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festiwalu śpiewaków operowych

w sobotę
z
przy-

trzydniową oficial.ną wizytą
jaźni na zaproszenie ministra

,uraw
zagranicznych Kuby Isidoro Malmterkt. Peoli minister spraw zagranlcznych PRL Stefan Olszow:1k.l.
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ZSRR
1986 - .1990

Polski

W Radziejowie -

w centrum rolniczych Kujaw - znanym z
i wysokich rezultatów produkcyjnych rolników,
gminne uroc1ystośc; dożynkowe, na które tamtejszy Związek Rolników, Kółek I .Organizacji Rolniczych zaprosił przedstawicieli najwyższych władz partyjnych l państwo
wych.

na lała
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Pr

NYz.: starostowie dożynek Zofia Mielcarek 1 Marian Gadallńskl przekazują bochen chleba przedstawicielowi klasy robotniczej Janowi Kamiń
skiemu z Zakładów Azotowych we WJorławku,
CAF - Matuszewski - telefoto

PO ZAKON°CZENlU

Przvwódcv Czechosłowacii przvieli
delegacie woisko,„e bratnich armii

apieża.

Cwiczenia te wykazały poKulikow - że ·
wojska Zjednoczonych Sił Zbrojnych są w pełni świadome odpowiedzialności
jaka spoczywa na
nich w dziedzinie obrony rewolu·
cy.inych zdobyczy swych narodów.
Nieustannie podnoszą wyszkolenie
bo.j owe i gotowe są udzielić należnego odporu każdemu agresorowi.
wiedział marszałek

5 mln

żł

•

•

Paweł

.Il
na teren
misji, katolickiej w prowincji Ontario, założonej w XVII wieku
przez ·1ezui·tów francuskich.
Papieża Qczekiwało kilkaset osób, w
tym przedstawiciele misj.i l wodzowie plemion Indiańskich. .

na konto

Po.mnika-.Szpital a CZMP

Jan Paweł II odwiedził leżącą
w ~bliżu mi~ji osadę Indian Hu;
ronow. Witała go tam młodziet
indiańska
w tradycyjnych strojach llwego plemienia.
Po

•

południu

papież

nadzorującvm realizację

międzyna

rodowego oaktu praw obywatelskich i Politycznych. W jego skład
wchodzą
wybitni przeds'a wicie le
nauki ·prawa i specjaliści z zakresu oroblematyki praw człowieka,
Wybór przedstawiciela Polski na
iednego z 9 nowych członków jl:omitetu, spośród 21 kandydatów,
s.tanowi dowód uznania społecz
ności międzynaro:lowej dla real_izac.ii orzez .Polskę oostanowień mlę
dzvnarodowego oaktu praw czło
wieka.
(PAP)
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W %61 dniu roku

słońce

szło o godz. 6.13 zajdzie

o

18.46.

wze-

rtał

Jmi niny obchodzq:
Lambert. Juśtyna, Franciszek,
Robert, Hilaegarda

Dyżurny

synoptyk

w dniu dzleslejszym przewiduję
dla Lodzi następującą pogodę:
zachmurzenie na . ogół duze z
możliwością
deszczu.
Temp.
maks. w dzień 15 st. Wiatr umiarkowany z kierunków wschodnich.
Ciśnienie o godz. 19
992,7 hPa (744,1 mm).

wyno~iło

Wainieisze rocznice
1944 - Bitwa pod Arnhem, w
której brała udzi~ polska brygada spadochrll'll.owa,
1954 - Zm. T. Banachiewlcz,
astronom, matematyk.

Taka sobie

myśl

odprawił

mszę

na lotnisku Downsview w
Toronto, a
wieczorem
spotkał się z miejscową
grupą
Słowak6w wyznawców prawosła
Nfr,.: w Imieniu. odznaczonych przemawia Edward K.apsa - dyr, Inst. wia. w katedrze pod wezwaniem
Ziemniaka w Bonln11 koło Koszalina.
Cyryla I · Metodego, wzniesionej w
C.t.r - Zbl1nl1w Matldz•wtld - tel1fote
roku 1980.
pobliżu

.

W Nowym Jorku odbyły się wybory do Komitetu Praw Człowie
ka ONZ. W ich wyniku, do komitetu DOwołany został prezes Naczelnego Sądu Administracy jnego
PRL, ldoc. dr Adam Zieliński.
Komitet Praw Człowieka ONZ
jest międzynarodowym organem

wKanadzie

W sobotę rano ·Jan
przybył
helikopterem

Jeden z największych dotychczas
Jednorazowych przekazów - w wysokośC'i 5 'lłlln zł zasilił konto budowy Pomnika-Szpitala Centrum
Zdrowia Matki-Polki w Łodzi. Pieniądze
te są od Stowarzyszenia
Dziennikarzy PRL. a uzyskane zoNaczelny dow6dca Zjednoczooych stały z wpływów ze sprzedaży loGil Zbrojnych państw-stron Układu sów Międzynarodowej Loterii Dzien..
Warszawskiego, marszałek Zwiąku
Radzieckiego
Wiktor
Kulijtow, nikarzy, której pierwsza edycja pn.
w wypowiedzi udzielonej kore· ,,Błękitna'' dobiega właśnie końca
sponden towi TASS wysoko ocenił w całym k~aju.
ćwiczenia bratnich wojsk l
ich
sztabów.
(PAP)

·Polo cz on iem
Komitetu Praw
Człowieka ONZ

Koor~ynacja planów

Swięto pfon6w wLedczą<:$ caloroc.zny trud rolni:ków i p.raOCi'\Vników rolnic.twa )eBt okazją do podsumowania dobrych tegorocznych
plonow zbó;ż, do wyrażenia uznania ludziom rolniczego trudu za
coraz większy wk1ad w rozwiązy
wanie problemów żywnościowych
16 bm. zakończyły się w Warszawie trzydniowe r{)Zlllowy kOO!I'dyi-gosp.xiarczych naszego kraju
nacyjne dotyczące planów na lata 1986-1990 oraz planów perspektyJ.)ożynki ·w Radziejowie są rówwicznych do 1995 r. prowadzone pod kierownictwem przewodniczących
nież okazją do szer&i.ej oeeny dooentralnych organów planowania PoLsk·i i ZSRR,
wLoopremierów
rob'.;u całego rolnictwa i gw.podarManfreda Goirywody i NLkolaja K. Bajbakowa.
ki żywnościowej w 40-leciu .Pol.ski
Ludowej, do podsumowania bieżąoej realizacjj zadań nakreślonych
Pr2lewiduje się, że w
wynj.ku ZSRR ma także na celu zapewJ)OIStępu w
uchwałami wspólnego plenum KC skoordynowania
planów wielolet- nienie znaczniejszięgo
PZPR i NK ZSL mających na celu n~eh nastąpi intensyfikacja i dai- dziedzinie specjalizacJI i kooperacji
rozwijanie rolnictwa oraz osiąg- sre ro:zszierzenie współpracy gospo. produkcji, Chodzi też o wspólne
na rzecz zwiększenia
nięcie samowy.starczalności
żyw- darcze.i
między Polską i ZSRR. działania
goopodarowania.
ilościowej w Polsce.
. Umożliwi to skuteczniejsze rozwią- efektywności
Slllrowców.
Zebrani na stadionie w Radzie- zywa.nie
Wielu najtstol.niejszych zmniejszienia zu.i:ycia
jowie rolnicy i dożynkowi goście problemów naszej g-05):)0dar-ki n.a- paliw i energii, zwięk.szani.a samo.serdecznie powitali
zajmujących rodowej, lep&7.1ę wykorzystanie zdol- wystarcza.lności żywnościowej.
miei&a na trybti.nie
honorowej nośei pro<lu.kcyjnych . prremysłów
przedstawicieli najwyższych władz obu krajów, ootymnlny wybór kie•
partyj.nych· i państwowych z I ee- runków inwestowania.
kreta.rrem KC PZPR, prezesem Ra16 bm. I &ek.reta.rz
Komitetu
.
(Dalszy ciąg ·na str. 51
planów Pol.s:k!
Koordynacja
Centralnego
t>i:PR, · prezas H.ady
M1nist.rów t>RL gen. armii Wojciech
.Jaruzelski przy jął · przebywa jące!(o
w Polsce na zaprooz.enie
rządu
PRL zast~pcę
przewodnicz.ące"!o
Rady Mtni.strów ZSRR, przewodniczącego Pań.stwowego
Komiitetu
15 bm. na spotkanie do Bel- sekretarz KC PZPR - Kazimierz Planowania ZSRR Nikołaja K. Bajbakowa.
wederu przybyli przodujący rol- Barcikowski,
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenicy indywidualni. pracov, 'l•CY
W trakcie rozmowy podkreśl.o.no
PGR, spółdzielcy . dzlałac-;:e l(Ó- nia Polski otrzymał m. in. Wł•dy
dyr, PGR Bia- wielkie znaC2lenie. ja.kie d!la dalłek rolniczych pracownicy p!a- sław Szołowski &1lego
rozwoju
WSllechstronnei
c.ówek obsług! rolnictwa. przed- łaczów, woj. piotrkowskie.
Krzy?, Kawalerski OOP otrzymali współpracy między Po~~ą i Związ
siębiorstw I instytucji działają
cych n.a }ego pątrzeby oru m. in.: Leon J)ownarowiez - dyr. kiem Radzieckim
mają u.slalenia
przedstawiciele nauki roln·o.,'7ej. PGR w Rszewle, woj, t(ldzkie; Ma- tegorocznej narady
gOSl)odarczel
To tradycyjne. po zakońctonych l'ian Kolbert - rolnik z Kraszko- krajów
RWPG
na najwyższym
żnl wach, sµotkanie stało się oka- wic.
woj.
sieradzkie:
Tadeusz szt-reblu ora:z gpo.tka.nia prz.ywód·
zją do wvrażenia uznania i 00<17.ię Kwiatkowski dyr. gospod.. i;o- ców obu kirajów, a w szc~ólno~
kowania ludziom rolniczego t.1 µdu mocniczego przy Zespalę &;:kół C! długofalowy orogram W1Spółp.ra
za pomyślnie przeprowadzone z.b10- Rolniczych w Zduńskiej Dąbrv>wie, C'Y' gosoodarcz,ej I na u.kowo-'ł:echini ·
ry zbó:i I rosnącą produkcję żyw wo.i. skierniewickie; Jan Senejko - cznej PRL t ZSRR do 2000 roku.
ności ora:i: coraz większy udział w z-ca dyr. wydziału w Urzędzie Worozwiązywani·u problemów gospo- jewódzkim w Sk'erniewicach.
(PAP)
darczych naszego kraju.
W czasie spotkania blisko 10~
bowa grupa wyróżniających się w
pracy zawodowej I 1Połecznel roln.ików oraz pracown.ik4w rolnictwa
udekorowana została odznaczen!11.mi
I
państwowymi
p~yznanyml
lm
Papież Jan Paweł II, który od dziła się SO-tysięczna rzesza Poloprzez Radę Państwa .
Aktu dekoracji dokonali: l'Jrze- siedmiu dni przebywa z · wizytą nii. W homilii papież m, i.n.
wodniczący Rady Pąństwa Hen- w Kanadzie, w piątek wieczorem zwrócił uwagę na znacżenie uwięzi
z macierzą.
ryk Jabłoński, prezes NK ZSL Wi- odprawił po polsku mszę na sta- trzymywania
eepremler _ Roman Malinowski dionie w Toron.to, gdzie 'zgroma- Polonia kanadyjska liczy ok 400
tysi.ęcy osób, z czego blisko
100
oraz członek Biura Politycznego,
tysięcy mieszka w Toronto i okolicach.

gospodarności
rozpoczęły się

Sekretarz generalny KC KPCz,
prezydent CSRS, Gustaw Husak
oraz członek Prezydium KC KPCz,
premier Lubomir Strougal wrę
czyli w piątek szefom i członkom
delegacji
wojskowych
uczestniczących w ćwiczeniach Zjednoczo.
nych Sił Zbrojnych państw
stron
Układu
Wars2awskiego
· „Tarcza - 84", pamiątkowe medale, wybite z okazji 40 rocznicy
zakończenia
walki
narodowowyzwoleńczej
na.rodu czechosłowac
kiego oraz wyzwolenia Czec:hoslo.
wacji przez Armię Radziecką, a
także okolicznościowe medale, upamię t niające
40 rocznicę słowac
.kiego powstania narodowego.
Medale otrzymali też naczelny
dowódca Zjednoczonych Sił Zbrojnych państw
stron Układu
Warszawskiego, marszałek Związku
ku Radzieckiego W. Kulikow oraz
szef sztabu tych sił'. generał armii A. Gribkow.

dz!, a zabiorą je:· Marek Torzew•
ski (tenor) i Jolanta Bibel (mezzosopran). Wyróżnienia otrzymali:
Krzysztof Bednarek (tenor) Łódź,
Barbara Dobrzyńska
(mezzosopran) Warszawa . Janusz Kowalski
(tenor) Warszawa, Piotr Wnukowski (tenor) Warszawa.
Nagrodę Minister-stwa Kul~ury I
Sztuki za
najlepsze wykonanie
arii z polskie.i opery przyznano
Januszowi Kowalskiemu, jedynemu amałiorowi
wśród\ 12 finalistów. Marek Torzewski został uhonorowany
nagrod11
Polskiej
Agenci! Artystycznej .,PAGART"
dla najlepszego tenora I nagrodą
,,Lata
z
Radiem"
przyznaną
przez krynicką publiczność.

Wieczornym koncertem laureatów zakończył .się XVIII Festiwal
Arii I Pieśni im. Jana Kiepury.
Po dwustopniowych eliminacjach
spośród 92 śpiewaków, jury - pracujące pod
przewodnictwem · nestorki polskich wokalistek Wandy
Wermińskiei
i Bogusława Ką
czyńskiego, wyłoniło 12 final,stów.
Sąd konkursowy pastanowił przy·
znać: I nagrodę
„Grand Prix
Kiepura" - Barbarzę Rusin· Knap
(sopran) z Łodzi.
Kolejne dwie
nagrody pojadą również do LO-

Program i>0bytu St. Olsrzowskiego
'Dr•wlduje m. In. rozmowy plename. Minister złoty wieńce p0d
pomnik.iem bohatera narodowego
Jose Martlęgo oraz na grobie 1ego
towarzysza walki o wjzwolenie Kuby '• Pod kolonializmu hiszpańsk:t>go.
POlskiego generała Karola Roloffa:

I reatami

Próżnowanie jest nauczycielem

zła.

Uśmiechnij się

~H.//.///HH/.//AV./././.H././.U...NXUHHHA""..U..UAVU/H'~~~.UU.UH..U..U~./AV.UU./.UU././HH./U.H./././././H.////./.H./A
Dlllsiaj wieczorem jury ogło
werdykt. Festiwalowa giełda
jakoś niewiele jednak zajmu it> slę
tym bliskim iuż taktem I fest i watowe emoc.ie wciąż nie zwyzkują.
„Kamienne tabli<:e" Petelskich na
które do festiwalowego kina ciąg
nęły tłum,Y.- rozczarowały kou;i::Jetnie. Z pięknego romansu W. Żu
krowskiego zrobiło sie tante filmowe romansidło ozdobione loµaf.o.
logią polityczną i folderow.vmi obrazkami z Indii. Na dodatek trud·
no ·sie nie zgodzić z powtarzanvmi
podczas konferencjl opiniami. że
obsadzenie w główne1 mesklei roli
Krzysztofa Chamca jest dotkliwą
pomyłką. Natomiast z pewnością
zasługuje na uwagę filmowa i.nter·,
pretacja Witkacego zaprezentowa·
na przez A. Kotkowskiego „W małym dwórku".

si

Za to festiwalowe emocje sk6~zy
ty znacznie 1uż nie na sali kinowej I nie z powodu tego co na
ekranie. O~zekiwane przez Ws7Ystc:ich Forum Stowarzyszenia FUmowc6w Polskich nagle, tuż przed :1"0'%-

s
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(Korespondencja
Poczęciem obrad okazało się dostępne wyłącz.n)e (jak nigdy dot.ąd)
dla członków SFP. Dziennikarzv nie
wpuszczono czyniąc. po dług;ch
oertraktac.iach, ustępstwo na rzecz
szefów pięciu pism filmowych i
Zarządu Sekcji Krytyki Filmowej
SD PRL. Po tym podzi-ale dziennikarzy na równych i równiejszych
temperatura festiwalowa podniosła sie znacznie. Oczywiście można
by długo relacjonować opinie jakie
sypały sie w dziennikarskim gronie, wytaczać najcięższe armaty w
postaci jednoznacznych przecież, a
zawartych w poważnych dokumentach stwierdzeniach o dootępie do
informacH (0<:zywiście jeśli nie jest
to tajemnica $łUtbowa), ale zost11w-

filmy, ale
48

własna

my ł10 jut dla mneio forum. To
gdańskie, sekreta.n Stowarzyszenia
Filmowców Polskich określił tut
przed · je&o rozpoc2'clem1.
-

„Oczywlśele będde krytyczńe''

mówił.

W obecn.oścl najwyższych
ostro więc wyrażano niezadowolenie, postulowano l przedstawUulo oczekiwania nie zapomina·
jąc o oczekiwaniach najwyższyćh
sędzi.ów twórczeio dorobku, o pubUcz.noścl. W azczegóły jednak nie
śmiem się wdawać jako, te r6żt,tl
z obecnych na forum, zó:tlnie o je110 zawarlośct mówili.

-

tytułów

mają

teł do „wglądu"
fabularnych, od ,,Pa-

sażerki" oraz „Popiołu I diamr-ntu" POCZynaJąc I 100 filmów ani-

władz

Ale a,fr.iyjmy za Jenae Jedne
festlwalo" drzwi, ~ ł.I 1 Il.~

'

'

Gdańska)

z

sem: „Film Polski". Ciągnące się
w nieskończoność festiwalowe za•
duszki wspierają bowiem targi.
„Film Polski" rozesłał du:i:o wcześ
niej zaproszenia. Jak mówi dyrektor ttroiy Michał
Bukowski
przyjechało ok. 30 kontrahentów z
15 krajów. O handlowych efektach
targów nie da się dzli jeszcze mówić do końca, ale nasza firma eksportowo-im1>0rtowa obiecuje sobie
sporo zarówno po śprzedaży filmów
jak l ewentualnej koprodukcji. Ponoć z clekąytymi oler.taml przyjechali: prezes II programu TV RFN
i przedstawiciel IV programu BBC
z Wielkiej Brytanii. Trudno powiedzieć co · naprawdę Interesuje kO'!l~
tra]lentów. Oalądaj' festiwalowe
''.'·t,

mowanych, Wszystko to na kasetach.
- Czy •Ił tytuły, które Ich szczecólnle interesują?
- Interesuje ich to, co jest do
kupienia. Nie szukają sensacji. Np.
> głośne w 1981 r. filmy zabi.,.gali
już . wówczas.· Dziś te tytuły pr7.ebrzmlały mówi dyrektor.
- Czy „Filmowi Polskiemu" bra·
kowało targów?
- Tak. Jest to stosunkowo tani
spas6b zebrania kontrahentów· i ta.
kiej łącznej prezent9.cji oferty. O·
becnie są przymiarki do kontraktów na dobrych kilkadziesiąt· tysięcy dolarów stwierdza M. Bukowski.
Tak oto mamy jeszcze jeden obiecujący, zdaniem •. Filmu Polskiego", acz niewymierny efekt festiwalowego tygodnia. Może rozmo\vy
o werdykcie ożywią to festiwalowe
mor.ze m.adwe.
RENATA SAS

- Czy pani nie Słdzl, źe my
oble marnujemy. tu naszą mło
dość?

•

w

ROCZNIC:ę

BITIVY NAD

U"oczystośei

BZURĄ

Złote

medale .dla Polski
na targach w Brnie

w Kutnie

Dwa złote medale zdobyły pol·
&kie wyroby na XXVI Międzyina.
rOdowych Tan:-gach
Maszyno !.'ych
w Bmie. Wyróżniono
nimi prasę PAWN 100 GC i
zakładów
„Hydoma~" w Warszawie,
wys ta.
wiona przez
,,Metalexport" i defektograf MD 12, produkcji „Me-

AFERA FLICKA .

Początek

procesu
w styczniu ·

Jrlz,: podczaa manlfesta.cJl.
CAF -

A.

Rybczytiskl - telefoto

W ~bot• w 45 ro@llicę bitwy dnia odbyła słę w Kutni•
sesja
największej bLtwy w popularnonaukowa PoŚWięoona hiswojnie obronnej Polski w 1939 r. torii bitwy nad Bzurą oraz wojlodbyła się w Kutnie (1,,,-oj. płockie)
nie obronnej Polski we wrześniu
patriotycz.na ma·n ifestacja ~połe 1939 r. Otworzył ją· przewodniczą
czeństwa połączona z apelem po. cy Rady Ochrony Pomllli•ków Walle'-łych.
Udział
wzięły,
pOZa ki I Męczeństwa gen. dyw.
Wabyłymi
żołnierzami
armii: „Po- cław Jagas.
(PAP)
znań'' i „Pomorze",
delegacje 13
województw - kombatantów
II
wojny światowej IOra:i:
żomierze
Ludowego Wojska Polskiego
d
młodzież. Przybyli członkowie Biura Polityc~nego KC PZPR: I se_
kretarz KomLtetu Łódzkiego PZPR
Tadeusz Czechowicz, robotnlik
z
„Cegielskiego" - Stanisław
Kał
nad BZllll'll -

Rozprawa sądowa przeciwko byłe·
mu ministrowi gospodarki Otto
Lambsdortowi (FDP) oraz jego poprzednikom: Hansowi Fridenchsowi (FDP) i byłemu menedżerowi
koncemu Flicka Eberhardowi
von Brauchitschowl rozpocznie się
10 stycroia przyszłego roku.
Lambsdorf,
Friderichs i von
Brauchitsch będą odpowiadać przed
izbą karną za korupcję względnie
łapówkarstwo. Chodziło o tzw. słyn
ną aferę koncernu Flicka, pole~a
jącą na • zwolnieniu od podatkow
w zamian za dotacje finansowe dla
partil.

Księżna

kus.

Uroczystość zakończyło

urodziła

złOŻe

Diana
drugiego syna·

nie kwidów w miejscach pamięd
narodowej. Gru.pa
lromba ta!lltóW
Księżna Walii Dian& opuk!ła w brał się tłum gapiów i ponad setotrzymała medale ,,za udział
w niedzielę klinikę Położniczą st. Ma- ka fotoreporterów oczekujących na
woj.nie obronnej 1939''· Odsłonięto ry w londyńskiej dzielnicy Paddmg- Dianę od wczesnych godzin rantablicę pamiątkową w
muzeum ton, gdzie w sobotę powiła dru- nvch.
b:lltwy nad Bzurą. Te.go
samego iiego syna. W bramie szpitala ze- -Już na kilka dni przed porodem
londyńscy bookmacherzy przyjmowali zakłady, jak będzie nazvwać
się mające przyjść na świat dziecię. Panowało przekonanie, że bę
dzie to chłopak i że rodzice nadadzą mu imię George albo Philip.
Tymczasem okazało się, że Diana
i jej małronek książę Karol posta.
nowili nadać chłopcu imiona HcnTy
Chades Albert i że będą go nazywać „Harry". Żaden z członków
rodziny królewskie! nie nosi imienia Henry l przypuszcza się że
imię to wybrano na cieść ~r~la
Belgijski komitet rządowy dl. ,,Pegard". Wiadomość o tym przy- Henryka VIlI, założyciela Kosc10p01ityki zagranicznej wyraził o- jęta została w Belgii jako sensa· ła angU.kańskiego.
atateczn11 zgodę na dostarczenie cja, ponieważ chodzi o niemal
Prasa londyńska pełna 1est uczeZwi~kowi
Radzieckiemu pięciu identyczne maszyny, jak ta, której gółów na temat porodu, ktary trwał
nowoczesnych
obrabiarek firmy eksport do ~RR został zabloko- dziewięć godzl!ll. Księżna Diana poWjlny w sier~niu br. prze~ władze wiła Henry'ego w tej: samej ldinipod oczywjatyni
n.acJsklem Wa- ce w której przyszedł.- na.. świat w
szyngtonu. -.
'
19Sl roku jei Pierwszy sYn William.
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Bel~ia

dostarczy obrabiarki
do Związku Radzieckiego

Strajk
w „General Motors"

Kierownictwo Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Samochodowego (UAW) podjęło w
piątek decyzję o rozpocząciu atrajku w 13 zakładach największego
w Stanach Zjednoczonych koncernu samochodowego „General Mot.ors". Decyzję podjęto po odmowie kierownictwa koncernu apeinlenla postulatów związkowców w
dziedzinie
poprawy
warunków
pracy i wynagrodzenia. Prowadzone w Detroit rozmowy na temat
zawarcia nowej 3-letniej umowy
zbiorowej znalazły się w całkowi
tym Impasie. Ocenia się, że w
strajku weźmie udział 59 tya. pracowników „Ge'neral Motors".

Gdzie urodził
Kolumb?

się

Każdy uczeń wie, że Krzysztof
Kolumb urodził się w Genui. Jednakże historyk hiszpański Gabriel
Verd pozwolił sobie zakwestionować ten o0wszechnie akceptowany fakt. W swej
opublikowanej
niedawno ksi11żce .,Zbiór o zagadce Krzyszt.ofa Kolumba"
badaCJ:
wystąpił z tezą, że słynny :!:eglarz
był rodem z miasteczka Felanech
na śródziemnomorskiej wyspie Majorca.
Swój ,„wiatoburczy"
wniosek
Verd postanowił ogłosić po ośmiu
latach dokładnych badań różnych
dokumentów, jakie zachowały 11ię
do naszych czasów z epoki Kolumba.

Informując o tej nieoczekiwanej
decyzji, która miała zostać utrizymana w tajemnicy, dziennik ,,Le
Soir" stwderdza, że przy obecnym
przyznaniu licencji eksportowych
p0m!nięto COCOM (organ NATO
ds. kontroli handlu z krajami
socjalistycznymi, nadużywany w ostatnich latach przez USA do
wręcz absurdalnych utrudnień w
współpracy
Wschód - Zachód).
Wyndka stąd. że w sierpniu br.
władze belgijskie ugięły się pod
naciskami USA wbrew własnemu
przekonaniu zaś teru stawiają
.Jednak na swoim.

Tragi cz ny wypadek
na opolskim lotnisku
Do tragicz.nej w skutkach katastrofy doszło Hl bm. na lotnisku
Aeroklubu Opolskiei<>. Kil·k& minut p0 JIO(iz, 17 - aamolot „An-2"
roz.począł ostatni w tym dniu lot
wycieczkowy nad miastem. W trakcie wznoszenia się masa:yina - z nieWiadomych przyczyn - runęła na
ziemię z wysokości ok. 20 metrów.
Na m!ejsou śmierć poniosło 5 m6b,
w tym jedno dziecko, a IS osób według wstępnych ustaleń - zos·tało rannych. Do godzin wieczornych
w szpitalu zmada jeszcze jedna
osoba Stan 10- osób jest ciężki. W
Wojewódzkim Szpitalu ZespolonY:m
w Opolu kwa walka e Ich żyQle.
....;.

Czy boks

Wiele wskazuje- na t.o, że tak
popularmy w ostatnim okresie aerobic może stracić swą dominującą
p0zycję przynajmniej wśród kobiet
amerykańskich, na rzecz dys~ypli
ny sportu, któta wydaje się być
wyłącznie męska a mianowlcie boksu. Jak informuje dziennik
Los Angeles Times", p!!inie w Kafuornli dbające 0 linię coraz CŁęś
ciel„. zakładają rękawice bokserskle I zasypują gradem ciosów worki treningowe. Istnieje tylko jeden
zakaz - walki 1 żywym przeciwnikiem.
Ten nowy rodzaj ~wlczell fl.zycznych przynosi zadziwiające rezultaty, Cwicz11ce kohiety twierdzą, że
boks Jest bez l)Orównania l~JJSZY
od aerohiku I n.ie tylko poprawia
ich samopoczucie fizyczne, ale 1
psychiczne. „To jest ja•k nałós
powiedziała
23-letnla mieszkanka
Hollywood Laurle Har~oua-. - pozbywam si• w trakcie ćwiczeń
wazelklch frustracji. Można si• wyładować I przelać aw. odczucia na
worek treniniowy".
Jeden z trenerów Y>rowadzĄcy sajęcia boksu dla kobiet, Al Lonf,
kitóry aam niegdyś był zawodowym
bokserem, stwierdził. :l:e panie szybciej opanowują technikę boksu niż
mężczyźni. Powied'Ział on, że kohiety „s11 bard'Ziej skoordynowane
i ezybko oPanowują zasady tego
spol"tu". Lon1 przypuszcza, że dzieje Iii! tak d.late10, it kroki boksera przypom.imają taniec, a więk
szoAć kobiet ma wrod'ZIOne zdolności do nybklego chwytania rytmu.

MOŻE

TAK I W

ŁODZI?

Przedszkole w 9

miesięcy

Współcześni

llJ bm. w dzielnicy Str11emięcin
Grudziądzu (woj. toruńakle) o-

han~larze

tw&rto -

niewolnikami

Nowa miss USA
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łi!'...

.e_

niedziela
nie o;łabiła
od kilku dni ataków
zachodnioruemiecklch na mini..tra
spraw zagranicznych Włoch, G ulio
Andreottie10. za jego wypowiedż,
że dobrze jest, Iż istnieją dwa oań
stwa niemieckie i tak Powinno oozostać,
Natężenie ataków
teszrze
wwosło, a epitety kierowane Pod
adresem Andreottiego aą coraz bardziei bezceremonialne. '
Rząd federalny nie p<>przestal na
wezwa.n iu w piątek ambasadora
Włoch do MSZ. gdzie jeden z wiceministrów wyraził „niezadowolenie rządu federalnego" z oowodu
tej wyoowiedzi. W 11ied-zielę ambasador wezwany został - rzecz
niezwykła p0 raz drugi, przy
czym tym razem sam minister
Nawet

trwających

Otwarcie Miedzynarodowego
Biennale Plakatu
Międzynarodowe Biennale Plakatu - jedna z najważniejszych imprez naszego kalendarza kultural·
n ego ..:... zostało otwarte po raz dziewiąty 15 bm. w salach warszawskiej •.zachęty".

spraw zagr~;c.znych H. D. Genscher O:iwiadczył. że rząd bouski
jest nie tylko zaskoczony i dot.knietv. lecz ,,szczególnie roz.czat'OWany
poważną
przykrością"
jak,
wyrządzooo Bonn. 1'akie kanclE:rz
H, Kohl, minister stanu w MSZ
A. Mertes oraz minister do $praw
stosunków wewnątrzniemieckich H.
Windelen uz.nali za koniecz;ne wyp0wiedzieć się w takiej sameJ tonacji publicz.nie. przy czym ten
ostatni wyraził się srzczególnie brutalnie. mówiąc o „ wyjątkowym cynizmie" szefa włoskiej dyplomacji.
Ingo Friedrich. sekretarz geneutlny
tzw. parlamentu europejskiego z
ramienia partii Straussa CSU
zażądał nawet ustąpienia Andreottiego jako przewodniczącego europejskiego zjednoczenia partii chadeckich, z POWodu .,skandalicmej
wyp0wiedzi".
Nie przebierają w słownictwie
również
komentatorzy miE6'Zczań
skiej prasy RFN. gdzie pełno określeń w rodzaju .. grubiańska niegrzeczność", „bezceremonialna
ingerencja w wewnętrzne sprawy".
„bzdurne wypowiedzi" itp. W czę
ści komentarzy, pełnych wymyślań
pod adresem włoskiego polityka
przyz.naje się jednak (politycy boń
scy atakujący Włocha to przemilczają), że wypowiedział on tylko
to, co .,niemało zachodnich pol;tyków myśli od dawna" („Rheinische
Post"). Podobnie .,Wiesbadener Kurier" zauważa , że „minister spraw
zagranicz.nych Włoch nie jest jedynym wśród zii.chodnicll pr-.i:yjaciół I sojuszników RFN, którzy na
myśl o zjednoczeniu Niemiec czują
się nieswojo".
W Bonn wg agencji DPA odnotowano również, że wł0skie MSZ
w oficjalnym komunikacie „ostroż
nle potwierdziło" wypowiedzi Andreottiego. a sam Andreotti przed
odlotem do Arabii Saudyjskiej wyraził wątpliwość, czy rzeczywiście
iest pierwszym od 20 lat politykiem zachodnim, który wypowiedział publicznie taką myśl, bo on
sam wypowiedz.iał ia już wcześniej.
..Kto kiedykolwiek utrzymywał, ż•
polityka wschodnia oznacza 2jednoczenle Niemiec?" - zareagował
oolemlc7J11ie ovtaniem AndreotfJ..

IX/X MBP otworzył min. Kazimierz Zygulski. Przy>byli licznie
przedstawiciele
zainteresowanych
organizacji i instytucji, środowisk
kulturalnych stolicy I związków
IX/X MBP, które odbY'Wa si11 po twórczych. Wśród gości obecny był
4-letniej przerwie, należy do re- przewodniczący Narodowej Rady
kordowych, o czym świadczą licz- Kultury
Bogdan Suchodolski.
by. W tym roku nadeszło ponad
3500 prac 1100 a,µtorów z 42 kra- Ekspozycja czynna będzie do koń
ca października.
jów wszystkich kontynentów.
Komisja
kwalifikacyjna
pod
(PAP)
przewodnictwem Waldemara Swierzego dopuściła do konkursu 674
prace 525 artystów, które - zgodnie z regulaminem podzielone
zostały na trzy kategorie: plakatów ideowó-społecznych, kulturalnych I reklamowych.
12-osobowe jury, obradujące pod
przewodnictwem Stiga
Hogdala
(Szwecja) w dniach poprzedzaj11Odbyło
się
posiedzenie
Rady
cych otwarcie, przyznało medale i
wyróżnienia w każdej z kategorii. Krajowej Federarji Konsumentów,
Złote medale otrzymali:
Frieder podczas którego dokonano zmiany
Grindler (RFN) za plakat pt.
szefa tej młodej,
„Skończyć z rakietami
atomowy- na stanowisku
mi", Wiktor Sadowski (Polska) za altt już powszechnie znanej i zaolakat do przedstawienia baletowe- służonej orgęnlzacji. Rada wyraziła
go „Goya" w Teatrze Wielkim w
Annie
·Warszawie, oraz Makato Salto (Ja. serdeczne p0dziękowanie
t;>rzebywający w Warszawie dynenia) za p akat reklamowy obu- leędzierskiej ta kie:·owanłe przez
rektor artystyczny mediolańskiej
•Wia firmv Garo.
nią· federacją, jak również. za jej
,,La Scali" - Cesare Mazzonis r.awielki osobisty wkład w powstanie powiedzia\
zaproszenie polskich
i roz\'{Ój ruchu konsumenckiego. muzyków na koncerty w tej sł~·n
Jako minister handlu wewnętrzne nej Placówce. Planowane są wygo i usług będzie ona nadal ak· stępv w Mediolanie Polskiej O:·kiestry Kameralne.i, jednego z naszych
Poza tym okazało się, że siła c10sów tywnym działaczem federacji.
chórów oraz koncert kompozytorprzedstawicielek tzw. słabej płctoka
ski Krzysztofa Pendereckiego.
zała się o wiele większa, niż przyNowym prezesem Federacji KonPlany rozszerzenia polsko-wło
puszczano. Prasa amerykańska są sumentów została Małgorzata Nie- skiej wymiany muzycznej były odzi. że boks kobiecy wkrótce stanokulczycka,
która pełniła tę ma wiane 15 bm. oodczas sp0tkanie się popularny również w innia Cesare Mazzonisa z ministrem
funkcję w poprzedniej kadencji.
kultury i sztuki
Kazimierzem
nych (poza Kalifornią) 1tanach
Zygulskim.
USA, a być mOŻe I za granic14.
(PAP)
(PAP)

Nowy · prezes

Federacji Konsumentów

Pof scy muzycy

wystąpią w„la Scali"

aerobic?
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.wk1·aju i na świecie

PRZYBYŁA

DELEGACJA
ZWL\ZKOWCOW CSRS
11 bm. przybyła do Polski z

przyjacielski! w!J:ytą delegacja Rewolucyjnego Ruchu Zwi11zkowego (ROH)
Czechosłowacji z członkiem Prezydium Komlte.tu
Centralnego KPCz,
przewodnlczlłcym
Centralnej
Rady
Zwl11z.ków Zawodowych, wlceprzewodnlcz11cym
Swlatowej
Federacji
Związków Zawod1>wych Kuelem
Hoffmannem.
ORDER SZTANDARU Pl\ACT
I KLASY DLA ZIELONEJ GORT
Zielona Góra została 18 bm. od-

znaczona Orderem Sztandaru Pracy
t klasy.
Odznaczenie to, 111.r-iczone w roku
40-lecla Polski
Ludowej,
stanowi
wyraz uznania dla mleszkaticów miasta za wl~loletnl trud w odbudowte
zn!l!ZeZel\ wojennych.
PROMOCJA W WTZSZU
OllOLB MARYNARKI WOJENNU

Wczoraj w Wy:!nej szkole Marynarki Wojennej Im, Bohaterów we•terplatte w Gdyn1 odbyła IJ!ę uro01Y11ta promocja
podchor11tych na
plel"Wl!Zy stopień oficerski. Aktu pro~
mocji dokonał mlnllłtl!ll' obrony narodowej gen, broni Florian Siwicki.

kolejne w 100-tyai~cJ.
nym mieście - pr111dszkole, zbu- NARADA MINI8Tlł0W ŁĄCZNOSCI
KRAJOW SOCJALISTYCZNYCH
dowane w rekordowo krótkim ~·
kresie 9 mluięcy. W listopadzie
Podpleaniem wapólnego prorokołu
ub. roku budowy podjęło się miej- sakończyła alę w 1obot11 w Budascowe Przedsiębiorstwo Budow- peszcie 8-dnlowa narada mln!strt'>w
socjalistycznych.
nictwa
Rolniczego, wyznaczając ł11cznoścl krajów
Podjęto
szereg deayzjl dotyczących
termin jej ukończenia na 30 listo- problemów
technicznych
eksploa.taPolicja włos.ka zatrzymała w re- Afrykańczycy • re1UłY Dl• ~j14 pada br.; uporało si11 1o zadaniem cyjnych, omówiono takt•I wiele
kwejonie Neapolu ponad 200 nielegal- :tadnych dokumentów I nie 1naj14 :Z,5 miesi11ca aay.bciej.
stii związanych
a
1ntensyf1kacj11
nie mieszkających tam Atrykań- języka. Gangsterzy terroryzuj14 ich,
wsp6łpnc'y nau'kowo-techn1cznej mię
czyków. W trakcie dochodzenia zabraniają pokazywania 1i11 wśród
(PAP) dzy krajami IOCjallatyoznymł w tej
dziedzinie,
okazało si11, :te byli oni nielegal- ludzli l grożą
„rozprawą",
jeśll
nie pr,zywiezieni l sprzedani we zw,róc14 się do władz o pomoc.
PltOTJCllT NJtD WOBEC Rl'N
Włoszech przez związanych z maGazeta „Coririere Della Sera" pl!!tale przedstawicielstwo
NRD w
fią handlarzy niewolników. Obie- sze, że .na południu Włoch znajduBonn przekazało urzędowi k.anclerza
cywano Im dostatnie życie, zaś w ją •iii tysiące „niewolników''. .z
fed~ralnego RFN zdecydowany pro·
rzec:rywistości
ludzie ci muszą Afry:'k:i. Niedawna operacja pohcJl
test w związku a aktem samowoll
Nowll mm USA (na rolJ; 1985) dokonanym wobec obywatela NRD
ciężko pracować na prywatnych w rejonie Neapolu odsłoniła jeszplantacjach, otrzymując za to mi- cze jedną kartę przestępczej dzia- została vr sobotę wybrana przez · podczas jego pobytu w RFN oraz
tego rodzaju
jury w Atlantic City w stanie zd~dało zaniechania
zerne wynagrodrzeziie.
łalnokt wloskiej mafii.
Przedsiębiorczy obszarnicy chęt
New Jersey. 20-letnia Sharlene działań.
w
opublikowanym
tutaj
ośwład
nie nabywają od bossów mafii taWells, &tudentka ze stanu Utah, czenlu agencja ADN 1ttwterd21,
Rdall:łor dl!łJelZOWJ
te
nią siłę roboczą. Z ,,niewolnikam~"
blondynka. Uzyskała zarazem 11a- obvwatel NRD, R. Berger odby-waJERZY BARSKI
nię zawierają umów o pracę, me
jący
pod.rót
po
RFN
został
zatrzylłedalltor teehnleznY
1rod11 w wysokości :!.li tys. dola- many, poddany rewizji, ponaającym
trzeba im. wypłacać eme:rytur. PoA NDRZIU Wń.YTOWIC'Z
przesłuchaniom
oraz
pozbawiony
rów.
tajemnie - przywożeni •
Włocth
w

Gwa:towne ataki
na szefa ~loskiej dyplomacji

WARSZAWA

zastąpi

________________ ____
(P AP)

ra-Ster" Katowice,
eksponowa'lly
przez ,,Labl:mex".
Najwięcej medali 24 - 'Pl'ZY.
padło producent.om 1 wy•ta wcom
czechosłowackim. Po trzy uzyskały
wyroby z NRD, RFN i ZSRR.
Polska nałeży do krajów, któ·
rych handlowcy za wa.rll jak dot!id
największe kontrakty na tairgach
brneńskich. Łącznie polskie kontrakty osiągnęły do soboty sumę 70,9
ml·n rubli, je.51i nie liczyć kwoty
186,2 mln rubli, na którą opiewają
p0d·pisa:ne w piątek
w
Pili.n ie
przez „Elektrim" kontra.kity
na
dosta Wi: importowe i eksportowe
u.rządze'Yi dła
elektrowni jądro.
wych (w tym wszys.tktch crlere~h
reaktorów dla elekltrownł w żar.
nowcu). Wartość za,kontraiktowanego w samym Brnie imp0rtu do
Polski wyinosi jak dotąd 33.8 ml·n
rubli. wartość eksportu - 37,1 m~
rublL

RFN

możllwo~c!

powrotu do NRD w zaplanowanym terminie.
NIEUSTĘPLIWE

STANOWISKO
TEHKKANU

Prezydent Iranu All Chamenel potwierdził w piątek, lt l::lteroletnla
wojna Irańsko-iracka „nie zostanie
zakoflczona tak ~lugo, jak długo u
władzy porostawac będzie (prezydent
Iraku) Saddem Huseln".

kań, które rozpoczęły się 10
nia w nowojorsk.iej siedzibie

wrześ

ONZ.

ZĄPOWIEDZ ZWOŁANIA

KRAJOWEJ KONFERENCJI
PARTYJNEJ W CHINACH

Jak poinformowała
SINHUA w
przyszłyllł roku zwołana będzie krajowa konferencja
partyjna KPCh.
Agencja zdementowała tym samym
pogłoski prasy zachodniej o planowanym rzekomo na rok 1985 zwołania XIII Zjazdu KPCh.
Agencja powołuje
się na wypowiedź Gao Lllanga. kierownika biura Informacji dla zagranicy Wydziału Propagandy KC KPCh., złożonl!I
w sobotę na konferencji prasowej.
PRZYJĘCIE

Korea

POMOCY
KRLD

ZE STRONT

Południowa wyraziła w
zgodę na przyjęcie pomocy

eo-

botę
ze
strony Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznc.1,
która zaoferoSekretarz generalny Portugalskiej
współudział w niesieniu pomoPa.rt11 Komunistycznej, Alvaro Cun- wała
cy
ofiarom
powodzi
na
południu.
hal, za-bleraJąc głos na zwołanej w
sobotę konferencji prasowej, wystą
OSTATNIE KILOl\fETRY
pił z t.ądanlem ustąpienia „w trybie
GIGANTYCZNEJ MAGISTRALI
pilnym" obecnego centro-prawicoweK9LEJOWEJ
go gabinetu z socjalistą Mario SoaBrygady
układające tory gigantyresem na czele i zaproponował u- cznej, licu\cej
ponad 3 tysiące kitwurzenie rządu „ocalenia narodowe- lometrów
Bajkalsko-AmurskleJ Magon.
gistrali Kolejowel zbliżają się do siebie od strony •chodnlej I zachod·
WZNO\VIENIE ROZMOW
niej.
W SPRAWIE CYPRU
Coraz szybsze tempo prac skłe>nll$
Sekretarz generalny ONZ, Javier ntab budowy do trzykrotnej w cią
Perez
de Cuellar
poinformował
gu ostatnich miesięcy imlanv termidziennikarzy, 1:1: w poniedziałek 17 nu oolączenia
dwóch części ma(!l.września w Nowym Jorku zostaną stral1
Początkowo ustalono go
na
wznowione rozmowy w sprawie po- 7 listopada - święto Rewolucji Paź
kojowego uregulowania sytuacji na dziernikowej, następnie na 29 oa?Cyprze. Nie będzie to kolejna, dru- dziernlka.
zaś ostatnio
oi;łoszono
ga tura. rozmów - podkreślił J. P. ostateczną datę t października.
de Cuellar - lecz kontynuacja spotOpr.: (jsb)

ALVARO CUNHAL :tĄDA DYMISJI
GABINETU

Trzy

śmiertelne

Tirzy OISOby poniosły śmierć w
wyniku wypadków droaowych, które wydarzyły ał4 w ciuu ostatn.ich trzech dni.
14 bm. o lodZ. !0.45 na uL Inowrocławskiej w Łodzi nietrui.wy
kierowca „Łady" stracił panowanie nad pojazdem t uderzył w tył
stojącego autobusu „Tam", Kierowca „Tama", który właśnie n,a,prawlał uszkodzony silnik, wstał przygnieciony do wozu i :z.marł na skutek odniesionych obrażeń. Po ude~eniu, autobus, w którym zapalił
się &ilniik, usz.kodził sześć innych
zaparkowanych
obok
p0jazd6w.
Straty oceinia się na ok. 200 tys. zł.
Tefe> samego dnia o godz. 21.40

wypadki

na sknyżowaniu uli~ Zachodniej
i Ogrodowej 30-letni męi.CLj•zna
wbiegł na jezdnię w niedozwol<>nym miejscu i wpadł na maskę
„Poloneza", ponosząc śmierć na
miejsc,u. Sw'.adke>wie tego wypadku proszeni są o 1>kontaktowaru.e
się z Wyd;r.iałem Ruchu Drogowego WUSW w Łodzi.
16 bm. o godz. 7.50 w miejS'COwości Kurowice nie zidentyfikowany
samochód p0trącił pieszego Mirosława P„ lat 23, który zginął na
miejscu.
Kierowca
samochodu
zbiegł. Swiadk<1Wie wypadku pro-szeni są o skontaktowanie s.1ę a
RUSW w Pabianicach.
(ab)

ZACIEMNIONY OBRAZ HANDLU ZAGRA.l\1ICZNEGO

.
'Hl

andel zagraniczny stanowi w łańcu·
chu ograni<neń, powiązań i zależności
polskiej gospodar'ki jedno z najsłabszych ogniw. Po okresie imp!)rtowego
rozpasania, kiedy to czerpaliśmy swobodnie
I bez umiaru z zagranicznych kredytów,
przysze,dł czas poważnych ograniczeń, wymuszonych koniecznością zdobycia dewiz niezbędnych na choćby częściową spłatę zagraniczinych długów. Oz·nacza to Innymi słowy
maksymalne zwiększenie eksportu l utrzy·
mywanie importu na minimalnym. możliwym
do utrzymania poziomie. Ten układ ogran:'cz11 - i to l;naci,nie - możliwości zakuPU
s importu. Dotyczy to zarówno artykułów
rynkowych przeznac:i:onych be:i:pośrednio na
zaopatrzenie ludności, jak i surowców I materiałów :i:asilają.cych przemysL
Wynikł ostatnich ośmiu miesięcy br. w sfer:i:e handlu zagranicznego nie nastrajają, niestety, optymistycznie. Mimo że obroty były
wyższe od uzyskanych w analogicznym okresie roku ubiegłego, nie stanowią one jednak
założonego wykonania pła.nu I są niższe od
tych, jakie pragnęlibyśmy osiągnąć biorąc
pod uwagę sytuację płatniczą kraju l potrzeby Importowe. Niepokoi również fakt.
że z rachunku opłacalności eksportu wynika,
że najwięcej przynosi nam eksport surowców
i materiałów nie przetworzonych. Im artykuł
bardziej skomplikowany. im więcej przecho·
dzi taz obróbki I przetworzenia - tym jego
opłacalność kształtuje się gorzej. Nie ma
żadnych wą.tpliwośc.i co do taktu, że nasze
możliwości sprzedaży surowców są ograni. czone. Jeżeli z kole! wyroby przemysłów
przetwórczych sta-ją się cora:z droższe, zaś
koszt !eh wytwarzanda plus ewen.tualny zysk
nie zostają zrekompensowane w u2yltku dewiz, mamy do czynienia aibo z wyjątkowo
rozliczenioźle ustawionym mechanizmem
wym, albo teł podstawowe lnstrurne'lllty od·
dz.iaływające na opłacalnoś~ (to znaczy kurs
I ceny) niewiele mają wspólnego z cenami
światowymi I są oderwane od taktycznych
kosztów ponoszonych w polskiej gospodarce
WPROWADZO,..... OD I KWIETNIA BR.
n„
DODATKOWE PREFERENCJE dla eksporte·
rów (ulgi w podatku dochodowym, system
zwolnień z obciążeń na FAZ, a również różnego typu udogodnienia kredytowe) przyszły za późno, co spowodowało, że pierwsze
półrocze można zapisać na straty z punktu
widzienia handlowej ekspansji. Wspomniane
ulgi. a także obowiązujący system rachunk11
odpisów dewizowych, które powinny by~
czynnikami drugoplanowYTn1 w pobudzaniu
eksportu u producentów, stają si• elemenłam:l podstawowymi, zaś ta'kie instrumenty
jak kurs i ceny mają wręcz minimalny
wpływ na opłacalność ek.S'porlu. Ostatnia de·
waluacja 'lłotówkl w stosunku do dolaora (co
nastąpiło poprzez podniesienie of.icjalnego
kursu najmoooiejszej walu-ty śwlata :i:achodniego w relacjj 1 dolar - 123 zł) moi'lla zaliczyć do pociągnięć kosmetycznych, które
w niczym nie uzdrowią sytuacji. Nie ulega
wątpliwości, te wprowadzona 1
bowiem
września mniana kursu ani nie zlikWiłduje
systemu dopłat wyrównawczych z budżetu
państwa, ani też nie poprawi siopy rentow-

największych ekspor·
terów. Ci ostatni w dalszym ciągu będą wy·
niż te jednostki
gorzej
chodzić na eksporcie
gospodarcze, które produkują .wyłącznie na
rynek wewnętrzny. Wspomniana sytuacja
zaczyna być męcząca z wielu względów.
Najwyższy chyba czas abyśmy zdecydowali
się na wybór wariantu, który podpowiada
nam życde i twardy układ ekonomiczny w
świecie: potrzeba nam dewiz i temu celowi
podporządkować trzeba wszystkie inne opcje,
którymi kieruje się władza. Pozwoli to nam
wyrwać się z niezwykle skomplikowanej
machiny, w której trybach znajdują się zaróWl!lo producenci, centrale handlu zagraniczn ego, jak i instrumenty oddziałujące na
opłacalność eksportu. Jeżeli rzeczywiście potrzeba nam dewiz zarówno z pierwszego,
nośc1 producentów -

8
b
t
ja'll: ł drugiego obszaru płatnfozego, rze a
' tak ustawić mechanizmy ekonomiczne .I systemy rozliczeniowe, aby wszystkim zależ.a·
ło na sorzedaży naszych towarów I pozyskik
bli d I ó
waniu ru ' o 8!I' w czy mare ·
CENTRALNY PLAN ROCZNY NA 1985 R.
układa w sferzie handlu zagranicznego znaczny acz realny wzrost eksportu zarówno na
Wscpód, jak I Zachód. Sprzedaż na rynki
krajów socjalistycznych zwiększyć się ma
o 7 proc„ z tym, że będzie ona wciąż niższa od importu. Będzie to więc - jak na
razie - jedyne realne źródło zasilania kore· .
dytowego naszej gospodarki. Z kolei w stosunkach z krajami zachodnimi przewidujP.my przewagę eksportu nad importem m.in.
po to, aby zapewnić obsługę częśei naszego
zadłużenia. Do<Jatnie saldo ma wynieść 186
mld zł. a więc mniej więcej tyle, ile uzyskamy w bieżącym roku.
Jest niestety smutną pnwdą, te mimo
obowiązywania jut bez mała trzeci rok zasad reformy gospodairczej, nie udało się &ku·
tecznle wpłynąć na zahamowanie tendencji
wzrostu kosztów wytwarzania. Dotyczy to
praktycznie wszystkich brant i wszystkich
towar6w. Ostatnle podwyżki cen zaopati:ze·
nlowych w przemyśle lekkim po raz koleiny
uderzyły - I to boleśnie - w producentów·

eksporterów. Kraj, który produkuje tanio
(a przynajmnlej taniej niż inni), ma większe
szanse korzY.stać z eksportu, pomnażając w
ten sposób swój dochód narodowy. W wy.
padku rażącego wzrostu kosz.tów własnych
proces ten może się odwrócić. Jego skutki
mogą być bolesne dla ca.lego społeczeństwa.
Wypadniemy bowiem za burtę: międzynarodowego podziału ·pracy.
NA PRZEŁOMIE LIPCA I smRPNIA oraz
w pierwszych dniach wrześltia miałem moż·
liwość uczestniczenia w dwóch ważnych (z
punktu widzenia promocji polskich wyrobów
oraz naszych obrotów za granicą) imprezach
- moskiewskiej wys ta wie „Sdiełano w Polsze" oraz jesienny>ch Mi~d'Zynarodowych rar·
gach w Lipsku. W naszym społeczeństwie
wciąż funkcjonuje świadomość, że handel z
krajami socjalistycznymi odbywa się niejako
na zasadzie wzajemnych obowiązków brama
tego, co oferuje druga strona. Uważa się, że
rynki krajów RWPG tylko czekają aby
wchłonąć polskie wyroby. Tymczasem okres,
w którym choć częściowo obowi'ązywała ta
zasada, dawno już minął. Rozchwianie naszej gospodarki spowodowało, że nasze m1ejsce w wielu dziedzinach, w których byliśmy
niekwestionowanym partnerem, zajęli inni.
Powrót jest zawsze utrudniony, tym bardz'ej,
że konkurencja nie Śpi. Rozmowy zarówno
w Mo5kwie, ja.k I L.ipsku były twarde I obwarowane wieloma wymogami. Np. NRD
zgad2a się co prawda na zwiększenie tak
potrzebnego nam importu artykułów rynkowych, lecz tylko za cenę zwlększenia naszego eksportu. A trzeba pamiętać, że właśnie z NRD kupujemy m.ln. artykuły gospodnrstwa domowego, pralki, maszyny poHgrafkm1e f włókiennicze, aparaturę medyczną.
Łódzki „Trlcot" za blisko 4 młn rubli sprowadza bieliznę, wyroby pończosznicze, ga·
lanterię włókienniczą. Inna łódzka spółka „Confexim" - przed dwoma laty z powodu
zna'llych trudności rynku wewnętrznego zaniechała eksportu odzieży. W tym roku po
raz pierwszy spróbowano zaprezentować w
k'
_.
k
L' .....
•P.>·n.u po1s ą ofe,-.ę w zakresie męs ich
ubrań I być może uda się wrócić na enerdowskl rynek z ofertą wartości ok. 1,5 mln
rubli. Byłby to suks:es. Mamy duże szanse
zwiększenia eksportu polskich owoców. warzyw, kwiatów. Musimy być jednak partnerem solidnym, ob-owiązkowym i punktualnym. Mamy róv,;nież szansę w wiekszym niż
dotychczas stopniiu stać się w NRD usługodawcą budowlano-montażowym. Prowadzone
na targach rozmowy będą wstępem do podpisania tegorocznego protokołu handlowego,
który według wstęunych danych ma być
.
.
gotowy w listopadzie.

Lato się kończy, zrobiło się jakoł smutniej, chłodniej - prawie jesiennie. Dzieci poszły do szkoły. W pracy coraz mniej
rozmów o urlopach i wczasach. Ot, „normalka". Praca, dom,
zakupy, czasem kino - coraz mniej atrąkcjl. Za to coraz więcej
popołudniowych godzin spędzonych w 4 ścianach. A wiadomo, że
wtedy częściej zdarzają się sytuacje, w których łatwo o wY·
sprzeczki. Takie np., które tyczą podziału obomianę zdań i
zupełnie drobne, wynikające stąd, że ktoś z dowiązków, a i
mowników czyta a inny zbyt głośno słucha muzyki.
Szczególnie więc w sobotnio-niedzielne popołudnia, gdy c 7.asu jest więcej, spróbujmy zdobyć się w domu na coś ekstra,
np. jakiś· miły rodzinny akcent. Może to być np. wspólny bardzo ładńie podany słodki podwieczorek, albo wyświetlenie slajdów z wakacji czy urlopu. Takie wyrwanie prozie życia godzinki czy pwu może wcale nieźle poprawić nastrój I kondycję rodziny. A jeśli pogoda będzie sprzyjać można wybrać się
na wspólny spacer. Przełom lata I jesieni też można polubić,
choć to z pewnością nie takie proste.
I!, I..,
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RADZIMY
znaczną
Nase dzieci znów
spędzać w
dnia zaczęły
szkole, Jak je karmić? Czy konieczne je!rt zabieranie do S2lkołY' drugiego śniadta.nia?
część

Tak. Zwłaiszcza jeśli dziecko
zjada obiad późno, po poWII'ocie
dOllllowników z pracy. ' Do"'.Jrze
jest drugie śniada.nie w-o:zmai-

cać. Raz chleb psz.enny, raz. razowy, to znów bułkę. Dobrae
też by kanapki zawierały bi.alko. Moł,e być więc pasta z jaj,
&ery czy pozootale z obiadu mię
so. No I koniecznie warzywa i
owoce. Może być pomidor lUJb ogórek, a.Le także kilka oskrobanych marchewek.

Sni.a.daltie starannie paJmjemy
aludo
plastykowego woreczka wraz z
PrzywarzyWami.
czy
owocami
dałyby się Jeszcze 2-3 serwetki
z bi·buŁki do wytarcia ust i rąk.

w papier
miniową

I
I

Najważniejszy dzień w fch życiu~.
CAF_ TASS

śniadaniowy lub
Wkładamy
folię.

(el)
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EKSPANSJA TOWAROW wysoko przetwo·
rzonych ma największe .szanse realizacji, a
te.kfe jest konieczna ze względu na taką
a nie inną koniunkturę światową. Nie można
bow.lem' w nieskończoność zwiększać eksportu surowc6w I wyrobów nisko P.r~etwor~onych. Pl~n na. rok przrszly powinien więc
Dlaczego tak mało czyta się o tym jak powinJen ubrać się
uwzględniać pewne zr:iiany w strukturze
eksportu, które są konieczne I na które cz~- mężczyzna, który chce wyglądać modnie - poskarżył się do
, .. Nie lubię poniedziałków" jeden z naszych Czytelników.
kamy.
Panu Maciejowi ł Innym panom, którzy chcieliby wyglądać
ZYGMUNT CHABOWSKI
modnie ślemy tych parę uwag. Najogólniej wytyczne mody na
~,,_,_,,,,,,,i,,,,,,,,,,,,_,,,„„,_,,,,,,,_,,,,_,_,_,,,,,,,,,,,,,,,_,_,_,_,_,_,,,,_,_,,,_,_,,,,,,,_,,,,,,,,,,,,_,,_,,_,,,_,_,,_,_,_,_,_,_,_,,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,,,L.
ten sezon (podobnie jak 1 w przypadku odzieży damskiej) mo,
:ina by ująć w dwu slowachr miękko i wycodnie. Nosimy więc
„J\
luźne wdzlanka·z dzianiny, mogą być rozpinane z boku, długie
.
J!"1
dziergane na drutach kamizele i swetry (które pasują takie do
koszuli z krawatem). Ciągle modne są d:ilnay i sztruksy, 11.tóre
•
.
macierzyńskie
zasiłki
Na
cyine 1 wyniosły_ 13 369,2 m~~ zl. znakomicie zastępują klasyczne wełniane spodnie. Ale i te ostazasiłków chorobowych wyniosła
Jak int<>rmuje ZUS, w sierpprzeznaczono 1,3 mld zł tj, o 3,1
Korzystało z teJ formy i ;viad-1 tnie chętnie widzi się zwłaszcza o modnej zwęźaJą,cej się ku do447 mln zł, nleco mniej niż w
niu ze środków zakładu wyµła
czeń 4,9 mln rodzin. Przeciętna łowi linii
proc. więcej niż w lipcu.
lipcu, za to zwiększyła się o 2,3
cono ogółem prawie 51,5 mld zł,
Na podobnym Poz.iomie jak
Czy to• znaczy, te w ogóle reiygnujemy 1 garniturów? Nie.
wysokość zasiłku wyniÓSła 2680
proc. przeciętna wysokośc zaw tym na emerytury i renty
w lLpcu kształtowały się wyKto lubi ubrania może nosić je na co dzień, kto mniej - „na
siłku dziennego I wyniosła 363
.
zł.
- ponad 49 mld zł. Liczba edatki na zasiłki wychowawcze,
Kwota św1a~czeń wypłaconych okazję". Dobrze jeśli jest to jednorzędowa marynarka, dotić dluzł.
merytur wypłaconych w sierpktóre wyniosłv blisko 1,7 mld
z funduszu alimentacyinego wy- ga z nieprzesadnie szerokimi klapami I watowanymi ramionaWydatki na zasiłki opiekuń
niu wyniosła 6,1 mln.
zł. Korzystało :z tego zasiłku
Pożądana byłaby tei kamizelka. Spodnie nosi się przy garniosła ogółem. 17~,4 .~In Z~- tj.
cze wyniosły 715 mln zł, tj. o
Przeciętna wysokośc emerytu605,5 tys. osób. Przeciętna wysoo 2,7 proc. w1ęc_e1 niz w lipcu. niturze równe od góry do dołu, średniej szerokotici. No i do
19,8 proc. tru).iej n.li w lipcu.
ry i renty płatnej z funduszu
kość zasiłku podobnie jak w
Korzvstało z te1 formy świad- tego koniecznie koszula 1 niedużym kołnierzykiem.
Liczba dni zasiłków opiekuń
państwowego
emerytalnego I
(el)
·
·
czeń 109,8 tys. osób, Przeciętne
lipcu wyniosła 2803 zL
czych była o 20,6 proc. niższa
fundUszu kombatantów wyni<>świadczenie wyniosło 1478 zł.
się
zwiększyły
Nieznacznie
poprzednim.
miesiącu
w
niż
llła 8637 zł, a średnia emerytura
UDTOTH.DT.07H~U..QD"OT...QTHT..N7H/HHN7D//~
łrodk.i pieniężne wyasygnowane
Spadek ten występuje w tym
i renta rolnicza wyniosła 5376 zł.
(PAP)
na zasiłki rodzinne i pielęgnaokresie co roku.
Kwota wypłaconych przeL ZUS
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PRAWO I

Znakomita większość obywateli przyzwyczajonych do nieograniczonego w czasie f
miejscu spożywania alkoholu potraktowała
nową ustawę o wychowvwaniu społeczeństwa
w trzeźwości jakby z przymrużeniem oka.
żartobliwe powiedzenie o tym, że w;ta wa
do kieliszka ~ie zajrzy, okazało się iednak
naiwnym wąfpieniem w wykooywanle jej
przepisów.
Ustawa zagląda i będzie zaglądać - jeżeli
już tak będziemy traktować rzecz całą do gabinetów i szaf, do kieliszków także.
Do kieszeni i teczek pracowników meldują
cych się w pracy - również zajrzy. I za·
gląda. Dobrze będzie jeżeli wszyscy to sobie
uświadomią i przestaną grać rolę wielkich
naiwnych lub zadufanych w moc swej rze·
kornej nietykalności. Jednaką miarką - jak
mierzy się wicewojewodę i
się okazuje robotnika, zakaz jest powszechny. a wysokie
urzędy są zobowiązane do szczególnego przestrzegania obowiązujących norm.
Co prawda ten i ów pa.n Ila województwie
może w to zwątpić, ~ nie ma synchronizacji między przepisami a praktyką ognlw
goopodarczych, które nie chcą uwzględnić
nakazu obniżenia spożycia napoj6w alkoholowych i zmiany struktury spożycia . Liczbę
punktów sprzedaży miała określić Rada Ministr6w. Scedowała to uprawnienie na mi·
nistra handlu wewnętrznego i usług, ten za1
w odniesieniu do piw.At scedował na wojepiwo.
wodów. Piwo - wódka, wódka u nas tak się to znakomicie miesza (nie tylko
baw
A
bałagan.
o
łatwo
że
szklankach),
w
wiadomo. można przepisy Jnter·
łaganle pretować dość dowolnie. W rezultacie mamy
33 tys. zezwoleń na sprzedaż alkoholu w
różnych punktach kraju. A w 1939 r. wystal'czyło nam 20 tys. Nie byłoby to dosyć?
„Ponal". Nowa instytuc_ia. Przypisywano
jej moc zadziałania w kierunku produkcji
alkoholi, zmniejszenia objętoś~i
słabszych
opakowań alkoholu Itp. I co? „Ponal" podobno domaga się tego kategorycznie od producenta, czyll „Polmosu" - najbardziej dochodowej jednootki gospodarczej kraju - s
„Polmos" pewnie w obawie o utratę znako·
mitej co równie mało sławnej pozycji tłU·
maczy się trudnościami. Oczywiście obiektyw·
nymi: brak urządzeń, brak opakowań. Nie
ma „wsadu dewizowego" do produkcji mniejszych butelek? Podobno misie „nadziewa"
się już trocinami z polskich tartaków, a nie
1prowadzanymf z Finlandii, więc może i te
mniejsze butelki zdoła ktoi wyprodukować
obole Wa9D«lÓW S kryształU?...

Sezon
na śliwki

ZOFIA TARNOWSKA

ŻYCIE
SMUTNA

STATYSTYKA

. w ostatnich Jatach (1981-83) 1potycle alko·
holu spadło. ReglamentacJa, zaostrzone kontro·
le przestrzegania przepisów antyalkoholowych
(zapowiedziane były w programie rządowym),
kilkakrotne podwytkł cen na alkohol - zadziałały Na statystyc"Znego mieszkańca naszego
kraju spotycle alkoholu wyniosło w 1983 r.
6,2 litra. Oczywiście, to alkohol pochoclzący . ze
sprzedaży w handlu uspołecznionym. W staty·
styce nie motna ująć alkoholu z i;iielegalnych
źródeł produkcji, a wiadomo, te jest to potęt
nlo bijące fródło. A teraz do szczegółów: spo·
tycie z monopolu państwowego na jednego
mieszkańca w wieku od 11 lat wzwyi wyniosło
8,5 litra stuprocentowego alkoholu. W 1983 r.
wydano na alkohol (zakupiony w sklepach

USTAWA
uspołecznionych) przeszło 11110 miliardów słotycb.
Udział alkoholu wśród ogółu zakupionych towarów wyniósł 15 procent. W tymte roku do
lzb wytrzeźwień doprowadzono około 300 tys.

osób. Po ra:1 drugi w Izbach przebywało przeprawie
3ł tys. osób, a wlelokrotnJe
30 tys,
szło

W ZAKLADACR _PRACY

DawnleJ niemal cło clobrego tonu nalełalo
bibki w miejscach pracy. A teraz? Hm,
niewiele si• zmieniło. Zaka:1 ustawowy zakazem, a zła tradycja złl\ tradycją, W 1981 r.
zatrzymano w stanie nJetrzetwym na terenie
Jut U,I
zakładów pracy lł tys. osób. W 1982 tys„ a w zeszłym roku - kiedy obowiązywały
- 27,7
ustawy
jut (od maJa) przepisy noweJ
tys.I Liczba osób, których 1 powodu nletrze:i;woścl nie wpuszczono na teren zakładu, zwięk·
szyła si• • 10,8 tys. do 15,9. Obawiam się, te
ten rok przyniesie Jeszcze większe liczby.
Ustawa antyalkoholowa pokrywa się w częś~I
przepisów • ustawą o Jakości. Obydwie aą
bardzo . słabe, jakby nledotywione. Formalnie
nie - faktycznie tak. Bardzo rozsądnie mówił
przedstawiciel
na temat ustawy o Jakości
federacji konsumentów na naradzie w Urzędzie
te
powiedział,
pan
Rady Ministrów. Otót ten
altty prawne powstaJll „na górze•;, ale mają
Jest tak
dzlałae „na dole" I rzeczą „sóry
sterować, by „dół" robił Jak nalety. Tymez•·
Hm aa dole paauJ1 nleodpowledslabao•t I bez·
robić

karnoH, To motna
antyalkoholoweJ.

odnleł6

takie do ustawy

USŁYSZANO,

ZROZUMIANO,
ZASTOSOWANO

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że „góra" słucha, rozµmie, akce·ptuje I stosuje spostrzeżenia, uwagi i pro·
pozycje społeczne. Przykład: wicewojewoda
ostrołęcki i inni (za nimi na pewno pójdą
następni, jeżeli się nie opą.miętają). A „.n a dole"
też się coś zmienia na lepsze - oo postaram
województwa
się wykazać na przykładzie
piotrkowskiego; tamtejsza Prokuratura Wo·
jewódzka udostępniła mi wyniki badań prokuratorskich (w ramach działałności P'rofi-

do

lei szka

nie

zagląda1

Sllwkl są owocami szczególnie
przydatnymi w kuchni. Nadają
na kompoty, dżemy, do ciabardio
Są
sta I na powidła.
w wapń, fosfor, żelazo,
bogate
witam.iny z grupy B I PP. Zachęcamy więc Czytelniczki (choć
to trochę pracochłonne) do przy.
gotowania sobie z nich powideł
na zimę.
Na 10 kg śliwek potrzeba nam
laskę
kilogram l!ukru I Jedną
wanilii. Sllwkl umyć, wypestko·
wać, włożyć do rondla bez wo.
dy I początkowo na słabym og·
niu, potem na mocniejszym roz.
gotowywać, tak by powidła spadały płatami z ły:tkl. Bardzo do.
brze Jest zagęszczać w ten spoprzez kilka dni.
sób powidła
Trzeba oczywUcle często Je mieszać .drewnianą ly:tką at do omego dna, aby slę nie przypalil
ły. Na końcu dodać cukier
Po·
rozgotowaną faskę wanilii.
tem Jeszcze gotować tak długo
by powidła miały gęstość lden.
tyczną jak przed dodaniem cukru.
Projektant mody męskiej, parysmotemy wlotye do
Powidła
~łojów lub kamiennych garnków. ki krawiec Daniel Hechetcr zapreGdy zastygną możemy zamknąć zentował ostatnio swą, kolekcję na
lub
je pergaminem, celofanem
w przypadku słoików wleczklero prz)'szłaroczny sezon wiosenno-letni.
Ten sportowy strój został nazwabrzegi
lch
wcześniej
zwilżając
ny „Klub badmintonowy".
spirytusem.
(eł)
CAF - Keystone
się

I
I

taktycznej t kontrolnej) w 15 większych za·
kładach województwa.
W owych 15 zakładach w ubiegłym roku
l'tawiło się do pracy 345 pracowników w
stanie niezbyt trzeźwym, a 113 spożywało
alkohol w czasie pracy. Tych, którzy po
spożyciu wódki podejmowali robotę - odsunięto od warsztatów. Były wypadki, te na
stałe. Stosowano różne kary regulaminowe,
przewidziane w kodeksie pracy: nagana z
wpisaniem do akt, potrącenie premii, upom·
nienle. pozbawienie części nagród z funduszu zakładowego oraz zwolnienie z pracy za
Ostrzej traktowano tych,
wypowiedżeniem.
którzy pili w pracy. Wobec 72 (na wspomnianych 113) rozwiązano umowę o pracę bez
wypowiedzenia, a w stosunku do 17 skierowano wnioski do kolegium o ukaranie. Pozostałych pozbawiono funduszu motywacyj·
nego za dany miesiąc, d.oda·t 'ku za sta.ż pracy
części nagrody i prawa zasiłku chorobowego
za pierwsze dni niezdolności do p!'acy ~td.
Kierownictwa zakładów pracy jeszcze mają litość dla pijaków. Uchylają się od kierowania wniosków do kolegium. W Tomaszowi• Maz„ na 63 zarejestrowane wnioski
tylko 11 pochodzi.ło od dyrekcji. Wobec tego
prokuratorzy . wystosowali 12 odpow~ednich j
wys-tiwieA do d)'Tektorów,

fiiflco~._

CJIODAC
Szaszłyk (z małą Uoścdą mię
sa): może być gorsza wołowi
na, z której można sporządzić
eleganckie danie. Mięso pokroić

w kawałki. Pr:i:ygotować zaley.rę
7-10 łyżek oliwy, 3-4 octu
winnego lub przyprawy cytrynowej, sól, pieprz, sproszkowawyrut paprykę, maJeranek mieszać. Do zalewy włożyć ka-

Szaszłyk
trzymać dobę
mięsa w lodówce. Na szpadki lub
nadziewać
patykJi
drewnia111e
kawałki mięsa oraz moczone w
zalewie krążki cebuli, kawałki
oomidora. kwaszonego ogórka,
suszone śliwki (wcześniej namoczone). kawałki boczku. paµrykl
(marynowanej), pieczarki, Tak
polać
przygotowany szaszłyk
resztką zalewy I piec w gorą
cym piekarniku.
wałki
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NOWA FORMA

SPRZEDAŻY

dzaju

Mleko na abonamenty
W okresie 8 miesięcy br. w rejonie działania WZSMlecz. skupiono
o 6 mln litrów mleka więcej. nłi
w tym samym czasie roku ubieeleao. Mamy więc do czynierua 1
przykładem nadprodukcji. N.ie wdając 1ię w rozważania natury ekonomicznej, spółdzielcy postanowm

~ 24-26 WRZESNIA

§

.

~ Z1azd

&aktywl.zować 1przedaż
pot poleea na tym, że

mlek&. K!<>brakuje chę
tnych do dostarcz.a.nia białe&o napoju pod drzwi konsumen:tów. Strach
pomyślee, co będzie gdy przyjdzie
zima i liczba roznosicieli jeszci;e
bardziej zmaleje choćby ie wzalę
du na to. że w miesiącach le.tnich,
od czerwca do WNeśnia, spółd-i:iel
cwść mleczarska dopłaca pracowni-

Dziś

•

włu1

zobowlll:zana

:1DO.>tały
ciągłej

sklepy nie utrzymujące
apruduy m,leka. Opłata w wys<>koiei 10 zł., poł>ierama jeg t od klien-

tów

pny nabyWaniu abonamentu
uprawniającego
do
odbioru 1 Htra mleka dziennie plat.n.e przy odbior:te. Można oczywiście zamówić
wi41cej n.ii l!Lr.
Zgodnie a założeniami, reallu.cja
1przel:laiY abonamentowej pow1J11na
pn.ebie1ać na zuadzie zaufania do
klienta, bea prow.ad:zenrla dodatko.
wej ewidencji, Mleko, które nie
zosta.nie odebra.ne na todzinę przed
zamknięciem sklepu. będ?.ie przeznacz.one do normalnej 1przedaży.
mieslęczneto

~
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§
§S
S

S

S

s

WAŻNE TELEFONY

S

S

ses1a RN m. todzi

§

§ Posotowl•
1łatunkow•
•
~
§s

§
§

0

§
S
§

kowi za tak' u.słuH 20 ar od kał
de.i butelki.
S
S
PSS „Sp0łem„ w Ło<hi, Wpadła
S
więc na pomy1ł zorganizowania iOd
1 września na t.ereńie · miasta (w
S
32 sklepach spożywczych) nowej
S
formy dystrybucj.i w postaci aboS
namentowej sprzedaży mleka na
S
:zamówienia klientów z odbiorem w
Chod.z.i wie:e o to, teby zapewnić S
sklepie. Do prowadzenia tego ro- klientowi Potrzebn11 ilośe mleka. bez
aneażowania
roznosicieF. których S
brakuje aktualnie w skali miasta S
ok. 100 (mimo że ich płaca wytiosi S
~
ok. 11 tys, :d).

GDYNIA - Kino NO:-ł STOP od
godz. 10-22,
„zemsta rMvwe j
pantery" ang. od lat 12 oraz S
tilmy krótkometrażowe.
MŁODA GWARDIA •• co dzień S
blltej nieba" poL
od lat 18 S
godz. IO, '15, lT.15, 19.30, „~ana! " S
poi. od lat lS godz 12.15
MUZA - „synteza" · pol. od lat
12 godz. 16.15, „Karate po pol5ku' pÓI. od lat 18 godz. 18.15,
1 MA.JA „Na tropach Bartka" S
pol. b.o. godz. 16.15 „Ja c ~ ę S
trzymam ty mnie trzymasz za S
bródkę" fr. od lat 12 oraz fil- S
my krótkometrażowe - godz. 18
POKOJ - .,Tysiąc mll!ardó~ do- S
larów" fr Od lat 15 godz. 16.45 S
DKF - DDK - Widzew godz.
19.15 - 1eans zamknlęty.
S
STOKI - ,,Akademia Pana Kies.
1a" cz .•u pol b.o godz 18 15; "'
Ucieczka z Alcatraz" USA od S
1" t 1
"'
a
a • 0 d z 11 15
"
SWIT - „Szpital Brltannla ang. ~
od lat 18 oraz filmy krótlkometratowe godz. 15, 1'1.n, „Ze- S
zowate nczętc!e" poi. od lat 15
J<>dz. 20
S
TATRY - „Kukaracza'' rads. od S
lat 12 godz. 15, Potegnan!e z
tytułem „Powrót do domu" USA S
od lat 15 godz. IT, 19.30
HALKA „Czarodziejski Lolo" S
węg b.o godz. 16, „Imperium 8
namiętności" jap. od
lat 18

§
§

,

Stra. Podrna
Pocotowle MO
lntqrma('ja telefoniczna
Informacja kolejowa
lnłortnacja PKB:
ow centralny
Dw Północny
Pogotowi• rlf'plownlcze
Lódt-Pólnoe

Lódł·Poludnle

Pogotowie gazowe
Po1otowie dtwl1owe

TELEFON
s
S UFANIA

999
991
991

ttJ
H·M-SI

u.a-„

5S·41-8ł
32 -53- 11
33.34 1J

33-3ł•H

36·53-59

71 · 35-19 18·łfł.IS
33-31-31
TEi E~ON
ZA·
13-50-6& czynny
w

ZAllf l\NI„

Mt.ODZIEŻOWY

§

s

S

§
§
§

s

~odz. 17.30.
S
A oto adre.sy sklepów prowadzą ~ i;odz. 13-11
REKORD - „Karat• po polsku" S
poi od lat ta oraz filmy krOr.
cych sprzedaż abonamentową: BA- S TELEFON ZAUFANIA dla kobiet
Dziś o &<>dz. 9 w Uli obrad przy ul Piotrkowskiej 10' rozkometratowe l(Odz. 10. tł, 15.30 S
f,UTY· Niemojewskleio ""' Zawi- S I clążll problemową - 51·f0-33
aodz. 12-U
J9•
.Akademia Pana Kleksa" "
pocznie aię sesja Rady Narodowej m. Łodzi, Radni zapoa.1iaj'
szy 26, Trakitorowa <ł9, Si~r~kow ~
cz.
t 1'01. b.o 11odz 12.15
S
sie ze stanem realizacji WDjew6chkiego planu i budżetu na
skiel!O 2/6, Woronicu. 2. GÓRNA:
TEATRY
SO.TUSZ
- „ostrze na ostne"
1984 rok oraz zaawansowaniem planu na lata 1983-198.3. Przeh'elsztyńskieao 12, K.rucz.kawskleeo S
pal. od lat 1! godz. 16, „Butch
Łócli będzie miejscem kolejwidziano takie zatwierdzenie regulaminu RN m. Łodzi oraz jej
22. Ujście 1, Ł-okiietka 6. Gaearina S
nl~zynne
Cassidy I Sundance Kid" USA S
nero - 25 Już, a więc Jublleuprogramu d"Jliał;inia na okres kadencji i planu pracy do kouca
47. POLBSIE: Rajdowa 2, Gdańska S
od lat 15 godz. ·18.
~
szowego Zjazdu Naukowere Poltego roku.
i2, ?vla.rusanówny 2, Zamenhofa
MUZE.4,
1kiel'O Towarzystwa Ortopedy(t)
38, Ossowskie.e:o 2/4. O/Polesie rejon l!\ HISTORU RUCHU REWOLUCYJ„
APT11:Kf
S
cznego 1 Traumatoloctczne10.
Konstantyn6w: świerczewskiei::> 1, SS NEGO (Gdańska 13) eoclz. 11-11
MlCklewteH to Nlc!arntan1 lłl, SS
Jednocześnie będzie
to okazja
~
Dąbrowskiego
611.
Lutomierska ~
Sucharski.e«o 1/3. SROD~UESCIE: ~
lłS
OtlmpUska Ta.
de oceny
dorobku
~
jedne.I z
Narutowicza 84, pjotrkowska 64,
Pozostałe muzea n:eczynne
Paotan!ei
_ Ann!t C•erwone3 S:
dwóch Istniejących w Łodzi kliWschodnia 53, Piotrkowska 202/210,
WYS'lA WY
T Konlltantynow Sadowa
10
nik ortopedycznych, a. milmowł
Piotrkowska 235/241. WIDZEW: ArDOM KULTURY LUDOWEJ Lo
Głowno - f..owlcka S3, Aleksan„
cie obchodzącej swoje 20-letlie
~
( •
drów
Ko~c!ull'lkl ł
rn:!i Czerwonej 100, Chałubińskiego S
zg!era ~
katorska 13) codi. 11>-!0 foto_ Sikorskiego 18. Dąbrowskiego S
Kliniki Ortopedij AkademU Me22.
Morcinka
f,
Złota
9,
Armi-i
~ dyczneJ w Łodzi.
1raf!a M. Potockiego
u.
Miło nam poiuformowK, l• w ikuztana jadalnqo, l'Odl:y.nak i rajo:iorkOw
Wyezyt'l1kte10
1. ~S
Czerwonej 53. PABIANICE: A· mii ~ LODZKIE TOWARZYSTWO l'O.
~
Wlodącymt tematami ą.adu <>aólnopolsk.im konkunie IOI'&anizo.. skich jabłoni.
TOGRAFICZNE
(PiOtrkowskw
Czerwonej
22,
Żukowa
DYŻURY
72,
ZGl~RZ:
l!IZPITALt
~
wanym przez Krajową Rad, PolOd 12 lait o.raa.nłmwane
tam
102)
godz.
10-1,
,Powstanie
Lech<llltia
Bałuty
2,
Szpital
Komuny
un.
Paryskiej
Ble&afl.
12.
~ są: jałowe madwic•
kołct u skieeo Zwilł%ku Działkowców - u. także wczasy dla seniora. A WJęc:
S Warazawskie 19łł'
11kie60 - codziennie dla przych.
dzleei l młodzieży, ura11owe u- najpiękmejszy uznany został POD pr.zyjemne a poiytec2lll.ym. Gratu- OZORKÓW: Świerczewskieł:o 43, S
GALERIA BALUCKA (Stary Ryrt!jonowych l, 2, ł, 6, I 10; Szpital S
Zarajn.'iikowa 18a.
szkodzenie łokcia • dorosłych im. . J. Dąbrow&k!ie10 w Łods.i. lujemy.
~
nek 2J godz. 11-18 ma1a.rstwo
lm. Barlickiego
- codzienni' ~
Gras postępy ortopedii, trauma· OpróciZ cikazałeeo 'l>U<;h•ina, dział
S
A. Beneyto (Hiszpania)
dla przych. rej nr '1 1 I; Szpital S:
W.M.
1V. M.
~ tolortt I rehabilltacJi nHzl\dów kowcy ll Gómej, którym od 18 lat
Jf1
•
un. M. Skłodowsl<iej-Curi•
co- S
~ ruchu. Program obracl w:rnłka przewodził prezes Marian StaWlickł, : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . ; ._ _ _ _ _ __ S ZOO czynne od 11odz. t do lt . dziennie dla przychod.nł rejoao\11
(kasa
do 18)
wej nr u. miasta : gminy Alek· ~
zarówno a potrzeb praktyk.i le- ołlrzymali ~o tys. zi. w sobottt.
S PALMIARNIA czynna w rodz. 1andrów
dla przychodni rejono. S
tarsldeJ J&lt l konlecznośol ner- rozdano takie pcnD1tale naarody.
S
10-111
wych nr a I 5 następuj,c• IZPI·
szero spopularyzowania nrJnow- I tak najaktyw.niejaym okazał Ilię
OGROD BO'IANICZNY c2ynny Dd
tale; lm. Kopernika w
dniach ~
szych metod lecznlesyeb I oat..- POD „Łużyce" w Zcoz:s•lcu, najS coda. 9 do zmroku
12, 16, 22, 28 )m. Jonschera
S LUNAPARK czynny w 101:& w6, dniach
~ 1nlęd w ł:rm zakreale.
2, 4, 8, 10, lł, 18, 20, S
ładniej~ altan41 ma p. Mil'oslaw'
U-'ZO
2ł, 26, 30 im. Brudz!f1sklego w dn.:
~
Scboraenta orłopedyeane I •- R.wak :i. POD ,,Mamry" w Węro
~
3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. 1'1, 19, :1 ~
~ razy niepokojąco UJbko wwra- rzew.ie, a najlepiej .zagQSpodtrowaS
ltlNA
%3,
211, !7. SI Dl1 Przychodnl Re- S
!1111i 11taJ1t we współczesnym
QOle- na działka madduje &ię w POD
S
BALTYJ'
"J?sy wojny"
USA
Jonowej nr 9 następujące szplt•~ czeńsmrle. Dotyczy to szczególnie ,.Bratek" w Dąbrow;icadl.
~
le: im Sonmberga - lin1 ntep11- g
S
lat 18 oraz tlimy
krótk.J·
rzyste, Im Pa$teura _ dnl pa- S
nanĄd6w ruchu.
Orromnego
Być może me każdy wie, to pl.ttS od
metratc>we coc:z 9.30 12 14.!0.
rzyste.
~
znaczenia nabieraJ8' wtęe na.t- V11SZe działki w naszym kraju poW ubieatym lJ'>tcdniu ~ormow.a.llśmy • ~wlionyich na.
S Kino VARIETE - program e- Górna - Szpital im. Biernackie~ nowsze metody Clhłrurclczne o- wstały w roku 1897 w Grudzu~d:i.u.
o.st&tn:im !)OISiedzeniu Wojewó~ej Komillji do Wa.lki ee S.peS
•traclowy oraz projekcja fllmu
,
_
codziennie
dla
gminy S
0
raz oslągnlęola w rehabilitacji, Ogród przy ul. J. Dąbrowskiego
kuJacją f.a:kltach, dotyCZĄcych nieleg.al.!ne~ uboju i ha.ndlu mię„Psy wojny"
USA od lat 18
Jttgów; Szpital Im. Brudzkńskie~
W Łodzi obok dwn
klinik istnieje od 32 la,t. Został założony
19el?1• oraz o ,,kartkowych" mani.pula:cjach, dzię;ki kltórym Wie.Jie
~
11odz. 17, 20
go (Kos. Gdyńskich 61)
g
funkcjonuje takie 8 oddziałów na dawnym wysypisku śmieci.
~ IWANOWO .,Najlepszy kuin·
o.sob rutbywa mię.so i Wc:i{lliny w ilościach pirze:k.r.s.czających
~Dlesle - Szpital ltl}. Blernac!tle. S
S pel" USA od lat ló oraz film·
ao - codziennie dla m. Koniszpitalnych ortopedycznych or&1: Dziś, na obszarze 2,5 hekta•l'6 x.najprzy.sf.ugujące im normy. W ostatnich dniaoh opira.cowany Z<>S krótkometratowe godz. 10, 1~.30,
tantynowa; Szpital Im. Koper- S
~ trzy oddziały
rehabllitaejf na- dują sie: 43 dziark<i -:. uprawiane
stal kH.lrunastopooktowy program dzi.ałań, zmioer.za.jących do
S 18, „tandarm na emeryturze" !r.
nlka (Pabianicka &2)
S
rządów ruchu. Lódzkl Oddział w większości przez emerytów. Na
zliik.widowania, bądź mak.symalnego o.erainiczenia tych zjawislt.
S
od
lat
13 god1. 13.20. Seana DO•
Sródmleścle
- Szpital Im. Bar. ~
~ Polskiego Towarzystwa Ortope- pierwsze miejsce ł6dzcy działkow
I ta:lt np. Wojewódzki Związek Rolnicaych Spóld!!leln( ProduI~ cny filmu
pnedpremlerowego
llcklego - codziennie dla pny- ~
dyczneco f Traumaeotogioznego cy 'Zll.!lłużyli sobie dzit:ki wysokiej
kcyjnych zobowi11111&ny sosW do ureculowanla w trybie pilS „Więzień Brubaker" USA od lat
chodnl rejonowych nr
41, 43, ~
sknPla ok. 100 lekarzy. Nie Jest estetyce i w.11panialym ~itgnlę
S 11 oraz filmy krótkometratowe
szpital im. Sonenberga (Pieniny 8
nym sprawy nadmiernego uboju :lywea na własne potrzeby,
~
godz. 20.30.
30)
~ to eo prawda zbyt wiele, blo- efom ogrodniczym. do kt6.rych zadokonywanego w podle1łyeb mu jednostka.eh. O podjętych dziaS PRZEDWIOSNIJIJ - „Psy wojny·• Widzew - Szpital Im. Sonenber- S
rąc Jednakłe
pod uwacę, te liczyć trzeba Wyhodowanie wierzlaniach związek ma pool!lfo:tmow.ać Wojew~ą Komi$ję d;o
S USA od lat 18 oraz filmy
ga (Pieniny 30)
~
przed woJnl\ nie było w naszym by, na którei rosn11 frugld (I),
Walki me Spelmlacjł\ do 30 wrmśnia' br.
S krOtkometra!owe SE-MA-FORA
Chirurgia urazowa _
szpital ~
mle~cte ani Jednego ofirodka orW tym 1S11.mym termi'll.ie Izba R.zemiełlnieza I Zneuenie
.
·
S
godz 9.30, 1!, !ł.30, 17, 19.30
·
Radli·
kl
~
S Wt,(')KNIARZ ,...,„ .,Magiczne . oir- im.
ns. ego 10 r ewnows k a 7S) S
topedymmego, mo:l:na mówl6 o
Prywa.łnero Handlu zapoana,il\ komisję s olt.a.lenlll.IDI, dotyc~Ą·
- -·
·~
nie" pot. od lat 18 oraz r:Jmy
Neurochirurgia Szp!t.ll Im. S
cymi
sposobów
za.opatrywania
Ilię
w
masę
mlitanll
prxez
pryS
krótkometratowe
znaezitym postęple.p·
(Kopcińskiego 22)
S
c·ą''
watna, gastronomię. Ponadto terenowe orcany administracji
S 13 17 15 19 30 godz, to. 1~.13, Barlickiego
OkuUstyka - Szpital lm. Barw zj~dzle obok lekarzy prak,,
państwowej rozliczone zosta.na, li przydziałów . mięsa i j~o p?ZeS WOLNO$C -· „Seksmi11ja'' pol. od lick!ego (Kopcińsk!ego 22)
S
~ tyków I naukowców li kraju
S lat 15 godz. 10, 12.ZO, 15, 1'.<0,
Chirurgia dziecięca - Instytut
tworów dla prywatnych i ajencyjntch lokali castronomicznych.
ChceH 11prawtt
wezmą udział przedstawiciele onie1podzlankę,
S
Seans
nocny
filmu
przedptemlePediatr!ł
(Sporna 36/50)
S
a atwtierdzone niepra.widlowośei przedstawiione z-OIStan" na ko:1apewnlć o swoim uczuciu, wy·
środków ortopedycznych a wię
rowe10 - ,,Thai•" po!. od lat
Laryngologia dziecięca - Jnsty- S
lej,nym po.sitedzeiniu Wojiewócl.1Jkiej Komiilji do Walki ze Spś.u.ra:1łć ssacunek wet udział w
kszoścl krajów Europy aacbod18 godz. io.30
tut
Pediatrii
(Sporna
36/39)
S
~tj~
audycji
PR
w
Łodsl, „Piosenka
.
S WISLA - „A stawk11 jest !lmlere•·
niej oraz Węgier l NRD. ObeeCh!rurala
szczękowo-twarzowa S
z dedykacją".
Zaoatr.zQll& .,.lenie kontrola dli&łalDŃtll punktów skupu I
fr od lat 18 oraz tlimy kr~t~ nł będą takie Uczni wystawcy
- Szpital Im. Barl!cklego .(Kop- SNajbliższe wydanie audycjt muarDi
~
kometr~towa
zaróWlllO
pa.ń.sbwowych i spółdlrielozych, jak i prygodz
to,
1t.l~.
clńsk!ego
2a)
S
czołowe firmy produkujące
n wrzełnla (sobota), cods. lT.3'
lł.30. 19 30, Historia filmu poiLaryngologia
watnych. Ba.cznieja.zej kontroli poddane zetł&nll równiei deta- Szpital
Im. S
sprzęt, instrumenty i przedmioty
w programie Il stereołonlc11nym
S
akiego
na
ekranie
•.
Swiadectwo
Barlickiego
<Kopclń!!klego
22)
liczne sklepy masarskie. Chod:rl tu 1l6\\1nle o 1prawę pokry- UKF 68,51 MHs.
~ ortopedyczne. a wśród nich rtS~
urodzenia" pol od lat 15 godz.
Toksyko!ol(la - Instytut Medy- S
cia nominałów kar& &&opatrzenia a wielkołei8' dostaw i ilości"
Btliszych Informacji udliela aię
~ wnlet 1 łódzki „Famed".
lT.
cvnv Pracy (Teresy 8)
pod nr telefonu 3ł-ae-u, wewn.
1przedawanes• mięsa eram wędlin.
~
ZACHĘTA
,Dziecko
Ronin„.
Wenerologia
Przychodnlg ~
Sl
(Z. Cb.)
200 l 205."
ry" USA t1d lat ta godz 10, te.
~iele uwagj poświęoono niepr.awidlowośoiom w r.QcJldzielnicDermatologiczna (Zakątna 44) o
~
19;
„Wedla
wyroków
twoich"
prócz niedziel I świąt.
m"le talonów. Zwiększony zosta.nie nad1!Ór w wydaJą,cyeb ,fe
S p-0! od lat IS godz 14
S
in1tytuc,jM)h, a Dzielnicowe Komisje do \Valki ze Spekulacja,
STUDIO - ,.Powrót Meehagodz!lAMRULATORIUM
w11pólnie • D11ielnicowym1 Ur1~ami Spraw
Wewnętr11111Ych
S li" jap. od lat 12 godz. 17.Ul
'
DORAZNEJ POMOCY
~
pruprowad11' Ht!llefólowe konirole, łą.oznie ae sprawdzeniem
„Noce i dnie" ~. I poi. od lat
u1tP.n~1< •~;,;c"'za
aas~nd~ przy~elanyc!' norm, Ponadto trzy wyb..-a.ne jedno~
15 godz. 19.lS.
~
~
S STYLOWY - ll'llm" Marka Pl- - Gabinet ' ch!rurg!eznv czyn n)> S
11bk1 admmlem::-cyJine (m.'U!Bto, cmi!ll.&, diziie<ln:lica) :l'<nlicrone zoW kaidy wtorek Gd gods, 18 do 17.H w Blurse Rady Narodowe~
~ wowskiego
.,Przepraszam
całą dobę
S
~n~ • nom~ów k.n BR.Opał.nenia r.a jeden s ost.a.tmich
czy tu biją" poi od lat IB ~odz
Miasta Łodzi (ul. Piotrkowska 104, parter) trwają, dyilll"y radnych
internistyczny ezynnv
m1esięcy, a wy.nil<!! tie~ roizlicmen.ia W:rcbial Handlu i Uó!lUi
S 15: l\tl~trzowie klna łwlatowe - Gabinet
w godz. U-'1 w dni
wolne S
członków Komlljl d/s Samorz111du Mi~zkańców o.uli prawników I 1naUM pl'lrJekde wojewód:aiej komi111ji.
S 10: MlloA Forman - .,Lot nad
od pracy - cała do~
wców zagadnień sl!-morządowych.
W celu ogranlcunla nleleralneso •boJll, woJewódzllt lekarz
~
kukułczym cn!azdem" USA od
~
W ezasie dyz~u także telefonioanie (tel, nr Sfl-06-28 lub ll·łł-88)
weterynarll aobllrowany zuta.l cło wyda.bla słoibłe weterynata t ta godz tT 19.30
ul. Armii Czerwone) tS,
uzyskać można wyc1erpujl\CI informacje o działalności samon"du
S MAŁE STUDYJNE - „Racja statel. 33-95-95 do 99 W !ZS
ryjnej nluenła • llenleezno•Ci be1Wtll1ędne10 orzekwewania.
~
nu" łr. od lat 19 godz, 18.
mieszkańców I problemach sbllżaJl\CYCh się wyborów da 1amorsą,du.
chlruri:t!J
czynny ~
seawoleli na ubtSJ pn:r badaniu mlęaa.
S DKM - Iluzjon - Mistrzowie - Gabinet
w godz tS-T: w . dni wolne S
Niiebagait.e<lna rola w ochronie ryittlru ~go ~ada. w
S
kina - li. Kramer godz. 18, i9
od nracv - cała dobe
S
u.dziale orpnom milicji. W Gelo osranicaenła motllwe!ici
~ OKA „Ziemia obiecana" pol.
al. Koorll'lsklego !I.
S
wozu mięsa, p0ehodllllCe10 a ·niele1alnyoh łródeł,
od lat lS godz. 11, „Dzięki BoWVS\V
tel. 18··6ł·8l
~
~
gu ju:I: piątek" USA od lat I~
1lnt11111yfik•Je k•ntrole łredUw transp&rtu prywatnere i 111po- Gab!net stomatol„e:iczny czyn.
~
g d
s
30
1ł
ao
16
so·
DKF
ny
w
godz.
19-7
w
dni
w<>lne
~
lt11Bllioneso, 1włMBCJ:a .,. trasach wYlotow:reh,
krańcewteh
~ g~d~'. lS.30 · • · '
od oracv - cała dobe.
pr1y1ta.nkaob autob1H0wyeh Hel. WlllDOeftłona· ZMta.nie takie
je a konieczności jedynie T Gliób. a
Brakuje pracowników
ą„„_,_,,,,,,,,,,,,,,,_,,,,,,„,„,,,,„,,,,„,„,,,,,,,,,,,,„,,,,„,~
na linii przygotowującej twarogi
kontrola k&DIPOrłu prsewo6-eep mu• mięm' de sklepów
z:amiast 16 pracowników, tylko 8.
dełali02nych ehołll tu 1l6wlll• • atódnoU foknmeatacJi
mleczarni
Kierownictwo mlecsaOC'ni liczy na
• faktyoan" włelko'4ii8' łotłaWJ.
,
W Okręgowej Spółdzielni Mlecza.r- pomoc u 1&trony miejscowego litnna epra'Vnt ~ ~t'ia pil'Mlpi.s6w d<Jlty'~J'Ch uboju i e·~ ie.l od dłui.1>zego już cz115u wy- ceum
zawodowego,
brnltu swierzętamt s.izdnymi, Ponieważ n:iekltóre 11 nicll etw.a..,,
którym
.ępują
trudności
kadrowe. Za- kształcą sie: przyszli operatorzy pror.zaj- motliwołcl ~J di<>WOl.no5ci w in:telipretacji, przeto zaniast 140, jak przewiduje plan za- ces6w technolo~icm~h przemysłu
chodzi potneba 1łWoneni.a banłzJel Jełnosaacmyeh nnormowaA
W 1981 r. do komisariatu MO w Głownie wpłynęło kilka
rudnionych jest tyllko 45 pracow- spożywcze10, w tym także fachowpraw.nyoh I 1c:&lenle leh " ;Jeden oboWil'11mJą-OY dolueneat. Ale
mieldu.nków od miejsoowych i okolicznych właścicieli .sadów
ników.
cy a 1ur•u ml-.zw~wa. KOW. ,_______________
to Inr Juł w ~•M.łaeła
wlMs eeak'aln:rell.
______________
____________
_,
o kradueżach niedawno posadzonych drzewek owooowych. MiW zwiazku z tym, n·p. 'PttY 12-oiio(e.b)
licjanci podj~I odpo\Viednie dzia.Łanti., ale &pt'awcy nie udalo
Jowej linii rozlewu mleka pracuBię wykryć. Cała h;.;;t.oria, po<W'tórzyła sifl w następnym roku
i dwa lata później. Złod:ziej wc·ąt pozostaw.al nie:l'Jilatlly. Nieżen.ie, zwłuzcza 1dy w
C.ny "Y'WOłllwue aa łód'l!:kl•j sso; HO, łOO, 480 (po dość ari;nwchodawno. zajmujący .się t1, s.praw:i fun~cjonaTlusze stwierd"Zill,
dzi aprzedaź samochod6w kilku- a fiełdzie, mtimo wi;>rowad•onej wzed toWlnym remoncie); 1980: 350, 360,
że w jednym z glownieńskich ogródków, należą.cym do nienawet kilkunastoletnich. \V niedzi~ tyiodn~em podwy~k! cen 11:mocho- 380, 390, 430; 11181: 330, 405, 410,
jakiego S.tan:Lsl.awa R., na powi.:orz.chni 40 m kwadratowych
lę oferowano m. in. „Opla Rekor- dów kupowanych w „Polmozbycie", ł20; 1982: MO, ł50, 510; 1983. 4li'O
Mimo kapryśnej aury, tłoczno by- da 2100" 1971 r. :n. ~.l mln zł, od dluższero .1uż czasu utl:'llymuj, (I pl'OC. l!Odatku). 510, !J70. 575.
rośnie 937 dwu- i trzyletni.eh drzewe}:. N'jie .sadził ich jednak
600;
lo w ostatnie niedzielne prse<l,po- „Mercedesa 240 D" & 1972 r. za sii: na tym •mym mni•J wl„ej JICi"- 1984: ~O (iJkładak), 500, _ 600. 630.
właściciel, lecz inny mieszkaniec Głowna Władysław M.,
łudnie przy ul. PuS'7.kina. Na sprze- 1,2 mln :zł. ~Mercede.!a 200 D" 1. ziom.ie.
który wyjaśnił, że t•i:ęść nabyl na targi.., a część wyhodowal
,,Fiat 1?5p/P80" - 1972: 250;. 1973:
daż wYstaw!ono sporo aut różnorod 1976 r. za 1,5 mln :U, .zał „Me1·cesam. Jednak b!egly. sptowarl.zony z Inetytutu Sadownictwa w
A oto ujnoWl!U Jloł.oWUIJa (i<'h MO, 300. 320; 111'14: MO; 1976: 350,
nych marek. ale większych ,,szla- desa 220 D" z 1978 r. :a:a l,ł mln liod.>a świadcEy jedn~eśnie • po- 3iO. 400 .. fl~ 440; 1977: 360,
Skierniewicach, etwierdd autorytatywnie że drzewka nie były
365, 390,
gierów", na które czekają zazwy- zł. Spory „wianuszek" ciekawskich daży nmochod6w clanero rocz.ni- 400. 470; 19·11: 400, 420, 450, 460 480,
wyhodowane 1ta m~jscu. W toku dak"7.ych czynnośei ustalono,
czaj stali bywalcy giełdy, tym ra- gromadził się
wokół
że '"·cz.es,ną wiosną i późną ie.sienią Władysław M. dokonywa)
12-letniej ka);
500, ~.~O; 19'9: 500; 1980: 540. 550,
zem nie było. Niewiele samocho- ,,Wołgi" z silnikiiem od „Mercede- .!'Syr11na• - 1975: lłll ~,.,. at; lł'ltl: 1110. 670. 700; 1983: 890, 950; 1984:
rozpoznania w sadach, gdzie :!'Ol!ły Ś\vieżo po.sadzone drzew!ka
dów przykuwało na dłużej uwage sa 240 D". za któr4 właśc'iclW.
po czym klradl: je, ozabierając iednoraaiowo od 20 do 70 sztuk.
lto. 165; l!f77: 173; 1978: 150; 1979: 1,080 mln. 1,1 mln.
potencjalnych nabywców, a także dał 850 tys, zł.
W sumie wa-r.t<>ść sk.ra.dzdonych drlleWek ocenia się na ok. 200
lSO; 1980: 17~. 1111; 1981: .24ll.
,,Pelone•" - 1979: 850; 1980. 730,
licznie pl."Zybyłych na giełdę zwyWśród weteranów 111ea, kt6rych
„Fiat 12Sp" - 1974: 20:1, 250; lf'f!: 825; 11184: l,'60 ml.n.
tl·s. zł. Z transpo1'tem złod2:iej n'.e mial ktopotów dysponował
kłych spacerowiczów.
nie brakowało, wyróimiał się nie- ~. 250, 300; 11176: l!SO, 235; 1971:
bowiem włru::.nym „Żukiem" i „Polone:rem". Wiadomo ponadto.
"Wartb11.r1" 1958: 285; 1972:
Większe zainteresowanie wzbudu- źle
utrzymany (przynajmniej na 180 (mocno wy~pl<>atowany), 230, · 380; 1979: 54.0.
że zajmował się równleż zbierani-em xiól. a.le wą.tpl\we, :t.eby
ły .,diesle". a właściwie ich ceny, pierwszy rzut oka) „Volkswagen" 240. 270, 280; 1978: 210, 220. 240,
„Trabant" _ 1971: :!30: 1978: 299,
to akurat zajęcie .st.anoWiło główne iTódło jego dochodów. Nie•
gdyt siedmiocyfrowe liczby, mimo z 1962 r. ,.Garbus" • ni.ony było n• 250, z10. 2so, 290, 300, :no. 320. 3so, ~to ; 19so· 4.80 tn. zł.
dawno Wła<ly.slaw M. zo.stal aresztowany.
wszystko, robią jeszcze jakieś wra- 210 tys, :i:ł.
380• 1979: 305 310 31~ 325 3:30 340.
(Jlll)
(ab)
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DZIENNIK ŁODZKI nr Ili (11711t

1.Dziś6'-Radiullii
PONIEDZIALEK, 17 WRZESNlA
PROGRAM

l

11.00 Radlo Kierowców, 11.05 Kon-

(

;

cert, 11.57 Sygnał czasu, 12.05
z
kraju 1 ze świata, 12.30 Tance Ma&OWS%a, 12.łli Rolniczy kwadrans, 13.00
Komunikaty,· 13.10 Radio Kierowców
13.20 Nowości „Hungarotonu", 13.30
li tańcem przez wieki, lł.05 Magazyn muzyczny, 15.55 Radlo Kierowców, 16.05 Problem dnia, 18.15 Ban.k
przebojów. 17.00 Muzyka I aktual.
noścl, 1'.30 „Komu bije dzwon" nadlofonlzowana powieść, 18.05 Gorący temat, 18.15 Koncert dnia, 19.00
Dziennik, 19.20 Minirecital, 19.30 Radio - dzieciom: „Jak to ze lnem
było" słuch., 20.05 Rzemieślnicze
sprawy, 20.10 Koncert .życzeń, 20.35
Człowiek dla człowieka, 20.40 Nowele
Ellna Pellna (Bulga'rlli), 20.50 Jazz w
pigułce, 21.00 Komunikaty, 21.05 Kronika sportowa, 21.15 Jub!leusz 80-lecla Kiejstuta Bacewicza aud„
22.00 Z kraju l ze świata, 22.25 Zblł
tenla, 22.35 Koncert be-z biletu, 23.10
Panorama świata, 23.25 Dla tych, co
ni• lubll' r~~3c>GRAM Il
te.oo Godzina melomana, u.oo Zawne po jedenastej, 11.10 Wakacje w
stereo, 12.00 Młodo:! śpiewacv, 12 25
w stronę jazzu, 13.00 Wlad„ 13.20 Z ma·
lowanej skrzyni, 13.30 Album operowy,
14,00 A. MacLean: „Athabaska" - fr„
tc.10 Wakacje w stereo, 15.00 Pamię
tnlk1 l wspomnienia, 15.10 Miniatura
Instrumentalna, 15.30 Folklor na mapie :świata, 15.55 Miniatura literacka,
18.00 Wlelkle dzlelR, 17.00 'wlad„ n.os
Rozwl11zanle zagadki muzyczne) ('L),
11.10 Aktualnokl dnia (l.I, 17.30 PO·
cz11tek kadencJI (I.). lSJIG „Takty I
fakty" - mag (ł.), 18.30 Klub Stereo.
19.~ Wieczór w
fllharmonlt, 21.15
Wlad. 21.20 Wieczorne refleksje, 21.25
Gra Marek Bll!ńskl.
PROGRAM Ul
11.llO J, ClaveU - „Król szczurów"
odc. 4, 12.00 Serwis Trójkl, 12.05 W
tonacji Trójki, 13.00 M. Baraniecki:

Komunikat WUSW
WUSW w Łodz.i i PliotrkoWie
Trybunalskim i.n!ormują. że w
dniach 19-20 września 1984 r. na
teren:ie obydwu województw odbę
dłł Ilię ćwicz.enia obronne resortu
spraw wewnętrznych w systemie
obrony terytorialnej kraju pOd
kryptonimem „Pilner 84". Podczas
ćwkzeń przewiduje się przemieszczanie jednostek z.motoryuiowanych
MO transportem kołowym, użycie
samolotów, śmigłowców oraz środ
ków ptrotechnicmych. Z.a eftkty
towarzyszące użyciu tych ostatnich
WUSW w Łodzi i Piotrlww'ie Trybunalskim przepraszają, mieszkań
ców obydwu województw.

„Cłowa
KaHndry" - odc. I, 13.10
Powtórka z rozrywkl. 14.00 Lato w
tllharmonli, 15.00 Serwis Trójki, 15.05
Bielszy odcień bluesa, 15.45 Sportowa
Trójka, 16.00 Zapraszamy do Trójki,
19.00 Codziennie powieść - N. Kazantzakis· .,Grek Zorba" - odc. 8,
19.30 Troch(l swingu ... , 19.50 J. Clavell:
„Król szczurów" - odc. 5, 20.00 Katalog nagrań: Free. 20.45 Klub Trójki: Czego nie wiemy o samobójstwach? 21.00 Trzy kwadranse jazzu,
21.45 Klub Trójkl (cz. 11), 22.05 Inf.
sport. 22.15 Jan z Saturna, 22.CS ,.Sladaml Słowackiego" - cz. I, 23.00 Zapraszamy do Trójki, 23.50 J. Hawkes:
„Krwawe pomarańcze" - odc.

PROGRAM IV
10.00 Poznać \ zrozumieć, 10.30 Muzycy polscy, 11.00 Horyzonty wiedzy,
11.30 Płytowe kolekcje, 11.59 Sygnał
czasu, 12.05 Wlad., i2.10 Rozmowy o
wYChowaniu, 12.20 Gra Władysław Komendarek, 12.30 „Matyslalwwie"
odc. 13.00 $wiat wokół nas,
13,25
Barok w muzyce, 14.00 Popołudnie
Młodych, 16 OO Lektury nastolatków
- J. de VaS<!oncelos - - „Moje drzewko pomarańczowe" - odc. 11, 18.10
Leksykon lekkiej muzy, 16.35 Widnokrąg, 17.00 Wlad., 17.0S Primadonna
stulecia - Marla Callas, 18.00 „Rozważania stylistyczne'',
18.10 Poezja
śpiewana, 18.40 Studio Ekspertów, 19.30
Wlad„ 19.35 Piosenki lata, 19.55 „W
trosce o przyszłoA<'!", 20.15 Melod•e
wieczoru, 20.20 Wieczór muzyki, 22.00
Akademia muzyki,
22.50
Lekturv
,CzwórJ..;", 23.00 Muzykoterapia, 2~.·o
Człow1ek I nauka, 23.50 Wlad., 23.55
Kalendarz radiowy.

17.45
18.10
18.20
19.00

Ul.IO
19.30
20.00
20.15
21.35

21.55
22.15
22.45

22.35

DT - wiadomości
Encyklopedia TDC
Zwierzyniec
OT - wiadomości
Telewizyjny Informator Wydawniczy
,,Album chopinowski" (6) „Mieszkanie"
Film dokumentalny
Saldo magaizyn gos~
darczy
Dobranoc - .,Timka i Dunka''
Echa stadionów
Dziennik
Publicystyka
Teatr TelewlzJł
Zofia
Nałkowska „Granica" (1)
DT - komentarze
.,Gdańsk wrzes'ełl 1939"
Pok6i 408 - pro~ram p.11>1.
Od melodii do mel<><li!
DT - wiadomości

łwiadk6w~

SHETLAND, lllmll mohair.
dostawa - sprzeC:am Warnawa 41-18-H,
11111-k

ZNACZKI pocztowe - kupl.. Tel. 43-7 3-11, po 17•
_ _ _ _ _ _ _ _ _1_11_65
_-g
SADZONKI cytryny aklernlewlck!ej - sprzedam tel. ł3-9ł-92.
ll0152·g
aPRZEDAM
błam czarny
- łapki karakułowe
tel
13-83-50 po 15,

·

• 111030-g
- - -na
-- - - -zaFORMY
atrakcyjn11
bawkę

ntami 13.47-70

wraz z zamówie·
sprzedam. Tel.
28183-g

19.00

l!'OKSTERIERY azczanięta
spnedam Thaetmanna 38 m
19•
zas 53-g
FOKSTERIER 8-tygodnlowy - sprzedam.
TeL
52-66-40 od 19.
ll01123-g
----------DOGA nlemlecklego - 1uczkę czernił
sprzedam.
36-50-60.
30302 -g
WIEŻE „SANYO", ALTUS
'1'5 60W na gwarancji
sprzedam. Tel, 43-83...29 po
l~
SPRZEDAM mader11 18-3!1-2'8
31089

STANIStAWOWI
OWCZARKOWI
wyrazy
s:iczerego
z powodu śmlercl

SJtLEP czynny, przemysło
wy - dobry punkt śród
mieścia z powodu choroby
odstąpię. Oferty 14170 Blu- SPRZEDAM Zastaw•
ro Ogłoszeń
Sienkiewicza (1981) tel. 18-44-71.

składa.t•

KOLE2A<Nltl t K:OL!:DZY
a WYDZfALU.

FRANCISZKOWI
GODLEWSKIEMU
ora:s jego Rodzinie wyraz;y głębo·
kiego współczucia a powodu zgo·
nu
O .l CA
skladaJlł•

RADA, ZA'RZĄD I PRACOWNlCY
SPOLDZIELNl
RZEl\UESLNlCZEJ „WlELOBRAN·
ŻOWA" w BRZEZINACH, ul.
SKł..ADOWA

3,

KOLEDZIB

JANUSZOWI
KOWALSKIEMU
wyrazy
powodu

głębokie.co
śmierci

wa·półczucla

z

BRAITA

skladaJlł

JtOLEŻANKI
I JtOLl!lDZY 2
ZESPOŁU
SZKOi.. MECHA·

NICZNYCH nr 3 Im. T, DU·
RACZA,

„„„„„„„„...„ ...„„,,,

Z powodu wyjazdu aamlanlę

„Wartburga 353" (19'19)
na c:r;terosuw. 18-lł-31.
27541-g
SPRZEDAM 125 p (19'1'f) z
taksometrem lub bez tel.

CENTRUM - trsy pokoje
kuchnia, 10I m, parl<.l.ety,
mzyatkle wygody bez c.o.
- nmlenl41 na domek kwa.
terunkowy lub S pokoje,
kuchnię do 60 m. Wigury
lT m, 11,

65-112-63.

1IS2S-g
SPRZEDAM na dogodnych
warunkach
Fiat•
125 p
(1978) Oferty 29992 Bluro 0głoszeń Piotrkowska 99.
SPRZEDAM praw11 póło~.
przednle amorty:r;atory Zastawy 1100, tel. 16-44-'11.
12733-g
SYRENA
105 1980 spnedam. 16-31-!'f po 16
31078 g

m Chojny Zatorze

M•I 12

-

na 2xpok0j,
Budowlana 1/3 rn.

samianlę

kuchnię.

30913 g

'·

IOOl3-C

M·J D11browa, parter, • telefonem - 11amlenl11
na
1100 równorz~e. plętro, a telefonem
lub wl•kn•.
ł3-62-ll.

ANGIELSKI, nlemleckl, h4·
1Zpałl1111d
Marcsałl
iet.
13-86-63.

lllllT-C

ZAOPATRZENIOWU:C
11 i,.t pracy, polliadaj~cy
„121 p" poszukuje pracy w
sektorze prywatnym. Tel.
52-47-11.

11~

ROLNICZA SPOŁDZIELNJA PRODUKCYJNA W JEżOWlll:
OGLASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż:
1. 8amoch6d Star ,,200", rok procl. 1978, stopień zużycia 50 proe„ eena
wywoławcza 666.500 :&I,'
Z. Kosiarka rotacyjna RZ 5-180, rok prod. 1917, cena wywoławcza 5.400 :Ił,
3, Kosiarka rotacyjna RZ 5-160, rok prod, 1978, cena wywoławcza 5.400 zl,
4. Pług U-042, rok prod. 1971, cena wywoł. 13.900 zl,
5. Rozsiewacz nawozów RNP, rok prod. 1979, cena wywoławcza 1.900 Ili,
6. Przyczepa D-41 B, rok prod, 1919, nr fabr. 41359, cena -wywoławcza
29.100 zł.
Wadium w wysokości 10 proc, ceny wywoławczej wpłac:lc! :n.alety w asie RSP.
Sprzęt mowa oglądac! codziennie w todzinach od 10 do M w bazie
RSP Jeżów, ul. Błotna 4.
Przetarg odbędzie się dnia 1 patdzl.emika 1984 rotN o tods. 10 w biurze RSR.
Pojazd i sprzęt zostanie sprzedany qodnie • .tan.m falttycsnym ba

PRZJIDBIJIJBIORSTWO Zagran.lczne w Warszawie zatrudni energicznego, operatywnego handlowca 11 t.odll. n.a t~en woj, łómkl•·
Co teL "-03-ftl.
1109-k

IFP t F

SISFlflflf I

DOK - Bałuty,
ulica
Limanowskiego 166
PRZVJMUJE
ZAPISY NA KURS
KROJU I SZYCIA
I ., li stopnia.

uzupełinia.nia.

Zastrzega się prawo odstąpian!a od przetarl\I bn podanie przyOQft.

3152-1t

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „ORBIS„
w ł..odzi, ul Piotrkowska 1Z

ROTEL "GRAND•

OGLASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedał samochodu Nysa 522. nr podwozia 183941. nr allnlb 435911,
rok produkcji 1977.
Stopień. zużycia zgodnie z protokołem stanu techniosneao ttr 3'198/84
wywoławcza wy1101i
z donia 31 maja 1984 roku wynosi '15 proc. Cena
155.000 zł.

Przetarg odbędzie 1ię dnia 2'f wnefaia 1984 roku o &odmie 10 w li•

dzibie przedsiębiorstwa.
W przypadku niedojścia do skutku I

przetar1t1. II przetarg odbędzie
tego samegp dnia o godzinie 13.
Samochód można oglądać na terenie parkingu 1trzetonego przy ul. Nawrot w godzinach od 9 do 14 w dniach 24-27 września 1984 roku.
PrzysŁGpujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości' 10 proc.
sumy wywoławczej do kasy przedsiębiorstwa n•a.jpóźniej w przeddzień
przetargu Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo odstąpienia od przesię

targu bez podania przyczyn,

Braków w

wyposażeniu i sprzęcie nie uzupełniamy,

11-51-k

nek prezydium miejscowego gminnego Zwią2lku Rolnilków Kól·ek i
Orga·niz.acii Rolniczych powiedział
m. in.: Niech dzisiejs"loa urO<:Zystość będzie dowodem szacunku i
u.znania dla wszystiki<:h Judzi rolniczego trudu: rolników Jnidywidualnych. spółdzielców, pracowników
PGR, pracowników służb rolnych
i Y."SZY&tkich insty;tucji
pracują
cych na rzecz roLniotwa. dla W57.Ystkich ty-eh, krt.órcy swą pracą pomogli .rebrać boi;:aty plcn Pow'tał
on w im'.eniu organi-zatorów clożv
nek w Racl·zieJOIW'ie przybV'łyc-h na
uroczyistości przedistaw!dP.!i
kla"'V
robot.niczei. rel)Te7.len.'antów wszy!<łtlci<:h 7..awoclów.
Podczas dożynkowych uroczy.stości głoo zabrał miniaber rolnictwa
i goopodax1ki żywnościowej
Stanisław Zięba.. Stwierdzi.ł on m. in.
że w roku
jubileuszu
40..J.ecia
PRL wieś godnie
święci plon w
poczUiCiu dobrze .ipelnionego oboWią7lku. Pracowita wieś potwierdza
wyinik.ami produkc}i rolnkrej, że
chociaż droga do samowys!arez.alności żywnościowej kraju je.st trudna, zdążamy do ni•ej k01ooekwentnie, a wy•ty>ezony
cel staje sie
bliższy. Obchodzone uroczystości w
całym kraju, we w&zy\911kich gminach, są też W\iełką manifestacją
jednośCi woli i wysiłku wsi i „:asta, manifestacją sojuszu robobniczo-chloip.skiego, fundamentu socjalisty<:"Znego państlwa.
Nawiąwjąc do re:z.ultaitów tegor0C7Jnych żniw St. Zięba stwierdził,
iż dzisiejszy gospodarski obrachunek rol.niJCzego trudu stal się możliwy dzięki korwekwenrtnej realizacji wspólnej ,sta.bi!m.ej i perspe.
ktywicznej poli1t)"ki rolnej PZPR i
ZSL. Podstawowe zadania CPR w
rolniclwie i gospodarce żyw.nościo
wej zootamą wyikon.aine, a rynek
żyWilościowy umocni się. Po:zytyw.
ne procesy rozwojowe w produ.kc.i.i. rolniczej umacniają korzystne
decyzje rządu.
Na zakońc1'e!lie wYIS'tąpienia minister Zięba stwierdził m. in., i~

MATEMATYKA.
Fijałkowski

dogoszcz).

fizyka,

lnformacjes
tel. 51.;.52-34,
51·50-30.
...... FCaT.Jsn'

3184-k

'Ol?~

••••••••••• li 1111111

SZYCIE,

SPODNI
SOLIDNIE
I TERMINOWO,

UK.ŁADY

wyd;cho,;e:-Mon .
tai nadkoli.
Judyma 20.
(Od Traktorowej), Int. Myszkowsk_!.
28731-g

- :.::;3

~

UWAGA! ~UWAGA! ~UWAGA!
KANDYDACI NA WYŻSZE UCZELNIE
Uniwersytet Robotniczy ZSMP w Łodzi

~

I

organizuje kursy przygotowawcze do egzaminów
wstępnych na
Politechnikę,

drzwi,

Uniwersytet, Akademię Medyczną.

43-75-0ł,

Informacje i zapisy w sekretariacie UR ZSMP
w lodzi, ulica Piotrkowska 232, I piętro, codziennie Od 9 do 18, prÓCl robót, telefon 36-14-54.

1NsTALOWAN1s karniszy
Burwlcz, tel. BC-CO-lS.11526-g

•.:

aprzątanle r•····-···················2·8·9~8~-~k-

wnętrz instytucjom raMYCIE
chunki, okien,
Jachowicz
tel.
38-23-56 (10-18).
1300ł-g

PRANIE dyWanów, wykła·
dzln. 51-11-91. Madej.
30'1'9C-g

CERU.li; garderob,, dzianinę, skóry, kotuchy, dy.
wany, Pawlikowska. Koił..
cluszkl łl.
30980 g

K.INESKOPY - regeneracja 17-33-00, Lubartowlcz.
10680-g
CYKLINOWANIE bnpyło
we - lakierowanie,
Tel.
11-n-10 Jakeon.
21200-g
ZABEZPIECZENIA
samochodów na gorąco. Solankowa 4, Uznański 14-62-33,
30203-g

TELENAPRAWA 34-98-88 Bednarek.
12791-g
GRACO! 'Konserwacja samochodów, mycie podwozi,
llilnik6w, Zakładowa 13 (konlec Przybyr;zewak!eeo) Kollń!ikl.
30012-g
VALVOLINE! 'Konserwacja
samochodów, nowe - natychmtast, zachodnie - tectylem! Gwarancja.
Be„
kidzka 11 Kllmkowak1.
'°°10-g
CYKLINOWANIE bezpyło
we, lakierowani• 111-~.1&.
H-90-50 Zakrzewski,
Hlll-g

OBCOKRAJOWIEC z wła
snym samochodem - poszukuje kierowcy
wyjetdtającego do RFN
22-2~
września celem Wspólnego
przejazdu (za wynagrodzeniem). Tet 15-112-00.
1ł198-g

PRZESTANIESZ być aamotnym podając l!WOj adres
do Biura Matrymonialnego
„Westa"
70-952
Szczecin
akrytka pocztowa 8'12.
ISt-p

!IAMOTNll Oferty matrymonlalne dys.kret.nle przesyła „LIDO" Gdynia
10,
akrytka 37.
113'-lc
„IDYLLA"
C~ęstochowa
skrytl1:11 7411 dyskretnie
kojarzy maltełlstwa.
:nn-k

ł3-26-łł.

ŻALUZJE

międzyszybowe.

Skrzypek, Tel. 51.17-83,
ZABEZPIECZ samochód antykorozyjnie! Nle zwlekaj!
Gwarancja,
bonifikata.
Spiska IT. Kędzlenkl vis
a via „Fenlka",
12209-g
ANTYKOROZY.JNB zabezpieczania samochodów na
gor11co - wykonuje
Inż.
SupadY - Ksawerów, Łó
dzka 13, tel. H-82-52.
30581-g
OBLICZENlA. komputerowe
Klimczak 15-80-81.
Pb-T84

:31076-g

REGENERACJA
kineskopów. Tel. grz~. 88-12-29,
Jeziorska.
13534-1

ROZPRAWY DOKTORSKIE

Dziekan I Rada Wydziału Ekonomiczno-SocJoloirlczneco Uniwersytetu Łódzkiego
podają do wiado-

mości. te w dniu ?11 września 1984 roku o godz. 8.15

MYCIE okten, pranie dywanów, instytucjom
rachunki.
Łąglewczyk.

A. Jeziorski,
al. Mickiewicza 55.
ł()"Jnr'N)'~,)f}!)f}()ł.

pnyhL.ż.ają

.......;....-ii„::::a --•• ..:..:!"

(Ra-

14-S0.1.2

~

-

14-4ł-311.

13861..g

SPRZEDAM dute, wlasno·
tciowe M-:1 • telefonem.
Tel. 112-lł-łll,

czyńskim.
Hymn państwowy rozpoczął oficjalną część urO<CZ~ości.
Goop<>darz dożynek Jan Brochocki, czło

12212-g

Wrzask, 16-10-n,

28488 g

Min:ialrów gen. arm ii Wojolechem Jaruzelskim, prz.ewodmczącym Rady Państwa,
Henrykiem
Ja.błońskim, pre~
NK tsL.
wicepremierem Roma.nem :\lalinow.
sk.im, prz.ewodniczącym
CK SD,
wkeµremierem Edwardem Kowalczykiem i przewodriiczą<:ym Rady
Krajowej PRON Janem
Dobra-

Rogozlń9k1.

MA TEMATYKA, flsyka

os:ą ją~y dz .eje K u1aw : k.a.ju. Z duzywn»- .lyrn :t.a ll.= t.w·i1.·d ni em u""'ynkowi
cpar-te na
~..:~owei kraju Za ofiarną prace. za gooc te o· l<1oalt i)Ok azy
.Je.i rezultaty i.a ż.n.iwny t.:·ud go-- mv•Jwa ~ u obrzl;:'dow i obyczajów
.;;pody niom, go.:>poda.r.:z.om, w..,,z.yat- looowy ch reg:-0nu kujaw~ego, a
k 'm polskim
rolnikOlffi. załogom ;.ak;:e pokazy w wyk<maJliU straiaPGR. g06podarstw
spóidzielcz.ych, kow z USl:'. Jedinym z ootatnich
pracownikom magazynów i .s.~1.szar ,,zywy~il o bra:z.ow" uformowanych
ni, tra!lSl>o'rtowicom. obsłudze Wc:h· na murawie stadionu był b1alonicznei rolnictwa. załogom or.ze- c.rerwo.ny ukla.d w .k&talcle domu.,
myislu zbożowo-mlyilla.'19k i-ego, zło towarzy&ący mu napi.i; ,,Polska żył on gorące podzięlmwan.ie
Za nasz dorn" or az liczba „40", nado roc.zn icy i<>tnienia.
wsparcie rolnic:wa wydatną pomoca w . ąz.u j ąca
minister podziękował też żołnie PRL. fLnalem młodzieżowego porzom Ludowego Wojsk.a Po1skiego. kaz.u bylo utworzenie kręgu ro<:•
Słowa
podziękowania
skierował kwii.ającego kolorowymi kwiatami.
0.!1kie.st:ra &braż.acka odegrała Mię
także do klasy robotniczej za coraz lepsze w.sp:era.nie W1Si prz.emy- dzynarodówkę, a następnie tradvcyjną pieśń chlop.ską „Gdy naród
s!o\\-ymi środl<ami produkcji.
W bochnie chleba Podkreślił do boju",
Koncową częśc dożynkowego wi·
min. Zięba skladainym
pr~ez
gospodarzy
w symbolicznym da- dowiska wypełnily występy ze.spor:re dla spoleczeń.mwa. dla nas-rej łu pieśni i tańca ziemi lubel.okiej.
ojczyzny, . PoLski Ludowej, zaw· ra się ezll;,5bka życia i praca wielu
milionów obywait.eli na.s~.go kraBe.z.pośrednio prz.ed. UII'<>czy.stośc.ia
ju.
okolicznościoiwe
Dziękują,c :za minia.turę symboli- mi dożynkowymi
wyetawy
zwied'ZiiJi przeds.t.awiciele
cmiego wieńca apleciotnego z dorodinyich kl-Osów ze zbiorów tego~ najwyższych władz: I sekretarz KC
rocznych, gen. Wojciech Jaruzels- PZPR. premier, gen, a.rntii - Woj.
prz.ewodm.iczący
ki stwierdził m. in., ż-e doży.nikowe ciech JarWJelski.
Henryk Ja.błoń.
UJr<>CŹyistośCI odbywają się w roku Rady P&Mtwa 40-lecia, w którym
coraz do.rod- ski. orezes NK ZSL wicepremier
niej.s:z.y bochen chleba ma nieby- - Roman Malinowski, pr1.1ewodniwałe znaczenie dla
ca.lego społe c.zący CK SD. wicepremier Edward
Kowalczyk oraz przewodniczący Raczeń.stwa. Teraz powiedzial Krajowej PRON Jan Do.bta·
najważń:iej.sze
Jest by nie tylko dy
dobrze
PI'ZeChować
plony, lecz czyń.ski.
Na wyBtawach prezerutowana jest
do.starczyć ie do WIS<z:y.si'bkich pols.
kich domów, a laik.że podjąć waż SZ<?roka gam.a produkowanych pr.ze2
krajowy pr.zemy&l ma.szyn i sprzę
ną bit.wę o chleb dla prz)'ISzlości.
tu ro-ln crego, uw.zdędiniająca kieRoz;poczęła się tra<!yicyj'!la część
wieńcowa dożynek.
Na powitanie rtmki produkcJj rolnej ku•j.awskiego roln ictwa. Szczególnie interesudożyinkowego orszaku z wień<:a •..]
i bochnem chleba upiecz.onego z te- iące są u•rzadzenia do u.prawy l
garoc.znych zbiorów,
kitóry n:eśli zbioru buraków cukrowych. dostosowane do ootr:zieb
i możU.wości
s~ostowie dożynek, wy.szla delezarówno
goo.po.
gacja pr.2le<lstawicieli różnych grup produkcyjnych
zawodowych i społecznych. Prze. darstw indywidualnych, jak również goispodarki wielk01toW1a.r<>wej.
kazując ben bochen sta.rost.a doży.
Przed południem
goopodanstwa
nek - Marian Gadallński powiestaro.stów dożymek
gminnych w
drial m. In.: Przyjmij.cie go i tak
Radziejowie OTaz Spółdzielnię Rolnieście na stół rod2.l.nny \V na.szej
niczą w Starym Radziejowie odojczyźnie, a,by dootaitek jego trwal
wiedzili
sek.retairz KC PZPR do przyszloroc:z.nyich zb'.oców. Jan
Zbigniew Michałek, selrret.arz NK
Kamiński pracownik włocław
Kazimierz Olesiak, mi•niskich Arotów, przyjmujący chleb ZSL rolniotwa i iiospodarki źyW
w imieniu robotników. pod.ltreślU. stier
nościowej - Sta.ni1sław Zięba w toże wszyscy lu1dzie
pracy dołożą
warzyst\\>iie gospodarzy regi0<nu ł
wszielki<:h starań. trudu i wysitku
gminy, Przedstawicieli w la dz cenaby roroc:zmie
wypiekamy boche.n
bra.1nych poi·n formowa.no o &])OOO·
chleba był coraz okazatszv i cora.z
bach organizacji orodukcjj rośEn
ba.T<l·z'ef dorodny, abv :z.aw.~ stal!'nei I zwierzęcej, które na żyz·
czato go dla wszystk'ch P·oola.ków
nych ziemiach kujawskich zape·.vW części widowiskowej doży n.ia.ją wysoką W)"dajność z hektanek młod-tież ze szkól ponadµod- ra, a przez to dobre docl;ody rolstaW101Wych Ra.dziejowa zap:rerento- nikom indywidualnym i spółdziel
wala bairwny program przypomina- oom.
(PAP)

tegorocMe :im:wa

dy

ZABEZPIECZANIE
wiercenie kołków.
RENCl!ITA (łT lat) podejmie pracę w sektorze pry.
watnym. Tel. 3'3-&2-CO,

w Radziejowie

g,:1.ęcie ,,,.amowy~ta!'Cz.a.ln<>ści

„-

ltOL!.lDZE

a

12'f3ł-C

3{5.

w.spółczucla

O .l CA

.

(Dokonczenie ze str. 1)
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KOLEDZE

SPRZEDAM
srebrne puc!elk.l miniatury Tel, 55.31-83

'p1ANINO - sprzedam. Tel
78-57-76.
13498-g

zagadki

larskie
19.20 Przeboje .. Dwójki"
19.30 Dl.ienn.:k
20.00 RozmowT 1 prof. Pa 1ewskilD
20 15 Wieczór KRLD w Telewizji
Polskie!
%1.15 Dl' - wydarzenia telefon „Dwójki"
21.30 „Dwadzieścia lat minęło" „Śnić> we śnie" drd-nat
psvch.
22.33 Studio IX FPFF - GJańsk
1984
22.5.'> DT - wiadomości

PllOGRAM D
18.00 „Gdzie diabeł mówt dobranoc" - .Kraina kamiennych

W\adomośel (t.)
Poluęc "łowe -

18.30

TELEWIZJA
PROGRAM I

18.25
16 30
16.55
17.20
17.30

Uroczystości dożynkowe

WYŻEL tI,B roku) W me•
talowym kagań<:u zaginął
wczoraj na Dolach. Wiadomość:
ul. Zmienna 7/9
m. I tel. 17.79-U

llpea na Zarzewie zgln11ł
czarny jamnik, na grzbiecie •tady po poparzeniu.
Za wskazanie miejsca pobytu wysoka nagroda. Tel.
32-70-93.
300Cl-g

w Pawilonie Technik Obrachunkowvch przy ul. Re\\ olucJl 1905 roku nr 39 w sali 401. odbędzie sle oubllczna obrona pracy doktorskiej m,gr HALINY KLEPACZ nt.: „Efektywność metod estymacji
modeLl
I błędami w zmiennych".
·
PROMOTOR: prof. dr hab, Aleksander Zella• a Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
Praca wyłotona jest do wglądu osOh zaintere9".>wanych w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Lódzklet;o
Ul. Matejki 34/33,
3152-k
D1lekan I Rada Wydziału Ekonomiczno-Soejologlc11ne10 Uniwersytetu ł.ódzkiei:o podają do wiadomości,
te w dniu 27 września 1984 roku o gÓdz. !O w Pa Y. tlonie Technik Obrachunkowvch przy ul. Rewolue.H
1905 roku nr 39 w sall 301.
odbedzle ~ię pul>licma
obrona pracy doktorskiej mgr SAADI SHAKER HAMOUDI nt.: .,Theory and Practlce of Demo.graphic
Studl~ (wlth Speclal Reference to traq),
PROMOTOR: doc. dr Zbigniew :'vllchałklewiC2 a Uniwersytetu t.ódzk Jego,
Praca wvloż-0na fest do w~l a tlu osób zaint~re!łC>Wa
nych w Bibliotece Główn-ef Uniwersytetu Lódzk\et;o.
ul. Matejki 34/38.
3153-lc
D:iiiekan I Rada Wydziału Ekonomlczno-Socj0Joglcr:ne10 UL podają do wiadomości.· te w środę w dniu
26 września 1984 roku o godz, IO " sali k01nferencyjnej nr 401, ul. Rewolucji 1905 roku nr 41/43. odbędzie się publiczna dvskusfa nad rozorawa doktorską mgr EUNlCE tNDELA K PA WEł CZVK pt.: ,.Bartery w organizacji wdrożeń wvnalazl<Ow w Polskim
przemyśle w latach s!edemdzlt>•latych".
PROMOTOR: prof, dr hab. Zofia

~1 l kola,lczyk

(UL).

'Rozprawa doktorska ma1dule ~le do w·l(ladu w ' Bf bllotece Uniwersyteckle1.
ł,ód ż. u!. Matejki 34'38.
Wstęp na r~prawe IA'Olnv.
3199-k

Zl

wrz~nla (Wtorek) mię
dzy godz. 18-19 na ul. No.
wotki
w rejonie Mazowiecka - Matejki 'l!gublo·
no zegarek C:amskl •. Sel.
ko" na bransoletc11. Uczciwego znalazcę czeka nagroda, Tel. 5I.94-5ł po 19
31010 I

11

Dslekan I Rada 'Wydilału Ekonomiczno-Soe,!olo11t·
crme10 Ul. podają
do
wiadomośc i , te w dnlu 219
wrzdnla 1984 roku o ł(Odr.. U.30 w sali kMferenc~·j
neJ nr łOI, ul, Rewolucji 1905 roku nr 41/ł:!. Odbę
dzie slę public:r.n'a dyskusja nad rozprawą doktorsk11
lek. med. JANUSZA R SOFICZVKA pt.: ..Dtagnostycr.na procedura systemowa badnn!a organlzacJl".
PROMOTOR: prof, tlr hab. Zofia

Mikołajczyk

(UŁ).

Rozprawa doktorska znajduje s!P, <Io wglądu w Blbllotece Uniwersyteckiej Lódź, ul. Matejki 34/38.
Wstęp na rozprawe wolny.
31911-k
DZIENNIK ŁODZKI nr 220 (10708) ł

WIDZE\\1

LECH POZNAŃ 0:0

Trener AG

\~

B~dę

Aarhus:

zadowolony

I

z remisu w todri.

-------•1'•

WIDZEW: Bolesta - Swiątek, Dziuba, WIJas, Kamldskl - Kajrys (od IO mln, Leszczvk)
Jaworski (od G3 mln, Myślldskl),
nomke, Wraga - Dziekanowski, Smolarek.
LECH: Pleśnlerowlcz - Pawlak, Łukasik, Adamiec_ Barczak Szewczyk (od 72 mln. J. Bąk>. Jakolcewlcz (od Gł mln, Kofnytl,
Stroiński - Okoński, Niewiadomski, Araszkiewicz.
Żółte kartki otrzymali: Jakołcowlcz t Szewczyk (z Lecha)' craa
WlJaa 1 Jaworski (z Widzewa).
Na kilkanaście minut przed rozpo.
częclem spotkania,
lttóre określone

zoitafo jako nr l siódmej kolejki mlatr~owsklej trener Widzewa WJa·
cłYllaw żmuda I Lecha Wojciech
Lazarek zamknęli 1 slę w jednym z
poko1~ów klubowych l łóC:zkl szkotenlowlec przekazywał swoje uwagi
na temat aktualnego zdobywcy Pucharu Europy - Liverpoolu, z którym poznaniacy spotykają się
w
najbliższą środę na własnym boisku
w pierwszym meczu Pucharu Europy. Potem rozp:iczął się mecz, który nie był już wymianą grzecznołcl. Toczyła się bezpardonowa walka o kaidy metr na boisku, pa placu gry uganiały ~lę za sobą pary zawodników. Kamlnskl np, nie spuszczał z oka Okcńskieg'!.t Strolńs~l jak
Cleń
chodził
za
Dziekanowskim.
barczak z kolei usiłował wyłączyć
z gry Smolarka.
Wlcemli:trzowle
Polski, m!m:> że przystąplU do tej
potyczki osłabieni brakiem WóJcickieso (kontuzja nogi nie jest
tak
•rożna, a absencji: na boisku spowodawało
przeziębienie)
posiadali
od początku Inicjatywę, Raz - po raz
na bramkę Pleśnlorowlcza sunęły a.
taki, lecz trzeba przyznać, te brakło precyzji strzeleckiej, a ponadto zawodnicy Lecha w porę patra.
fili zażegnać niebezpieczeństwo pod
awoją bramką. Aktualny mistrz · I
ic:obywca Pucharu Polski zmuszony w;ęc został niejako do gry defensywnej, szukał szczęścia w kontr.
atakach, mimo ie wyszedł na plac
gry z ofensywnym ustawieniem, a
więc trójką napastników Okoftakl,
Niewiadomski,
Araszkiewicz.
Gogcle chcieli więc ,,przetrenować''
aposób gry na Liverpool ale
nie
udała Im się ta. Prowadzący zawody sędzia J. Banasz z Katowic miał
Od początku spotlcanla pełne
ręce
roboty. Zawodnicy obu. drużyn
nie
przebierali bowiem w środkach. Je.
tell tylko Jeden z pllkarzy uciekał
swojemu opiekunowi, przegrany natychmiast
wkraczał
bezpardonowo
llo akcji I gwizdek sędziowski przetywal akcję, n następnie rzut wolny rozpoczynał kolejno wydarzenJa
na bolslm, I tak było do zakodczeAla te.I potyczld ligowej.
W 11 minucie spotkania nastąpił
bardzo nleprzyJomny Incydent. Romke sfaulował Jednego z z:nvodnlków
znaósklch I ·nerwy poniosły szkonlowca pozn:u\sklej .tedon~stkl
ojclech'\ Lazarka, Wbiegł na bolako, choć zgodnie z przepisami nie
wolno· mu tego czynić, Jak relacjo.
oował to zdarzenie sędzia Jan Banasz, trener gości splunął w klerun.
ku arbitra I krzyknął pod Jego ad-

resem: -

Ty lwlnlo/ Decyzja promecz była Jednoznaczna.
on ukotenlowcowl Lecha
opuszczenie ławki rezerwowych. Początkowo nie chciał on tego uczynić, w końcu Jednak zdecydował się
l do koóca oglądał mecz z trybun.
Na konferencji prasowej, . której
głównym tematem było to wydarze.
nie, Wojciech Lazarek twierdził, :te
jest to ze strony sędziego
,;duży
nietakt", że wyrządził mu krzywdę.
Zarzekał
się,
te tadno Inwektywy
nie padły pod adresem arbitra. Zapytany po spotkaniu przez reportera Polskiego Radia •ędzla Jan Ba.
nasz
co odpowiedziałby na zarzut
kibiców poznańskich, że _,drukował"
t11 konfrontację ligową,
st„terdzlł
bez namysłu,
to sędziował zgodnie
z przepisami I nie ma sobie nic do
zarzuceni.i. Mecz jako taki był trudny do prowadzenia, A jeżeli chodzi
o Incydent
z Lazarkiem, to fakty
boiskowe były jednoznaczne I
nie
m6gl on Inaczej postąpić, Nie chcemy togo zdarzenia absolutnie komen.
tować, nie chcę też polemizować z
Lazarlllem,
który na konferencji
prasowej stwierdził,
te p, Banasz
znany Jest z tego, te potraf(
na
Widzewie sędziować po gospodarsku
I fakty z przeszłości o tym świad
czą.
Trzeba tylko zajrzeć do ata.
tystykt. Powiedzmy tylko, że zachowanie tronera Lecha było naganne,
zaś cały
,cyrk" na boisku nic był
absolutnie
potrzebny!
l\ly, ,łódzcy
kibice patrzyliśmy na
to wszystko
z dużym zażenowaniem •••
Po tym wydarzeniu w 12 minucie,
spotkanie przerwane było na S minut 1 kiedy je kontynuowano
nabrała
jeszcze
ostrości.
Łodzianie
prób~wall
rozciągać
akcje wszerz
boiska, ale popełniali chyba
jeden
zasadniczy błąd.
Wrzutki na pole
karne adresowane były da partne.
rów górą. co była wadą na młyn
dla wysokich stoperów Adamca
l Łuknslka,
Gdy w C:ruglej części
gry zaczęto operować w przodzie
bardziej
przyziemnymi
piłkami.
wówczas dochodziło do groźniejszych
wadzącego
Nakazał

spleć.

Widzew zatem miał optycznll przeale bran'lkę mol!ll zdobyć
goście. Na jedną minutę przed za.
kończeniem pierwszej polowy Araszkiewicz ,,urwał się" lóC:zklm
defensorom z odległości
14 metrów
strz<'lll po .. długim" rogu, piłka odbib się od słupka I wyszła w pole
Nlemalte z tego samega miejsca.
na początku drugiej połowy spotkania strzelał Wraga, Uderzył pllk~ w
kierunku bramki Pleśnlerowlcza, ta
odbiła
się od zewnętrznej
części

Za 1praw11
iawodnlk6w
l!lp6łdzlelczega Klubu Sportowego „Start".
Pilnym obserwatorem apotkan1a po- Łódź ma po dluglch latach pn:e.-między Widzewem 1 Lechem Poznan
wy znów drużynę w pierwszej lisłupka t wyszła w pole. Kilka een. był JUERGEN \VAEHLING
(trener dze lekkoatletycznej. Przyniosła etymetrów zabrakło zatem do pelnc- AGF Aarhus): - POdobała ml się fekty kilkuletnia - praca szkolenlog<> szczęścia.„
gra Widzewa. Mecz
by!
bardzo 'wa, niezły system naboru mło
twarey. zacięty, przez co rwały się dzieży oraz przyłączenie do klubu
Gospodarze zasłużyli na pewno na akcje. Powiem, te czeka nas bar- sekcji
lekkoatletycznej Włókniarza
zwycięstwo,
gdy:!:' stworzyll więcej dzo trudne zadanie. Będę bardz<>
Nie bez znaczegroźnych
sytuacji podbramkowych. 'zczęśllwY Jetell czwartkowy mecz znia Aleksandrowa.
jest
równ!ei/ przyjście
do
KaJrys,
Jaworski,
Dziekanowski, pomiędzy naszymi zespołami
za- Startu kilku zawodników z
LKS
Smolarek, Wijas usilowall zmusić C:o kc.ńczy aię rezultatem nie rozstrzy- I Innych
klubów kraju. Styl w jakapitulacji Pleśnlerowlcza, lecz Ich gniętym o:o. Nie będziemy rezyk!rn zdobył ostrogi plerwszollgówstrzałom zabrakla
precyzji. zresztą gnowali <><:zywiścle
ze strzelenia ca SKS
„s.tart"
zasługuje
na
przy tak bezpardonowej miejscami bramek, ale tu na stadionie
przy
Praktycznie
podczas
grze, gdzie kaidy z zawodników miał ul. Armil Czerwonej będzie o nie uznanie.
pierwszego
rzutu
ligi
l
zawodów
doslownle kilka centymetrów wolne- ciężko.
grupy flnaloweJ rozegranej
wczogo miejsca by p~zyłożyć nogą
do
raj na stadionie
AZS Łódź Ich
ollkl, trudno o jakąś dut;i efek.
awans
nie
podlegał
dyskusji.
Koń
tywność.
cowa klasyfikacja Ilustruje to na.1Mecz mtmo wszystko nie stał na
leplej: łodzianie zdobyli 285 pkt.
najwytazym poziomie, Walczyły
se
d1 ugl był AZS Poznań 245 pkt,
a
trzecie miejsce I równlet
awans
do I ligi zdobyli zawodnicy LubWYNIKI:
GKS Kat. - Pogoń
turu Zielona Góra 194 pkt.
Szcz. 2:0 (1:0), Lechia Gdańsk Wynlkl podczas
zawodów nie
Ruch Chorzów 2:1 (1:1), Radobyły
lmponujace. lednalt
warunmiak - Wisła Kraków 1:0 (l:O).
ki Pogodowe un!emoiUwlly
walke
Widzew Lódż - Lech Poznań 0:0,
na wyższym poziomie. A oto lepNa kortach MKT w parku Po- sze wyniki zawodów rozegranych
Legia W-wa - Górnik Włb. 4:2
nlatowsklel!o zakończył slę olerw- w niedzielę: mężczyźni
(%:0). Górnik Zabrze LKS 2:0
rZ'llt
szy finałowy turnie! o miejsca 1- młotem (O:O), Śląsk Wrocław Bałtyk
1. M. Tomaszewski 5 w rozgrywltach I 1)1(1. W meczu AZS Poz. 74.34 m. ·2. J. WojtaGdynla 2:0 (1:0), Motor Lu)>lln
Zagłębie Sosnow!ec 1:0 (0:0),
li.tera Warszawa - SKT So1>ot padł ~zewskl Start 53,34
nchnlęcle
niecodzienny rezultat 9:0. Co było kulą - 1. R. Koluch - Flota Gdytego przyczyną?
Otół.
zawodnik nia 17.15 m. 2. P. WeHel - Start
TABELA
SKT - Romuald Szczepanik z nie- 14.lB m. 400 m 1. A. Stępień 1. WIDZEW
\Vladomych przyczyn nie zj:iwlł się Fiata G. 47,31 ś., 2. S. Moszulskl
ll:J
ł-1
2. Legla
do
gry, Ponlewd
był
zgłouo
10:4
12-6
- Start 49,18 skok w dal: 1.
J,
3. Górnik z.
lO:ł
ny do rozgrywek, sopocki
6-1
zespół
Żeligowski
BP 7,65. 2. J,
4. Lech
9:5
8-5
mimo te posiadał Hwodnlkó'v re- Drzewleckl AZS
Start
7,52,
trójskok:
5, Pagoń
9:5
1--6
zerwowych nie mód zgodnie z re- Start 15.95 m
6. Radomiak
8:5
gulaminem wstawić Ich do składu 1800 A.m: Grabarczyk
Ostrowski - AZS P.
7, Zagłębie
8:6
10-9
I musiał
przcgraf
walkowerem. 1:49,60. 2.1. P.R. He>lwek
- Start 1:50,47,
8 Bałtyk
8:6
4-6
W pozostałych spotkaniach padły
9. Motor
7:7
7-7
rezult.aty: Legia Warszawa - Pia~t
\O. GKS
e:a
~
Gllwl~e 6:3. MKT Łódt SKT Soli. Ruch
6:8
ł-11
pot 6:3 Legia - Mera 5:4.
12. śląsk
1:9
7-10
Następny turniej odbędzie alę w
o]~
13. Lechia
1:9
5-10
Warszawie I łódzki zespól
spotka
14. Wałbrzych
4:10
8-12
się w nim z Mera Legią I Piastem.
15. ŁKS
1:11
1-6
16 Wisła
3:11
1-T

Forehandy i backhandy
na kortach MKJ

[I]

·~

sobą drutyny o 1blltonych umiejęt
nościach pllkarsklch. Miłym rozczarowaniem była gra Swiątka, który
Inicjował wiele ofensywnych akcji,
a kllkakrotnle potrafił - jak to pił
karze nazywają ,wkręcić w ziemię'' reprezentacyjnego obrońcę Paw-

laka, który jeszcze po mećzu
ni-.
wiedział jak się nazywa. Dobrą par.
tlę rozegrał Smolarek, który złapał
wysoki pułap formy I jego rajdy
przyczyniały 1lq do stworzenia wielu groźnych
sytuac~
poC:bramkowych. Sam zresztą był w dagodnej
pozycji strzeleckiej w pierwszej połowie meczu,
jednak za wcześnie
zdecydował 1lę na strzał,
zamiast
podciągnąć piłkę jeszcze klika
me.
trów. No l Dziuba, . który był
nporą nie do przebyela. Z meczu na
mecz gra caraz lepiej.
Widzewscy
działacze zacierają więc r.;ce,
te
udało Im
się doprowadzić do tego
transferu Poniżej możliwości zagrał
KaJrys, a w ogóle Widzew był lep.
szy o jedną bramkę, a na boisku
padł rezultat nie razstrzygnlęty 0:0.

~

fY.Jj ~~
"""

e W ostatnim SwYm wy&tęple w
turnieju „Challenge Round"
polscv
koszvkarze przegrali w Llnkoeping
z Czechosłowacją 91 :106 (51 :52). Porażka ta nie miała praktvcznle tajnego znaczenia w 1praw!e awansu do finału ME. Oble drutyny zapewniły sobie te premie jut wcześniej.

e

w

arkł·

.!.m."'°~md•ę
(według mię·

dzynarodowy turniej
nowych
przepisów koszykówki kobiet, w któ.
rym uczestniczyły zagraniczne zespoly: Lokomotlv Sofia (Bułgaria - wł·
cemlstrz kraju), Szoel AK (Szeged)
Węgry dwunasty zespół ligi oraz
plerwszollKowe
zespoły $Ięzy Wrocław, ŁKS oraz drugoligowy Włdzew. Turniej został potraktowany
jako swego rodzaju przetarcie przed
ligą. W drutynle t.KS
wystąp!la
Janowska, nie grała natomiast Gllszczydska, a drutynę prowadził były
szkoleniowiec Włókniarza Pabianice
- Henryk Langlerowlcz.
Jak
się
dowiadujemy, jeżeli oba kluby nie
dojdą do porozumienia w sprawie
transferu, Gliszczyńskiej, to odbędzie
się w t..odzl wyjazdowa sesja zarządu PZKasz. w obecności przedstawiclell obu klubów. Wszystko jednak
wskazuje na t:> te
ŁKS l Włóknlarz dobiją
w końcu
targu w
s11rawle Małgorzaty
Gliszczyńskiej.
f,KS takte wystąpił w tym turnieju bez kontuzjowanych Badochy, Janowlcz (wznowiła jut treningi) l SIdoruk. Nie za wiele miał tet do po-

W niedzielę zakończona została w Wołgogradzie trzecia odlotona z soboty partia meczu o szachowe mistrzostwo
świata
kobiet
miedzy Cziburdanidze I Lewitlna.
Po 73 posunlęcla_ch zwycięstw<> oclnlosła Lewltlna, obejmując
prowadzenie w meczu 2:1.
e Siatkarze warszawskiej Legli
wygrali I memoriał
Zygmunta
Krausa w piłce 1latkowej,
m!mo
oorntkl w ostatnim meczu z
Pło
mieniem Sosnowleo
1:3,
Drugie
miejsce zajął Mladost Monter
Zagrzeb, a trzecie TSC Berlin.
•
Jedenasta
kolejka
spotkań w
ŁKS
I lidze rugby nie przyniosła więk
szych niespodzianek. Prowadzące w
tabeli zespoły wygrały swoje spotkania, W najciekawszym
meczu
Czarni Bytom uleJal
Budowlanym
Lódt 7:23.
•
Zenon Plech
1
Wybn:eta
Gdańsk' został po raz czwarty
w
swe! karierze lndywl.dualnym mistrzem Polski na tu:l:lu. W baratowym pojedynku tytuł t>lerwszego
wicemistrza zal(warantował sobie na
l(orzowsklm torze zawodnik miejscowej Stall Jerzy Rembas. ookoGutowskiego wy1t1lpU1 b11 Jtontuz3o- nujac Andrzeja Huszczę z Falubawanych
Sybllsklego I Chojnackl•- zu Zielona G6r„.
l:ł - Dankowski (Sł mln.)
w hall ChKS odbył alę mtedzy10. W jakiś spasób wpłynęło to na
2:0 - Cyroń (88 mln. spotkania)
narodowy turniej sl'atkówkl kobiet.
pewno na sposób poczynań zespołu
Żółte kartki otrzy1Ual1: Wenclewski, Baran I Rótyckl • ŁKS.
w którym uczestniczyły zespoły: Slaw tym spotkaniu, To nle ulega w"tLKS: Bako - Jtóżyckl, Bendkowski Kruszankln (od 84
mln.
vll Bratysława, pierwszoligowe drupliwoścl.
Cl dwaj zawodnicy nie
Wieteska), Wesołowski - Wencl„wskl, Klimas, Gierek - Kasztetyny Wisły
Kraków.
Czarnych
wyjechali Jresztą na Sląsk. Sytualan, naran, Zlober (od 73 mln. R. Robakiewicz).
DUŻY
Słupsk,
ŁKS
oraz dwie jlrużyny
cja w tabeli nadal nie jest weso.
GORNlK: Cebrat - Gunia Dankowski, Klemenz, Kostrzewa beniaminka
ekstraklasy ChKS.
ła, a jedenastka
Majka Matysik, Komornicki (od aa mln. Ossowski) - zcutczydz al. Unl! nadal
W eliminacyjnych
spotkaniach
nie mote strzelić gola. Zwycięski, z
akl, Pałasz, Cyrofa.
padłv
następujące
rezultaty: GRUpoprzedniego
spotkania z Matorem
PA I Wisła
wygrała
Lublin,
wszystkie
padł
przeclet ze strzału
mecze po 3:0 ze Slavla. ŁKS
samobójczego, Mote nastąpi to Jut
I
Pojedynok Górnika s LKS
atal Bako, Rótyckl 1 Gierek oraz okre- w najblltszym
ChKS Il, ŁKS pokonał . Slavlę 2:1
meczu
ze
Sląsklem
na przeciętnym poziomie. Zabrzanie sami Baran.
I ChKS Il 3:0, GRUPA Il - Czarni
Zygmunta Wrocław na własnym stadionie?
posiadali przez cały mecz wyraźną
trenera
Podopieczni
Słupsk
pokonali kolejno 3:0 Płoprzewagę 1 okresami, a sz=zególnle
w pierwszej połowie, nie schodzili
I połowy boiska łodzian. Na bramkę
trzeba była jednak czekać at
do 58 minuty.
Po rzuc le wolnym
1trzelanym z lewej ~tron)! przez Kostrzewę stoper gospodarzy Dankowlkl głową skierował pllkę •do siat. Włókniarz
Łódź
kl Bako.

W

GÓR~IK

wagę,

ZABRZE

2:0 (0:0)

BYŁA

B

A
?

CZYT

Komunikat Totka
LOTEK

'·

12, 13, 36, 40, 41
dod. 23

2, 4, 16, 27, 28, 29

Na drugolig owych boiskach
Pab.

Oo
tego
momentu
łodzianie
1aledw1e
jeden
raz
zagrozlll
bramce Cebrata. Zabrzanie
mimo
wYraźnej przewagi w palu też wy.
pr'ł,cowall zaledwie
kilka sytuacji
bramkowych,
ale nie wykorzystanych przez Dankowskiego w
12
minucie. Majkę w 25 mln. oraz Pałasza w 56 mln. Po stracie bramki
łodzianie próbowali przechodzić do
kontrataków I w 69 mln. •tworzyli
bardzo groźną sytuację,
Najpierw
strzelił bardza sllnle na bramkę Gór.
alka Baran,
a p6źnle.I z dobitki
Kasztelan. Bramkarz zabrzan
wypuśclł piłkę z rąk, która ponad nim
pnelobowała w kierunku linii bramkowej. W ostatniej dosłownie
sekundzie, tuż przed linią bramltową,
~cbrat

zdołał

plikę

złapać,

Łodzia

nie Interweniowali u sędziego głów
nego I !Jocznei:o domac:a,jac
się uznani" bramki,
a Rótyckl na,!wldocznle] czynił to niezbyt przeplso.
wo. źc w rezultacie otrzymał t6łtą
kartkę.

W ostatnich dwudziestu minutach
meczu obserwowano sporo sytuacji
I strzałów na bramkę t,KS, at wreszcie Matysik wygrał ollkę w walce z Gierkiem, a następnie wypujclł C:alek;m podaniem Cyronla. który w prlnym blel(u minął obroń
ców t.KS - Benclkowskle!(o 1 Ró.
tycklegn, a nastęonle wycl~nął
z
bramki Bako I precyzyjnym strzałem ulakował piłkę w siatce,
W
Górniku wyróinlll się:
atrzewa ł Pankowski,
• w
ł

KoLKS:

DZIEWNIK ł..ODZKI nr 220 (10708)

Gra
0:1 1:1 mln.)

•
się

Hutnik Kraków 1:1 (0:1) Cracovia

90 minut•••

Pawlikowski (31 mln.)
Komorowski (llow" w 16
.
Ż6łte kartki otrzymali: syslo (Hut.
nlk) 1 sotyn (Włókniarz).
WLOKNIARZ: Peresada - Kuk1•ła, Bardelskl, Komorowski, Sotyn Sowlńskl (od 46 mln. G6rskl),
s, .
klewlcz, Rutkowski, Ciesielski
(od
46 mln, Sklbldskl)
- w. Nowak,
Rosldskl.
Niezbyt sprzyjająca aura, nie przyciągnęła na stadion Włókniarza zbyt
wielu sympatyków futbolu.
choć
przeclet w Pabianicach występował
lider Il grupy drugiej ligi. Pierwsza
polowa była wyjątkowa bezbarwna.
Goście przy jechali z wyraźnym na.
stawieniem na wywiezienie rezultatu
remisowego I temu
celawt podporządkowali wszystkie C:zlałanla
ne
boisku. Grali ostro, na pograniczu
faul. choć niektóre Ich Interwencje
były lekka przesadzone. A mimo to
gospodarze n.le objęli prowadzenia,
lecz uczynll! ta rywale.
W lewym
narożniku pola karnego wykonywany 1 był rzut wolny, Piłka dotarła do
potnocnlka
Pa wilkowskiego.
Ten
mocno uderzył piłkę, nadał jej odpowiednią
rotację,
a ca·łą sprawę
załatwił wiatr. Peresada myślał,
te
piłka przejdzie nad poprzeczk", tymczasem przez moment zawhła ona
w powietrzu I tut sa je&o plecami
wpaC:ła d.o slatkł.

naDe z

flnałowYm spotkanłu

bułgarskiej drużynie

....,
wl,.,_
edz.....
enla w
przeciwko
Lokamotlv Sofia.
Bułgarki
wygrały
zdecydowanie mec:i. o pierwsze mlejsce 86:61 (ł7:38). Punkty dla Lokdmotlvu zdobyły· Brajnova 24, Czobanowa 23, Iwanowa 16, Dlansazova
9,
Hranova a. Alpljeva s I Dlmltrova
1, dla ŁKS: Cała IO, Adamus ł, Gumowska I, Laskowska
19, .Tanowska 12, Madej 8.
W meczu o trzecie miejsce szoel
Szeged pokonał Widzew 59:33 (21:19).
Najwięcej punktów
dla Węgierek
zdobyły: Nowak 23, Toth 1 Gondocs
po 10 dla Widzewa - Kurczewska
10, Pl;itą lokatę zajęły zawodnlczkJ
wrocławskiej S!ęzy, które pokonały
Włókniarza Pabianice 6S:łł (32:20).
Najskuteczniejszą zawodniczką turnleju została reprezentantka Bulgarll - Czobanova, która zdobyła 6'I
pkt. Drugie miejsce zajęła Nowak
(Szoel) - 56 I trzecie - Cala - ~2
pkt Najlepszymi zawodniczkami turnleju zostały AlplJeva l .Janowska, a
do pierwszej piątki turnieju awansowały Czobanova, Cala
l Palotas
(Szoel)

Krakowska

zdobvła

Start

esz 1e•

START: Onowskt - Ptlch, CleJka,
P<> przerwie trener Czesław Fuda- Wawraynlak, Karolak - (od łG mln.
lej dokonał dwóch zmian,
zreszt11 T1ojanow1kl) - Krzyczmanlk, Woisłusznych. Słaba spisujących- się Cle- nlak, Molenda
(od 85 mln. Matuslelskleg'o
(kilka kiksów atrzelec- alak), Kasperklewlca - Barcz, Wl11klch w pierwszej odsłonie gry)
I lł1k.
Sowldsklego (skąd słabsza postawa?)
Nareazcle punkt
w wyjazdowym
weszli na boisko Sklbldskt ·I Górski. spotkaniu. beniaminka drugoligowych
Od razu akcje gospodarzy nabrały razgryWek! „Spółdzielcze C:erby"· zapłynności, a goście mogą mówić o
kończyły alę bezbramkowym rezul.
dutym szczęściu, te wywldl.l z tego tatem 1 według oceny kolegów
z
boiska rezultat remisowy, W 56 mln. krakowskiego „Tempa" mecz
był
Górsk~ wygrał pajedynek z bramka- wyrównany 1 wYn.lk nle
krzywdzi
rzem Hutnika, zagrał piłkę
przez tadnej ze stron. Przez większą część
siebie w kierunku
bramki wybił spotkania
Inicjatywę posiadali byU
ją z llnłl jeden ze 1toper6w, pa. pierwszoligowcy, ale łodzianie potradał prosto na głowę do Rutkowskie- łlll neutraUzować Ich akcje w środ
go, a ten z kliku metrów
posłał ku pola 1 nie dopuścić do zagro.
Piłkę nad poprzeczką. Wreszcie
w tenla na własnym przedpolu. Gdyby
58 minucie gry nastąpiło wyrówna- szczęście uśmiechnęło
1111 bardziej
nie. Z prawego narożnika pola kar. do bałuckiej
jedenastki, to
ona
nega rzut wolny wykanywał Włók wówczas zeszłaby z placu gry w roll
niarz. Piłka zaaC:resowana przez so- zwycięzcy, W 51 minucie kapltalnym
tyna trafiła do Jtomorowaklego
I rajdem popisał 11lę
Krzyczmanlk,
ten precyzyjną główk" uzyskał gola. wszedł odwatnle w pale karne, zoPabianiczanie jeszcze bardziej pod. stał nieprawidłowo zatrzymany, lecz
kręclll tempo akcji. Strzela z 18 me- sędzia Nowak z Kielc nie podyktatrów Rosiński, lecz niecelnie.
Na- wał w tym momencie rzutu karne.
stępnie Górski (obok słupka)
oraz go, choć o to at się prosiło. I wreKomorowsk!
(równlet minimalnie szcie na minutę przed zakończeniem
tej ligowej konfrontacji
Matusiak,
nleceln1e). Spotkani• kończy s11t aa. który zmienił Molendę, popisał
się
tem remi.sem, • kandydat do ekstra- bardzo dobrym uderzeniem z rzutu
Piłka skozłowala
przed
klasy n.le p<>kanł p1łkl na miarę wolnego.
bramkarzem 1 minimalnie minęła JeplcrwszollgowYch ambicji. Mamy na C:Pn ze słupków
bramki.
1
myśli ~ywlścle zeap6ł Hutnika,
WYNI&I GR1JP1f 111 Ruovla Rz. -

0:0

na wyjeździe.

„

• X łOO: l. !'lota o.
1:11,01.
Start 3:18,95. Kobiety: 100 m
i.
E. wotnlak , - Start 12.36, 400 m 1.
1\11. Wojdecka - Start 53,31, 100 m
t>Pł
1. s. Bednarska - Victoria J,
lł.05, I. M. Zep Start 15,lS, skok
w dal 1. J. Bartczak - start s.oe,
2. E. Sllwa Start 5,94 m, skok
wzwyt: l. B. Piekarska - Podlasie
173 cm. 3.
.T. Kowalczyk - Start
173 cm. Rzut oszczepem: 1. J!:. Kłoe
- start ła,12. 4 :11: 100: 1.
Star\
47,29.
Dzień wcześniej na tym
„mym
stadionie rozegrane
zostały
za•
wody grupy spadkowej.
R6wnl•ł
w tvch zawodach pierwsze mleJISe•
zdobył łódzki
zeso6ł
AZS,
Klub
ten wiecznie druitł w Lodzl (l>Op1·zednlo ryWallzował z ŁKS. teras
ze Startem) od wielu lat startuje
w 1tronle zespołów drugol!ge>wych.
Równlet za rok obejrzymy JCO w
lej klasie rozgrywek. Wyniki
w
eoł>otę
tak 1amo nie powodowały
entuzjazmu na trybunach - 1reaztą pustych.
Cieka wsze wYnlkl s soboty uzyskane przez łodzian: kobiety coa
m ppł: l. .J. W~cka
83,22 1„
skok w dal - a mlelsoe z. Białek 5,73 m. skok w dal: 1. E. Ka•
ralczyk. 170 cm. pchnięcie kulą: I.
t. Siuta 10.4'1 m. 100 ppł: 1. D. Jędrzej
czak 14.88, 2. U. Potaczalo 15.~9,
4 x 400: 1. AZS 4:02,28. Mętca:yfol
400 m PP!, M. ~ajdlic Sł.se c., 400
m: 1. M. Slra 48,61 s.. skok w dal:
2. Kowalski 8,97 m UO m t>l>ł T. Nagórka 15,28 s„ "trójskok: 1. P. Koslelskl 1•. 35 m, sk0<k wzwyt: 2. K.
Gaplk 198 cm, ł x 100: 2.
AZS
42,83. ł X 400: 2. AZS 3:21,45 s.

Wisła

puchar ChKS
mień Sosnowiec. Start 2:1 1 ChKS
I 3:0. Start wygrał po 2:1 z Pło
mieniem I ChKS I. Mecze eliminacyjne rozgrywane były w trzech
setach.

W meczu o T miejsce
Płomień
ChKS Il 3:1. o 5--e miejsce
wygrała z ChKS I 3:2. ŁKS
pokonał Start S:J (-7. 9
14. 10) 1
tym samym zajął trzecie mlelsce w
lm/>1ezle. Mistrzynie P<>lsltl. krakowska Wisła wvgrała z wicemistrzem - Czarnymi Słupsk 3:1 (-9
5 10 14)„ .Biała ~wlazda" prowadzona znów przez Stanisława Poburke nie miała dla siebie silnych
rywall, Powróciła da drużyny
(po
kontu7i1I) rozgrywa1aca
Pozłutko,
coraz lepiej spl•ywała się
Flklel.
pokonał

Slavla

Turniej
obserwował trener 1'•·
dry Jerzy Matlak, który stwierdził,
te nie stał on na na1wyż~zym poziomie. Według niego nie ma się
czemu dziwi~. bowiem drużyny 'są
w trakcie przygotowań do zblltai~cego sle sezonu.
Dla przvkladu
zespół Czarnych Słupsk prosto
z
łódzkiej Imprezy udał' się na obóz
treningowy do Drzonkowa.

lgloopol Dębica 0:0, Stal Mleleo Jagiellonia Białystok 1:0 (O:O), Polonia W-wa - Avia Swldnlk 0:0, Górnik Knurów - Stal Rzeszów
1:0
Najlepszą
zawodniczką
ł6d'Zklego
(1:0), Polonia Bytom - Stal St. Wola 1:1 (l:O), Cracovia - Start Ł. 0:0 turnieju została Lucyna Kwaśnlew
Włókniarz Pab. Hutnik Kraków ~ka z Wisły. Puchar prezesa ChKS
1:1 (O:l), Korona Kielce - Błękitni zdobyła drutyna Wisły Kraków.
Kielce 1:0 (0:0).
TABELA
I, Górnik
9:S
.i--s
2. Hutnik
8:4
7-3
3. Igloopol
8:4
5-3
4. Stal M.
8:4
5--4
1. Chelsea 5. Avia
West Ham
7:5
5-3
3:0
2. Coventry - Manchester UTD 0:3
6. Cracovia
7;5
ł-2
3. Ipswich - Arsenal
7. Polonia B,
6:6
6-4
2;1
4. Liverpool - Sunderland
8. START
6:6
ł-3
1:1
9, Stal St, Wola
5 Newcastle 6:6
4-4
Everton
2:3
10, WŁOKNIARZ
6:6
3-3
8. Nottingham Luton
3:1
li. Korona
7, Southampton - Norwich
6:6
ł-7
2:1
12. Polonia W-wa
5:7
3-4
8. Stoke - Leicester
2:2
13, Jagiellonia
4:8
5~
9. Totenham - Queens Park
5:0
14. Stal Rz.
4:8
4-6 10. Watford - Aston Villa
3:3
15. Resovla
4:8
2-7 11. West Bromwlch - Shef!ielJ Wed
15. Błękitni
2:10 ~
2:3
WYNIKI GRUPY I: Piast Gliwice 12. Barnsley - Cardiff
2;0
- Stal Stocznia 2:0 (l:O) Gwardia
2:0
W.wa - Odra Wodzisław 1:2 (1:2), 13. Birmingham - Carlisle
Moto Jelcz Oława - Szombierki. BY·
tom l:O (1:0), Zawisza Bdg. - Zagłębie Wlb
ł:O (2:0), Stilon Gorzów
- AKS Niwka 1:1 (1:0), S!ęza Wroc.
Kolumnę opraco1iał
ław
- Olimpia Poznań O:O, Chrobry Głogów Chemik Police 3:0
ANDRZEJ SZYMAtęSKI
(1:0), Zagłębie Lubln - Victoria Jaworzno 110 (2 :O).

Liga angielska

