła politykę "godeCYZją rządu holenderskiego. któ- wej pierwszego uderzenia,
spodarczego zaciskania pasa".
ry postanowił nie instalowa~
obecnie w kraju nowych amerykań
skich nuklearnYCh broni
rakietowych pierwszego uderzenia. a mIanowicie pocisków manewrujących,
tak jak tego domaga się z uporem
Waszyngton i dowództwo
Paktu
Półllocnoatlantyckiego.
Komunikat
o pOSiedzeniu rządu HolandU głosi.
że decyzja ta będzie obowiązywać
do początku 1988 roku i powinna
być zatwierdzona przez parlament.
Na mocy sobotniej decyzji rządu wej walce ańędzy lIłami bezpieRzeczni1t Białego Domu
Larry indyjskiego armia przejęła kontro- czeństwa i uzbrojonymi sikhami.
Speakes, który towarzyszy I prezy- lę nad' bez.pieczeństwem objętego Zdaniem władz sytuacja w mieś
dentowi USA w jego podrózy do krwawYmi zamieszkami północno cie jest, jall at, wydę.je, opanowaEuropy zaChodniej. OŚWiadczył w indyjskiego stanu Pendiab. Jedno- na.
Galway. iż rząd amerykański jest cześnie zakazano wstępu do tego
,'ozczarowany decyzją Hagi
odro- rejonu cudzoziemcom. W wystą
czenia na dwa lata planowanej na pieniu radiowo-telewizyjnym pre1986 r. instalacji w Holandii ame- mier Indii, Indira Gandhi oświad
rykańskiej broni średniego zaSięgu. czyła, że niepokoje w Pendżabie
Speakes podkreślił, iż Waszyngton są dziełem malej grupy ekstremisma nadzieję, że Holandia, podob- tów, których niewiele obchodzi jenie jak inni partnerzy USA
w dność Indii, spokÓj społeczny
i
NATO, wykona wzięte na
siebie los gospodarki Pendżabu.
zobowiązanie.
Oddziały paramilitarne l.ablO'koMiłośników piosenki
czeka w
Departament Stanu USA wyraził wały w sobotę drogi dojazdowe w czerwcu kolejne spotkanie z po"rozczarowanie". Z opublikowanego Amritsarze do tzw. złotej świąty pularną i bardzo u nas lubianą rakomunikatu wynika. ze
Waszyn- ni z XVI-XVII wieku, świętego dziecką artystką Zanną Biczewską.
gton zamierza nadal wywierać pre- miejsca sikhów po tym, gdy
11 Cykl jej występów w Polsce zasję na Hagę, domagając się "peł osób zginęło. a 29 odniosło obra- początkują koncerty na XX Festinej realizacji" deCYZji NATO. o żenia w siedmiogodzinnej, piątko- walu Piosenki Radzieolciej w Zielonej Górze, następnie Zanpa Biczewska odwiedzi inne miej~cowoś
ci Ziemi Lubuskiej oraz Wrocław.
Katowice i Warszawę. Artystce towarzyszyć będzie pianista Walentyn Zujew.

"Wyłom w~ froncie NATO"

przejęła kontrolę

Armia

w

Pendżabie

Żanna

Biczewska
ponownie wPolsce

IIIny uszkodzonyatatek w porcIe' 1ra/\!lklm.
AP -
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MlN,OLSZÓWSKl
:tu oraz klollknł !Jn,dyw.\ldualinycł1 w~
ZŁOZY WIZYTĘ
..
okonaw<:ÓIW pl06enek kabareto~h.
W AFGANISTANIE I MONGOLII
Na zal~szenie
nqdów
AfgańFINAŁ
Ifklej
RepubibkI
D emok ra ty;:: zne j
OGOLNOWOJSKOWE.r
t Mongolskiej Re;pwblLki
Ludowej,
OLIMPIADY

minister .praw za,grandcznych. ste_
fan OI'sz()W:S\<1 złoży wizyty w tych
W Warszawie 3 bm. ()dbyl się tv
krajach w drugie.j dekadzie czerw- ogó.lrwwOjSkowy finai olimtP}ady t:zy_
ca br.
telonk"ej pod hasłem .,Wojsko lu_
dtoweł ojczyznle". W"llęl! w niej ThPOSIEDZENIE
dz i ał
zWYClęŹCY
e.!,Lmlnacji przepro_
ZARZĄDU GŁOWNEGO
wadzonych W okrę~ach wOjskoowyd1
UKRAIŃSKIEGO TOWARZYSTWA
I rOd7Jajach sil zbroj'nych.
SPOŁECZNO_KULTURALNEGO

odbyło

li bm.

s.ię

w

VIII plenarne posiedZenie
Głównego

stwa

Ukraińskiego

SipołeC4'Jno_KlloIotu.r

Po czterech gorących I suchYCh
latach, w Hiszpanii panuje w tym
roku niezwykle chłodna i wilg;)tna
wiosna.
W
północno-zachodniej
prowincji Lugo w rejondch górskich spadł w sobotę śnieg. Grubość warstwy
śnieżnej
sięgała
dwóch metrów. Zjawiska tego nie
obserwowano w Galicji już od 10
lat. Snieg czerwcowy
wyrządził
szkody w zasiewach pszenicy, KUkurydzy i w zbiorach warzyw.
'.'t
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CZERNIENKO
PRZYJĄŁ DELEGACJĘ
POSTĘPOWEJ
PARTII LUDU
PRACUJĄCEGO CYPRU

Warszawie

zarząd.u

TOwarzy_
ailln ego, po_
VIII

śWięcone P'l'zygOltOwallllom do
zjaiZdu ~egat6w U'l\SIK, k<$óry
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WarszawIe 2>3
czerwca lIMIł
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POMNI<K
WiNCENTEGO WITOSA
W BYDGOSZCZY

ODSŁONIĘTO

Sekretarz generalny KC
K!PZR.
Prezydd.um
}!,ady
ZSRR, Konst.antln ~_
nlenko przyjął w piątek del~acj.
Post~wej Partii Ludu Pracującego
Cy-pru (AK1!lL) z jej
sekretarzem
tteneraJJnym !lzeklasem Parpajoaatl\ł.
W cZa8ie l!IDOItIkalllla dookomano tlZ'erd'i.
klej wymiany pogląd6w.
przewo-dniozą.cy
Najwyższej

W Bydgoszczy a bm. Odsłonięto
po;mnl,k wY'bltonego przywódcy chło,p_
iSkiego
- Wln.untego Witosa. w
MIĘDZYNARODOWY
UodzIał
,uroez)'6toocl W!Zlęl1 licznie
KONGRES LEKARZY
mlesZlkań;::y
miasta oraz del~acje PRZECIWKO WOJNIE ATOMOWJlll
lW>lZystkJch g;min i ogniw mOl;lmI_
.ctwa w regJo·nle.
W pon1edrziałelk r02100czyna 51, w
HeLsLnk·ach czwarty M1ędzynarod.oWY
GRAND PRIX
Kongres
Slt:OIWarzyszenla
Lelkar~
,xXI MIĘDZYNARODOWEGO
Przeciwko Wojnie At<mtoowej. OkO.
FE'STIWALU FILMOW
lo
400 leka.rzy I uczonych z 110 kra.:KROTKOMETRA~OWYCH
jów

.W KltAKOWIE DLA FILMU
NORWESKIEGO

dyskutować

będzi.e

m~ędlzy

~

nym1 nad tym, :laik zag!'<llteme woJ.
ną
nuklearną
o.dIdrla.łuje
na pSYchilk~ dll;\ecl I w jaki sposób lekar~
II bm. w KuilroWie zakończył się mogą
zaipObleg
...
ć
przygoioowan~om
XXI MlędzYlIlarodowy Festiwal Fl1_ do WOIjny atcnn'Owej.
illlÓW K,r6tJkQmetra~ych. Jury
po_
.sta.now1ło Gran>d
Prix _ "Złotego
EKSPERCI
Smok-a" przytJtl'ać Za fUm "XO Sa:Z:E WSCHODU I ZACHODU
iIlll Val(\et" reżyserom Skule Eri'kse_
ZA UTWORZENIEM STREFY
l!lowi ł Kare Ta,nll1vlkowl z Norwe_ WOLNEJ OD BRONI CHEMICZNE1
gU •.

Za utwOrzeniem
stref wolTlych
od b.r0>l11 chemlc1Jnej. przede wszy-

MIĘDZYN A RODOWE

ESP&RANCKltE
DZIECIĘCEJ I

W Bydgo-szczy
bm.

I

DNI

KULTURY

MŁODZlEZOWEJ
r07lpoczęly

Międzynarodowe

się

3

E&peralIlckJe

Dni Kultury Dziecięcej I Młodzie1<l_
wej z udlZialem kilkunastu zes"'O'AW
scenicznych, wystę-pujących
publi_
cznie naj.:zęśclej z proe:ra.maml 2_
języcznyml w języ 'ku ojczystym I
esoperan10.
ROZPOCZĄŁ SIĘ

Śnieg w Hiszpanii

łełelote

"TYDZIE8"

MŁODYCH

MUZyKOW"

Koncert W Pala<:u \\'Uanowsklm
rozpO'Czą! 3 bm. cykl im~rez skla...
dających się na
.. TydzieJ1 młodych
mUlZ~·.k6w".
.. LEGNICA CANTAT"

stkim w Europie środokowej. wy-oowiedzieli się w so-botę jednomyślnie
uczeni ze Wschodu I ZachOdu na
konferen<:j,1 wiedeńskiego rn!f.ytutu
na Rzecz Pokoju
DEI\IONSTRA CJ A
PRZECIW ROZMIESZCZENIU
POCISKOW MANEWRUJACYCH
TYPU .. TOMAHAWK"

Okoao 19 tysIęcy os6b wzięło uw niedzielnych demo:1slraclach
w Ja'pOnll prz.edwko pla.nom . rozmieszczenIa amerykaJ1sk.i c'1
oOC'Isk6w manewru1ących tyPU .. T<lma_
ha 'W1k " na okrętach stac10nu jących
w o·brębie OcealOu Spokojnego.
dział

Z

NIEUDANA PROBA
.,PERSHING

RAKIETĄ

II"

3 bm. za,końc'lY! się w LegnJcy
NIepowodzeniem
zakończyła
się
XVI Og6Lnopo.lski Turniej Ch6r6w k<l' ejn a prÓba z rakietą .. Pershing
"Ll!Ignica Ca·nJtat". Do udziału
w n. kt6rą wystrzelo'lo w
kierunku
nim 1<a.kwallflkowano 2'7 najlepszych fednegQ z rejon6w ·Oceanu Atlon!yc_
zespolów ama torskich z róinyc-h 0_ klee:o z Przylądka Ca.nsveral
W
środo~6w kraju.
stanJe Fl<lryda. Na kilka seku,nd
orzeti traf'en'em w cel zawiÓdł sy_
stem steru.jący I ra·kleta wpadła do
ZAKO~CZENIE BIESI<\D HUMORU
wody.
I SATYRY \V LlDZBARKU

I

fA

I

\IV.'

W Ltrubarku Warmil"l~k ;m 7akOl'l_
Szosa prowadząca z Madrytu do czy.ły się 3 bm. zoreanlzowane po
La Coruna została zamknięta
w raz ó&my - pod pa.tronatem m. In
Redaktor depeszowy
tyg<lda!I'ka .. ~IlJk,i"
obrębie przełęczy Piedrafita,
na redakCj~
biesiady humoru I satyry. W kon_
Redaktor techniczny
wysokości 1.100 metrów ze względu !kursie wystąpiło' kabaret6w 80m 1_
A"InR7F.J Wr'lJTOWIC'Z
tor!lk!.eh :z r6<imyoh ośrodk6,v w kr" _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-::
na obfite opady śniegu.

-

---

--_...-...~-

ZATRUDNI NATYCHMIAST
pracownlk6w

.. DAM~ PLk"
dam. 86-'lIl._411.

~

~
~
~
~

lod6W1kę

SPRZEDAM segmtmt "Pu_
mestol", radio "Beskdd".
Będlz1ńska 14-4.
18&'ro g

•

••
•
••

t

r u d n i ą:

i elektryków, w tym równie7 absolwentów szkół zawodowych na
staż pracy lub emerytów na
pół etatu,
robotników produkcji,
robotników do obsługi w",zła
cieplnego,
2 księgowe do sekcji materia-

blisko ' oodzl.

'84-34-03.
3
eB84 lIi
---------------AKWARIA
kl-ejOlOe
z
re'lałem Sl;>rzedam. Telefon 43_03-45.
e707 g

RADIOMmETOFON lItereofonLc2lTlY
RSM
801
K:haudia"
sprzedam.
"3-'lIl-&3.
T~LEWIZOR
kOolorowy CłOI spr:redam. Jon...::hera ł m. il'3, OŚ. Za.g.a,tnlItowa.

51-/3-47

KUPI~ wUle komfort
w
Lodzt. Oferty ,,66ł5" Biuro ogłoszeń, Sienkiewicza

3/f>.

SPRZEDAM
c!owlooe w
Tatrzańska

d'Zlałk~
bU
Łaglewn!Jkach,
~5.

2

854t g
DZlAŁKJ!; Leśną
w swędowle -

dam. 11
11 po le.

ref. d.s. zaopatrzenia,
ref. d.s. normowania i org.
pracy.
Bliższych informacji udziela dział
spraw pracowniczych. ul. Orla 25
lub telefonicznie-36-43-09. 1889-k

r<li1l!1ą

lub

L1sto.pad.

s,plrze~ m.

SPRZEDAM dltlalki leśne,
rekreacy}ne 30 kIm od ŁO
dzi,
pl.
K<>!cl'\.lSzJd
B,
Kazt.m~erz k. t.odzi.
6&32 g
SPRZEDAM l ha ziemi 200
m od lasu. Ch'echło
II.
Wiadomość:
Pabianice,
Karnlszewlcka ~7/1.
6685 g

Wojewódzkt
Związek Rolnik6w, K6łek
I Organizacji Rolniczych
w Łodzi, ul. Narutowicza 59

DOM jednorOodz1n4l', plac
800 m kw. w t.owiicxu sprzedam.
Tel.
Lód>!
n-87-S3.

A T R. U D N I

FIRMA -poazukuje do wynajęcia domu wolno stoją
cego z telefonem na 2 lata. Oferty 18~1 Biuro 0gloseń. piotrkowska 9S.

Wymagane
wykształcenie
wyższe ekonomiczne i co najmniej 5 lał praktyki na tym
słanowisku oraz dyplom biegłego ksieqowego.

I

SPRZEDAM Finezja 3 gramofon Altus PUlO I koLumny 40 W 8 om6w. Inowroctaw9k.a 5 m. 1ł1
8.

bL

KUPIĘ tUone[

fold.owy. Te-

1L83-17.

SPRZEDAM sla.tkę
<lf!I!'Od-renlowa, elektrody.
tel.
32-38-lH poniedlz.,
wtorek
godlZ. 19-21.
lJ/IZI3 II:
CHARTY spnedam.
1 m. 3'4.

s.zcrenlęta
Go"t.a'IVlczyńsktej

NOWĄ
!Jod6Wik. ..SUesIa"
- zamlen~ę na now~
lo-

dóWkę
.. Mińsk 16". Oferty 1961b3 Biuro OglOOleń,
Plotrkowaka 9~.

obrablaJ'_
sprzedam,

UNfWERSALNĄ
kę
do drewna

te:!.

86-40-e4.

Wyczerpujące
Gdańska 95. Tel

zabez

U!Zlnań

oferty Lód!, ul.
32-93-16 lUb 32-61-68.
1976-k

Te!.

SPRZEDAM maszYlllę
do
szycia .. ŁueZ1l'lik" 834
na
gwa.rancl\.
Oferty
18563
BI U'l'o Ogł06lZeń, Plołtr'kow
Ga 96.
SPRZEDAM
n'itra 1'11102

telew1zM

Tel.

po

U-

czarno-blały.

55-82_69

16,
18508 g

---------

niemieckie
"rzenam.
76

(W i-

warsztatowego z
łnles21kanlem do
wYll1·ajęcia
Po sZUJkujE:.
TeIIe!()Il
5S-47-411 godlZ. 15-19.
18(160 .g

llm4 g

DYWAN belgijSld 2,1
li:
sprzedam.
TeLefon
84-83-68 w godz. 16--2Q.
193~4 g

18514 II

SPRZEDAl\I:
zestaw
f,S
'e!(menta. szat~-blbllotecL
kę.
kTed·eM. Oltlądać po
Iii. TurOSUl'Wska 12/42.
t911i1 g

osobę upoważnioną.
Przystępujący do

przetaxgu jest zobowiązany:
1. Wpłacić do kasy jednostki przeprowa1zaiąceoj przetarg - wadium w
wys. 100.000 zł najpóźOIej w przeddZień przetargu. a w szczególnych
przypadkach na godzinę przed przetargiem
2. Złożyć zaświadczenie wystawione przez właściwy dla miejsca zamieszkania roln,i ka Urząd Gminy. lub przedIStawić nakaz płatniczy podatku
gruntowego.
.
3. Złożyć upoważnienie na osobę działająC'ą w przetaxgu w jego imieniu.
Przetarg odbędzie się w dniu 22 czerwca 1984 roku o godz. 10 w siedzibie PGR w Korytach. 99-107 Daszyna. gmina Daszyna.
Sz"zegółowych informacji, odnosnie przedm'otu przetargu można zasię
gnąć w dyrekcji PGR codziennie (adres 1.w w godz. od 8 do 14).
1916-k

w LODZI, ul. STRZELCZYKA "1 /9
1969, nr

rok produkcji 19'75, nr fazł.

Przetarg txlbędzie się w dniu 26 czerwca 1984 roku o godz. 11 w dziale
transportu przy ul. Praskiej t5117.
Przystępująr:y do przetargu winni złożyć w kasie przedSiębiorstwa wadium W wvs. tO proc. ceny W>"woławczej.
PojazdJ można oglądać codziennie opró('z sobót wdzial. trang.p01·tu.
1ł58-k

WTRYSKARKI. foirmy
IIPI'zed am, tel. .1_'1'4-82.
t8ll08.1i!
MODRZEWIOWĄ

boBz~lę

llpil'zedam,

pO,Ierowa.n.
~53-4'1.

"AMATORA"
lIP~.
33-811-114 wleez~~.
lłY1111 g
COCKER epanle1e
rodowodowe - lIpiI'zedam, ti!'!..
5'1-40-1$.

Budowlane
w Łodzi, ul. Puszkina 81

S p

pra.cOlWlIlla
<10
511-aO_2~. 185&6 g

chodnikowe I drogowe
J'OMB,
przyjmie zllmówienia
wykonanie:

pLASTYK
pos:zu3(lUje
praCOlWIloI (rokl Z-3..,pOlkojowej (Willa, blokiI. oferty 61592 Siuro
Ogl<Js.zeń.
Sienkiewicza 3/11.

skich z materlał6w włas
nych I powierzonych.
Informacje, tel. 43-33-69,
wewn. 202, 221, 268,
wynajmie dtwig samochodowy Kraz f 6 t. I Inne maszyny I sprzęt budowlany.

11941 g

wvkladlZlny

oi<>rę również In~tytucjom
Ku~lgoW1!lkl 48-04-2'7.

g
------ 18418
--

ROZRUSZVIKI,
lIidnIki, Sląska
:za,klewJcz.

:zapłomy,

Ko_

39.

MALOWANIE,
ta.petowanie 55-10·61 WLlczyńSk1..
19łOS g

Informacje,

R.a~kl.

--~_

AKWIZYCJĘ

I·e<fon

godz.

PRZYJMĘ

Te2(}66912 g

m\l4'a·rzy -

zatel.
mI g

lria.d rzemieślniCZy.
43-85-a4.

ZATRUDNIJ!; 2 eme,rytów
lub rencistów w zakładzie
bet>on1arskim.
WIadomOIŚć.
~Ierz.
Kasztanowa
68,
wleczorem.
18ł!II g
ZLECJ!; nrupr_ę maszyny
do lodów, kupię gaz !.reon ~ hub 502. tel. 84-31_93
pO leo
IIJ5<ii1 g
3

dekarzy

(go<i'z.

57-63-31

18-20).

18595 g

-------ZATRUDNIĘ rencistę

aillUp.racoWllllka
J'Uldyma 20.
19Or1l' g

sarza,
mY'jrnla.

•
----------UKŁADY wyd-echowe, m()tl
nadkoli, Judyma
20
(od 'I1rll>klf.o.ro.wej) Intt. My811Jkowskl.
19096 l!
-----------regener
....
KINESKOPY
eja. 5'1-33-00, Lublll'towiClZ.
m4g

ut

KUR

~l)

Francaise
przy Uniwersytecie Ł6dzkim
OGŁASZA ZAPISY
na lefńie superinłensywne
kursy języka francuskiego

I~<
:

I

)(

· >(
,

>(

~?

być .a~o !~!)

PRZESTANIESZ
tnym nodając &!W6l adres
do Biura MatJrymonI8i'lle~0

.,Westa".

70_95~

skrvbka pocztowa

~

S'lc'll!'Cłln t

~

~(
~~

173 l'

-----

'><
·

~~
~(

I'(

'(

W Artur6wku.
19
ma:a
:tglll1ąl
lamn1k-suka
w
trakcie !eczen;a (widoczn (
ś~ady). Wysoka
nagroda'
prz:,rbyszewsklego
119ł121
m. 31,
6003 l!
IZBA Skllil'bowa w ŁOdzi
un.lewamla za,gublq,ną le!lJtymacle nr :U4I83 wydaną na nallllVIBko IQ'zysz..
tof F!1lptak - klIerowca.
11110 g
ZGUBIONO prawo
jazdy
AB - WadalW Muszyński
Bartolka 25-33.
6'719 g
MICHAŁ

Kryel<ilk.
ca 31 wOj. SleradlZ
bił prawo jazdy I
dokumenty.

dla początkujących
i średnio zaawansowanych.
kt6re trwać będą od t 8 czer·

wea do 17 lipca f 984 roku •

")

m.

)(
>(
>(

>(
>(
>(

)(

~~~

Zajęcia odbywać się będą codziennie (oprócz sobót I nie<lziel) w godzinarh od 8.30 do 13.30.
Sekretańat przyjmuje zapisy tylko
od dnia 4 czerwca do 8 czerwca 1984 r.
w godzinacb od 8.30 do 16 oraz udziela wszystkich informacji w IJŚrodku
przy ul Narutowicza· '74, tel. '7'1-52-38,
w god}!inąch od 8.30 do 15.30.

Liczba miejsc
ograniczona.

186tZl "

ZAGUBIONO
prawo lMdy na n~ko SztaMera
NAJMODNI.EJSZ!l
choda- Ignacy IQ'Oikusowa 80.
18(1815 g
ld o epodach
mJękklch
r021po.ozął
pil'odukcj.
AGUBIONO pil'awo la7Jt1y
~zedat zakl.ad
C)lm~
tortar9ki. KOilodzlejskl, Ze- na nuwiako Jerzy Wdtallgowsk\,ego 1. teł. 311-39-98. IIZew«Jd. Ł6dt, Gotrkiego 9'7
13581Z g m. l\!.
1~ te

na

kursach
1848-k

OBRONY PRAC DOKTORSKICH
Ozleka.n I Rada W~dZiału Lekanklego Akademii Madycznej w Łodzi podajll do wiadomości, że w sa11
posiedzeń Senatu. al. Kościuszki ł. II p. odbędll sili
publiczne dyskusje nad rozprawami doktorskimi:
DNIA 13 CZERWCA 188. ROKU:

L~śn!

zgulII1ine

S Y

Ośrodek Polskiego KomHefu
Wsp6łpracy z Alliance

· ~?

pil'zyjmę.

33-43-53.

1769-k

nlewy!!:od,ne~o

reperacje
MŁODA, atratkcyjna przed obu'W"a
si ęb lo rcZ./l
e!kcmomista. pet!ny zakires. Kllnl":a OG'IIa.ńska 25.
praktyka w hall1ldlu
po- buwIa 17599 II;
dejmie
pr.acę
r6wnleż
sektor orywalbny.
'I'eleZABEZPfECZANlE
rlr7Wl.
fon 84-40_40.
1832>1 g m<>tl'ta.t karnłszv. wlerce_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ nie kolków. 43-T.i-04
ROPRZYJMĘ
chałull:mlctwo s:07Iń9kl.
szycie w gOod:z. 1~8, Bałucki
Rynek 8(3.
l~g
PUSTAKI wytwarzam
ul
Kowalm C2yzna
7, te!~fo.n
OVERLOCK pOSiadam
18-.17-34.
6$'8 ę
przyjmę c1;lałupnlctwo. TelefOill 55-37-79.
- --.. -

-------

tel. 84-56-26,

84-69-92.

UltANE wakacje - tylko
w wyl!'(odmych bu~ach' PC'wlękmanle

na

~ konstrukcji stalowych, ogrodzeń, element6w
ślusar

S>ol·ecJkl.

;

R Z E D A:

~ płyty: stropowo-kanałowe,

tępIę

Robactwo

55·50-! 9.

DYWANY,
POK03 Wylllajęcia

Z." TRUD-NIĘ

SREBRNE pudelki z rodo_
wodem po champlcmie
matka 2I100ta medallstd<:a SI!)1'zedam. Tel. 1MI-'I'7-80.

Społeczne Przedsiębiorstwo

~OKALU

21.

3,S -

OGŁASZA PRZETARG
ng sprzedaż n.w. po;azdów samochodowych:
~amowyladowczy m ki ..Star W-2S". rok produkCji
122ROl. cena wywoławcza
120 tys. zł.

szycie odziety sportowe),
ocieplanej - odziety roboczej, kołder, śplwor6w, dziewiarstwa maszynowego I ręcznego.

----------------.

l~l.

lefon

KOOPERACYJNĄ
z jednostkami gospodarki uspołecznio
nej, sp61d7ielczej I prywatnej w kierunkach:

ZAMIENIĘ 8PÓMzlelcze Mol
(30 m)
W
Konstantyno_ fNSTALOWANI.E k.arnlszy,
wie na wl.,ksze.
Oferty 84-40 ..15. BUiI'wlC2.
6'lI28
Biuro ~łos:zeń. U1l.
2548 g
Slenk'lewica;a 3/5.
NAPRAWA
prll>lt!k autoZAMIENIĘ M-4 na
M~.
matycznych.
zmywa'l'ek.
. ,Amatora" sorzedam, ta. Montaż
programatorów
51_91-419 po 2~.
S'Decjalnych
z
3-letnlą
111544 g l!iwaran.cją. Kacruba
te'!·
M~4-52.
1130506 g
M-' Wlodzew-Wsel16d
pail't~r zamienię n>lł M-3 i BLAC}JARSTWO
'i>ojamdo'
M_2. lJnale propozycje. Tel. we - krótkie terminy 20
1'8,-[4-31.
proc. bon!łllkaty.
Hen'l'Ye668 g kowska 3 o.d ul. NOIW'Otkl
Ratajewskd Kaa:lm1erz.
POK03. kuchnia w 0018490 g
dzl - atail'e budo.wnlctwo
zamienię na
Konstanty- NAPRAWA
po6worl
n6w. Oferty 66$5
lli u 1'0 ta'lll-o. szybko. ChO<!klewlOgłoszeń. Slenk1ewd.cza 31S
oza 25 Pawlak.

SPRZEDAM f.o.ku·n4ę
do
drewna. wallcarkę.
bEliefoon 43-111_6'7. ~odz. 9-<12.
łI'1'20 lIi

dzew-Wsch6dl.

PARSTWOWE GOSPODARSTWO ROLNE W KORYTACH;
99-10'7 DASZYNA
OQl,.ASZA PRZET ARG OGRANICZONY
na sprzedaż. nieruchomości położonej w Osędowicaeh. gm. Daszyna, skladaiącej
się z:
1. Bukaełamla murowana l,
2. Budynek bydroforni murowany.
3. Bukaciarnia murowana II,
4. Bukaciarnia murowana III,
5. Drogi betonowe,
6. Ogrodzenie,
'f. Zbiornik wodny,
8. Szambo betonowe
o wartości 6.994.119 zł.
Prawo do udziału mają zespoły, rolnicy indywidualni ł osoby fizyczne
ł prawne posiadające uprawnienia do pNwadzenia gospodarstw rolnych.
którzy wpłacą wadium w wys. 100.000 zł ł zamierzają nabyć tę nieruchomoŚĆ na własne potrzeby.
.
Rolnik indywidualny może wziąć udział w przetargu osobiście lub przez

1. Samochód
fabryczny
2. Samochód dostawczy m-ki .,Syrena K-ZO"
bryczny 286988. cena wywoławcza - 90 tys

Gręplunla.

OWCZARKI

wg UZP dla pracowników zatrudnionych w gminnych i wojewódzkich l'wiązkach kółek rolniczycb zrzeszonych w Kra,jowym Związku Rolników, Kółek I Organizacji Rolniczych.
Oferty pisemnl' fak r6wnież zglos7e
nia osobiste nalei)' "kładu pod wymienionym adresem w terminie "I dni
od ukazania się ogłoszenia.
1869-k

SIŁOWEJ

no

kg,

u~ywa.nll,
planISeUer. C:zer~śniowa 1.

dwumiesięczne
Czern iJiot a 1~ m.

Płaca

ł\YDRAULIKI

1~

SPRZEDAM: bultl",

.--"",,--::-~--

GtOWNEGO KSIĘGOWEGO

Z~KLAD

SPRZEpAM szikotk.
na
frotte I rajstopy i bUtlę
gazową 11 kg.
Ofert y 6694 Si uro og.łoszeń. Sienkiewicza 3/11.
SPRZED-A-M--Zb-i-o-rn-t-3(-2SOQ-1
i pompę wodną "Kama",
tel. 512_88-20.
WilIS g
lodówłkę

łowej,

Z

Tel

ANTYKqROZYJNE
pleczan~e
nadkola
skI. SO'lalllk()wa 4.

SPRZEDAM
komfortowy
restaMr
wy"oezynkOowy.
dywan 2,5 x ~,!i,
butlę
kg
propan.
Te1ełon

KUPIĘ nleduią działkę rekreacyjną z domkiem, llajchętniej w GroLnlkach lub

ślusarzy-konserwatorów

NAWIĄŻE WSPOŁPRACĘ

94-62-'33.

ZAKŁADY PJWOW ARSKI·E
w ŁODZI, ul. ORLA 15

a

"potar 'I1S 136"
IPrzedam. Tel. 84-9'7-6'7.
18609 g

-

Informacji szczegółowych udziela
dział
służby
pracowniczej w Łodzi, ul. Wapienna 15, tel. 51-0.f-33
lub 51-04-14 w. 27 w godzinach od 7.15 do 15.15.
l 780-k

Z

automatyczną,

PRALK1ii

kierownik działu kalkulacji cen l normowania
pracy,
kierownik bazy transportu i sprzętu w Zgierzu,
programista ze znajomością EMC Mera 400,
inżynier elektronik o specjalności .. telekomunikacja lub informatyka",
śtJecjalista ds. transportu l sprzętu,
inspektor ds. zaopatrzenia - branża samoch.,
księgowa ds. księgowości finansowej,
bufetowa.
WPDiM w Łodzi z~pewni:
wynagrodzenie wg Uchwały 60/82 Rady Min.,
nagrody i przywileo je wg Karty Pracown. Budowlanych,
sze~oki zakres świadczeń socjalno-bytowych.

186L1. g

Zagraniczne

LALMI

ZABEZPIECZENIA antyko
rozyjne na ji(orąco. Myjn.\.a - oełny serwis mycia
t czyszczenia z woskowaPRZYCZEPJ!; bagatową N- niem. Ksawer6w,- Ł6dzka
250 C - 9pil'zedam. Gdań 139. Ru~kowskl kil. 15-94-09.
aka 28 m. 23, t>O 15.
185&3 II:
6'730 l!
ALARMY
przeclwwlannaN-U6 E nową IIop1'Ze- nlowe do mlesZlkań,
domdam. Oferty 6709 Biuro O- ków .• Elekta.l". Maśla1nkle
ęłoszeń, Sleruklewlcza
3/11. wlcz ~38_'\Tt-88.
lI69Il g
,ZASTAWI') b!OO"
(19'78).
mo!l>Ory>nkę
sprzedam. CYKLINOWANIE b~Zlpylo
Ł6dź, BOhdanowlcza 3.
we, lakIerowanie
84-00-50
19~36 g
zakrzewski.
1'1361 g

1tPr-ze-

-

Przedsiębiorstwo

868IS II

KOLEKTOR
BSIICy
do
Mosk1Wlcza 401 kUipi.. te!.
'18-46-00 t>O 18.
111543 g

18613 g

int. ruchu,
produkcji i roz-

liczeń,

~
~

SPRZEDAM F50 1!S 1'01\( ANTYKOROZY3N!l 281bez'
1'983 przebl~ ,tys.
'k m. plecza11lle pojazdów
/(IwaOfert v 18584
Biuro Ogło- rancja. Inż.
Cza,kov,~,
lzeń. ul. Piotrkowska 96. Znlwna 31, te\. 111_99-83.

PENTACON al,. TL
fPI"Zed.am. ~o..'1"

na niżej podanych stanowiskach:

~

I

1'1'9441 g
---------SPRZEDAM kolumny
1()O
W. !P)r.mofOll1
"Bernard"
na gwanncjl. Konstantynów. SWI!erczewsklego
34
m. 10 po 18.

Wojew6dzkie Przedsiębiorstwo Dr6g I Most6w
w Łodzi

~ kierownik pracowni projektowej
~ ki~rownik działu przygotowania

aprz~

DYWAN t,S x S,B <1am. Tel. &3-56..24.

Godz. U .... lek. DANUTY OELNITZ - pt.: "Fat'makoprofUaktyka powyllilll:owego 9kurczu oskrzeli •
chorYCh na a~tmE:".
PROMOTOR: prof. dr Mb. Jerzy RoweckI.
Godl. 12 - lek. RAFEULA ALAMA - pt.: ..CzylInik UWillnlajljcy histaminę (HRF) pochOod.:enUl limfo<:ytarnego u cnorych na astmę - llmfoklnoWJ' mechanizm uwalniania meadlator6W".
P.ROMOTOR: pr~. dr hab. Jerzy Rotnlecki.
Godl. La - lek. JOANNY 8TEMPCZY~SKIEJ _ pł..a
doguzowego stosowania propionibacterie na
stan immunol.oglcmy I wyniki leczen.ta zaa\\ansowanego ~aka sutka Will programu FAC".

"Wpływ

OSRODEK
BADAWCZO-RnZWOJOWY
OCZYSZCZA~MIAST

FIATA ue " (odbiór 1)0
1986) sprzedam. Ot-erty
6653 Buo
O~łos~,"Ut.
Slerukdewlcn 3iS.
.,RENAULT
całości lub
sprzedam.
49 /501 m. 7'9.

Go l' 111m"
w
na części
Ma1Jcrewskl-ego
PO 18.

SPRZEDAM
Fiata
~1'9801 51-69-:112.

P

g

sprzedam .

.. ŁADĘ lSOO"
Tel. 84-50-98.
.,PEUGEOT

:\,216.
~881'1

!Cl4"

diesel,

rozruszm~'k ,
poonpa wtryskowa, świece. opony części aprzedam.
JaJrOlWa

13.

18581 g

SPRZEDAM Fiata 125
combi (Im) Zduńska wol;a. Na.rultooW>!cza 11 Qg!ądać
po gOdz.le.
18'136 g
FIATA laS p e50 (1983) la..
kler czerwony, po małym
przeblell(u natychmiast
sprzedam. Oferty 6'708 Biuro Oll:ło.szeń. S l-enk I ewlcza
3/5.
OPONY
Id III -

11111

x

13.

odatą,pię,

bł>otnl

14_21-34.

11l!3S I

W ł..ODZI,

niżej

•

ul. OKOPOW A 70/106

ZATRUDNI OD ZARAZ
wymienionych pracownik6w:

inżynier6w lub techników me-

chaników na stanowiska konstruktorów,
• ..inżyniera lub technika' elektryka lub elektronika na stanowisko konstruktora w pionie badawczym,
• ślusarza na 1/2 etatu do prac
gospodarczych (może być emeryt),
• radcę prawnego na 1/4 etatu
(sprawa aktualna od IV kwar·
tału br.),
• sam. referenta w dziale administracji.
Zgłoszenia

przyjmuje dział spraw
pracowniczych. pok6j 305, III p.,
(budynek mieści się na terenie
WUKO). telefon 57-79-48 lub
55-51-18.
1749-k

PROMOTOR: dl>c. dir hab. Anna

PJutańska.

DNIA 11 CZERWCA 1114 ROKU:
Oodz. U - lek. KRYSTYNY MALEC - pt. ..PrzydatIWŚć badań polikardlograf1cznych w oce01e dynamiki skurczu lewej komory w kardlomiopatiach \I
. dzieci".
PROMOTOR prof. dr hab. Barba:ra

Oęblea.

God,. 141 -

lek. MARII RESPONDEK - pt.: .. Pn;y.
datność badań echokardlograf1cznych typu M-mod.
w wybranych zaburzeniach rytmu serca I przewodnictwa u dzieci"
PROMOTOR: prof. dr hab. Barbara Dęblee.
Godz. 113 - l~k. JOANNY KUSOWSKlEJ
pt.1
"Oo&wladczalne badania działania
anlyarytmlcmeglO
I hemodynamicznego nowych N-IlFylowych pochodnych prokalnam.idu".
PROMOTOR: doc. dr hab. Przedzlsław Polak.1wskL
Prace I oc~ny recen:z:ent6w znajdują się do wlllądu
w Bibliotece Głównej Akademl1 Medycmej w Łodzi,
ul. Muszyńsklego 2. Wstep na rozprawy W.1lny.
2014-1C
Dziekan l Rada Wydziału Elektrycznego Politechni_
ki Ł6dzkieJ podalą do wIadomości, te dnla 14 czerwca 1984 roku o godzInie 13.15 w sali konferencyjnej
Wydziału Elektrv<.'zoego POlitechniki Ł6dzklel
(uj.
Stefanowsklego 18/22) odbęd2.ie się publlczns obrona
pracy doktorsku~l mgr Inż. JERZEGO POWIERZY na
temat: "Przeclat-alnośł diod I tyrystor6w w warunkach pracy z podwytszonll czestotllwośclą".
PROMOTOR: doc. dr Jeny Luc1ńskl
- polltechnlka Ł6dzka. /

Z pt'aclI doktorskIl I opiniami recenzentów motna
czytelni Biblioteki Gł6wn~i PoUte.

zapoznać się w
chnlki Ł6dzkiej .

1981-11!

DZIENNIK

ŁODZKI

nr 131 (10619) ,

/

..

"

. ·SPI

..

'

)

SLĄSK

WIDZE\V

WROCŁAW

CRACOVIA

0:0

tKS 0:0

(OD SPECJALNEGO WYSLANNIKA)

lIR"

Jedenastka Widrz.ewa
Hn&_
$Gwala n-a awelm kGncle
.łabY
'Wy.tęp .
zremisowała "e Sląłokleni
WlJ'edaw, który wystąpił na .ta.
dłonie przy ua. A.. mil CUl'WQnej
05łabi'OnY brakiem Pękali, zaw0d2\4·
lu podsta'W'OWego skbadu· W . p!er_
wszych minutach tej ligowej poty.
Q2l\c1 można było od'Illeś'ć wrllŻenle.
n goścIom niezbyt za'leUło
na
uzySkaniu
korzystnege' rezultatu
Ata'kowald bez prz.ekenania bramkę
broniącego tynt razem SolelIty (Mlynarczy!k byl chory) I
w zasadzie
"układaM" aoble grę w środku bot_
. . z zlllbezplecżenlem
'W}asnego
pnedpola, Nic zatem reweiacY1T!ego
w wY'lronanliu ŚląSka. kt6ry (lobrd
mn.!ej więcej taki lam styl wat'kl
na łódZkim stadlOll'lle. jak wlękSZ-OŚĆ
dru:tYII przyjeZldJnych. Wld_ zatem
IIm'U'!l7lMlY został do ata,ku pOzycyj·
ftego I nte za bardzo teł: en~le2ltI4e
.talltoował bramkę Jedynaka, ·który
,.<11: alę p6mlej oka.zało wyrÓSł na
bcma<bera tej ligowej potyczk.!.

Ciętych ataków bram'\ó t.K8.
"
63 mln. Ka.eperek trafił w stupek,
. LU - J. Robak~ewlez - Bendlr.Owskl, Oajda, DlII.u1ta, Wenclew'Zaś W 86 mln. Hnatlo znów n1e-preakl, R6tyckl - Wleteska (od 68 min. Bayer), Cbolnaekł, SybilSkl
cyzyjnle lllderzył (podobnie la.k je_
Kasztelan, Baran.
gO koledzyl I pIŁka odbiła 1IIę od
CRACOVIA: szczerba - POdsiadłO, Dybezak. Nazimek.
Zych
poprzec71k\. ByŁa to ostatnIa grołna
WrześnIak (od 56 mln
Kacperek), Bzukala, SurowIec (od 6&
sytuacja
gespodarzy .tworzona
n.
mln. Kuć). Graba - Hnatle. Kubisztal.
POłu
karnym
J
Robaklpwicu.
Zółtą kartkę otl".llymał Sybłlskl (LKS).
_ _ _ _ _ _ _ _...:: Wcześniej boowlem łodizlanle
uporząd'koowal' ~rę I pilnowali korzystnego dla si'eble re-z:ultatu, nie re_
W tym ligowym slX'łJkanlu.
~ g~ akcję o!ensywmą. ale jednocześ_
strzelenJa
kelejkl mistrzowśldej
gospodarze me noszącą zarodki zdobycia bram- zygnując oczywiście ze
kI.
Kas:<telan
ostro
strzelił.
bramgola
Raz na lIste strzele6w
mógł
mieli jeden klarov.-ny cel:
wygrać
kaorz
gQ&pOOarzy
SzczerbR
zdołał
je_
sIę
wplsać
Baran
(1Ió
mln.),
Il!cz
z ŁKS, zdobyć dzięki temu
dwa
punkty. kotóre W j<aklmś s!:opnlu po- dn<8k ebronlć piłkę, ale ta akcja w dobrze InterwenIował Szczerba. nawyrażny
SPOsób
ostudzl!a
zapały
a~
st~t)nym
razem
powstało
o-gromne
2lwoUly'by Cracov!l na uratowanie
ta,kującej Cracov!.!.
zamIesunIe tUI ociu karnym goS":lO_
sIę przed spadkIem. Na przedm.ec'ZOdarzy
mln.l. lecz tadnemu e aBwej ed!?rawle trener łód:tJklej jewodników
łód~l<1ch
nie ud.ało .Ię
Po
przerwie
,uż
w
fi
mLn.
m"';u
denastkI Leszek Jezierski,
za_
celnIe umieścić oHk! w siatce.
.
pro-gramow<!ł r6W'l'1I~ sw6j
zes9 6ł ledenastka t.KS o mało nie uzyskaS')(lo'; ) ,
na odniesIenie zwycięstwa.
Jego ła prowadzenLa I w ten
Spo1lkanie
nie
stało w
sumie
na
s!)ełnlłaby
życzen4a
swego
$7"0"_
podopIeczni nl'e rez;'lga1ując
jedna,k
SkończyłO
się zzalem po(l,Z;alem
nlowca. Wieteska bardzo
dobrze zbyt dobrym pozIomie I mołma rzec
punktów. a kibice z pe<dlZiwu mU- z tego ambitnego celu stawiali od scen:tr0';Val pilikę do nadbiega
. ~ ) że było tY1pową walką o punkty. vi
pleorwszvch
mia1ut
na
podzJał
punks ieI! chyba pr?eclerać oczy obserogromna
'S~I\~klegO,
a
ten
z
od,ległoś~l
8 obozie ŁKS za·panowała
wując
~rę
drużyny
przyjezdnej. tów Widać te byłe w sposób bar- metrew nie tra!'.ł w n~ I w ten radość, natomIast dla
g<Js!)Odarzy
łódz_
WroclaswlaJ'lle, w niektórych bO·.v'em dw czytelny w poczyn<!nlach
rO'llOOC7ął
się
piłkarski
roro'Ział
pł'l.
linii sposób nie 'llPalazala sIt: w siatce.
fragmentach drugiej połowy
wa,l- kiej Jedenastk.!. Crujna gra
po źeg:n.aa1 la nad5'Zedl czas ...
prz"'"
PJbkarze Craco,'1!
W"""',,,,,' " '-1
czyIl r ogromnIl delermlnacją.
tak defensYWlll~h. kleroowanych
.j akby od rem1su zaletale lxtobycte Dziubę, f()'Zbijanie otens~-nych po- za, pqeszU do leszcza bard2leJ za..
WIESLA W WROBEL
przez nich tytułu mistrza POIlskl. A czynań ~esllodarzy. oto pOdstawowe
WldJzew' Na pewno raz!I bra,kiem udanIa w tej Ii~we-j potyczce.
Cracovia zdając sobie doskoaIaJe
strzeoleClkiej skutecZlno.ścd, Z tym I'ę
trzeba zgodZlić. bo prreele1
\OdzIa- sprawę l sytuacjI' w ligowe' tabenIe nIe zdobylI goda. Z dr~lel le- II ostro ruszyła do ",rrodu jUll! od
dryak strony mOMa było zauwatyć plerwsze-ge .,wlWlka sędzle~ p. Ja_
WIele mankamentów w grze. Brallcło nusza EksztaJna z Warszawy. Notu!)rzede. wszystkim zawoóndka
który .1ę w swo,'m notesie. Ił mln. - 00-ootrafilby pokIerować poczynanIami I>ra akcja Kublsztala I celny strzał.
swoIch kolegów a jednocześnie je_ Na posterunku 7lna1duje sIę J. ROba_
dmym S'Zybklm podanIem na dużą klewlcz. 17 mili. - Surowiec edda_
od.1e~Ć
umo<żllwić
przeprowadze- Je precyzy .\1I1y strzał I zn6w ł'>dzkl
20 ___
nIe szybkle«o lcentrata,ku I zdezor- bramkarz dobrze 1a1~et'Wenlu}e wybl1:0 - Bargieł (61)
'7'. Vlototl'la
26:77
ganizować
szv'kl obron:ne przeclw_ ~ając pl~kę nad poprzeczkę . 28 mln,
%:0 Pawlikowski (8%1
' 8. Zagłębie L.
25:27
..
kiks"
Dziuby,
który
poszedł
z
2t6--3II
nik6w; NIektórzy z nilnych e'oSElrZólta
kartka Wojciechowski
9. Za!(lęb1e Wałb
24>28
3l--l9
wa !:orow tego Iłpotlkan la mogli .a- nitką do !)rzodu. Sytuację usIłOwał
(WłóknJarz)
10 Gw<!r<lla
24:28
ratować
Rótyckl
faulu1ąc
jedne<to
z
13-20
\}watyt również te
lelu graczy
WLOK.NIARZ:
Per~ada
Ku- 11. Chemik
N:241
wol,ny
2.3--4'1
nie wytrzymało tego l!)Otkanła pod Nwod",lk6w Cracovii.. RZ'tIt
"'11Ma. Sotyn, KC>Il1orO'Wski
(od 'ffl 12 . Pla&!
2.3:29
1&-27
W'Zg!lędem kondycyjnym (nIe będżle w wykona",lu Kublsztala I zn6w na m!n . Cleslf"lskl). Serek BąklewlCz ,
13. Odn O.
2'2:30
22---:6
my wymlen,a\!
na:rw'skl.
Czy 1)O.~terun'ku n'ezawodny J. Rob<!kie- R~tkowskl •. WOjcIechowski, Skiblń 14. Arka
~l::U
wlcz.
2~
przyczyoną bvla tylko auu? ...
s·kl - R06lńskl (od 16 Jacek) So- 15. Celuło:za
2.1 :31
18-32
'
:6. OlllIllPla
Dopiero w ~-4 minucie tej llgowej wiński,
20:32
111-31
ANDRZE.J SZYMA"'SKI f''Wa·I'':zacji ŁKS przeproowadzll druW przedmeczewych zapowiedziach
WYNIKI
prasa krakowSika stawiała zdecydo- rów
K grupy II'. Gó rnlk
KnuOIl'ona K4elee
4'
wanie na jedenastkę z pabianic. :>Ile Igloopol
Dębica _ st J .0
C1 :0),
oto kom.plet wyn!Jców 28 kolejki spotkań p!lkarsldel ekStradawai!10 żadnych szans nowohuckiej (2:0). Raków Cz-toch a Mielec 5:1
klasy: WiJdzew Łódź - Sląs k Wrocław 0:0, Cracovia - !:.KS 0:0,
drużynIe.
Wydarzenia na
boisku dOlnllak 0'2
."owa Ra_
Balty<k Gdynia - WIsła. Krak o w 0'0 G6rn~k walbrzy.cb - G6rnik
zrewidowały }edna'k korzy.;tne
dla Staj Stabw CO .I). BłękItni Kielce Zabrze 1:2 (J:,I), S7lOmblel"ki ,By toin' - Le®ia Wanza;wa 2'2 (1:1 ).
Kroków _ a Wola 1:0 (~:O), Hutnik
Włókniarza zalX>wiedz<i.
~~ń ~~~I-;:; Ruch Chorz6w 3:1 (3:0), Zagłębie Sosnowiec
(0:0) Wisła ~~~Iarz PabIanice 2:8
(1 ,1).
2:2 (1:1). Motoł' LubliJn GKS KabO'Wlce 1 '2
PIłkaru Bubnlka od pocz"tku me(0:2). Broń Rad~ Resovla
2:2
czu ruszyli zmasowanymi
atakami torn 0:0.
P<»on4a Bv_
\la
bramA<ę Włókniarza. Raz po raz I
TABELA
decholtzilo d<> "'&mieszania w okeTABELA
l!cach pela karnego bramki! Percl. Lech Po.mań
.1
~
19
41. 15
4G-le
sady
. Obrońcy WłókniarZ<!
umle2. WIDZEW
3
12
38-Z3
13
38:18
(rnpy
II.
1ętnle
kierowan ~
przez Komorow3. Pogeń Szczecin
8
:;J~6
15
35 :21
5
skl,,€o wych<>dzU1 jednak z opresji.
4. Legia Warszawa
7
~3 : 23
12
9
42---30
l
R
d.o.mlak
3&:16
Kiedy stoper pabianIckIej dTu'Żyny
~~-ll
}.J
5. GÓrnl.k zabrze
8
.\1:25
9
a-as
2 pelonla
przytOmnie wybił pakę sp!'zed linii
'I:~
'11-22
7
8. Motor Lublin
8
13
29 :27
2'l--lO
3. WLOKNIARZ
31:21
bramkowej
kle<!'
?eresada
,'o
()_
!6-Zl
'1. Gócnllk WałbrzyCh
10
8
10
2&:28
~~3>1
4 Res"vla
~:2'!
..
~!l
wl,kową
pand"
wyłapał
.•
U"
Kru10
8. Ruch Chorzow
a
27~
10
211 :28
2'r:2'5
~-'i
zca (podY'\ttowanll pnez sędziego w 5 Stal M.
10
8
9. Sląek Wrocław
28:28
311-44
10
R. Górnik
~:2G
itl~(I
łl
minucie
za
problematyczną
ręd:ę
12
lO. GKS Katowice
7
16: 3:1
9
:'3-41
~:26
Serka) wYdawałe się, te Wh>kZliarz 7 Hutnik K
:!.;!.-.24
1,1
10
31-36
7
11. Wisła Kraków
25:31
8. tę'IOO-OOJ
~~:28
nie może przegrać sobotniego me31.-33
IJ
1Il. Bałtyk Gdynia
8
11
23:3-3
23--~
9 Korona
26:27
czu
w
N~J
Hucie.
2'1~
10
:!ll-:M
5
t.\
1'. Za·~łeble Sosnowiec
!3 : ~
·D. .Taglellonla
215:27
2I\--l9
7
13
8
U, ŁKS
23:1:13
2ł1-40
Zamiast oczekiwanej zmiany tem- 1. HutJn\.k W
U:28
g
l'l'---l1l
14
5
18-33
15. Cr acovia
19 :37
R1ęklbnl
24:28
!)a gry. oglądaliśmy serię llieu ~o·l
16--.1!C1
15
7
5
16:38
m-ó2
16. SIlool1l'biet1k1 Bytom
I
•.
Stal
St.
W
nych zagrań, nlecelnych przerzutów
2'l:29
I~
Raików
23:U
pil!kl w kierunku obu napastników 14
2!-27
~I:311
W tej syiuaeji obrońcy Hutni.:ta nie 15 Broń
19--:011
mieli wlęl<szyC'h trud'I1Ości w prze_ 16. Wisła
19:33
2e-4()
chwytywaniu plł;k:1, Gospod<!rze atakowali, uzyskując wyrażną PFewagę . Coraz częściej gubili sIę
w
akc.lach
defensywnych
piłkarze
.. W ostatnim meczu kontrolnym nie z portugalią 3:2 (2 :2). Obydwie WtQknlarza. W 6'7 minucie Hutnicy
przed mistrzostwami Europy, piłka bramkl dl" Portugal!1 zdObył Jordao obJęl1 preWad2enie . Piłkę
straci!
rze FrancjI wygrali w Marsylii ze (14 min I 33 mln.) a dla Jugoslawl! Slkibińskl, orzejęli Ją' nrzecLwn1cy I
(INFORMACJA WLASNA)
S~kocją
2:0 (2:0). Bramki zdobyli : SUSlC (W 20 mln), Halllodżic (w
44 BargIel nie d,a1 szans
Peresa dZle .
Grresse W 14 mln. I Lacombe
w min.1 I Stojovic (w 82. min.).
Utrata gOla nie zmobUlzowala
je_
Po pIątkowym suk
te
29 min.
dnak pabianICklej dru:żyny do skU- na z wlcemis$rzem p~fsk.i (wygu
• Trzej angielscy kibice - chull- teczniejszej gry. Nie pomogło
tet brzySklm Za gl b
.
- Wal·
2
Był to czwarty mecz kontrolny 1 ga~. kt6rzy przybyli do Rzymu na
WlProw<!dzenle przez trenera Fuda- tenisiści MKT~;-m
), w sobo'tę
czwarte ~wyclęstwo I.ospodarzy ME. mecz Roma-Liverpool
skazan'l zo- leja dJw6ch Z<!woc!a1łków. Nadaj Hut. wlślanern
Kr
eny I &ę z
Nad..
Mecz w Marsylii Francuzi rozegrali stali przez rzymskI sąd na trzy 'nie· nik atakował uzyskując
wyra:!:ną
piątkoWym
~~~:
POdbudowan!
po t~zytygod~iowym okresie przygo- s!ące więzienia z zawieszeniem
za przewagę (W 'I'l' minucie w rzutach l!'rYwl<acb ( II I c·ęstwem w roztowan w Plrenejach l zaprezento· użycIe noży W bojce. w kt6rej
w rożny-olI pll'owadml1 11:(1). Po lroleJ- li zespól Nad:IŚI!::ZI~?le pokonawali bardzo dobrą tormę. Przy le- pobliżu dworca Terminl zraniony zo- nej aikcjl I niezdecydowaniu obroń· na :-'owak wygrał
,ł, Katarzy_
pszej skutecznoścI Ich
zwycięstwo stał mledy Włoch . W trakcie meczu
a z K. Śięczek 6'3
ców Wł6k1rllarza były z;lwodn.l k Wi- 2:~ 8'4
mogło być o wiele wyższe.
poliCja musiała wielokrotnie Intel'· sły I Silembierek Pawllkowskl wPI- krÓtkich ~~~~~~ał"'z lednak w dwóch
wenlować, a po zakończeniu spotka
sał się na listę sUzele6w. W
tym gając młOdszej . y a J erernln, uleFranCja grała w składzie: Bats nla w dzielnicach poł010nych w po- momencie pabianieunie musie:\! p<l- waczkl Agnle~lostrze zn~e1 pły
Batttston, Le Roux Bessis Amoros bllżu stadionu jeszcze długo w necy godzić się z prwgraną I
poźe';o:Iać nie 2:6. 2:6.
Czopek - Karo.li_
Tigana. Fernand~2
(od 68 mln. trwały awantury. Policja użyła ga- sIę z -narzenlaml na awans dQ ekS_
Genghlnl) Glresse, PiaUni
trakl:asy.
- La- zów łzawiących.
Zadęty pojedynek wtOCZYł
MI
combe (od 46 min. Bravo). Bellone
LeWandewskl
ful
•
Król Arabii Sauc1ylSkiej Fahd
WYNIKI grupy I: GwardIa war_ cha~
(od 68 min. Six).
który
ukOńCZYł
I
z
dwańskl
m
robi wszystko, aby pUkane tego szawa - Olimpia POznań 0:0, CelUdzianIna S'4
. s t: sukcesem
lokraju
nie
narzelc<!ld
na
1e~e szczo- loza
.• ł.6, 6:4. Maciej KOśKoo;trzyń
- Odra 0001<
Z.l ka
... W meczu finałewym o puchar
ZWlYj ciężył Górszczaka
6'2 6'!
Le_
Danii, piłkarze Lyngby wygrali
z drobllweść. Po wyg·r anlu led1'lego z (0:1). Stal Srocmla SZczecLn Wyg
taJtż
b
"
.
KB Kopenhaga 2:1 DruZyna Lyngby tur-nleJów ofiarował on każdemu z chia Gdańsk 1:2 (O :2.). Victoria J a_ Rafa!ra pOkona~
J<!racla ZWIerzowje
graczy
teren
pod
budowę domru w wonno Moto JelCQ: Olawa
0:1 Andrzej zWYClożył rOM
te także aktualny mistrz Danii.
sza
7:1,
8:%,
a
dO'W'Oln ym mle}scu \. bilet lD'llnłczy (0:'1) Olimpia Elbląg - StIlen Go- 6:3.
..
oszczaka
':3 ,
I k'lasy do wybra,pego miasta świa_ rz6w 1:0 (,1:0), Zaglęl>ie" Wall'" '''cl-}
... W towarzyskim meczu piłkar ta.
Oby tyLko pUkane Innych kra_ - Arka Gdynia 1:0 (1:0). Odn Wo_
skIm w Sydney, reprezentacja Au- jów nIe zapragqlęll podobnych
Zmęczeni gramI s1nglowyml
a_
drzi ani e przegrall
10 _
stral11 wygrała z Glasgow Rangers wa n sów od IłVi'Oic.h szef6w. NIe ka~_ dz-l.slaw - Piast GliwJce O O (
poHce - Za~ęble LubIn .
Jeremtn i N
wszystkie deble
3:2 (3:1).
d ego 8tać na hojność ara.bsklego
(wr6b)
skleI
parze
'
Ś~~k
'f~y
krakow$zejka.
2 :6.
KOloczyńskI
zopek
2'6
... W tewarzysklm meczu, rozegra'IIABELA
Radwal~s'kiemu I zG Kośką
ulegl!
nym na stadionie Wembley w Lon•
' <8 Nepstadio·nle w B-udaipeszde
4:6,
a
braci
orszczakowl
ł:6.
dynie, piłkarska reprezentacja Anglii rozegrano towarZYSki mecz ollkarski
z Jaroszem al ~wlerzowie przegraJ i
arupy I:
przegrała z drużyną ZSRR 0:2 (0:0). w którym reorezentacja Węlller zre_
oszcza·kiem 5:7, 3:8.
1. Lechia
319:d3
5245
Bram)d zdobyli' Gocanew (W 53 mln) misowała z fIIna~lstą mistrzostw EU- 2. Oli.m:p.ia P,
!wrób.)
38:H
32-16
. oraz Protasow (w 90 min.)
ropy - H1s2lPmlą 1:1 (0:1). Bramki
3. Odra W
3Il:20
23~O
zdobyli: d'Ia Węgier - Kardo~ w 47
4.. Meto Jelec
:n:~
18-18
• W towarzyskim meczu piłkar mln.. (\l.a HiSZlp8n1ł - Rlncon
w
5. Sta.! Stoeznta
2tI:26
24--.2'2
skim Jugosławia wygrała w Llzbo- %3 mln.
8. stdlon
211:2'1
~'1

na wyrl1lld tego
manev.TU IX> przerw'e. Od początku tpj
części gry wldzewlacy
ruszyli ostro
de przod·u. U'Zyskall przygniatającą
przewagę, której niestety nJe potrafili u.dokumen1ować zdobyciem zwycięsk i ego ~ola. fulz po raz na trybunach
zawodu .
Bo oHka bądź omijała o centymetry jej'en ze słupków bramki Sląs
ka. bą<llŹ tei Jedynak z og'r omnym
w~'cZ'lłciem oraz W rumie też szczę
ścIem
Interweniował.
Bywałe
r6wnlei I tak, że pllkę z I1nll bramko_
we.l wyh!;)all obrońcy goścI.
Tru_
d",o więc wyliczyć wszystkóe degodne sytuacje pOdbram,koowe stworzene przeor W\drew. ale najbliżsi
u,,:\'~kanla
u"'>rap;n!oneg..., gel<! byIl
WIjas, Wraga, Leszczyk (d'lĄ,"U 'krc""'le).

I

WI,DZEW: Boleata . - 8wS4te": ·...6jelC;lIt. 'lftJ.., Kaml6skl
JawoTSkl tod 18 mhl. MY"ł6akl}. 'lteJllke • .' Wra.a Leszeayk,
Ddekallliowskl (od 39 mln. Gierek), Smolank.·
'
SLASK: Jedynak - Mat".. prayboł; .'!topye"I, M.aehaJ Pę
kala (od 70 mln. tur,k),' Pru.U'; ·'flIrallle'l\'lez. 'Fa ber socha
(od 50 mln. KUjawa), MlkolaJewin.'
,
_ _ _ _ _ _ _ _ _..;
'

.po.tkalł)la ty!lko W6Jcle~1 (na~lapszY

_w~ I);!l bolS'ku) orzy
wlsilu stłłych , tragm.entów

wykonygry wę

dNl'Wlll na !)Ol. karne go,~cI I wykOrZ,Y'Wtując. Irl"0$e w.arunUd
fizyczne

precyzy~yml

a;trze.Uć ~

główkami
ualł<.wał
ont ca\ne. lec?

Były

n~ polllaua:!y odlX'wled:l' ej moc" I
Jed:vnalk u-porał .ię z OIbroną tych
ntle1t. . 3'e6na'k w 7r. minucie na Ilstę' ItrzelC'Ów o malo nie \vp;sal się
Mt~Qł.j~C%; 'Wroclawlaa1ln
w y_
Itorzyńał 'nle!)Orozumienie obrońc6w,
dopadł dó odbltel orzez ~ed,ne:;o z
n1eh' piłki I pewną ])aradą zażee'nal
nlebe~ecz.m.two Belesta.
P6zni",'
próbował.' YIlCzęścla Leszczyk z wddlte~... led'tlak będąc w pozycjI sam
M
um ·z · bramkanem nIe ootraf'l
O'lanował plłltl. Wlady!llaw
Zmuda
w142ąc
te - '~a .woim podOlj)leoczny.lY' t:a bard-zo nie uklad.a się. a IIrtta pomoey Sląska z Taras'ewlcz·em,
l"a~rem. Pruslklem I Noc~ wyratnie lI~rul. ńad tli sama formacją
w Wt.dlz_le d()kon.ał ~any Ozlek.n<>'l!/lllkll!g<J (dlaczego lego?)
n.
G~~.. ehcllt' wyrbwnać układ
sił
minutach w środkowe1 .trełle bo'sk".

CzekalAśmy

odzywa~

się

jęk

I

I

m

Hutnik Kraków -

\Vl'óklliarz Pab. 2:0 (0:0)

z

(DALEKOPISEM

Złoly medal był: luż, luż
Z brllllowym med.uem:u
traeele
JIllejsce wracają z IV pUkarskteb
mistrzostw Europy JunJorów do la~
.. !reprezentanci polSkI. W Bledlliel.,
" meczu o trzecie miejsce pokoaaJl
oni Irlandię 2:1 (2:0). Bramki zdoby·
11 Mirosław Jaworski W Z8 mln. I
DarluslI MarcinIak w 31 mUl. Gola
dla IrlandU strzelll Neal w 'li mln.
Zloty medal przypadł w udzlale dOŚĆ
niespodziewanie pogromcom PolakÓW
w półfinale - Węgrom. Wpbec
'1'0
ty.. widzów wygrali oni
rzutamI
karnymi /Z gospodarzamI l głbwny
mI faworytamI ME plłkarzaml Z~RJt
3:!. Po 110 mln. regulaminowego czasu I 20 mln. dogrywki na tabUcy Ita410nu Im. Lenina na t.u:!:n1kacb -wtdnJał wynik 0:0.

W meczu o a mIejsce zesp6ł PoltIkl wystąpił w składzie: M. GuYw.ez D. Nowak, l. DJ,łehD'lnkl,
J. Mróz. J . Glszka - A. Rudy (Od
a mln. D. WojtowlCZ). M. Jawo~.
M. Kuras - R . K'lSeckl. D. M_mnlak. J. Zlober (od 110 mln. A, Golecki).
Po raz kolej n:\, polsld zeap6ł rozegr... dobry mecz. otrzymując od
licznej widowni oklask\. Trzy zmiany, jakich dokonał trener Mleczyaław BronIszewski w stosunku
do
"telaznego składu" były w .umle
udane. szezególnle podobał lIlę. Ku'aL
. ,
TylkO przez pierwsze 18 mln. Irlandczycy byli dla naszej drUtyny w
miarę r6wnorzędnyml rywalamL. !lyli te! w 3 mln. bardzo bliscy t:d~
bycia gola. Od 13 mln. kiedy to

Kiedy S. Bubka
przeskoczy 6metrów?'

ładnym 'l1lnym

Itrzałem

popl~ał

~Ię

Rudy ton grze nadawali
Polacy .
Szyb Ide rozgrywanie piłkI. celne podalła cle napałlt4'llkÓ'W tr})rawbły rywalom .coraz więcej kłopot6w . Padly
ta dwie bardzo ładne hramkl
I
[$M.ezyey powInni Ilę cteuyć. te
n'a przerwę schodzili tylkO z taką
~tra~ą. Najpierw Jaworski swój długi
rajd .zaltO\\ezył
Dleklelnle
sUnym
~f2&łem pod poprzeczkę. a następnIe
M/lrełnlak po ze.polowej akcji I podaniu , Jawtlr.klego
Zdobył
drugą
bumkę. P9d konJee meczu
Polacy
«?padlJ, z. ano Itlandet:ycy Zdobyli w
końcówce honorowe,o cola.
, ,..,. - meczu .. polaklej .zatnJ zapanowala duta radołć. wszyscy wszystklDl cratulow.u lukcesu. a przediltawlcli!l UEP'A wręczył zawodnIkom
.1tf_~. wiedale, J91 to
p<ltwlerdzentem teco. te Jesteśmy bogaci w
ptłJtuak\e .Wan.~, te mamy dobrych
tnl\er6wW oata'nich 8ledmiu ła
tae~ Polska pIęć rat:y kwallf!kowałII .,. dCo ~wed ~rld. Nobywaj,e dwa arebme. dwa
brązowe
!DedAt. t raz • miejsce Brakuje. w
tej' kote1!:cji tytułu mistrzowskiego I
ąam' pttkaQe przyznali, te mieli duQ n:an~, aby dokonać tego właśnJe
w Moakwl;e. fteflekaja nad tym przyći:nJła nJ.eco radość po owtatnlm zwyci.twte.. • . w wYPowi!!dzlach zawodnlk6w motnl było wyczuć
nutę
utu _ Gdyby nie ta pechowa
49
I\ltnut. meczu 11 węgrami my grallbytrn}' w wlełklm nnale powiedział. k,pttan lIe.połu Mirosław Jaworakt. .r
. C!Ilł

~y Poar !la tej wysolcotel by,ł nIeudany Dru«a próba zl1coitezyt. .I~ powod-zenlem,
Kiedy
..,ówłe · l.t:eze r.z zmierzyli wy.
. ~k* okazało .Ię. te Bubka skO-eąt e
wYte~. ttdY' ooor'7ec'Zkę
za~"2'JOrl(I . na wyaoko4el 5,88.
PO
. za'kP-fl~entu MwMÓW BUblU
po'
WłeMl.ł: -- ftezUltat ten le1t zasu.
lc.u1Jle;? dla .mnle samego.
Nie. Je.
ttem . 1eftC,ft .. najwytszel
fo1'I!\! • . Sozykute " na konIec czerwca
_ "oc'Z~te~ !I."ea :re~t teras sk(L
e-z"em . •.• 110 I\e Ikoczę WÓ~7>85?

tern

Po raz dlrugl VI ciągu om mieli
kll!r.u.nas'u dni
radzIeok!. tyeJikarz
lIerglej Bubka pobił rekord *wiat •. Tym razem pOdcz" mlędlEynlro
dowe!(e mityngu w Sa\l'lt D~ls ood
puytem osląg,nął I.. m· wyn!.lł , t~
j _ o 3 cm lepszy od pCnr2l'dnte.
;, młt~ tywl UCUlltII'I1erzyl! taJtPOlskI. Nafleplej
la rekordu ustanowlonega
pt:tP te rf1)orezentan.c\
Bubkę tydrzień temu w Bra~yalawie 5{)1!J8ł' 1111 Zdzisław Hoffmann. kt6ry
J&I\s!:u świata z Hetsmek fMooeza) WYer>ał · 1c(lflku'l'8 111 łtrójekdkU bar<lz()
lronik'UJt'S od wysokołe1 5.110 m ł ~ 4o'brym ~11dem l'U4 m.
konał ją d()!)lel'o w trzecie:! ~
ble. Następnie skocrył za plH'MIZ",,", 'N4teml.atr!: ~. . leloltoattetyczWorazem 5,'10 \ 5.'111 m. Po nleu~ym n~' m:w61'ft1eCZ'U 'fII1 Turyme
w
p,o.ku na wYs<Okoścł 5,116 . m ~ roonlft Ulllla-ftow!ł reikord PO<1skl
bl. ~ fta 1M 1ft w CfZule 10.15 sek
slt o podniesienIe I'O'Przeczll:t· &
.t

+Leohla
t liga ru«!by: BudowdanJ LÓd!
17:9 ('7:3).
+
··w. 'fł-on~ngu zakończył się
.;Turnle}· Maetera" w tenlsll! stolo_
-

•

1\

1"MSc1 pillkarz:e r~ . wy aUtum,lej o puchar
J'ugoeł&iWlI.
tlnale g05\)<lldarzy (wlmlata) %0:11 ('1':')'

pokonując w
I!l!mis~rzowie

.

,

Gdańsk

-.ryM, w którym wz.1ę\1 udział dwaj
teprMentanel Po-lakl: Andll'zel Grub'ba , L_ek KucharskI. W trurnle:!Ul zwyelętył tenisIsta , Ił\lOłOwy ChRL
He .'l.tIlwMl.
W meeaJU o trzecie
mI.j8ee· lIpOtkall Ilę' rlliedawnl rywale I ~.,.kwy - aktua1rly
mistrz
- '. Ben~n t wtceml_tt'Z Europy
- ·QTulbba-. Gru'b'ba t02lOOczął bardzo
~brze wy(t'ywając wyramie plETW-.ec~ .eta tl ~t8. W dl'UClm· ł tr:z.eelm !l'zwed' był nł8tety I~y
od
~I" "Wy~YW'lljąe' Ibl", 201:~4.
.• 1!:uroj)e}aka P'ederacja Boksel,
~ka ', ut.w\.eord~łl
Buda~,
jaoko
mlej.cl przyt9doroeznyeh Mlatrzostw
ł'l1;"'ODY hlil"rów.

Tampl!re
Nkońet:yły.14
młOdzietowe mistrzostwa Europl' ."
boksie. ReprezentancI P«akt
wywalczy.li trzy medale. Srebrny zdo.był Ja'brońlllkl,
kt&'y ,all:o- jedY.fty
finałów
• pOdalków awansował do
I w decydujqcym p<lj~yn6tu It.~
IOCII p4órk~ej przegra!. przez fae
'lir trzeciej
rund2le z Naurowem
(ZSRR). Z brąMWyml
medal-mI
WlJ'a01łjll P8IWeł Duda w W,łcUe pół,
~" lI!ł onI 1\1 prozełornle mael.ę1J\< Ieoj I tAtkaslk 'lir kategorlt e4~ II t eZM'Wca. .
klej.
'
.'Mlm:aotrtwa twtat. jl\Jntorów
w
l~ r· ori'bl1dłl clę _
wrześniu w
R~unlł ' • . -młod!ldetowe mlstrzQStwa
'f:Urolt"
r, - 'IV Dam!.
•

W

Komunikat Totke
Duty LOTl:lC.
I LOSOWANU!:
t . 13, 11. 35. 31.

łt

. dOlI. I

n LOSOWANIE
.... _, I'f, C.

•

~

z

pił~o.rskich

bOIsk

r-

Kolarze Ścigali sie
w Głownie

dla lidera nie uznał sędzia . Gol dla - Ursus 2 : ~ (2:0), Polonl!z (W-wa) _
gespodarzy padł po błędzie łódzkich Górnik (KOnin) 2:0 (1:0). Włocłavla
obr?ńc6w. W drugiej połowie spot. Prosna (Kalisz) 2:0 (1 :0) ,
Orze!
kanta z kolei Start nie wykorzY5tal (Łodź) - AZS A WF (W-wa) 3:0 (2 :0).
rzutu karnego. ?tostał on podyktowany za wybicie piłki z bramki
przez jednego z defensorów
UnU.
TABELA
NIefortunnym wykonawcą jedenastki
okazal się Krzyczmanlk.
W tym
spotkaniu nJe mógł grać Barcz. któ- l, START
Z'7
41:6
Jed~'·· •. nl'l1epcyeh bumka65-'-14
ry 1est kontuzjowany.
2. Ursus
27
38:18
r;;" .. ~a~ym hokeju.
Włady
48-26
3 GórnJk
27
30:24
d.... TreMak
!)OlItanowIł zakeńczyt
40-29
S:<Q'ftpatyków
PogonJ
Zduńska
Woł.
LECHIA
Z7
30:24
swe występy lla lod'Zle.
35-28
la cieszyć musI zwycięstwo odnie- S AZS AWF
27
WYltf1łlowlł w klu.ble CSKA Mos
30:24
J4-38
sione na własnym boisku z Owtro- 6. Ostrovia
kW,. ,'. w mlstr20ltwlch ZSR'R roze.
27
29:25
35-30
"ią. Oble bramkI zdobył Dybalskl.
7 WłóknJarz
"rai DOnad !lOG meczów Tretlak
po
27
29:25
:15-31
8, UNIA
' tatach .. wyste!:lÓ'W
na lodowisku
21
28:2&
33--30
g Orzeł
beę!tI, <ttlto\lł
młodvch
bramkar1v
27
28:26
33-40
Oto
komplet
wyników
IV
grupy
C<J1<.A.
•
10 POloneź
27
27:27
:\5-3\1
trzeciej ligi . Wisła II (Płock) - Le- 11 Okęcie
• f'r,&:J.. OoI!Itatnlego dnia lekko_
25:29
27
37-29
at1etye.=,.ych miltrz~tw NRD w Er_
chIa (Tomaszów) 3:1 (1:1).
Okęcie 12 POGOtę
Z7
22:32
30""34
f.up~le, u~teta. 4 • 4GO m kobiet w
Lider tabel! dobrze zaprezentował (W-wa)
Mień
(Lipno) 8:1 (5:0), 13 Prosna
27
22:32
31---42
fkłid7le: 'WIUher
Buach RlUebsam się na boisku
w
SkIerniewicach. Pogoń (Z.d. Wola) - Ostrevia
2:0 U. Wisła II
27
20:34
:\5-45
lc;eełI ustanowth w!llanlałT rekord Warto zaznaczyć. te w pierwszej po- (1:11). Urua (Skierniewice) - Start 15. Włecłavla
27
20:34
~a-51
.~ata _
... I,d ••••
lowle prawidłowo strzelonej bramkI (Łódt) 1:1 (1:0), Włókniarz (Kalisz) 16. Mld
27
8:46
21-78

"+,

:ro,

DSlB..N'NlK ŁODZJD ... .~Il .......

,1'_

KRAKO\\1A)

Do zakończenia rozgrywek III llgl
IV grupy pozostały trzy kolejki mistrzowskieh spotkań. Z dużym zainteresowaniem oglądano w Skierniewicach mecz lidera tej grupy I
już drugoligowca ł6dzkiego Startu z Unią. Spotkanie zakończyło się
rezultatem nie rozstrzygniętym
1:1
(1:0). Bramkt: dla UnU strzelił Kopczyński
(28 min.), wyrównanie dla
Startu z<lobył Matusiak
(84 min.
gry). Łodzianie wystąp!l! w nastę
pującym składzie. Ossowski Trojaf!owskl, Waśniewskl, Clejka, Kalużynskl Łuezyńskl. Woźniak
Wlę
zlk,
Krzye:tmanik.
Kasperkiewlcz
Matusiak. ZmIany w składzie:
z~
Trojanowsklego w 65 mln. wszedł do
gry Karolak I za Wożnlaka w 75
mln Chudy.

W GłOwnie odbył
I
zaWOdy kolarskIe wy s ę tra~ycyJne
tegoriach wieko
e wszystkIch kaWYCh
przez ŁOZK L N
z.organlzowana
300 zawo
o
a starcIe stanęło ok.
klubó
d~ków, reprezentUjących 26
sach 'f~lum~~w~~~zczegÓlnYCh dystllnMłodzicy

:Ył

P.

(dystans 50 km) Z
I
Dulkowski (Mazow~ze w;e~t

>In) przed kolegą klubowym S

kowsklmó I
T omasz w).

R.

Blń

Sankowsklm . (Start

Juniorzy (BO km). PlerW8zv był R
Blttne!' (lZS Pawlik'bwlcel, 'drwgl r '
Lenart (Start 'tomaszów). a trzeci
.
Lech (LZS PawlIkoWice).
R.
,JunIorzy starsi (lOO km). Zwyciężył
Grzymskl (LKS Bełchat6w) przed
Wadecklm (Mazow~ze Tpreslnl
I
J KlimkIem IGrabla ~askl
Seniorzy (100 . kml TrIlImfował
J.
lagleła z GwardII Ł.ódt przed
W
Blerzyńsklm (Start Temaszów) I. J:
Lewandowskim (Gwaria ŁÓdt).
'

T
B

