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przedstawione do konsultacii

kończy okreio krc1.1<.o·
falowych planów. wychodzenia
z kryzysu I bezpoś<ćo:lni'.Y po·
przedza okres planów długofalowych. Założenia planu na 1985 r.
są więc uwarunkowane ootr~eoą k·rntynuowania realizacji celów sp..;lecz.
nycll wytyczonych w NPSG na lata
I 1983-1985, potrzebą zapoczątkowar.l a
głębszych zmian strukturaluyt'l1
w
1 gospodarce oraz jej zdoltnśc1::i
do
rozwoju.
:-iPSG na lata 1983-85 o,l<reśill cele spoieczne, przesądzające o zasadniczych tresclacll założen planu na
1985 r . .Celami tymi są. zapewnienie
w~·żywienia narodu; możliwe do u
Z}'•kania zaspokojenie potrzeb na·

ok 1985

- Zbudowanie w 1985 r 190--197 żllwości wzrostu produkcji w wielu
tys. mieszkań co łącznie ze zbud „_ branżach.
wanyml •w latach 1983-1984 zapew;il ' Jednak najpoważniejszym tego ?"uzyskanie w całej 3-latce 574,5 wodem jest niedostateczna iloSe f:.U581,5 tys mieszkań. W
NPSG za- rowc6w i materiałów.
łożono zbudowanie w tym
okresie
W roku przyszłym dostawy pod530-590 tys, mieszkań.
· ·
stawowvch surowców i m.iteriałów
- . Utrzymanie ręalnej sHy nabyw- na
cele produkcyjne mogą być zwię
czej emerytur i rent, u~~alenia t:rl- kszone o 2 proc. Podstawuwe znapowiednich do potrzb srojk..,w
no czenie w pokonywaniu bariery zaoopiekę społeczną utrzymania kontrali
patrzeniowej miała będzie w 1985 r.
cen' na podstawowe 1ia bytn ludno- pełna realizacja zadań wynik~jących
ści artykuły I usługi. .od 1979 r. do
,z programu oszczędnoś•:iow2<;0.
1983 r. gospodarka akumulowa!a
cele swego rozwoju coraz mniej srciBrakować J:f!;dzle zwłaszc~a koksu
dków. W rezultacie znac<ncgc obni- · papw gazowych l płynnych, niektó~
żenia poziomu inwestowania brakuje
rych rodza,jów tworzyw . sztu~~nych
środków na' t<!,.'ll'l"1n .ve c1okończenie
oraz. wyrobów hutniczych i metali
mieszkania; poprawa
zaopa~rzenia
programu lnwestyA1J ro !P='<'.7.ę~ych . w nieżelaznych. Na import surowców
•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~#~M~t~#~~~~f~~~~~~~ISl~~~i~~~iljructn~ct
w ~wuy pnemy~owe c~ latach 70-tych oraz na res.t.n1ktu.ry~a-I musimy uzyskiwać środki ze ~prze
dz1ennego użytku; ochrona
!JUt>•l cję majątku produkcyjnego. Starze.
daży
wyrobów przemysłowych
na
I skutkami kryzysu grup · Judtroscl nie się maszyn I urząd:z:eri proct1~k·
1
rynki wolnodewizowe Zatrudnienie
~ł znAjdujących się w najtruimeJ~zej cyjnych brak istotnego
arzyMstu
sytuacji _materialnej. Towa:zy•·cye te- zdolności wytwórczej ogranl.oza mo. (Dalszy ciąg na str. 41
ntu ma Jednoczesne, stopmowe przy.
wracanie glo.bainej równowagi rynkowej.
Dąząc
do realizacji tych
celow
przewidziano w
założeniac:h
11a
1985 r.:
Llczopy w cenach Stałych wzrost
dostaw
towarów
żywn?~ciowycll
(bez alkoholu) o 3,3 proc. w stosun'. ku do 1983 r. i o l proc. w n-:>si;n:rn
/ .
.
.
do 1984 r. co w skalJ lat 1·~n1--&6
ruzel.Sk1ego w .~z1e ZSMP W W1l~ przekraeza tempo wzrostu ludn:iści
kasach k. G1zycka. Tu wraz Z zapewniaf.\c poprawę stanu wyżyw;eI aekretars· XC PZPR, premier, gen. armii Wojciech Jaruczłonkami ZSMP odpoczywa bryga- n!a.
40-lecie PRL to dla Fabryki· Ko- ręce dyrektora przedsiębiorstwa Jazelski przebywał wczoraj od godzin rannych w woj. suwal,
,
. .
- Wzrost dostaw towarów nieży- ronek „Fako" podwójny jubileusz: niny Kalinowskiej i dłu'goletnich
skim. Odwiedził on młodzież przebywającą w tym regionie na
c{a
.młodych
Kubanczykow.
Na
1eJ
v..-nościowych
w
cenach
stal:;ch
o
12
w
tym roku bowiem obchodzi je- pracowników Adama Pawli:jra
wakacjach, obozach i zgrupowaniach.
i Ryczele stoi członek Biura Komitetu proc. w sto. sunku do 1983 ". .• :i n o dnoczesnie 40 lat swego istnierua. sźarda Kalasa.
N
d
z
.
k Mlod h Ko- proc. w stosunku do 1984 r„ co o- z tym J'ub'l
b'
ł
.
ar~ owego
wiąz u .
yc
znacza popra1Ą.'ę zaopatrzenia ludnoscl
Jak podkreslił prezyden.t NiewiaI ~us~em z ieg o się namun1Stów Kuby - S1telsy Suarez. w towary przemysłowe
·
da~1e przeds1ęb1orstwu przez Radę domski, to wysokie -odznaczeme za.
rPanstwa Orderu Sztandaru Pracy kład otrzymuje za dobrą pracę. NaII klasy.
·
leży on do przeClsiębiorstw; które
w uroczystości z tej. okazji, któ- najszybciej osiągnęły poziom prora odbyła się wczoraJ W· „Fako'', dukcji z 1980 roku, · d0starczająe
oook przedstawicieli załogi i dlu- aa rynek potrzebnycn wyrobów
~oletnicb pracowników, uczestniczy:- wysokiej jakości.
ABŁOŃSKJFGO
l! gospodarze miasta i dzielnicy.
Odznaczeniami państwowymi nReferat· okolicznościowy na te- honorową.no zasłużonych pracownimat osiągnięć Polski w 40-leciu ków. Krzyż Kawalerski Orderu Odwygłosiła Apolonia Mikołajczyk -· rodzenia Polski otrzymała Danuta
j z-ca kierownika 'działu doświadcza! .Ja.nkiewicz
pracownica działu
, no-rozwoJowego.
Fabryka; która zbytu, która w „Fako" pracuje już
J powstała
po wojnie, podobnie ;ak 34 lata.
Srebrny Krzyż -Zasługi wręczono
Jerzemu Sobotce i Romanowi Szelidze - mistrzom dziewiarni z 30-letnim stażem.
.
I Aktu wręczenia Orderu SztandaE. Ł..
ru Pracy TI klasy dokonali: prezydent Łodzi - Józef Niewiadom1
Powołany został Obywatelski Komitet Ot>chodów 40 Rocznicy
~ki, sekretarz KŁ PZPR - Konrad
Powstania Warszawskiego, nad którym honorowy patronat objął
Janio i
wiceminister przemysłu
przewodniczący Rady Państwa, prezes Rady Naczelnej ZBoWiD
chemicznego i lekkiego _ Euge- Henryk Jabłoński. Komitet ukonstytuował się na swym inauniusz Zarzycki. Przekazali go na
guracyjnym po.siedzeniu 25 bm. w siedzibie Zarządu Głównego
Związku Bojowników o Wo!nosć i Demokrację,

laJstarsz gazeta lodzi
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POD HONOROWYM PATRONATEM
HENRYKA J

Powstał

Obywatelski Komitet Obchodów
40 Rocznicy Powstania Warszawskiego r~t:;~'~ii~:f,~"'łr:~:;:

Na

podczaa spotkania nie

zdjęciu:

obeszło

CAF -

bez autografów.
Henryk Rosiak - telefoto
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Premierowi towarzyszą sekretarz
Jako
KC PZPR Walde~r Swirgoń skiego
i minister d/s młodzieży An- Zgierza
dl'zej Ornat.
waniu
Orzysz
z nimi

Depesza

z Polski

do F. Castro Ruz

/

Z okazji święta 26 Lipca 31
rocznicy ataku na koszary Moncada
I sekretarz KC PZPR, prezes
Rady Ministrów Wojciech Jaruzelski i przewodniczący Rady Pań
stwa Henryk Jabłoński \JystosowaJi depeszę gratulacyjną do t sekretarza KC Komunistycznej Partii Kuby, przewodniczącego Rady
Państwa i Rady Ministrów Republiki Kuby Fidela Castro Ruz.
(PAP)

REKRUTACJA NA

Iście sensacyjnymi wynikami·
kończyła się tegoroczna lipcowa

UŁ

Rząd

za- kle startują nieco słabsi kandydaci

studią.

RFN

gwa I je kr.e y
dla NlD
W środę gabinet bońsld po<liął
decyzję o udzieleniu gwarancjj <il.a
kredytu. iakiego zachodinio0niemi::·~
kie banki prvwatne udziela "IT:=tD.
Wartn~c< teito kredytu wyniesie 950
milionów marek, QZfli 330 milionów

4olw6w.

,,
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restacjonarne w
największej uczelni wyższej naszego regionu _ Uniwersytecie Łódz
kim.
Oto bowiem spośród 3.036
kandydatów. ubiegających się o indeks tej uczelni aż 1.592 osoby
zwyczajnie „oblały'' egzaminy wstę-·
pne, czyli ponad 50 proc. ogółu
zdających! Rzadki to przypidek istnego egzaminacyjnego pogromu,
czego się nikt absolutnie nie spodziewaŁ A jednak stało się!. .•
Wczoraj pisaliśmy o wynikach
rekrutacji na Politechnice Łódzkiej
- nadzwyczaj udanej - chwaląc
dobre przygotowanie tegorocznych
kandydatów aa studia techniczne.
Pozwoliliśmy sobie też na wai~ek,
że dobrze świadczy to o poziomie
nauczania w sz)tołąch średnich. a
także o dyscyplinującym uczniów,
pozytywnym oddziaływaniu edukacyjnym nowego regulaminu maturalnego. Tymczasem wyniki rekru·
tacji na UŁ każą nieco zweryfikować ową tezę, jeśli nawet zważyć,
że na studia uniwersyteckie zwykrutacja aa

pie1·wsi Wojciecha jaruzelpodejmowali harcerze ze
przebywający na. zgruponie opodal miejsc1>"'ośd
oraz wypoc:tywający wraz
pionierzy z NRD. Kilkadziesiąt
minut wypełnione były
rozmowami o programie pobytu
młodzież,Y na tym obozie, zdobywaniu sprawności, o nawiązywaniu
więzów przyjaźni. Premier inte:re·
sowal się szczegółowo warunkami
wypoczynku. W rozmowach z pionierami z NRD była okazja do
przypomnienia, źe w naszym kraju
wypoczywać będzie tego tata ok.
85 tys. młodych obywateli NRD,
a w NRD ok. 125. tys młodych Polaków. W. Jaruzelski życzył im
udanych wakacji w naszym krnju.
Kilkanaście kilometrów dalej nad
jeziorem Tyrło rozbili swoje namioty harcerze i mltJdzi członkowie
ZSMP ze Sląska: i: Jaworzna, Katowic. Dąbrowy Górniczej, Ko~o
wic. Jest tu ponad 300 dziewcząt
chłopców.
Serdecznie powitano
też I sekretarza KC PZPR W. Ja-

niż

. np. na medycynę czy studia
techniczne - trudniejsze od humanistycznych. Okazuje się, że z na(Dail&zv el al!' na str. 2)

Końferencja

Komitet zapoznał się i zatwierdził program obchodów 40 rocznicy Powstania Warszawsk:ieg9. Z
ważniejszych przedsięwzięć prz'ewiduje się 31 Ii11ca. br. - uroczystv
koncert w· Sali ~cingresowej ~ałr;
cu Kultury i Nauki w Warszawie
oraz - tego samego dnia - wmurowanie na placu Krasińskich kamienia węgielnego pod pomnikiem
Bohaterów Powstania Warszawskię
go; 1 sierpnia br. na Zamku Królewskim w Warszawie blisko stuosobowa grupa b. powstańców warszawskich i wdów po powsta1'ici.ch
- uhonorowana zostanie Warszawskim Krzyżem Powstańczym 1944 r.
W dniu tym - delegacje mieszkań
ców stolicy, byli powstańcy, przed-

na p1yme Grobu Niezna, ego żoł~
niel'za. przed pomn1kiern Nike oraz
na kwaterach żołnierzy pow~lania
na Cmentarzu Powązkowskim.
Wybity został specjalny medal
pamiątkowy
„40-lecie Powstania
Warszawskiego"; wydana, zostanie
seria znaczków okolicznościowych,
zorganizowane będą liczne wystawy i spotkania kombatanckie oraz
imprezy turystyczne „szlakiem powstańczych walk" z udziałem b. powstańców i młodzieży szkół warszawskich.

Przemówienie
lndiry Gandhi
\\' PfZ.M'J

:U

1 • \ll.~~.fooi

'l'

•m ~no I

wtorek w parlamencie, który roz.począ1 23 bm. „se.sję monsuDową".
pretIIJier Indii Ind:ira Gandhd oś
wiadczyła, iż nigdy nie pozwoli, by
obiekt religijny stal się bazą dl.i
zbrojnej rebelii. UzaS<J:ilniając p'.)litykę rządu cen,tralnego· wobec stanu Pendżab Ind!ra Gandhi oowiedziala m. in.: „Jestem nie tylko
celem ~taków opozycji
w Kt'aJU
ale także niektórych naj,pot.ężniej
szych sił w ś~;iecie". Premier Ir.dii po,11tórzyla. te odrzuca żada
nia ekstremistów sikhijskich daty.
tyczące odd:zielenia st.anu Pentlż>1b
od Indii.
Ceatraln.a Agencja Wywiadowcza
USA i służby specjalne Pa'ristianu
uczestniczą w próbach destah'!li'Zll·
ej] sytuacji w tndiach - oświad
czył we wt0>rek w parlamen·.:ie in·
dyjskim deputowany Partii Kongre~wej (I), b. szef l'Ządu ~·.iin u
Pendżab. Darbara Singh.
Akteip tym hon<»rujemy wasz udizial w wyz\\Tal.a.n.'iu . Polski a także
powojennej jej odbudowie i rozwoju.
Prezes Rady Naczelnej ZBOWiD
przekazał uczestnikom epotkama a za ich pośrednictwem całej kombatancki.ej społecmośct
życze.n:a
dlugi.ch lat lldrowia oraz su!l....::esów
w służbie l pracy dla S<X!hHiSty·~:r.- I
nej ojczyzny.
· Rządzący w blraetu blok
Liilrud
oraz opo·zycyjm;t Partia Pracy proPrezydium Rady Naczetnej M.- wadzą. rozmowy z ·mniejszymi
par~aŁo się• ta}tże
z in.fo.:mac,ią ti.ami, aby skłonić je do
prezesa Ziarządu Głównego tej _or- w ...rządzie koalicyjnym po udziału
swojej
gani.z;!.cji dotyczącą aktualnej dlli.a- stron.ie. W ponjedziałkowyeb wylałnośei ZBOWiD; określiło •ówborach do Knesetu
(parlamentu
nie2: wstępn,fe progriam uroczyste- izraelskiego) Partia
Pracy,
na
go posiedzenia· Rady Naczelnej i której czele stoi SzimOin Peres
zdoz.a.rządu Głównego ZBOWiD
w byta Vlrprawdzie nieco więcej manzwią~u ze !'łlblimjącą się 4!5 !'O·
datów niż Likud, ale :iladne
z
emką napaści Niemięe h!tlerowtych ugrupowań nie uzyskało więsk'fch na Pol&kę - wybuchu
ll 1,t;s:rości. Obserwatorzy sądzą
na
wojny świ.atowej. Posiedzenle to ogól, źe Większe szanse na utwoodbędlT.!e się prawdopodobnie
w rzenie rządu koalicyjnego ma prakońcu sierpni.a br.
wicowy blok
Lfilrud
premiera
Icchaka Szamira1 który cieszy S'lę
(PAP) popa.r ciern partii ~ellgljnych,

HadV Naczelnei ZBoWiD
Wc.-z:ora;j od'bylo się w Warszawie
w :z;wią2lkiu z 40-leciem PRL. uroczyste posie!Weme Prezydtum Rady Naczelnej ZBOWiD. Prze\vodiniczący Riady P.afu<ltwa, prezes Rady
Naczelnej ŻBOWiD
Henryk Jabłoński udekol'Owa1 członków Prezydium' Rady Naczelnej Medalem
40-lecia PRL.. Odznaczenie to
powied:z.i.al m. ·in. "jest wyra.zero uznania i szacunku dla wseyst!tich
kom.bata111tów, UC:i!estmikóJ wa.l'll: o
wyzwolenie narodowe ł społeczne:

w

\Vaszyngtonie

Reagana

Ameryki środkowej Ronald Rea1an
oświadczył, iż nie zgadza się z opinią

l

1

Uroczvste posiedzenie Prezvdium

Wypowiedź
We wtorek wieczorem prezydent
Ronald Reagan sp1>tkał się w Białym
Domu z dziennikarzam1 na
konferencji prasowej, pierwszej po
konwencji opozycyjnej Partii' Demokratycznej w San Francisco. Na
konferencji dominowały sprawy polityki wewnętrznej oraz strategii i
taktyki wyborczej republikanów.
Prezydent polemizował z demokratycznym kandydatem na prezydenta, Walterem Mondale'em, który
oświadczył w
San Francisco, że
zwycięzca listopadowych wyborów
prezydenckich będzie musiał podnieś& podatki, aby zmniejszyć deficyt budżetu federalnego, wyno$.Zący 20\l miliardów dolarów.
Reagan powiedział, że nie ma
żadnego
planu podwyższenia podatków. ale nie wykluczył, iż zastosuje inne metody · zwię!§szenia
dochodów państwa, takie jak zaostrzenie dyscypliny finansowej i
zmniejszenie wydatków na niektóre progra'my społeczne, opiekę
zdrowotną i programy emerytalne.
Nie wspomniał jednak o możliwo
ści zmniejszenia wydatków zbrojeniowych.
Odpowiadając na pytania doty~ce polityk! USA wobec krajów

środowisk kombatanckich
złożą wieńce i kwiaty w miejscach
uświęconych krwią i męczeństwem
ioł1,1ierzy . .Pows ania Warszawskiego. K •„i.v złożor,P. zostaną in. inr

•taw1eiele

l

\V. BRYTANIA

Waltera Mondale'a, że USA powinny poniechać działań 'militarnych przeciwko Nikaragui.
Zapytano Ronalda Reagana równ:i eż <i to, c:c.; w ZIW'iązku z a1nnestlą uchwalol!lą przez Sejm PRL.
uchyli restrykcje przeciwko
Polsce.
Prezydent pr.zymat - w przeszło
dwa i p0J roku po W!lrowadzen~u
reetrykcji - że godzą one „również w naród pols!ti", ale 'mimo
13 osób zostąło ralliilych w wy- kopalnie w AingHd i Sl2ikocjl.
to udzielił odpowJed~
dwuz.naAw reszfx>wano 5 osób.
cmej l n.lezobowlą-nt1jąc~j. zasł:a nikru sta•rć do ·jakich doszło
~rodę przed połudndem między poni.ając się tym,
iż Waszyngton
l1cją a górn:Lkami
pikietującym:
Najpoważniejsze incydenty odnowciąż .,bada" us.tawę amnestyjną.
towąno w Derbysh:it'e, poUcja zadziewane jest zachmurzenie umiar- atakowała tam około 800 osób pikowane, okresami duże z opadami. kietujących kopalDJę. W wyn:ikt•
Mogą wystąpić burze. Temperatury starć rannych oostalo 6 górni.k6w
maksymalne będą od 18 do 23 . st. i jeden
policjant.
·~atrzymano
a minimalne od 8 do 13 st. Wiatr cztery osoby. W ko„aln: Bi~ton
na ogół umiarkowany północno-za Glem położonej w pobliź•1 Edynchodni.
burga, gdzie we wtorek are~ztowa
Na pocleszeoie można dodać. że no 33 pikietujących, w frodę ' doW ·ostatnich dniach lipca pogoda tegoroczne lato przypomina dotych- szło do starć z polici,1.
Pięciu
nie µlegnie zmianie. Instytut Me- czas lato 1974 r. Wtedy po chłod górników oostalo rannych.
teorologii i
Gospodarki W'Jdnej nym czerwcu l lipcu był ciepły
Sroda była trzecim z 'l:o~ei dmem
przewiduje w okresie od 27 lipca sierpień.
starć między policją a st~ajkuh
do 1 sierpnia nadal · chłodno. Spo(PAP) cymd górnikami.

W 208 dniu roku słońce wzeo godz. 4.4?. zajdzie z&ś- o

szło

20.36.

Anlljl, Anita. Grażyna,

r

1\-lirosława

w dniu

dzl~if'js:iym pr<.- ... 1ouJ1
dla todzt na.,10:1w1ą!·<1 •>""'""~
zachmurzenie duże z większy
mi przejaśnieniami. Przejściowo
opad przelotny oraz możliwa
burza Temp. maks. w dzień 20
st. C. Wiat1•y słabe ·i umiarkowane, porywiste z kierunków
zachodnich i północno-zachod
nich.
Ciśnienie o godz. 19 wynosiło
992,0 hPa ezyli 744.l. mm.

z
1844 Ur. S. Drzewiecki,
konstruktor lotniczy
1944 - W więzieniu na Pawiaku zostali rozstrzelani
P.
Fluder i M. Fornalska
194!1 Wytwolenie
Białej
Podlaskiej
1959 - Otwarcie w Czeladzi
pierwszej szkoły Tysiąclecia.
1969 - Zm. \\'.. Gombr9wicz,
pisarz
1974
Zm. J. żabiliski. zoolog
19'79
Zm. S. Wiechecki
(Wiech), pisa.rz - varsavianista

PrzeszloM zachowana w pajest częścilł teraźniejszoś
ci.

mięci

Rośnie

liczba rannych
i aresztowanych górników

-

Jaka to szkoda, że nie pomatki l ożeni

słuchałeś twojej
łeś się ze mną„.

WOZl~CZNOŚĆ ·1 SZ.ACUNfK
PtJ\NSTANIA WARS ZA\VSKTEGO
OlA PRACO\VNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA Konferen~ia naukowa
Vv" 40

GRAŁ WŁOKNlARZ P-ABIANTCE I ORZEŁ

Kolejne

piłkarskie

sparringi

bliżej
rozpoczęcia
llgowycl1 wyJefdzie z drugim zespołem Górrozgrywek
(przypominamy 12 nika Konin i w przypadku awansu
sierpnia nastąpi inauguracja
we rozegra następny mecz na własnym
wszystkich klasach rozgrywkowych) boisku ze Stalą Mielec w dniu
8
tym więcej
informacji o sparrin- slerpnla (pozostałe zespoły drugoligach przynosi Polska Agencja Pra- gowe przystąpią do rywalizacji
5
sowa, sprawdzają również
swoją
sierpnia).
ponieważ ta
przeb):wać
formę
ligowe drużyny naszego o- będzie za granicą w tym czasie. Rekręgu.
zerwy Widzewa zmierzą się natoW Pabianicach drugoligowy Włók miast z Wartą Sieradz (na w,·jetniarz podejmował na wła nym boi- dz!e). W przypadku zw»cięstwa oczesku beuiaminl<a rozgrywek na tYm kują na własnym stadionie
Ral<ów
szczeblu
by(jgoski111:0
Zawiszę.
Częstochowa.
Spotkanie zakończyło się rezultaPiłkarze ŁKS w,·jecha'll
dziś
na
tem nie rozstrzygniętYm ;;o. Tre!\er ldlka sparringów do Iwanowa. zaś
Czesław Fudalej wy~tawił następują
łódzki Start przebywa na zgrupowacy zespół do tego testowego meczu: niu na Sląsku. Łodzianie rozegrali
Peresada (od 46 min. Stefański) już
jeden mecz przegrywając
0:1
Sotyn, Bardelskl, Komorowski (do 4G (0:1\
z
byłym
pierwszoligowcem
mln. Ciesielski), Kukieła (od
46 Szombierkami
Bytom.
Dziś
namin. A. Jacek) - Sowiński, Bąkle· stępnym przeciwnikiem Startu
bęwicz (od 46 min. Skibiński),
Rut- dzie zespół Victorii Jaworzno, a 28
kowski, Wojciechowski - Rosiński, lipca
(sobota) Sparta Zabrze.
T. Jacek. W zespole Zawiszy nato(asz)
miast grało dwóch
zawodników.
... W towarzyskim meczu piłkar
którzy znani są kibicom LKS (Ga- skim w Stuttgarcie miejscowy zesbrych) I Włókniarza (Piotr 1'owak). pół Kickers przegrał z kadrą pilk&.'lecz pro\':adzon>·
by) w szybkim rzy Wę!?iPr 1:5 n:t). ;\'atomiast amatempie. jednak naz z upl~wem aa- torska reprezentac.1a BawRril przPsu zaznaczyła l>lę pierwsza faza przy- grała '-" ".\1onachium z kadrą pił
gotowań do sezonu
gdzie
przede karzy ChRL 0:2 (0:2).
wszystkim kładzie się akcent na ele... W pierwszym meczu finałowym
menty siłowe I stal się nieciekawy. Copa Libertadores piłkarze Gremia
W najbllżs7ą <;obotę piłkarze Włók pt'Zegrali w Porto Allei:re z rnls rzem
niarza spotkają
się
z • Hutnikiem A r<l;ent. ·ny, Tdependierite Buenos AiWarszawa '\le ustalone zostało je- res 0:1 iO:I).
szcze gdiie ten mecz odbędzie się,
... W towarzyskim meczu piłkar
natomiast we wtorek o godz. 17 na skim zespól beniaminka ekstraklas'·
stadionie w Pabianicach pabianicza- - Radomiak pokona\
drugoligową
nie zmierzą się z pierwszoligowym drużynę Błekltnych Kielce 2 :O (I.O).
Bałt,·kiem Gdvnia. Zespól z WybrzeBramki zdobyli: R»bak (w 30 mln.)
za trenowanv przez Bronisława Wa- oraz Sajewicz (w 77 mh.\.
Poprzeligórę
rozegra natomiast w
nie- dnio piłkaf7e Radomiaka <tościli
w
dzielę cgoctz. 17) a więc o dwa dni
Dębic>". <idzie wygrali z mieJseowym
wcześniej sparringowy mecz na boi·
I!(lQopolem 3:1 (!:OJ.
sku przy ul. Armii Cierwonej
• Piłkarze J-li~AWPi p-..., ........ , .... „c1"'z
'Widzewem. t.odzlanie .1ak wiadomo cin zremisowali w ·owogardzle
•
przebywają aktualnie na
zgrupowa- beniaminkiem ! ligi ;>;RO,
~tahl~
niu we Francji, skąd powracają do Brandenbur" 0:0. w zespole Po!!okraju dzlś.
nl nie grali Stańczak I Kozłowski.
W swym ostatnim występie
we którzy wyjechali
do Szwec1!. nie
Francji widzewska jedenast)<a poko- wystąpił takte kontuzjowany Wolski.
nała trzecioligowy Thlonvllle
5:1 :-."le grał oczywiście zawieszony przez
(-4:0). ,Tak wiadomo trenowan~:
Jest klub Leśniak.
on przez byłego piłkarza Widzewa
- Wiesława Chodakowskiego.
Po
p~zyjeździe do Łodzi
będziemy mogli pOda.c bardziej -konkretne
informacje o tym sparringu.
Z okazji 40-lecia PRL, które zbie.Jan Tomaszewski I jego zespół gło
się
w tym roku z 35-leciem
t.=zecloligow\' Orzeł - WAM roze- LZS w Andrespolu, przeprowadzono
grał kole,Jny sparringowy mecz. Tym
tam liczne Imprezy sportowe.
razem przeciwnikiem
był
zespól
W strzelaniu triumfowall Małgo
Tarnovll. prowadzony przez dobrze rzata Pomarkiewicz I B. Szymanow·
znanego kibicom ŁKS. Innego bram- ski, turniej warcabów wygrał
R.
karza - Jana Jałochę.
Spotkanie Grzelak. Odbyły się także dwa mewygrali przeciwnicy !:1 (1:0). Jedvną cze plłkarslde. W spotkaniu trampbram kę dla Orła strzelił Stanowski karzy pierwsza
drużyna
Polonii
(2: wolnego). Zespól grał w następu zwyciężyła drugi ze!'<poł 4,0. a w pojącym składzie:
Muchińskl (od 46 jedynku, oldboyów LZS Różyca pomln. Boguś! - Zlółkowskl, Dziuda, konała Polonię 4:1.
Staniucba. Ogrodowicz <Kalmus) Naj\V czasie jub!leuszo'. ·e.1
akademii
der (Kudaj). Rait, Wladernv
najbardziej
7aSłuzonych
działaczy
Chałaszkiewicz.
Adaszewski · (od 46 klubu uhonó:owano
odznaczeniami
mln. Sta11owskl). Rojewski Przypo- sportowymi.
Odznake
„Zasłużony
mlnanw. te Tespół Orła naJwcześniej działacz LZS" otrzymali· K. Andrzej·
z nasFcll 1espołow. wystartuje
do czak, J. Blblis. H. Nowak, l\I, Bone·
r~·wali?a<'ii obok rezerw Widzewa. W
ta, E. Schliff. 30 osobom wręczono
d'1iu 29 linea odbędzie się
bowiem .iutlileuszo~·e od zna ·-1 1rzeszenla.
a
pierwszy rzut roz!?rywek centralnych S osób otrz;·mało odznaki OZP. - w
o Puchar Polski. Orzeł spotka sie na t.odzi.
<wl

lm

Jub1!eusz Poionii Andrespol

Pierwszv sprawdzian kadrv· Piechniczka

Kadra polsklch piłkarzy przybyła południem pl!karze
przeprowadzili
we ·wtorek późnym wieczorem
do tekkl trening, a do ekipy dołączy.
St. Etienne. Miasto to będzie siedzi· , li Wójcicki l• Smolarek, którzy do
ha nasze..1 drużyn;· podczas t:;godnio- Francji przyjecha!I wraz z Widz.ewego pobytu. Jak oświadczył wice- wem Łódż.
prezes PZP:\ - Henryk Celak, naPolscy piłkarze mają za sobą juz.„
sza . druzyna ma bardzo dohre wa- 1 dwa treningi. Podczas przerwy
w
run ki do treningu. „. •ovotel"
w ' f)Odróży do Francji, przedstawiciele
ktor ·m mieszkają nasi piłkarze. po- federacji Pllkarsklej RF, umożliw:
lożony
jest poza miastem,
obok li paszym zawodnikom „rzeprowaznajduje się stadion. w srodę przed dzenie treningu we Frankfurcie nad
~fenem, w czasie oczekiwania
na
wieczorny samolot do Lyonu.
W środę wieczorem piłkarze rozegrall mecz z zespołem Lepey (Il liga). Na przedmeczowej >dprawie ustalono, że nasz zespół rozpocznie
spotkanie w zestawieniu Kazimier.
"
ski - Pawlak, WóJcickL Majewski,
Polski Związek Lekkiej Atletyki Ostrowski - BuncoJ. Matysik, Taraotrzymał pismo od sekretana honoi;lewlcz, Prusik - Warzycha, Smorowego Europejskiego Stowarzyszenia larek.
Lek~iej Atlet~·ki Pierre Dasrlaux,
'.lllecz kadrv Piech:i' zi<a rotegraw którym EAA stwierdza, że do- ny zastał poźn •m wieczorem
na
kumentacja dotycząc;i rekordowe~o Hadionle w
miejscowo,;ci
Sainte
biegu Woronlna została złożona zgo- Sigelone. Stał on na niezlvm podnie z obowiązującymi przepisami ziomie. a przewa~a polskiego zespooadania ant;•dopingowe przeprowa- łu była w:/raźna.
Biało-czerwoni
dzone w Pradze dały wynik nega. wygrali ł:I (3:0). Polska i\!!,encJa
t •wny i w związku z t~·m rezultat Prasowa nil! podała żadnych szczeMariana Woronina - 10.00, uzyskany gółów o t>·m spotkap..iu.
Trudno
podczas memoriału
Jartusza Kuso- więc
poinformować
Czytelników
cińskiego w Warszawie, został ofi„DŁ" czy były zmiany w składzie.
cjalnie za twierdzo ny,
Jako rekord czy rzeczywiście polski zespól W~'
Enropy. Jednocześnie EAA składa stąplł w ta.i:!m ustawieniu jak zapolskiemu zawodnikowi
serdeczne powiedział to trener na odprawie.
gratulacje l tyczenia dalszych suk- Następny sparring z drugoligowym
cesów.
St. Etienne.

I

Rekord M. Woronb1a
zatwierdzonv

Czechosłowacy

Finowie na lódzkir.11 szosach

137 zawodników

z 19 klub:'.iw cakraju wpisano na listę stardorocznego. dwudziestego drugiego już z rzędu wyścigu k'.lis r.
skiego po szosach woj. łódzklee; ·,
Obok Szurkowskiego, który stoi na
czele ekipy warszawskiego Polon•za.
a także Mytnika, liderującego !<oła·
rzom gdyńskiej Floty, na
starcie
imprezy ori:anizowanej przez OZKoi
w Łodzl. LKS
Plon Aleksan:lrów.
Zjerlnoczonyc!1 Str,-ków i redl'<Cją
„Ciosu Robotniczego stan11. kadrowicz~· Korycki, Mierzejewski, Sered1\lk,
Swinoga, Plotro.wtcz. Heitner, Lt·~·
niewski. Barw stołeczne.1 Legil or.)·
nić
tiędą
m. In. aktualny
mistrz
Polski na szosie - L. ~tlcbo•ak oraz SLczepkow~ki i Wron~. '\ie z;,.
braknie takte w peletonie w:ścigu
kolarzy łódzkich z :>11.!l{ą, Jagieła i
Clekańsklm. Wystartuią
\.1k~e
dwie
eklpv zagraniczne: z fampere Finlandia l z Ostravy (CSR~)
Pierwszy etap w piątek 2' l!pc:"
Start nastąpi o <!odz. IR w Wiskitnie
(przy szkole podstawowe''- Kl'lanP
będą mieli do orzeje.:l'\anh
i<5 km
l ookonan!a dziew!ędnkrotnle
15-k!lome.trowef pet!'. Trn-;a w«~c':!U
prowadzi z Wiskitna przez '!\'nie Raknwa I Stróżę.
W •nhote <28 lior"l "''" l'tap':
n e;orl7 9 przewidzlan;· .1~st ~tart
plerws7e!!n kolarza rlo
c1a,;6wkl ·
llc1ąceJ
18 km ctra•a prowa1,1 7P
Zii:ierza-Krzywla rlo Strvkown I 7. powrotPml. a o !(orlz. 17 w Alek•lTI·
drowll' orzy ul Ogronowel start rlri
u!lcznee:o 1<ryterlum (R6 kml.
Czwartv. o•tatnt etlłi> - w nie·,
4zleli:. n l(orlz. 10 spne!l strvknw

ski ego stadion Il ~portowego w.v'c;go\Va kolumna "t\'ruszy w kH::runku
Nlesu!kowa, Lipki, Sierżni I Wu.ie•
wie. Przewidziano dziewięć 15-kilometrowych rund z trzema lo:ny:nl
finiszami. W Strykowie trnsa wy<°cigu prowadzi
ulicam1
Tar;;ową,
Brzezińska I Sienkiewicza.
1wrbl

t
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Koi.n.unikat Totka
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t.OTEK

'1-lAŁY

LOSOWA.TE

Stany

drogą

Zjednoczone

dyplomatyczną

przekazały
Związkowi

POLSKI Radzieckiemu swój projekt wspól-

odznaczeni zostali: Paweł Dyktyń
ski, Włodzimierz Kuchowicz, Mirosława Napieralska,
Irena Stanek,
Jan Szemraj, Krystyna Wilk I Leszek Ziemba.
ZŁOTY KRZYŻ ZASł.1.'GI otrzymali: Z. Adamc;i:ewski, H. Albiń
ska, Z. Andrzejewska, Lucyna Batorowicz, H. Bydlińska-Turek, Jani·
na Elltałaj, J;i.dwiga Chmielewska-

nego oświadczenia przed planowanymi na wrzesień w Wiedniu rozmowam; na temat zapobieżenia
militaryzacji kosmosu. Poinformował o tym rzecznik Departamentu
Stanu USA John Hughes. Rzecznik
odmówił podania jakichkolwiek informacji o treści amerykanskiego I
dokumentu. Agencja Reutera, powołując się na miarodajne źródła

,. • •
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Izra.el

„biuro

zamknął

łącznikowe"

li

Izrael za.mknął w środę
rano
bluro lą=ikowe w miejsC·)WOŚ~J
Dbaje pod Bejrutem.
WiękYX>ść
pracowników tej placówki 'lpuścila Dbaje we wtoreK- W ten spo6ób .zniknęło jeszcze jedno następNasi czytelnicy przypomrna)ą so- [ pracowników piotrkowskieJ· służby stwo układu amerykańsko - libańbie zapewne fakty związane z tra-, zdrowia za ofiarność i poświęcenie .sko - izraelskiego z 17 n\aja l!l!l~
giczną katastrofą drogową, Jaka podczas niesienia pomocy poszko- roku o wycofaniu obcych woj.sk z
miała miejsce 6 czerwca br. w
dowanym w katastrofie mieszkań- Libanu. Liban zerwał układ ji:?bliżu Piotrkowa Tryb. Zostało w com woj. gdańskiego.
dnostronnie w marcu br.
niej rannych, w wielu przypadkach
Zamknięcia biura zażądał przed
poważnie, 37 osób. Było wśród nich I ·------------(·m --a•k•)•,-ty·g<>-d•n•i•e•m-•rza-.d-·E·ba-ńs-k1.·•w-•l•1•ś~.1.e
29 dzieci w wieku 10-15 lat uczniów Zbiorczej Szkoły Gminnej
w Pszczółkach (gm. Pruszcz Gdański, woj: gdańskie), które przebywały na wycieczce po kraju. Informowaliśmy wtedy szczegółowo o
stanie rannych dzieci i dorosłych,
o v.„ytężonej pracy. piotrkowskiej
rzą
służby zdrowia i działaniach władz
K
Piotrkowa ułatwiających w miarę
1
możliwości te ciężkie chwile przeW środę tuż po północy nowy ne wotum zaufania w Zgromadzebywającym w Piotrkowie Tryb ro- I rząd francuski. kierowany -. przez niu Narodowym. Zgodnie z kondzicom rannych dzieci.
Lau.renta Fabiusa, u.zyskał \\•ymaga- stytucją, premier FabiUll prredst.aDziś możemy przekatać, :l:• właśwf.ając deput.owanym deklarację \V
sprawie ogólnych za!M polityci:nie wczoraj piotrkowski szpital onych nowej ekipy, mUE1al po$tawić
puściło
ostatnie
z
rannych
w
katastrofie dzieci _ 15-letnia Anna
na szalę kwestię wotum zaufania
Nowak. Z wydarzeniem tym łączy
dla gabinetu.
inne,
serdeczności
i ciepła. Bowiem właśRząd uzy ka? je wyla;czn.le
od
nie wczoraj przebywała w Piotr,
partii · 50Cjalistycznej, która w pakowie
TrybunaL5kim
delegacja
łacu burbońskim dysponuje berzprzedstawicieli gdańskiej Wojewódz-i
względna większością, co jednak
kiej Rady N"arodowej, tamtejszych.
wy.starczyło do uzy kania inwesty.
władz
oświatowych
:
dyrekcji
tury. Za rządem padło 279 si-OSÓW
Zbiorczej
Szkoły
Gminnej
w
\\ środę 25 bm., w trzecim dniu przy większości
absolutnej
246.
Pszczółkach.
Na
ręce
dyrektora real:z.acji ~tawy amnestyjnej, sko- przeciwko - 157 a 46 deputm1:."lWojewódzkiego Szpitala Zespolone- rzystalo z jej dobrodz:iejstwa
nych wstrzym.ąlo się od
głosu.
go w Piotrkowie przekazała ona tylko na mocy postanowiet'i sądo- Opozycyjne
stronnictwa RPR
i
odznakę
honorową
,.Zasłużonym wych 8050 o.sób. 185 z nich to UDF gk1sowały przeciw!
rządowi,
Ziemi Gdańskiej", Jest ona wyra- podejrzani o przestępstwa o cha- a partia komuni.i;ty~zna w.stt'"LYTllazem
wdzięczności
społeczeństwa rakter-i:e pa-litycznym, bądź skazani la sili: od gtosu. zapewniając jeć!, .
za takie czyny. P,onad 24.50 osobom
k.
it ~ .... ~j --„-1 w wiek
woj
gdanskiego dla wszystkich darowano karę po.zbawienia wolno- na -ze,
""....,.,.~ e n<lUd
• -

służby

piotrkowslliej

zdrowia

po-I

wo t u m

I dla

się

z a u f a n I•a

du francns k' g
18 0

• dZien•
rzec1
I 1• ••
rea 1zac11 ustawv
o amnes1•11•

pełne wdzięczności,

I

ści. Jednocześnie sądy

Informacje o- ustawie
amnestyjneJ w Sieradzu

umorzyły swści rządowej

I

w Libanie

libańskiego ministra obrony, A-iela
06ejrana. Izrael początkowo odmawiał podporządkowania się tej decyzji, Pod koniec ubiegł.~g:> tygod:_
nia władze libańskie zaka.zały pracownikom biura poruszania się po.
za terytorium tej placówki.
Prem!er Libanu Rasz;id Karami
udaje się w środę do Damaszku,
gdz:e przeprowatl.zi
rozmowy
z
prezydentem Hafezem ABadem na
temat sposobów umocnienia. sx>k<>ju
w Libanie.
Wciąż dochodzi do sporadyCZillych
starć 'vokól Bejrutu między ug_rupowaniami chrześcijańskimi i muzułmańskim1, wciąż zamknięte sa
dwa z sześciu ważnych
nrzejś~
między wschodnią i ur-hodnią czę-

cią miasta i wciąż plan bez.p'iereal.izowanv iest tylko na
obszarze stoUcy. podc<:.;s g.-Jv
na

czeństwa
północy

toczą

się okr~QWO

kn=-

we walki.
----------------

DoIsze uepesze.
gro uIocy l•11I e
;I

ł

. 'a ~ęce przedstawicieli
najwyższych władz PRL napływają kolej•
ne depesze gratulacyjne z zyczenlaml z okazji
Swięta
Odrodzenia
Polski Przesłali je m. in. Elżbieta II
- krolowa .Zjednoczonego Królestwa
Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii. Olav v - król xorwegii: . ·•nian
Stephen - gubernator
generalny
Związku
Australijskiego;
Daniel
Toroitich Arap Moi
prezydent
Republlld Kenii: A bdou Dlouf
prezydent Republiki
Senegalskiej;
Blrendr• - król • "epalu:
Agatha
Ba.rbara - prezydent Republiki Malty: JuUus Kambarage Nyerere
prezl•dent Zjednoczonej
Republik!
Tanzanli.

postępowanie

karne pr0\\•ad7.one w
stomnku rlo ponad 4,1 tys. o.sób.
W środę
prokuratorzy
uchyli!.
tymczasowe
aresztowanie
\\"ObeC' "770
osób.
w tym zaś
w stosunku do llO podejrzanych
o popełnienie przestępstw o charakterze politycznym. Łącznie 't\'Obee 1358 osób umorzone l".Ostalo postępowanie karne.
Jak dowiaduję się dziennikarz
PAP. w Centra\nym Zarządzie Zs.kiad6w Karnych - w środę z zakładów karnych zwolnione zostały
2692 osoby, którym darowano kary
pozbawienia wolności lub aresztu,
bądź wobec których uchylono tymcza5owe aresztowania
Dotychczas, do środy 26 bm. z
dobrodziejstwa .amnestii w róznych
formach skorzystało ogółem ponad
11 tys. osób. Zwolnionych zostało
3561 osób pozbawionych wolności.
ód . nic
· h .1es
· t 312 k b · t · 510
". sr
o ie 1 .

wsz,·stkl„ osohy pragnące uzyskać
JaKiekolwiek Informacje o ustawie
z dnia 21 11pca 1984 roku o amneslll mogą :zgłosić się
osobiście do
Prokuratury Wojewódzkiej w
Sie·
rsdzu przy ul. ogrodowej nr 2 _
bądź zgłaszać tapytanla telefoniczne
(nr telefonu 49-21) coozlennle (także
w wolne 8oboty l niedziele) w
godzinach od a do io.
lnforrnacjf'
amnes li mo~na tal<•e azyskh\·ać w godzinach urzędowan!;;. w prokuraturach rejonow;ch·
- Ła5ku, ul. Przemysłowa nr s,
lt'l. 36-51, Poddębic~ch, ul. '·arutow1cza nr to. t~l. 3o7. ' - Sleradzu.
ul. Wieluniu,
Partyzantńw
24.
tel.
35-72. ul. 1nrMaj
3 nr 4,
tel. 44-4.~. zctuń~k!<'l
wou \tl. młodocianych.
PKW~ nr 12. tel. 22.on

I"'·

<PAP)

24 g o d z i n y
„

ito krajó\• r&dy. Dec• z]ę w
t„j
spraw!e podjęto na naradzle go podarczej państw RWPG na na.1wytPOLSKO·KUBA~SKL\J
szc•eblu. która odb)lla ~ię 'I':
Z:arza,d Głó\'·ny Towarzyst\\ a p;zy. •zyrn
poło\vie czer\\1 c:a br. w i1'o!kwie.
•oźni Polsi<0-Kybańskiej zorl!,am•o!
Zadaniem komplekłlowego p:ogr~
wał
25 bm. w swe.1 siedzibie mu
okres 10-15
lat
Domu Słowa Polskiego - uroczyst• jc•t obejmującego
skoord ·uowanie polit;'k1 nauspot.kame r.. okazji 31 rocznicy
kowo-technlc~nej
kraj6\v socjalistytaku par•yzantow Fidela Castro 1„ cznych.
ko<iary Moncada w Santiago
cl•
SWINOU.JSKA .,FA'.\fA"
Cu ba.
ZAKORCZONA
DEI.EGACJA ZWIĄZKU
Tr\\ ający od ponad trzech
tygoSOC'J ALISTYCZNEJ "\lł,ODZIE:?'.Y
d•il festiwal artystyczny młodzieży
PRACUJ.'\CEJ KOREI W POLSCF. akademickiej
w
Swinoui•clu
zakoń
2~ bm. do warszawy przybyła rltczył
~it;.
Ko11cowvm akcentem te)
l<'Rac.ia Zwiazku Socjallstyczne.1 :\llło piękne.I
imprezy, mającej jut. dwu·
rl7.iC1>· Pracującej Koreańs:<iej R.e
nastoletnia
był
„koncert
p11hl1ki Lndowo-oemokrat,·czne j p<>rl f'nałnw~ ·-, wtrad;·cję.
któr:m \n·•tąp!ll
upr1~\·.·octnictwem
l •ekretarz"
i·c oe't !lic • tegorocznej „Fam ·•
i'.S\1P
LI Y11ng Sn. P1 zębVwi
011;:i: ix Pol~a·~ ua zrtpro"1rnie Za
T.WG - HISZPANIA
11adu r.lównel(o ZS:0.1P.
7'. 1p~L1 n fia•k „m ui<ońc1' la ~1t:
1 und~ 1..02n1o'"r mlędz:. Ma„
rlr
•en " F.WG w ~prawi•
prz».1t:·
:"At;KOWY KRAJOW R~ PG
.~ H:~zp;; nil do tej oiganizac jl. pro·
r:>r;ans PWPG pT? •1~f)il\ 11n ~ w~ń1nna na ..:czeblu ministrów ""
n; ·~OW\ w3nla kompie!< ow~g"
prn. granicznych .,, Bruueli.
er anni ~ ..ukowo-techniczne· I

l"OWST.\JP'
ltO:\ofPl l'!KSOWY PROGR'\'of

za

wspólnego ośYJiadczenia

„_

tI

zentowani są byli powstańcy
tolnierze AK, AL i BCh,·. a także
przedstaWiciele Ludowego Woj&ka
Polskiego,
Otwierając konferencję dyrektor
Głównej Komisji Badania Zbrodni
Hitlerowskich w Polsce Instytutu Pamięci
Narodowej . prof.
Czesław Pilichowski stwierdził,
Pow"stanie War;;zawskie było najbardziej dramatycznym 1 t!"agicznym wydarzeniem w najnowszy..:h
dziejach Polski. Dramatyzm powstania zawiera się w jego sprzecznościach między illiezrównanym bahatenstwem ludu War.sza.wy, a politycznym v.-yrachowaniem
tych,
którzy wywołali powstanie. Po 113
dniach walki wstało ono rzbrodnicw zgniecione przez siły zbrojne
III Rzeszy. Niemcy stracili jednak
około 26 tys. żołnierzy. Straty ptj:w;;tańców wyniosły około 18 ~
zabitych ; 25 tys. rannych. PolegJJD
bądź zostało wymordowanych ponad 150 tys. ludności cywilnej.
W pien...-szym dnłu
konferenc)!
zo..~taly omÓ\\ione m. In.
gene?ia
w Departamencie Stanu USA, po- Pow tani_a WarSUl:wskiego'. powstat'iinformowała, że amerykański pro- czv. wysiłek zbroi~Y, sytuacJa strajekt. wspólnego oświadczenia nie tegic;zma w Europii; w czasie ?°'wpokrywa się z przekazanvm Sta-, sta1:11a,
za1ta_dn1ema
powstancz~J
.
. •
słuzby zdrowia. udzialu AL. w po.
nom ZJednoczonym w ubiegłą sobo- wstaniu. pomocy
dla walczącej
tę projektem radzieckim.
Warszawy.

USA przekazały ZSRR s\vój projekt

SPOTKA "IE
W l'OWARZYSTWll'.!

PRESS LOTEK

E

ODRODZENIA

„

Szurkowski, Mvtnik i cal·a kadra
łego
tową

DERU

Woj.skowa
aspekty
PowStania
Warczaw.skiego, zbrodnie dokonan~
przez hitlerowców na powstańcach
f ludności
cywilnej
Warszawy,
grabież i zniszczenia Warszawy w
czasie i p-0 powstaniu - to problematyka rozpoczętej wczoraj w
Pałacu Kultury i Nauki 2-dnfowej
konferencji naukowej zorgani7i0Wanej przez Wof$1tov.-y Instytut Historyczny im. Wandy Wasilewskie;.
Związek Bojowników o Wolność i
Demokrację oraz Główną Komi·
sję Badania Zbrodni Hitlerowskich
w PoL.sce - Instytut Pam:ęci Narodowej przy w.spóludziale Rady
Ochrony Pomników Walki i Meczeństwa. Na konferencji
reprc--

-Kiewra, Zofia Czechowłc1, J. Czekalska, Eulalia Gałkiewicz, z. Glogowska, A. Gołębiowska, M. Gortat, Z. Jankowslti, O. Kaflowska·Kamińska,
K. ł.uczkowska, K.
Markowska, Melania Misztal,
K.
Nowak-Lipińska, Z. Owczarczyk, H.
Piskorska, J. Pluta, Roma Rau, Eligia Rodziewicz, T. Sliwnicka-Dębo·
wska, St. Sokołowski, D. Soszyń
ska- Ulatowska, E. Studencki,
Jolanta Szkałuba, Irena Szuster, s.
Szymanek, W. Wojech, Jadwiga
Woźniak, 8. Woźnlak-Dttbla,
T.
Wróbel.
60 osobom
wręczono
Srebrny
Krzyż Zasługi, zaś 54 _
Brązowy.
(Z. Ch.1

Nigdy jeszcze w Łodzi w oki·esie powojennym nie budowało się
tylu obiektów służby zdrowia co
obecnie. Wznoszone są dwa potęż
ne kompleksy szpitalne: Centrum
Zdrowia Matki-Polki oraz Centrum
Klinlczno-Dydaktyczne
Akademii
Medycznej. Przy ul. Lodowej
i
Przybyszewskiego budowane są placówki, które łącznie tworzyć będą
zespół domów opieki społecznej i
szpital geriatryczny. Podobnie jtidnak jak w innych dziedzinach, najważniejsi są ludzie - ofiarna, zaangażowana i pełna poświęcenia kadra pracowników łódzkiej służby
zdrowia, ludzi w bieli niosących
pomoc osobom chorym, starym, kalekim i poszkodowanym. Ich uhcrnorowaniem była właśnie wczorajsza uroczystość w Muzeum Historii
Miasta Ledzi, w której wzięli ujział: członek Biura Politycznego KC,
I sekretarz KL PZPR - Tadeusi
Czechowicz, przewodniczący RN m.
Łodzi prof. Mieczysław Serwiń
ski, prezydent - Józef Niewiadomski, a także przedstawiciele wojewódzkich instancji partii poli tycznych.
KRZYŻEl\f n:A WALERSKIM OR·

ROCZNIC:ę

,,n}Pj" _.

Egzami11acyjny.„ pogrom
szą

(Dokończenie ze str 1)
oświatą w dalszym ciągu

nie

jest najlepiej.
A prognozy były takie optymistyczne. Przypomnijmy, ze w roku ubiegłym na UŁ zdawało anacznie mniej kandydatów, bo tylko
2.680, ubiegając się o 1.650 indeksów. Ubiegłoroczna rekrutacja lipcowa na UL nie pozwoliła wypeł
nić limitów przyjęć, 11tąd konieczna okazała się jeisienna „dogrywka" rekrutacyjna. Natomiast w
tym rokµ,
zważywszy,
iż
limit
miejsc pozostał taki sam, a liczba
kandydatów znacznie wzrosła, moż
na było sądzić. że nie będzie wię
kszych kłopotów z naborem
na
studia. Niestety, kandydaci okazali
się kiepscy.
Ostateczni• spośród 1.444 osób,
które zdały egzaminy wstępne, na
studia zakwalifikowano 1.393;
w
podanej liczbie mieszczą się również kandydaci przyjęci na kierunki inne niż przezeń wybrane, w
wyniku tzw. przemieszczeń. W wypadku 51 osób, które zdały egzaminy wstępne, ale nie zmieściły się
w limitach przyjęć na ~·ybranych
specjalnościach, przesunięcie na inM
kierunki okazało się niemożli
we z uwagi na różn:ce merytoryczne w zakresie egzaminów.
Do wypełnienia limitów zabrakło
257 osób, zwłaszcza na kierunkach
„nauczycielskich" - fizyce i chemii oraz na wielu kierunkach ekonomicznych. W 1ej chwili brak
jeszcze decyzji co do ewentualnych
dodatkowych egzaminów wstępnych
na kierunki .,deficytowe" w okresie
jesiennym.
Prawdopodobnie
UŁ

wystąpi do :\I. "SzWiT o zgodę na.
dodatką rekrutację, ale ostatecrne
słowo w tej sp1·awie należeć bę

dzie do władz resortowych. Wypada się jednak dobrze zastanowić,
ezy wypełnianie limitów przyjęć
„na siłę" ma w ogóle jakikolwiek
sens. Przy takim poziomie kandydatów? ...

Sprostowan ie
W nawiązaniu do
„Trochę cyfr ze szkół

artykułu pt.
artystycznych"
zamiea;zczonym w „Dzienniku Lódzkim" z dnia 11.VII. br. przytoczono nieścisłe dane dotyczące egzaminów i przyjęc na I rok studiów
do naszej uczelni.
W związku z tym wyjaśniam co
następuje: na Wydział Włókienni
czy zgłosiło się 147 kandydatów. W
wyniku postępowania kwalifikacyjnego przyjęto 29 osób, pozostawiając 4 miejsca do dyspozycji Uczelnianej Komisji ds. Rekrutacji. która pełni rolę komisji odwoławczej.
Do Instytutu Form Przemysłowych
zgłosiło się 18 kandydatów, z czego
przyjęto 6 osób, pozostawiając 1
miejsce do dyspozycji Uczelnianej
Komisji ds. Rekrutacji. Na Wydział
Grafiki zgłosiło się 77 kandydatów,
z czego przyj.ęto 18 osób, pozostawiając 2 miejsca do dyspozycji Uczelnianej Komisji ds. Rekrutacji.
Tym i:amym uczelnia wyczerpała
cały limit ustalony przez Ministerstwo Kulturv i Sztuki na rok akademicki 198411985.
doc. TOMASZ JASKIEWlCZ

~~·.•4•; ~!' ~ t<·l11

"" IO.Oo. Przy zbiee;u ulic Gdańska dnię I p<>trącona zo~tala
przez saZ:ielona motornlczv tramwaju 27 /2 mochi>d oso1'owv. Dzlecko z ogólnyStanisław K. ~kn:caJac w
lewo po- ml potłuczeniami przewieziono
do
1ac!ł na pru Jści11 dla pl~sz:ch 80- szpitala.
l•tnóa .1 adwii:ce K. Kohieta doznała
... Wczorajgzy dzień nle obfitował
1lamanta koki ramienia l przeby- na wzczęścle, w' wypadki drogowe.
'' • " -v,,plhhi .
Zanotowano Ich w sumie 5.
Nie"' le.21'.' :-<a \al. 'Babtńtk!ego 12, 4- -stetv zatrzymano tet 3 kierowców
letl\la Karol.In. D. wblllłł• na jez- y .tania nletrzeźw~·.m
(kl)

I

chcemy przedstaWió. Łódi teatralna międzywojnia to nie tylko
dzieje Teatru Miejskiego czy scen
i scenek jak Teatr Letni, „Coctail".
„Cyrulik", ,,Bomba" czy ,,Jar". To
także zmagania, spory I dyskusje
o model · teatru adresowanego do
- - - - - - - - robotniczego widza. Szczególna zaś
Wiercińskim, Józefem Węgrzyn„m, rola w tych działaniach przypadła
Jackiem Woszczerowiczem, Maria- amatorskiemu teatrowi robotniczenem Wyrzykowskim I Aleksandrem m1L
Przez pięć lat działa w t.odzi
Zelwerowiczem.
Scena Robotnicza, która między inOd sezonu 1946/47 rozpoczyna się nymi może pochwalić się praprenowy okres w działalności teatru mierami _ sztuk jej współorgani
- dyrekcję obejmuje Leon Schiller. tatota W. Wandurskiego - „$mierZ rozmaitych przyczyn nie utlało ci .na gruszy" i „Gry o Herodzie".
się wprawdzie stworzyć Schillero- Działa także Scena Robotnicza Tow{ wymarzonego „monumentalnego warzystwa Uniwersytetu Robotni-

Pewnemu prołeArowi chemii studenci pe demanstracJł uaW'et najbłahsaego _ doświadczenia zwykli Utzl\dZaó burzliwą
owację. Profesor kłaniał się skromnie i pochylając aię ku wiwatującym studentom niezmiennie powiadał: „To nie mnie
klaszczecie - ale odczynnikowi, odczynnikuwi!"
zęstokroć
przypomina
się ta anegdotka gdy

mi
widzfl aktorów dziękUJących
za aplauz widzów po zakończeniu spektaklu. Przyp0m1na mi
się w teatrze, miejscu, gdzie sztuka w sposób niepowtarzalny wzbudza emocje i reflęksje intelektualne. tworzy więź między twó1 cą i
odbiorcą. Gdzie indywidualna twórczość i przeżycia łączą się w wartość zbiorową. A jako
że dZieje
się to zawsze publicznie. teatr o
wiele częściej, ciż Inne rodzaje
sztuk utożsamiany zostaje z całą
kondycją kulturalną narodu, a ocena zjawisk w nim zachodzących
daleko przekracza bariery wytvczane przez kryteria czysto artystyczne.
Dlatego tez może w codziennym
ocenianiu teatru wymagamy zbyt
dużo lub też naginamy nasz osąd
do doraźnych oczekiwań I potrzeb.
Trzeba sporego dystansu, aby dostrzec - tak jak i w życiu iednostek i społeczeństw _ to, co naprawdę wartościowe I twórcze
A dzieje łódzkiego teatru w odrodzonej po II woj!lie światowej
Polsce obfitują w dokonania . wydarzenia spełniające wymogi najsurowszych na wet kryteriów. Zarówno tych czysto artystyc.i:nych.
jak i tych społecznych Powojenną historię wielkości lódzkieJ sceny otwierają cztery sezony (od
marca 1945 rokul Teatru WoJska
Polskiego. Teatr cod kierownictwem Władysława Krasnowieckiego przyjeżdża do Łodzi z legendarnym .. Weselem" oraz ze makomitym zespołem - z EI:i.bletą Bar·

1

GALERIA CZTERDZIESTOLECIA

,

Wielkiego.

miesięcy mitańca poznają artystę.
chcę przedstawić,
al-

którego
bowiem kontakty baletowe Lódi
- Budapeszt będą miały sw;ij
ciąg dalszy. A że we wspólczes1;1ej sztuce tańca węgierscy
soliści zajmują czołowe pozycje
światowe, więc kontakty ll' zapowiadają szansę spotkania
z
wykonawcami największego tormatu. Ci, którzy · oklasklw.ill w
Lodzi Norę Szo11Yi, Gabora Ke. vehazi oraz Imre Dozsę
wspaniałych odtwórców
głów
nych partii w bal-ecie Antala
Fodora. .• Próba" - z pewno~
lubi<: ją tańczyć. r.u"lę zło:tone pocią wysoko ocenią kunszt •n
stacie. Marla czy Jezus z „Próby",
negn tancerza - Gyorgy sza. to role jednoznaczne.
Takich
nie
kały.
lubi<: I staram si<: nie tańczyć.
Mówiąc szczerze, bez wi~.szegc
- Mówi pan o złoźoności teJ po·
entuzjazmu przyjęliśmy 'l&powiedź staci. Czy twórca baletu td tak są
iego udziału w spek•:i.klach ,Pró· dzi o Judaszu?
- Spędziliśmy ogromnie duto czaby", którą to łód7lki balet (wystę
na dyskusjach. Fodor zarzucał ml
pując
wraz z budapeszteńslumi su
zbytnią miękkość. Ja tymczasem nie
gwiazdami) zawiózł do 10 WP.gier- wierzę •w jednowymiarowe
postacie.
skich rn:iast. Partię Judasza oglą Mówiąc symbollcznle· zły te:t cierdaliśmy w brawurowym wykona- pi. Nie odpowiada ml westernowy
niu artysty, · dla którego ta rola pogląd, te człowiek jest albo dobry,
powstała, więc wydawało s;ę, że albo zły .
- Aktorska interpretacja roll tę
po KevehaZi.m już nikt...
złoźoność odsłania. Trudno nie do·
Szybko jednak przyszł-0 ~veryfi· strzec
znaczenia. jakle przywiązuje
kować ten pogląd. $wietna ~e ·!1- pan do gry na scenie.
Czy nie '!Wl. nika. dopełniona aktorstwem w·y. rzył pan o karterze aktor
sokiej próby i wrażliwością. zlo- Tak, I to bardzo. Długo
nie
umiałem dokonać wyboru
żyly się na po.stać Judasza z:tpro·
- Niech więc pan opowie o swolel
· pon.cwaną przez Gyorgy Szakaly.
- Judasz to chyba niezwykle wa- att-i. styczneJ drodze.
tna rola w pana karierze ...?
- Tal< bym tego nie nazwał, choć
na pewno odpowiedzialna i bardzo

„

- Najpierw szkoła balet >wa w Bud;.peszcle, pótnlej sturua w L~nin
Już przed ukończe~1em Slkcłv
dostałem
rolę
w op?r.~„ budapeszteńskiej. A teraz minąr siódmy
St"7or mojej pracy. Nie mam przygotowania aktorskiego, ale cllugo w:1·
hałem się: tancerz czy ·1kto•? Kiedy jednak• przyszly pierwsz" miłe·
doświadczenia baletowe, uznałem, te
tańcząc można powiązać ~ble sztu·
kl. Ale mam właśnie za sobą r~lę
aktorską. Zagrałem w bajce tllmowej. I tu znów muszę. wrócić do
;,Próby". Reżyser Jozsd Modorosz
zobaczył mnie właśnie w tym spektaklu Mogę więc mówić, że spełni
ły się moje marzenia ' o grze aktorskiej.
- Czy było ~ doświadczenie sa-

gt adzie.

iysfakcjonu;ące?

Tak. Spodziewałem się te bę
dde gorzej. Zagrałem juhasa wal-

Na Broad wayu

Znanemu teatrowi
brytyjskiemu
„Old Vie" groziło· umknięcie. Ura·
go kanadyjski biznesmen Edwin Marvlsh, który wyasygnował na
ten cel 550 tn. dolarów. Tym samym obiekt na odowej dumy Wiei·
klej Brytanii przeszedł w ręce bogacza zza oceanu. Dziennik „Mor·
ning Star" pisał w tych dniach, 7.e
rządowi
konserwatystów nigdy nie
starcza pieniędzy na podniesienie poziomu życiowego, na oświatę J po·
trzeby kultury. Zawsze jednak jest
ich pod dostatkiem do zwiększania
wydatków wojskowych.
Jedno za drugim gasną światła na
Broadwayu. Mekka sztuki teatral·
nej Ameryki przeżywa najostrzej•zy
kryzys w ciągu 10 minionych
lat.
tował

J!:::=DU
wudziestolecie
międzywo
jenne należy do tych okresów historycznych. które nie
tylko cieszą się zalntei esowaniem, ale nadal wzbudzają emocje, są przedmiotem ciągłych
rozważań, dyskusji i polemik. Wiele lat milczenia, niedomówień
i
mówienia półprawd sprawiły. że temat U Rzeczypospolitej obrósł niezdrową legendą. która jak to
legenda _ nie tyle wiele miała
wspólnego z prawdą. co z naszvmi
o niej, a pozbawionymi podstaw
wvobrażen !ami.
Dopiero ostatnie lata zaowocowały w1eloma pozvciarni zarówno
naukowymi, jak i popularnonaukowymi, stawiaiacvrni sobie 1.a cel
pokazanie. i.e „tamla Polska nie
była ani czarna. ani biała, nie była również czerwona. Była rozmai-

dzi aktorzy „zdóbywali" podczas
wizyt w „Wifamie", żarliwość l
sżczerość przynosi zespołowi oeromny sukces, którego nie można podważać nawet najbardziej schematycznymi I dogmatycznymi uwarunkowaniami epolci, której estetykę
premiera· zresztą wyprzedzała.
Pierwsze trzy sezony - to konsekwentna kontynuacja zapoczątko
rwałtownych uczuć".
wanego przez ,,Brygadę" prawie
publicystycznego w treści I weryW marcu 1948 roku z ln.icjatywy stycznego w formie modelu teatru.
Kazimierza Dejmka zawiązuje się Acz z upływem czasu i dojrzewagrupa młodych aktorów, którzy w niem ideowo-artystycznym prawda
memoriale ogłaszają: "Chcemy na· o socjalizmie staje się na scenie
uej rzeczywistości politycznej słu- Teatru Nowego bardziej zlotona, a
ludzkie postawy i prawdy corat
dalsze od schematyzmu. Przykładem
może być „Poemat pedagogiczny"
(pierwsza samodzielna realizacja
Dejmka).
Ale to w memoriale młodych aktorów, w pracy nad ,,Brygadą'' zrodził się Teatr Nowy jako teatr polityczny, zaangażowany w polską
współczesność, potrafiący towarzyszyć, a wielokrotnie „przeczuć" i wyty6 I by6 Jej współtwórcami. to przedzać przełomy w naszej rzeznaczY, ie nie chcemy by6 potrzeb- czywistości i świadomości narodoni elłcle „intelektualistów", snobow, wo-ospołecznej.
„Łaźnia",
„Swięte
drobnomieszczaninowi I mieszczani- Winkelrida", "Ciemności kryjl\ zienowi, wszystlto jedno, skąd on się mię", ,,Żywot Józefa", „Bistorya o
wywodzi. (... ) Teatr nasz będzie Chwalebnym Zmartwychwstaniu" wojującym i pe raz pierwszy w to kolejne spektakle
- wydarzenia
Polsce teatrem robotniczym.
świadczące• o· drodze
rozwojowej
W tematyce wystawianych sztuk teatru i jego wielkiego animatora
chcemy daó wyra.z sumie przeko- Kazimierza Dejmka.
nań społeczno-politycznych naszego
zespołu. Chcemy pracować dla oAle to już całkiem odrębna hiskreślonego widza widza robot- toria, jak i dzieje innych scen łódz
niczego. Będziemy dąiyó do tego, kich, które choć warte ze wszech
by procent widzów przypadkowych miar przypomnienia nie będą tu
wśród odbiorców paszych sztuk był opisane, jako że w „galerii" pomieminimalny".
ścił nam się jedynie ów doniosły
Młodzi artyści otrzym\lją budy- epizod dotyczący poW'stania Teatru
nek opuszczony przez wyjeżdżają Nowego. Fragmencik jedynie z wiecy do Warszawy axerowsld Teatr lobarwnej historii i dnia współczes
Kameralny. 12 listopada 1949 roku nego łódzkiej sceny, konsekwentzespół wystawia wspomnianą już nie jednak wynikający z aury kul„Brygadę szlifierza Karhana" w o- turowej i społeczno-politycznej
papracowaniu dramaturgicznym i in- nującej w naszym mieście.
scenizacji Janusza Warmińskiego i
JERZY BĄBOL

•

czego, a o atmosferze w jakiej odbywały się spektakle tych amatorskich zespołów niechaj zaświadczy
fragment wspomnień:
„Wobec skonfiskowania tekstów I
zakazania recytacji, na estradę sali
filharmonii wystąpił chór robotniczy (•.• ) Zrobili dwa kroki naprzód,
otworzyli usta I w tym momencie
idący za nimi chustkami zawiązali
im: te otwarte usta. Na sali zapadła ciężka cisza I nagle w niej ro:sległa się śpiewana (•.•) ,,Międzyna
rodówka". Wszyscy porwali się z
miejsc, podejmując śpiew. Ze spiewem tym wyszli na ulice miasta".
Przypomnieliśmy · te pewne tradycje łódzkiej sceny, aby łacniej
unaocznić, iż właśnie tu w robotniczej Łodzi, w jej atmosferze i
uwarunkowaniach mogło powstać
COS, co 15 lat później Maria Czanerle tak oto określiła: ,,Niewiele
Jest zdarzeń w historii teatru, które spotkały się 11 takim przyję-

Tę rozmowę
za.powiadałam
podsumowując węgierskie tour-

łośnicy

Każlmierza Dejmka, Autentyzm I
bezpośredniość (ów autentyzm mło

I

Teatru Narodowego", niemniej Teatr Wojska Polskiego staje się za
jego dyrekcji czołową polską sceną, a takie spektakle, jak: „Krakowiacy i Górale", „Celestyna",
„Igraszki z diabłem" czy „Burza"
na trwałe weszły do historii teatru
polskiego.
W 1949 roku Schiller i trzon zespołu
aktor$kiego Teatru Woiska
Polskiego przenosi się do Warszawy Dyrektorem teatru przy ul. Jaracza zostaje Iwo Gall... Stopi Nie
mamx możności (szczupłość miejsca), ani też ambicji opisać całej
historii 39 sezonów na łódzkich scenach W naszej „galerii" pragniemy zaprezentować j~dno z ·wydarzeń teatralnego życia miasta. Jedno. jakże natomiast ważkie dla teatralnej Łodzi i całej kultury polszczewską, Seweryną Bronlsznwną, skiej.
Rys:ardą Hanin, Zofią Małynicz ZoNajpierw jednak cofnijmy się do
fią Mroznwską, Janiną Romanow· czasów
przedwojennych, aby po· ilą, Janem Swiderskim, Edmundem szerzyć tło dla zjawiska, które

nee baletu Teatru
Myślę, że za parę

cłem, jak .,Bryrada sdilłerza Karhana". Moie premiera „Wesela",
choó jej rezonans, był jak li• 11daJe bardziej lokalny. S11tuka Waszka
Kani na scenie Teatru Nowego 1tała Ili• symbolem polskiej rewolucji
kulturalnej. („.)
·
To było objawienie I tall sł. tei
o tym pisało - a ekstazą I entu;zjazmem, które tylko w epokowych
momentach porażają krytykę, niezbyt skłonną na ogól do nazbyt

Zamknlęto 11
apośr6d 39 t!l!atrów
Broadwayu. Podobny los grozi kolejnym jedenastu.
Trudna sytuacja teatrów na Za·
chodzie jest tylko jednym • przykła·
dów stosunku kół rządzących kra·
Jów kapitalistycznych do humanisty·
czneJ sztuki t do podnoszenia poziomu kulturalnego narodów.
w Kallfornłl zamknięta Jest co
dziesiąta biblioteka, zaś co
pląta
przeszła na skrócony okres
pracy.
Władze tego uprzemysłowionego stanu o lZ proc. zredukowały fundusze
na zakup książek. W szczególnie clęzkiej sytuacji znajdują się b1bliote.
ki, z których korzystają Murzyni
I
przedstawlciele Innych
mnleJszołcl
narodowych.

,,,

wojennego „7.599 dni Drugiej Rzeczypospolitej" w opracowamu i
wyborze E. Sabelanki i K. lioiniewskiego.
Ostatnio w księgarniach pojawiła
się kolejna książka, tym razem b'eletrystyczna. zasługująca na baczną
uwagę, Piszę o tym z tym wię
kszą satysfakcją, że jest to książ
ka łódzkiego autora, stanowiąca do
tego jego debiut literacki.
Karol Józef Stryjski podjął się
niełatwego zadania. O Ile bowiem
20-lecie międzywojenne jest tematem trudnym, to dwudziestolecie
na polskich kresach _ wyjątkowo
trudnym.
Tam zaś, na krańcach
przedwojennej Polski, rozgrywa "się
akcja. której zbiorowym bohaterem
jest rodzina Horynieckich.
.,Sioło leżało na drodze przemar·
szu przeróżnego wojska i bandziorstwa. Na zachodzie też po Schod·
ta."
Między Innymi ukazały się dłu-. nicę ~ięgała jeszcze władza czergo oczekiwana „Historia Polski wonych rad robotniczych z Bory19U 1939" - Henryka Zietiń~kie sławia. i Drohobycza. Od południa
J01
an•oloaia reportażu między- od łamtej strony Karpat pojawiali

u
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,,-IRON
MAI DEN"
Brytyjskiej grupy „Iron Matden" nie trzeba rekomendowaó..
Nie bacząc na ceny biletów, mi~
łośnicy muzyki apod znaku h
avy metal i tak pójdą posłucha6
zespołu,

pozostającego wcią~ w:
czołówce.
Nakłady

światowej

płytowe świadczą najlepiej o za„
interesowaniu jego produkcjlło
Np. lo!lgplay „The Number of
the Beast" rozszedł .się w na
kład.zie ponad 2 mln egzempla
rzy. Tysiące słuchaczy na koncertach „Iron Maiden" tel pot..
wierdzaj4 tę pozycję zespołu.
Np. na
festiwalu w Readillł'
zgromadziło 11ię ok. 30 tys.
nów.
Występy tej
grupy
niezwykle widowiskowe. Zapo-:
wiada się więc prawdziwy spektakl, do tego ogłuszający. Ponoć „Iron Maiden" wiezie d0>
Polski, oprócz specjalnie skonstruowanej sceny, więcej sprzę
tu niż poprzednio goszczące
nas wszystkie grupy razem.

Zespół wystąpi tylko raz ..,..
10 sierpnia o godz. 19 w Hali
Sportowej. Zaprosiła go do Ło
dzi Estrada Łódzka. Ona też (ul.
Narutowicza 28) rozprowadza bilety. Można je kupić równie:!
we wszystkich biurach podróży:
oraz w Centrum Usług Turystycznych przy hot.e lu „Ce1;1trum".

czącego w imi41 prawdy. Jesienią
mam wystąpic w koieinym !llrute - iF=-=-------------~
tym razem kryminalnym.
W pana pracy wcześnie sa·
czyna się drogę zawodową. Cz'' była
to kontynuacja rodzinnych tradycji, a więc IJylo i oparcie i po·
moc najbliższych:
- O, nie! Ro~stałem slę a domem
mając 10 lat. Są<Uę Jednak że liposob mojego myslema. 11posób poruszania się wsrod ludzl - t.> jest to
najistotniejsze, co wziąłem z domu.
Rodzice nigdy me wtrącR!i slą
w
to, co robię, ctuc są bac?nynu obserwatorami moic-h dokonań
- Udaje się panu realizować awoje ż>"Ciowe zamierzenia'/.„
·
- Wieczne niezadowolenie tkwi w
Judzkiej naturze. Zawsze chcl!
•ię
więcej, a „cel to niebo gwiatdzlste ... " Ja tymczasem mogę oderwać
się
od ziemi tyllto na dwa metry. Kiedyś oglądałem zawody lekkoatletyczne. Zwyciężczyni trzykrotnie poprawiała swój wtasny r"k~· rd
Siedziałem zauroczony siłą . ej woli.
?\!gdy nie zapomnę tego zma~9.nla.
Jakie role uwata pan za ważne ~=====;:;;:o===================~:::.t;:::=::::::;:::;:;;;~
dla siebie?
- Byłem w pierwszej klasie gdy
zobaczyłem „Spartakusa" A. ChaczaF• HHH llHM
turiana w choreografll Szereglego.
Od tamtej chwlll przygotowywałem
Dd1.1bl1blci An<tnej - Hłatorl4
się do tej roll.
Maroka. Ossolineum:
W ubiegłym rok<J
wraz z Martą Metz.;er (gwiazda pierEngelmann Borne - Prwy kraj nleograntczonvch .możtlwokl,
wszej wielkości w węgierskim b11 ·
Wyd.
Pozrnu\skie;
lecie - przyp. rs.) zatańczy łem w
·
Lenin - Dzłela wnystkłe, t. Jl,
tym widowisku. Cenię sobie partię
K!W;
w „Pomniku na cześć
martwego
Kant Immanuet - Uzlt.!adnienie
cllłopca". r,dzle gram rolę chłop>ik•
metafizyki moratnośct, PWN;
który nie pot:afl zna1eżć sobie miejSkrzydło Wiesław (oprac.)
sca w ży<"lu To widowisko nie ma
Polecamy najnowsze pozycje z Manifest
Potsklego Komitetu. Wy.
najlepszej prasy, ale ludzie oglądają
zakresu literatury społeczno-poli zwotenta
Wyd. Luje chętnie.
tycznej, przypominając równocze. belskie; Narodowego,
•
- - Mówimy o apelnlonycb marześnie, te największy wybór wyJaruzetskł
Wojciech
- Przemo.
niach. A plany:
dawnictw z tej dziedziny oferu~ 1983, KiW:
- Nie bard;o wiem co będę tat'l
je w Łodzi księgarnia „Współ· w!enta
Od
Hei.!tnek
d-0
Madrytu.
Doku·
czył. A m<1l'ZP.'nlem moim jest wyczesna" (al. Kościuszki 106/108). menty K<>-nferenc:lł Bezpieczeństwa
chowywać młodzlet. Cenię sobie tra
I
Wspólprac!I
w
Europie
1973dycyjne przygotowanie, ale nie wolWyr®umskt J11rey Htltor14 1983, PSM-WS;
no zapominać o nowych technikach.
Polski, t. I-IV, PWN;
llłozołowskł Andrzej
Tak
u.Lubię taniec proponowan:ii: przez M.
Setd!er Grzegon Leopold
padło tmpertum, KAW;
Graham.
W nurcte Ośtvlecenia, Wyd. LuSkib!~skt Francinek
- 1'4'4!belski<!;
- Jak pan ocenia przedsięwzięcie
ae1 KiW;
PaS<tu.rlak Longin - Rooseveit a
takie, jak to polsko-węgierskie tourOpracowanie zbiorowe pod red
sprawa polska, KiW;
neet
.
CzeSlawa
Htstorl4
Novalł.t
Uea:nlot0111 z Sab. Po!9k!, t. Madajczyka
- Lubię zmiany, nowe
twarze,
l1 1918-1939, PWN;
Proza fltozottczna - Studia
chętnie występuję za granicą z n?Kosseckl
Józef
Granice
ma~
Fragmenty, „Czytelntk";
wym! zespołami. Wiedziałem, że to
.
n!putac.:f!, MAW;
Wajda Augmty,n - Ro2:Wój po.
będzie trudne tournee. Ale cenię
Rogowski
W
\
esla1D
Spór
o
bi I
t!t11czny kta.sy robotnkze1, KIW;
przetrwanie, KiW;
so e
te niełatwe zawodowe próby.
K!eniewlcz Stefan Hłstor.yk
Ga·bor
GeUert
Mafia,
KIW;
- A eo z Wakacjami?
a świadomość narodowa, „CzySerczyk Wladys!aUI - Ka.tarz11· - Będę pracował. Jadę do Szegedu
telnik";
na II, Ossottneum;
na festiwal zatańczyć w „Fauście"
Olszews-1d Henryk lłtstor!a
Gounoda'. Potem występy w Austrii
do•ktryn potUyeznych
ł
prawI dopiero pięć dni wakacji. A we
nych, PWN;
y;-rześnlu wrócę do roll w .;Kotach„.
Cłe§Ul.k:
Tadeua:r Historl.a
następnie nagrania telewizyjne, mm.
Fi nlandit~ Ossoltneu.m;
a na otwarcie sezonu rola w 1'~le".!ie
Tokarezyk Roman
- Współ•
B . Bartoka .,Drewniany kslątc„.
czesne do'J<,tryny polityczne, Wyd.
- życzę więc pow11d~enla! A JeLubelskie;
I
śl! w artystycznym kal!!ndarz11 Ge·
Borkowskt Jan (-0pr11e.) O łt
orgy Szakały znajdzie się Łódł Wincentym WltoSie. Relacje
>
sympatykom balet\I' polecam
obeJwspomnienia. LSW;
nPnle „Próby" z jeito udziałem.
Rozmawiała: RENAT/\ SA<>
PHPRF

··-··
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„WSPOtCZESNEJ''
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TYLKO RAZ!

jeszcze utedawno madziarscy rzuciły dalej - uczestniczymy w
hajducy. Od wschodu, -od strony odradzaniu się nlepodległości, naKalusza, nie dalej jak Jesienią u- rastających konfliktach narodowobiegłcgo roku nadciągnęli bajdama· ściowych, obradach Sejmu, przygocy atamana Petlury tego co to w towaniu do wojny i w wojnie z
Kijowie objął władzę nad dyrPkto- Rosją ·radziecką. krakowskiej reriatPm Ukraińskiej Republiki Ludo- wolucji, w przygotowaniach do powej (.„) Tylko na północy jako ta· · wstania śląskiego.
·
ko bezpiecznie było".
K. J. Stryj ~ kiemu udało się uRazem z Horynieckimi - zarów- nikną-ć tego, co mog~o być klęską
no tymi żyjącymi w hutorze, jak tej książki - taniego dydaktyzmu
i tym!. któryc-h lO<J ezy ambicje 1 I pap;erowych rac j i. Autentyczne,

J

w

„.. .

J "

żywe,

nnnz•

'

Lft!llH

J

często

pełne pasji dialogi,
postaci i postaw, bogaty rysunek psychologiczny bohaterów, znajomość realiów „Polski
kresowej" są prawdziwymi atutami
tej książki. Najistotniejszy jednak,
jak <mi się wydaje, jest sposób patrzenia na Polskę I jej problemy.
Nie z punktu widzenia mieszkań~
ców środka kraju, ale tych wlaśliie z Prędowli, Protisznl, Rozdo-

rozmaitość

łów.

,;Wiele się w W,al'Szawie nasłu
gadania o braterstwie ludów i narodów. Te amerykańskie
dykteryjki są mote i modne, ale
niepraktyczne t na. mój rozum nie
przystają do rzeczywistości. W Ga·
licjl wojna, a my tu e imperium
gadamy. Gdzie je budować? Warszawa, zamiast myśleó o tym, jak
~obie zjednać Ukraińców, medytu·
je jak tu ich w najbardziej elegancki sposób wziąć pod bucior.
Ot, i cała wasza federalistyczna filozofia. Nie wierzę w nil\ - zadeklarował się Józef."

chałem

„

„Horynieccy" nie są próbą nowego spojrzenia na skomplikowane
narodowościowe problemy, pretekstem do wyłożenia swoich racji.
Przedstawiają rejestr zachodzących
wydarzeń i kształtowanych na ich
podstawie nastrojów - a w efekcie taki a nie inny rozwój sytuacji. Partoramę losów jednej rodziny. różniącej się nie tylko charakterem. ale i orientacjąml politycznymi, a na wet świadomością narodową, prowadzi autor od 1919 roku po rok 1939. Warto zapoznać się
z losami tej redziny. To także są
polskie drogi. Warto. mimo że ,,Horynieccy" nie są książką, którą
czyta się szybko i łatwo. Wiele w
niej refleksji - niełatwej I nieraz
gorzkiej. Wiele też jednak refleksji
!lasuwa się po tej lekturze.
J. CYPERLING
Karol Józef Stryjski ,,Horynieccy"; Wydawnictwo Łódzkie,
Łódź 1984, wydanie I, nakład 50
tysięcy egz., cena 200 zł.
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ZAŁOZfNIA Cf NTRAlNf GO PlANU
rozdziale „podział dochodu na(Dokończenie ze str. l)
J rodowego" stwierdza się,
iż
w sferze materialnej goepódarkl spa- ~
obsługa zad~użenia zagr;m\czdło od 1979 r. do 1984 r. o 645 tys.
nego
w
Il
obszarze
płatniczym
~
osób tj. o 6,6 proc., a fundusz czaobrosu pracy w przemy&le zmµlejszył się pomniejszy. a ujemtre saldo
o 14 proc. Rzeczywista liczb" god.:in tów z krająmi socjalistycznymi poprzepracowanych efektyw'l1e w ty- większy dochÓll narodowy w 19ll5 r.
jak żona'. Jak dobry - to mech bardzo dużo napisał wielki zµaw- godniu
roboczym wynosi ).);!ente w w skali zbliżonej 10 tegorocznej. Doży]e
i
100
lat".
Inny
tłumaczy
dlaca
hippologii
prof.
Witold
Pruscl1ód do· podziału, Jlcząc w cena~i1
Kocierzew
starą wieś księżacką w rejonie Łowicza przemyśle uspołecznionym 34 godLiny.
czego nie zaźreb.ił swej klaczy. Zre- ki. Na jego pogrzebie na Powąz
wyznaczono tego dnia na miejsce przeglądu· licencyjnego klaNiewielki przyrosl zasobow sily r-o- stałych, wzrosnie o 20J mJj zł ~j.
z
baka-„odsadka" nie zawsze opłaca kach. 2 lutego br., spotkał się ca- boczej oraz potrzeba zwię.:•unia >a- o 3.1 proc. Prop rnuje s!ę aby
czy zimnokrwistych ciężkich i koni typu pogrubionego. Na
do podl!al.i
się sprzedać, a na utrzymanie go ły liczny polski „świat koński" trudnienla poza produkcją ruaterial- dochodu narodowego
miejscowym placu skupu buraków ciasno było od licznie przyprzeznaczyć
.
na
fundusz
spożycia
o
nie starcza paszy. Łowiccy rolmcy specjaliści. hodowcy zawodowi, te- ną powodują koniecznosć -"'(SOkie;:: J
bywających zaprzęgów i ciągnikow, do których podoczepiano
wzrostu wydajności pracy w produk- gołem 80 ,~ proc. tj. o ~.3 proc. wię
są zamożni, ale mimo to zamiło renowi, sportowi, jeźdźcy, studenwłasnoręcznie wyprodukowane przyczepy, dostosowane do trancej niż w br., a na fundusz akumuwanie do kohi musi coraz częściej ci uczelni rolnych. Po zmarłym cji materialnej.
sport.u koni. Niektórzy najbliżej mieszkający gospodarze pUY·
rugiln, podstawowym czynr.i- lacji 19,7 proc„ a więc o 0,7 „roc.
ustępować miejsca rachunkowi ko- uczonym został pomnik wiedzy w
prowadzili swe konie na pi;zegląd luzem. Rosłym, krzepkim
kiem warunkującym z'łlozt..nia mniej n!ż w br.
sztów.
postaci unikalnych dzieł o hodoPrzewidywany wzrośt dostaw - toksiężakom przeważnie towarzyszyli synowie na&tępcy. Konie
planu jest poprawa efektywnowli koni i historii ich chowu.
- to nie babska sprawa.
ści wykorzystania zasobów e- warow i usług ,dla ludności liczonv
w
cenach stałych wyniesie w 1985 r •
.konomicznych. Rezultaty ws,;:azuH na
.Najbardziej opłaca się hodowla
Pro!. Pruski wskazuje w swycli
się większości pro'- blisko 4 proc., tj. J 17 mld zł. Istogierów uznanych na dorocznych podręcznikach m.in. na typowe dla • wyczerpywanie
tych rezerw. Osiąg_nięcie ~alszej .p<J· nieją możliwości ograniczenia po1Różnej masci
końska gromada, rze zaczęli się interesować kvń.mi wystawach w Głownie. Wartość tanaszej gospodarki rolnej dylema- prawy efektywn~sci b~dz1e zależało wyżek cen po 1 stycznia 1985 r. do
choć z flegmatycznej rasy, okazy- cięższymi , formowanymi pod wpły kiego ogiera uznanego do zakupu
tv z jednej strony istnieje potrze- głóvJme od .przyspieszenia t.empa po- ok. 9 proc. Będzie to wyma4alo uwała jednak ·niepokój. Młode mat- wem
ogierów zimnokrwistych
kredytowego sięga 180-240 tys. zł. b„ •
-t
.· k ·
h
n
stępu technicznego l modyf1kacj1 ~y trzymania obecnie stosowanych śr;id- ·
om 1'.le.c mcz ą stemow wynagradzania w przedsię ków , 1 mrożertia cen" oraz odocwie<lki strzegły uważnie swych ma- przede wszystkim belgijskich i ar- Konie te bardzo chętnie kupują .a zas ępowan1a
łych. Żrebięta, przeważnie jedno- deńskich. Wraz z rozwojem prze- kupcy z Włoch. · Wysoce opłacalny siłą poc;1ąg~wą, z drugieJ strony biorstwach. by skuteczniej skłamały niego ukształtowania flI7-E'Z rz<td parametrów ekonomicznyc!'! dla przedmiesięczne, okazywały swój strach mysłu powstało wtedy w Łodzi i jest eksport koni t·zeźnych, któ- olbrz:ymia liczba gospodarstw ma~ do ograniczenia marnotrawstwa.
łych i średnich typowych dla
W założeniach
ż~.
w siębiorstw.
powtarzającym się rżeniem. Wtóro- Warszawie zapotrzebowanie na sil- rych mięsa inaczej niż u nas naszego kraju _ zmusza do u- odniesieniu do 62 pr~yjęto,
Parametry te powinny zdyscyplinopodstawowycl suwał im uspokajający odzew ma- ne konie do transportu miejskiego. jest na Zachodzie wysoko cenio- trzymywania znacznego pogłowia rowcow, paliw i materiałów, w mas
wać kształtowanie wynagrodzen
w
tek. Ogólnemu gwarowi tawarzsszył Po drugiej wojnie światowej, kie ne. Premie za pochodzenie mają koni.·
przeds i ęblorst,<:acb, zapewnić ściślej
Cel - tj. ograniczenie licz- r. może nastąpić zmmejszenle ;et: wżywy świergot ptaków, Zapach na- rując się przydatnością tego typu skłaniać rolników. do zaprzestania
sze
powiązanie wzrostu płac z efekby koni przy poprawie Ich jakości ż;y_c1a jednostkowego o 2,1 proc., co
płac
wozu I potu mieszał się ze świeżo koni do wielu robót, utworzono w krycia klaczy ogierami Djieznany- - ·J·est jeszcze dość odległy Koni było· przo:widziane w prognm1e o- tam1 ekonomicznymi. Wzrost
nie uzasadniony osiąganym! efe~t:imi
ścią wiejącą od łąk. Zrebaki, s\va~ Łowickiem od 1955 roku ośrodek mi, ,,dzikimi", i zwiększenia licz.
·
szczędnosclowym.
oraz
wzrost
kosztów
hodowlanych,
wvtwarzania
mimo
systematyczw
rozdziale
.„tworzenie
.!~chodu
wolące jak wszystkie dzieci, raz po koni łowickich. Do punktów roz- by źrebiąt z dowodami urodzenią.
nych prac, rozległej sieci ośrod- narodowego" stwierdlja się
przf!d. mogą podwatyć realność założeń oraz brały się do ssania wymion
k6w hodowlanych objętych nadzo- stawione uwarunkowo.nla 'spółec:me I graniczenia inflacji.
i to nie zą wsze swoich własnych
Wz·r ost dostaw towarów nieżywno
rem PZHK, jest wciąż znikomy gospodarcze
określają
możliwości
matek. Jedno ·z nich próbowało
8
procent: 29 tysięcy - w stosunku wzrośtu. produkcji i obrotów w han- ściowych powinien wynieść ok.
i:iawet ssać własną babkę, aktualdo pogłowia ogólnego 1.700 tys. ko- d}'-1 zagraniczny;n oraz obniżki kosz- proc. (W cenach stałych), chyba te
nie niekarmiącą. Wzbudziło to pozaoszczędzi się więcej materiałów t
ni (drugie miejsce w Europie po tow wytwarzan.a. Ich syntetyc~r.ym
wszechną wesołość.
.
.
,
wyrazem jest przyrost wytworzonego surowców I wykorzysta je do prcZw1ązku Radzieckim).
dochodu narodowego, który uaco- •ctukcji towarów rynkowych. M JZliwany jest w 1985 r na 217 mld zł wości te należałoby occ1uć w t:iku
Gdy inż. lVitold 'Dankiewicz z
.Jednocześnie stały niedobór srod- w cenach stałych, LC oznacz;. t" konsultac,ji planu. Jeśli idzie o nuę
Polskiego Związku Hodowców Koków ,mechanLIBcji prac rolnych i dochód ten zwięk~!Y się w p'.'lrów- so. drób 1 przetwory, to zakłam> się
ni w Łodzi rozłożył pod i:ołyrn
wzrost ich dosta\V. w !it11~unku
de
.
transportu jeszcze na długi czas naniu z 1984 r o 3.2 ptr c.
niebem swe ks ięgi rodowodowe. są
Przewiduje się, że sprzedaż wyro- przewidywanego wykonania w b:-„ u
odsuwa osiągnięcie intensyfikacji
siedzkie pogwarki od razu przy1,7
proc.
Zapewni
to
u~rzy1n ::tni e obów
przemysłowych
I
usług
zwięk
produkcji rolnej przy zdecydowacichły, Kolejno wywoływano wła
siągniętego w br. pozlom'l
nym ograniczeniu utrzymywanych szy s!ę w 1985 r. o 4,2 pr~. tj. o na 1 mieszkańca w wy$. spotycia
55.6 kg.
ścicieli do prezentacji swych wy410 mld zł. Wzrost ten powinien być
koni. Toteż nie ma na razie le- w całości wynikiem zwlęk'Szenla wyPrzewidywane dostawy zapewnią zrf.chowanków.
pszego rozwiązania, jak poprawie- dajności pracy.
allzowanie norm kartkowyc.t1
nraz
o:l.biJrców
W dziedzinie rolntctw11, zało enta niezbędne zaopatrzenie
nie jakości koni, odpowiednie ich
Przy stoliku zasiadł do zapisu
pozarynkowych.
planu
zostały
podperządkow.ane
8tantsł11w Włodarczyk,
pracownik
utrzymanie oraz zatrudnienie każ lizacji długofalowego celu jakim reajest
W celu zwlękl!zenia produkcji rynOkręgowego Oddziału Związku . Indego z nich celowo i możliwie in- zapewnienie wyżywienia szybko po- kowej i dostosowania jej stru~ttury
żynierowi
pomagała
w ocenie i
większającej się ludności Polski, przy do potrzeb, kontynuowane będą dziatensywnie
w
ciągu
280.,-300
dni
w·
pomiarach koni praktykantka
z
jednoczesnym osiągnięciu
sam"YR:Vzmlerzające do przywrocen;a
WSGW Ewa Wirth, która bę
roku. Koń powinien wykonać dzien- starczalności w zaopatrzeniu kraju w łania
równowag! i stabilizacji rynirn. ~to
dzie pisać pracę magisterską o honie różne prace odpowiadające ok. żywność. Samowystarczalność ta )est s9wane będ11 programy operacyjne
dowli konia łowickiego. Mierzy się
, 0,3 ha średniej orki przeliczenio- rozumiana jakd stan równ::iważenla I zamówienia rządowe oraz centralniezbędnego Importu artykułów rol- ne bllansowanle
wysokośc konia w kłębie. obwód
artyl1:ułów o podwej, a racz.nie co najmniej 60-80 nych. ekwiwalentem I efektywnym .stawowym
klatki piersiowej, obwód nadpęcia.
znaczeniu dla zasµokoJeeksportem krajowych produktów rol- nia potrzeb ludności.
ha.
Ogląda się także kopyta. Konie ło
nych.
Przewiduje się wybudow:m1e
w
wickie nie muszą nosić podkówek,
Szczególne upodobanie Polaków
Wielkość produkcji roślinnej
w 1985 r ogółem 190 tys. mieszkań. Jetak trwałe i twarde mają owe koń
1985 r ., szacuje się na poziomie 102,1 śliby wygospodarowano więc"j
maskie paznok~e. Punkty są także
do koni, jako do zwierząt od wie- proc. wielkości plonów
spodziewa- teriałów nit zakładano to w orograza ruch, pokrój i ogólne wraże
ków związanych z losem ludzkim, nych w br. Kończy s!ę proces głę- mie oszczędnościowym. to można by
bokiego spadku produkcji zwlerzę .. ej;
nie. Najwięcej uwagi poświęca się
więcej mieszkań. W toku
musi sentyment mądrze łączyć z w 1985 r. wzrośnie ona o 4,3 ptoc. zbudować
młodym klaczom
przyjmowanym
konsultacji należałoby więc r::izwaracjonalną
oceną
złożonych wa- Wzrost produkcji rolnej WYPW!edza tyć sposoby uzyskania tych oszczę
do licencji, którą inaczej niż oniektórych
podst>1wow;,t::h dności oraz możliwość zwlt:hs:<<.mia
giery mają nadaną raz na całe
r unków, bardzo · róz' nych w posz- dostawy
środków produkcji dla rolnictwa. uw
finansowaniu
życie. Młode klacze l ź.rebalti po
Foto: A. W ACH ezególnvch rejonach i środowis- dział nakładów na komplNs żywno- udziału lucjnoścl
rozszenonego dzięki t<>m:.1 zakre::u
takim przeglądzie oti:zymują swój
ściowy w całości inwestycji pow1budownictwa.
.
urzędowo ostemplowany dokument płodowych ogierów dostarczano koNa temat trudnej i żmudnej pra- kach. M odel takich rozwiązań po- nien w 1985 r. osiągnąć 30 proc. PoNajważniejsze cele planu w rlzi~·
rodowodowy pocztą. Dla klaczy wy- nie z Państwowego Stada Ogierów cy selekcjonowania ulepszonych ty- magają kształtować państwowe i pt'awie warunków produkcji
rolnej dzinie ochrony zdrowia l opieki &po-,
pisuje się pochodzenie do trzecie- w Lącku. $wietni hodowcy tere- pów koni, które powinny być ce- samorządowe ośrodki naukowej ho- służyć będzie także melioracja 120 lecznej są następujące: przeciw i:>:i<J' ó
L
d 1
h
tys. ha użytków rolnych.
go, a ogierom do czwartego poko- nowi szybko pomnażają dobre od- 1em za b ieg
łanle dominującym zagr::iżemom zdr :iw a.O ow anyc W !)a- dowli koni.
W handlu zagranicznym, w obrowotnym, usprawnianie fun"cJonowalenia. Zrebaki otrzymują imiona miany. Np. ogier „Berest" z Łącka szych warunkach gospodarszych,
MARYNA KRAJ tach w I obszarze płatniczym eks- nla
podstawowej opieki z1rn<votn„J,
zaczynające się od pierwszej litery zostawił po sobie 32 uznanych sypoprawa opieki nad mnlq 1 dzie~
nów.
Trzydziesty
drugi
- - - - - - - - - - · port
syn - „Buwzrosnąć
imienia. ojca. Opisywane właśnie
w porównaniu
br. oma
7 proc.
a import
o 9 proc.z klem oraz efektyw1nki P'"lF>CY spoźrebaki. później jako dorosłe konie, kiet" otrzymał na wystaw~e
w
w cenach bieżących. Przewiduje ąię łecznej, a także lepsze zaop:itrzen\e
Głqwnie złoty medal i został włą
otrzyma.Ją taltźe swe licencje tu nadwyżkę importu nad eksportem w leki, materiały i sprzęt medyczny.
klaczki po trzech latach, ogier ki ·po czo_ny do tiajlepszyc:h ogierów tego
w wysokości 47 mld zł. W obrotach Przew!duif! się priyrost -zatru dnienia
z II obszarem, przewiduje się wzrost w służbie zdrowia o 21 tvs. osób.
dwu i pół. Wszystko jest uładzo wzóro1vego stada.
eksportu o '6,3 pl."Oei a trnportu
o wzrośnie 10 4,4 t. ·a. łóżek."' iczba
ne, z góry przewidziane.
10
proc. Dodatnie saldo wyniesie miejsc w szttitalacll w porównaniu z
Owocnie rozwija się
współpraca czącej
li
rówieśnikami w
Kraju
w
tym
obszarze
186
mld
zł.
tj.
ubr. Dostawy wyrobów farmaceutycz-Ciekawostką przeglądów w Ko- Lódzk!ej Wytwórni Filmów Oświa Rad
Zdjęcia w Polsce zostały
już
Członkowie zwiazku z hodowli
kształtuje się na poziomie zbliżonym
terenowej doskonaie' orientują się cierzewie stała się niespodzianie towy.ch z podobnym! placówk,ami za zal•ończone, następnie ekipa filmo- do przewidywanego w br. I prze- nych, sanitarnych l sorzętu meny-. ·
cznego objęto programem op'i!racyjwców
przebywać
będzie
wraz
z
lauklacz
Józefa
Frankowskiego.
Czat·granicą.
Niedawno
zakończony
zow kolejności przebiegu przeglądu.
będzie
na obsługę zadłu nym.
. k
ła k b łk
b' ł
stał zrealizowany
w koprodukcji reatami festiwalu l towarzyszącą im znaczone
Znają je z tradycji i szkolenia, na J'!- . sn1o
żenia. W przyszłym roku będzie się
O Y a "'!: ieg a pr~e.d z radzieckim „Lennauczfllmem" obraz orkiestrą w Związku
Liczba pomieszczeń do nauk! w
Radzieckim ,
które odbywa się w lutym przy komlSJę pełna elegancJ1 i godnosc1. p.t. „Jan Promiński"
stałemu
po~więcony gdzie w czasie koncertów 1 spotkań skuteczniej przeciwdziałać
szkołaclll podstawowych będzie w~ż
zjawisku
przekroczenia
nakładów
inokazji wystaw-sprzedaży.
Za matką „Tarką". skacząc na pro- łódzkiemu działaczowi ruchu robo- z tamtejszą młodzieżą kręcone będ:_i
sza od przewidywanej w br. o 3,T
westycyjnych, głównie w robotach .tys. Oddanych zostanie dr użytku
stych sztywnych nogach, podąźało tnlczego i jego kontaktom. ze spot- dalsze ujęcia.
budowlano-montatowych.
206 nowych przedszkoli, a wy~~o
Od punktacji wiele zależy
w paradnie jak . na arenie cyrkowej, kanym na Syberii, równiet tam zePozbawi.a ono rynek części mateprzyszłej wartości konia, toteż czyn- tak samo kare źrebię ·z puszystym słan:l'.m, Włodzimierzem Uljanowem
We wepółpracy • wytwórnia fil- riałów budowlanych, przy j~noczes waniern przedszkolnym ob'=Jm\e sii:
50,7 proc. dzieci w wieku 3-ti lat.
nościom przeglądowym towarzyszy jak lisia kita ogonetp. Wypadło bez -Leninem. Retyserował Le~zek Skrz:r- mów krótkometłatowych w Buda- nym powatnym zwiększeniu
siły nainspektor z wojewódzkiego Wydzia- na.imnie]szego zarzutu. zasługa to dło, operatorem był radziecki twor- peucie powstaje monografia Józefa bywczej ludności. którego nie rów- Przewiduje się przyjęcie na r rok
studiów
dziennych 48.9 tys. osób.
.
t
lk'
tk'
·
·
ca
Aleksander
Aniejczyk.
„Jan
ProBema.
jej część zrealizuje nowaty odpowiedni przyrost produkłu Rolnictwa, Leśnictwa i Gospo- me .Y o „ma 1, 1ecz 1 OJca
mlnski" wejdzie na ekrany jesienla. retyser Pierwszą
Za konieczne uważa się ;n~ensyfi.
Stanisław Janicki, drugą darki Żywnościowej w Skiernie- „Aspiranta .
cji rynkowej. Proi:xmu1e się ogn- kowanie działań w celu pełniejsze
węglel'lfkl re:l:yser
- Vlteż Gabor. niczyć poziom nakładów na roboty go wykorzystania istniejacego potenwicach.
Przeglądy odbywają się,
Kolejnym polsko-radzieckim filmem,
budowlano-montażowe.
Natomia.>t cjału placówel< upowszechniania kaltak jak w Łowickiem, we wszystRolnicy-hodowcy dzielą się z inż. tym razem reąll2lowanym przez WFO Będzie to obraz popularnonaukowy wielkość
zakupów
lnwestycyjnv~h
tury. Zakłada się. że nakłady glokich innych ,rejonach hodowlanych Dankiewiczem swymi rozterkami, w koprodukcji z kijowską wytw,ór- z elementami lnscenl'l:acJI I wykoma być utrzymana na po.tomie niekraju tylko raz w roku. Dla u- na głos kalkulując. Część koni ho- nią filmów pop~larnonaukowych bę rzystaniem fragmentów f •lmów
fa- co wytszym od przew!dywa.nego Wll· balne książek i broszur uksztaltu,ią
się na poziomie 215 mln egzem1)btrzymania wysokiej jakości sele- dowlanych sprzedaje się do pogło dą „Piosenki z samowara" w re- bularnych s tej ep-:>kl,
sekv. encji konania w 198ł r. Tal< Sk.)nstruowa- rzy tj. 5,7 egzemplarza na 1 mieszkcjonowanych rodów nie wolno za- wia ogólnego. część na eksport Ale żyserii Ziemowita Janowskiego. ".lTZY hatalistycznych
ne
założenia planu
Inwestycyjnego kańca.
itp.
Film
ma
być
operatorów · niedbać„ żadnego stczegółu.
pozwolą zminimalizować skalę prze·
utrzymanie konia dużo dziś kosz- współpracy dwóch
Istotnę częścią oolitYkl
~c.~j;itne!
kroczen poziomu nakładów w sil"· państwa jest działalność s0f'ja!n<J-b;·Rolnicy łowiccy znani są ze swej tuje, Jeden z właścicieli trzyma polskiego i radzieckiego. Jest to film skończony jeszcze w "le'E,~ym
poświęcony festiwalowi olosenki rasunku do ·ustaleń NPSG "' także u. tcwa zakładów pro.cy. Łączn" ~rodkł
wielkiej słabości do koni. Pod ko- dwie klacze, choć potrzebuje wła dzieckiej w Zielonej Górze oraz spo- ku.
możliwią
~odniesienie
efektywnoś~l
będące w .iyspozycji zakładów praniec XIX wieku tutejsi gospoda- ściwie tylko jednej. Mówi: ,,Koń tkaniom młodzieży w nim uczestni
'PAP) całego procesu inwestycyjnego.
cv na cele so'!)alne. ;n!t"szkanin.,;,,e
' hvtowe wnlo~ą pona'.l tJ5 mtd zł.
rzedstawlając powyższe zalotenia do konsultacji. ~arla Mlnistró'v pragnie. aby łącznie
Co więcej, nadejście wiektJ. gwiezdną szanse owocnej kontroli zbrojełl. i krótszy dystans, byłby wyrazme
z decyzjami J.)tycwcyml za.
m6wleń rządowych i prm~ramów '3Artykuł pod takim tytułem ukazał się w brytyjskim dzlenStany Zjednoczone odrzuciły ra- drugorzędną wersją systemu chro- nych wojen przypuszczalnie zw1ękperacyjnych oraz imtrumentów steniku „THE GUARDIAN". Jego autor, rzecznik ds. obrony Partii
dzieckie propozycje negocjacji w niącego Stany Zjednoczone.
szyłoby możliwość wojny nuklear- ~owania
działalnością
przedslę
Socjaldemokratycznej - Joh.n Cartwright, krytykuje reaganosprawie zakazu wszystkich broni.w
nej i doprowa:dziło do wzr0stu z;i- blorstw, 'Założenia te zapewniły saw.ską koncepcję tzw. gwiezdnych wojen, widząo w niej zagroźe·
kosmosie, jak również odmawiają
„Nakładający się" system obrony, pa.sów broni na wypadek nuklear- morządom pracowniczym
i przedma dla systemu obrony Europy.
wznowienia rozmów w -sprawie bro- proponowany jako część .projektu nej wymiany ognia. Wzrośnie ko- slęb~orstwom podstawę
planowania
ni antysatelitarnej. („.).
amerykańsk iego zapewniający rzyść z podjęcia niespodziewal:lego !eh własne.J działalności z!(odnej
z
kilka możliwości przechwytywania pierwszego ataku. Zanim agresor interesem załó!( l całej gospodarki.
Europa zachodnia ma powód, by i niszczenia rakiet nieprzyjaciela „Inicjatywa prezydenta Reagana zagwarantować
zaatakowałby, móg!by postawić swój
Rada Minlstró,v zwraca slę o W\'bezpieczną
przydotycząca obrony strategicznej, tzw. szłość Stanom Zjednoczonym 1 ich być szczególnie zaniepokojona pla- nie byłby w Europie możliwy. Pod- własny system obt•ony w pełnym ra~enie opinii nt. ich trafności. sposobów
realizacji na poszcze~ólnych
nami gwiezdnych wojen. J?rzyspie- czas gdy system amer;ykański prze- pogotowiu, by przeciwstawić się odcinkach
koncepcja wojen gwiezdnych, wy- sojusznikom.
gosoodarki. a także m::>szenie tempa wyścigu zbrojen do- widywałby około 30 minut na prze- wszelkiemu potencjalnemu odweto- żllwośc1 ich korzvstnej ms>rlyfikacji,
daje się wyłaniać .iako główny temat prezydenckiej kampanii wyJest wiele zastrzeżeń do teJ pro- prowadziłoby nie tylko do dalsze- chwycenie broni międzykontynen wi. Każde pai1.stwo, decydując się tak ab~· projekt CPR na 198.'i r. mó'(ł
borczej w USA. Walter Mondale pozycji - najważniejsze, iż wyda- go pogorszenia stosunków amery- talnej, w Europie urządzenia wy- na atak nuklearny, przypuszczal- zapewnić lepszą
realizację
celów
twierdził niedawno,
że ów plan je się, że nikt nie wierzy. aby ten kańsko-radzieckich i tym samym chwytujące rakiety potrzebowalyby 11ie wystrzeliłoby więcej rakiet i społeczn~c1'. i gospodarczyc11 ~:PsG.
„wprowadza broń do niebios"
i niezawodny system był mozliwy.
wycelowałoby je w większości na
~z~zeg?lr:ue lstotne znaczer.:a b<:<l'ł
miasta. aby zwiększyć szanse prze- -miec opmie d<;"tycza~:~'
oświadczył, że jeśli w listopadzie Lecz administracja USA zdaje. się
. .
.
•
- możllwośc1
obmżan'.'1
kosztów
zostanie wybrany prezydentem po- być zdecydowana lansować teo p«O- I
b1c1a się przez system obrony.
materlałowo-energetycznycn;
weźmie decyzję o zamrożeniu bro- jekt. aczkolwiek
jej
argumenty
- sposobów zapewni:lnia wy~~::~j
ni kosmicznych. Jednakże ·admini- zmieniły się. Twierdzi się teraz, że
Wielka Brytania i Francja szrze- dynamiki eksportu towa.rów wysoko
stracja Reagana zdaje się gotowa proponowany rodzaj systemu ABM
gólnie ucierpiałyby w
wypadku pr.;etworzonych, co umożliwl!ołly leforsować ten plan, mimo krvt:ii·ki „zwiększy zaufanie"
rozwoju radzieckiego systemu ABM psze pokonywanie wiell,1 barie~ ~·
do Stanów
ze strony Kongresu, środowiska nau- Zjednoczonych w obliczu ataku ra·
na poziomie amerykańskiego, który ~ranlczających wzrost pro~1kcjt
kowego, sojuszników europejsk 1-:h, dzieckiego i że raczej zwiększy nii
uczyniłby ich własne siły nuklear- poprawę zaopatrzenia r.i'nltu;
- obniżenie poziomu nak!ad6w In·
a nawet amerykańskiego resortu zastąpi system odstraszania , oparnego odstraszania bezwartościowy
i usprawnienia p1·-0ceobrony. Lecz jeśli koncepcja gwiez- ty na broniach ofensywnych. Jeśli
mi. Moc przenikania i zwią?any z w.estycyjnych
sow mwestycyjnyc]'r:
dnych wojen ma być tematem wy- kOnC'epcja ta
tym e.fekt odstraszający Polarisów
będzie
rozwijana,
- wykorzystania przyrostu podaborczym w stanach Zjednoczonych. wówczas rozpocznie się nowa era
lub Tridentów stopniowo malałby.
towarów rynkowyeh głównie w
1 („.) Amerykanie mogą jeszcze po- ty
to w Wielkiej Brytanii jeJ zna· wyścigu zbrojet'J nuklearnych. Rozcelu poprawy równowagi· rynkO\V':j
czenie dla przyszłości polityki o- winięcie systemu typu gwiezdne
wziąć decyzję i zwrócić się do eu- z jerlnoczesn~·m zapewnieniem 5tabi!·
bronnej Zachodu powinno być wła wojny
1ropejskich sprzymierzeńców o wkład nośći dochodów realnych iutl pradoprowadzi wyraźnie do
ściwie oceniane .•
finansowy na rzecz udziału Euro- cy oraz emerytów I rencistów;
zerwania układu w sprawie rakiet
- projektowan ych wariantów wielpy Y" systemie ABM. Spowodowaloantybalistycznych z 1972 r„ jedne.
kości budownictwa mieszkanlńwego;
Pierwotny plan wojen gwiez- go z nielicznych udanych porozuby to jeszcze większy drenaż buposzukiwania mo~liwości i\(łeb
dnych, zapowiedziany przez Reaga- mień w sprawie kontroli zbrojeń.
dżetów NATO. Następstwem tego szych zmian w strukturze poda.t y
na w marcu 1983 r .. miał rzekomo
byłoby ograniczenie sił
konwen- przemysłowych artykułów
rynk~•
·
zrewolucjonizować strategię obronZwiązek Radziecki będzie się czul
cjonalnych NATO w czas1e, gdy na- wych;
- przedsięwzięć w zakreJle pristę
ną USA l NATO. Reagan (.„) pro- zobowiązany zareagować, opracowuleży je zwiększać.
do
dalszego
zachwiania
pu
technicznego,
ogólnej
rówktóre
mJgł.1by
z'13 minut na wykrycie, zidentyfikoponował, iż nie b"rłoby nic lepsze- jąc własny system gwiezdnych wogo, iak wymyśli& niezawodny sy- .len i zwiększając własne zapasy nowagi Wschód-Zachód, ale sam sy- wanie, wzięcie na cel i zaatakowaRządy zachodnioeuropejskie mu- pewnlć zwiększenie efektó·.v ł'kono
micznych
groziłby nowym nie nadlatujących głowic. Ze w<:glę- szą wykazać daleko idącą ostroż
stem obron.V, który mógłby prze· broni ofens:vwnycb do tego stop- stem tej broni
Konsultację zało~e1' organizować bedu na tak krótki czas przeznacza- ność wobec rozwoju amerykańskie dzle
chwytywać i niszczyć wszystkiE> ra- nia,
by móc „przechwytywać" el- niebezpieczeństwem dla Europy.
przewodniczący Kom'sil
PbRząd USA
Obiecał,
źe system ny na zareagowanie, żadna POJe· go systemu gwiezdnych wojen. któkiety . zanim zdołają one osiągnąć bo niszczyć amerykańskie satelity.
no\vani:::i prz>~
Radzie
Min!str",·v
swe i:ele
System antyrakietowy Rakiety antysatelitarne będą roz- wojen gwiezdnych zostanie tak roz- dyncza osoba - nawet sam ptezy- ry nie jest w stanie zapewni/: sku- wsnólnie z wła~ciwyml
'1Tgc-narni
(ABM), oparty głownie na atenu- wi.iać się jeszcze bardziej obok u- budowany. by mógł ob.iąć .europej- dent USA; nie mówiąc o .iakimkol- tecznej obrony Europie i który u- administracji państwowej.
klearnych sterowanych samolotach rządzeń do zwalczania tego rodzaju skich partnerw z NATO, a po czę wiek przywódcy europe jskim - nie stala niewłaściwe priorytetv w sypościgowych i broni laserowej za- rakiet. będą zastępowane przez je- ści -,- by zmniejszy/: obawy, że USA miałby czasu na decyzję w sp_rawie stemie obrony Europy.
Powinny
•
instalowane.i na sztucznych sateli- s?:cze inne rakiety do zwalczania „odseparowują się"· od Europy za- odpowiedzi na atak. Europejski sy- wypowiedzieć się w tej sprawie tePełny
tekst
zaloteft
CPR
na 1985 P.
tach , mógłby uniemożliwić wszelki tvrhże systemów antyrakietowych. chodniej. Jednak system europej- stem ABM musiałby być zatem raz zanim będzie za późno"
publikuje „Rzeczpospolita", 26 bm,
'
•
udanv atak radziecki i tym samym
W ten sposób ograniczone zosta- ski, 1 uwagi na charakter broni całkowicie automatyczny,
'PAP)
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DZIENNIK ŁODZKI br 17• (10663)

DZIAŁKĘ
budowlami ('700
m kw.) Lódź - RUda
sprzedam. Oferty 10409 Biuro Ogłoszeń, Sienkiewicza
3/1.

KUPIJ!; utywane
materace, tapczan. Zamienię opony 13 x 165 na 13 x 155.
Tel. 86-66-26.
15038 g

DZIAŁK;Ę rolną
ł ha (ziemia III

o
pow.
I IV kl.)
9'1.AC w Koluszkach
notarialnie zamienię na Brze- - sprzedam, Jan Rynkieziny. Sprzedam piec
3 wicz, Chechło II nr łł woj.
sieradzkie.
kW. Tel. 24-76 Br.z ezlny.
103'M' g
1047'1 g
SPRZEDAM
2,5
ha
W
BIURO Pośrednictwa
w Ucach Lodzi. Oferty oko•
10372
Obrocie Nieruchomościami, Biuro Ogłoszeń, SienkiewiLokatami Mieszkalnymi l cza 3/5.
Utytkowyml mgr Zimonia
zaprasza w
poniedziałki,
wtorki, czwartki! godz. 16:io, Andrespol, ul. Lipowa 8.
· Telefon
g•rzecznośclowy
84-48-40 godZ. 8-14.
21217 g KUPll'; tkaninę powlekaną
na kurtki. okap kuchenPRUSZCZ · Gda-ftskl, dział ny, 57-27-42.
kę 1263 m kw. pomieszcze10424 g
nie 140 m wa·r sztatowe (inne), mieszkanie sprzedam .. KUPIĘ piec c .o .
gazowy ·
Gdańsk, tel. 47-95-73.
2.5 m 3/h tel. 84-69-36 po
2583 k 19.
24991 g

KUPIĘ kuchnię elektryczną z piekarnikiem. Sprze-

dam Video,
wlec:a;e>rem.

tel.

52-11-41
14988 g

WERSALKĘ,

fotele
sprzedam. 88-63-50.
10463 g
SPRZEDAM dwa okna balkonowe z drzwiami
o
wym. s;so m szer.
typ.
„Polskie" - nowe, Pabianice, Akacjowa 9 m. 1 po
godz. 18.
25102 g
PŁASZCZ skórzany,
męs
kl, zachodni, rozmiar
50
- aprzedam, tel. 51-98-06.
10430 g

~~~~~~~~~~~

SKORY z. n utrii sprzedam,
tel. 15-82-96 po 18.
25104 g

KONKURS.

I
I
I
I
I

It
I

'I

'•
ł

•

KROSNO z maszyną takardową 1200,
sprawne
sprzedam, tel. 33-00-20.
250'3 g

„KOPERNIK" segment
l biurko - okazyjnie sprzedam, tel. 32-99-ł:I, 13-1'1.
25305-g

PRZEDSIĘBIORSTWO

graniczne

za-

w

Tunl-Pol

Łodzi, ul. Piotrkowska 278
(wejście od ul. Milionowej
2 a) zamieni 4 maszyny rę
kawiczarki
.okrętkowe na
maszyny stębn6wkl płaskle
ciężkie z transportem Igło

wym. Wszelkich Informacji
na
ten
temat
udziela
dział futrzarstwa n/przedslę
biorstwa codziennie w godzin ach od 10 do 12, tel.
84-27-20. w. ~3.
249'10 g

Zakładzie

STRUGARKĘ

szeroką
typu
DBHDd-253 sprzedam. Oferty 10381
Biuro
Ogłoszeń, Sienkiewicza 3/5,

Szc.:zegółowe informac1e w sekretariacie instytutu,
telefon 36- 55-22 w. 269.
I
2)90-k

SPRZEDAM pianino francuskie Pablan1cka 1 m. 32.
25005 g

WyWOławcza

185.760 <il,
2351\U', nr podwozia 01879, rok prod. 1980, zużyci~ 20 proc.,
cena wywoławcza 586.(00 zł,
4. J•rzyczepa D<lłA, nr podwozia 3161, rok 1,lrod. 1973, zużycie 80 proc., cena wywoławcza 17.600 zł,
5. Wózek spalinowy, nr nodwozia 5108, rok prod. 1977, zuźycie 75 proc.,
cena 28.200 zł,
8. Przyczepa W;-5, nr podwozia 94, rok prod 1977, zużycie 40 pr'le„ cen~
wywoławcza 13'2.200 d,
Przetarg odbędzie się w dniu 9 sierpnia br. o godz. 12 w 11iedzibi.e Zakładu Budowlano-Remontowego, Zduńska Wola, ul. Zif.lonogórska 14.
Pojaizdy można oglądać w dniu 8 sierpnia br. w godz. od 9 d>U 14 w
r ie.iscu jak \\ryżej.
Przystępujący do przetargu winni wpłacić w:idium w wysokości 10 proc.
ceny WY\YOławczej najpóźniej
przeddzień przetargu w kasie SM „Lokator" przy ul. !·, askie.i 46 w godz, !!-15.
Drugi przetarg na nie sprzedane pojazdy odbędzie sie w dniu 23 sierp.;ia br. o godz. t:? w miejscu iak wyżej.
Spółdzielnia Mieszkaniowa . Lokator" zastrzega sobie prawo oastąpienia od przetargu i unieważnienia bez podania pri:yczyny.
Braków
w
osprzęcie nie uzupeLTJ.iamy.
2620-lt
Ciągnik

w

p!lnle
sprzedam. Tel. 84-34-95 po
godz. 16.
·, 10465 g
dam.

„WOŁGĘ"
:t.ódź,

(1978) - sprzeZaliwskl.el(o 7.
10473 g

PASSATA
dam, tel.

(1973) 57-91-15.

sprze111435 g

WARTBURG
1000 sprzeo;l.am, tel. 43-69-92.
14951 g

FOKSTERIEitY
szorstko- szczenięta - sprze
dam. Tel. 11-14-99.
24617 g

MERCEDESA 220 (1959) po
kapitalnym
remoncie tanio sprzedam. Zgierz
oś.
650-leci a bl. 45 m. 1 godz.
1'7-19.
25012 g

ATRAKCYJNA odzie:!:, spodnie, bluzki, obuwie, wyprzedaż
kurtki
płaszcze
skórzane, sklep kupno sprzedat Piotrkowska
16
Zielifllika.
%3S<J2-g

!5099 g

SPRZEDAM „Mercedesa 300
D" (1983) „Mercedesa
240
D" (1982} stan bardzo dobry . Tel. 15-73-34.
25028 g
ZAMIENIĘ

ne>wego „126 p"
na „125 p" (1981-82).
Tel.
16-26-00 po 15.
25030 g
„SKODĘ 120 L" zamienię
na „126 p" lub „Trabanta",
Andrzejów, RoLnicza 1.
25032 g

SPRZEDA..'\I przyczepę nową N-1.;?6 e tel. ł8-95-0S.
25059 g-

Trójki,
15.05 Rocko w e archiwum, 1 17.20 OT - vńadomoścl
15 45 Prosto z kraju., 16.00 Zaprasza- 1 17.30 .,Interstuddo''
my de. Trójki, 19.00 Urodzeni na po17.55 Człowiek dla c:złowle,lta
czątku wieku. 19.30 Trochę swingu .• ,
18.05 „Poligon"
.
19.50 Zbigniew załuski „7 pol18.30
,,Sonda'' klub filmowy tv?
skich grzechów głównych", 20.00 Mi19.00
Dobranoc
.,M:U
Ueza.tek"
nl-max, 20.45 Albert Goldman
„Elvis", 21.00 Opera tebracza (III)',
19.10 Kra.!obraz polskJ - Kurpie
21 45 Magazyn, 22.05 24 godzlny
w
film dok.
10 minut, 22 15 Blues wczoraj
I
19.30 Dziennik telew!zy}ny
dziś, 22.45 Posłuchać warto, 23.00 za20.00 „Fakty, wydarzenie, aluzje"
praszamy do Trójki, 23.50 :\-tą r tl n I
20.15 „Groźna banda" - film kryWalser „Jednorotec".

9.00 Lato z radiem, 11 57 Komunikaty, 11.59 Sygnał czasu, 12.30 Mu.
zyka folklorem malowana, fa.45 Rolniczy kwadrans, 13.00 Komunikaty,
1~.JO Radio kierowców, 13.20 Plosenk1 z 13udapesztu, 13..40 Magazyn mlę
dz y narod(Jwy . 14.05 ~1 a 1'azyn
mu2vcmy
Rytm "
15 ó'J Radio lderowców. 16.05 Probll"m rlnia 16.15 Ban~
pr zebo.1ów 17 .00 M u z y l~a I ' aktualn">ś·
ci 17 25 Mała Polihymnia. tB.05 Goni e \' temat. 18 1;; Tnterstudlc 84. 19.00
D? i ennlk wieczorny 19 20 Minirecit a l 19.30 Radio dzieciom 20 .05 Odpoy,' iedzi na list~ 20 tn Koncert tyc~eti 20.35 Z Artelem na Słutewlec
20 40 Nowele !ltewsklE' 20 50 Jazz w
p i~u lce
21 oo Komunikaty, 21 05 Kron ika sportowa , 21.15 Polonezy
z
p i ęelu kontynentów, 22 OO z
kraju I
ze ~wiata . 22.25 Jazzowe l!:ranle A ndrzeja J~roszewsklego, 23.25 Dla tych
co nie lubią rocka.
PnOGRAM

n

ft.OO Wlad , 6.05 Muzyczne dzień dobr y, 6 30 Radioranek pl'llzentowany

przez Ziemowita Dzlennlcklego
Telefon dla słuchaczy - 78-82·81 (L),
8.00 Wlad„
8.05 Naszym zdaniem
8.10 Przeboje non stop, 8.30 Poranna
serenada, 9.00 . W Mach · „życie du:!:e I , małe". 9.20 Przeboje 40-lecia,
9.50 A. Piwowarczyk·
„Maszkary".
10.00 Godzina melomana, U.OO Zaw.
sze po jedenastej, n.10 Wakacje w
stereo, 12.00 Filharmonia Radiowa,
13.00 Wiad. 13.08 Serwis Informacyjny (L), 13.10 .• St>6łdztelcze znaczy n·asze" - aud. Henryka Smolagl, (Ł),
13.20 z malowanej skrzyni. 13.3Ó Album operowy· J . A, Hasse „Persugnacco e Gr!lletta". 14.00 A . P!wowatczyk' .. Maszkary" , H.10 Wakacje
w stereo, t5.00 Pamiętniki I wspo.
mnienla . 15.10 Standardy gra Old
Timers, 15 .30 Dwójka seniorom. 15.55
Miniatura literacka.
16.00 Wielkie
dzieła,
wlelcv
wvkonawcy,
17.00
Wiad. 17 .05 Rozwla7anit> zagadki ńlu
zvcznej Radloranka (ł.), 17.10 Aktualności dnia lł.l. t7 30 PrzPboje polskle~o
baroku Ił.I, t7.ł0 Z cvklu
„Czas dl:t reportera" IŁ! - aud. J.
Slkorzankl ,,Soosób na tycie" (Ł). 18.10
,.Włtolth Aft>lta wsoomłnkl z jazzem i
nie tvll<o„;" Ił,). IR ~n Klub Steret>
19.30 Wieczór w
filharmonii. 20.45
Wiad .. 20.50 Wieczt>rne rE'f!l'ks1!', 20.55
Lista byłych przebojów, 21.30 „Literatura I muzvka".
PROORAM
9.2n Mała
Conzlennle

'.łO

I

9.00 Chwila muzyk!. 9.05 Dla dzieci, 9 30 Chwila muzyki. 9 35 Zabawy
przy muzyce 10 OO Halo, wakacje„„
11.00 Saga mojej rodziny, 11.30 Pły
towf' kolekcje. !1.59 Sygnał cza9'U I
hejnał.
12.05~ Wlad.,
12.10 w trosce
o przyszłość, 12.20 Gra Józef Skrzek.
12.30 Co nowego na Wiejskiej? 13.00
Zaplsa·n e w pamięci, 13.25 Zabawy
przy muzycl!!, 13.50 Rozgłośnia Harcerska, 14.45 Blok audycji dla mło
dych słuchaczy, 16 Oo W!ad ..
16.05
Radiowa enctklopedla ' operetki. 16.35
Wldnokrąe;, 1'7 .05 Sonata Instrumentalna przez wiek!, 18.00 W poszu,klwanlu harmonii,
18.20 Muzyczne
hqbby, 18.40 studio eksPertf>w, 19.~0 .
Wlad. ,
19.3!1 Chwila
mtlzyki. 19.40
.. Twórcy plękne)'.(o słowa". 20 ~Il. Chwi·1a muzyk! I mvśli. 22.00 tV'mnozytorzy naszy('h cza~ów, 22.50 ~ektury
Czwórki.
23.00 Człowiek I nauka.
23 20 Muz;vkoterapl~ - nie t)·llrn ballada. 23.50 Wiad„ 23.55 Kalendarz radiowy.

.T az7owe wakaC"le

11 .nn „'Rłznes meraekl XX wlPkn"
11 .20 Mu7veznv Tnterklub, 11 50 7,hł
~nlf'w Załnskl
7 ontsklch ~r7ech"'"
~łównveh"
12 nn !'lerwls Tr61Jd. 1° nn
'.Robert 'Br11tter
~o•dek
na tv~•P
nłe" 1~.1ft l'n„lllrtńrk:1
~
T"nzr·"''rtd.
14.llO Lato w f!lharmontf. 11.00 serwis

minalny prod. ZSRR.
21.30 Program publicy.stycmy
22.00 DT - komentarze

chałupnictwo,
seycia.
Oferty
„104'112".
Biuro · Ogłoszeń,
Sienlr!iewlcza 3/5.

ZAMIENIĘ M-3 Pabianice
na równorzędne Łódź, tel.
15-97-04.
250M-g
ZAl\UENIĘ

22.25 „Na

PROGRAM I
9.00 Kino

teleterłl

Cz;amego" (4) -

„Fale Mona
serial prod.

ZSRR
10.30 Film dla 2 'Z!llliany

„Grobanda" -, film kryminalny prod. ZSRR

źna

Dnia Z4 lipca 198' roku
nagle w wieku 68 lat

t

ś.

zmarła

P.

WANOA BARTCZAK
P,H~rzt b
r,dbedzle się w dniu
lfrca 1984 roku o godr.. 15.30
''a rmPnt.ar?'' or?.v ul. Ogrodo
we1. , c~vtr powiadamia.la
po-

~7

a•':l.7en1

W

t()JU:

SIOSTRA

I

z

'

SJO!"'l'RZENICA

M~ŻEM

strychu" -

program

poetycko-muzyczny
23.00 DT - 24 godziny
PROGRAM

pracujące

DWIE

panienki
pilnie
mlePkania Oferty „24989". Biur .o Ogłos?Jeń, Piotrkowska
96.
pos:iJUkują

WYNAJMĘ

pomleszczen.11!!
o pow. 160 m,
!{ubiokl,
Moskwa 31. 95-003, Nowosolna koło Ł.odzi.

w

sklepie cukierniczym zatrudTel. 86-81-00 od godz.
17.
1()48~-g
ZA'l'RUDNIĘ

bl.aoha!'zY. tel.

dniu

dekarzy•
ł3-84-411

ogłoszeni.a

SOLIDNYCH murarzy
'!'el, 84-62-82.
· L0483..,g

S7iWACZKĘ, rencistkl\l lub
zatrudnię
na
overl.ock. Tel. 33-80-78.

. emerytkę

25ll78-g
POSZUKUJĘ
~ lata.

mteszkanla
tel. 57-80-78.
1043%-«

na

MŁODA,

spokojna dziewczyna bardzo pilnie poszukuJe
mie~:<.'kania,
mooe
być w zamian za optekę,
Kacperska Allcia.
Łódt,
ul. Dabrowskiego 44/łtl.,
24985-g
MIESZKANIE wła~noścto-.
we M-4 lub M-ll
e>kollca
Sródmieście lub Radiostacja
kupię.
Oferiy
.,m444". .Biuro
O,głOflZefl,
stenkiewicza 3,'S.

zwła

sowicze I

szczególną

NiAUCZYCIELKI
tańca
toWMzysklego
poszukuję.
Oferty .,25051". Biuro Ogło
sreń. Piotrkowska 96,

ZGUBIONO pra"-O
jazdy
na nazwisko Banasiak Eltbleta
Łódź, ul. Elsnera
4/154.
25094-1
ZGUBIONO prawo jazdy
na nazwisko Sze<,ub!ałkie
wicz Janusz, Aleksandrów,
22 Lipca 12.
250~-C
ZGUBlONO
prawo jazdy
Bartczak, Nowostawv Górne 7a.
2!KIQ-C
PRZYBŁĄKAŁ

TELENAPRAWA
TELENAPRAWA
Ros.tak.

43-28-67,

TOMASZ Włodarczyk zgu-

221s2~g

bił

Rogozińskl.

Z irłębokim talem sawtadam!amy, te w dniu 25 lipca 1981 roku
zmarła. przeźy'wszy lat 1Z

P.

LEOKADIA
WOJCIECHOWSKA

SEJF · - skuteczrile zabez..
pleczy!l2l swoje mienie
Instalowanie skrytek
se-·
kretnvch
ściennych. meblowYch z
nietypowymi
zamkami. Ozdobne wYtłU
mtanle.
zabezpieczanie
drzwi (blacha,
blokady),
Monta-t kołków
rozporowych. Anczewskł; s2-91-n.
23328..g

Il lipca na zarzewie zginął
czarny jamnik. Na pr;i.vym
boku ślady po
poparzeniach. Pies w trakcte leczenia. Za wskazanie rrJejsca pobytu wysoka nagroda. Tel. 32-'I0-93.

turvści Słońce
i telewizor
Niedaleko Dubrownika,

dzinie

KOL,

GRAŻYNIE
SKIBIŃSKIEJ

.

składa!• ·

KOLEDZY ze 8ŁtnBY ZDROWIA ŁOD~SRODMlESClE

I

N-CHIR. AM w

TADEUSZ ANTCZAK
Pocrzeb odbędsłe 1111 w dniu l i lipca 1914 roka e Sods. 18 • Jraplicy Start.go Cmentarza na Dołach, o cr,ym powiada:młaJlł " wielkiej tałoble ł rozpaczy

RO-

P.

Wyprowadzenie zwłok
nastąpi
z kapicy Cmentarza Komunalnego - Doły w dniu 27 lipca rns~
roku o godz. 13, o czym 7awia·
damlaJ•
' DZIECI

CORKA., SYN. SYNOWA, SIOi!IT!lliA I .OZ08TAl.A RODZINA.

W dnia 25 lipca 1984 roku zmaprze:tywszy lat n

~ła,

Dnia ł3 llpoa 1984 roku po dłUll'łcb clerpienłaoll.
na,s na . zawaze, opatrzona świętymi
1akrament&!llł.
lat 80

j,

ł

ł.

ł

P.

HELENA
STOLARSKA

P.

DZIĘCIELEWSKA

" domu CHOJAK.
Msza święta odbędzie sio " kośclele hr. Kaztmłn
Widzewie. dnia Złl lipca 198ł ro\a o godz. lł.30, po lrt6teJ 11&11tl\Pi
wyprowadzenie drogich nam zwłok do ęrobu rodztnnep na cmentarzu św. Anny na Zarzewie.
PorostaJa w talu
RODZINA I CHRZESTNA COJIB.A W AU8TaALll

Wyprowadzenie zwłok
nastat>i
kapHcy cmwtarza katolickteZarzew. w dniu 17 lipca
198f roku o godz. lł.30,
z

l!tl

RODZINA

DZIENNIK ŁODZKI nr 175 (10663) 5

ł

.

JANINA LEFIK

Brat

P.

ŁODZI

Z talem powiadamiamy. te w
dniu 2' Upca 198ł roku
zmarła
nade ·w wieku 63 lat. nasza Ma,ma. Teściowa i Babcia

talem zaw!.adamla:my, ta "" dnła n lipca
w wieku 68 lat, nasz najukoehanszy 'M.\t.

t

wsp6łezucla

KOLEŻANKI z KUNIKI

J. t

ŻONA,

na wy-

brzeżu Adriatyku, realizowany jest
interesujący eksperyment w dzie-

składaj•

WC&t6łMU~a

O ICA
I. p; ROMANA Ll!PDiłSKmoo

WIESŁAWA

ł.

260211-1

turyścl powinni zachować
ostrożność w kontakcie ze

wYragy aerdeczneso
z powodu śmleret

K.OLEŻANB'.I I KOLEDZY-~
a RSW „PRASA - KSL\ŻKA
- RUCH" ŁODŻ•POŁUDNI:ę_

ł

~tudencklł

DNIA :n lipca zgJnął ci:arny cocker ·spaniel.
Odprowad:ren le
wYnagrodzę.
Tel. 86-87-25.
25014-1

8757.,g

MARII
DMOCHOWSKIEJ

wsp61c:iucta

KAZIMIERA

z domtł KUKUŁA.
Pogrieb odbędzie się dnfa !7
liflca 1984 roku o godz 15
na
Cmentarzu
Wojskowym na no·.
'lach. o czym zawladam!a.1ą:

legitymację
PŁ.

M-59211

ZABEZP.tECZANm dr2lwl.
wiercenie kołków. 43-75-04,

wYr&l.Y cłęb"kłego
z powodu śmięrei

•kladaJ•;

1984
Ojclee

CZU'•

ny jamnik, Sójki 23, ~
wnlki.
25033-ł

wścieklizny wśród zwierząt
nie są
zbyt częste i na pewno nie
mają
charakteru
epldl!!m.łt.
Niemniej
- zdaniem słutby zdrowia - katde
pokąsanie przez nieznanego psa, cey
zwierzę dziko tyjąca 'p owinno
być
zgłoszonę
leki1rzowl w celu dokonania szczepl.eli.

całkowicie

głębokim b6lem I
roku z:marł nacie

się

8916.-.g

34-98-65,

. Bednarek,

wykorzystania energii sło
necznej do retrainsmlsjl programów
telewizyjnych. Urządzenia, pracujące na bateriach słonecznych, już
od trzech miesięcy
zapewniają
człowiekiem.
mieszkaflcom dużego regionu odNa szczęście lak twil!!rd.q apebiór pierwszego I drugiego prog.racjallścl z departamentu weterynarii
Ministerstwa Rolnictwa wypadkl mu telewizji zagrzebskiej.

STRZELCZYK

z

No25103-1

Zdzisław

KAZ~MIERZE

S Y MA

Proboszczewice,

\Vlliny 2.

TF.CHNIK faroiarz z dłu
itoletnta praktyką, be2: nałogów
posiadający
prawo
1azcty podejmie pr;icę
w
sektorze prywatnym. Oferty .,24974". Biuro Ogłoszeń.
Piotrkowska 95.

nie, Tak więc podczas leśnych wę
drówek wypraw po grzyby,
czy
na jagody nie nalety zbliżać się do
zwierząt,
które wbrew swemu naturalnemu lnstynktowt nle
uciekają
przed człowiekiem. Dotyczy , to przede wszystkim llsów, które są obecnie głównymi nosicielami wśclekllz
ny oraz saren. Zwierzęta te, jeśli. ~
chore, nie uciekaj!\ bowiem
przed

zapr-iestaniesz

ma-

gazyn fibnów dok.
22.211 „ObrM.a
SokrateM"
„Miłość" widowisko.

CÓRKA. SYN z ŻONĄ
DZINA

dy.

zwierzętami, przede· wszystkim
tymi, które zachowu~ się nienatural-

ASTMIE OSKRZELOWEJ,

wyrazy serdeemep
z nowodu zgon11

do

„Stoł.

104!59-C

DARI'l)'SZ
O~odowczylt
zgubił legitymację studenr.ką 5214 PŁ 1 prawo jaz,..

25052.-g

25047-g

.PILNIE poszukuję
kawalerki
lub samodzielne;i;o
pokoju w blokach. 51-72-97
"'i eczo:rem.

plombownicę

. W DNIU 31 Upca w Okolicy T1:ofllowa zginął piew
oockl!(!'
spaniel
czarny
~rzbiet
białe podbrzusze.
Znalazcę prosu: o kontakt,
tel: 52-08-17 lub odprowadzenie.
Lniana 25 m, 'ł:ł.
Nagroda I
10436-C

:lllltrtldn!ę.

n

nie mJ.nę?o" -

ł

W

po 18.

cert gwiazd

S.

gubioną

plasteliny o tnścl
I Buf. nt> 1'11".

(P:KP)

21.15 OT - WYOOrz«ilil telefon
„Dwójki"
21.30 Go&! letniego studlia „Dwójkd"

„ Było,

„SPOI.EM" PSS Oddz. Gastronomll unieważnia za-

-~~~~~~~~

PALENIA PAPIEROSOW.

17.25 Jęz. angielski Cli!)
17.1111 Jęz. rosyfsld (111)
18.311 wtadomo~cl (L)
19.00 „Zwier-zęta wokół nu"
rasy !>(>lskJ e (2) ·
19.20 Przeboje „Dwójki"
19.30 Dzien.ni:k t9lewl.zyjny
20.00 „Gorąca linia" ..,.. lksptes
reporterów
20.ll5 Bałtyckie spoh;n,la oper I
teatrów mtllZ:ycznycb - kon-

21.45

ZGUBIONO prawo
jazdy
na nazwisko Kania
Wacław Łódź,
ul. Więckowskie.go 82/Zł.
24984-C

zatrud-

nię.

spół

!WWC

dzielcze M-4 w :t.odzl na
podobne w Szczecinie. Oferty „25M3". Biuro Ogło.
szeń, . Piotrkowska 95,

Z(\ POBIEGNIESZ

l

-

55-38-26, po 18,

10469-1

szcza na terenie województw potudniowo-zachodnlcb l północnych odnotowano
przypadki
wścieklizny.
przede wszystkim u zwierzyny dziko
tyjącej Wśclekllzną zagrotone
mogą
być również zwierzęta domowe,
a
zwłaszcza psy. Stąd tet._ obecnie, gdy
trwa sezon urlop6w 1 wakacjl wcza-

jeśli wcześnie

22.15 Żniwa 84

TELEWIZJA

łll

ooranna muzvka,
.tn no
oowlP§l!
w
wydani"

df\\'1"'-knwvm. 10

PROGRAM IV

10291-C

PRZYJ~

EKSPEDIENTKĘ

W niektórych rejonach kraju,

PROGRA.'\I I

WSPOLNJKA do
ślusar
stwa poszukuję. S5-27-M.

OJ)l'ÓCZ

wczasowicze i
ZG LIPCA 1984 r.

wydechowe, montat nadkol! Judyma 20 (od
Traktorowej) int. Myszkowski
22334-1

MŁODY technik,
elekttonik (RTV), prawo
jazdy
kat. B - poszulruje pracy
w sektorze
pryY.'at{IYm.
Mote być Inna brant..a. 0fecty „1G4153". Biuro Ogło
szeń, Sienkiewicza 3/5.

STUDNIARŻA

SPRZEDAM (blOkl) włas'
nościowe
43 m
Z.glen:,
Parzęczewska
26b m. 40,
bi. 10, Sobota, nledzteta.
22845-C

22416-C

UKŁADY

SZWACZKĘ do
pracowni.
na Julianowie zatrudnię. Oferty „10450", Biuro
Ogłoszeń. Sienkiewicza 3/5.

nię.

M-Z 35 m; parkiet,
bal·
kon, Gaga['ina - n.otairiał
nie. Oferty „24952". Biuro
Ogłoszeń, Plottkowska 96.

Nita-'

111~-:M

TELEPOGOTOWIE
Sobczak,

DO zakładu two.rzyw sztucznych przyjmę pracownika z umochodem. Oferty
„1oteo·•,
Bturo Ogłoszeń,
Slen.ldewicm 3/6.

-

SPRZEDAM obrączki nowe
p. 583. Oferty 10386 Biuro
Ogłoszeń, Sienkiewicza 3/5.

DOGI szczenięta rodowodowe sprzedam, Brzezińska
69.
25098 g

104'11 g
KUPIĘ 'niedrogo przyczepę
campingową,
najchętniej

GARAŻ do wynajęcia Ł6dt
Fredry 9.
!ł66ł I •
-----------

SPRZEDAM Fiata 125 p 1500 (1'9~8) stan Idealny. Tel.
78-25-3125115 g

SPRZEDAM młodą
kotkę
perską z re>ctowodem, tel.
43-44-70.
25070 g

Tomaszów
godz. 8-11

POLONEZA (1979) stan bar;
dzo dob<ry sprzedam.
oferty 24953 Biuro
Ogło
szeń, Piotrkowska 96.

VIDEO Panasonic
sprzedam. Oferty 10449 Biuro ogłoszeń, Slen•kiewlcza
3/1.

25061 g

Przyczepę
.camnteutywa.ną

N-126
sprzedam.
Maz. tel. 23-30,
prócz sobót.

SPRZEDAM zastawi:
750
Aleksandrów, Daszyńskiego
'1.
24954 g

ZASTAWĘ 750 sprzedam. Pabich, tel. 51-26-89 w
goM. 7-15,

SPRZEDAM pudelka srebrnego (suczka) tel. 84-59-79
po ge>ctz. 19.

pingową

bez wy posażertda.
Oferty
10379 Biuro Ogłoszeń, Sienkiewicza 3/5.

ODPADY z planki potlurl!!tanowej - sprzl!!dam.
oferty 10461 Biuro
Ogło
szeń, Sienkllewlcza 3/5.

włose

OKAZJA!

SPRZEDA.."1 „Fiata ll8 p"
(1978) w dobrym stanie. 'Tel.
52-99-08 po 17 ·
24731„g

104 (11!69)

ROBOTY
cles!ełskle. .remonty konstrukcji dachowych, deskowanie. domkl
dr~wniane
v.ykona
Tadeusz · Mucha, :t.ódź 93-309
ul. Sza!~a 4 m. • bl. 211.

MĘ:tCZ'YZNA
podejmie
pracę
chal:(Ipnlczą.
Oferty :.~". Biuro Ogłoszeń,
Piotrkowska 96.

SP:ftzEDAM e>pony
Fiata
po 20.
126 p tel, 84-35-94
10414 g

SPRZEDAM Trabanta 19'18
tel. 84-96-05 po 18.

SYRENĘ

chunki.

l!M20 I

SILNIK
elektryczny
T,I
kW sprzedam.
Abramowskiego 18 m. 10 po 18.
25098 g

karoserl11
z wyposa~en!em po wYpadk u sprzedam. Aleksandrów, ul." Rudna 13 Szymczak.

MYCIE okien,
sPrzątan1e
wnętn.
lnstytucje>m
raSimińska, 86-2111-82.

M-2, 52-!!1-03.
24868-g

biegów do
Fiata Ul zamlen1ę na dwie
nowe opony 175 x 13 lub
sprzedam, tel. 12-60-45.
.
249'19 I

lOJ&{..g

ZAPOROŻEC

KUPIĘ

NOWĄ skrzy:n!ę

SADZONKI Anthurium And•r eanum - sprzedam. Tel.
86-80-43 po 21.
24267 g

SPRZEDAM g!owlce priewijarkl RY-15, wełnę
200
tex. kolor „ Chór ałna 1
m. 20.
10385 g

SPÓLDZIELNIA MIESZKANJO\\A „LOKATOR"
w Zduńskiej Woli, ul Laska ł6
OGŁASZ..A PRZETARG NIEOGRANICZONY
na piżej wymienione p ,>jazdy:
l. Tarpan ~33, 'nr J>O<lwozia 23302198, rok. prod. 1975, zużycie 70 proc.,
cena wywoławcza 150.900 zł,
·
2 żuk A·ll, nr podwo;tia 180985, rolt prod. 1974 zużycie 6ł prur., cena
3.

SPRZEDAM pralkę automatyczną, tel. 32-15-46.

SPRZEDAM motoeykl ;Jawa 350 w bardzo dobrym
starue, 51-94-18.

sprze10140-g

24983 g

0Gł.AS7 A

KONKURS
na stanowisko asystenta stażysty w
Maszyn Elektryczn:ych.

PIERSCIONEK złoty
sprzedam. Tel. 86-16-59.
25048 g

SPRZEDAM komplet
mebti pokojowych. Wiadomość
ul. Ląezna 57 m. 70
po
16.
2497'1 g

Instytut Transformatorów Maszyn i Aparatów
Elektryczn,ycb

i

DYWAN belgijski dam. 43-71-55.

OBRUS tnlany ręcm.1e haftowany sprzedam, telefon
57-79-21.
24978 g

STAżVS1"V

NA STANOWISKO ASYSTENTA

I
I
I
I
I

SPRZEDAM błam karakułowy
55-45-89.
25100 g

I

I

H111Blm111mnm1QłlllllllłJn11111111111111111111111111111nnmnnmm

I

GDYNIA - Kino non lltop
od
godz. 10-22, ., Walk.a o oglefl •
kanad. fr. od 18 lat oraz filmy
krótkometruowe lł.30-15 pniewa.
MLODA GWARDIA - „Akademia
Pana Kleksa" cz. I I n pol. b.o
goclz. 10, 13 16, „ Wspomnienia
ze Starego Pekinu" chiński od
lat 1~ godz. 19
MUZA - „żywa tęcza"
radz.
b.o. godz. 16.15; „Milczący wspólnik" kanadyjski od lat l i g:irtz.

,

„

I

Z okazji
lipcowego 6więta
n.a.jbardtiej za5łużonym pracownikom Izby Skarbowej w Ło
dzi oraz dzielnicowych urzę
dów skarbowych wręczono wy.
11<>kie od:imaczenia państwowe.
KRzyz (f:A wALERSKJ ORDERU ODRODZENIA POLSKI
otrzymali: B. Bohdanowicz; K.
Biel, Cz. Chłopicki, M. Cesarz,
M. Dziubiński, J. Erklerł,
z.
Gwoźdzlńska,
Marla Guściara,
A. Godycka. T. Grondzkl,
G.
Gajdziński,

z.

o.

Jaroszyńska,
Jankiewicz, o\łhi.ja

Jeziorska, W.
Jóźwiak, R. Jesionowska,
M.
Kulesza. ·A. Kątna,
St. Knzmecki, Czesława Koman,
L.
Krakowiak, B. Kuciń~kl. Iwona
Kaczmarek, Stanisława. Kowalczyk, Marianna Milczarek, Jadwiga Nieiak, Z. Nowicka. P.
Pilarczyk, J. Pietras, T. Pietrasiak, I. Perczyńska, J. Patora,
W. Rewucha.,
St. Roguz, R.
Swlatlowskl, R. Swlerczyóskł,

Jłonory

dla

zasłużonych
•

I. Sobczyk, Maria Szwed, Irena SzaJfler, L. Szafrańska, A.
:smulskl, Janina Tietz, Balina
Ta.zbir, z. Wierzbicki,
Irena
Wymysłowska, Cz. Wojclechow1kł.

ZLOTY
KRZYZ
ZASl.UGI
otrzymali: K. Arklt, M. ,Adamczewska, J. Brząkała, T. Baranowska. Wł.
Belina-Prażmow
ski, Z. Ciesielski, J, Cb.-ustow1kl, K. Cegielska, B. Chmlelew 11ka, Anna Czernik, 8. ~era.oka
B. Drążkiewicz, J. Dobrowolska,
J. Domlnek, B. Dą,browskll. W.
Dryńska, St. Figurski, K . Ffederowlcz,
M.
Gruszczyńska.,
Janina Gonciarz, Zofia Grzybek, Urszula Garczarczyk,
H.
Górska. Krystyna .Jabłonka, St.
Jacoń, J. Janik, P. Kiss,
B.
Klarecka., Teresa Kosman, .Jadwiga Klimczak,
N. Kopa.Iska,
W. Kolasińska, Mirosława Korl'UI, Barbara Kulak. W. r,odwlg, Stanisława l.uczak, Barbara Morawiec, Maria Małek, St.
Majchrzak,
J. Narazlńsld, z.
Ogórowska, T.
Pawłowski, z.
Poclejewskl,
Maria Pietrzak,
St. Paprocki, I. Pilarska, Alicja
Pt:vwer, B. Reszka,
Jadwiga
Ra.dyń, B. Rajewska, Krystyna
Sobieszek, M. Skarblńska, Wł.
Staniszewski, E. Tomczsk, J.
Wiśniewska.
Kilkadziesiąt

osób udekorowano odm.aczenlami resorlowYmi.
(K. K.)

J>WóCH ROBOTNIKÓW· NIE ZROBI ZA CAfu\

=

•

I

Wczoraj o godz. 8 reporter „DL„ wybrał się na rajd szlakiem
„wykopków" ciepłowniczych. Towarzyszyli mu: z-ca dyrektora
Zakładu Sieci Cieplnej w Łodzi, główny inżynier Jerzy Pieohotil oraz z-ca dyrektora ZSC dis inwestycji _ Stanisław Michalak.

• CZERWONY RYNEK. Głbw
nym wykonawcą jest tu Miejskie
Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Ciepłowniczych, któremu
pomagają przy spawaniu rurocią
gów brygady remontowe ZSC. O
godz. 8.25 zastajemy w wykopach ...
dwóch robotników z MPRiiC, a
powinno ich być przynajmniej
dziesięciu. W innym bowiem wy- ·
padku _ jak twierdzi brygadzista
z ZSC, Zbigniew Siarkiewicz - roboty potrwają tu.- do pażdzierni
ka (I) Nie będzie nawet mowy o
tym, aby na 19 sierpnia - a taki
jest ostateczny termin - mieszkań
cy ok. 120 bloków w rejonie Czerwonego Rynku otrzymali c1.epłą
wodę. A przecież wyłączono im ją
przed terminem _ po to, aby stworzyć
front
robót
dla
brygad
MPRiiC.
Nie pr6żnują natomiast brygady
remontowe ZSC, które przygotowują się do wymiany rurociągu. Niestety, bez oczyszczenia kanałów w
ziernd nie można Ich ułożyć. Sprawa jest poważna, gdyż trzeba bę;
dzie nową sieć cieplną przeprowadzić pod jezdnią ul. Rzgowskiej.
Wczoraj nikt jeszcze nie wiedział
w jaki sposób. roboty te będą prowadzone. Wprawdzie myśli się o
tym, aby nie zatrzymywać ruchu
na tej tak ważnej arterii komunikacyjnej I „przepchać" pod ziemią
rurociąg, jednakże bez wykonania
rob6t ziemnych trudno osądzić jak
ostatecznie prace te zostaną przeprowadzone.
• ULICA ŁĘCZYCKA. .Tu p\-owadzi remonty ciepłownicze „Inży
nieria" - Łódź. Podobnie jak na
Czerwonym Rynku, zastajemy w
wykopach dw6ch robotnik6w. Jest
jeszcze operator dźwigu. Pront 'robót przygotowano jut 9 lipca · ale
-. jak możemy 11lę przekonaó na
miejscu - tempo prao żółwie. Zda·
niem mgr lnł. J. Piechoty, gdyby
wykonawca smobillzował wszystkie
swe siły, ' można by nawet prżed
terminem rurociągi wymienić. Nie·
stety, na tej budowie nie zastajemy o godz. 9 nikogo z brygadzls·
t6w, bl\dź kierownik6w rob6t z .,lnbnlerfl"-Ł6dł, ktirzy hy na1 połnfor.mewaU kie4y przewiduje się

Urząd

HJ)łfatM1

poł'Gdttl

ut.

przy

7.1'3.
Zwtchnłęcie
wymagalo
natycluntastowej łnterwencjl chłrurga . . Pant w
oklenku nte chciała jednak JO•
nrjestrować f)aCjenta, unka.zujqc
wywtenkę: „Z powodu urtopów
zaplay do !.l!'karzy przyjmujemy

Zadzwo-nil
do nas Czytetnłk,
k6ry · zaw!IJzł swo;ego koteoę ze

zwlchntętym

kołanem

do

na ponledztalek". Byt czwartek,
aodz. 15.30 t gdyby chorym nie
zainteresował
alę prz111>4dkow1J
Idący
korytaTZem chirurg, )!O·

mu tytko na w11w1ett·kę wgć
do ponted.złałku.

zo&taloby

prztf-

rurociągów

I

- - - - - - -wymiany 240 metrów
ciepłowniczych.

Co

gorsza, rurociągi, które przywiezio·
no na ul. Łęczycką, są nieodpowiednie _ gazowe a nie ciepłownicze. .
ULICA ŁOMŻYŃSKA przy ul.
Dąbrowskiego. W długich wykopach biegnie tu magistrala cieP•'own1"cza w p;ftnobeton1·e
- p1erwsza tego rodzaju w Lodzi. Piano.
k
w"adomo
n1·e
zdał
egza
beto J
1
' na rurociągiminun, i a teraz trzeba
zakładać tradycyjną izolację termiczną oraz watę szklaną. Roboty
jest dużo 250 metrów kanału
ciepłowniczego, 500 metrów rurociągów. Pracuje tu 10 monterów i
6 kopaczy z ZSC. Wydobyto z ziemi już ok. 150 metrów rurocią-

e

I

:
.
: Pogotowie Ratunkowe
9911
• Straż Poźarn.
998
Pogotowie MO
997
: lnformaCJa telefoniczna
913
: Informacja kolejowa
36-55·55
• lnform„cja PKS:
:
Dw, centralny
32-65-96
Dw Północny
55-46-96
• Pogotowie cteptownloze
32.53.u
Pogotowie energetyczne:
•
Lódt Północ
33·3ł-21
I
Lódź· PoludnJe
33-3ł·28
Pogotowie gazowe
36--53-59
: Pogotowie dtwi&owe
• TELEFON ZAUFANIA
33·3'7·37
: MLODZIEZOWY TELEFON ZAUP'AllllA - 33·ll0·66 czynny w
T~~~~~~-~AUFANIA dla kobiet
•
a clątą problemowi\ - 51-ł0-33
•. w tiodz. lz-22.

5

5
5
5

5
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na osiedlu·

GALERIA SZTUIU

wakacji
już za nam;.
Tymczasem
tegoroc:ime lato me
roz.piesT.iCZa nas pogodą. Wciąż jest
chłodno i des.zcwwo.
Co robią
więc dz.ieci, które musiały powstać
w Lodzi?
Jedną z form
spędzania czasu
wolnego jest ucze.stnidwo w poikoloniach organfaowanych n~em<1l
na każdym osiedlu naszego m:ru;la.
Na takie półkolonie trafiłem daE;ki
Ciekawem_u plakatowi wywie:>ronemu na szybie sklepu. Dziatają cme
przy klubie „Oaza"
na osiedlu
Retki.nia-Połudn.i e .
W sali klub<Ywej stoją stoły do
gry w ping-ponga, je.st telewizor
kolorowy, kilka stolików, na których ro.złożono mnóistwo gier i zabawek. Dzieci jednak t.u nie ma.
- Czy
to znaczy, że brakuje
chętnych? - pytam panią Wiesła
wę l\lozgę, kierowniczkę klubu i
Połowa

pół.kolonii.
- Ależ
zwie&ać

nie!
Właśnie
poG:.:ły
lotnisko na Lublinku .
Obiecano im nawet lot nad f,cxlz1ą.
Przez pierw&Zy turnus (trwa on
30 dni) prz.eWinęło się przez nas z
ldub prawie stu kolonistów w wieku od 5 do 14 Lat.
Codz;•mllie
(prócz. niedziel) pr-zychodzi na nasze półkolonie
około 50 dzieci.
Mamy czterecb wychowawców. którzy się nimi opiekują.
Pogoda
n.am co prawda nie dopisuje, aJ~
czas upływa atrakcyjnie. Byl •śmy
jt.ri: w kinie na dwóch mających
duże powodzenle filmach .. Imperium kontr.atakuje" i .. Akadem ia
Pana Klek\Sa". wyświetlano także
filmy w naszym klubie.
Mamy
projektor, który ob.sługuje svmpatyc2l!ly &tarszy pain z koła emerytów i rencistów :zmajduiącel!'o ~ię
w pobliżu. Dzieci widziały .. Szatana z 7 klasy" i 21eStaw baiek z
Bolkiem i Lolkiem: były bard7.o
zadowolone. Zwiedzali~mv m1a.sto.
byliśmy w ZOO i kilkakrotnie w

:

I
wy- :

lun.aiparku. Zorganizowaliśmy
cieczkę do Żelamwej Woli. Oczywiście, oprócz tego stałe gry i za.
bawy na miejscu. Naprawdę. nas7..a
dziatwa nle ma cza6U się nudz;ć •
Dzienny pobyt na naszych pół :
koloniach. organizowanych
przez •
Wydz:iał Oświaty
i Wychowania I
Łódź-Polesie przy współpr<1cy :ze I
spóldzielnlą mieszkaniową. koR"Ltu•
je 52 zł. Nie jest_ to kwota wy- :
górowana, tym bardziej ieśli weźmie się pod uwagę fakt. Ż<? gl.\'a. •
rantuiemy
śniadania
l obiajy. •
Półkolonie dzlałają od godziny 7 :
do 17.
I
Jak widać, moma zorganizować :
dzieciom dobry wypoczynek ! w I
takie tato jakie mamv w tym roku Trzeba tylko troehę chęci :no •
. ·. .
•
:
i memędzy.
:
Rodzice dzieci
są z póbkolonii :
organizowamrch w ktubie „Osi.a" :
bardzo zadowoleni. Cieszą się one I

MUZEA
HISTORO RUCHU REWOLUCY.JNEGO (Gdańska 13) godz. 11-1'
HISTORll MIASTA t.ODZI (Ogrodowa 15) godz 11-15
WŁOKTENNJCTWA
(Plotrkow·
ska 282) godz. 10-1'7.
SZTUKI <Więckowskiego 38) godz.
11-19.
Ml AST A 7,GIERZA !Z<i:lerz. Dąbrawskiego ;1) godz. 10-13.
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z~~asa ~~;'ie

E

na1?r~wde du~ą populan;ościa. ~iech

• • •
w &odz.
czynna

patrząc

1

bótu

j\Z4)

Łódzki Oddział PTTK dysponuje
jeszcze wolnymi miejscami na wczasy w okresie letnim Można się więc
wybrać d-0 miejscowoś~l Boszkowo
nad Jeziorem Dominickim
(obozy
żeglarskie :z egzaminem na
stopień
żeglarza) 'l.'ermlny: 3-17 o.rai. 18-31
sierpnia. są tet organizowane spl:ywy kajakowe rzeką Krutynia
turnusy 10-dnlowe od 31 Mpca do
końca sierpnia.
Informacje i zgłoszenia w Biurze
Obsług i Ruchu Turystycznego PTTK
(ul. Piotrkowska 70 ) w godz. 10 _ 16
(tel. 31.1-30·&4 lub łS-60-34). (j. lt~.)

W oznaczonym dniu pan Zenon
w odświętnym ubraniu zjawił SJ.fl
w mieszkaniu wybramkJ. Z relal'ii
pani Marii wynika, te od pierwszych chwil nie przypadł on iej
do serca. W tym przekonaniu
upewnlło ją .jego zachowanle, '(jył
zamia.st prawić komplementt · pan·

Zenon zaczął pokazywać listy, k!tó· stala jeszcze kilka listów, jednak
re dostał od innych kobiet i Ot>O· sama nie odpowiedziala na ~den
Pewnego dnia· otwierając ctrzwi
Wiadać o wdzytach u nich.
Chcąc przerwać tę sytuaclę, za- ujrzała w ruch płomiennego
(w
proponowała spacer oo l.od:z.i. A- I.istach) wielbiciela, który
zaczął
dorator przyjął propozycję, 1ed02Jt robić jej wymówkd że nfa odpiaby nie kręp<>wać jej ędy będzie suje 11a jego listy. On się przecież

Z

1

19
do
Codz

PAJ.MlARNlA
W
10-15
OGROD BOTANJCZl\l'Y czynny w
godz 9 do zmroku
KĄPrEUSKO FALA
czynne w
t;!odz !Il do 18
LUNAPARK czynny w godz. 1220

E

D'd:URY SZPITALI

Chtruret• ogólna - "Bałuty ~
Szpital
Im
Blegailsklego
codziennie dl• przychodni rejo·
nowych nr 1, a. ł. I. 11); Szpl·
Clll lm Barlickiego - codzienni~
dla przychodni rejonowych nr ni
l I 8: Szpital Im Skłodowskiej
Curie - codztennle dla Przychod
nl Rejonowej nr 11 miasta I gm!
ny AlekHndr6w
Dl• onychod
ni re:tonowycb nr s 1 a następu
!ące aoltale un. Kooernlka
dniach· ł. a. 12, !O. 28 30:
Im
Jonschera w dnlacb: I. 8, 101 14
18. 18 22 Ił 18. 11; tm Bruazlń
sklego w dntacb: L 3 I . 'I. 9
n 13 15 t'1 19 t1 13 25 2'l ~9
Dla Przychodni Rejonowej nr 9
następujące 1zpltale lm. Sonenberga - dni nieparzyste. Im Pa
steura - dni oarzyste.
•
G~~n• _ - .,:~::•"'~ dl:lern;~~;
Rzgów; Szpital im. Brudzińsklego (Kos. Gd~ńskich 61)
Poles1~ - SLp11at 1m Biernackie
go .. cod•l„nnle dla m Kons·
tantynowa Szpital Im. Kopernlka (Pabianicka 62)
Sródmleścle - Szpital tm.
BarUckiego - codziennie dl• przy.
chodni rejonowych nr 41, 43,
Szpital Im. Sonenberga (Pieniny
w~%:ew _ Szpital Im. sonenberga
(Pieniny :!O) - dni nieparzyst:?.
Szpital tm. Pasteura - dni pa··
rzyste.
•
•
•
Chb:urg!a urazowa - Szpital Im.
Sonenberga (Pieniny 30)
Neurologia - Szpital lm. Kooernika (Pabianicka 62)
Okulistyka - Szpital Im. Jonschera (Milionowa lł)
Chirurgia \ tar"ngologla
dzle~
clęca Szp\tal Im. KorcMka
(Armii Czerwonej 15)
Chirurgia
szczękowo-twarzowa
- Szpital Im. Barlickiego (Kop. clńsklego ~2)
Laryngologia - Szpital !m. Plrogowa (W 6 lczańska 195)
Toksykologia _ instytut Medycvnv Pracy (Teresy 8)
·wenerolo~a _ przychodnia Der·
matolog!czna (Zakątna «)
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SĄDU

domienie .z sądu, te ma się ~tawić
na rozprawę jako pozwana. Powodem był pan Zenon. W pozwie domagał się on 2Wrot11 kosztów przejazdu do Lodw, cxvl! kiwoty 128 zt. Stwierdzal \V nim, że
jako rencista nie ma pieniędzy
na wyrzucenie, a pani Maria zaprasżając go do siebie, a :r.astęp
nie zrywając wseystkie kontakl;y,
postB;pila z n:im niegodnie 1 dlatego on nie daruje jej nawet
złotówki.

sl.ę ezydtowala, ltwierdził te pocze- na nł4 zdecydował.,
e
ona. go
ka na ndą przed domem. Gdy P'l lekceważy. Pani Marla powiedziała,
paru minut.ach pani Maria ze.szla że właśnie wyszła za mąż i dlana dół, n.ie zastała go. Poczekała tego między nimti wszystk'l skoń
trochę i wróciła do domu.
=-e, n:iech więc da iej sp<:ik6j
Po kilku dniach dostała lrolejny n.le pisze I nie prrzyjeżdża.
list., n:ie :zawierał on jednak an;
Przez kilka miesięcy rzeczymś
słQwa wytłumac.zerrla postępowania cie pan Zenon nie dawał znaku
pana Zenona. Po.stan0W1ła mu nie życia, at pewnego dnia mal.az:l.a w
odpowiadać. W ciągu rnieslc1::a do- 11Wojej skll"zynee na listy
zawia-

Po przesluch6n.iu pozwanej sąd
oddalił powó<lztlWo, stwiertl2.ając. że
w
kontaktach
murvmonalnych
zwycza.jowo czynione są drobne upominkii, jak np. kiwia,tki lub c-.tekoladki i pod t.o należ/ poddagnąć również koszty przejc1zdu izaintere.sowanych.
Koszty pro::eeu
przerosły maemie żądani!\ :Kwote:
ale nle wiadomo r:!ZY nie ulegną
one dalszemu zwfi~k&.'Zeniu.
~tlyż
panu Zenonowi przy ługuje je.<:Zcze rewizja od wyroku.
(iza)

wł ·

w
Jedn<lt, a ostatnich czerwcowych
nocy pe-fuiący służbę funkcjonariusze patrolu WUSW zwrócili uwagę na podejrzane odgłosy dochodzące z podwórza posesji przy ul.
22 Lipca 2. Gdy tam zajrzeli, zobaczyli ni mniej ni więcej, tylko
włamywacza przy pracy. Piłował
właśnie kratę kuchennego okna restauracji „Smakosz", ·racząc się od
czasu do czasu .zakupionym w po·
bliskich nocnych „Dellk:atesach" winem. W chwili zatrzymania nawet
nie protestował, opowiedział też o
przyczynach, kt6re sprowadziły go
na drogę występku. Otóż zbllżały
się jego imieniny, a jako człowiek
gościnny, chciał " podjąć gości należycie, tzn. wystawnie. Nie miał
jednak na to środków. Ponieważ
pien iędzy „nigdy by nie ukradł",
przeto postanowił dostać się do restauracyjnej
kuchni
i
wynieść
stamtąd potrzebne mu wiktuały i
trunki.

•

Imieniny spędził w, areszcie, i11&
aresztanckim wikcie.
Wkr6tce były solenizant 28letni, nigdzie nie pracujący, Piotr
L. stanie przed sądem.
(ab)

Instytucje

wyjaśniają

W naszej notatce „Kasa „zroblotra"
klient musi biegać" skrytykowalikoniec czerwca
punkt
w „Pionierze", zajmujący
się m. in. naprawą okularów. Otrzymaliśmy
w odpowiedzi pismo
•
„ARPIS"; dowiedzieliśmy się, że podjęto odpowiednie kroki, aby
po odebraniu utargu przez inkasenta,
w
kasie nadal pozostała odpowiednia
ilość
gotówki I klienci nie musieli
biegać po okolicznych sklepach czy
zakładach usługowych celem
rozmienienia banknotów o większych
-

śmy
pod
usługowy

nominałach.

{jsb)

,,DZIENNIK ŁODZKI" - dziennik Robomlczeł Spolda:tełał Wydawniczej ,,Prasa-Kslątka-Rucb•. Wydawca: t.o<lzkle Wydawnictwo Prasowe, ł..ódt, uL Pio&rkowska 86.
Druk: Prasowe Zakłady Grarlczne w Lodzl Redaguje aolegfum Redakcja: kod 90·103 ł..ódź, ul Piotrkowska 96.
Adres pocztowy: .DŁ„ ł..bdi skr. pocz&. 89 Teletnoy:
centnla· 3! 93 ·00 fl•CZY 1 •Ho•Uslmi dzłalalDI) Redaktor naczelny: Henryk Walenda 38 ł5 85, sastępcy redaktora nac'leluego: 84 06-151 33 07 26, 1ekre&an odpowiedzialny I U sekrrtari
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KINA
zasw;:idcr:i; o tym. ~h~c?y fakt, ~e :
:
d0 .. Oazy
przv1ezdziqą
nawet •
•• •
•
d7.ieci z Diibrowy.
(j.w.) I BAŁTYK -· „Seltsmlsja
poi
!!
I
od lat 15, godz. 10, 12.30,
15
i
t~~~·o~o _ „superpotw6r„ jap.
b.o godz. 15.15: .. Na granicy"
;
USA od 1111 Ili ll(odz. 117 . l9,30;
iii
:
orn filmy ltrótkometratowe
I
: POLONIA _ .. SeksmisJa"
pol
v •o t2 t4 30
•:
od
lat 15 .,,dz
• ·
·
·
t7 t9 ~o
• PRZEDWIOSNIJ!:
„Imperium
kontratakuje" USA od lat 12,
:
:
godz. 9.30. 12, lł.30, 17, 19.30
Po naszej informacji o produkcji
Wł.OKNIARZ _ „'Pasater w kal·
przez browary Zakładów Piwowar!!
skich w Lodzi nowego gatunku pi- •: dankach" chl„nskl o d Ia t ••
"' g o d z.
iii
IO. 12.15. 14.30. l'l, 19.30
wa jasnego pełnego - „Mocnego",
!!
l
ili
przeznaczonego dla łódzkich kawiar- :. WOLNOSC - „Na granicy'.' USA
od lat 18 oraz filmy krótkomeni rozdzwoniły się w redakcji
tratowe godz. to. 14.30, lT, 19.30;
•
telefony. Dzwonili zarówno czytel- •
„ Wilk grasuje" NRD b.o. godz.
1
nicy, którzy dopytywali się, gdzie
12.30 - „Ucieczka
można napić się tego piwa, jak i •=. WISI.A
z Alcatra:!:"
AMBULATORIUM
USA od lat 15 godz. 10, 12.15.
„
OMOCT
ajenci placówek gastronomicznych ..
15, 1'7.15. 19.30
DORA ... NE.1 p
Ci ostatni, mimo składanych zaI
ZACHĘTA
„Komandosi
z
NauJ.
s1enklewtcza
13'1,
mówień, nie mogą doczekać się na
I
varony" USA od lat tli godz.
~L 38-37·00 w. 31
dostawy tego piwa.
:
10. 12.so. 17, 19.30. „Powr6t Me·
•
A przecież dyrektor Zakładów Pi- :
chagodzilll" jap. od •lat 12 godz.
_ Gabinet
chlrur„\czny czynny ;:
wowarskich w Łodzi zapewniał, że :
1s
•
Film przed·
cała dob-.
załoga łódzkich browarów jest w : TA TRY LETNIE premierowy ..Dziecko Rosemary"
_ Gabinet tnternlstyczny HYMY
st;anie wyprod~kować każdą ilość I
:
USA od lat l i godz. 21.15 (kino
w godz. lS-'I' w dni
wolne
piwa „Mocnego .
. .
:
czynne tylko w dni pogodne)
od pracy - cala dobe
Sprawdzili&my W kilku łódzkich I STUDIO - .. Duch" USA od lat
kawiarniach I istotnie piwa tego :I 15. godz. 17, 19.15
id. Armil Czerwonej 15,
:
nie było z informacji, jakie u- I STYLOWY - ..Wllceyca" pol. od
tel.· 33.95.65 do 69 w. 225
•
zyskaliśmy w dyrekcji PSS „Spo- :
lat 18 godz. 15; „Tootsle" USA
łem" _
od lat 15 godz. t7, 19.30
Oddzial Gastronomii w :
- Gabinet
chirurgu
czynny
MAł.E STUDYJNE - ,.1941" USA
Łodzi·, wynika iż ostatnio poJ·awiło
w godz. 16-'1; w dn1
wolni
'\
., •
bd lat 15 godz. 18
od pracy cala dobe
się piwo ,,Mocne" w „RatuszoweJ',
DKM - „Wldz!acllo" \,oI. Od lat
uL Kopcińskiego !Z,
„Warszawiance".
.,Dziekance"
i :
18 god2. 16. 18. 20
tel. 18·6'-ll
,,Kurancie", Ale przecież miało ono I OKA - „Czarna kura" radz. b.o.
być we wszystkich kawiarniach.
;
~od„. 13.30. .,Ucieczka z ::-<owe~o
- Gabinet stomate>logtczny czvn· •
Czas więc, aby ,,Społem" doga- •: Jor'lrn" USA od lat 18 godz.
ny w godz. 19-'ł: w dnl wolne
;
lS. 17, 19.
od pracy - cała d('bę.
I
dało się a Zakładami Piwowarskimi,
\ fi. kr.) Uli 1111llJJIlili11HllUl11Hll111111łllIli1111111n1111111111 ll n I I Il I li I I I Il li l l l

.ww1~1111u1111111uu11111111111111111111•u1uu11111mu11••1111••ll9llllllH1uu1111111UHm1u11e11B1U111111D11Rm111111m1_..1Si!llł
ontakty
naWiązall
pi:-zez
biuro matrymonialne.
0ooje sam<>tru, w starszym
wieku,
zapragnęli
mieć
przy 11<>bie kogoś, z kim spędziliby
ostatni,e Lata swego życia.
Pan Zenon pierwszy wysłał lilst
J nie czekając na odpowiedź, słał
po n:im Ila6tępne. W trzecim
choć jeszcze nie dostał żadnej odpoWie~ od adresatki był już
zakochany do szaleństwa, a
w
czwartym oświadczył się. Jego wybrance oczywiście n:ie ..vystarczyła
znajomość listowna, zap:agnęła pe.mać swojego adoratora Ol!lObi§cie.
Wy.słała mu telegram z zai::roszeniem do złożenia wizyty.

(W6lczańska

31) godz.
11-18 WSP0ł.CZESNE.J
SALON
SZTUKI
(Piotrkowska 88> godz 11- 18
OSRODEK PROPAGANDY SZTUKI (park
Im.
Sienkiewicza)
godz. 11-18.

5

M'c'„__.cza
.tł
, .,..„w.
-s•, Nlcla-•ana
„„
69,
Lutomierska
146 Ollmpljska 7a
Pabtanlce - Armll Czerwone
T. Konstantynów _ Sadowa
tO
Głowno - t.owlcka 33. Alekaan·
drów - Koścluszkł f,
zgter>
- Slkorsklei:o 18, Oąl1rowskiegr
Ul, ozorków - Wycyń&klego ~
Dąbrowsktego

nieczynne
WYSTAWY

:§
==•
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„Lata dwudzieste, lata trzydzieste" po!. od lat 15
godz. 16.15, 18.15
POKOJ - „W krainie dziwnych
zwierząt" radz. b.o. godz. 16.15.
„Blues Brothers" USA od lat 15
godz. lb.
STOKI _ Klub Filmowy „cal!neczka" bajki godz. 16.15,
„Bułeczka" pol. b.o. godz. 17.15
SWl'l' „Syn gór" rum.
b.o.
godz. 15.30, „To tytko rock" poi od lat 15 godz. 17. 19
TATRY - .• w drodze na Kasjopeję" radz. b.o. godz.
15.45,
„Korek" wł. od !:at 18 godz.
l'l'.30, 19.30 - pożegnanie z tytulem.
HALKA - „Akademia Pana Kle-·
kse" cz. r godz. 16, „Akademia
Pana Kleksa" cz. II godz. 18
REKORD - „Gdzie jest generał"
pol. b.o. godz. l5 „Nosferatu
Wampir" RFN od lat 18 godz
17• 19·

WAhz TELEFON'\'.

JERZY KRASKOWSKI

:
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Knta%1ew!cza

wywieszkę

zakończenie

zupełhie akorodowa!1y~h.
przygotowano
m1es1ąc
wcześniej, jeszcze bez w;irł~czama
ciepłej wody. Wśród dosw1adczonych i 0 naJ"większym stażu_ robotników zastajemy w wykopie pracownika budowlanego - Zygmunta
Zająca (20 lat pracy w ZSC). Jak
zapewnia reportera „DL" Zen.on
Malecki _ z-ca kierownika Reionu li-Południe ZSC - do 19 siernia prace te będą zakończone.
P
.
to
A jeśli już mowa o termmac11 •
~ takie otrzym1;1jemy przy~~ecze,nie od szefa działu eksploatacJ1 ZSC,
inż; Stanisława Wasiaka - nie budzą one obaw w Sr6dmi~jskiej
Dz1'elnicy Mieszkaniowej (gdzie nawet przewiduje się skrócenie prac
o .tydz.i"eń) oraz m. in. na osiedlach: Chojny-Zatorze. Dąbrowa. Z~rzew i Podgórna (do 19 sierpnia
remonty mają być tu zakoii.czone):
··
·
d ··
1Jadz1
PrzypomnJJmy, ze
zis pro\
sję w całej Łodzi 15 poważnych
remontów ciepłowniczych.
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Sta- Ł6dź-Sr6dmieście - Roman Olejnik,
nu
Cywilnego
Ł6dż-Sr6dmieście który pogratulował jubilatom i wrę
zorganizował uroczystość, na kt<r czył im ozdobne pamiątkowe dypria zaproszono trzy pary 'małżeń lomy oraz wiązanki kwiatów.
skie-jubilatki. W tym roku obchoPodobną uroczystość przeżyło takdzą one 40-lecie pożycia małżeń że pięć par obchodzących swoje 35skiego. Dziwnym zbiegiem .okolicz- lecie. Są to Aniela ł Edward Kry·
ności wszystkie trzy małżonki no- slakowle, Franciszka l Aleksander
szą imię Marianna. Ich mężowie to Ozdobińscy, Zofia i Józef WojtczaKazimierz Krzywański, Władysław kowie, Helena i Mieczysław Plu·
Kluska i Franciszek Kierzkowski. towle ,: oraz Genowefa l Bogdan

Patrząc

BRYGAD~!

I

W40-lecie PDiVcia ·małżeńskiego
Z okazji 40-lecia PRL,
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