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ogłosił propozycję

ZSRR

Ii
ure
bliskowschodn iego
I stać
Związek

Radziecki zaproponował w niedzielę zwołanie mię
dzyna rodowej konferencji. ktorej celem byłoby uregulowanie
konfl iktu bliskowschodniego
Uczestnicy konferenc.li mieliby osiągnąć porozumienie przewidujące m In ewakuacię wojsk izraelskich z wszystkich t~
rytoriów arabskich. okupowanych od 1967 roku i powstame
na zarbodnim hr:.egu .Jordanu niepodległego państwa palest.yń
~kiego. obejmującego takźe wschodnią Jerozolimę i strefę Ga&Y.

Zgodnie z zawartymi w propozycji t·adzieckiei sześcioma zasa i&mi
rozwiazania konfliktu bliskowsrnodniego oałlstwo oalestyńskie ..amo
określilohv
cha.rak ter swych ~lO
sunków i •asiarlaml I it1vby
11v 1Alo to 7ll w~kii„10ne - mo"7łohy

T. Żiwkow
przybył

do Rumunii

\V ROCZNIC~ 40-LECIA UROCZYSTE POSIEDZENIE W RADOl\JSKU

się nleodłoczną częścią państwa
palestyńskiego. W całej
Jerozolimie należy
zapewnić
wiernym
swobodny dostęp do świętych m iejsc

I

•

"
pe

e
. oporu Stefana

część ziem
wolnością, lecz na

polskich oddychała już wtedy upragnioną
innych terenach trwał jeszcze nitlerowski terror. Nie zdułal jednak powstrzymać dalszej walki
o wolność, tak jak nie mógł przeszkodzić tworzeniu się zrę
bów polskiej socjalistycznej państwowości. Przy okazji obchodów 40-lecia PRL warto przypomnieć jeden z epizodów z tamtych lat - wydarzenie szczególnej wagi dla terenów wchodzących w skład dawneg_o woj. łódzkiego,' a zwiątane ściśle z
pierwszymi chwilami wladzy ludowej na tym terenie.

I

PLANU

·Nclrada sekretarzy
ekonomicznych

(Dal.sz:v

I

UG

L

cła!!

na str. 2)

Rozmowy

Ceausescu - Marchais
Sekretarz generalny Rumuńsk iej
Partii Komunistycznej Nicolae Ceausescu spotkał się w piątek w
miejscowości letniskowej Neptun z:
sekretarzem generalnym Fra.ucuskiej Partii Komunistycznej Georgesem Marchai.s, przebywającym w
Rumu nii.
Podczas spot kan ia kontynuowano
wymianę poglą dów, które dotyczyły problemów
wi ążących
się ze
stosunkami dwustr onnymi, sytuacją
polityczną w świecie oraz między
narodowym ruchem komunistycznym l r obotniczym.

D

W LOS ANGELES

I

<DaJszv ciu na str i>

Sputkanie dotvczace

W 112 dnia roku sło4ce wze• ~odz. 4.53, zajdzie zu o

szło

20.30.

Hongkongu

,powrócili na
W niedzielę o godzinie 16.55 czasu moskiewskiego . po zakońc.:en1u
programu wspólnv<'b prac na PO...
kładzie
kompleksu naukowo ba·
dawczego ..Salut· 7" - .•Sojuz t - 11•·
- „Sojui T · 12" kosmonauci Wła·
dlmir Dt.anibekow Swietłana Ni·
wicka i fgor Wołk powrócili na
Ziemię. Lot na stacji orbitalnej
•.Salut-7" kontynuuia Leoni Kłzim .
Władimi r Sołowiow i Oleii Ałkow
Czę~ć
lądująca
statku „Sojuz
T-12" opadała w oznaczonym re·
.lonle łe rvtor lum z w;azku Ra.:17ieckiego. 140 km od
południo1Ą.o-
- wschodniego miasta Dżezkazgan .

Przebywa j ący w Pekinie od soboty brytyjski minister spraw za- 1
granicznych, Geoffrey Howe orzeprowadził w niedzielę ł.rzecią rundę rozmów ze ,wolm chińskim odpowiednikiem Wu Xueąianem.
Zasadniczym przedmiotem rozmów test kwestia warunków, na
jakich Chiny przejmą Honkong od
Wielkiej Brytanii, co ma nastąpić
w 1997 r oku.
·

Samopoczucie Dżaoibekowa. ::;awickiej i Wołka jest dobre.
W czasie prac 8-osobowej zało
gi kosmonautów na ookładzie kompleksu orbitalnego całkowicie zrealizowano zaplanowany program badań naukowo--technlc:tnych i eks·
oervment6w.
Szczególnym wvdarzeniem było
wviśde kobiety- kosmonautki. Swietłany !':awlcklej w otwartą orzestrzeń kosmlcin11
Dokonano tego
oo ra7 olerwszv w historii lotów
oilotowanvrh
Kcxmonauci zostali odznaczenl Orderem Lenina.

W Los Angeles nast11pU11 uroczyste otwarcie xxtll Igrzysk Letniej
OUmplady, Na sdjęclu uroczystość
otwarcia. Relacja z tego sportowego
wydarzenia oraz pozostałe materiały sportowe na str. ł.

Kanclerz RFN. Helmut K<>hl, w
wywiadzie. udzielonym w sobotę,
28 lipca rozgłośni
Sueddeut.1che
Rundfunk, odpowiadając na zar:zu.
ty odwetowości,
wysuwane pod
adresem RFN przez prasę radziecką. ostatnao przez piątkow11 „Prawdę" . ośWi.adczył, te .,nie dostrzega"
w RFN •• tadnych o.znak ducha o:!wetu''. Kanclerz zatądał od ••katdego lfOścia ~ krajów bloku w.schodniego". by mu •.pokazal i wvmienił na"LWisb rzem:r,wl.stych odwetowców w RFN", bo Ot?1. sam !o:h
nie WidZJI.

ida ja ·
linii'~

Na budowie
Pomnika-Szpitala

Kanclerz R. Kohl
. , wRFN .CZMP
„me. Wł.dZł·~~ .odlVelo-wcow
.•

„zielonej

lit

1

trzech religii (islamu, chrześc1 Jań
28 bm. odbyła się narada sekretarzy ekonomicznych
KW
stwa i judaizmu).
PZPR poświęcona konsultacji założeń CPR na 1985 r. w PolWszystkie strony konfliktu, w !
skiej Zjednoczonej Partli Robotniczej. Naradę prowadził cz10I tym Izrael ł państwo palestytiskie.
nek Biura Politycznego, sekretarz KC Kazimierz . Barcikowski.
zobowiązałyby się szanować wza jeZałożenia CPR oraz zasady społecznej konsultacj i przedstawił
mnie swą suwerenność, niepoc:lleprzewodniczący Komisji Planowan ia przy Radzie Ministrów,
głość i
integralność
terytorialną.
wicepremier Manfred Gor ywoda, W dyskusji zwrócono uwagę
Prawo wszystkich państw regionu
na następujące pr oblemy:
do bezpiec:tnego ł niezawisłego Iutworzyć konfedera cję (obszary na
stnienia i rozwoju mogliby gwazachodnim brzegu Jordanu gra'll- rantować stali członkowie Rady
Realizacja planu w 1985 r. bę kcjonowanla mechanlzm6w ekonoczą ,z Jordanią, 'a strefa Ga.ty z Bezpieczeństwa (ZSRR. USA, Chidzie
jnym . krokiem r ealizacji micznycb Założenia CPR na 1985
Egiptem).
nv. W Brytania I Francja), lub zadań kole
IX Zjazdu PZPR, okresio- r. przew i dują wykonanie w 1985
Oprócz zachodv iego brzegu Jor- Rada Bezpieczeństwa jako całość .
nych w NPSG na lata 1983-1985. r . trzech przedsięwzięć prowadzą- :
danu, strefy Gaiv i wschodnia) JeRząd radziecki opracował I ogło Szczególną uwagę poświęt:a się w
rozolimy. Izrael musiałby zwr<'cić
cych do umocnienia równowag: goWzgórza Golan -- należące do Sy- sił swą propozycję, ponieważ - założeniach CPR kwestii osiągania spodarczej.
rii, oraz wvco!ać: swe wojska z ·ak stwierdza oświadczenie rozp<>- równowagi gospodarczej. Na tej
Po pierwsze
proponuje się
drodze poszukuje się głównych mo- zr edukowanie popytu na inwestypołudniowl:!go Libanu Osiedla izra- wszech!l!one przez agencję TASS żliwości poprawy warunków ż.vcia cyjne roboty budowlanD-montaz.owe
elskie założone po 1967 r. na oku·
CDal&zv cłu na 8tr 2)
społeczeństwa or az lepszego !un- o blisko 100 mld zŁ Dzięki temu
powanych
terytoriach arabskich
zostałyby zlikwidowane.
zm niejszy się wpływ na rynek
•
Po wycofaniu się okupantów ipieniędzy nie znaj dujących pokryzraelskich z zachodniego brzegu
cia w · przyroście dostaw towarów
Jordanu I strefy Gazy. a przed
i usług, a także b ędzie możliwe
proklamowaniem tam niepodległe
zwiększenie rynkowej podaży mago oańshya pale;tyńsklego. obszarateriałów budowlanych I inwestymi tvmł przez krótk; okres or:i:ejcy.i nych.
Po wtóre - pr oponu je się prze~clowv. ni• . przekraczaf4cy kilku
mle.ięcy,
motłabv
administ1 owae
znaczenie całości
4-procentowego
::>ri:anltacla 111aród6w Zjednoc.z«>wzrostu dostaw towarów I usług
nych _ gdyby zgodzili się na to
na rynek, jaki p.:zewidu je się o-

Na' -i:aoro<zen1e Nirolal! CeaUSl'!ScU
orzvbvl w niedziele do Rumunii z
flrzviaclel,;ką
wi?v
orzywódca
Bu~e:arll 1'orlor ż; wkow .
Na lotnl~ku w Konstancy (nad ~ami Patestvńczycy
Mor7.em C'zarnvml go~<'la powitał
W•t'hodnia Jerozolima. gdzie znaj'".:/ Ceitn ~P"C·u I Inn ; „r?vwódcv oitr- dule się ledna t naiważniejszych
tvi"l: ' r"\rp1.:- ł n" n'"r1 Rnmnt'ii
hv•atvf! muzulm11n~kirh . powinna

:Dłubaka odbyło

I pierwsze, inauguracyjne

posiedz.,.
nie łódzk iej konspiracyjnej Wojewódzkiej Rady Narodowej. Wzięło
1
. w nim udz iał 27 pr zedstawicieli
PPR, SL, AL, BCh, ZWM i innych
or ganizacji postępowych, członków
konspiracyjnych rad narodowych
dz iałaj ących j uż na tym ter enie.
Obrady r ozpoczęto o godz. 10, a
przewodniczył Im Aleksander Burski - „Julian", sekretarz Komitetu Okręgowego PPR. Jednym z oTworzone wtedy pod przewodnic- cyjna Powiatowa Rada Narodowa w mawianych wtedy
tematów była
twem Polskiej Partii Robotniczej Radomsku. Był to sygnał\ do u- rola KRN w budowaniu pańs twa
rady narodowe różnych szczebli tworzenia jej odpowiedników 11min- robotniczo-chłopskiego.
Przyj ęto
były najlepszym wyrazem ks1tał· nych, powstających wysiłkiem PPR, podczas posiedzenia deklarację
i
towania się nowego organizmu lewicy socjalistycznej, ludowców i odezwę łódzkiej WRN, wybrano jej
państwowego. Wiosna i lato 1944, demokratów, postępowej młodzieży prezydium na którego ciele stamimo okupacji, to czas intensyw- m.in. w Wielgomłynach, Dmeninie, nął Jan Kocioł - „Dąb". Przyję
nych działań w tym kier unku na Kobielach ' Wielkich, Gidlach i Żyt to także program działania na najterenie okręgu piotrkowske>-często nie.
bliższy okres.
Wśród
najpilniejchowsklego. 23 kwietnia ' powstała
30 lipca 1944 roku we wsi Ojrzeń szych zadań znalazła się m.,in. dalpierwsza na tym terenie konsotra- w gajówce . związanego z ruchem sza organizacja systemu rad narodowych, popularyzacja wśród społe
czeństwa idei
Manifestu PKWN.
ZA.ŁOŻENTA PRZYSZŁOROCZNEGO
programu KRN, sprawowanie wła..
dzy zwierzchniej w wQj. łódzkim.
dalsza walka z okupantem i pomoc podporządkowanym nowej radzie oddziałom partyzanckhn Armii Ludowej. Było też wśród tych
zada ń wydawanie własnego organu
- „Informatora Wojewódzkiej Rady Nar odowej". Drukowano go w
Wprawdzie

•

•

•

Wvpowie:tff kanel~ Kob'• ,Mt
udawane1 amnezjJ politvC2:T1el. de!n()nstmwaneJ
do4f'
często p~z P!"ZYWódców
obecne;
uirh„dnl~n1emieelde,
koaliett rud:i;a('el. Kanclerz prosi o nal:Wl.sk1! . wi ęc motM mu OCld.poW!erl-rieć
by
! ł d0 k 8 1 d 8
h
a
za rza
en •
!<WVC
zajęć I wynotował stam~d na~
ka przywódców odwetowych orga ni7.acjl „ wvpędronych". których w
przv'kładem

w Bejr~cie

... rm11 nader pomvslnie. czemu dał wyraz dowódca ohszaru Bejrutu 1>ry.
mań ~ ka ł cllleS~ ltna
gadier Mohammed Al Hadzi. o~wladciaiąc
d. lennlkarzom. że .,lO..
w nled1 iele ta lmnwanle strefV bu
torowe ! dzielacet miasto przez wie- -letnia wojna zaczęła sie kończyć.
le m leslecv na wrogie ~obie czę Jest to ooczątek końca" Doda ł Iż
ści
'UłC'hod n ią f
Ws<'bod nią .
frwa w ciągu kilku dni w Bejr ucie nie
usu wan le tzw ziT' lonej linii czyli będzie żadnych barykad.
Tvme'.!asem w górach. 15 km od a.statnich mi esiącach nlejednoJ..-ro tba rvkad i ~ r u 7.u ro:rhitvch sam~
chodów w~zel k i eJ?o roclzaiu śm ieci m iasta. rozgor·zały ciężk ie wa lki nie przy 1 mował
~ h<>norami w
które p rzecinałv m ias o. De ton•J ·e a rtylerv jskie Pociski padałv z czę- BQ'Il n.
sie m lnv i Inne ładunk i wybucbo· stotl iw ości ą pi ęciu . sześciu wvbu·
we.
ch ów 1 na minu tę. Ocen ia si~. ze byKanclerz RFN u.daje, te nie pa Operacia . stnno wil\ca d rugi etap ły t o na icie7.s7.e walki od chwili, mięt a naw et na jświeł.«zych im p <~
w cielania w 'Zycie tzw. ,plan u l>eZ· kiedy przystąpiono do realiTac ił I odwet.1wvcb wlec m<> ~n11 mu pnypleczeńatwa dla Bejnat11, pr:ub1e1a plan11 be:zpieczeńsh„a dla miuta.
pomnie<!, te np. w połowi e czerwTrzy brv gad:v hbanskiej
rzado we1 chrzesciianska .

m111uł
kont.ynuo •wał .Y

l

ca br,
„2li<>mlrostwo
Sląza.ków",
którym kieruje
deputowany do
Bundestagu z ramieni.a CDU. r;.yli
partii kanclerza Herbert Hupka, c-

gło.siło

ośw iadczenie

stwierdzające

na samym wstępie:
,.Niemcy w
granica.eh z 31 !(rudnia 1937 r. •trrieją nadal ... Niemcy
wschodn e.
d2llsiaj pod polską 1 r..iclziet:ka ad·
ministracją,
należą do Niem 'ec"
(PAl")

.

•

J'uJUa, Ksenia., Ludmiła., Piotr,
Zdebyslaw

w dniu d:r.lsl„j zym przewiduj•
ł o dd "• · tep u fara puot„dtzachmurzenie umiarkowane okresami duźe z opadem przelotnym. Cieplej. Temp. makL w
dzień okole f4 sł.

d la

Ciśnienie

o godz. 19 wynesilo

390,8 hPa (743,2 mm)•

1944 - Na pldacb Normandii
l;\duje polska 1 dywizja pancer-

28 bm. na budowie Pomnika-Szpina
•
tala Centrum Zdrowia Matki-Polki
1784 - Zm. D. Diderot. pisarz
francuski
pracę · pierwszy między1944 Ukonstytuowała
narodowy hufiec junaków.
się
,
konspiraeyJna łódzka W&~.
Pracowało przez miesiąc 60 junaków z Bułgarii. 26 z Węgier i 85
z NRD oraz ponad 200 dziewcząt
i chłooców z 10 wo·ewództw z ca·
łei?o kraiu.
Od I sierpnia powitamy drugi
m i ędzynarodowy hufiec. OtrzymaliSen Jest skracaniem sobie bśmv h1i potwierdzenia od junaków
eta w tym celu, aby je przez NRD których przyjeżdża około
dłużyć.
90, Węgrów blisko 30 I 220 pol- 1
skich iunaków.
zakończył

Uint chniJ si4

wsprawie rozmów wiedeńsl{ich
Rzecznik Bialego Domu. Larry
Speakes, zarzuciJ w piątek wleJl'.JOrem ZwlązkowJ 'Radzieckiemu. te
.,&łszywle przed.st.awi.a" stanowisko
USA w kwootil
zaproponowanv ::h
przez ZSRR rozmów w ; t!deńsldch
ale odpoWi.adaJąc na pytani.a 'lziennlkarzy · Pt'ZY'ZD8l. Ił Waszyn~ton
l'Zeczywiście nie zgo1z.ił
~ ię do·
tychcZ!11'1 wprowad'Zi ć
moratorium
na wyprobowywanie i r<>2'lmieEzcza.
nie brom ko~mlcznej I !"Z(·czy w i ć .
cte nJe chce, aby w "" '(owania ch
skupi<! si ę na za ka1J.e :-.brcj cń k ~
micmych.
Speakes ośw:adc:z.vt te podejk;e
amerykańskie do sp~awv temat:vk!
rokowań wiedeńskich. ń i e lest równooineane z wy.suwan!·!!ITI warun-

ków wstępnych. ale dodał, te wbrew propozyett
radzieckiej Stany ZjednoCZJOne Pragnęłyby po.
stawi~ w Wiedniu
sprawę ofen·
sywnej broni nuklearnej. cho<! go.
towe są t.akże ,wysłucha~ po.waż .
nie" tego. oo Rosianle będą mieli
do powiedzenla o broni antysatełl
tarn~j".

Wa,szyn<rton od dawna ni e zdradl';ll ochoty do rokowań nt. zapobietenia militaryzacji kosmosu. po.
niew 2i rzad p.r ezvdenta Reagana
realiT.acj e
g:l~an tvczny
program
.wo; en tiwiezdnych".
ma l ąc na·
dzieję, Iż moż e
w tej tlzled-iinie
uzy.ska p rzewagę nad Zwittzkiem
Radzięek l m.

- .Ja teł mam zgra.bne n~i
I nie wi dzę powodu, iłeby Ich
nie pokazywać ?
·

ogłosił

ZSRR
·~kończenie

ze str. 1)

niepokoi się utrzymującą się wybuchową
sytuacją
na . Bliskim
Wschodzie. Zdaniem Związku Radzieckiego, interesy narodów tego
regionu i bezpieczeństwa między
narodowego wymagają jak najszybszego osiągnięcia całościowego, sprawiedliwego i trwałego uregulowania konfliktu bliskowschodniego.
Uczestnikami konfere~cji powinny , być państwa arabskie sąs1adujące z Izraelem (Syria, Jordania. Egipt i Liban), sam Izrael, koniecznie Organizacja Wyzwolenia Pale-1
styny jako jedyny prawowity przedstawicie! narodu palestyńskiego, a
także Z8RR i , U8A iako paf.stwa.

propozycję

które odgrywają ważną rolę w
sprawach bliskowschodnich i które współprzewodniczyły poprzedniej konferencji na temat Bliskiego Wschodu. Za wspólną zgodą
grono uczestników można by powiększyć o ' pewne inne kraje Bliskiego Wschodu i sąsiadujących z
11im regionów.
,
Podobnie jak poprzednią, również
nową konferencję bliskowschodnią
należy zwołać pod egidą ONZ.

Wynikiem

głosi

prac konferencji

oświadczenie radzieckie
powinno być podpisanie układu, lub
układów obejmujących organicznie

związane z sobą części składowe
uregulowania, takie jak ewakuacja
woisk izraelskich. urzeczywistnienie ~lusznvch narodowych praw a-

Narada sekretarzy
(Dokończenie

ze str.

1)

br. oraz zadania dla instancji i organizacji partyjnych. wynikające z
oceny tych wyników dla Il oółrc>
nowagi rynkowej
cza br. Dotyczą one zwłaszcza zacie luki inflacyinej. Tym samym dań dotyczących poprawy efektywpoprawiłyby się warunki dokonyności. których realizac;ja warunkuje
wania zakupów. Powstałyby też funkcjonowanie procesów produki;irzesłan)l:i do o!!raniczenia speku- cyjnych, a tym samym celów spo1acji oraz zjawiska oszczędności pie- łecznych.
niężnych wymuszonych brakiem to-.
(PAP)
warów. W tych warunk'bch zwię
kszy się siła motywacyjna dochodów.
Po trzecie - zmierza się do z.nacznegó zmniejszenia inflacyjnego
ruchu cen i ograniczenia podwyżek
cen w roku przyszłym do wielkc>ści ok. 9 oroc.
Wskazywano na potrzebę aktywnego inspil'owania przez instaucje
i organizacje party .i ne powszech11ej
dyskusji nad
założeniami
CPR.
·formułowania w toku tej dyskusji
propozycji mogących zapewnić wyż.
szy stopień realizacji celów planu,
drogą
zwiększania
efektywności
W Czechosłowacji opublikowano
gospodarowania.
Omówiono również wyniki gos- nowe zasady wymiany ruchu oi,opodarcze osiągnięte w I półrocżu boweg.o między CSRS
i Polską,
siągnąć

•

w 1985 r;- na

poprawę rówtj. na zamknię

Gajówka w Ojrzeniu - miejscem
•
•
p1erwsze1 sesji łódzkiej WRN

rabskiego narodu Palestyny, łącz
nie z prawem do utworzenia wła
snego państwa, ustanowienie poko- 1
ju i zapewnienie bezpieczeństwa i
niepodległego
rozwoju wszystkich
państw uczestników konfliktu.
Obrady pierwszej sesji łódzkiej ka PPR, organizato:ka i działacz•
(Dokończenie ze str. 1)
WRN ochraniane były przez odazia- ka konspiracyjnych rad narado- ,
Jednocześnie należy opracować
i
przyjllć międzynarodowe gwai·an- Radomsku na powielaczu a do wyz- ły batalionu AL im. gen. Bema wych. Po wojnie pełniła w Piotrcje przestrzegania warunków po- wolenia ukazały się 22 numery „In- dowodzone prze;i; Bolesława Borute kawie wiele ważnych funkcji poli;._ „Hanicza".
rozumienia.
tyczno-społecznych. Za zasługi od•
forma tora".
W 40 lat od tego wydarzenia, w znaczona została Orderem Sztauda•
minioną sobotę, 28 bm. w Radum- · ru Pracy H klasy i Krzyżem Ofisku zorganizowano dla jego ·uczcze- cerskim Orderu Odrodzenia Pol•
nia uroczystą sesję - posiedzenie ski. W przededniu uroczystej sesji,
Prezydiów WRN, rad wojewódz~ z okazji 70 rocznicy swych urodzin
kich PRON, komitetów obchodów otrzymała ona list gratulacyjny od
40-lecia PRL, przedstawicieli pali- I sekretarza KC PZPR, prezesa Ratyeznych i administracyjnych ·władz dy Ministrów, gen. armii Wojciez Łodzi, Częstochowy, Piotrkowa cha Jaruzelskiego.
Trybunalskiego, Skierniewic i SiePo uroczystej sesji, w Ojrzeniu.
radza. Jak przed 40 laty tak i te- pod obeliskiem upamiętniającym
27 bm. zakończyły filę w genew- czący polskiej delegacji - wyra- r.az posiedzenie to otworzył Ale- pierwsze chwile ludowej panstwoskim Pałacu Narodów o·b rady let- żono oburzenie z powodu prowa- ksander Burski. ~rzypomniano tam- wości .na tych terenach, odbył się
niej sesH Rady Gospoda.rezo-Spo- d.wnej przez
czołowe mchodnie te znaczące chwile, Ich rangę i ro- wiee
społeczeństwa.
Złożono
tu
lecznej ONZ, jedne.go .z głównych państwa polityikJ dyskrymlinacji w lę w ks~tałtowaniu polskiej pań- wieńce i kwiaty. ku czci bojowniorganów Organiizacjd Narodów Zje. handlu, starowania szantażu I dyk- stwowośc1 w wyzwalanym kraju. ków o władzę ludową. Wieńce zło
dnoczonych. Nia ootabnim posie<l·ze- ta tu oraz wykorzystywania sto~mn Wiele miejsca poświęcono powojen- żono także w Ewinie upamięln;o
niu rady zabrał głos przewodni- ków gospodarczych
w interesie nemu dorobkowi w różnych dzie- nej bitwą oddziałów' AL z okuczący delegacji polskiej, amb. Wło poli,tycznym. Kraje ro.zwijająr.e si!" dzil).ach, jaki osiągnięto na ziemiach pantem.
dzimierz Natorf,
który złożył w i socjaListycime wychodzą z załmP. będących terenem działania łOdzUczestnicy sesji odbyli · także W ·
i.mieniu delegacjd pa.ństw ~ocjali ni.a, że Istnieje ścisły
związek kiej k?nspiracyjnej WRN. Wśród sobotę szereg spotkań z młodzieżą
stycimyoh. końcowe oświadczeni·e.
między polityką 1 gospodar)tą. Choucz~stmk?w tamtego,
pamiętnPgO wyooczywającą na
terenie woj.
d,;J jednak o to, aby umocnić kon- P?s1edzenia by~
też m.ieszk<lnka piotrkowskiego, przybliżając jej te
W wystąpieiniach prze&stawicieli struktywną współzależność międz:; Piotrkowa Jamna Kwapińska, od tak ważne- dla naszego kraju i nakrajów ~o2lWijających się i socjali- polityką I goopodarką. a co riaJ- lat międzywojennych związana z rodu chwile i wydarzenia.
(m-ak) ,
stycznych
stwierd'lliJ przewodn:- mniej ograniczyć wpływ ob~enych ruchem komunistycznym, działacznapięć politycznych na współprai'ę
gospo<larczą. Państwa SQCjal:stycz.
ne są głęboko g.rze.konane o tym.
że np. bl<llkowani.e. przez Zachóci
rez.oluc}l w sprawie
u.mo-:nienia
zaufani.a w m!ęd.zynarod'<>w:vcli stosunkach ekonomiC7lllych, wysunię
tej prz;ez Potskę i kilka kMj6w
l'01JWijającyeh się, to d()<Wód kursu
na ko.nfl"O!l'ltację, ~orominie suwerenności niezależnych 'lar·Jrlów
So bota
I niedziela upłynęły w ganizowany pobyt wakacyjny
I
i w:mnaganie napi.ęcla mdęd-zyna- NRD pod znakiem
wzmożonych wypoczynkowy uczniów i .iudenrodiowego.
przyjazdów do tego kraju na zor- tów z Polski.
które opracowane zostały
przez
--------------------------------Najliczniejsze grupy stanowiły
wspólną komisję pol.sko-czechoorodzieci i młodzież, podejmowane w
28 bm. w nadwacką po.wołaną w wyniilru ll!biekrajtt naszego najbliższego za1;hodgrorocmej wtzyty w PRL delegacji morskiej Łebie odniego sąsiada na obozach pionierpartyj;no-państwowej CSRS .z Guskich. W 47 tego rodzaju tzw. cenbyła się uroczysta
stavem Husalclem na czele.
tralnych ośrodkach obok młodych
Jak potnf.ormowała agencja CTK, inauguracja
Polaków powitano ich rówiesn•.ków
45 zlonowe zasady ruchu turystycmego
ze Związku Radzieckiego i innych
tu· Swiatowej Fedemię<lzy CSRS i PRL
w<:h<Xizą w
);laństw socjalistycznych.
życie od darla 1 Sierpnia br. ZgoOgółem w ciągu tegorocznego laracji Campingu
dnie .z nimi wymiana turystyozna
ta w centralnych obozach pionierorgantziowarui. przez cz.echoslowiac- Caravaningu.
Na
skie!! NRD wakacje spędzi 110 tykie biura ·podróży będzie dokonysięcy dzieci, korzystających z atrazlot
przybyło ponad
wana w grupach liczących minikcji · pl'"zygotowanych przez gospomum 15 osób, a wyjazdy będą co 1200 ekip z 23 kradarzy.
najmniej 3-d'niowe. Krewnych w
Pol.sce będzie można odwiedzać na jów z trzech konpodl!tawie zaproszeń, kt.óre otrzy- tynentów.
Otwarmać · moŻina w Komiteeie Nąrodo
cia zlotu dokonał
wym.
Odbywać się tet będą wzajem- prezydent Ji'Ic;c Ę
ne wizyty uczestników rucnu i'.łpo
ru z okresu U wojny światowej i łgon Skorczewski ' z
odwi.edziny grobów poległych doko- RFN.
George Gallup, amerykański sonywane na podstawie
zaproozeń
cjolog i statystyk, założyci~l pioC:zechoslowackiego Zwią'Zku 'Antynierskiego Instytutu Badania Opifaszystów oraz ZBoWiD. Wyj.illdy
nii Publicznej, zmarł w Szwajcarii
w mmach kontaktów pn:.yjac1els26 bm. na atak serca w wieku
kich realizowane będą na podsta82 lat.
wie zapros:zeń odpowiedniego miaJeszcze na kilka godzin przed
sta, czy rejonu.
śmiercią Gallup pracował nad pro1 si-erpnia ponownie otwarfa 'ZO•
gnozami dotyczącymi wyborów prestanie tet trasa przyjaźni cz;echozydenckich, któi:e odbędą się w
słowacko-polskiej o'I'az spoi:bowe i
USA w listopadzie br.
turystyozne rejsy w rejonach rzek
przy gran:tcznych.
·
Zapowiedzi>Bno równlet U'"1choPOMOC DLA REBELJANTOW
mienje jeszc-ze w tym roku IndyAFGA ...SKICH
widualnej tu'.rysty-ki vaucherowej.
czyli stworzenie możliwości wyJa'ZJedna z komisji Izby Niższej pardu J)l"YWabnegio pod
W-aninadem lamentu Stanów Zjednoczonych zawykupienia w biurze podT6ży nce- twierdziła w piątek sumę 50 mln dol.
legiu, wyfywi·enia ibp.
na finansowe wspieranie rebeliantów, bandytów I najemników, któtzy podejmą slti prowadzenl!ł działań. WY!l!-lerzonych w Afganistan.

Za koń.cze nie sesji Rady

<iosp·odarczo-Społecz:.nej

ONZ

•
wymiany

NRD

·Nowe zasady
turystycznej pomiędzy
Polską I• ,Czechosłowacją

Kom.unikat łlinisterstwa
Handlu. w·ęwnetrznego i ·Usług
.

11111

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług uprzejmie informuje, że w sierpniu br. obowiązywać bedą normy artykułów
·:eglamentowanych analogiczni; jak w lipcu br.

W wyniku realizacji wniosków danych już ludności kartach na
i organizacji społecznych sierpień, co spowodowane zostało
utrzymany zostaje zwiększony Q przyzn.ąniem ~· µ9!iatk.owych . ilości
0,5 kg przydział cukru: Dodat. kową t;vcn · artykuió.w.:;··. · ·· . 1I1orma cukru realizowaua bedzte na
i Po~ostałe '".dla.dy · sp~zed~ty artyodcinki rezerwowe:
kułów reglamentowanych: mięsa i
- nr 1 - kart: MID, MilD, MW, jego przetworów, wyrobów czekoO, MIIS,
.
.
ladowych. tłuszczów _ w ramach
normy 875 g (margaryna. smalec,
ka~t: MI, MII, MIIK, słoriinal, smalcu, mąki pszennej,
- 11-r 2
G, GI,
przetworów zbożowych łącznie z
kaszą manną nie ulegają zmianie.
- nr 3 ' - kart: PU i PUI.
Przypomina się o możliwości zaUtrzymana zostaje również dodat- r'niennego zakupu cukru za mięsne
kowa norma przydziału masła 0,25 odcinki kart zaopatrzenia, z wy.łą
kg dfa wszystkich osób uprawnio- ' czeniem odcinków na mięso wolonych, która realizowana będzie;
we i cielęce z kością, w ustalonej
- na 2 odcinki
„masło 125 g'' proporcji.
kart zaopatrzenia: MI, MID, MII,
MIID, MIIK. G. GI. będzie można
Równocześnie uprzejmie informuzakupić po 250 g masła na każdy z jemy, że karty zaopatrzenia na linich oraz
piec br. ważne są do końca lipca
1984 roku.
- na środek kart zaopatrzenia:
O, MW, MIIS.
ludności

Zakłady

G. Gallup

f

GODZI N·

w.

Lipcowi goście Zakopanego i Podtatrza mieli okazję doświadcza/: ...
czterech pór roku. Pogoda svpała
niespodziankami I tak było również 29 bm.. vi ostatnią niedzielę
lipca. Wysoko w Tatrach temoeratura spadła prawie do „zera" powyżej dwóch tvsięc;v metrów nad
po7iomem morza pojawił się świeży
śnieg,

ktńrv

pahlelił

tatrz'ł"1skiP

szczyty W · Zakonanem było led·
wie osiem stopni ciepła . Nietłz'ela
tylko tym różniła się od soboty, ze nie lalo. Mimo chłodu duży ruch turvstyczny panował
na
tatrzańskich I podhalańskich szlakąch.

(PAP)

~ -
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S0'10TA, 21 LIPCA
Pożyczanie

10.45. Na ulicy
Aleksa:n•
20 b motorniczy tramwaju

44/4 Jerzy w. uderzył w tył
stojącego
na
przystanku drugiego
tramwaju linii 5i4 w wyniku czego
9 pasa:!:erów odniosło obrażenia ciała.

llnłl

I

Zmarł

•
Brytanii grozi.
Czy
•
o
rac1onowan1e. wody?-

*' Godt:
drawskiej

pieniędzy
jednemu
drugie jest w świe
licznymi węzłami
gospodarczymi, zjawiskiem całkowi
cie naturalnym. Tak też jest potraktowany ostatni kredyt udzielony NRD przez banki zachodnioniemieckie. Nie umniejsza to jednak faktu, że wszystko co dotyczy
stosunków pomiędzy dwoma pań
stwami niemieckimi, a więc także i pożyczki bankowe, odnotowywane są ze szczególną uwagę ;r.arówno na wschód, jak i na zachód
od Łaby.

państwu przez
cie powiązane

48 w){raju i na

PROWOKACJE AMERYKA'[q'SKIE
W LIBII

Dowództwo li'bljskich &Ił zbrojnych
komunikat Informujący, że
Stany Zjednoczone dopuściły się w
czwartek aktu agresji, gdy amerykańskie samoloty wojskowe wtargnęły trzema falami w libijską przestrzeń powietrzną nad Zatoką Wielka Syrta.
Prowokacyjne
loty trwały przez
13 godzin, a dokonywały ich samoloty amerykańskiej nóstej floty,
ogłosiło

15.30. W Ozorkowie na ul.

POROZUMIENIE
ARGENTYRSKO-FRANCUSKIE

tyńską. Komitet
ryki Łacińskiej

świecie

tej partii d.s. Amefe od
roku 1982 Falklandy faktycznie znajClaude Cheysson, francuski mjnl- dują się pod brytyjską
okupacją
ster spraw zagranicznych, kończący wojskową. I te zachodzi
pilna korozmowy w Argentynie, podpisał w nieczność zmian;1 polityki.
sobotti w Buenos Aires porozumienie z argentyńskim ministrem soraw
zag.r anicznych, Dantem Caputo o poSMIERC DQMNIEMA-NEGO
wołaniu wspólnej komisji d.s. hanPltZYWODCY ETA
dlu.
ARESZTOWANIE DYWERSANTOW
W INDIACH

oświadc„ył.

W szpitalu w Bordeaux w· sobot't,
21 llpca, 21marł domniemany przy-

Indyjskie siły bMpleczeń.stwa arein- wódca aepar!łtystycznego r11-:hu Basków w Hiszpanii, ETA, 48-tetni To·
dwie grupy
pa~lstaft~klch
szpiegów 1 dywel'1!1antów. Przedosta- maa Perez Revllta. Smierć nas:ąpi
IRAN DEMENTUJE POGŁOSKI
ły się one z Pakistanu
na obszar ła '!!N wyniku obra~eń, odńles!:myril
O WYCOFANIU SIĘ Z OPEC
stanu Dtammu I K~szmlt'. Sk?nfls- przez
Reyillę podczas zamachu bomkowano broń, amunicję i urząrtre
bowego :na uchodźców baskijs1dci\
Rzecznik ir .11\sk!ego
ministerstwa nla do działalności szplegcwskl"!j.
d.s. ropy naHL>wej
w wypa.w1edz!
w Biarritz, 15 czerwca.
dla agencji inf J' m~1 ~· Jnej IRN A. kattrorycznle z1onecz:vl jakoby Iran
t.lBERAf,OWIE POSTULU.JA
Opr.: (zg)
podejmował jaklek„lwiek kroki zmie!!AMORZĄD DLA PALKLANDOW
rzające do wystąpienia z OPEC (OrRedaktor tiepeszowv
ganizacja Państw Eksporterów Ropy
Opozyeyjna brytyjska Partl.a LlbeZOFIA GUTMANOW!\
Naftowej) oraz dodał, te wszelkie ralna wystapiła z tądan!em przyznaRerlak101 1e„hnw7nY
pogłoski na ten temat
są bezpodnia samorzadu
wysnom falklandzstawne.
ANDRZEJ WOJTOMCZ
kim (Malwinom}, pod flagą argentowały

I

I

przez NRD wprowadzen!em szere-. pu w rozwoju stosunk6w niemiec- argumentacji
obywatelami tych

państw.

Jest rze- komentarzach dwa nowe elementy: po pierwsze, udzielenie kredytu łączy się w Bonn bardzo wyrażnie z zapowiedzianymi ułatwie
niami w stosunkach pomiędzy mie·
szkańcami obu państw niemieckich,
co traktuje się jako zwycięstwo
lansowanej od dawna przez rząd
RFN tezy. iż udzielanie kredytów

czą znąmienną, że obie wiadomości rząd federalny podał jednocześnie, by nie powiedzieć jednym
tchem. Jak. poinformował akredytowanych' w ·Bonn dziennikarzy ml~
nister stanu w Urzędzie Kanclerskim, Jenninger,
obydwa rządy
niemieckie porozumiały się co do

Bońskie

interpretac je
krajom socjalistycznym winno być
równoważone odpowiednim ekwiwalentem „humanitarnym", po dru. gie, że porozumienie NRD-RFN nastąpiło akurat w czasie „nas;lO:
ne.i kampanii Moskwy i Warszawy przeciwko RFN, posądzanej o
wzrost tendencji rewizjonistycznych
i rewanżystowskich".
Takie postawienie sprawy może
być odczytane jedynie jako pr6ba
selektywnego traktowania kraJÓW
socjalistycwych, mająca na celu
wprowadzenie poml41dzy nimi rozdźwięku. W przyjętej. przez Bonn

li\ udzielenie
zgodę na

kredytu
wzajemne
ułatwienia dla rencistów, usiłuje
się przedstawić jako wspólne działanie RFN i NRD na rzecz odprężenia, któremu nre przeszkodziły „ani wydarzenia w Polsce, ani
zmiana rządu w Bonn, ani staCJOnowanie amerykańskich Pershingów
-2". Szczególnie to ostatnie stwierdzenie stanowić ma dla zachodni().
niemieckiej opinii publicznej argumertt, że dyslokacja amerykańskiej
broni -nuklearnej nie miała i nie
ma nadal
żadnego
wpływu . na
główny cel polityki RFN, jakim
jest zbliżenie dwu państw niemieckich aż do.„ ponownego zjednoczenia włącznie.
Istnieje w
jtizyku niemieckim
słowo „Wuns.chdenken". oznaczają
ce myślenie kategoriami pobożnych
tyczeń. Argumentacja Bann, wia~'l.
ca dyslokację Pershingów w RFN
z nadziejami na ohalenie powojennego porządku w Europie _ skąd
inąd znamienna jest tego myślenia kategoriami pobożnych tyczeń klasycznym przykładem.

gu ułatwień w relacjach pomiędzy kc>-niemieckich". Są jednak w tych NRD. czy

ustalenia U-punktowego katalogu
tych uł!Wwień obejmujących · m.in.
wza.iemny ruch graniczny, obm:!:ePołudniowej motorower7ysta
Piotr
nie kwot obowiązkowej wymiany
K . stracił panowanie nad kierownicą
waluty dla udających się do NRD
I uderzył W· dtzewo doznając ollrarencistów RFN, zwiększenie możlitet\ ciała.
wości wyjazdów dla rencistów ~
NRD do RFN l kilka ' drobniejszych
ułatwień.
·
NIEDZIE,LA, 29 LIPCA
Według komentarzy tutejszej praZainteresowanie to wynika ze sy, wszystkie tą ułatwienia mają
W dniu wczorajsz:1m1 nie zanoto- szczególnych stosunków i wzajem- na celu
umocnienie· wzajemnych
wano powatniejszych kolizji poza nych uwarunkowań pomiędzy RFN µowiązań pomiędzy mieszkańcami
i
NRD,
obu
tym
państw,
bardziej,
co traktowane jest jaże
przyzna.
n
ie
trżema „stłuczkami".
A, W. kredytu zbiega się z zamierzonym ko „zapoczątkowanie nowego eta-

* Godz.

studentów z Pols·ki

!

karne opuściło
•
ponad 12· tysięcy
·osób

Snieg w Tatrach

•

I

I

W dalszym ciągu będzie można
na zasadzie dobrowolności dokonać
jiamiennego zakupu masła w ramach normy „smaleq, 250 g" kart
zaopatrzenia: MID , MIID, MUS,
MW dla dzieci w wieku 1-18 lat.
Ministerstwo Handlu Wewnętrzne
go i Usłuit uprzejmie przeprasza
Dobiegł końca pierwszy tydzień karne i- areszty śledcze opuściły
za utrudnienia w korzystaniu z
kart zaopatrzenia w sierpniu„ po- stosowania postanowień ustawy a- 12.404 osolzy. Wśród nich - 721 kodo biet.
legające na niezgodności norm na mnestyjnej. Od poniedziałku
zakłady
W tym czasie z dobrodziejstwa
masło i cuki„r okrP~lonvch w wy- soboty 28 bm. włącznie,
amnestii skorzystało ogółem w róż
nych formach ponad 48 tys. os6b,
w tym ponad 700 - to skazani za
przestępstwa o charakterze politycznym, bądź podejrzani o popeł
nienie takich czynów. Najliczniejszą grupę amnestionowanych stanowią osoby, w stosunku do których umorzono prowadzone postę
powanie karne.
Zarówno sądy jak i prokuratura
Rząd brytyjski zaapelował
do 21 cząwszy od 9 sierpnia. Gow dodał ,. przystąpią
w poniedziałek 80 bm.
mln Brytyjczyków o podporządko że koryta rzek w wymienionych redo
dalszego przeglądu spraw,- w
wanie slę obowiązującym już ogra- jonach wyschły z powodu niezwykle
któryeh
będzie
niskich
mogło znależć zaopadów,
a w prawie całej
niczeniom w zutyciu wody, aby uniknąć jeszcze surowszego racjonoc północnozachodniej Anglii rozwozi się stosowanie prawo łaski.
wania. Minister budownictwa
Ian wodę cysternami. Jak dotąd, ograni(PAP)
ominęły
Gow powiedział w parlamencie, te czenia w zużyciu wody
opady deszczu w północnozachodniej Londyn I pozostałą część południoAnglii w pierwszych siedmiu miesią wowsch odniej Anglii.
ząd"""RFN opublikował incach tego roku były na.!nlższe z noformację o udzieleniu NRD
towanych Od >statnlch 91 lat.
Potwierdził
on, te orzygotowuje sle
kredytu bankowego w wyplany wprowa'.lzenia
racjonowan!a
O
a
sokości 950 milionów mawody w przyp •d'cu
konieczno~c•.
rek. Mniej więcej rok temu poRacjonowanie to objęłoby na razie
~ dobny kredyt dla NRD wyniósł
Kornwallti t czę~ć hrabstwa D~•ron.
• '
•
1 miliard marek. Gwarancji banw . połudnlowozach odnl e1 A nrll I, no~ ''
kowej na obydwa kredyty udzielił . rząd federalny.
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Produkcja Huty Szkła Gospodarczego „Hortensja"
nie iest tu wyjątkiem. Owszem. ZI1aidziemy wśród
schodzących z taśmy wyrobów także tanie. proste
dzban ki I kieliszki. jednak wiele z nieb trafia do
wydziałów idoblenia i malowania.
- Czy u' wiele? _ dyrektor d/s ekonomicznych
w •.Hortensji" Waldemar Kelm, polemizowałby z
moja tezę. W końcu problemów ze sprzedażą swoich wyrobów huta na razie nie ma. W:vniki ekonomiczne są, meżna powiedzieć, dobre. Lata l!J81-82
znacznym deficytem
zamknęło
.przedsiębiorstwo
(43,5 mln zł), ale gdy weszła reforma i ceny urealniono, huta osiągnęła zysk np. w ubiegłym roku
128 mln zł, z czego w przedsiębiorstwie zostało
T6,'f mln zł. Ceny wyrobów są umowne I w1rosły
w tym czasie 2,5-krotnle Jednak trzeba pamiętać.
u w . „Hortensji" oowstaje także kosztowne szkło
tzw. obciągane (składające się 1 dwu w.arstw),
którego huta 1est jedynym producentem. To s7kło
w dużym stopniu Jest przedmiotem eksportu. T już
w tym roku udało się bucie osiągnąć wielkość
eksportu z najlepszych lat Swoje wyrobv sprzedaje głównie do krajów kapitalistvcznych, m in.
~tanów Zjednoczonych, Francji, RFN.
- Czy poza tą speoyflczną, \'IOszukłwaną proiukcją motna by ograniczyć lldobłenłe na uecz
wyrob6w 11ro'Jtszych ł tailszyeb?
- Mamy wydział zdobienia liczący 350 ludzi m@wl dyrektor W Kelm. - Jest to kuglernia.
gdzie- rzeibl się szkło. a także malarnia. Mówiąc
wprost, mu.~lmy t:vm ludziom zapewnić pra_!'.'!l·
- A wlęo zdobienie to swoista koniecznose? .•„
- Przynajmniej jedną czwartą część szkła matujemy, by ludzie mieli co robić. Ale takie szkło
ma zbyt, nie odkłada się w ma.itazynach. A więc
ehybll cieszy się J)OWodzeniem. Warto wiedzieć. że
11 t>roc. szkła. kt6re sprzedajemy za granic4, to
także wYroby malowane. Zdobimy głównie kieliszki. dzbanki. niewielki" ilo~c! szklanek.
- Czy takle !1%kło jest droższe'
- O około 80 proc.
- No włamie. Gładkie bywa łalisze, a jest często
ładniejsze i bardzo poszukiwane. Bowiem zdobio-

uym sŻkłem „uszezęiliwiają" nas r6wnld rzemieśl
nicy, którzy gładkie, tańsze szkło wykupują. ze
1klepów, a potem zdobią po swojemu.
- W Łodzi, Piotrkowie czy Warszawie być mo-

Z

Od czasu, gdt1 pomajqe młodego człowieka MjpleTw oceniaDzd
się Jego manie„y, minęlo nieskończenie wiele lat.
ieh
tTzeba by m6wi<! o zasadach (Mwet Jdlł oznacza to
bf'ak) postępowania, sposobu bycia obowiqzujqcych w Tozmaityeh gTupach wiekowuch, apolecmych, tTudno JedMk, o ja·
kiekolwtek uogólnienia.
ło

Jakbt1 tam

w
oceniać te staTe zasadu, milo :ma!ell się
osoby taktownej,' umiejącej dostnec np. staTStq
paniq. Ale i tu t>TOb!em. Bywa bowiem, że wiekowe; damie
g4y np. usilnie namawia się jq
zabłymq w oczach 1ztylety
do aładanła w tramwaju. W1zyśtko więc w umiejętnofcł obseT·
wowania lud.zł, giętkości, sposobie dostosowania się do sytuatowanystwłe

cji.

Dajmy gpokój Tozwa~anłu o tym, ezy ealość w rękę CZ'I/
nie, ale np. m6wienie „dzim dobTy" nie tylko bliskim znajomym lecz ł spotykanym w windzie sqsiadom, upnejmośc!
dla !udzł, z którymi t>Tzyszło np. dzielić miejsce pny wczasowym stole - tego wento pTzestTzegac!. Dzisiejszy bon-ton odwidzq,
Tzuea auTowe kanony, ale staTa zasada: „jak Ms
pana
tak nas piszq" jest •1ciqż aktualna, 11 M wizerunek
Kowalskiego składa?11 się nie tylko ciuchy z butiku f nOfł·
sza!anekłe gesty ukazu;qce blask kluczyka do samoeh,.odu, lecz
O ile
uprzejmo§E.
ł apoaób zwTacanła się do ludzi, takt,
gbuTowatego J4-lctka skłonni ;estełmy wytlumaczyc! „tTudnt1m ·,
wiekiem", o tyle oldboya w dżinsach, udajqcego zbuntowanego nastolatka. niel11two zaakceptowac!. DostTzeganie wokół siebie Innych !udzł to wspaniała umiejętno§c!, ale niestetu dośc!
nadk11.
A eo do oceny młodzldt1, o któTej najczęfcłej nie mamy wysokiego mniemania, to miasł uogólnlm doradzamy .spojTzenie
M wlame dziecko, Tefleksję Md tym, co\ też ze awojego spo-

sobu b11eła
domu".

mogło

%4oba61'wowac! u

rodzłców,

eo

„wyniosło

z

2ilCO~ „ Obiad

CJPODAC

z mielonki

Popularną kiełbasę tzw. mielon- plastry za

wykorzystać do orzy·
rotowania dania mięsnego Potl·ze400 gramów tej
ba nam będzie
kiełbasy (4 grubsze lut- .8 cleń·

kę

możemy

I---

•

że gładkie szkło jest bardziej poszukiwane, bowiem
- Czy na tę postawę przedsta·
tutaj wędruje większa część naszej produkcji. Podejmujemy więc 1Starania, by dotrzeć do innych cieli wpłynęła podwyżka czynszów?
pytanie to zadajemy wieloletwojewództw, gdzie takich wyrobów jak nasze
niemu działaczowi spółdzielczemu,
zdobionych - brakuje.
jednemu ze współzałożycieli spół
dzielni, w popaździernikowych laZDOBISZ - LEPmJ ZAROBISZ?
tach noszącej nazwę „Spółdz1elnl
W każdym razie dobór asortymentu produkcji Ubogich Kochanków" - dziś pn:e•
to dz!ś. w dobie reformy, żadna tam decyzja „z wodnicząeemu rady nadzorczej góry". a wynik polityki kierownictwa.· Nikt prze- inż. Mieczysławowi Bieńkowl
- W znacznym stopniu niewąt
cież z zewnątrz nie dyktuje: zdobić szkło, czy
pliwie tak.
też nie.„
- Skąd aż tak wysoka podwy:I:·
- Nie, takich nacisków nie ma -- przyznaje ka?
- Ostatnią podwyżkę mieliśmy
dyrektor Kelm_ - Ale przecież, mimo reformy,
ciągle jeszcze ocenia się działalność huty opiera- w 1980 r. Wtedy to stawkę za eksjąc się na wartości dostaw, a nie na innych wy- ploatację zasobów podnieśliśmy do
. nikach. W Centralnym Planie Rocznym np. - do- 5,60 zł od Qletra. Inne składniki
wodzi dyr. Kelm _ wyniki niektórych fabryk po- czynszu nie zależą od nas. Stawka
daje się w floścl produkcji wyrobów. Część jed- 5,60 została już w 1981 roku przenak pozostała po staremu I tu fabrykę charakte- kroczona I faktyczne koszty eksryzu,ie się wielkością produkcji. My jesteśmy, nie- ploatacji wynosiły wówczas śred
~tety, w tej drugiej grupie. To nieprawda, ie nasz nio 6,26 od m kw., w 1982 _ 11,55,
zvsk na nie ozdobionym, · tańszym szkle bfldZie w 1983 r. - 15,75. Na rok 1984 za~
mniejsz:v. ale ocena przedsiębiorstwa - jego sta- planowaliśmy koszty w wysok<>Sci
21,52 zł od m kw. Tymczasem spół
rań - będzie niższa.
dzielca płaci ciągle tylko 5,60 zł.
- Ta.ka ocena jcsł przecie! niezgodna 11 reformą? Sytuacja finansowa spółdzielni sta- Niezgodna. ale wciąż funkcjonuje. Niedawno ła się krytyczna. nie dysponujemy
n;:i. dostałem wytyczne do planu na przyszły rok. jUi żadnymi rezerwami. Podwyżka
Jest w nich zawarta sugestia z naszego minister- z 1980 zakładała pokrycie wydlltstwa, żeby zgodnie z CPR uzyskać w roku 1985 ków bieżących„.
wyższą nii w bieżącym produkcję. Huta jest stara,
- .„ale nie wzięła ona pod uwamało zmechanizowana. Można powiedzieć, że to 1111 rosnącej inflacjl Dlaozego? Prze·
właściwie manufaktura. ód jej powstania przed ciei: było wiadomo, ło wszystko
95 laty niewiele się zmieniła technika produkcji. idzie w górę_
Są huty bardziej zmechanizowane. My nie nasta- Wyniki eksploatacji w latach
wialiśmy się jednak na „masówkę''. A więc I re- 1977-79 wskazywały na to, że w
ierwy są u nas niewielkie. Skoro zaś nie uda 1980 takie opłaty wystarczą, a
mi się zrobić większej wartości produkcji ilością, zgodnie ze statutem mamy prawo
będę musiał inaczej uzyskać wyższą dynamikę„.
ustalać stawki co najmniej raz na
- Zdobiae?
rok.
- Mogliście te uczynić w latach
- Tak. Więcej szkła pomaluję.
1981-82.„
REFORMA REFORMĄ, ALE."
- Takie decyzje były wówczas
bardzo niepopularne wśród działaczy
Tak więc reforma refOł'mą, ale w dalszym ciągu spółdzielczych, zresztą obecnie takfunkcjonują pozaekonomiczne systemy oceny przed"1 że nie wzbudzają radości.
- A więo zabrakło wam odwagi
siębiorstwa. Bo inaczej nie można nazwać mierzenia jego pracy - miast efektywnością _ wielo- cywilnej?_
krotnie wyśmianą wartością sprzedaży wyrobów.
My. klienci, na własnej skórze odczuliśmy w prze- Można t.o i tak nazwać. Zreszłości skutki takiej praktyki. Nie małe i tanie sztą, pamięta pani co się wówczas
wyroby produkowano, a duże, ciężkie I drogie. działo; obiecywano dotacje państwo
one oczyWydawałoby się, że podobne praktyki to już da- we dla spółdzielczości leka przeszłość. A tymczasem„
wiście przyszły, ale z opóżnieniem
- Te dotacje nie pokryły ró:l:nidziś cy w waszych przychodach?te
się,
mówi
powszechnie
- Choc
ekonomiczne
parametry
tylko
się
liczą
dowodzi dyrektor Kelm - zysk, rentowność ttp.,
- W 1984 zaplanowano np. koszmy po staremu musimy się starać o ·to, by war- ty w wysokości 21,52 zł od m kw.,
tość produkcji fabryki bezwzględnie rosła. I choć dotacje wynoszą 8,10 zł, a lokator
każdy z nas ma świadomość, że powinniśmy robić płacił nam do tej pory 5,60. Powwięcej i taniej, a nie mniej I drożej, to przecież stały więc niedobory„.
- Czy członkowie mogą powiena samej świadomości nie można opierać ekonomicznych mechanizmów. Zwłaszcza skoro prakty- dzieć, że 41 wysokości stawki decyka życia gospodarczego dopowiada, że ref<>rma duje zła gospodarka spółdzielni?
reformą, zysk zyskiem, a wart.ość produkcji liczy
- Gospodarka na pewno nie jest
się nadal
doskonała, ale porównanie całej
łódzkie.I spółdzielczości z „Osiedlem
EWA ŁUK.ASIEWICZ Młodych" nie świadczy o nas źle.

jednak
do
ale
i o cenach„, W orodukc.11 wyrobów z~ szkła kryzysu
w zasadzie nie widać, ałe.„ Spróbujmy kupić ·zwykłą szklankę. albo prosty, tani kieliszek, czy bu....
telkę dla niemowlaka„.
- Półkj mamy pełne _ mówi Jadwiga Swlder,
kierowniczka sklepu ,,Kryształ" prxy ul. Piotrkowskiej 100. - Magazyn też.
miedzy poukładanymi kartoLami
Rzeczywiście
ledwo można się przecisnąć, ale przeważa szkło
artystyczne, zdobione, drogie. Za mało jest prostej, użytkowej szklanej galanterii, potrzebneJ na
co dzień w domu. Dzbanków do kompotu, maselnic. talerzyków, Proste szklane wazony czy pojemniki i oogrubianym dnem szybko znikaJą z
półek. Pozostają suto zdobione wazony I półmiski.
Kieliszki I szklanki których cena dzięki paru
wzorkom wzrosła często nawet. do kilkuset złotych
„De custibus non disputandum est" -

złamię tę ·zasadę, zwłaszcza że upoważnia mnie
tego fakt, Iż rzecz będzie nie tylko o gustach.

pomocą wypukłej strołyżeczki. Rm:grzać na patelni
Plastry mielonki macrnć
tłuszcz.

ny

w roibitych Jajkach z dodatkiem
mleka, obtaczać w tartej bułce I
azych plastrów). mielona paprvka, od "azU kłilść na wrzący tłus?.cz.
dwa jajka tarta bUllta. 2-3 łyżki Obsmażyć na rumiano z obydwu
stron. Podawać można do surówek,
mleka tłuszcz do smażenia.
Pokrajaną na plastry mielonkę kiszonek, jarzyn, puree z grochu
lekko obsypać z obu stron papry- lub ziemniaków.
J:. Ł.
..._ kt6t'll następnie wetruć w

aczęła

już

sól
rynek
wydobywana

trafiać

tzw. me-

. Ich wpływ na stan zdrowia
je.st ogromny. A w fywności,

Sól samo
zdrowie!
spożywamy

eodzlennte

coraz mruej jest tych nal;uralnych składników. a coraz 'Vl.1ę
przez eo właśnie
cej chemii,
brakuje nam wyżej wspomnianych biopierw.i.astków.
J~ do ubiegłego roku sól
trafiała na rynek
z Kłodawy
tylko w bardzo dużych, 50-łul<>·
gramowych workach (s•.ąd by~
malo dO!Stępna dla indywidualnych nabywców). / Od stycznia
br. ruszyła w Kłodawie pro·
dukcja soli paczkowanej w kilogramowe opakowania. N,ech
znajdzie się l na naszych sto(E. J,,)
łach I

dzl
Latem częściej dokuczają nam
bolące miejsca po uiądlen,iu komara. osy czy pszczoły. Obok tradycyjnych metod łagodzenia bolu
użądlone
również
proponujemy
miejsce posmarować sokiem z korzenia , pietruszki. Usuwa on szybko ból I opuchliznę.
Na wakacjach, gdy ąi.ieszkamy w
wynajętych pokojach, w domkach
campingowych czy też namiocie
łatwiej o mrówki czy myszy. Jak
sobie z nimi poradzić?
By wytępić mrówki, należy drobno utłuc siarkę, zmieszać z cukrem i posypywać miejsca, rdzie
one się pokazują.
Najlepszym sposobem na myszy
jest zatkanie miejsca, w którym,
one się pokazują płótnem zamoczoE. Ł.
nym w karbolu.

na okres
pnea rad• nadzorcz2',
poprzedzający walne zgromadzenie przcdstawicleli 1półclzlelnł. Zebranie było nader bur:diwe.
Walne sgromadzenle nie udzieliło absolutorium
dw6m członkom sarządu oras nie zatwierdziło
sprawozdania rady nadzorciej.

Wynika :1 nich, te 1\UZ& fOSpo.darka prowadzona była nil przyzwoitym poziomie. Np. w 1983 r.
średnie koszty pozostałych łódzkich
spółdzielni wyniosły 16,46 :ał od m
kw. - u nas 15,75. Na naszą korzyść

przemawiają

- w.I Jaka gospodarka narodowa.
taka spółdzielczość? Z tego wynika. ie podwyżka - i to niemała
- czeka wszystkich łódzkich spół
dzielców, be1 względu na to, czY,
są oni ,,lokatorscy", ezy „wlasn~
ściowi", poniewai dotyczy ona sta•
wek eksploatacyjnych, obowiązują
cych jednakowo I jednych, I dru•
gleb. Tymczasem w innych spół•
zgromadzenia
walne
dzielniaeh
przeszły spokojnie, gdyż spółdziel
nie odłożyły problem podwyżek na
jesień, natomiast wy poszliście Ja·
ko pierwsi.
- Uwaialiśmy, że jest to jedyna
droga - niepopularna, ale końiecz..
na. Musimy przeciwdziałać możli•
wości dekapitalizacji budy.nków. Na
to, żeby te budynki zabezpieczyć,
musimy mieć pieniądze. To, czegt'.I
nie zrobimy dziś, jutro może na.a
kosztować znacznie drożej.
- Decyzje łe podjęła rada nad•
zorcza, ale ponieważ się nie spodobała walnemu zgromadzeniu, zebranie było burzliwe 1 w skutkach
personalnych dla zarządu przykre.
Ale decyzja została · przyjęta. Powiedzmy ie rada nadzorcza nie zdobywa się na łaką decyzję: co si•
wtedy dzieje?
Spółdzielnia musiałaby zaniechali
wszelkich remontów i napraw, zabrakłoby pieniędzy na płace także•
dla dozorców. Musielibyśmy sięl•
nąć po kredyt bankowy (18-procentowy), który w konsekwenl:ji i
tak spółdzielca wcześniej czy póiniej musiałby pokryć. Odkładanie
decyzji o podwyżce koniecznej, nie
od nas zależnej, uważaliśmy za
chowanie głowy w piasek.

niższe zużycie
pła'ce pra-

energii, wody i.„ niższe
cówników spółdzielni.

Zarobki pracownłk6w spół·
mieszkaniowej są bardzo
was , wyjątkowo uł
skie. W pierwszej chwili lokator·•JJ6łdzielea nie ma nlo pr;i:echvko
tP.mu, ie są one &akie, ale po przemyśleniu mo~e dojść do Wlliosku,
:l:e po tak źle 011łaeanym pracowniku trudno spodziewać się entuzjastyoznego stosunku do pracy. Pf'W·
nym jest, ie cz~ Hynsz6w na
pewno nie idzie na tycie sarządu
-

dzielczośoi
niskie, 11

Ż

•

ZE

cz

„Osiedle Młodych"
- na pierwszy
•

•

omen

sła.11. Co mogłob~
stawkę eksploatacyjną?

pona.4

I

- ro

snaczy, te my, spółdziel
wszyscy skazani na

Jesteśmy
podwyżki?

obnliy6 ey,

- Niestety, tak. Koszty eksploatacji będę rosły wraz z cenami i
ustalą się dopiero wtedy, gdy ustabilizują się one w całej naszej
gospodarce. Od spółdzielczości zale"
ży w jakim stopniu będzie ona umiała eliminować koszty zbędne po
to, by nie powstały _ tak, jak
u 111aa - niedobory. Bo strat, jak
do tej pory, nie mamy, wystarczą
- Ale podniesienie 1ławek eks· jednak niedobory, aby było to, co
ploatacyjnych wynika s eaero in- jest.
nego?- Wracająo do tych stawek eks- Zasadniczym ich powodem jest ploatacy jnych decydujących o podmówił pan o 5,60 zł od
wyżkach:
kosztów ponoszonych
zwiększenie
przez spółdzielnię nil skutek pod- m kw. do 1980 roku. Czy to oznawyżek za wodę, kanalizację, wy- cza, że niedobory powstałe np. na
wóz śmieci itp„ itd. Wzrosły one Karolewie pokrywał lokat.or Pojeod 1980 r. kilkakrotnie i na to zierskiej? Jeden kocioł?".
spółdzielnia nie ma żadnego wpły
wu. Spółdzielczość jest powiązana r, - Tak było. Obecnie, zgodnie
nowym statutem, koszty eksploatacałą gospodarką narodOW4-"
cyjne są różne na różnych osiedlach - najwyższe w budownictwie
wielorodzinnym na Pienistej (20,50
od m kw.), najniższe na Karolewie
(18,81 zł). Obecnie mieszkańcy Karolewa płacić będą stawki ćzynszo
we, które się składają nie tylko
ze stawek eksploatacyjnych, w wysokości 26,50-31,25 od m kw., a na
Pienistej, w blokach - 36 zł. Stawki czynszowe na Innych naszych
osiedlach znajdują się w przedziale między najniższymi a najwyż
szymi.
- Są to rzeczywiście stawki, kt6re mogą zdenerwować„.
spółdzielczy,
działacze
- My,
także je płllcimy I naprawdę się a.
tego powodu nie cieszymy, · ale innego wyjścill nie ma.

Stosunek lokatorów do mienia
a jest on - zwła
szcza w nowszych domach - tragiczny. Za dewastację (szyby, drzwi,
klosze, żarówki, ławki, zieleń) zapłaciliśmy w ubiegłym roku 2.776.210
zł. Na 1 m kw. naszej powierzchni
wypada więc 4,60 ił. A dane te
nie obejmują jeszcze wszystkiego.
-

spółdzielczego,

·„

NA. P L A Ż J:1

na

kłodawska,

nJe prze.
todą suchą,
tW'arzana następnie chemicznie,
ale kruszona, miel<>na i przesiewana. Zachęcamy do jej ufywanJa. how.iem poza czyst,m
chlorkiem sodu (98,5 proc.) zawiera ona potrzebne dla organizmu mikroelementy: kobalt,
W&Jlń,
magnez, miedź, selen,
telazo.

którą

pnypadła

SpołecznMó aamleszkałą w domach Spółdziel
ni Mieszkaniowej ,.osiedle Młodych" zbulwerostatnio zawiadomienia o podwyżce
sowały
c1ynsz6w, w niektórych praypadkaeh sięgają
cej 100 procent. Decyzja o podwyżce, kłóra 'W
myłl statutu spółdzielczego podejmowana jest
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Rozm.: A. PONIATOWSKA

NA TURYSTYCZNYM
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Nowy kostium to wcale nie t!lld ta.Di sakup. ~ ten efektowny
I modny kostium (bez ramiączek, które przeszkadzaj\ w opal&nlu) '
każda z pań może wYkonać sama. Proponujemy wykorzystał: do tego nie używany już elastyczny golf ezy niemodną sukienkę a ci\gllwej dzianiny, lub też 70 cm materiału o szerokości 90 cm. Warunek: tkanina musi być ełą1liwa, elastyczna!

I
~ą I
76 j

Na rysunku podajemy dokładny ~krój kostiumu. Wymiary
obliczone dla pań noszących rozmiar 42 (biodra 102 cm. talia cm, biust 96), bowiem smukłym dziewczętom kostiumy kupić znacznie łatwiej. Panie o innych wymiarach muszą ten wykrój odpo-1
wiednlo zmniejszyć lub zwiększyć. Trzeba tet pamiętać o dodaniu
1-1,5 cm na z.szycie boków kostiumu. W górną i dolni\ część 1tanika wszywamy gumkę, która go trzyma, a w krok majteczek ka·
wałek bawełny czy szermezy (np. ze starej haleczki), No l na słoń- ,,.,
cel
Il.

W tym tygodniu
składamy życzenia

imieninowe:

Ł.

Julitom, Ludmiłom (SO), I1ll4·
cym, Lubomirom (31), Justynom,
Piotrom (1), Gustawom, Karinom
(2), Augustynom, Lidiom (3), Dominikom, Protazym (4), Mariom,
Stanisławom (5).

Kolejna wycieczka „zalicza" Wilanów. Jak co roku Warszawa goś
ci w czasie wakacji przybyszow
z r6żnych stron kraju, którzy grupami ł In ywidualn~e penetruJą
najciekawsze zakątki stolicy.
CAP' -

TADEUSZ WALCZAK

DZIENNIK ŁODZKI nr 178 (10666) I
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Z okazji 40-lecia PRL Rada
Państwa nadała zasłużonym pracownikom Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Łódż-Po
lesie wysokie odznaczenia.
Złoty Krzyż Zasługi przyznano
Jadwidze Borkowskiej, Srebrny
Krzyż Zasługi Juliuszowi
Boguckiemu, Stanisławowi Bie-

Honory
dla zasłużonych

CZEK.A SIP,
ALE NIEZByr DŁUGJV
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HERBATA

a d a J.

klepy „Herbapolu" mają ostatnio nieco lepsze zaopatrzenie. Ukazało się w sprzedaży
więcej
leczniczych
mieszanek ziołowych produkowa111ych w Kutnie. Są soki: „Rosavit",
„Sorbovlt", „Tarnievit", Nie brakuje „kropelek" - takich jak waleriana, żołądkowe, nalewka z kasztanowca. Jest preparat propolanu
wytwarzany z kitu pszczelego. polecany do płukania chorych dziąseł
i gardła. Z herbat oferuje się „kaszubską", „gdańską" i „wyborową",
a ostatnio nadeszła „młodzieżowa",

S

ą

z

DZIKIEJ

z d r o w 1· e

celu poprawienie warunków pracy
personelu oraz obdugi klientów,
jednak byliśmy w błędzie. Otrzy•
maliśmy
bowiem informację, że
decyzją władz miasta pullkt usłu
gowy został przekazany „Społem"
na powiększenie sklepu kosmetycznego, znajdującego się obok - na
skrzyżowaniu Piotrkowska
22
Lipca.
W związku z powyuzą decyzją
nasuwają nam się pewne wątp·
wości. Zakładów, w których muż
na zamówić lub naprawić okulary
jest w Łodzi bardzo niewiele (według informacji z ,,ARPIS", tylko
pięć, plus kilka mieszczących się
przy sklepach „Foto-Optyki"), natomiast sklepów prowadzących sprzedaż kosmetyków jest w mieście lekko licząo - kilka razy więcej.
W związku z małą liczbą punktów
oftalmicznych, są w nich zawsze
długie kolejki,
więo
siłą rzeczy
terminy wykonania okularów przedłużają się. Mając to na względzie,
dyrekcja ,,ARPIS" zleciła nawet
przedłużenie godzin pracy w dwóch
najbardziej oblężonych zakładach
przy ul. Piotrkowskiej 111 i
Obrońców Stalingradu 15.
jeszcze

jeden

argument

przemawiający
za pozostawieniem
zakładu usługowego w dotychcza-

sowym miejscu. Chodzi o sąsiedz
two „Grand-Hotelu", Jego goście (w
tym bardzo często zagraniczni) chę
tnie korzystali z możliwości zamówienia lub naprawy okularów w

Wid~ ewa,
jeżdżają

do nas

mies,zka!\cy

ldórzy codziennie
clo

pracy

na

do-

Baluty.

Przed zmr<i'nq trasy autobusu „B"
dojazd n!e byt uciqżUwy,
gdy:t
tę sporq odLeqrość autobus poko.
nywal szybko, mimo du:l!ej liczby

pasa.żerów.

Obecnie, qdy autobus
kursuje przez u!. Przyb11s2ewsktega do Czajkowskiego, pasażerów
jest znacznte mniej, Mieszkańcy
Widzewa, chcąc skorzy.•tać z te·
go polqczenta,
muszo najp ierw
dojechać autobusem „85" I prze.
s!qść się do „B", żeby na czas
dojechać do prac11,
muszq wtęc

wstawać

o pól qodz!n11

:~~}k~~;~~;~
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: POgotowie &atun1t11we
Strat Potarn&
• Pogowwte MO
: Informacja telef.Qlllcana
: Informacja kolejowa
• Inf
J PKS
I
a 1 a
• Dormac
w. Centra ny
:
Dw Północny
: pogotowie clepłowplcze
: Pogotowie ener1etyc11ne:
•
Łódt-Północ
Łódt-Połudnle
: pogotowte cazowe
I Po1owwle dźwigowe
•
18-35-29.
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WYSTAWY

dziadlo" pol. od lat 18 godz.
17.30, 19.30
HALKA - „Akademia Pana Kleksa" cz. I pol. b.o. godz. 16,
„Akademia Pana Kleksa"
cz.
II pol, b.o. godz. 18
REKORD - „syrenka ł Ksląte"
s
h j
~ułg. b.o. godz. 1 .30; „szac ra kl" NRD od lat 15 godz. 17, 19
APTEKI

Mickiewicza 20, Nlclarnlana 15,
Dąbrowskiego
69,
Lutomierska
146, Olimpijska 'la.
Pabianice - Armil Czerwonej
7, Konstantynów - Sadowa 10,
Głowno - Łowicka 33, Aleksandrów - Kościuszki ł.
Zgierz
18•

wcześniej.
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Spawać

I
trzeba - ale czym?
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Chirurgia
ogólna
- Bałuty
Szpital
im.
Biegańskiego
111
codziennie
dla
przychodni
re4
~~~r;:rh im~r ~~r~ck ieg~ lO;
cocb:iennle dlla przyehod'lli rejc>-

Udl, uL Piotrkowska 86.
Udi. slrr. poczt. 89 Telefnny:
cenlr<tla· 32 91 on llaczy I WSZYlltklml dzialami) Redak&or Daczeln1: Henryk Waleoda as 45·85. nstępcy redaktora naczelne ro:
06-15113.07 ·li. aelrret&n edpowled1ialny i u 1ekrt"lar1
32 04 75 Spraw' miasta: 33 łJ IO 33 37-47, 1poleczno-ekonomiczne1 32-28-32. 33· 10·38, rotoreporter: 33-78-91, kultora I oświ•'•
36-21 ·60 sportl S!-011-85, dz lltczności s czytrlnlkaml Interwencje I Telt"ton Usługowy: 33 08 Oł, sprawy terenowe: 32-23 05 (rękopisów nie 1amówlonycb redakcja nie swraea). Redakcja noena:
- Biuro Reklam I OgłoHeń, Łódł. ul Piotrkowska 98, tel. 38-49-70 I ul. Slenklewlcsa 3/5, teL 32-59-IJ (za tre46 orl011 e6 redakcja nie 78·69·11 I 78 81-78. Otło11renla I nekrologi
odpowiada). Warunki prenumeraty podaJą
odd1fały PUPIK RSW "Prasa Kslątka · Ruch".
DZIENNIK t.ODZKI

I

~~~~:4!j~ie Szpit~~f~~

Ia

••DZll:':NNIK t.OUZK.I" - dziennik Robotniczej Sp61dzielna Wydawalczej ,.Prasa-Kslątka-Rucb'". Wydawcas t.ódD le Wydawnlcłwo
Pruowe.
Druk: Prasowe Zakłady Grarluzne w Lodzi Redaguje kolegtum. Redakcja: kod 90-103 t.6dź, ul Piotrkowska 86.
Adres pocatowys „Of.",
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Zboczeniec z salonu gier

Oddajcie „B'' r
Dzwonlq

i•

n!eezynne
a także z Łasku, Bełchatowa, naMUZEA.
dla Przychodni Rejonowej
nr
wet Kalisza. Obsługu3'emy także
11. mluta I gmi!my Aleksa.ndirów;
dla Przychodni Rejonowej
nr
cz~ć Chojen.
• HISTORII ltUCHU REWOLUCY.J· nr 3 f 3 następujące
szpitale:
• W placówce prsy u1 Zaol:&la6-1 NEGO (uL Gdańska 13) &odz.
działająca skutecznie przeciw wy- werężeniu kięgna u sportowców.
Im. Kopernika w d_niach ł, a, 12,
11-17 V
pryskom skórnym. Wątrobowcy mo- Z Kutna nadeszła duża półtorato skiej liczba zgłaszających usterki
20, 28, 30; Im. Jonschera w dniach
zoo czynne od &ods. 1 do 11 S, 8, 10. lł, 16. 18, 22, 2.f, 26, 31;
gą wreszcie sięgnąć po „Terpichol", nowa przesyłka poszukiwanej her- zwiększyła się o 10 proc. w porównaniu
z
tym
samym okresem
(kasa do 18)
Im. BrudZllńsklego w dniach 1, 3,
„Terpinex", a nawet „Raphacholin", baty z dzikiej róży, Nie są to
5
9 11
3 15 17 19
PALMIARNIA "'"'"• w soda.
• '· •
który się ostatnio ukazał. Przeciw- wprawdzie opakowania „fix", tylko roku ubiegłego. Naprawia si„" tam
• t- ,
• • •Rejonowej
:n, 23• 15,
•·-27,
29. Dla Przychodni
10-11
krwot.oczny lek „Hemorlgen" pole- zioła luzem do naparzania, lecz jedynie telewizory, ale za to każnr 9 następujące szpitale:
Im. Socany jest w schorzeniach ginekolo- smakosze twierdzą, że w smaku są dego typu (po 1warancji). I tu : OGROD BOTANICZNY esynny od nenberga - dni nieparzy1te; łm.
1 do zmroku.
czeka
silł
na
usług11
około
trzech
godz.
od
Pasteura - dni parzyste.
gicznych.
lepsze. Estetyczne opakowanie 200- dni. Kierownik tej
placówki, Mie- - KĄPIELISltO FALA czynne
1=
-gramowe kosztuje 90 zŁ
ozysław
Bilewicz
skarży
sl.
na
Lłf~~P~il
e
........
y
od
&odz.
Górna - Szpital Im. BlernaekieJak nas poinformowała Teresa
· k ó
śc"
.,
·-·
go
cod7'1ennle
b
dla
gnUny
ak
r
nie t rych czę 1, zwłaszcza : 12-20
Olszewska z hurtowni „Herbapolu",
Wytwórnia z Pruszkowa przyrzeRzgów; Szpital Im. Jonschera
otrzymano nowe preparaty 1ioło ka, że już wkrótce dostarczy do lamp PCF 801 i przełączników ka- :
(M:ll!onowa 14)
we. „Arcalen" (maść w tubie) słu Łodzi dwa nowe preparaty. „Sebo- nałów do telewizji czarno-białej.
:
JUNA
Pole!lie - Szpltat Im. Biernackie•
Najgorsza
jest
sytuacja
w
zaży do masaży w procesie rehabili- ren" go - codzieninle dla m. Kons- •
znakomity ponoć lek przeBAŁTYK
- „Seksmłsja"
pot.
tacji stawów, względnie przy nad- ciwłoiotokowy, zwalczający łupież: kładzie usługowym na Retkini,
tantyn.owa. Szpjltal !m. Blernac- ;
mieszczącym się pr11 al. Dzieriy6od
la.t
Jłl
goda.
10,
12.30,
li,
kiego (Pabianice, Karolewska
i łuszczycę. Przy stosowaniu „Seborenu" trzeba będzie jednak unikać skiego. Pomieszczenie, w którym • ni~~·0~ 0 _ „Supetpotwór" jap.
Ili)
znajdują się warsztaty, wymaga nab.o. godz. lUI, „Na granicy"
Sródmidcle - Szpdtal tm. Barsłońca. co tego late uda się nam
remontu. Punkt ten
USA od lat l8 oraz filmy krót!Jlckllego - oodzlennie dla przybez trudności. Druga zapowiadana tychmiastowego
b ł
·
· dl
.
1iczące
chodni rejooowych
nr 41,
43,
o k . 80 I
kometratowe godz. 17, 19·30
nowość,. to „Fitoven" przeciw ob- o. s uguJe osie e
Szpital
Im. Pasteura
(Wigury
tys. mieszkańców, a także Kon;;tanPOLONIA - „Seksmisja" poL od
rzękom i zastoinom kończyn. Wska191
17
12
9
30
15
tynów.
Na
usługę czeka się tu 14 I lat
fl0d2.
· •
• lUO,
•
Widzew - szpital Im. Pasteura
zania: zakrzepowe zapalenie żył,
PJ~:'DWIOSNIE _
„Imperium
(Wigury 19) dni parzyste. Szpital
obrzęki pourazowe (skręcenie I zła dni, a czasami nawet dłużej, zwłas:i;cza
gdy
chodzi
o
naprawę
tele- •
kontratakuje" USA od lat u,
sonenberga (Pieniny 30) dni plemanie), obrzęki wywołane udarem
wizorów
kolorowych.
godz.
9.30,
12,
lł.30,
17, ·19.30
parzyste.
mózgu z porażeniem połowicznym.
- Klientów jest ostatnio więcej.
WŁOKoNIARZ - „Pasater w kaj·
Chirurgia urnowa - Szpital im.
Prenarat ten ma przy.nosić dużą uldankach" chińskł od lat 15 Sonenberga (Pieniny 30)
punkcie, znajdującym się po dru- gę ·'rzy obrzękach nóg z przemę Ludzie wyciągają z piwnic stary :
sprz"t i podzą z tvm, żeby go na- I
godz. 10. 13.15, 14.30, 17, 19.30
Neurologia - Szpital im. Kopergiej stronie ulicy.
cze1 a. np, u ekspedientek czy li„
"'
'
1 WOLNOSC - ,NI g~anlcy" USA
nlka (Pabianicka 62)
Biorąc powyższe pod uwagę, wy- stonoszy.
prawić. A tymczasem brakuje czę- I
od lat l8 godz. 10, lł.30, 1'1, 19.30
Okulis\yka _ Szpital lm. Skłości i do nowych, i do starych Dd- •
daje nam się, ze decyzja o poszeoraz mmy
kr6tkometratowe,
dowskiej-Curle (Zgierz,
Parzębiorników.
Nie
starcza
przełącznirzeniu sklepu kosmetycznego koszI
„Wilk
grasuje"
NRD
b.o.
godz.
czewska
35)
Smakosze pytajlł o znakomitą
12.30
tem zlikwidowania usług oftalmi- ,,Trojankę litewską" z kilkunastu ków kanałów, programatorów, peChirurgia dziecięca - Szpital
im. Biernackiego (Pabianice, Kacznych była niezbyt szczęśliwa. W ziół, mając" podobno tekże w.alo- w.nego rodzaju lamp. Zakład trzy- :• WISŁA - „Uelecz;ka • Alcałiraz"
USA od lat 18 godz. 18, 12.11,
rolewrrka 88)
obu punktaeh trwa wprawdzie te- ry lecznicze. Na razie „Trojanki" ma się rejonizacji choć oczywilcie
•
15 19.30; Historia polskiego flJLaryngologi" dziecięca - Szpl- •
raz remont, ale uważamy, te jest nie ma, ale po zebraniu nowych me O~mawlamy !Japrawy .tak:re kl,1mu na ekranie: „Popiół I dlatal im. Korczaka (Armil Czerwo- 1
entow1
spoza
jeszcze czas, aby t41 decyzję . zmie- ziół jesienią znów ukate się ona
reJonu - 1nformuJe !! ment" poi. od lat li godz. 1'7.15
nej 11)
mnie z-ca kierownika, Sławomir Iii ZACHĘTA - „Ucieczka na Atenić.
Chirurgia i.zczękowo-twarzow' -· 1
w sprzedaży.
Sciński.
nę"
ang.
od
lat
15,
godz.
10,
Szpital Im. narllck!ego (Kopclń(jsb)
(kas)
12.30, 17, 19.30; „Powrót Mechaaklego 22l
------------------------------Zdaję sobie sprawę, że ten m6j
i!odzllll" Jap. od lat l i godz.
Laryngologia · - Szpital Im. Plr:>TT
reporterski rajd po punktach u- •
15
lfOWa (Wól~zańtka 195)
t\.n.l·\.
: TATRY LETNIE - l'llm przedToksykologia
- Instytut Medysługowych zajmujących się na- :
premierowy _ „Dziecko Rose-,
cyny Pracy (Teresy 8)
prawą sprzętu radiowo-telewizy jmary" USA od lat 18
godz.
wenerologia Przychodnia
nego nie jest pełny. Nie dotarłem
21.15 (ezynne tyl.ko w dnł 1'0·
nermatologlc:ma (Zakątna ł.f)
wszędzie, ale jedno chyba moź- I
~dne).
na powiedzieć: wakacje nie zmie·
STUDIO - „~andarm na emeryAMBULATORIUM
niły sytuacji zakładów świadczą· •
turze" fr. od lat 12 godz. lT.15,
DORAŻNEJ POMOCY
19
li
.
cych
tego rodzaju usługi, jest Ich I STYLOWY _ „Karate p.o po!sku
Ponad tysiąc osób gości w 11tu- końca sezonu zapewniona w atu
•L Sienkiewicza 13'
jednak za mało, zwłaszcza na clą- :
pal. od la.t 11 11odz. is, „Tootsle"
teL :M-37-00 w. n
denckim hotelu „Almaturu", który procentach.
gie się rozbudowujących osiedlach- :
USA od lat 15 godz. 17, tUO
Gabinet
chlll'urgdczny etyn.ny
na okres wakacji objął w posia-molochach.
MAŁE STUDYJNE „Czas
całą dobę.
Apodanie dwa akademiki Politechniki
(ab)
j w :
kallpsy" USA od lat 18 godz. 18
Łódzkiej. Hotel jest czynny od 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · · - · : DKM - Iluzjon - NajslY'!ln!ej!lze
- Gabinet
t ernlstyczny czynny
lipca do 15 września, a mieszka w
:
baild świata - godz. 18, 18
w l(odZ. tn.
1~7 w doni
wo!.ne :
: OKA - „czarna kura" b.o. radz.
nim głównie młodzież, która w raod t)r.acv - ea~a dobę.
:
godz.
1•3.30,
„Uoieczka
z Noweul. A-rmtt czerwoneJ li.
mach OHP pracuje 111a budowie
go JOl'kU" od la.t 18 godz. 15,
teL 33-95-95 w. w
Centrum Zdrowia Matki. Są też
I
1'1. 19
•
grupy młodzieży NRD, bułgarskiej i
: GDYNIA - Kino non 11top od
- Gabinet
chh'urglil
czynny •
Coraz częściej słychać głosy do- wiadomo tyle, że wiele zależ:y od :
węgierskiej, odpoczywające i pragodz. 10-14.30. „To tylko rock"
w godz. 18-'7; w d·n1 woline
pol. od lat l!I oraz filmy krótkocujące w naszym mieście. Niewiel- magające się uregulowania jedno- komitetów blokowych. Jeśł! dojdą
od pra,cy cala dobi:.
!=
metratowe. Kino nO'l'l stop od
ką liczbę gości stanowią uczestni- znacznymi przepisami sprawy zakła· one do porozumienia z wszystkimi
Ili
godz. 15-~ „To t~·lko
rock"
al. Jtopcl'l'lskiego n.
cy „almaturowskich " wycieczek. W dania maleńkich ogródków dział lokatorami i ci zgodzą się, aby tra- •
pol. od lat li oraz filmy kr6ttel. 71-6ł-13
hotelu mieszka też kilkudziesięciu kowych przed blokami. Mieszkańcy wnik przed blokiem zmienić na •
kometra:towe
studentów z Europy zachodniej, domów, przed którymi te ogródki ogródek - wtedy nie ma przeszkód
MŁODA GWARDIA - „Akademia
- Gabinet stomllltOl()ttlczny czynPana Kleksa" C'l. I i II poi.
którzy przyjechali do Łodzi w ra- już są, dzielą sią na ich gorących i taka „działeczka" powstaje.
łly w godlz. 19-7 w dni wolne
b.o. godz.
111, is, 18, „Wci11t
mach wymiennych praktyk · waka- zwolenników oraz przeciwników.
od pracy cał11 dobę.
j. w.
Dochodzi często mi11dzy nimi do
cyjnych.
111111111111~1111111111111111111111111I111111111111Ił11111111111łli11111111111111łł11
kłótni, czasem nawet kończących
Studencki hotel „Almaturu" ofe- si'ę dewastacją zagospodarowane go
ruje nie tylko noclegi, ale rów- terenu. Ludzie wznoszą coraz to
nież: posiłki, wydawane przez po- wyższe, koszmarne ogrodzenia szpebliską stołówkę
„Społem".
Jak cące okolicę, nie mówiąc już o
nam powiedział szef hotelu - Ry- tym, jak w takim towai:::zystwie
szard Wardziński, frekwencja do wyglądają kwiaty.
lsaliśmy ostatnio na pod- stwo Robót Inżynieryjnych l Cie- z poważnymi trudnościami. Przeoraz
stawie obserwacji poczynio- płowniczych
„Inżynierię" de wszystkim brakuje elektrod, bez
Z informacji uzyskanej w kilku
nych w czasie rajdu po Łódź. Nie budziły natomiasL za- których - rzecz jasna -'- nie pos·
Z4 nanym pośredniotwem prouq
osiedlowych administracjach dowie„wykopkach"
roboty przeprowadzane pawa się rurociągów. Poza tym w
ciepłowni- strzeżeń
f»l ęc o zml.anę trasy autobusu w
. dzieliśmy się, ze te sprawa jest czych - o wadliwej, naszym zda- przez własne bry1ady Zakładu Sie- tej chwili jak nas poinformotaki S'J>OSÓl>, by
przejeźd:!al on
często poruszana na różnego rodza- niem, organizacji robót prowadzo- ci Cieplnej w Łodzi. Nie oznacza wał z-ca dyrektora ds. inwestycji
przez utlce Puszkina - Rokiciń
j u zebraniach z lokatorami. Dziś nych przez Miejskie Przedsiębior- to jednak, źe ZSC nie boryka się ZSC, Stanisław Michalak poską Augulstów, czyt! tak, jak
trzeba minimum 500 kg farb an•
kursuje autobus nocny „153".
tykorozyjnych.
(~a)
Zaopatrzemowcy
jeżdżą po całym kraju w poszukiwaniu elektrod i farb.
Poważnym problemem jest
Będzie „zebra"
tei
brak dostatecznej liczby robotników
Odpowtadajqc na n<Uzq notatbudowlanych.
W każdej chwili ZSC
11 lipca późnym popołudniem trzeJ ulu m•:l:czyzny
przy ul. Wy1oklej. wan I uc:Ukł. Poniewat wyglądał może przyjąć przeszło 100 robotkę pt. „Potrzebna zebra", Wojekilkunastoletni chłopcy łow111 sobie chłopiec odruchowo
wzil\ł do rękl ole najlepiej, ialnteresował się nim
wódzkie Przed~ębtorstwo Dróg t
ników,
przede
wszystkim murarzy,
ryby w stawie w parku na Zdrowiu. lei11ce na stole karty, a gospodarz ktoś • przechodniów I wyałuchawszy
Mostów w Łodz:! informuje, że jeGdy zbierali się już do odejścia, pod- oświadczył, :l:e jeśli mu się podoba- opowleAcl malca, uprowadził go do 1.zolatorów i betoniarzy.
S!ZCZe w tym roku przewidziana
Niestety, mimo że ZSC oferuje
szedł do nich nieznajomy mężczyzna Jl\ może je sobie zabrać. Później pobliskiego dzielnicowego komisariajest moderni zacja ruchu na ut .
i poprosił o pomoc w uruchomieniu małego gościa zainteresował ·- rów- tu milicji Ł6dt-Widzew Do wska- dobre zarobki, nie ma chętnych do
L11tomlersktej. Zwlqzana jest ona
zepsutego samochodu.
z· poxnraw!entem stanu nawierzW
zamian uleż letący na stole - zegarek. On zanego Jllieszkanla natychmiast !Jdall prac przy remontach rurociągów
chni je-zdni. W wyni ku moderniobiecywał bezpłatni\ zabawę w salo-I tet mógł się stać jego własnością, ale się funkcjonariusze I aatrzymall luciepłowniczych. Jest to ciężka prazacji
nie gier automatycznych, gdzie pra· tym razem mężczyzna zażądał ukret- bletnika, który nawet nie wypierał ca i nawet ci,
przesunięte
zostaną
(naktórzy zgłaszają się
przeciw baru „E·k .spres" p_rzystancował na pół etatu. Dwaj chłopcy tonycb usług erotvl'~nych.
Chłopiec się sw0Je10 czynu.
do niej szybko rezygnują.
kl autobusowe !inii posplennej
odmów111 ł poszli do domu, a trzeci, nie bardzo wiedział co ma robić, a
I tylko
„B" I zwykłej „65" oraz postój
12-letnt, przystał na propozycję. Gdy gospodarz zaczął swoje chucie wpro·
3!-letnt Michał N. był Jut w pne- oraz sterej dobrej organlzacji robót
tq_ksówek .
Następstwem
kadrze robotników moż
tych ·
doszli do ulicy, mężczyzna zatrzymał wadzać w czyn. W tym momencie szłoścl karany za podobne przest•P•
zmian będzi e także nowe oznataksówkę tłumacząc te muszą poje- ktoś zadzwonił do drzwi. M•żczyzna stwo. Pracę w salonie
na
zawdzięczać, że jak do tej
gier podjął
knwante poziome I ptonowe, a
chać do niego po zapomniane klU· ze :irozumlałych względów nie r.bciał dlatego, te podniecał go widok przypory - brygady remontowe ZSC,
uńęc
również
wykonanie w no.
cze do pomleszczetl
z bilardami wpuścić
nieproszonego
mimo
braku
materiałów,
gośch do chodzl\CYCb tam małych
wykonują
chłopców.
Wttm m i ejscu „zebry"
ulatwtaelektrycznymi. O zesputym
samo- tnleszkania I wyszedł na chwll41, Il'·
Na mocy decnjl prokuratora zo• remonty zgodnie z harmonogramem,
jqcej przejście pieszym.
(j .kr .)
chodzie więcej nie wspominał. Parę by go „spławić". Chłdplec wykorzy. stał aresztowany
l wkrótr.e .tanie a nawet terminy przyspieszają.
minut później byli jut w mieszka· stał ten moment, zebrał si' aa od- przed sądem.
(abl
(j. kr.)

Trudn o na to patrzeć
,.
przez rozow e okula ry
Łodzianie przechodzący ul. Piotrkowską z pewnością zauważyli, że
od pewnego czasu zamknięty Jest
punkt usług oftalmicznych mieszczący się przy klnie ,,Polonia" , (Piotrkowska 65), Przypuszczaliśmy, że
odbywa się tam remont, mający na

~:j1t:!k:.;o·p~r.dz~d ii!· i'sw~~~:.
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z 1• o

ta trzydzieste" pol. od lat 11
ogda. 16.11, 18.18
POKOJ - „Błękitna płetwa
austr. b.o. godz. 18.18; „KungFu" poL od lat li godz. 18
STOKI - „Walki o Rzym" n.

I•

n

od
w
p•rn•:l::
W
owa Y
sumie jednak nie można narzekać:
Widok dwóch mężczyr.n niosących z widocznym
na wykonanie usługi czeka się dwa
dni.
wysiłkiem kolorowy telewizor w stronę punktu u- Najwięcej naprawiamy telewisługowego, nasunął mi pomysł,
· k l
aby odwied1ić te
h R b' c 202''
zorow 0 orowyc " u in placówki i zorientować się, jak też wygląda ich funinformuje z-ca kierownika, Stefan
n1'e ma w1„KrucJ·usz. Z CZ"s'c1'am1'
~
-.
kcjonowanie w czasie wakacji.
„
kszych kłopotów. Przeważnie psuleckiemu, Jadwidze Bilskiej, Jóją się transformatory
wysokiego
zefowi Bałabuście, Stanisławie
·
1
napięcia, jednak dajemy sobie z
Turskiej, Henrykowi Darczyń
UL
Piotrkowska
123.
Nie
duzą popularnością wiadomo, nimi radę.
skiemu. Brązowy Krzyż Zasmma różnicy w ilości zgłoszeń - centrum. Przyjeżdżają do nas kliKolejnym punktem, który odgi _ Henrykowi Sypniewskiemu,
mówi
kierowniczka
enci
Maria
nawet
Wawz
Pabianic,
Głowna, wiedziłem,
był zakład
usługowy
Eugenii Sleszyńskiej, Annie JuZgierza.
rzyńczak. Przed
wakacjami
i
pny
ul. Felińskiego na Dąbrowie.
chniewicz, Władysławowi AdamBardzo
teraz
niedaleko
jest
mniej
przy
ul.
więcej
Piotak
Ilość
sanapraw
jest
mniej
więczykowi, Andrzejowi Zbikowi,
mo. Pracy mamy dosyć i dlatego trkowskiej 109, jest ;pecjalistyczny cej taka sama, jak przed wakacjaZygmuntowi Rakowskiemn, Wienasz klient musi czekać na wysławowi
Chrzanowskiemu
i
fyii
konanie usługi około 8 dni. NaFranciszkowi Witkowskiemu.
prawiamy radia, magnetofony, a- -białych. Teraz trochę tu mniej oczekiwania na usługę - stwier(i)
daptery,
kalkulatory
produkcji chętnych, ale czas oczekiwania na dza z-ca kierownika, Jan KowalZSRR. Placówka nasza cieszy się naprawę wcale się nie skróciŁ Spo- czyk. - Są problemy z częściami,
zwłaszcza do ,,Rubinów C-202". Bra- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - kuje kineskopów,
choć ostatnio o'1RÓŻY
trzymaliśmy pewną partię. Brakuje lamp - zwłaszcza PCF 801, spro-

Jest
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tODZKI KOM81NAT BUDQWLANV
J!POŁUDNIE"

e
e

w
RIURO Pośrednictwa
Obrocie Nieruchomościami,
Lokatami Mieszkalnymi I
Utytkc,wvm! mgr Zimonia
poniedziałki
zaprasza w
wtorki. czwartki 11odz, 16
-:ao. Andrespol ut. Ll1>9·
wa 8, Telefon i:rzeczno~
:!IO'll'Y 84-48·40 godz, 8-14.

PILNIE ZATRUDNI
grównego

księgowego_

z wykształceniem wyższym lub średnim ekonomicznym i uprl?wnieniami biegłego księgo
,Wego;

SPRZEDAM dzlałke leśn11
pow.
o
w Justynowie
„10588",
2.400 m. Oferty
Biuro Ogłosrefl, Slenklewl

kierownika dtiału b~p

SPRZEDAM działki: budowlaną uzbrojoną 700 m w
Aleksandrowie. Wiadomość
4, sobota.
Waryńskiego
l).'\140-g

z

wykształceniem średnim

cza 3/1.

technicznym.

Oferty prosimy składał- w dziale
czej '--- ł.ódź, ul. Lipowa 81, II

służby
piętro,

pracC'wnipokćj 27.
2518-k

rollile
GOSPODARSTWO
8,7<> ha zabudowania nowe - Sl)I'zedam. Pawlikowice 38 k, Pabianic. Kra10551-g
wczyk.
SPRZEDAM dom drPwn\an:v - Lódt. Nowy Swtat
52 godz, lS-21.
25229-g

INWESTYCJI SZKOt WYŻSZYCH
w Łodzi, ul. Józefa Pilarskiego 14

ZA~ZĄD

---~---~

!IPRZEDAM dom jednoroogrodem w
z
dzinny
letniskowe.1.
miejscowości
Wiadomość: Miłakowo. ul.
Nowotki 4. woj. olsztyń
307,pt
skie.

ZATRU DNI

na działal
rzemle~!nic2:a. Starowa Góra. Gadka Stara lub
0w okollcv ooszukuJę,
Biuro Ogło
łertv „~~164"
Piotrkowska 96,
•zeń
PLAC 1000 m

ność

inspektora nadzoru robót elektrycznych,
insp~!~tora d:;. wyposllfenia,
inspektora ds. przygotowania inwestycji.
Warunki pracy

płacy do

rzemlł!śln!cza poFIRMA
szukuje wolno stojącego do
mu na nleuclażllwą oro„23559",
Oferty
dukc1e.
B;uro Ogłoszeń, Piotrkowska 96

uzgodnienia w biu"

_

_...\__

rze zar1adu.

____

2598-k

RLACHĘ falista
Tel.. 43-?9-~.

.

polegających

til569-g

używany,

KUPIĘ overlock
Bat. Chłopskich

na:

tel.

pakryciu dachów budynków bł:-rycznytb ~wukrotnie papą na lepik w
ilości 450 m kw.,
wvkonaniu i naprawie blacharki dachowej
smołowaniu dachów budynków fabrycznych wraz z dokonaniem drobnych napraw w ilośd 5000 m kw.

8
55-80-54 po tS,

m. 88,
10530-tt

BONAN'ZE, zmywarkę do
Tel.
sprzedam.
naczyń 36-21-33. go<it, 18--20,
25176-g

--- ------sprzedam.

GLAZURĘ

m.

11.!e'"nicka 71 a

usługi

do dnia 30 wrzrinia 1984 roku. W przetargu
mogą brać udział przedsir.;biorstwa pań>fWJWe, spółdz!elcze i prywatne,
Oferty w zalakowanych kopertach z okre.ąer.iem cen jednostkowych
należy prze.~ła(• do dnia llJ sierpnia 1984 rok.u pod adresem fabryki z dopiskiem mi k(,perde „N·1prawa da<'hów - pr7.E'tari('. Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo wyb11ru oferty oraz r,di.tapier.ia od przetargu be1i podania .przvczvn. Otwurc!ie kop~rt. ofertQwycit · ..na~ąpi. w dniu l3 sierpnia
1984 roku o godz. 10 w biurze gł. mecha;nfka fabryki,
Termin wykonania

kupię.

-

kuplę.
BARAKOWOZ
Oferty „10!i99". Biuro 0Sienkiewicza 3/5,
(loszeń

OGLASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

na wfkunanie prac remontowo"budowlanych

GARA:t bla5%any, llll:łada
ny „Gitycko 11" - !przedam. Tel. 55-tl,83, wieczo26130-1(
rem.

l'IPRZEDAJ\t telewizor czaT
Wiewiórcza
rno-biały,
10S97-ll
m. I,

GARAŻ

2Rł'S-g

Ła-

19.
10376-1(

SPRZEDAM flaki, 61-15-79.
25180-g
stebnówkę

PFAFF

- sprzedam.
Tel. 36-21-33, godz. 18-20,
25178-g
przemysłową

JULIĘ

na i:warancjl okazv1nle sprzedam. Telefon
25134-g
86-88-:113,

2634-k

Odrzańska

45-80

CradlomaDARIA stereo
l(netofon, gwarancja)
spn:edam, 36-41-50,

MYCIE ok1en. Instytucjom
rachunki, 51-22-46, t.ągiew
8łl8-I
czyk.
ANTYKOBOO:YINE
zabezple•
kompleksowe
czan1e samochodów, mycie
silników,
ciśnieniowe
montowanie nadkoli, oi>On.
smarowanie - Kędzierski.
Spiska 17 vis a vl!I „l"e'llks".
101>1.5-·

--------~-

MAS Z Y N Ę dziewiarską „5"
tel.
Textlma" spaedam,
25222~g
51-36-14,

N AD WOZIE Lady 1500 S,
l!dealny
białe, stan
tel.
Tarnów,
sprzedam.
3603-k
815-74 po 18.

TRANSFORMATOR. !>grze\\arkl do metalu - natE:tenie robocze 200-WOO A
- nadaje się do z!(·rzewanla karoserii - sprzedam,
Tel. 51-82-51 po 16, 9Sl7-;i:

ZUK

skrzynio\\le~

moce
POSIADAM \VO!ne
zl(l'zewaprodu.kcv.1ne w
i
niu punktowym blach
„WS9!''.
drutów. Oferty
Bluro O.głoszeń, Sienkiewicza 313.

zamienię na Poloneza lub
Ładę (1982-1984). Ja·giel„kl

prądotwórczy
AGREGAT
spn'edam.
30 Kw diesel
o211160, Biuro
Ofert •
Piotrkowska 96,
!(łoszeń

Marian.

p-t:i
wo.1.

Poniatów,
98-2!5,

Gos~cranów,

Sieradz.

:?52117,g

SOWĄ karoserię k::>mp!etna do Poloneza - kupię.
Ofi-rty „1057B", Biuro Ogło
szeń, Sienkiewicza 3/5,

łódź

tai;lowo-motypu „Delfin '
sprzedam. Oferty .,26182",
Biuro Ogłoszeń, Plotrkowska 96,

bud.owiany oo
TECHNIK
każdą
wcjsku podejmie
w selctorr;e prywatnym, Oferty „25195", Bluro Ogł0$Zeń, Piotrkowska
96.

,.Diamant"
TEL E WJZ 0 R
gwaranc11
na
24 cale
sprzedam, Andrzeja Stru:5163-g
ga 13 m. 33,
łapki

J~tor

mln!atur,
BIAŁE pudelki
sprzedam, Przybyki szewskiego 47/49 m. 42 PO
1()53~-g
18,

pr,iednle o~yby (#>
. Forda Taunusa Rl7". tel.
2&104-g
l:Z...10-23

renowaLubartowlcz.
8842-tJ

TELEPOGOTOWIE
43-28-67, R<>i:lak,

~90-g

USŁUGl

diwtgowe, h ...
tonowanie stropów, ukłabetonowych
płyt
danie
z;~1e.rz.
Kosma.
I Inne.
Czarnieckie.go 10 oct Zawl!00!1-g
~zy.

rodzinę

ZABEZPIECZANIE
wiercenie kołków,
Rogoziński..

drzwi,

-ł3,75-04

87S7-g

34-98-85,
11916-g

'IELENAPRA\VA
Bednarek.

samochodowe,
ALARlllY
Kniazlewlcra 18,
Zaleśny,
104tU-g
tel. 43-03-78,

KUPIĘ

-------- - - ·--

lakieCYKLINOWANIE.
rowanie również Instytucjom, Bohdzlun, 33-80,66.

PRZYCZEPĘ

campin!(osprzed:tm,
telafon
25150-g
32-3:1-97, 36-10-23,"'
\\·ą

20~1...g

ZGUBIONO prawo jazdy,
Kazlmlel'l! Szerszeński, Os:c.ill9-g
so'" skiego 6117.
prawo jazd:VZGUBIONO
ZeromPartyka :\larlan,
25199-'.lt
•kiego 44/13.
PlOTR Lewaadowskl zgllbll prawo Jawy, Stefana
25189'1
4 m. 1'6.

i
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PONll::DZIAU;K 30 LIPCA ltl81 r.
PROGRAM I
9.00 Lato z Radiem. 11.57 Komunikaty, 11.59 Sygnał czasu, 12.30 Muzyka folkl"rem malowana, 12.45 Rolniczy kwadrans, 13.00 Komunikaty,
13 JO Radio Kierowców, 13.20 Melodie
z Sofii, 13,30 7. tańcem przez wieki.
„Rytm"
14 05 Magazyn mu~yczny
15.55 Radio kierowców, 16.05 Problem
dnia, 16.15 Bank przebojów, 17.00 Muzyka I aktualnnścl, 17.25 Przygoda z
18.05 Gorący temat. 18.15
piosenką,
.Jazz I piosenka, 19 20 Minirecital
19.30 Radio dzieciom, 20.05 W kilku
taktach, w kilku słowach 20.10 Kon,
cert tyczeń, 20.35 Człowiek dla czło,
wieka 20.40 Jerzy Stawiński - „Godzina W" fr. 1 pow.. 20.50 Jazz w
pigułce, 21 oo Komunikaty, 21.05 Kronika sportowa. 21.15 Edward Zlenkowskl gra I Koncert fis-moll op.
14 Henryka Wieniawskiego. 22.0D Z
kraju I ze świata, 22.25 Zbliżenia,
22.35 Koncert bez biletu, 23.25 Dla
tych co nie lubią rocka.
PROGRAM l i
„Blisko
9.00 Erskine Caldwell domu" - fr. 2 pow„ 9.20 Przeboje
40,1ecla, 9.50 Andrzej Piwowarczyk „Maszkary" fr 13 pow„ 10.00 Godzina melomana 11.00 Zawsze po jew Stereo
d'enastej 11 10 Wakacje
12.00 Staroanglelskle pieśni ludowe,
Wlad
13.00
12.25 W strom: lazzu,
13.0:\ Serwis Informacyjny (Ł). 13.10
audycja
„10 minut o książce
13.20
(Łódź).
Wojdeckiego
J.
z malowanej skrzyni, 13.30 Album operowy, 14.00 Andrzej Piwo,
warczyk - „Maszkary" fr, 14 pow.,
iuo Wakacje w Stereo. 15.00 PaZe
I wspomnienia, Ji.10
n:iiętnikl
skarbnicy pieśni polskiej, t'S.30 Folklor na mapie świata - mag., 15.55
16.00 Wielkie
Miniatura literacka,
dzieła , wielcy wykonawcy, 17.00 W lad,
17.05 Rozwiązanie zagadki muzycznej
Aktualności
11.10
Radloranka (Ł),
dnia (Ł), 17.30 Z cyklu „Drogi poaud. A. Juśkiewicz (Ł),
znanla" 18.00 „Splewam, bo to Jest moim żySteKlub
18.30
(Łódź).
ciem"
w filharmoWieczór
19.30
reo.
WieWiadomości, 21.05
nii. 21.00
czorne refleksje, U 10 Spiewają po
latach, 21,30 ,Literatura i muzyka".

Międzynarodowych

Chóral-1
nych. 22.45 KAN i jej autorzy - cz.
aud. K. Kamlńs1uej, 23.50 Mar1 tin Walser „Jednorożec" odc. I.
PROGRAl\l IV
9 OO Chwila muzyki, 9.05 Dla dzie9.30
ci. „Złocista krOlowa" słuch.,
Chwila muzyki, 9.3& Nie tylko dla
~łuĆhaczy w mundurach, 10.00 „Halo,
wakacje„.". 11.00 Twoje : 1lążkl proszą o głos „KasztaneK'' słuch., 11.30
Arystokracja
Płytowe kolekcje
11.59 Sygnał czasu,
Jazzu ,,King",
12 05 Wiad., 12 10 W trosce o przyszłość 12.20 Gra zespół „Drope", 12 .30
,Matysiakowie" odc. pow., 13.00 zapisane w pamięci - aud., 13.25 Chwila muzyki, 13.30 Rozgłośnia Harcerska, 14.45 Blok audycji dla młodych
18.05 Leksysłuchaczy, 16.00 Wlad.,
kon lekkiej muzy - aud., 16.311 Wid„Tropami pewnych maknokrąg sym" - aud_, 17.05 Arie 1 sceny 11
wielkich oper - lłUd., 18.00 RadiowY
18 10
aud.,
Poradnik .Językowy Rozmowy o wychowaniu - aud., 11.20
Muzyczne hobby - aud., 18.łO Studio ekspertów, 19.30 Wlad., 19.35 Chwila muzyki, 19.40 Ogrody I parki łwi1120.15 Chwila muzy kl,
aud.,
ta 20.20 Wieczór muzyki I myśli, 22 OO
Stdrosądecki Festiwal Muzyki n:iwnej
22.50 Lektury Czwórki. 23.00 Człowiek
I nauka - aud., 23.20 Muzykoter3p a
- aud., 23.50 Wiad., 23.55 Kalendarz
radiowy,

TtLEWIZJA
PROGRAM I
17.20 OT -

wiadomości

Ostatnia w lipcu &iełda w Lodzi nie zapisze się niczym szcze17.30 „Na krawędzi słowa"
18.00 Telewizyjny Informator Wy- gólnym w kronikach wolnego handlu samochodami. Na targowisku
dawniczy
18,20 ,,Między polem a stołem" przy ul. Puszkina wystawiono kil„Kulinek''
kaset pojazdów, w przeważającej li19.00 Dobranoc czbie produkcji polskiej oraz kra19.10 „Echa stadionów"
jów sąsiednich.
19.30 Dziennik
20.00 Publicystyka
Jerzy
W grupie samochodów najmniej"
20.15 Teatr Telewizji
w szych dominowały oczywiście · naBroszkiewicz „Skandal
sze „maluchy". Jest ich nieco mniej,
Hellbergu"
ale oferta i tak wygląda dość bo21.45 „Pi0senki z fonoteki"
gato. Znalazło się kilka wyprodu"
22.00 OT - komentarze
'kowanych w tym roku. Najwyższe
22.15 żniwa 84
ceny sięgają 560 tys. zł, zaś naj22.25 „Pokój 408"
tańszy „126p" był do kupienia JUŻ
23.0Q OT - 24 godziny
za 220 tys. zł (1976 r.), Największy
roczniki 197S-1980,
PROGRAM U
wybór '
18.30 Wiadomości (Ł)
W grupie aut do 1000 · cm sześc.
19.00 „Korepetycje dla dorosłych"
„Sztuka kochania, czyli pojemności pojawiło się nieco więniż zwykle ,,Zaporożców". Sacej
patant na rodzica"
mochód tej marki rok produkcji
19,20 Przeboje „Dwójki"
1983 szacowano na 470 tys. zł. Od19.30 Dziennik
notowaliśmy także kilka starszych
20.00 „Kalendarz historyczny"
-„Trabantów". ale ceny były dość
Majski
Układ Sikorski operetka" wysokie.
20 15 „BudapeszteAska
' Samochody powytaj 1000 cm sześc.
pro11ra111 Tv węgierskie.i
wydarzenia, telefon
21.15 OT •• Dwójki"
11.30 Goić letniego studia ,,Dwój·
Dnia J7 lipca 198' roku zmarł
kl„ - B. Debłch (t.)
chorobie,
po długiej 1 clętkiej
nas"
wokół
21.45 .,Swiat
opatrzony św. 1akramentaml w
„Przvoadkowa śmierć"
wieku 79 lat, naaz ukochany Mąż,
Ojciec I Brat ·
22.15 Literatura i ekran - „Letradziecka ek1aninicy" S. ł P.
zacja sztUki M. Gorkiego.

LEON BUDA
z

oewoel.u tracte1111eJ

łmlercl

MGR JN:t,

JOZEFA
SZCZEPAIQSKIEGO.
wyrazv ser4eezneco wtłlllłezueta
żonie I Synowi przekazUJ1t:

PROGRAM 111
10.00 „Pasje pana Lenartowicza" aud., 10.30 .Jazzowe wakacje, 11.00
Prosto r kraju: ,Miasto za miastem"
aud., U.20 Muzyczny tnterldub,
p,50 ZblE!nlew Załuski ~ „7 pols1<1ch
grzechów l(łównych" odc. 21, 12 OO
Serwis Trójki 12 05 W tonacji Trójki 13.00 Robert 'A~utter „Spadek na
tyczenie" odc. 10 13.10 Pnwtórka 7
rozrvwkl, 14.00 Lato w P'l!harmonll ,
15 oo 'łi-rwl~ 'l'rń1kl 15.05 Bielszy od
bluesa 13.45 Sport w '!'rójce
cleń
16.0fl ZRpraszamv do TróJkl 19 OO Codziennie powle~ć w wvdanlu dźwle
kowvm · .. Sława I chwała" odc. 27, ,
19.30 Troche swln~u. „ 19 50 Zbl<!nlew
,7 nol~klch l!r7PCh6w !(łów
Zał-1•1<!
nvch" orle. 28 to.oo KataloE! ria"'r~ń
20.45 „Przecen" hl„rar- 1
Police f4),
'l'rzy kwadranse janu
ehll" . 21.20
1
N godziny, ft.li W trakcie 7

li.•

Spotkań

DYREKCJA. OOP PZPR RA·
DA PRACOWNICZA, RADA
oraz PR.\CO7AKł.ADOWA
WNICY , ZAKł.ADOW W'l'ROLSPRZĘTU
TWORCZYCR
W l.ODZl
NICZEGO „8Cb"
WyrazY dębolsleco W1p61es11eta
Plelecnlarea

ZOFII tUCZVŃSKIEJ
z llOWOdU

łm.leret

G I C: A
1kładaJ1,

ODDzt.u.u
PRACOWNICY
INTENSYWNEI TERAPII
SZPITALA K.LINIC'Z'-'EGO
. Int. N. BARLICKIEGO

TOWARZYSZOWI

JANOWI
KLICHOWI CZ OWI
wspllłczucia

•

powodu

O I C: A

Pogueb odltędzte '•I~ w dniu
30 lipca ltlł roku o J"di. 111.30
z kaplicy cmentarza rzymskokaul.
tolickiego ~w. J6zefa przy
Ogrodowe), o czym sawlada1ttiają pogrątone w głęltoklm smut.
ku:
l!JlOlłTRY
ŻONA s C0RKĄ,
I POZOSTAt,Ą RODZINA

W dlllll l i Upca lftł roku w
opatrzony
wieku 71 lat zmarł
1akramentsm1 na111 nieodża
I
Tde
OJclee,
łowany Mąż,
Dziadek

łw.

„

ł' '·
JAN GUMULAK

Da

MARII
DMOCHOWSKIEJ
WY?asv ser4ee:meiro
s po wod11 łmteret

ws116łe<?uets

O ICA
ROMANA LIPIRSKIEGO
składa la:
KOLEŻANKI I KOJ,EDZY
ze STACJI SANITARNO-EPlDEl\llOLOGICZNYCH

••••••••••••••• 6••••••••••••• •„

Pogrzeb edbedste al• w 4al•
t98ł roku o irodz. 16
lipca
lrapliey cmentarza rzymskokatollckteco tm. św, Wincentego JJa
Po11<1staJa
ŻONA,

WA.

w

1:l~bollłm

talu:

C'ORK.A, BYN, SYNO•
WNUK. I POZOSl:'Af,A
RODZISA

' .• 11

były najliczniej rał-re-1 mają różnicę cen sięgającą 100 l
.
zentowane przez „Wartburgi" 1 „Za- wi<icej tysięcy zł.
tawy" Tych drugich w Łodz 1 od 1 Oto mektcre wczoraJsze ceny wywolawcze:
•
s
kilkunastu już tygodni jest sicze„Fiat 126p" _ 1976: 220, 225, 230,
gólnie dużo. Dwuletni „Wartburg"
wywoławczo ceniony jest na 900 260; 1977: 290, 315; 1978: 265, 295,
310, 320; 1979: 310, 350, 365, 390;
tys. zł.
1980: 255, 390, 400; 1981: 375, 300,
Bardzo urozmaicona jest oferta
„Fiatów l25p". Można je wybierać 400, 460; 1982: 395, 460, 480; 1983:
w zależności od koloru, rocznika 1 4SO, 5 lO, 530; 1984: 510, 530, 560.
1
„Fiat 125p" - 1973: 200, 230, 270;
L. zasobów kieszeni - od 200 tys.
za rocz;nik 1973, do l mln za no- 1977: 390, 395, 400; 1979: 390, 400,
pojemności

I
I

wy.

410, 415,

Trzeba dodać, :l:e ceny

•ut

w o-

500:

425,

490,

1981:

530,

550; 1983: 800, 820, 8:iO, 855; 19841
950, 1 mln.

statnim czasie bardzo się zróżnico
wały, Na ich wysokość wpływ ma
1976: 110, 115; 1979:
„Syrena" rocznik, kolor, ZII!iana 165, 170, 190, 200; 1981: 250, 290.
wszystko:
lakieru, uczestnictwo w wypadku.
„Polonez'' - 1980: 850, 870; 1982:
stan opon, radio, stan akumulato900, 920, 985; 198·i: 1.300,
ra i ewentualne dodatkowa wypo(peR)
sażenie, W ten sposób dwa identyczne, zdawałoby sit:, egzemplarze,

Dnia 2T lipca 198ł roku
na.gie w wieku 78 lat

zmarła

ł P.
JABŁKOWSKA

S.

JANINA

Z głębokim bólem I żalem zawiadamiamy, że w dniu 21 lipca
r. zmarł· na~ie w wieku lat
34· nasz ·najukochańszy Mąż, Tatuś, Brat i Zięć.
198ł

,s.

z domu KRASUSKA,
długoletnia
szkół łrednich.

nauczycielka

Pogrzeb odbędzie się w dniu
30 lipca 1984 roku (poniedziałek)
o aodz. 17 na Starym Cmentarzu
przy ul, Ogrodowej
katol!~klm
w Łodzi, o czym zawiadamiają
pogr14tenl w głęboldeJ iałoltle:
SIO!;TRA,
SYN,
C0RKA,
oraz
ZIĘC, WNUK
BRAT,
W
ROD'ZINA
POZOSTAŁA
.KRAJU I ZA GRANICĄ

ł

P.

ANDRZEJ
KOWALIŃSK!
dniu
Pogrzeb odltędzle się w
31 lipca 1984 r, Q godz. U.JO z
l!::urkaplicy cmentarza przy ul.
ezakt.
Pozostają

w

głębokim

talu

smutku:
ZONA, !IYN, SIOSTRA, BRAT,
BRATOWA, TESCIOWIE t POZOSTAŁA RODZINA

Wyrasy słęboklego wsp6łct1ue1a
naszej współpracownicy

Da

HENRYCE
ORLIKOWSKIEJ

Z gł,boktm bólem sawtadami•my, te w dniu &7 lipca 1984 r,
11asza l\'lal!:lużycie
zako6.czyła
sla, wierny nasz przyjaciel,

s.·

ł

P.

IRENA
MACHNIKOWSKA

3ł
1!

Dołach.

:

oA

'

składafą:

DYREKCIA. POP PZPR. RADA PRACOWNICZA. ZWIĄ.
Kl 7.A WODOWE ora1 KOLEz
KOLEDZY
I
~ANKI
KPTtSB w ŁODZI

po-

założyć

, Wesele",
Kosvalln 9, skrytka 119.

10538-~

do mini·
:.on:edam,
23193-g

104064
~-~~-~~---

KL"IT E~KOPY
cja. 57-3.3-00.

może

MmRUSA CJ;ęścl, akumu&l Ah (suchy)
sprzedam, Wó!cza11ska 74
m. 27 Popia wski.

niemieckie
OWCZARKI
sprzedam.
szczent~ta
Boya-Ze!eńsklego 2 m. li.
24440-it

~3Z-58,

ślankiewicz.

SZCZĘSLIW Ą

SPRZEDAM karoserie Sv,
reny Br>sto po wvpadku,
„Textlma".
dwulglhwke
1~39-g
tel, 84-:ta-63.

telefon
25155-g

przeciwwłama

pracę

karoserię
SPRZEDAM·
,Fiata 126-p", Zgierz, Ro,
25232-it
botnlcza 25.

.~--------

ALĄRMY

SPOKOJNY emeryt pn:yjgospodarpracę w
mle
czasie
"
stwie rolnym
żniw lub w ogrodnictwie,
w sadownictwie. Skrytk"
25166.g
pocz. 9

1984

-

niowe do mles~ań. domków - ELEKT At, - Ma-

61-23-16

20,

SZYBĘ przednią do Fiata
1800, 2000 - kuplę.
10570-g
Tel. «l-79-3.2.

:.15158,g

szycie,
proste
w godz. ·1321537-g

tel.

lS!J-J,

2604-g
------SPRZEDAM lodó"-k'l Po-

DO zbioru porzeczek za.
Matutrudnię od zaraz
siak, Wilanów lQ, doJud
autobusem ,,60" do 11.ońca.
10090-g

.Jowt.
PRZĘSTRAJANIE ·
szy, Rubinów, Sony, Wenusów. Neptunów SECA'.lł
vl-PAL (współpraca z
tleo). Terminy ek~presowe
Socha,
gwarancja. Int,
Warsuwa, 29.70,2z. 2m,k

PODEJMĘ

„Wartburg:i
SPRZEnA:\f
1000" :na cześct lub w całości. ;ratrzańska 7n/72 m.
252U-g
5.

keramzvto\\'e
Warszawa

Kon~erwaVOLVOLINE!
nowa
cja samochodów taniej, natychmia:it. Bq..
kld:z:ka 81, Klnlkowskl.
91~ ...

pomieszczePOSIADAM
nie Łódź-Chojny przyjmę
Inne propochałupnictwo
2'1,
zycje. Kurczaki ~1 m,
, 25~g
blok 240,

nadsprzedam
TANIO
woa:le „Syreny 105", Elsnera 11 m. 129 po 17.

2~6,g

MAGNETOFON
wletv M-8030 33-89-95 po 16.

MYCIE okien, pranie dy.
rachunkl Ob'llcho.
2.3777-1
wslc.J. 88-88-7U,

autoalarNA.JLE'PS.ZEl
wle!ol-etnla icwaranmy,
86-89-46,
57-72-05,
cja,
8380,g
Dzieniszewski.

nadworle
SPRZEDAM
uszkodzona
Poloneza
I
(błotnlk
lewa strona
WaRo-gozlhsl<I
dn:wl)
iim.
Rullce,
cław, wieś
2M83-g
Bielawy.

25188-g

błam
brąz..

cykli.
LAKIEROWANIE.
nowanle, Kawalerski
10528-1
~-26-'12.

studenMAŁZE!ll'STWO
ckie poswkuje mieszkania
na 2 lata, :\Jo!liwo~l· zaOferty
góry.
z
µłaty
Ogłoszeń,
.. 25204", ·Biuro
Plotrkovn;ka 98.

11111«-g

(18--ail).

H•
ANTYKOROZY.JNB
pojazdów.
bezpieczanle
Gwarancja. Nadkola, Int.
Cza.jko\vskl, żniwna 271!:.
10:>33-ł
tel. 51,99-83.

SYRENĘ !OS L (1982) okaZY.lnle sprzedam. Allende
13 m. 42, bi. 251.

TELEWIZOR . 24 cale
sprzedam. T~. 88-38-08,

karakułowe

za.graPOWRACAJĄCY z
nicy zamieni M-ł własno•
seRetklnla na
ściowe
imen t lub domek Jednoro„2Sim\Z'',
Oferty
dzinny.
Biuro Ogłoszeń, Piotrkowska 96.

10593,g

SE"RZEDAM Syrenę Bo'to (1983), Marchlewskiego

------

SPRZEDAM

I.

1000 MB - Rpneod
dam. Woronlcza 8-50,
1()546,g
1~.30,

SPRZEDAM ~lewiz.o!ł„Ne
ptun" dzwoaiić M-22-78.
26203...g

15, 78-48.

m.

SKO,DĘ

DYWAN sprzedam 43· 53,z~.
10577-g
--------~
kiełbasiane
FLAKI
sprzedam. Krucza 25-1.
10531-g

MAŁĄ
torową

45

telewtsyJne.

Kaczmarek.~82-•

wańów,

10ll L,

SYRENE 105 L nową
itodz.
sprzedam. 86-48-07.
10564-g
17-20.

do prania dywanów. „Amatora" z kolumnami - sprzedam. Tel.
10566-g
51-10-UI,
MASZYNĘ

PUSTA KJ
sprze-dam,
58-41-47.

Syrenę

SPRZEDAM

DYW AN 2XI welur (JioOferty
sprzedam.
wy)
Ogłoszeń,
. 10567". Biuro
Sienkiewicza 3/S.

ust,UGt
78-64-lG,

ANTENY TV - instalacje,
Patpuc:howtel. 33-22-95.
18'3-C
skl.

sprzedam,
,,POLONEZA"
tel.
odbiór Polmozbyt",
86-53-Sl po 16.
10568-g

Tel.

PUSTAKI liPl'J:edam.·
84-01-20 PO &odz. 17,

do wynaji:cfa
Inflanckie.n
(od
Bałuty
oraz telewizor turystyczny
402 B
m-kl Junost
sprzedam: Oferty „25224".
Biuro Ogl05zeń., Piotrkowska 96,

okazyjnie
SPR.ZIE DAM
Skodę 100 S w bardzo dooferty
stanie,
brym
Ogłoszeń,
,,10596". Biuro
Sienkiewicza 3/5,

dyKASETDECK AKAI,
wan beliglJski 3X4, pralkę
kuautomatyczną. m'1lble
"henne - sprzedam. Tel.
25l!ł3-g
57-81-,93.

lar 138. tel, 16-50-24.

FABRYKA URZĄDZEŃ MECHANlCZNl'.CH
, PONAł\ PABIA~ICE"
w Pabianicach, ut. Żukowa 3/5

\

PiANlNO niemieckie
•Przed am. Tel, 33-92 S'f.
1056!1-g

1kładaJą1

DYREKCIA. or-az WSPOt,PRA·
COWNICY z PRZED!IJĘBIOR
l
TRANSPORTU
STWA
SPRZJ;TU BUDOWLANEGO
•L w ŁODZI

Uroc11ystokl pogriebowe odbędą
d!J, 30 lipca 1~84 r, o godz. 14.30
na cmentarzu katol!clllm św. Anny na Zarzewie, o czym 11awiadamlaJ11 :l:yczl:wych .Jej p11.mJęcl
się

DZIECI

DZIENNIK ŁODZKI nr 178 (10666) I

•

czys e t r
XIII rzysk l lim

LOS ANGELES '.84
\\7
sobotę 28

Nie Szurkowski

j

I

I

ar e
1łce

Rozgrywki piłkarski j ekstra klasy , druglP.j ł
trzeciej ligi ro Lpucz)'na;ą si ę 12 sierpu1a Po
raz pierwszy \" łlistorii lod zk iego okręgu cdery zespoły wy,tępować będą w mistrzow,kleJ
rywalizacji na na j wyższym szcze blu , Widu w i
ŁJ{S w I li dze, Start i Wl ilkniarz Pabianice
w drugiej. „Nasi ligowcy " przygotowują się
do Inauguracyjnych spotkań, rozgrywając sparringowe m ecze Widzew. sko rzys tał z pobytu w
f,odzi gdyń skiego Bałtyk u I zm ierzył się z tą
drużyną na wla•nym dadionie. przebyW'!łjący
na Siąsku S t a r t grał z drugoligowym Piastem
Gliwice. zaś pahianiC'ki Wlok n iari. wyjechał do
Warszawy I sto1>zyl towarzyski po.jedynek z
Hutnikiem, s padkowiczem a drugiej ligi.

lig!, w
rundy

no
dołu

•

ant też kadrowicze

ajlepszym
,

I

18

Mytnik,

•

bm.· na Stadionie· ok. 7800 sportowców zorganizowana czasu między Los Angeles, a Euro.
Olimpijs kim' w Los A 1.ge· zosta ł a w stylu amerykańskim &e- pą, pierwsze rezultaty znane oędą
les odb y ła się
urn t;~ 1 os · na r iusz wido w iska opra c ował ma - dopiero w popiedziałek nad ranem .
otwar c ia i ~r.zysk ?'~lll altm· n y
re ż:vser
hollywood~ki
David j Zakończenie
igrzysk nastąpi
12
plady.
W tej w 1e lk 1e.1 1mp1 e1.1e, Wo l per . Na trybunach było 1!8 •ys. sierpnia
która co czter:11 ł ata gromadzi .na wi dzów W 3.5-godzinnym widuwisW igrzyskach olimpijskich w Los
1tarcie
na jll"p•z vc b
sporto w„ow ku wvstąpilo około 10 tys. arty- Aogcles zabraknie zatem wielu czo.
świata. tym razem zabrakło o k 2 5\ów gimnastyków. tancerzy, człon- łowvc-h sportowców świata. Ich ułya. zawodoi czf'k I zawodnik u ... z k ó w . chórów i orkiestry.
czucia i myśli najlepiej wyrariła
19 krajów, w tym także repr„Zt>n ·
Ofic jalnego otwarcia igrzysk do- butgarska lekkoatletka. rekord:o"stka
tantów Polski W igrzy kach <>lim
kona ł · prezvdent Ronald Rea gan, świata . w skoku wzwyż _ Ludmi·
pijsklch w Los AngrlPs nie u.cze- k tórv wvpow iedzial tradycyjn ą for- ła Aodonowa, która w telegramie
ałnlczą m Io . ZSR R i NRD kra m u lę: - tgrzyska XXIII olimo•ady skierowanym do uczestników
1je, które w oda tn im dwudz•f''>lo e rv nowoż vtne.i w Los Angeles o- grzysk napisała : - Drodzy przyjaleciu oditr.ywał y
p irrw~zopł:ino wąl g~aszam za otwarte. _Do ucze:;tn!· ci~le ~lu ję o~romnie, że . d.yskry.~
rolę w świato wym •porcie Na , 13
k ow igrzysk p rz emówił o rzewodm- mmacyina
polityka admm1st„aq1
dłonie w I.o~ An gPles zabr~klo o- czą t'V Międzynarodowego Komitetu USA pozbawiła
mnie możliwości
kolo 50 proc. ak t u alnvch mt•l•zow Oli m pijskiego - .Juan 'An tonio Sa- rywalize>wania z wami pod niebem
I rekordzistów ~w i ata. co pn wa7nie 1 ma ranch
1 Los Angeles. życz.;: wam, aby czteobniia sportową rangę tej impre· 1 Olimpijski zn icz zapa. lił mistrz i- r:v lata wytężonego trudu , pos wię1y.
grz vs k z Rzymu amervkańsk1 dr.ie- conego przygotowan iom do na J ~a żNlestety kraj o rganizujący ol ·m-1 s ięei ob ois ta - Rafer Johnson. Przy- n ie jszej s portowej imprezy lpladę nie potra fił zapewnić wszy- sięgę ol i moi isk ą w imien iu u cze- grzysk ol impijskich . przyniosło wam
1tkim uczestn ikom. warunków bez- 1 lników igrzysk zło żył Edwin Mo. s a t ysfakc i ę. którą i mnie nieda <111 no
plecznego s ta rtu Svtuaci:l nolitvtz- sl's,
dane było orzeżyć po ustanowieniu
na, iaka powstała wokół 1guvsk
W so botę odbvła si ę jedyn ie ce- 1 rekordu świata . Życzę wam
jak
spowodowała . ft start iawodn k:'lw remonia otwart'ia. W niedzielę na-1 nailepszych rezultatów w imię nakrajów soc jalistvcznych
stał
sit;: tom last program przewidui!'! pler- ~ zej oleknei dewizy .. przez sport nleme>żllwv .
· W'7e k onku r encie spośród 24 dyscy- do poke>ju na świecie".
Uroczystość otwarcia z udziałem nlin s portu
Z uwagi na różnicę
<PAP)

•

l

•

5 sierpnia o awans do nas~ępoeJ

Na lekkoatletycznym mity ngu

w li

Dreźnie, w którym uczestniczyli czołowi zawodnicy NRD, Lutz Dombrow-

ski uzyskał w skoku
komlty . wynik 8,50 m.

!I

Nie Szurkowski lub Mytnik, ani te:ł iaden •
kadrowiczów nte 1tan1lł
na najwyższym podium zakończonego wczoraj w Strykowie, dwudziestego
drugiego wyictgu szosami województwa 16dzklego. Zwycięzcą czteroetapowej lmprny, sprawnie przeprqwa dzooej przez działaczy t.odzi1 Aleksandrowa I Strykowa został nlespo dzlewanie
reprezentant
gayńskieJ
Floty - KAZIMlERZ ŻYDEK,
·

Po sobotniej •. czasówce" I kryte- poznać rywalom
specJa11sta
"lej
rium uliczpym w Aleksandrowie (W branży" wielokrotny trllumfator „etym mieście prY.m wiodła dw6jka etapów prawdy" - T. Mytnik. WyDrugl doskonały rezultat osiągnęła L. Piasecki przed D Zakrzewskim) grał on sobotnią „czasówkę",
wyMarlta Koch. przebiega .ląc 400 m w ! na czele indywidualnej klasyfikacji przed2ając o 9 sekund aktualnego
czasie 48.26 sek. Padło tak:l:e wiele j znajdowała się dwójka kolarzy · J . mistrza Polski w jeździe górskiej Innych doskonałych wyników .
Leśniewski rLegla lll przed M . Leś- A. Serediuka, reprezentanta
MaThomas Munkelt przebiegł 110 m nlewsklm (Romet Bydgoszcz).
LI- zowsza Teresin - J. Sw!nogę 'Oraz
orzez płotk i w czasie 13,66 sek. Szta- czono, że do walki o zwycięstwo w drugiego n3 Uście najlepszych • gófeta mężczyzn w sk~adzl e : Brlng- końcowej klasyfikacji włączy
się rall" w tym · .ro.ku L. Piasecklemann, ScboredeT, Prenzler, Emmel· ul1,1blenlec kolarskiej 11ubllcznośct. wie- go".
mann przebiegła dystans 4 x 100 m cznie miody - R. Szurkowski l.llb 1 Zm_ęczony samotn'\ walką z nanie
w czasie 38.90 sek. Na tym samym T Krawczyk. Obaj bowiem mieli sem i dystansem T. Mytnlk
dystansie sztafeta koblet uzyskała niewielką stratę do
prowadzącej dal rady młodz i eży ,na sobotnim powynlk 42 . 1~ sek. Na dystanste 4 x 400 dwójki po 3 etapach,
połudnle>wym etapie, który stanowim sztafeta
mężczyn
INlestaedt,
Tym bardziej.· że Szurkowski n a , Io kryterium uliczne w Aleksandroscherslng. Carlovltz, Scboenlebel u- 1 etapie w Wiskitnie
zaimponował wie. Jechał on najczt;:śc!ej w środku
zyskała czas 3.00,27. który Jest tylkQ d oskonał y m finiszem, zajmując dru- grupy. Natomiast w czołówce gruo 0,20 sek. gorszy od rekordu Euro· gie miejsce. Lider druhny stolecz- py pośclgoweJ zawsze znajdował się
ropy , uzvskanego 1 czerwca br.
· n ego Poloneza. przez cały czas jaz- R. Szurkowski. którego bacznie pildy n a plątkowitm etapie l<ontrole>wał nował jednak T . Krawczyk. Ni kt jeprzebieg walki. Znajdował się clą- dnak z kolarzy znajdujących s lę w
CZWARTY
WYNIK NA SWIECIE
gie w .. uplcy". uciekającej przed grupie pośc i g owej nte kwapił
sitł
zasadniczym peletonem dztewtętna- do pomocy Szurkowskiemu.
Malo,
Trzykrotnie bUa własny
rekord stkl kolarz y . Szurkowski prze~anlł ka:tda jego pró ba <'!ogonienia dwó jZlellń- kl śmiałków, kończ yła się „kasowaCSRS w rzucie dyskiem na zawo- jectnak ucieczkę Grzegorza
dach w Lltomierzu,
reprezentantka sktei;:o (syna byłego reorerf'ntanta niem" w wykonaniu pozostały ch zaGzechosłowaejl Zdena Silhava. U- Polskl - Rajmunda), licząc, te ten wodnlków. Nle udała się te:I: próba
zyskany przez nią najle-pszy wynik młody kolarz nie w ytrzyma n 'lrzu- dogonienia ,Piaseckiego I ZakrzewTym- skiego przez wychowanka aleksanna tych zawodach - 72 metry jest conego przez siebie tempa .
na drowsklego
Włókniarza. J.
Jaczwartym rezultatem w tym sezonie czasem G . Zielińsk! . uciekając
1 km pnE't'I metą zarezerwował so- glelę. który broni obecnie
barw
na świecie .
ble 011 tyle slł, t.e wystarczyło Ich łódzkiej Gwardii. Po samotnej go.
FRANCUZ MISTRZEM
do mety . którą przejechał z czterose· nitwle J . Jag i eła nie widząc szansy
kundową przewagą na gonląc11 go włączenia się do walki o. punkty na
EUROPY W „UO"
grupą .
lotnych finiszach spasował. za amNle oddal prowadzenia . od pierwPownechnle liczono, te układ sił bitną Jazdę J. Jagieła uhonorowany
szego wyścigu francuski
teglarz w kl;isy flkacjl indywidualnej wyścl- został Jednak specjalną nagrodę u .
Mare Rlgotoi, zdobywając tytuł mis· gu ustal! drugJ etap. indywidualna fundowaną przez władze Aleksandro.
trza Europy w kłasle ,.420". Drugi .1 azda na czas, rozegrana w
SO· wa I działający coraz aktywniej w
był Anglik Kevin Sproul, a trze- bo t nl~ pr.edpoludnle na 1'8- kllome- rozwoju kolarstwa w tym
mieście
ci Szwed - B!oern Beng$tsson. Re- trowel
trasie
prowadzącej
ze LKS Plon. Nie podjał tet walki 0
gaty o d były się w Helsingborg
w Zgierza - Krzywte do Strykowa I zwycięstwo etapowe R.. Szurkowski
Szwecji
z p<;>wrotem. W tej próbie dal . się zachęcany przez zgromadzoną wzdłui
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · tr~sy publiczność
okrzykami: „Da.
w

dal

zna-

I
I

I

I ST ART WYGP AŁ, \VŁÓKNIAHZ PRZEGRAŁ :;,~ika~risl~~yt~~~~ z~:~~~·vł ~. ~:::

Wl'dzew

Zbliżający się tydzień obfitować będzie rownież w wiele ciekawych spotkań piłkarskich,

sprawdzianem aktualnej formy.
~V
wtorek Włókniarz Pabianice gra na
swoim boisku z Bałtykiem Gdynia i zapewne
wielu kibiców zechce obejrzeć ten mecz.
Kadra Antoniego Piechniczka
przebywaJąca
we Francji i przygotowująca się do jesiennych
spotkań 11 Grecją i Albanią, których ~ławką
będzie awans do finałów mistrzostw świat~ w
Meksyku, rozegrała drugie sparringowe spotka·
nie, Przeciwnik.iem Polaków był tym razem
zespół St. Etienne, w barwach którego wy~~ę
puje Janasz Kupcewicz i który to klub jest
organiz.iorem pobytu naszej drużyny.

· L. DOMBROWSKI
8.50 w skoku w dal

-

będących

najbliższy

Bałtyk.

o

Czwarty etap w s'trykowte JICZl\Cy
133 km wygrał P. Kowalski z Legli 1
żvdka,
T. Krawczyka (Stomil 'Poznań) oraz z. Lu.
dwlnlaka (Legia 1), M.
Rosłańca
(Orzeł U1<1Zl I R. Szurkowskiego (Po·
lnnez W·wa).

1 wyprzedzając K.

czyńskl, Ctejka, Karolak, TroJan9,W·
ski - Krzyczmanik, Woźniak (od' 46
I mln. Molenda), Wlęzlk - Gajewski;
' Barcz, Matusiak.
W rozmowie telefonicznej
trener
1 Mariusz Łaski stwierdził. te bardzo
Oto dzleslęcit,1 najlepszvch zawodzadowolony jest z rozegranych do- ników tegoMcznego wyścigu szosaKorzystając z poby tu w Lodzi pił- tychczaa
testowy ch meczów.
Po mi woj 11\dzk!eg' w klasvfikacll lnk a rzy gd yń sk i ego Batt,y ku. działacze plerwsze możne
było
znaleźć
d~·wf6ualriej: J, JL Żydek IFlo.ta U
w idzewskiego klubu zaprosili
Ich na m•ejscu odpowiednich I dobrych Gd;vnła1. 2. .J. I e ~nf Pwskf (J, egb IJ)
W niedz ielę odbyła się równi eż pierwsza runw
niedzielne
popołudnie na
własne sparrln!!partnerów,
I po drugle 3. M. Leśnlew•kl <Romet 'Bdg.).
ł.
da rozgry wek centralnych o P UC'ba r Pols ki U·
Jedno w twardej walce krystalizuje się po- Z-. Krudysz (Gwardia Rat.), 5.
boisko, rozgrywaj ą c jeszcze
s.
czestniezyłv w nich zespoły Orla - WAM ' t .odż,
kontrolne spotkanie. Me-cz zakończył woli skład podstawowej jedenastki. Janow!<kl (LKS Bełcbat6w), 6.
R.
GKS Befoh a t 6w I rezerw Wl dzt"wa . Zespoły te
się remisem 1:1
a wynik ustano- Zwycięstwo nad finalistą Pucharu l;;zurkowskl !Polonez W-wa). 1.
I kto powiedział, te w piłce nożnej martwy
s.
wiony został w pierwszej
połowie Polski sprzed dwóch
lat wystawia Krawczyk (Legla tl. 8. z. Ludwt·
walczyły że zmll'nnym ~zczi:ściem i nie wszy·
sezon? Poniżej relacfo ze wszystkich tych Imsootkanla.
Bramki
zdobyli : dla Wl- drużynie jak najlepsze świadectwo. nlak (Leda I). 9. M. Kulas (Flota I)
sttie przystą]li ą do rywalizac.il z drużynami U
prez.
dzewa - Dziekanowski (10 mln.) a W plerWt<Zel połowie lepszym zespo- 10. z. Jaskuła rGwardla Kał.).
•
dla Bałt y ku - Ptaszyński (34 mln .). Iem byl! gospodarze, natomiast
w
Klasyfikacja zespołowa : 11 Gwar.
Widzewiacy zagrali tylko na Ugo- drugiej - goście. klórz:v lepiej wy- „fa Kn t.; ?I l,E>gla I, 3) Wł6knlars
w ym poziomie w · pierwszym kwa· trzymali trudy tego meczu
pod Kal„ 4) Gw:mlh
T t.6dt. 5) Rn.
dransie meczu . Po zdobyciu prowa- względem kondycyjnym . I to
jest met Bdg.. FI Otzeł ł.ńdt. 71 Legia
D ' dzenia (składna akcja Leszczyka
I dobry prognostyk przed czekającymi n•. S. Chrobry Glog6w 9) Gwardia
Dziekanowskiego\ gospe>darze zwolnl-1 drużynę rozgrywkami ligowy.mi.
Łódt.
•
u tem po . umo żli wi ają c
Bał ty kowi
Według słów trenera zespól dobrze
1 przeprowa dien le kilku
w idowisko- prezentuje się pod względem flzyczNa1ak tyv•nlejsl · t. J) ., Zaknewsld
- wych akcji ofensywn ych . z których nvm. b·akuje mu jedynie jeszcze kil- (Gwardia
' · T. Krawczvk <StoJedna z a kończy ła się uzyskaniem go- ka sparringów I odpowiedniego zgra- mil P.), 3. Kat.ł
z. udwinlak (Legia T) .
W drugim swym występie we FranJak stwierdził b'ener ADLónl
jeszcze w pierwszej czt;:ścl g ry Agen- la.
nla poszczególnych formacji , co po·rwrb)
ejl kadra polski ch piłkarz
pokonała chn lczek - mecz w St. Etlenne to- cja podkreśla te wy ni k
remisowy
Kil ku set widzom obecnym
na winno nastąpić w najblltszym czall-llgowy zespól St. EUenne 3:2 (2:2). CZY.ł si ę w szybkim temole ale pił'
tr ybu n ach przy padła zaoewne do gu- '!'le. Dziś o godz. li piłkarze Startu
Bramki zdoby li: dla k~dry - Karaś karze obu zespołów ml.en illl holskt: byłby logicznym
odzwierciedleniem stu sytu a cja z 34 n lnuty ,
kiedy gra ją ostatni mecz z Victorią
Ja- Z (w 21 I 80 mln I oraz Tarasie- sporo swobody w dru~y .1te francuR- wydarzeń na boisku, ale polscy pl!- to Dzieka nowski. egzekv.tując
rzut worzno I powraca1ą do t.o<lzl. Trewlcz (W 33 m ln .) Dla St. Etienne: kl e j przez cały mecz gr.lł
J„nusz karze rozstrzygnęll mecz na swoją wolny traf!! p iłką w spojenie słup- nować będą na własnych obiektach,
Sanchez (W 1 mln .> I Cangint (w 20 Ku pcewicz. Jego grę trener P lechnlk a I po pr zeczki. Odbitą piłkę prze- aż do momentu pierwszego meczu Il.min.).
. .
czek określił jako poprawną .
korz y ść w końcówce
spotkania, a jął jeszcze na głowę ,Jaworski,
je· I gowego :ze Stalą stalowa Wola
w1
911 zawodnlk6w I 24 zawodniczki uDrużyna polsKa grała w składzie:
s trzelcem bramki był ponuwnie Ka dna k jego słaby strzał zdołał wy- dniu 12. sierpnia o godz. 11.
czestniczą w tegorocznym tenisowym
Kazimierski - Majewski (od 46 mln,
Fr ancuska agencja AFP podkrdla, raś.
łap ać Czy żn l ewsk l.
(asz)
turnieju o· Grand
Prix, rozgrywaPawlak), W6jclckl,, M'•tv,tk, Ostrow- ż e polscy piłkarze zaczęli grać dobWarto zwrócić uwagę, te w zespole
Usa t ysfakc jon owani remisem gos•
•
•
nym od trzech dni na kortach Miejpark11
•kl Prusik (od 66 mln.
PUlPkl rze do piero od 20 mln. meczu, kiedy polskim parę stoperów w tym m•· podarze zwolnili tempo . Z, przyzwol-1 Piłkarze pabianickiego W16knlan1~ skiego Klubu Tenisowego w
Buncol, Karaś, Tarasiewicz
od 82 to r ywale prowadzili 2:0. Polscy d zię.
, . te j w mi arę g ry ~;obiła ~lt;:
nie- rozegrali sparringowy meci w War. Ponla'towsklego.
mln. Chojnacki) - Warzycha 'od 85 kl celnym strzałom Karasia 1 Tara- czu tworzyli . Roman Wójcicki 1 '1\al 1st e ty ., m a ła gierka · Niewiele oży- szawle z Uutnikiem. Zwycięstwo odM . Lewandowski ttległ swemu klumłn. Baran), Smolarek.
slewlcza odrobili' straty br amkowe demar Matysik.
wlenl a wni osły solowe próby_.
w nleślł gospodarze 2:0 (Z:O). Drużyna
bowemu koledze M. Kllśce
(obaj
- - - . . . - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - !ego
kt ór ych·
na jw ytej należy ocenić by- pabianicka wystąp! ła w tymPeresada
meczu MKT)
'k olegę k ubowego widzewiaków, I w następującym składzie:
w trzech setach 17:5, 3:6, 3:6).
Deszcz:)wa po,,.0111
unlemotllwlla
Flll pc_z a k~ . którv w . r. adchod,zącym 1od 46 mln. Stefaflczyk) Teodorzaplanowan vch
pojesezome h gowym br oml będzie barw czyk, Bardelskl, Cleslelskl, Skrydale- rozegran!e
gdyńsk lego zespołu .
I wlcz (od 37 f!'ln. Kukieła) - Man• <l v nków n~!tlnałowych. Soot k imle M .
z L. Bi eńkowski m
t.6dzkt zes1)6ł czeka Jeszcze ostał- · taj (od 46 min. Olkusz), Rutkowski, Kośki <MKT)
ni przedligowy egzamin: turniej w Skibiński, Bąklewlc• T. Jacek, (SKT Sopotl przerwan o w t rzeclm
secie przy stanie 0·3 (dwa poprzeSka rżysku Kain1e11nej, organizowany W. Nowak.
rakończvły się .,wvgraną Koś
a okazji jubileuszu GO-lecia
tamJak poinformował nas red. Henryk rtnle
ki 6·1 I przegraną 4 :6).
1 teJszych Zaklad6w Metalowych „Mes· · Górski z
„życia Pabianic" . który
Bardzo dobrze r o zpoczęli rozgryw-1 się. Nie u krywam, te przy
takim ra pokonała ł :O rezerwy
16dzklego ko" . Obok Widzewa zaproszono
do 1 obserwował kolejny test-mecz pa blaw ~terćf!nale d b
lć1 o piłkarski Puchar Polski
na stanie personalnym zespołu naszym Widzewa. w następne j rundzie prze- I Skartyska grecki zesp6ł Etnlkos oraz I nlcklej jedenastki, spotkanie rozgry- M. 1 ewandowskl
laz P~ra łódzka.
szczeblu centralnym
reprezentujący najwa ż ni ejszym zadaniem będzi e czy- clwnlkiem .tej druży n y bt;:dzie drugo- Legię I Lecha. Turniej odbędzie się wane było
podczas padającego
z L. Bieńkowskiemu j J w ierz uległa
woj.
piotrkowskie piłkarze Ul-ligo- nić wszystko. by utrzymać się
w ligowy Raków Czt;:stoch owa. Czy żby ł-5 sierpnia.
przerwami deszczu. Płyta boiska by- wt Dz!§ kolejne
· Hoffmanowego GKS Bełchatów WczoraJ
w !Il lidze Pocieszającym mote
być znów miała powtórzyć się dobra nas- 1 Ligowe rozgrywki ntnauguru le Wł· la więc śliska I utrudniała grę obu
·
·
pojedynki.
(W)
pierwszej rundzie pokonali oni
na tylko fakt, ż e zespół bardzo dobrze sa tego zespołu sprzed lat,
kiedy dzew na .l prawdo11odobnlej 11 sler11nla zespołom. Trener, Czesław
Fudalej
własnym bois\rn Pogoń
(Olesntca) p r ez entował s i ę pód względem kon-1 to od p adł z rozgryWek po pora żkach o godz. 17, podejmując u siebie wro- wykorz y stał w tym sparringu wy·
•:o (0:0), Bra mki dla
zwycięzców dycyjn ym.
z pier wszoligowymi zespołami.
clawskl Sląsk.
(W) chowanków klubu oraz tych zawod·
adobyll: Berent w SS min. i Faryna
w następnej zatem rundzie Pu•
• ' •
nlków, którzy mają szanse wej§cla I
W 80 mln.
T ak więc nie ze>baczymy w dniu I ch aru Polskl znalazły się
zespoły
Piłkarze
drugoll~oweg-0
Startu. na stałe do kadry plerwszege> zespoGKS grał w n astępującym sklą sier pni a na stad ion ie Orła w
n a- Warty Sieradz I GKS Bełchatów (po przebyW ają cy na śląsku
rozegrali lu. Najkorzystniejsze wraże~e pozodzle: Plasecld - Szkudlarek, Łuszcz. stępn ej rundzie centralnych rozgry- , wczora jszych spotkaniach), zaś pa- t rzecie sp arringowe spotkanie przed stawił po sobie Olkusz, który
po- I
,
Kukulski , Fary n a - FaJek, Dry_~al· wek Pucharu Polski, zespołu
m le- bla nlckl Włókni arz grać bt;:dzie
w ro~rywkamf. Po porażce 0:1 z Szom· trzebuje jednak
niezbędnego
doś- , 1. AGF Aarhus _ Wlsmut Aue
21
ski, Małolepsz y, Konie) (Od 70 "!'In. teckl e 1 s tall .
dn iu 5 sierpnia ze zw y cl .;:zcą meczu bierkami Bytom, remisie z trzeclo- wladczenla I mf!czowego
ogrania.
2. Ban!k Ostrava _ Llllestroem Sk
Mikulski) - Gr zyb. Berent.
Bardzo dobrze spisała ~lę natomiast I St art Radziejów - Lech II Poznań.
ligową S11artą Zabrze 1:1 wczoraj Włókniarz nie wykorzystał
kilku
Zwycl.;:stwo aw ansowało GKS do Jedenastka $leradzkleJ warty, kt6·
(sz.)
lodzianle pokonali drugoligowy Piast dogodnych sytuacji do
strzelenia
3. Llegeols _ Brondby rr
! ~!
drugiej rundy Pucharu
Polski.
5
Gliwice 3:2 (0:2). Bramki dla ba- brardl!k, a celował w tym przede
4, Eintracht _ Deventer
:
2
sierpnia o g odz. 17
bełch. Lowianie
łu cktej jed e<nastkl strze!lll: Gajew· wszystkim Bąkiewicz.
We wtorek
5. Odense _ Standard
l ·. 1t
1 ski, Barcz I Molenda. Start
na własnym boisk u gr:ić będą
z
·
•
ł
wy- na własnym stadionie o godz. 17
li
drugoligowym Zagłębiem 'Wałbrzych),
stąplł w tym sparringu w następu- Włókni arz spotyka się z Bałtykiem
. ATK Sztokholm - Górnik Zab:eg':'~;:śn;;Jrri~~o~: !po~~~~f~I! r~
jącym składzie: - Korus - Łu· Gdynia.
T. ;~e Magdeburg _ FC Nuernbe2r'.;
Tomaszowie z Grunwalde1n Poznań.
3·0
(płom.)
Do brze spi sały
się w a rundzie klubowy puchar Amery ki Południoctn), kt6ry wyprzedzi? następnego za- 8. Malmoe Fl!' - Sturm Graz
1 :o
9• SC K;arl·Marx-Stadt - se Luzern
•
•
•
piłk arskich ro~grywek o Puchar La- wej - .,Copa Libertadores" .
W rewodnika o prawie 20 minut.
Nie powiodło
się w rozgrywkach ta zespoły polskie.
wan2owym · meczu
Argentyńczycy
1:0
•ucbaru Polski d rużynie
łódzkiego
zremisowali z mistr zem
Brazylii
.JEZDZIECTWO.
W
Apa3puozt j 10. F C Zurlch - Austria Klagenfurt
Orla. Przegra li oni wy jazelowy mecz
Występujący w gr. 9 Górnik Z11b- Gremio Por
Allegre O:O broniąc
(Węgry) odbyły elę zawody jeMzlec2 :0
Konin rze po ciekawym 1 zac iętym me'. !ZU tym samym przewagi z pierwszego
kle w l!lke>kach o Nagrodę Honvedu. 11. Ferencvaroa - Spartak
Trn 8 ,, 3
8 drugim zespołem G6 rnlka
1:1 (0:0).
Bramkę dla Orla strzelił pokonał w Sztokholmie mlejs~nwv meczu zwycięstwo 1:0
J Kowalczyk był drugi,
wyprze- 1
3:1
w 75 mln. Stanowski. t od1lanle wy AIK 3 ·2 rl:l) Tym samym zabrzanie
Nasi juniorzy zajęli li miejsce
dzając J . Wlerzchowlecklego.
12. Oesters Vaxjoe
GKS Katowic<'
1tąplll w na stepującym
sklar!1le· zwiększyli
swoje szanse zdobycia na · międzynarodowym
piłkarskim
Pót.jYWANIE. Wojdat zdobył trzeci
l: l
„
ś
Zl6łk
k l ( d 44
1
o
d
j •
Turnl •ju Przyja~nl
w Budapeszc1·e. sw
medal na rozg,ryWanych
w
MOTOROWODNIACTWO. W Mar· 13. Valeren"en rBo
•r „du wł- I D lowd ~ Sto I hm no.
- r>lerws1el(o miejsca I tra ycy ne, pre · W os~tatnlm sw~ym m~czu
Polska Luksemburgu ME j ur\lorów w pły· szalek raz jeszcze potwierdził wvso.
•sbruck"
„ - s warovs kl Tn2 1
do~l~z ~!4 44z ~~'. K:1".n~~) .i:. ~~~= ~~ni:~ ~~~~:y,~~~e.l~~a n::::oł~ak~~= orzegrała z Bułgaria
(0 :1)
waniu .
ką klasę. Podczas rozegranej w War"
·
der, RaJt, Wlnde rn v Ind 55 ml n
1ą oo 6 pkt„ ale Szwedzi mają lepW rewantowym ml'czu ellmln11W20~obotę t zaJął on drugie! jlejsce szawle TJ eliminacji motorowo<in i•ch
Chalaśl:dewlczl - Stanowski, ~ A- szy stosunek bramek w Innym 'Tle- cyjny ch piłkarskich m\strzostw śwla· ~~rd P~sk~ · se~~ró:t~a~ 5~.~~ re- ~Pkl~~~~a~: °~~~ał się najlepszy
daszewskl, Rojewsk i.
czu tej grupy FC Magdeburii; wy- ta 1s~refa afrykańska) . Malawi wY·
Złoty medal
zdobył
wanzllk
N!e załamuj.;: r ąk po tvm przegra- gr a i u siebie z FC Nuernberg 3:0 grało z Mauritiusem 4 :0 (1 :0\ P!er- (NRD) 1.54.05 u stanawiając
rekord
Pił.KA RĘCZNA. W Zawadzkiem
nym meczu stw ! erd~ll Jan
To· (I ·O).
wszy mecz wygrali także
piłkarze Europy junior ów.
j (woj. opolskie) rozegrano dwa spot maszewski - trener zespołu. Pr7eMalawi - t:O I awansowali do nakania m i ędzynarodowe Juniorów
w
DUŻY
elwnlcy zagrali bardzl) •mbltnlc. ńo
wv~tępu jący w grupie 10 p!lk.1rze stt;:p~ej rundy, w której grać będą 1 55 zawodn iczek I zawodników wzlę- piłce ręcznej Polska _ NRD.
brze prezentowall się p<ld
w 7 11lę- GK S Ka t ow ice zremisowali z Oesters z Egi ptem.
!o ud z iał w XVI maratonie plywacMłodzi polscy plłkar?f'
doznali
.1 LOSOWANill
dem fizyc zn ym 1 po przerwie SZ\ b Waeks joe t :t (I ·O) Mimo straty t pkt
kim „ Zegrze 84". W arunki atmosfe- dwóch porażek 18:26 1 19:22.
ko strzelili d wi e bramki.
Pożnie) k t
l
t vmall si ę na pierw
W Bańskiej By1trzycy rozpocz11l ryczne był y w yjątkowo nlesprzyjają1
kontrolowali już przeb1e~ wvdar1cń
a .nw czan e u rz.
, 2 1 1 • się m i ędzynarodowy klubowy
tur- ce - chłodno, padający z przerwa- . KAJAKARSTWO. Klubown
ekl a
na boisku I mi mo uzyskania kl)n-· •zvm ml e.l~cu w grupie. N •
me . sce nie j piłkarski. w którym uczestniczy ml deszcz, temper atur a wody zalewu 1 kaJak·arzy szczeclńsklel(o ,..W lskorgu
taktowego gola or1e1 Slannw•kleE'I), 1 aw• nsowa l v aterenl'(en Oslo 00 zwvd- takż e. warszawska Legia. w pierw- Zegrzyńskiego poniżej 18 stopni, a powr6clla z Franc ji, "dzl• w mi"ej1
nle potrafl!i §m y W\'równac I dopro-1 r!ęstwlP
na wł•sn ym
boisku na
„
T(adzlć do do•irywkl
<;'3W lnn!lbruck 2 1 (O :t).
sz:.-m swym meczu t> lłk arze stoI eczn I m I e JscamI jeszcze ni ższa.
scowoścl Declze startowała w mię,
~
przegral! z Duklą Praga 1 :2 (0 :2}. W
dz:vnaroqowy ch regatach szczeclnian LOSOWA:'\lf'I!:
Mlell~m y również kilka rtoskonadrugim meczu tego dnia
Dukla
Do met:v w Białobrzegach dotarło nie wygrali w klasyf\kae11 1.espołołYch okazji do zdobycia następnych
e Piłk arski mlstrs Argent:vn:v ln- B ań Nk a By strzyca pokonała SKA Ro- I Jedy nie plt;:clu zawodników . Bezkon- wej prtywotąc pięć me<lall Indy t.ramek ale sztuka ta nie ud~la nlm r\cped'ente Bt1enos
Alres
r do b vlo ~+ow nad Done'll 3:1 (2 •0).
ku rency jny bvł L iz ak (AZS szc2e- I wtdualnte.
9,

icchmczk

Drug·e

WIDZEW:
Bolesta
Swiątek,
Dziuba, Wijas, Kamiński - Jaworski (od 78 min. Tąder), Romke, Wraga (od 46 mln. Waśniewski) Leszczyk
Dziekanowski (od 46 mln. MyśUńskO,
Marciniak (od 78 min. Zawadzki).

Gdyin·a I·I ·~q~~io:~:~;::;~~k~~e!!~~~~f~
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Komunikat Totka

1
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LOTEK

I
I

l

.

16, 18, 20, 21, 27, 30
dod. 46
17, 18, 22, 37, 41
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