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- XXXIX sesję Zgromadzenia Ogól.
nego NZ J)I7Je<lstawił bieżącą s,yituacj.ę . między"18ll"odow ą I na. tym tle
móv."ił o nad21iejaeh
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w to roettnicę operacji karpacko-duklelsk lej 23 września odbyła •I•
..,, Dukli manifestacja
p-amięcl I przyjaźni. otwarte
~stało r6wn!eł
Muzeum Braterstwa Broni (na zdjęciu).
CAi' - Łokaj - telefoto
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Ja11: ~nformoWAła. 23 bm. •«cja TASS, dekretem Prezydium Rel1kii t {)jwJ.aty KC PZPB - Broni·
dy Najwyższ e.i ZSRR Konsta.ntl.l!.
Zt!OW<lllrto :tn. ia tezię nastę
daw Ratuś, przewoch-UCU!,cy
ZG
Czernienko zCl8tał odznaczony Ordr
pującą: „Rozwój oświaty i
Zl."i"P - Kazimierz Pilai, pr.rewoo.rem Lenina o raz trzecim Złotym
.
wych owa nia jest nieod zowI
niczą.cy ZG ZSMP Je1·zy Szmaj·
' Medalem „Siem i Młot". Odznanym czynnikiem _po !Jtępu społec-1·
dziński,
Pl'7Jewooni.cz.ą,cy
1.K SD
cunia te przyznano radziec;ciemll
nego ora1 gospodarczego. Bez no Sta.nisław Żałobny, ~tan WK
!C1'!'lRlltki pol!tytld !:r.aris~j do 1990 to<>ktl orq pt"O~
woozesner o systemu · edukacJJ na. przywódcy H wybitne zasłul' "'
ZSL - Krzysztof Czajkowski, prz,e_
rozwoju przemysłu tai:>oru kolej;&wego, kon~neroweg-o •Y~U
rodowej niemożliwy jest harmonijdziałalności partyjne; ! l)ll:ństwow-J
w-od<ni<iZący RN m. LOO!z,.j M ie111."ansportowe.go, i,a.pl!ec:M rem.-0n.towego ko}e1. train·spoi"tu ~mo
n:V rozwó.f naszego społeczeństwa i
·
czysł11.w
Se.
r
wjńskl,
nad mtałtowaniem i reali.zacia
pi;ezydent
Lodbi
cho<lowego
szybkie prztlzwyclęzeoie
;
żeglugi
śród:ląod<:lWE>j
skutków
na
Lata
1986-1990
i ki>erun- Józef Niewiadomski.
'
ninowskiei oolityki wewnętrznej 1
apołeczno~ekonom icznycb i mora.1k o.wo d~ 1995 roku byly 22 bm tema.tern posi.ed:renla P;rezyObradami kierował czlon.ak B'.unych obe"Ciier o kryzY&u".
dit=
Kóm!l!lji
Pla.nowan:a
nl'ZY
Rad~i>e
zarranicznei." nad rozwo.iem IOS'i»M~n:iStróW.
ra Polityc.z.nego KC PZPR, I aa.
Tymcz'8Selll oś-1.Vliata sama PT2lf!tykretarz łódzk i ej i1nsia11cj1 - T $1ła · ! ,_,...._ _ _ _ __
darkl -i kultury oru umacnianiem
'ł1Vs dziś głębolk!l
lt!ryz)'l!I,
będący
usz Czechowicz. Otwie;rając ~e- 1
obronności ZSRR. a także ta Wle1·
llkt.u!ikiem zarówno wd.eloletnish zc..<i:zenle. l)rl1;Ypomn:i.al on ogromne : J~'- ~~. n l)rogu 1a.t o- !J1'&n8l)Ot'tu ~ów ~eh
b" t
wid.ad w utrwa.la.nJ•
nledbań tei s.flery, J)l'zecie Wlfl.Ystfirum.soWYeh
?odklreślono
rol~
~e- ki o.w J.S V
zaslug;. łódzkiitej GŚ\„'1iaty w P<>WO-j a.":'mtlz.ie...iątych \\'Y\SUl.pUY w &Yste-.
k;im inw~cycyjnyeh. Jai'k i -t!'za.
(Dalszy
clag
na
:otr
2)
pokoju
i
bezpieczeństwa
narod6•.
ioenny.m
40-·l eci•U.
stw 1ei.'dz.aj~c nue tlranel)Ol"to.wym l>raJU dy&!)t-O111.l ideowo-poMityc:zinegio i ~i:l.air
w.sza.kż,e. iż sukce.s-Y
nie powinny pQorcje pomiędzy wielko!icią potr-u:b
cz;eqo l'X>CZlltku lat ~iemdziesiątych
pl"ZJeSlaDjaĆ nam obećnych niedO- przieworowycb goopod.aJr'ki, a wyTa.1d:e oświat.a łódzka l:>ory1t.a sie
statków. zwalniać oo krytycznego dolnością tra.msportu. co było wynicbisi.ai z liC7.<n:vmi llrudnościami ;
spoinęni<'l na d2liSi&jSZ8. sytuac"lfl w k:.em szybkiego wZNh!ltu zapollrzem-edoot.11bkami: lokarowyrnt. maoorlas1lk.olnic~i~
t)·m
ba1'd~e! od bowani4
na. usług!
przewoz.owe
- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - działań !lll'lli er.z.ających do lei iwpra- przy jednoezes!łrlym
n_edo1nw.estory.
w..aniu traMpoit'·t u' w la ta eh eiedemI dzi.e.s.i ą.tych.
.
\ P-Odl!ltawa do p~ani'l'fl dyskw·.· Prezyd:u rn
Kotrili!.ji Pl.anow.ania
b;ył r efleon.t. który w imieniu Egz6- uznalo. :i:• !)Oli-cyka
bransporrowa
DłUlll. i>o tui oon&Ał 100-let.n.ill \kładu •11r:zyiai' lulnsolidacH ll.oir
kutywy KL PZPR w:vgloof .iiekre- kra!u
w prowadzonych
obecnie
ta.rz Konrad Ja.nic. Zmilazły w nJrn pr&ca ch nad olanoe.m pięcioletnim i tra.dtcj.ł pouczycie. 11~ ni:ocą oi>e- c•1 -ponad 3100 C1Bób •łoał ZZPO.
,...
•
t!' t)
odb1C'!e. DO'Za o(ólnvmi. :pO\Ysi.ech- 'per~ktywi.c:zrovm musi być NZ- cz:vńskie zakłady p.rouuku3ą,ce płyt:
ki ceramiczna. W latach Polski
,..,a1su Clili u • ·
n'.e 'llnanymi problem~m: o~wlat"f wa±ana 7.arówno pod k11>tem ;e; ro..
t&kt..e te s~yr:ezne dla L<xlzi. -' il w :zw; .,1!:19zaariu e!.ek-tywn<:i~Oi ca- Ludowej, a zwłaszca.a w CJG_tatmm - - -- - -- - -- - - - - dzies ięcioleciu z<ll!tały znacznie ro.r.·
partii
uczestn.'czvli na.irrodrn.adtzHo
Do administracji centralnej oru 1 ramJenia
dię i„h
niemal<>. lej 'og-poda:rkii, tak i n~jharozii:i budowane tworząc
istniejący !hli
woja~ódzkiej
Instancji partyjaej orzed.>ta wlcit>l• Komik!otu Centra1-'
cf-ę:kt.v•vnel!o wyko'"zy~amA maż li. Zespół Zakładów Płytek Ceram~cs
w Waforzycl:.u r.;iplyn;:ty nle-duv- ne~o i Kor;:t·;t,1tu W<Jjewódz.luego.
(D• ·z
r e ·.a
• i\j ntch - fumc- z.n na dOskon..le w
no intormac.ie. sygnały orcz 1110.y
Stwierdzono liczne przypadk · na- '
uałym kraiu. Nic w tym dl'J. wnr
n iezadowol-enia opinii społeczn"~ o ruszenia
obow'azuj!lcYCh
zasad
go. bowiem PO ukończeniu l<olelnieprawidłowościach
w
okt'f!llie orzvdzlału mieszkań kwate ·n ) koneiio etapu rozbudowy. jaki.ro byprzydziału
mieszkań
kwaterunli.o- wvch m, in. w zakresie norw ta ·
to oddanie do użytku nowoczeltnego
wych w dwóch nowych budynkach ludnlen ia orz.va:zialu pelno11v a1 to s·
zak~du nr 4. który w znacznym
komunalnych zbudowanych w t,vm ciowych loka.li iako oomi~ z l efl
~ topniu iwiększ.vł rno:iJiwośc'. nr~
mieście. W myśl
przepisów t.ego zastępczvcn,
kryterió~v
do;:bor!u
du kc:vin• opaczvńskich „płytek
rodza·:.i lokale powinny otrzvmy- orzvoadaiącego na członka :-<>o ny
ZZPC -tal s i ę na i większym zakła
wać . rodz10y znajdujące sic w nai- Również omijana bvła zasada ia wde m teJ(o typu w kraju I właści
tt-udniejszych warunkach.
W m dnia roka ll~nioe 'l!l'leności orzvdzlałów oraz zas '. el!ani a
wi e mononolistą. w tej dzłedzinie
Zbadanie zasadności wpływ:Sją opinii komisii sPolecz11ej.
•zlo o gods. ł.15 ujdzie au o
or
odukc.ii.
W
ciągu roku wvtwa18.30
cych zarzutów Podtęła ProkmatuW zw'.azku ze shvierdzo n<""m i
,:za sie tu na ootrzeby krajowego
ra Woiewódzcka w Wałbrzych Il· i faktami oodiete zGStały decF ie o
budown ictwa ok. 7 mln m kw róź\n idatywy KW PZPR oraz, nieza- ukaraniu wlnnvch
1 nego rodzaju nłytek. ZZPC jest jależnie. :komisja, skierowana
pr"zeZ
Odwołani z<>s·al1 ·1 uj mowa 1'~cl1
dyn~·m
krajowym
orod ucentem
m inistra adm'nistracji i gosPodar- stanowisk:
płytek
oodłogowvch
s tych zaki prze.strzennej. W pracach komis.ił
<Dalsi:v ciag na str. 2)
kł.adów p0ehodzi 82 proc. krajowej
produkcji szkliwionych płytek · śctein
nvch.
Wieloletnie. dobre \radye j• •-

ucll'Wll:l.e IX Zjoazdu PZPR
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etru'k!tuiralnymi, k.a.d;rowymf
programowymi
- liy wymien,ić
•tylko najważn.iej5z.e, Przy tym w
1'.AJ.dzi - mieśCie o najwyisizym w
kria.jlti ·odsetku pra00:jących kobiet
- poza
dydakty.ką
stoją przed
szkołą znaCZl!lie zwiększone
:i:adama wychowawc:zo.opielmńcze wobec d:2ieoi i młodzieży; to, samo do.
tyczy opieki Miiedszkolnej.
Jia.k pomóc szk<>le aby była ona
w sta-nie nal>eŹYCie pełnić p~da.iące
iei fankcle edukacyj~ n.a ren bemat obrad-owaoo w sobotę na oosied7'E'n:u nlenat'llY'J'Yl Komitetu r. 6dzkie1rn PZPR. poświęcon~'TO w raJlośei spraw-om kslltakenia
i wi,•chowa.nia mło-deg-0
pakol"!n ia
CY!";l:Z 7'ldaniom naTtii W tvrn zakres.ie . w obradarh ucrestm1czyl.l m
iri . '. w i.roE>1;1""oemiee
Mieczysław
l'
Ro1,„w~1<1. k-!oe<Mwn'k Wv'fi7f~h· "1?-

-!:--==
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ORDER SZTANDARU PRACY
.OLA - OPOCZYŃSKIEJ „CERAMIKI"

Ostre .sankcje za naruszanie zasad

1

l

zań

1

•

Kanclerz Kohl na uroczystości
~ Verdun

Pll'EIZY'Clent Francja .Fr~ ~Mi k&nc1er.z RFN
Helmut
Kohl wzięli Uldzia2 w eobotę w ~
roozystości pod Verd1L!l, która mia.la · &;Vmboli:wwać „pojedJll.anie h'ain1ie,..,.,a.00

ousko-r&a-0hodini<l!niem.iecll:ie na ?Jiemi, fi<]:2Jie w J)i.erwszej w<>:i<nie św-ia
łlowe1 ~ęto

blisko mili.on

iołm>ie

ny obu :kirajów".

„ ar
pałłownycłl

otart • poll&Jlll 4!»'do pode»•
lelld•J drmot11tra' ejl zorganlzowant1.1 w nocv i U n• ta 'b111. praM oposyoJ• "
l.Uanm.
(Filipiny) w l'oblliu pałacu
prezydenta l\larcosa. Domasal!lo st11 po-

II

.
loienla kre1u 19-letnim 111,dolll
Marcota, 1a11Jechan!a prt:ff
USA
~JU ~s~ć, i . te cerem~ mieszania się.
wewnętrzne sprawy tes-o kraju, Na !ldj11ctu:
pollł:Ja
nia eobotma zbiegła się w CZ81'1ie blokuj• drogę do pałaeu..
· CAf - AP - telefoto
z końcowym etapem
wspólnych

tranC'USko-zacho dnioniemieckicb ma-

~: ~~~~~wzyu~~~:~ki
-w oBtli!ldesweh!l'Y oo

ni,z

dirugj

kresie l)Owojen.nym ua1Je5tniczyly w
ma,n ewrach n.a terytorium Fra.nc}i.

ś~~~a~~~u \,~

W Paeytu ZIW!I'aea 111.ę uwag411, te
•
1'(> l'a.t pierwszy prezyden·t FM!!.. _j!! J)OtwieOOm COI"a.Z §ciAl&~
WBpółza,pr,-:.9il · .s?Jefa rzadu RFN na be'"O m-a.C'e mied'l!Y fia?1.cj11 i RFN

w

·

·

w

sto

W Rostookv. prirebywał

daleb", którego _u .lota

Wznowienie ak·c1·1· poszukiwania min
na Morzu Czerwonym

kańców

"S

wizyt\

była

podełmowana J>rzttz

Mło

11ermiees-

oraz eospodari:y wybrzeża
morski.ego NRD. Na IJQkładxie stał.
odbyła 1itt uroczystość p0wUa1ku
11ła w DMmJkie\ stolicy NRD Pódj kreśl.ano. t• wiz~ odbywa 1itt w
t'Oku 40-lect. Polski Ludow*i ł 16-

-

'

lecła

w

„„.... ' .....

I

b&- 1

1i

wiedliwości
Fran~ji,
władze ·hiszpańskie.

występowały

1

„

' ""'

y

optyk_

dla Lodzi aasteouJ~ 001odę:
1aohm•rzenie cluie' s wlękss,.m.ł
przejaśnieniami. Okrenmł epa·
dy des1101u. Temp, maks. 15 • '·
C. Wiatr słaby I umiarkowany
przeważnie li klerunk6w połud
niowyoll t uehodnioh.
ainłen.ła •

„„q1oda.

Ił wynO!lłłe

- Zt1brMale
„IO w Lublinie.

erpnllal!J'J-

łH,6

hPa

'l~..5

mm.

utworzenie. NRD.

„ _........_
Załoea ,,Da.rv. Młod%ilatJ"' od:.irieAlkleja S)Otl!lZUikiW.allll~a tl.jemniozycll dWlild"lm "'1~ ....,..,,.,......._... 1 didła
Wybrq Inży,niersk• Sz.lr.oł•
min ne. Mor.zu Ozea:'W.on,ym ł w Za.· pn:es )ed.9 • ~ ~fllldoh. M.orft4
Rostock.u, sapOZn&j•c aiti
toce su„kii•j, która w ub1e1łym Pnaedsta'9ri0!41l ~ k6'ł "WO)ł- i: warunbmt nauki I szkolenia
tyigodruu lldiawala lll• d.Obi.ega.6 ko.6. ....____„ ~
~... 8tuchae&Y t.i 11c~tnl. Na teren!•
oa, .wosta1a mów
WGtow.!«ia '!IO „ . . .
szkoły odbyło 1il1 apotkanie przed.1'.Ym. lcb' w min~ oriwanak ua- *'tlo pojmln,tb ,_. ~ łlM j stawicłell mlod~ -po!rolnit PcllPo raz JJlerwszy w dgiiejac~ •to- I Stanowisko l'Ządv. frncuskiego kodzony SOl9łlal 1)nlle% m,iMję •U- WiM eqp91tiom.
ski ł NRD.
aunków trancus:ko-hiszpańskiich rLl\d zostało pr.cyjęta pn:ez stronę b.i.'iz- dyjsk:i etaitek ~ !:oo.~- - - - - - -- · -- - - - -- - - - -- - -- - - - - -Francj,; zgodził się na ekstradycJę pańską z oirromnvm 1adowolE>n iem. ac.1~ ~mm u.pOWl!~.ały
do filszpanii czter ech uchodźe6w z Rzecznik Ministerstwa Sp1'w Wew- :tut Fll8.Uęja 1 Włoch1, • ambdad&
hiszpańskiego Kraju Basków pOdej- netrznvch w Madryeie ~wiadc.eył. Hotandii w Ka1ne polo~~
rza'llych o przynależność do sei>a- iż Jest to posuniecie z11oclne z wy;. la.. Jle imzył~ 11!~ do $1 Jl'ÓW- I
ratystycznei organizacji ETA
tycznymi wspóroracy obydwu rzą- ni'l!!ł dwll• jedmmtl!ld floty holem1krzydło wojskowe. Z prośbą o eks- dów w zakresie zwalc:unia terro- ders'kliet. T:ymczeaem 'llk\llPll!!ll"Cl
tradycję, która nastąpiła na mocy rV"Zmu.
dalą .. c, yl.1.. ·ndlf:'Y'
,~
..Y P<>l'emnlik .·,. ., orzeczenia Sądu :Kasacyjnego
naj- - - -- - -- -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- wyższej
instancji wymia ru spra-

a

ur

• 41111• dtdaldaum P.rZMFldaJ•

polski statek azkolny .•Du

decznłe

o

"

lłłł

8wOJl.lł:łohva DemoJuaąome

-

lata pr den
Amina Dżemajela

W niedsłei• upłyn,ly dwa lat.a w prs.ywraca.ntu 1J>Okoj'll t pokoju
Amin DZemajel 1pra wuje " kradu.
:t teJ opr-.i:emówienla do narodu. w którym oOd.kreślił.
Ił podstawowym
warunkiem usunięcia li kraju wszystkich
obeych wojsk JMt Jedność wew·
netrzna Libanczyk6w. Dodał, ie ieśll
sie chce podjać walke o wyzwolenie kra1u, trzeba najpierw 01koń
czyć woine domową.
W Bagdadzie padano do wiado.
mości. że w sobotę_ . rano ~reckie
Prezydent wskar.ywał na anacze- siły zbrojne dokonał?' ataku n.a lnnle Istniejącego ód kwietnia rządu stalacla naftowe w irańskim porjedno5ci narodowej l wyraził na- cie Banda~ Chomeini. Rzec.7nik
dzi eję. ie rząd będzie w stanie do- Irackich sił zbrojnych, który poprowadzić
do
wycofania wojsk dał te informacj"I, nie at)t'ecy.zo;.vał,
Izraelskich okupU,jfcych. PołudnlowĄ ciy był to atak z morza OZJ' .1 pe>.
czę!6 kra ju.
wietrz.a.. zaznaczając tytko, lt stanowił on Clllltrzeieni• dla Teheranu,
Obserwator.Jy 111•launt!1&. •
ocl h Irak mo!e urodz.14 Wt wny1t&>ca brak ia!r!chlłołwtek 1)06~'\lf klt. .rosPod&'eM eełe w Iranie.
odkąd

Rozmowy
Papandreu

urząd pre:r.ydenta Ubanu.
kazji w aobot• wyałoell

Kadafi

Prem:er Grecji. Andreas Pa1.1an·
dr eu. orzybył w ńi edz1ele 't . wizytą do Libii. .Jest
to oierws:z,y
kontakt na ta.I!: wvsok1rn szcz„olu
miedzy obvdwoma kraiami. rematem r,o7mów. które szef n11du
greckiego orzenrowadzi z przywódca libiiskim, pułkownikiem Mu·
ammarem Kadafim będą zaga dnienia wsp6tpracy g0sp0darczei mię
dzy Grecją I Libią a także obecna 1ytuacja międzynarodowa.

Irak atakuje
instalacje naftowe

I

-

K"te pr-•

1l&!la,

ładnqe podręosn1ka

mew epl

ale mamy
prania w

młodych pokoleń

Edukacjo
(Dokoi!czen'e ie atr. l)

JWtdi>w

zwaźyw.szy że

po1:1<>--z.ednie l'l(ll!l!eiiTJI... Kaciorowska mówlła. o Su.ci:eozn•
nie plenarne poświęcor,„ w c.al'()SQI ei ael'Okd~ uw.zalęru,laru. am~
prob1ernom oświaty oobyio si4 u ~.ań i Pl:t\DC>;zycj.i mlodzleiy
osiem Lat 1,emu.
ulooJ.nej 'Il QI'łfMiz.&Cjj„ U.jłĆ l'O!M.·
Oto zu:i„ weclłu.i oeeny Egze11:uty- l#Jkcyjnych. Mirosława
Rord11ka
wy KŁ. obecne prow1·cJ• w pr:eyj. p:r~ta.wil.a oga:omne ~oblemy lomow<t·ni·u u.cz."Lów odo &ZJ<ół ponad• kalowe oświaty m nowych o.sioedJ)O(ll'lu.wowych niebezpiecmle zbl1- Lach (na pr:eyiklarlzie &tk·foi!). Bte,.
żyły &ie do dolnych g,r.ain:c normy rol\lm Ba.rtel 111wr6cii
uwag11 na
g-w.ara.ntuja,ooj
pe>.!>tęp
11.po.loeczny. fakt,, ił oboeor,,. J)rOg1:.a.my nau.cuDla l'iceów ogólnoJMZt.alcących wy. nia - n:!erea:line- w .aktualnych W&·
i'l-OISi ona ·n'IJ. 30 proc„ ;a, w Lodzi !'Uukaeh - ista.no,riit ri.byt wie.l:Wi•
odsetek ltierowa.nych oo nich ucz. obei'1:eni• dh pr2'Jeci11tnyeh ucz..
niów &i.ęga. ®aleclwie 23 proc. Pc- l'liów, odbi.laJac si4 ~gaty.'\\mi-e na
dohnie zmn'.e.isza l!.~ę nabór do in• ich !'OZ'Wó,l u fieyCBnym ! ,psy chi cz..
nych pełnych szkół śr&dnicn. eo l'lYdYl. Do "--Yl'O'Wie&.i tej !14wi~n1
poważ.nie .zagraża pT.::yazłości lód'z:- Zdimlaw (laba.n, mów!~ o
katAkiego ośrodka aka<lemicl{.!egQ.
~faJ1nym etam,ie wychowania fi.
Cennym ULupełnten.iem
budłlO eyC!Znegfl
w azkorach.
Wte.ncie
treściwego refer.9.tu !Stały się poo:t· Adam Walouk l'.*l.ll!ł be.Mzo wuozegóJ.ne
-iłO.Sy w kilkugodzinMi ny 6J)Oleomie probloem d:z!•eci ka~
dysku.sji. Oto np . Bohda.u Cegiels· ki.oh. ll'lie!)ełn~rawnych '
l ,:>~~
ki "-"Y\Sltil,pił z postulatem utwoirze.. wloeikle ch&ry.oh, których !lll!rejestronia Krajowej Ra1:ly EdUikacit Naa-o. wano w woJew6dzmie ród.tldm 2.ll
dowe.l - na wzór jut lstn'ieJącej tys.. a w :rtlll!!o~tości ~ tch
Narodowej Ra.dy Ku-lt\ll'Y. Ba.'lina ł>~ 20 ty„,
Suskiewicz ri:wróciła uwagę na pHGlo.s w dy~Jrnsji .zabra? talde W'!n~ potrzebę edukacji
v.rychowaw. oepTemitt M. Rakowski, deklarui•c
ezej doror$łych, l!'od:z.riców.
O 12Jbyt 1'!'21ekauni-e
uwag l wnlo.sków r
duże.i femi;nizacji "Zawodu :na:uczy~ !ódizik;ego trlei1!fm na far.ui!'lj rz11d~
cie1sk:ego i neg,atywnych bego skut. Wie. dla ich mol:liwle
1Jzybkie-c
ka.eh ·dla oświa1-y mÓ\~·il
Stefa.n m'%.l)atl"zenia' i . e<Wel'ltual11.e11<> u.
Bana.siak. Adam Jun.ka. pOO:\i"reśliI wz!tlę.d n iertfa '\li" cen1lrailm•eh l)la ogromne :onaczen''€ w&-pólpra.cy u- t~aeh „„~c.iu ośw:!.&·t;r.
Za'!'l'\3e•v?

GO DZIN
:wkraju i naświecie
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W. JARUZĘLSJU PRZYJĄt.
UIB~SADORA PRL~ WE FRANCll

lded.zerue chińske - llldrjlk.t•
na
tenut uregulowan.ta !Jl'01'U granicz'2 bm. Prezes Rady Ministrów Jleft, nego Uezestnlcz~ey w 1'l.!m ehlt\ski
.a-mil Wojciech' Jal'UZelskl
przyjał wiceminister spraw
ugranlemych,
Janusza Ste!anow1cza - nowegq ani- Wim I,.i powiedział, te a~kolw!e\< ub&Sadora PRL we Francji.
regulowano nłekt6re sprawy, 1;>roble·
my aporne lstniej8' nadal.
ll:A)IPANIA SPRAWOZDAWCZ:O·WYBORCZA ZSMP
l!cząc'ej i mln członków organizacji Zwiąti<u Socjalistycznej Mln·

POROZUMIE Niii
HFW - WENEZUELA.

w

dzieży

Polskiej

rozp-uczęła się

11la sprawozdawczo-wyborcza

kampa-

W

przed

so'ootę

J.łiędzynaj.'Odowy

J'tm•

dusz Walutowy z11warł w Nowym
Jorku porozumienie z 'Venezuel8' w
2 oceną real;!u. !!Prawie pro~ngaty 9Płaty
długów
cji uchwal t' wniosków przyjętych Weneuel!. PreiYdent weneiruell ona III
Na<llwyezajnym.
Zjeździe tudl!ł poirozum:!mle jake
„a!Mły
ZSMP,
pod!!umowanlem dotychcza- ehanle ndewalaj~".
•owego dorobku oraz
oiqe§!enieni
klerunJ<ów dz\a!an4• t zada!IJ. r.a naltOZMOWT
atępną kade11cję.
aADZUIC&O - CBI1tJ1LQI

pi-zy.szłorocznym IV
·k u. Wlą-U. sie ona

zw1ąz

zjaroem

CHINY PRZYST.\PIŁ'I' DO
'l'RAKTATU' O ZAKAZIE BRONY
BAK1'ERJOLOGJCZNEJ
r c'.HEMJCZNE.J

w Pekinie

,'a

ukończonej
Stałego
Komitetu

aeeji

OgóL"'lochińsklego

Zgr-omadzenla Przedstawicieli Ludowych (parlamentu) powzięto d~yzję
o przystąpieniu Chla do tr&Jktatu o
za};azie rozwoju. produkowar,fa
l
iromadzenia bron! bakteriologicznej
l chemicznej.

~ fit ~ów altwliav •
ro.mpa.t.ryw.a.c! w ~tu
ed o&ólnej sytuaic~i . pollit.yc.mej,

~eh 11e ~ aa

dl4 PJCOClllllU ~}n•lo. llom&11&

w pl-.tek 1potl<.al:I
Jorku mlnl1tro"1J1e

llie •

•P"•"''

NOWY1'1l
ugrani~&·

T!)l'Ch ZSRR 1 Cht\L: Ari.drlej Grornyko l Wu Xue-ąulan. Rozmowa,

l<t6r8 oiłbyła się w !łledwlble ml1jt
radzleo'kiej w ONZ, dotyettyła 1tosunk6w dwustronnych ml~!Y ZSRR
I Chinami.
·
(opr. ZG)

~

Krajowa narada
aktywu ZSP

SI łlm. w• WłlllWl&Włe 1114t~Cil(Pła
I toU. n;p, w
alt
3-;d!l,iowa., ia.,jowa nand.a ak·
azych - zuów.no w .to..u,niku do trwu 7-len!a Stu.den~w Pol6mliodzicly. jak i rod.r.iców - ciągłe lri:eh or.as - odbywające el• w jej
posiedzemie
trubo będm~ wra.cać do ~da:r·zeń ramach - plilrl.al'llle
i poocz.11tk.u
L&t 0&loemdziM:ątych. P..ady Nacr.elrnej ZSP. Pnyjęto .,,._.
mo.z<>lnie odrabiając straity, jak:e !~Moi.a ka.mJ:wrli p.r.zed WY2lnaC1.0poczy,niły one w ś·wiad:!ll?lości u- nYM na mu.ac p!'tyi!!l'llego :rodcu..
?'ÓWno doro&lyoh, j<l.ik i młodzieiy. I kon~em . ~MZenla, ha.rm.onoko.ngreeu
praeci\11<\~ta.wi.aj-.e się w pracy edu- g,ram Jll!'ZY'goto\vań do
kacyjnej destrukcyjnym . !)0Czy1na.- ()(I'i!J.Z lrlerunki dzialanla «gani.?A.cj.f
niom &labna,oej, ale ci1;gLe jesz;c::r,e w i!J.OwYm roiku aka.de.mickim.
.tk>tywtn ej ol)O%ye.H ~<16Cowo-1PGliityez
al!>Ołecllll'l.ej

i

~l w kła.tu
dzi.a.l.ain:ach w,ycłtow.a.w

neJ w kra.Jl\.I, Jak ~ obcym, wro..
łirn na.m ośrodk.-om
"Propa.fUldowym., mraja.eym · !li• za w.u-1/k~
een.11 me d«iuś~ efo riwyclęatwa
realla:m.u w polskim my;Jeniu riarodowyrn i kloo.wlMa.cjj &J)olee2Jne.i.
Si:k.ola i· ca.uczycie.le ma.j8' tu bairdw wiele IW raob'.eni«.
B. Ra.wł poinf-0<rmowal. it w Il
kwar:tal.e 1985
I!'. p:l.a.nowane je.st
plenum KC PZPR pośw.ięcone w
ca.tośot problemom oświaty I wychowania; w jego p;rzygot.owamiu
'li 'P(\Wl10Ści- bard2o pnyda~n,ę bę
dl\ materiały z lód:zkiego plenum.
jak i p.odol:>nycb, kitó1'8 odbywa.ją
się w in'nych woje.wództwa,ch.
·
Na 1tii.końezenie obrad podjęto
uchwałę, w k"1reJ
Jednogłośnie
pl'ZJ'Jęto e.ee;ny l WM6Ski Z&WaJ'te w referacie, Sa.k i uloszone
w lit'akeie dyskus.fl, Jak w niej
podkreślone,
spra.wna rea.liza.eJa
zada6 eduka.cyjnyeh 'f wyehowa.wczyeb saleły od s&pewnłei:tla prze11
rady na.rodowe
l administrację
p&ństwC>wll jak 11ajJep1zyoh warullk6w do praey placówek oświa
towo-wyehowa wosyoh. J~dnoezeł
nie problemy Mwła•y i wychowania muszll!
by6 przedmiotem
treski ealep 1pOłeezeń1t wa, za.
kładów pracy, orga.nizac.ti
polltyeznyeh, 11ooteeznyeh młodzleto
wyeh,
tutyiue.fl
kultura.lnych,
tłrodk6w muowCl'O >przeka11u Ud.
Swze1rólne ze.dania w tYl" wzglę
dzie przypadaj~ wszystld1n człon
kom partit I in~anejom na.rtY.ł. n~. na ld6ryeb przede 'lfn:r1tki111 spoei:rwa obowtą.uk i edpo.

Parlame:ntarzyśd japońscy

1

wizytą w ·Polsctt

z

N„ ~· PNz:ydium 8"ll)mU. n bm. 11 o&jalnt. . . .tli
do ~i delepeja parlamerl(tu Ja)>011:!i, pod kiet'O'Wnl.otwern wi.Olllpt'l!l&Wodni~łó Izby Reprezentantów Seiich:!
Katbw:n.ta.

Pf"JY'była

--------

W DW'OU br, 'Ił' J.apcil!U! Sołeilt
detepeja po.lftk:!ch parlamenJtam:_r.
et<>w J)Od
P!'JllllWod:n'ictwem mu&zatka Sejmu Stainilllława Gucwy.

za.))(m!.ll.nioe

NIKARAGUI l"0DP1$h
Z CON'I'ADORY
N!·ka.ragui oznajmił ": pl"tek

UKŁAD

J.1:-.ząd
dęcyzjL

oodp!sania tzw. „aktu grul'Y eor.tadorskleJ''. w
c'.<ikumene\.e
tym - jal~ wiadomo - ~awarte ~~
propozycje ).ieksylrn. Kolumbl!, Werie:?.uell l Panamy w '"P-rawle pokojowego u·regul-Owanla kTyzys'll w Ameryce Srodkowej.
·

(Dokonczer,,e ze str. 1)

elę

dtz:lałal!noł

z rol• i

ci11 Sejmu.

Z.gromadze;nie Ogólne. NZ
prz.Yięło p.orzqdek 0 bmd
•i•
p
•
d
'
::?i.m~~y~;.~u~~i7r:1=.vn•k~~~
rasa ]Of ansk.a krYtYkll)C
;p:t!te~pÓ~~~tf,!:śc;°'j;~kąjąJ~~~ bliskow
schodni!I'! polityk„\! USA

Wi'Q"ta .,t&nie się ob:rdt. do ....
.1ma.loin'ienia gości m t11t.W11Cją ll!)Oo
lecmo-"P<>lj/cyC7lllą
Polski. jak też do
teresujących
obie

~

i

om.6wdenia

strony

m•

proble-

mów dwus!lrorninyeh. SP'ff,worn '\Ylll

1

poświęC%e

będą

spotlkamiia parla,.

mentairzy•tów j&P'(>ńsklch 1 cmoło
Z,1romad:i:enie Ogólne NZ :i:a.· stawienia
„'O.lennemu rozwiązy· wymi ()6()bietośeiami tycia J>Oli·ty~
twierdziło
neg-o Polski.
l)Oritldek obrad swej waniu konfliktów.
(PAP)
XXXIX sesji, akładający aię z. 141 - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- punktów. WJ)isane do dyskUSJi tet
wej i da.i• m.otliwoać ak011centrodebaty na najwatnieJszej

wanła

lnłejatywy państw

wspólnoty
i fnl\YCh 1'0Bt•"PO"
Prasa jordań$ka wyeł.4piła s owych krajów. do \)Ol'l!!ldku obrad
sesji wniesiono kwl!lltłe zahamowa- str4 krytyka bliskowschodni• l P<>nia wyicieu zbrojeń, likwidacji litykl Stól-nów Zjednoczonych. a w
Oltlisil: nai:>ieda w ' różnych reizio- uczeaólnośd decysH Waszyn(boinu
floty ku
naiełl. uzd:rcwienia klimatu mlędty ski„rowania · jednoste!k
narodowego. a swłaucu atoi.un- w;vbrz:eżom Libanu w swi,1olt1.t I
niedawnym zamachem bombowym
ków Wseh64 - Zach6d.
Su:zecólne 1aint.erMOw&11.le wy· na amer:vkańsk• ambasadą w BejDziennik „Jordan Timl!ll"
wołała radsiee'ka ):)ropqzycja, aby rucie.
stosunki mh1dzy mocugtwami, ):>ll- wekazuje. że Weszyn,rton 1>0tra:ktosiadajllcymi broń j!l,drowa, l!!OStały wal wsPOl'llnian:v zamach „lako jepodpgrzadkowane „kodeksowi pc:iko... szcu jeden z ataków· terroryatyezju". którego J)Odstav.70'\\'& zasadą n:vch zam'iaśt za.stanowić 1ię nad
by<oby r:aJ)Obletenie konfrontacji zależnością międz:y amerykańską
Polityką na Bliskim Wsehodr.le a
nuklearnej.
XXXIX sesja Zaromad!eni.A Ogól- narastającym w tym rejonie antyPzien:nlk
„Al
nego NZ rozpatrr;y kwestie o cha- amerykanizmem".
rakterze polityczn<>-prawnym. :zmie· Rai". nawiązujllc do rozlegających
rza.i •i:e do l>ttY.i•cia 'DrEH człon się w Stanach. Zjednoczq.nych nawoływań do użycia dział okrę!.ów
włedzia.lnoł6
:r.a
~c,fa.lfstyezne
państwa
zasady
wYoh&wllifti.e .,alsklej młodzleiy,
zyanacji z użycia siły w ,tosu.n- amerykamkich w odwet za zamach
(n) kach m1edzynarodowyclt I przee'lw- na amerykańskll a.mbuadę, ostrzert. że takt krok „rouzenyłby jedynie błędne kolo puemoey l ~
wa.n.ż:u u
Bliskim Wsch~• ani
110Cl11.gn't u aob11 !lOWatne k o - ·
Jak informuje Główny Uną.<J Statystyczny, według danych
.naeunkowych, w d:a!aeh 2Z-Zll bm. lic:cba ludności Polslci ptze.
kroczy 37 milionów.
Pr1yp0mn!jmy, it w oetatnle.h cltw I l!aleł.ał do aaJVJńs:r.ycll w
1ataeh liotuje sill 1wzegó1nle 1iyb- Europ·e. Wakaznik taki jeet też \'JO"
(Dokończenie ie atr. 1)
kie tem!lO nrzyr01tu naturalnego. rówaywalnY r. tym, ja!« notowaW 1983 roku odpowiedni wskainilit no w okresie tr.w. ,Powojennego
manel
1 wielu ll)Ołecmych ł lll'Owyni6sł 10,~ na tys!'e mieu:kań· wytu demoiraficzneao.
J111t naa wi~cej i moie to 1tano- dukcyj.n,Ych inicjatyw. Jedni s najbardziej
aodnyeh J)Odkrfflenia. Jll&t
'911ć powód do dumy, Jt.właszcza ieśli
.u:11:-zrlcdn! lłic tak~• inne korzystne zadeklarowanie przez pracowników
iiaw'.ska, jak •l)adek łmiertelno5ei Zes)'Ołu Zakładów Płytek Cera.Jnicz·
niemowl•t·Naz, w~łużenie średn1e- aych w Opocznie wyprodu•wania
110 ezuu życia (1 t8 lat przed wo.i· w czynie 1!)(>łeC1.J1.ym 10 ty1. m
nt do &7.2 lat w 1982 ,r.). :Ouży kw. płytek na poł;rseby 130wstaj,.
orr.yrost l'taturalny O!l!!n&eH jednak ceco w ~zi Szpitala-Pomnika
również wi•kue problemy •Poł&e:z.· Matki·Polkl.
no-ekonomiczne. Priewtdu.ie aię. iż
W mlnionlł eobot, odbyła -1• w
w roku 19811 ludność \ kraju z.wię.k· Opocznie uroczysto.!ć nadania Z.uy się o 309 t:rs. osób, tj. o 0,8 p0łowi Zakładów Ptyt•k Cerarn1c1nych _Orderu
Szta.ndaru Pracy
Pl"OO.
Z

10d1.l~tyemei

-kow11kie

ONZ

re-

Jest nas 37 m.ilionów

Jll

kwencje dla teco rejonu I "PC>lit,..
ki Stanów Zjednoczonych''.

Nie zidentyfikowane
lodzie ostrzelały
wybrzeże Libanu
Według tntormacji z kół polic'1r
nycb Bejrutu nie ztde.ntytLkowane
"7ojskowe łodzie patrolowe zbliży.
ły sitt w niedzielę w godzi!la.ch !)0połudnlowych do wybrzeży RamlM
ał Baida niedaleko zachodniego Bej·
?'Utu i otwOl".zyły 'ogień z karabł·
n6w maszynowych. Armła llbałiska
od1J0wtedz:!Ała
0111iem 1muna!••
łodzie do oddalenia się na 'P9hl•
mor.ff. Nie za.not.owano ofiar w4r64
osób cywilnych.

ORDER SZTANDARU PRACY

Ostre sankcje za naruszanie 'Zasad
przydziału mieszkań kwaterunkowych

llZĄJ)

Obeon4 !'&Wtzyta pair!.amen~t.69
je1pOMk1ch Jest kont)'1!1.ue.cj11 d.'wu.!Jltronnych kc.ntaiktów pairlamenł.U'
nych i um()IŻJ,iW':i go9ci<>m iz Ja.J)Ol!lfł

Kierunki polityki transportowej
ll>olr:Oncuni• H Itr.

l)

Il klasy. Orderem iYm •dekor'Owano attandar za,kladow:r ufundowany .u składek załogi. Wysokim!
odzna~eniamł

państwowymi

ręi

i

sortowyml 'Oraz wojewódzkimi uhe>o
no;owano także grupę J1a.jcfiar11ie~!:Ych 'Priicowndk6w ZZPC M.

fo. ·

Złotym

Krzy!em

Zasłu«i

od·

znaezon& Mariana Kłodawskie&o ste.rnego. mistrza w zakładzie !U'' l
ł renclste. bvłego '!>racownika zakła.
dów - Mieczysława Miteza'l'czy.ka.

W uroc?:ystości uczMtnicz:vlt t,a!r,..
te wicemin16ter przemysłu cheJilł•
czne110 i lekkiego Stan:!Maw K~
polityczn<>-administracyjne kierownictwo woj. i:>iotrkowskiego z l sekretarEem KW PZPR Sta.niaławem
Kolasą i
wojewodą piot.rkowsk.iim
Włodzimierzem Stefańskim. przed·
stawiclele dyrekcji Zjednoczeni&
Producentów Szkła I Ceramiki. ałóC układów l)racy Opoczna.
(m·all)

GIEŁDA

• Mimo

SAMOCHODOWA

:ie w nied.%ielne pr.zedpo- 1.1 mln.
łudnie lało ja.le: .x . cebra, fiełda st·
„Mercedes HOD" - 19711: Umh;
muchodowa odbyła ai' jak oo ty- 1977:· 2,8 mln .
dz.ień i to prz.y niezłej j s na
• Mercedes 300D" - 1979: U mln
niezwykl• kaprylu4 aur, - tr&k- :sł.
wencji Nadal nie widać jakieaoś
(jm)
:adecydowaneao ruehu •4111. wywoławczych, choeiai jak mówią
b:rwalcv - jesienny inem. wy~e
daży samochodów »Odolmo ius, tuż.

PIOTRKO\V TRYBUNALSKI

W Porównaniu • poprzednim spotkaniem amatorów czterech kółek

Wybuch gazu pod

wi1tcej h,dano sa. ,.maluehy", kt6re OJ:IUścił:r fabryk• rok
i dwa la.ta temu. Tak ni•w1elkie

im:.ci1ttni•

jezdnią

„skoki" notowań w
tyaodnta 'li• ' ' jednak
.l'la lódz:kiej 1!ełd!!łe czynił WJ'J-tkowym.
JMJ.i Mbl.e • .O- ,.l'SO 1ł00",
to już od kilku tył(odni ich ceny
w:rwoławcze Juz.tałtuj11. eic w eranicach 1-1,1 mln dotych. Wi-1cuość zał eie.s211,eych •it coraz nmiejHYlll. z:•int•r„owanlem
„Syren"
cenionyełl; :le.'!!t 'DOniźej 20!1 ty.1. xlotych.

• . 'lł')IVodu

Hll!:DZISLA

• •.•. ...„„
w

sklad.aja,c

ml-.klł'lł1l

'lłodzlnla.
PT~YJ&elołDm,
1 •;aklaqu proey -

t:aaJtnny.m, s"-al&dom. ""8ll6ł'PUM""9tt8l'deene lJOdrih:kowaata
u
ekau.at
l l'Dmee oru oddanie Htatnltj 11rsy1łus1 t:marl•J
ł

IRENIE

....,.,_..,...

o.

ianlłt

* li.•.

PO!l~KOWANlll

współczucie

pl,
Pawła

ł

P.

„

pm1esj11 !11 1pd!l 11• ptt6d „!'laita"
131, Po&lir J>"\V>tał o.d zwuela
w
ll'urtalaej!. Straty ok, Ił tye, H.
t6 .4ll . Na ul, Pablanick.iej
t1ł

*

JO'Lef B. lat,

KAMl~SKIEJ-SKWARNECKIEJ

Il,

tlOt!'~CGl'lY

t98ł

I

roku

„

~dL

f.30 w '-•rlewnlkaell.

™'* ••a

DZIEXN~ ŁODZKI

nr 21:?6

•

-•dnia

wo«ał

bok'.L<n tramwaju 11/!.
Mętczy:ma
do:tna~ iłaman.•a naci I 11ruwlu!ony z"stal ·do l%pitala.
tld)
Rełalrtor cl•11e1to.,.
l.:OPIA C\UTMANOWA
lledallto• teoehnłesn'

1

1\-lsza łw. u. flus&~ ~mułej ołlbęhłe łłt -' 4'11•

Roepi•~ een łr,danycll a
mochody tero aameeo l!O(tmi:ka 1..t
l!Ulllto bariho duta. ae dotyc.iy
?rziecie wnystkim aut atarazyeh,
swlanc111 dużych „i'i.&tów" Nie

. JDZ°t' 'KLIM .ł

AW':IH SNnł.4

So koł6wk1

••Y

wywoławcs• aą

Zakończenie

strajku
w General Motors

l)ftybliiloftym 11nnajmndej odbil!!ital .tanu technlen-.o pojudów,
a wy.nika.1• raaej 1 t10'oomyd1 ty01e! łcłl włdclałelł.
Stndk'lli"C7 iroboim.icy
General
A oMł nintóre notowanła:
..Snłllit." lllłł: llO; 1917: lU; ~ ~i w eobotę akcji
wr„ s $el19MYlllł ep-aułll! P1'1Y· Ur/8:
150, 180, 1711; 1980: n!; lHl:_ pilk:i•tc.wainda r&aJk16d6w tea'o konll;•kl 'j!lraey ł6d&ll'4 1trataJ:olll.
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180. 210; . 117ł: 118; lł'l"l: 1811. Iii!: przewodnioząoego ich 'ZIWiąizku za.
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pływ•Jl!IC9. oboli: rsek• 90.kotówka wy1077:
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Sooll:oł~a.
tik?)
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o seniorach. Ot, chociażby rozmaite akeJe. Niestety, pomoo dla tych, którzy s' n schyłku życla często bywa Jednorazowa I wlaśitie akcyjna.
Tak samo jak Jesień jako pora roku bywa częścleJ deszczo·
wa I słotna. tak i ten okres w tyciu człowieka nie Jest wolny
od trosk i goryczy, trudności w pr11yzwyczajaniu się do zmienlonycb warunków (emerytura, renta, zmiana środowiska). Starajmy ~ię więc, aby w rodzinie nasi seniorzy znajdowali zrozumienie. By czuli ~ię potrzebni. Nie ozuama te, oczywiście.
spyehanla na nl~b większości cl)dziennycb obowiązków (no bo
babcia. dziadek mają teraz tvle czMu). Chodzi o poświęcenie
iru większe.i uwa1d, Uczenie śłe i łeb zdaniem. O pamięć.
,J!Lkiś. nawet i:l1·obny gesł s pewnością upr:eyJemnł im tę po·
dwójną dla µIch JMień •••
lłllmy
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CJIODAC
Nie zawsze starcza nam czasu na przygotowanie obiadu. W
takim przypadku waź.na jest gorąca kolacja. Proponujemy więc
~•·pochłaniaj" ce zbyt dużo cza_·
""9 ziemniaki „pieczone z serem.
su
umyć starannie
Ziemniaki
szorując szczotką, opłukać i uło:!:yć w brytfannie. Upiec je
lub
można takt·e w proditu
·

,,

Gorąca

kolacja
w nagrzanym uprzednio piekarnlku. Gotowe wsypać na półmisek przykcyty · serwetą i zatoźyć jej rogi. Ser pokroić w
kawałki, podsmażyć na oliwie
I wlo:!:yć na talerz. Podawać
z dodatkiem surówek. Oddzielnie przygotować · masło (najle·
piej z lodu) l ióL
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Na manekinach w łrodku hal
WPomanl111 było wprawd:ile pochmurno, ale nie t1uzci:i:ornodnle i kolorowo. Rzec by maiwo. Pogoda wlęo w pewnym 1e1111le takie pr1yo;iynlia
na - dotknięcie luksusu. Nie brasł• do łego, ie na KRAJOWYCH TARGACH JBSmN 'Sł
kuje austownie dobranych doda,tobok kupująoyeh byll l awiedsająoy, oiekaw1 ,jak •r
ków, efekto)Vllych szczegółów. Na
glądaó będzie zaopatrzenie rynku w M>wary. na wlosii.ę I lało
wieszakach w boksach, fdzie pod1985 roku. Z mamyeh tarr6w tego wywnloskowaó si• nie dL
pisuje aie konkretne umowy. oferNlellt6re towary 1akontraktowano ';lufl wm:einlej. Był1 firmy,
ta jut nleco uboższa. Tu już n.I•
które jufl na -rleldach wsz.ysiko sprzedały I w ogóle nie pr21yto. eo .,m<>żem.y i POtraflmy" a cO
do Poznani.a. Niektóre wyroby bę4- handlowcy kup0<Jeohały
Konrod,ukujemv w rzeczywistości.
waó później, Dlateso Targi Poznańskie mog2' daó tylko bardzo
lory więc już nie takle intensy;vogólne wyobrał.erile o rynku. Jest to, neo mo:!;na, dopiero włel·
ne, zestawienia nie tak atrakcy1ne,
ka JJrzymiarka.
wwry nie tak pracochłonne. Oglą·
Przymiarka równlet dlatego, te n.le tylko wiel.kołó off'.rtJ me
dają· cy i zw iedzaiacv m<Jll:li s,ie •eWllł w 8 zystkich wypadkach je11t do' końca •na.na. Takie jej . k5ztałt
szcze łudzić. ale ha ndlowcy wll'·
(O' ezym ponlźej) budzi wił.le pytań.
dzą, że ło mów wystawa. l choc!a:ż z Ulit szefów zrzes:i:eń ptyn11 .._._~-zapewnienia. że oferty 1ą realne, 1
to JUŻ pierwaizy~ :a; brzegu problem:
uiopatnenie w t'kan.iny - budil a:zcze m. w tych uJbudl.lej JIO" d 1 o • • mod• l •. Niehandlowe
Wszak kontraktacje trzebnych UO't"tymentach. Przemy.sł - ale Wrdenie robią!
wątpliwości.
lra iym łle warto wapemme4 I
na nie odb;vwać m' bttdll dopiero cxhie:Zowy n.le Zlllll>OlkOI np. u.potrzebowan!a handlu na kostule. • r7wallzaojł. Miały bowiem &arrl
.
w li.st.opadzie.
handlowcy, któn7 W skal! roll:u brak•wa.\ będzie 5-6 l 1w0Jo konkursy. Jednym 1 nloh
Zagad~ecl
nodpis,ujq umowy, przyznają, to milionów. Wprawdzie .,klucz" li- był llonkur• wzorów. Np. w Kra.czy na JJOmOC apółdzielczości. ale jowym Zwlązll:u Ochieżowyeb 8półwciąż jesZC2e
przecie! rzecz nie tylko w chęciach, chleinł Pracy wybrano najefektowKUPUJ Ą „KOTA w WORKU"
TYmczasem nowy 11:zef resort.Il, ale i odpowiednlch maszynach a niej WlzYte wzory, Były dopracopani minister handlu wewnętrzne- choćby w oprz~ządowaniu Lvch, wane, i:o swletnych tkanin. Nie
znaczy to jednak wcale, że ło właAnna Kędz.ierska, które spółdzielczość l>Olliada. .
go 1 usług Ogólnie słaba była eksl)OZycJa o- śnie te najładnlejHe, nacrodzone
podczas spotkania :a; d:tlennikli1'2Ami obiecywała że bić się będzi11 dzieży męskiej. Tłumaczono to modele sobaczymy na ulicy. Bo
o prawd:zlwy handel - taki. któ.ry . tym, .te ni:>. Spółd2:1elnla lm. Le- można wprawdzie •dać "Piękny mo-i..-nort• de' ale ~a jakolo tyoh produko-'-1„„o ma „•łównl'e .......
~·-•- ' n le -·-'" ... „..,w..........
wybiera odrzuca l WIZY••....,fO
kupi - ' jednak w momencie pod· warnaw.ska •.Moda" decy:zj" pre- waayoh seryjnie złoi, się: dobre
pisywania umów na 1to!ekach wl- :i:ydent.a Wuna wy eał!l produkcję nlol, kt6ryoh nie m11, drobno•lardać było, :t.e długa to jeazeze dro- zostawi~ w stolicy, 1 kolet lnn.a, nlste suwaki. któryeh nie adal•
„męska spółdzielnia wazystko jUi 1l11 kapl6 lłp. Słowem, w oeen-41h
ga i nier6~ sza~
,,Zeby kuplo 1zlag1er, m111q wsl116 wcześnie:! sprzedała ,w Katowicach. najJ.epHrch wzor6w nie braue ,.ed •·
.l 1bubel" _ żalił nam 9lę ht.ndlo- ·Generalnie dał 1ię teł za,uwatyć wacę wlelkoiot oferty. Był więc
brak nł.anczy I okryć. Wszak to ten konkun pokazem I troehę
.
wieo s WZGS.
„Chodzi idę lebru dę. prNI, 1ii- wiosna ! iato - usłyszeliśmy w •.sztuk• dla 11ztukl". Wlę~ • zwy·
wta - Hrie;zala Ił• 'dziennikarze- odpowiedd. /Je t.a wiosna to 1 olęzcach nie wspominamy.
POLICZEK WYMIERZONY
wt oozywUcte „poza prll'tokołem", marzec. 1 kwietniowe przymrozki,
BUBLOM
pr~dsławloielka niewielkiego od· I deszczowy wnesleń„.
Wieile 1i1t mówiło na tycll tarW zrzeszeniu odzle:ty mówiono
Społem" w terenu wojedziału
wód:dw; ł6dzklego - lecz nie u- te.t o 'zwiększonej ofercie s)'.>Odnl, fach o jakości.· Będzie walC%yl o
względnlono ·nas w rozdzielnikach. na półkach widzimy jednak .te n!ll l handel. MOina wwiedzieć. te
Zdobywamy więc resztki pozostałe nie w samej il?ści rzecz. S?O<bie, już zaczął„. od oowołania Komisji
z tego. oo· wykupili inni, eo rn- a nawet Ubl'B.nia - w ogole są. Kontroli Weryfikacyjnej, która dodzielono wezeinJej, Oczywi§eie, ciho· Szuka sle ·d!'el!chów. sztruksów, konywała przeglądu i oceny ilioś
cl wzorów. Już w poniedziałek,
dzł 0 Jlajbardziej poszukiwane to· teksasów.
Także w uzeszenlu odzte'.!:y astr- Przed otwarciem targów, w:vcofano
wary".
z · eksoozycjj około 60 wzorów DrtlNajwiększy tłok był. Jak •WJkle. .ineliśmy, ie
przy stoiskach z biell'm4 I poilczo· KONIEC Z ALEJĄ ZASt.UZONYCB giego dnia dalsze. Ich przykłady
obejrzeć było można w ,;pawil()Jlle
MANEKINÓW
.
chami.
Oferta jest mniejsza. ala realna. bublł''.. ale nie tylko o l)rzykłady
· „Nawet litylonowej bielizny, której jest _ponoć duźo nie dostallś- Prawdą iest jednak. te były to- chodzi, lecz i o przyczyny oow.rtamy ani szluki" - lir~łestowall ban· wary •. do oglądania" I „na ii>rze-- wania takich wyrobów. Zresztą
komisie odbioru' iakoścl nie dl\ w
.
dlowcy równlci ie „Społem" ,Bi~- daż". ·
zwłaszcza przy ogólnym
„Pooglądaliśmy jakie cuda ruo- stanle li:&na, mimo progra.mów operal'YJodrzucić tzw.
braku towarów de11erwotyle"
1
być...
e;łyby
lym
wciąi
nych 1 rządowych. jest
Zagadnlęty bubli zgodnych z normą. Zakwekupujący.
się
newrllłgiem:nn artykułem. PotwiM· wali
dzają to producenci i przedstawi- orzemysł przyznawał, te zarówno stionują więc krzywo przyszyty
ciele zrzeszenia dziewlarstrieite. Kle· w odzieżv Jak i dziewiarstwie &l»- rękaw. czy nierówno układającą
rttJa się ·programem rządowvm . ro wwrów to !nodele, albo nie- sie kratkę JJa az.wle lub J:l(loPSUty
wodą_
mają w nim okrP.śloną llo4ó l •nz,.· wiel~e. Jlartl!j, W .J7zyku produ- ~all}.ęlt, ~ie .J;nald11 iędn!lk
gółowy as'rLvment towarów Na centów mówi sie o 11ich n I e Il a n- do 9<1r:rucenl'a •.stoiacej" spódnicy
rr
pp
r r
rr • u a
rr r PJJ
tt t
ten 11ro~am ma być zaopatrz„nie
l zostanie on w-ykenany. All' na
ile rozminie się z faktycznymi po·
trzeba.ml - pokaże ł.ycle.
Nie oodaje tu Jaka ofertę orz"dsta wiłv PO!l'Zczególne branie. Przy- j
n iosłv to tariowe snra w·ozdani.a i
papowskie komunikaty. Dziele de
więc tym co zauważyłam, co w:vpausłyszałam wprost ! ,;potrzvłam
za protokołem" od handl<>wców i
oroducentów. O ile wie• p!er'lllisi
skarża sle że ciaile nie wiedza co
kunu.la ~ drud7.V dowodzą. że wciąż
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Podglądanie

JESZCZE RAZ
o TARGACH

zamyka pewien miły etap. 'la na.mi
Schyłek lata, Jeslelł .ju.i słońće, płata, wakacje i związane z nimi nadzieje, kolo·
rowe. od lPtnlch sukienek ulice.„ Schyłek lata budzi wiele
ogólniejszych refleksji, Nie bez powodu przecież t pewien okres
ludzkiego :tycia metaforycznie nazwano jego jesienią.
Przyznać łeż trzeb•, :!;e właśnie w tym czasie częśeieJ my·

1zt:rwneao. nie ~dająceao •
na ma bistoru. Zjawisko to eta.. ·
nowi pr.zecież efekt - jak uały
bardzo częstych „pOdtszeliśmy mian". Mlut zamówk>nej tkali.iny,
układ dostaje w ostatniej chwili
&<e

inną,

Czt takich J)Odmt&n będzie mniej?
Trochę optvmi2mu dostarczyło odz.l.eżoweom oorozumienie, w myśl
k tórego .•odzi eż" p0mói:e „tkani·
,nom" odpisami dewizowymi (itilka

mutonów dolarów np, na krosna
dla ••Ceby". na DOnrawę :zaopatrzenia w tkaniny ełan.obawe~aia.De
powielane. drelichy itn.). ale trudno wyrokować dla ilu to wy.tt.arczy.
NIE. WSZYSTKO
W ROZDZIELNIKU
Cayłb:r na targach nie byle W
orólo prawdziwego handlowam.,?
Pnyznaó łneba, łe najbardaiej
targi wldaó było w spółdzlelc,zołol
I • nemle,lników, gdzie handlow1r
ło się bes rozdzielników. Ofer,ta hr
la anta I wzorniczo ·lep.su. ni.i · w
latach. Nil pniu szły
ubiegłych
plasłykowe sitka, klucz!! i ak.eeso·
ria samochodowe, artykuły gosJ:IO'"
dar.stwa domowego, Ale do niektó·
rych wyrobów rzemiosła podeho·
dzono osłrożnie. I · nawet w boksach mnło • tel'o powo-da dom,..
11ły ny ezasem łworzywa 1 rsemi.,.
ała, foUe I wabawkt (które tak ei.łko ,.ssly") nie li\ objęte ;jakim•
aakazem zaku11u dla u1połec1n1„
neco handlu, Nawet 1dobra I $ani•
lmitaeja kloeków „Lego" nemlełl·
llłka 1 Ko§olerzyny pos111a IedwJe
w 1t 11roo. Nie Interesowano dę
nosidełkiem dla niemowląt, niozyJD.
a.ngielskiema.
ustępującym
nie
Wiele jeszcze towarów nemiosł& ·
leżało sobie apo)cojnie. a fob wlał
ciclele nudzili się na :zapleczu.
Było obok kontraktujących handlowców na taritach także wielu
Indywidualnych kupców. bo do
kiosków I handlowych -pawilonów .
,,rzucali" &trakcyjna tow.ary: dobre książki. winogrona. wino. brzos..
kwinle. Wieczorem po zamk:ni~
pawilO'n6w, wiele rozmów przena..iło sie do ka wiarnl. Czy toczyh 11i1t
tylko towarzyskie rozmowy , r.zy
też I tu final~zowano umowy. !interesy? Tego możemy się . tylko domyślać. Faktem jest, .te o trzech
Daniach ze „Soolem" w Łaftcucie,
które nic n.ie kupiły I głośno to

M

komentowały , led.en 1 przech<>d.złł
cych obok boksu oowledział: .•dobry
handlowiec wie co I jak u.łatwi4
i- 7i ~~I rękami nie odefdz.le".

u

;,~

Odpoezęłyśm:;v

na

urlopie.•

odżywianie
sprawiło, że wyszczuplała nasza
figura. Postarajmy się początek
Jesieni · tak.· wykortystać, by u-

racjonalne

trzymać , ten korzystny dla sie·
· .bie wygl!jq. Dedykujfl: paniom
te
się
(i panom przydadzą
•,przykazania") parę rad:
Konieczpie pamiętajmy o
J)ofannej gimnastyce.
1-2 razy w tygodniu prr.;yda &lę bardziej Intensywna tor•
ma ruchu - może to bYć go,. l:\zirika spędzo:na na bal!lenle albo biegi. ··
Na wyauszo~ cerc (J>O let-

*
*
*

nłch kąpielach słonecmyc::h) stosujmy obficiej nli zwykle tłu
ste kremy . .
W jadłospisach preferujem1
owoce, warzywa, . sery. 'Wieczory przed telewizorem spędza~
my raczej z jabłkiem, niż z ta·
lerzvkiem pełnym cukierków
czy ciasteczek•
Spacery, spacery, spacer,-.
nadni
Nawet "POChmurne
dają się na nie.
Przestrzeganie tych zatad pozwoli nam nie tylko zachowa~
urodę, ale I łatwiej opierać się
katarom l przeziębieniom.

*

*

(eł)

ADMINISTRACJA

PRZEDSI~BIORSTW

awnd•l w Po!aoe M,Jw1ęoeJ mieliśmy
po'W19Deehnego
lekair.ey. Dzitł wedle
mmemaniJe najlicm1ejl!IZ4 grupą i:aWOOllWą IĄ '!lnędnicy. a zwła6ZQ.8
„oanienki z biura". które pij ą herbatę n
herrbatą, a poza tym iailtoby zbiiaja bąki.
St.an ten miała ukrócić rełomia gOiS))<)du'wa7leśn:iejmie
92:&· A j~ J)!'?Jedt.em
~erytuey, Tymazeeem to ni• urzędnicy, a
~ WISZYWlikilm ~cy ak~ •
otworronef fu.?'!lk! 1 ~ut unędów, ooulłtoiszaly co POTrlektó.nt b~ fa,bryczne.
A Ult'Zęd!n!!,CJ? Ich nadnrlair mlal ~4'4
do pro(!ukcf'I 1 dać - - tai~ w poata<tl(
doda!Jk'owyeh im.lek 1oCl6wek, ee.moclwddw
ezy usru~. Cz:r tent mę 1ednm .WOT z eo.
d'zienneiro doświe.dezen~a lm:!dego 11 nas WYnikaloby. fe n•le. A .fak Jett r7(eCZJ"wt'4lie
brakuje <1t
11rzedsfebiorstwach, !flhłe Judzi
produkcji, Ił admlmstraeJa od J&t t>owleksza.ła kosZ'ty własne, nie claJlłe produkcJ1 (co
w końcu nie było jej zadaniem), ale te! w
ulewfelkim tJ!lko 9topnfu Jl\ oriranlzn11'o t 1!t.
łatwtająo? Pierwe:rie bllidarua im w tie~ m1e!7le PI"1leWO'W'adzono. i to w !;netyt.uc.M cb(,ba natbardz!ei do t.e!!'o powotane1. bo w I-n·"t:ybuej„ Or1ta.nfaa.eli Z11rząd:za.nia I Do8konaleriia Kam Obserwując una.dy 89 nl'!Zled- ·
siebi<lil'c--tw rótnyeb branż . S'LUJkanQ 8!)().!IObów
oddzia'lywani~ mecha11famów r&:formy g06!'.o..
f::';reh :ll8Jl"JIS,d 6w. kh
dare:r.ej na O'l'!l'an!zaele
skla<l i wi.elko~<' Co wynika. z tych badań?
Po !)ier~ można stwlerdzlc!. te lsimJi!!-

D

ie

kapelusze, długie sza.ie
oLo c" 1 hędxie modni! w nad·
chodzą.cytn sezonie. Prezentowa·
iae dedatkl Jak i ubiory poeho614 11; najnowszej kolekoJI przyDuże

I

I

"'

dowie

U stóp samk11 w Nłeclsler 1r.O-Ozorsztyna, .itdzle trwa budowa zapory na Dunajcu, brygadJ katowickiego Buergomontałn
Południe pracuja przy monłatu
elementów turbin rurociągow
•11ustowych l energetycimyeh.
Pomaga.ją im specjali~.Cj i (".zeoho!iłowacji. z kombinatu Blan•
1ko Skoda. który jest dostaw~ .
turbin. Praca wymaga duieJ
11reoyzjl, a tym samym umlejętnoścl wykonawczych.
N/z: 11raee przy budowie ·
11ory.
CAP - STANI8ŁAW llOMM
ło

'7_,.,,,„„,,,,,,,,,,,_,,_,,„„_,,,_,,„„_,,,„,.,,,LTr1,,-..111_,._,.~,_,,_,.„,,..„„,,,,,,_,.„,_,_,,,„_,_,LTl-'lllll~11111T111111_,.1.LT1HLTll.l'LllJIJ

oozoo~dM ZW'i!lizek oom,ięt'Jno wprowa.

f!"!:en iem now:vch v.isa.d (ospodaroiwar.ia badanych
sfe on~ w TT pT'OC
dokcmały
m-Zled_"ięh~o?\Stw - a <ll'ga n~..s..c ta mremów
?,!l.!"Z'ld""·"fa w ?'.!l"°fadach D'1'9CY . Ul&it.alą one
na og67 upro.nąien.Ju. 4 uwagę konoentruj r
ste na tnnvch niż dotvchcms 9))rawaeh.
1ednak ?\.li
Wyniki ann.li7 nte W\lka7lll11.!

1otowan.eJ przez artyst6w pl•·
styków 1:e Spółdzielni Prae1
Przem.ysłoweso
Wzornictwa

zmłanam!
!)Om!~
i<11tn!tł!lie 'lm'lllZków
m:ied.~e
w l!lllkJ.a,dJach·
W"m'OWad"Za.n vmi
b.loiwtw. a na· 1'!'ZY'kf'8id teh wie!kośdą. ro-

,.l'ormał",

załotycieJl!lkim.

dmjem

Jl!J'Oduk!efl czy ~ :I! prg'a!llem
Orrantezenta nJepJ- ko-

-

W REFORMIE

m6rld .-Jmull\n ... ęrawaml praeownłOQ'~
ml, natomlaat r0zrastaJ!\ rlę. eo Ja nlew,t..
płlwym skutkiem wdr•taDła refOl'J!l7, płonr
.
finansowe.
Przyjmuj,c, te ~ watno•ot 1praw clla
pnedslębłorstw 'Jen twOt'zenle 1pe0Jalnyob
lob wrkouanła
dlondw OZ7 komórek dla
mołna w;vclągDĄd wniosek, te llll&<llZDeblu ,oIT&nlm:enlu ulep.Ją 1nwet11tycJe własne przł!Jcl,.
.tęblorsłw, a apetyt w łeJ 4złelhłnle d0.WWll'Q • Hem•
do mołttwołd.
1owuje

amoc!r.deifue od medaw,na donico ~e

biorstwa powdmny dooeniać rolę inicjatyw
„oddolnych" i niewyirocJy 15YBtemu cen1lralA-

et:Y=ego,
Nie

dzlwt

natomiast siukiante

t'owyeh wśród umęd,nMtów. J69f:

nam

a

rt.l/.l'llJcyJne na b"m

"°

ooezcze..

ostaitnut obserwaoJ& ftieco dzllWll..

}llko

zwiększan•a samocW!elnośeJ
ii:ólnych komórek wewnąlln: ~ładu i ogir..,_.
roli dyrekcji. Ta
me218.D.łe !n berwencyjnej

te

~ 'Innym

odd.nikiu 8'

~ n.iewlidoo:rme. •
ezęsro
~ bel W'Yclągn11c! wnfosek. ~ to !l!l'IJ8-Jr.oatame o o~nlozonei !l!litnodrz;ielnośei w
decyduje o niewlelkllef
llJ)Ol!l6b
imacmy
•bil ·W!llrO'Wadraony •, zrń.!'11l!l . Są one rac:neJ •
pofawia.fąeyoch !!de·
ef~ r<mvi~vwania
stad
problem6w (do~c' 1ednak trnowvch.
charakter :mnfein.). a n.łie ar.eśdll
2bi~
skł<ad()Wll '\V)"!)raoowane! strat.e!l'ii. próba flY2lllL'!ltanych. 1
P111Zekszt.a.1cen.ia
stemoweico
przynalcl:~ych do nmelnie l:nnee:o syst.emu
TMZą.d'Z!l:n'la etMliktuir. Tvm samym od,P<Jwiedf
na o~nde. CzY w DrZledslebiomtw.ach · do'kow te1 C7..ęści ich
reforma..
nala Id!! f11ł
furnkc:lonowani.a. n1e moł.e bv~ twlerdz1ma.
Admil!list.l'aeja I óWl!l2Jem, ma.1eie. UPTM"Wl'Al
"1~. ale me .<m1an ia. C<J wierteł. ni""i""dnokrotinie tunkcf<mule w soos6b <iT>rneC!'l:nv i
n.owvm1 r-e'ulam1 l?l"V ~?u~ których d?:t.ata oo....~ !)rzedslebi01"$two.

plonów Jleal111:Uj~ kl,w.tyoJe. .,._da !»wiem także liezba komórek iterujących rozI nie nal.eZy tego
woj etn orz.edsi ębt<JinJtw
zjaw.leka tiraktować l.Yllko fako upraszc=ie
pniedsiebiOO!ltw. ale
się !fllrUkliuJry 'llM'ZądU
r.akż,e iak:o leszcze !eden nieP<>koJący sygnal
o stAinie f m<Jtliwcściach rozwoju naszyeh
pI"?JE>dJsj ębi.oMtw '
Pe oo w ogńJe przeclsłębłor1twa dokon-waty I czy okazały sJę one celowe? Pyt&l~-e
wcale nie jest retoryczne. a odpowiedź tak
<>CzYwista Otóż zeirządy o!lI"ari~ czamo głów
nie w oelu skrócenia dro~ przebiegu info-rmactt t mu1 ie jszenJ1 kiosztów oeobow-ych.
naitomiast bardzo rzadko lcier-owa.no się oo-

tr.Jieba

lleZ'l!4'W pia,..

to nie t.Y>ko naltUrralme. aile taikże słuszne. bo sprawdza si' w Malkityoe. Słuszne :równdeż iest.
wewnątn
u~e objegu tnfoxmacji
zakładu. eJe iuł l.Ylko łleoretyc:rm.ie. Bo »
oo fe9t
• tego, łe wiemy, eo mamy.
po'fm;Jebne, fuli nie mamy tadnego wiplywu
DP· na mopa1fteme ma.t.erJałowe? St.ąd bał
ba&ine Jmieds!"~ bardm ,..ni!sko ooeM!y 1"'P1'w 7.l1t!a.n OTgani'llaCff swych zamą
d.ów na !unkejonowam.Je caJego ocganM:mu
~!!'O. Na 1t11MwnoM ielt<l funkcj~
:llowollll'lfa odd:zaaJ:rwtti• 171'1!"..ede Wl'IZYSt.kim a...
warumkQWanJe 2ll!>Wn~e. sua tych oddzlaITwat\ JMt ta:lr du.ta. ł-e US))IMwn:i enla «"P-

ms

„

-
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za po

PRODUKCJA TO LOS
PRZYPADKt'
głównie z Powodu zaopatrzenia.
1ale
i wi-elkości zatrudnienia, a t.ak.
że stareRo Parku maszynowego
·crli6wvrn ' Do klaNa spotkaniach kon.fere,nqj>i:-b I
\.sy.ezn;ch · spodni 1paw ro:r;mowacb z szefami zrz~zeń
suje tet prz~wiąza.
cieszono sle worawdzie „wyraźnym :
:. n-:f w.. p_as!e •zal.
przejawami osiągania r6wnowall(I"
P<>miedzy POtnebami a możliwoś(et)
clamf przemysłu. tvmczasem już
AV~ ni:!:ei coro bardziej w nią oowąt- j
- WYH.U.U~.H/.HAV.HA'7AYAY/D!N"U..HAV~m'"AY
1"
n!ewano. Bowiem równowaga. owszem. bedzie zauważalna. ale l•

Ruch,

F

a

l1t n.p. m<>żna utnie-. b.l!e nasek na supeł
.„:bG· w stylu. gorse.

Radzimy.•..

•

Tn ''1!1?!~ feden n~,-adom n1'1~1 rernl'Tl" -'

.

!)mbl«n. któi-e!l'o n:lllr• z „centrali" za tn'ZedetęblOd'IStw.a me rornw.iitfie. .
.JACEK PAWTLONl8
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:
W hall 1tportowej W A..'8. odbyła
uroczysta pn~·sięga
się wczoraj
woJs:kowa podchorątych l ro'.<u
udz1al
studiów. W uroczystości
rodziny
wzięły licznie przybyłe
podchorążych oraz zaproszeni goscle: aze! Oddziału Szkolenia l
Akademii Głównego Zarządu Polltycr.neg<> WP - ge.."l. bryg, Mle·
czy1ław Włodarski, sekretarz KL
PZPR - Konrad Janlo, Wiceprezydent Lodzi - Zbicnlew Ture·
'111-'ics oras delegacja górników z
Węgla Brunatnego 'li.'
Kopalni
Bełchatowie.

\VOJE\VÓDZKIE Ś\Vl~TO PLONÓ\V \Y

I

I

~V\ LINCE

,

SYMBOLE SOJUSZU I DOSTATKU
HONORY DLA ROLNIKOW
geśde 'On:ekezani.A bochna chleba i
te&orocznefo :r.boia. Prteds~w1cie
lom uilerskich lakład6w i:irae:v t.en
svmbol dostatku oneka.zal1 "" Z111erzu starościna i ~:. ro.<h dożynek
D. Dembowska . W. WoJc.e•
cho·..vski.
radycj11 rakontle·
P.ękna sta"a
:'l:a dorocznel(o ~rud; or.zyoomn.alo orzeka.z:an:e doż~kowych w eń•
ców honorowym gosc·om. W1enc•
orzyimowali onybyll n• 4oz11nki
&05"POdarze woiewództ"'•a I Zg1erza. Ur<>c%yście wyptdl:'f słowa:
„życzymy aobie, b:'I' chleo t9'J\ dzieeby IO
lon:v bvł sprawiedEw.•
nii:dJ nie .zabrakło''.
Znaczen!e produkcl! towarowej
P<>dmieiskich terenów rolniczych
przedstawił ~ s.wvm o~%P.m6wieniu
nrze\\·odniczacv GRN w Zgierzu D.
J)Odmieiskie
N!ev.·ielk:e
Ziomek.
l(OSDOdarstwa. bedli mogły J~ cze
zwieksz~ć swa produktywność. iesl'.
przemnł popraw: dostawy kon:eeznych muzvn I narzedzi.
Podczas dozrnek wojew6dl:k;ch
w l\'Iallnce najlepsi producenci
!ldmacnnla
otrzymali
żywności
oaństwowe. odznak· resortowe. Ho-

uroczys-1
jesienna
N<edz:elna
óoi:ynkowa '11.' Malince koło
Zgierza uw:enczyła tesorocznv Kilku tygodniowy trud zn; wny rol n:woj. łódzkiego. Choć to ,, e' ków
mieisk1~ v:ojewóddwo.
t''OO"''e ' wla„na orodukcia szcze2ól!lie w ~.o~ta. i "asz. 1va:zv·v. 0'1.·ocó··~· I l«~· a·
tów odgr-.·,,.,·a dużą :·ole .., uo;Ja•
trzen.u rvnku.
„P.on 11.e .eGosoodal'ska. p;eg
li
mv. plon .. .'' ma 1'.' ~ob:e za każdvm razem coś x obrachunku. Tym
ratem żni'1.·a należały do naidłuzszych. Za to plony s.ę ooszczęsc.ły.
W 1:minie Zgier-z zbierann Je na
Arkadlun Kl\ieclii.~kl. Plorr Rarpov1. 6267 ha. 60 proc. zbót skosidyk, ~faclej Kozłowski I '!omasr
łv komba inv. Pozwoliło to zebrać
K.reezkow~ki.
li6 tvs. ton zbóz. a "'ięc średnio
kornenrlant
p~n ·~1
Prz ysięgę
hr i". prof. 'l'l'Ul("?I"'
28 q/ba. B.vlv też rekordowe plony
WAM k•.or·J t~t
Tkaczel'•kt.
dvsław
„o 40 q żyta. 45 q pszen!cy. 50 q
rtoł.~·{ podchorąż: rn "· ctenla p(>ic:czmienia i 55 q o<':'~a. Przekrocze: ~:Mrc>·,„,.,1
~tun;ów
myślnycr.
n·.e tei grirnic'I' - n.e tylko p[ze·
slutb''. Zycz~nla p~te~«2al ta'·t•
r:eż materialnei. lecz i p·ythol<>sekretart Kr~ - 1'nt'rad Janlo.
iiiczne.i. ma duże znaczenie dla
W !mieniu podchora,±vch Artur·
orzvszł~i orodukcil l wyda nośel
Brz•ckl upewn:ł władz„ tej uTak ważna dla działań w it:...
czelni ""o.1s';:owej. " doloh oni
narodu
nmowTżvwienia
runku
"'Srelklcl'> gtaraft "" lf najleJ)MYm.1 wynikami u;;of,!!t"'t trtU<!!a.
współpn.ca robotników ! roln:ków
!j.krl
znalazła 'l)()dkreśler.ie ""' p:ęlu.ym

przy•!ęg1
złożenia
Zaszczytu
wojskowej na sztandar · A"M dostąpill w:·rótnl '"Jąc:· sie ·.- sz <Olen i u wojskow:m podc'1orązow1e

5:

tość

-

11 Przysięgam
narodowi
. .
po Isk1emu.„

ROZBUDO\VA SPÓŁDZIELNI

norowe Od.zna.k:t m. ŁodsL l)uża
1>raco\Vlllków 1>rwdUJi1C•j
trupa
SJ:)Ółd:r.ieln: Produkcyjnej •.Sreorna
Dąbrówka" otrzvn\ała dyplOl'!"'V u~nania Prezvdium GRN erat• naczeln:lta m. Zl(ieru
Prezvdent Łodzi .1. Nje'l'dadomsKi udekoro\\•al Zlo::vm Krzy 1.em
PC. WojZa.;łu2i: Z. Kaczma~ka
c;echovi:sk1e~o. M. Karolaka, Srebrn'\' Kriyż Zasługi otrTymal; R.
.

:
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•
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WA~N•

I

HLltFONT
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Po1otcnv1e ltatun.kewe

ltrał Połuna

Po1otowle MO
rnrormacJa teletonic&nr.
lnfoTmacja kolejowa
:. Informacja PK!!I;
Dw. Centralny
:

tM

e

9l3

36-55-łS
Jt·6S-łG
l~-ł&·P~

Dw. Północny

Pogotowie 1:te1>IO\\ nlrzt
Lódt-Północ

32-53-11
33.3 4 28
33.34.3,
lo-53·59

ł.6dt-Połudo1-

Poi;Ptow1~ , 3 1,,„„
:
: Por;otov.ie dzw1JP"''
;g.;u_u. ;g.49.g;
;:
13-31-~7
: TELF.fO'I ZAUFAMA
ZA.·
TEL!: FON
: MLODZIEZOW'
t,fASlA - J3·50-ł6 czvuny w
:
cod:r.. u-u
.;
;: 'IELEFON 7 A UFANLA dla ko hl et
T·49·33
1 ciąża probl„mow11 :
.,.. 1od2. 12-21
Ił
.: TELEFON Dl.A RODZICOW ,..._
n-?4-9R C~\'llnY .Jut nd pon led~łałku do Pl'ltku ..,. lotdz:ln.a.cb
:
n-1~„
:

Gad~k:. I. Karolak. T. WtlJCl~chowsk1, J. Racuk, . f. l'::owalsk.:
BrllZOWy Krz z Zasługi o\rzymai
K. Wrzmek.
Gr.1.tulu.iac l>Tn oka.z." doiynek
"' imieniu władr woJ'ewód.7.kich
w.u:vstkim rolnikom wo.~ewodnwa
łód-zkiel(o u.danych :iblorów J .. ~iew:adomski w raził nadzieję, te tP-'
gorocznv wysoki urodzai będz.e de- :
hra zacheta do oodno~ze:iia EOSlY>-':
dark; robe.1 na ;eszcz„ v,·yiszv p<>- .„•
k·
d t l · ł
p
·
r. ozy a zo oo- :
:·ł!'zy en
t:om.
dziękot'>an;a P~~cownikom WsT.:--st-1:
kich ;n:ivch służb. kt6n·ch soraw-':
na nraca llGmOCla rolnikom w j
;~go- ;:
'l)Ult'l'l"OWad'l:eniu niełatwej
roomej kampanii tnlwneł.
M. 1tllAJ •
---------------Pod t.&kĄ ll&ZWll odbyła się W poią.
1*21 bm. w Muzeum łfiiRorii M:ałlC& l.odz{ - j a na.ulrowa ZOll"łani- •
JOW.a.n& Dt'7le:lli Okiręg(tw'1,. Komi.się I
I tne~ru ·Pa.mięci ·Narodowej w Iii

i
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okresie plec6w kąplelowvcb, term. ptee6w ee11tralne110 ocrze,..•także projekcje filmowe I praktyczpodlltawowych i iriednj{)h nam.ego
NIE ZD.'\ZYł...„
nta t plekarnłk6w, Zo~tallt to SJ)nwndowan~ konłectnnkt~ pru.
ne twlczenla z tkactwa l rysunk6w.
Wieloletnie veali:mowan:e
„.tJll&llięiyć a.ni nawet 1''yn1••6 • miasta.
prowadzenia prae 11e gu:octa,1u 1azu kok!owoiczer;o do!larczajaNalety sądzlć, że ta forma zajęć
układu ukrytego tam łupu kierow- p!!'Zll!IZ d.zial (W• WIS'Oólpracy s Wo- 1
ce1ro cas do Łodzi.
środowiska
się z uznaniem
spotka
nik jedneco s ma1azyn6w MPK - jewódzk• POR.dnlll Wychowawcl'A>I będzie leszcze jedpedagogicznego
fO·l1tnt Janisław z. Frunkcjonarlusse Zawodowlł) 11111.jęć z ortentacj'i u.- twa pnemyfi11 ~ego,
aby dopomćc
nym przejawem edukacji kulturalnej
wylhiału do walki z przestępstwami wodo.we) w ~. za.wo<lów wló- nauuyclelom w Ieallzacji tegu- nie·
społeczeństwa.
Zakład ·Gazowniczy w lodzt przeprasza odłatwego tematu.
.
1ospodarczym1 DUSW c,6dź·Sr6dmle·
doda~ te
Xe zakot\czen!e warto
tym
..,
d.&i~łai\
plany
•Il
ja«le
A
r.
1980
w
m~um
dato
łcie odnaleźli w jego szafce 513 pa· k·enniczyeh
Inne muzea łódzkie ...: ubiorców za powstałe trudności w odbiorze gazu
ry rękawic roboczych I UO elektrod najwył.ar.e odznaozen·e Tel'łortu ~ kierunku w najblUsuj przyadokl? rćwntet
nai;-.t;oją specyfikę wzg!ędnlaj11e
warto§cJ pon.ad 111 tys. d, Pn:edmlo· tł.wla.ty - !UedaJ KomlrJl Edukaojl Na pytanie to odpowlade pełen 1n!- wi-zalv
w tym okresie.
7P szkołami l
kontakt
cjatywy 1 energii k toc Andrzej
$y te wr6clły tło maiasynu, a prn· Na.redowe,J.
v.-sp6~·ac11j11 z nlmt konsekwentnie,
kierownikowi
!tćwnol•&le rosw!jano lnl\t wałnJ! Duraj:
clwke nleucmclwemu
- Basuj11e na aebr:tn}'Cb dttlwlad·
formt w.p6łpraey z placówkami o(M •
wszcztto po1tę11owanle 'karne.
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Druk · Pra1mwe l'aklad:y Graficzne w t.od1i. Redaguje ILnleglum. Redakcja: kod 90-IOS t.6cli, al Piotrkowska 96. Adres pocztowy: „Ot.", Łódź. l!lkr. poczt. 89. felefony:
centrala· 32 93 oo (łacz:y 1 wuystkimł działami). Redaktor DacseJny: Renr1k Walenda Sł•łS-15, 1a1tępcy redaktora nacielnego: Sł-06-15 I 33-07 -t6, Hkretarz odpowledzlalny i 11 sekretars
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PONlEDZIAU:K, Ił WRZZSNIA

.PROOlł.Alll li!

PllOOBAM I

10.00 . ..Tutro lll!C).łe byll sa pótno".
!C,30 Zespoły trębaczy . 11.00· Rowe-

lt.1111 Jtadio kierowców. 111.05

eert. \.1.1'1 Komunikat Iruitytu.t u
Z'IO<łcl.

11.19 Sygnał

czuu.

K011..
t,ącz..

12.(16 Mag.

11 .G
in.formacyjny, 12.30 Muzyka.
ltolnlczy ltwadrarui. 13.00 Komu nd.kai Y. U.10 Radlo kierowców, 13.20 Zes.
13.30 Z tańcem
p6l „Pidn:Lary".
ptaes wiek!. 14.0I Magasyn muzy C2:.
141.00
li.Sł Radio kierowców,
Z'IY.
W!.ad. lł.Oll Pr-ob!em dnia. lt, 15 'Bank
prz•bojów, 1'1'.00 Muzyka l a k tualno.
:icl. lUll Pnygoda z piosenką , 18.00
W4.ad. 11.0I 0<9rący tema.t. lł. 15 Koncert dnia 19.00 Dz4ann1lr:. 19.20 Mł
- ·
11.30 Radio dzieciom
alrec!tał
l'}'lały ilel.fln" - słuch. 20.00 Wiad.
Kon.
n.Ol W ldlku taktach. 20.10
eert tyczeń. 20,:11 C%lowiek dla człoHoracia
20 . łO Opowiadania
111'teka.
Qu!rogt. IO.IO .TaH w i:tlgułce. :łl.00
Komunlkaty, 21.(lll Kronika sportowa .
11.15 Koncerty \ festiwale. 22.00 Inf.
dla kierowców. 12.:IS Zblltenła. 22.H
Koncert. 73.00 W!ad. 2·3. 10 Panorama
łw!ata. 23.21 Dla tych co nie lubią
rocka.
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a.eis Naazy.m :daniem.
ł .09 W!ad.
UO
I.IO stereofoniczne archiwum.
Poranna serenada, I.OO A. Rybakow :
fr . 9.20 Twórcy
„O!ę!ki piasek" piose.n k!. 9.110 .T. D, Gllman, J Clłve
,XG 200 beztmienny oddział Luftw a tłe" 10.00 Muzyka b11roku. u .oo 'zaww
aze po jedenastej, 11.10 Wakacje
etareo. U oo .,311 lat na muzycznej
antenie" - HJ>, 12.211 W stronę jaz.
Serwis tnforiru. 13.00 Wiad. 13.115
maeyJny (ł.). 13.10 Muzyczne penetracje (ł.), l •UO Z m&l<iwanej skrzy.
ni. 13.30 Album operowy, 14J!O .T. D
atlman, .T. Cllve - „KG 200 bez.
im.lenny oddział Luftwaffe" . U.10
W.akac;j• w ste:-eo. 111.00 .T. twasz.
klewic1 - „Spotkani.a s Szymanow1!1.10 M!n'.latura Instrumenaldm".
talna. 11.30 Folklor na mapie fwia.
18.00
ta. tłl.1111 Miniatura literacka.
Wielkie dEeła. l'r.00 Wlad . n .os Roz.
1"111zanle sagadld mu11yczneJ (Ł). lT.10
A:ktualnośct dnia (L). 17 .30 „Stadami historii" - aud. (ł.) , 18.00 •• ~o.
1ekcjoner I Jei:o zbloTy" - · aud. (ł.l.
w
11.30 Klub Stereo. 19.31! Wieczór
Wlefilharmonil. 21.20 Wlad. :11,25
ezornt reflela!Je.

rem u

t!Jm. dolk.17.441 „Bałałajka" muzyozny p.rod. ZSRR.
l8.20 „Między polem a st.ołem"
„Niedt~
19.00 Dobra.noc ; w pr.zec!Bzk,olu"
19.10 „Echa &tadi<ll!lÓw"
19.30 Ibienniik telewitZyjiny

11.20

21.30

Chem:l.c:i;nego w

mowy o w ychowani u . l!.!ll Gra Hen11.30 • „Matyslako.
r y•k MHk\ewlcz.
wie" - odc Hl OO Swlat wokół nu .
14.M
13.H MlniatUry romantyków,
Lektury
16.00
Popołudnie młodych.
nast.olatków: Jose de VHconceloa
.Moje dnewko pomarańczowe"
od~· 16 16.10 Leksykon lekkiej muWiad.
zy . 101! Widnokrąg, l'f.00
18.00 Radiowy
1'1 .os Dzieje o.pery.
18.10 ~UZY.•ka
poradnik językowy .
Instrumentalna. 18.40' Studio Ekspertów. 19.30 Wiad 19.311 Piosenki lata.
19.Sll . „W trosce o przyszłość". 20.15
Melod1a wieczoru , 20.20 Wleciór mu~2.fiO
zyld. 22.00 Akademia muzyk! .
Lektury „Czwórld". 21.00 Muzykote.
I nauka. 13.SO
rapla. i3.30 Człowiek
Wlad. 23.1111 Kalendan TadlowY.

grody
17.20 OT -

zoologiczne

-
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pneowmk
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Po!ll'Hłt
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br. o 1ods. 11.30

WoJew6d*1.,.. Komitet11
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łalu1

t SYNOWA
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najukocbaflsza Mama, Siona
stra I Ba bela
Z

Jl&da

ł

s domu

te łnla I

WT!&Płr.

WŁODZIMIERZ

PRZESMYCKI

µDCA PRAWMY,

NATALIA OBIN
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TEODOZJI
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roku - l
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'
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Pocnell 8'11t4• tit w d:nłu u wraełała . lllr. ~.olałellł •
' aods. li aa emenłarn prą uL SaeaeetUlllaJ, leneea. ..,...,.. '

li

na
Cmentarzu K.omunalllym na Dolach. ZawładamlaJ11 po~atenl w

Podziękowanie W9ZY&tk(m, kt6·
'lfti'lll
drodH

rzy

•

BERNACKI

Lado,w eso w l.odllL

20.1:1 Sfl(Jtkan.ie z Brazylią

18.2' OT Kino

z mon.a" -

21.15 DT - wydairlze-nia. - Mtef<m „Dwójki"
21.30 .,Spektl"um''
22.00 ,,20 !art; minęło" - hHastów"
tl:J.m prod. po(
23.00 OT - wliadomokJ

PROGRAM I

18.M

118' roku smart .w wteb er lat

MIECZYSŁAW

m.iEXlrzY'nairod<lWlej Wj'8tawy .Bal.bexpo"

20.00 „K.alendait'Z hlstOlryozny"

:reltor-

wraełnla

ri

TB · L E W I Z J A

(4)
„Zw:lem;yńoa"

Dilla 21

OLGA GLAZER

18.30 Władomoilcł (L)
19.00 Warszawska Joesień IM (1)
19.20 Prreboje .,Dwó.lk!"
19.30 Ibiennik be.lewizyj·n)'I

u.oo

·

sldad&Jll •

DTILJ:K.C.JA, POP PZPR, RADA PK.A.COWNlCZA, ~
..
lU ZA WODOWE, KOLMA.N_JU t KOLUZT

„

Zdtielawa Donat
23.05 OT - wiadomośet
PROGRAM U
18.00 ,,ProBto

dzłnł•

wneuta
Zmarła .., dJllu
191& :roku w 1"leku lat lt

l)OI'tret"

22.35 „Muzyczny

10.00 Poznać I :zrozumieć. 10.30 KaHoryzonty
polscy.
merallści
11.30 Płytowe kolekcje, 11.59
12.10 Roz.
Sygnał czasu. U.ml Wlad .

chtśCJ

Zofia

Przetnysłu
Ośwl~·imiu

Zaikład6w

łoli

\

wiilldoimokf.
'16.30 Encyikloped1a TDC -

Telewizji

21,55 Spotkanie z ministrem prof. Edward Grzywa u za-

J'ROGRAM JV

w iedzy

ZBoWiD. Jloombatant D
wojny łwtatoweJ, ucseetntk bitwy Pod Monte Castlno. odznaczony m. tn. Knytem Walecz..
nych t Krzytem Monte Casatno.
Pogrzeb odbędzie lłfl dnla ,15
września br. o goda. 15 na cmentar;i;u parafialnym w Kaletniku.
f;ONA. CORIU, ZIP;C, WNUCZKI I POZOSTAŁA RODZINA

„Granica" (2)
Nałkowska" OT - kom~

„; .

Pogneb Młttdste si• w 4Jllu Ił wrzehła br. e I04L il u 911ff!ł· .
tanu w Łodlll, prsy Ul. Doły, Wyraą szesereso wsp6łnuela .

nłonek

20.00 Publicystyka

20.15 Teatr

0

P.

IGNACV
WYKA

17.30 Telew!izyjny Imcinna:llar W7 •
dawniczy

MuzyC1tny
.T ames Clavell
lJ1 .110
Inter klub.
12.00
„ Król szczurów" - odc. 10.
13.00 M , Baraniecki
Serwa Tró jkt.
- ode. 15,
- „ Głowa Kasandry"
14.00
13.10 Powtó rka z rozrywki.
z „Nowego ewl at a muzyki''. . 15.00
serwis Trójki . 15.05 Odcień blueaa.
13."5 Spor tow a Trójka . 13.00 Za 1>ra
19.00 Codzienni•
IZ8MY do Tró j k i.
A . Camus: „Dtuma" powlełć odc. 1. lł . 30 Trochę swingu.„ 19.llO
J . ClaveU - „ Król szczurów" - odc.
11. 20.00 Kat ak>g n.agrail: Free. 20.411
K4ub Trój k i : Godność na co dzień.
~1,411
21.00 Trzy kw adranse jazzu.
Klub Trójk i - et. II, S!.06 Inf. sport.
22.16 Nowa muzyka 22.411 ••Przeczy_
tajcie raz jeszcze" cz. I. ts.00 za.
praszamy do T r ójki. 2!.llO P Aretino - „Naukd Nany" - odc. 1.
przyjaciół.

lat •

W Znlułym. t:raell!lły dołwtadczonego I ed4aa... Kol-..,
-p6łeneła
NaJblltaieJ B.od:zlnle Zmarłego aerdeCZllt wyrasf
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lit łllla Ił
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lllOSTRA,
SYN,
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„O-

OK.R~GOWA

•··

wiadomości

,
PRZEDSIĘBIORSTWO

ZAGRANICZNE

·"LAL MI''
w lodzi, ul.

Gdańska

96, tel. 32-93-161
32-61-68

•

SPUJ!:DAM llydrotor no V
300 1, teL n-81-•1 godz. 1Y
31241 1
'
-lł.

AKUMULATOR llO Ah, now y ·oraz zlewo.zmywak s przed.am. Kmczakl 411 m

20.

SPRZEDAM
kuplę
52-48-lł.

iPRZEDAH I ha a lem.I lll'
L-nlelniku Nowym. Wiadomość:

Łódł,

:tółwiowa

U.
Hj08 g

JtUPJ.I~

domek jednorodsin·
n y w okolicy t.od%1 lub
Pabianie. wiadomość: Pró·
ch nlka 11 prawa ot!eyna,
~12'51 g
parter. Turajskl.

~Upi •.

Tel.

31351 &

„M!fllk

zamrażarkę.

s
m"czk'
IPRZEDAM
traw, Pabianic e, .Tutnkowlcka 13, tel. 19·3ł-11 .

311•.

18".

Tel.

k•llł:tki
:tEOLARSJUIE
Swlat~ Wybrzety l'rancji,
(wersja Anglll 1 Pacyfiku - sprze•
Fault
TUNER
!rancWlka), TSH 111 (7 za. dam. Tel. 18-23·29 po l'f.
31Uf t
kresów) nowy, nowy dY·
wan zagranlc::zny 1,r<1 BONT PKO :.... aprze4a.m.
aprzedam. Tel. 11-41-81.
31019 I Oferty „31279" Biuro Ogło
szeń, Plotrkowalca 11.
go:tUCH dfleclęey , rower
- rpr11edam Tel. ae-as~se. DYWAN weln.łan)' IXI 14419 g sprzedam Tal. 1:11-84-ts.

30681 g

notarialnie ODTWAłlZACZ magnetofo.
nowy .,.. 1przedam. 38- 32-81.
<hiałkt 1050 m leśną, reHUS g
..,,
o g r odz oną
kreacy jną ,
J edl,1.ciu B. bli1ko stacji - - - - - - - - - - PUSTAKI karam11ytowe GrotnUd Tel. 15- ł3-28.
11150 g sprzed am. Tel. 13-10-04, 1>0
•
IPRZEDAM

1'415 g

10.

DZIAŁ&~ rolno-ogrodnlcz11
o pow. 1000 m 1 pozwole- LODOWJtlj „Mińsk 18" 1przedan!l,
niem tu budow-i w Gadce gwarancja
1 s. Poddębic,
Tel. Bory1ew
apr zedain.
:'\ o w ej lł4lł g
111'6 g Qr{)dZIOk!.
84-ł4-45 .

ma

1

rozmiar
łlu'bn11
SUJtNll~I
Jprzedam. Aleśredni KtUiltkltlO
kundrów,
31211 I
~8/30 in 22 po 14.
P'OLIĘ

•t•re krzesla 78-H·M
31013 g

kupi•
pon~pe
C.O.K. Tel. 16- 92-16 po 20.
11180 J

DYWAN 2,fi.X3 .I 1pneda„ 1.
311&T I
Tel. 11-97-41.

S.UPI~

38-49-81.

31212 ...

k u rtek
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SCłĄGACZll!
•J;)rzedam. Pab!anloe, Mokra 12 m I bl. %11 po 1T.
31nl g

l!IPRZEDA~ d;vwan

ekl 2X3, tel. 45-211-5'1.
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łl.Mlł

I

KANDYDACI NA WYŻSZE UCZELNI!
Uniwersytet Robotniczy ZSMP w lodzi
organizuje kursy przygotowawcze do egzamln6w
wstępnych na
.
Politechnikę, ·

Uniwersytet,

.
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l'iat l900(' -

,DIJ!lSBL -
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nl91DIHkJ.e
rodowodowe 1:Ml'.len1ęta
apriedam. TunyAllka 2, po
lłlłl I
11.

blokach

Akademię Medyczną.

Informacje i zapisy w sekretariacie UR ZSMP

w lodzi, ulico Piotrkowska 232, I piętro. codziennie od 9 dó 18, pr6cz sobót, telefon 36- 14-54 . .
2897-k
S!'.:91C.'9'Hł'i: iWF:Aff!ma:..~im:..,.-a
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•prsedam.. Tel. 11-ll·l• po
nu.a 1
11.
DWA po!IOJ• blold. - •I·
mleril.ę na dwa 1amodaielna s wy&odamł. llnyct;Nka

cebule

lll'łll'ltnltn!•

Piotrkowaks
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Sl OTS I
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lll •· -
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116••Ni, zloty
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te.
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pokoju. Ofert7 atn• Biuro
OfloaeA, Ploti-Jriowska N.

1Prl•dam.

:Sjllno!lda la
n11brow9lll,
30811 I
9 'blok Il.I.

„

,,S'rAllA-tt" -

SPÓK.O.JMB

•nie.dam

Tel. 34-a-OI.

1łłll

dsłtclct-

I

nkanta.

„.

••tal -

um •
WB.ŁAD , Jlłp" odb161' 1918
- nmia:n\4 aa „J'lata Ili
p" odhl6r 1114/11. atnel·
osyk Aniot, !Elblętka U .
łllTI I

„POLOHBZA lA" (19") spnedam. Piotrków Tryb .
111•• g

170-44.

8YRBNJC 1114 (na chOdsl.e)
luli na e1u1fcl
w oałołol
apr:redam, tel. a-.t-98 od
ł12H •
ł-lł.
•moohód
8PKZ•DAM
Skoda 1008 (lin) blach a
Ta·
po remonel.e, Ł6dł,

tnat\R• • • 11.

„„.

SPllUDAM „•1ren4 1H "
(19'71) atan dobf1 oras plandelt•, palłledt do ldl:nynł
d rffmianej t\dra. Anczyoa
5

m

19

'Dl.

łtl.

11111

kMonrł•
pMlładsleł!d,

SPBZBDAM

(19'9)

ISl&ltea\atwo •

~kuje

OtertF

Biuro O,loezet\,
11ta

OABBUSA V1'·11Dt y • n141drołołcl., aa
lpl'1leclam, ttL tnee1m.
H-Oł-łl cods. lł-IO.

''°

HYCllii olden. llC"anie d'J•

podejmie
ady ut. II prac• w 1e1t.toue prywatnym lul> firmie polonijnej.
O!ecty „144ł2" Biuro Ogło
ueil, SlenlUewtcaa 3/1.

wanów,
chunki,

MlllOChbd
ZABSZPUCZ
antykorozyJntel Nie zw1-kaJI Owaranc;Ja, boniflk•·
'8,

•A.Jli'rY&O!UnY.JIQ
bnpleczanta aamochodów
wykonuje
~IllCO
int. Supad7 - Kaawer6w,
l.ódzka Ił. tel. 11-12-U•
30ll'l-C

na

S,4.

m

hydraullJl:ów
Lagi-Icka
lł4łO'ł I
iT.
po

ł

AllmlN
Sbotowa ł 19. •

1.\H

SZWACZKJC do •yela •
nul, ch~tnle ranclstk4 utrudni•· Oferty Silił Btu-

„

ro Ofłoaeil,

c

„.

ltep

mi ...

akua-te • .,.._
ptecz:pma 11WOJe mlenl.e 1utaloVI anie a!lrytek ...
lllr.utyeh, łcienny~h I ·ntet7PO~l
blowyoh •
Zabezpleet.ellle
pmkaml.
blokady.),
d.nw1 (bluha.
osdObne wytłWnlanie. kol.
Id rozporowe, lł-11-81, Aa·
lllllO'ł-•
-Wiik.i.

Piotrkowska M.

PRZYJM~

do pucy ranat.t• tJmrawu) na pól ftatu w sektorae prywatnym.
TeL Jl-łl-ll od. 19-11.
I
IOLIDNT malarw - tapeclan, podejmie pPa~ tel.
1111~

g

„_

MIESZKANIA • telefonem
- ponuku j'ł . 'hl. 811-11-06.
1443' I
M,ATKA a 10-letm.4 •6l'k11
ml-kania na
JIOHUlruje
rok, mota by6 n opiekę.
.O ferty 31301 BIUl'O Oglontfl, P.kltrlr.o-ka M.
DWOCB student6'r W711ajmle pokój z ..,,.Ygod.mt. o.
ruty „llO'fll9" Biuro o,ao•tl\, Płotrk~ -.

„..

ftlLSNA.l'RA.WA

.hdl:lar•k

ftll'l-1

IOIZOZ).

włunołcltoclwe

pań#,

ot. W1elkopolaka umlent•
•• M-t r6wn.on.sne lub
l.Bn1 plOpozyoje w cblelnl·
11' 06ma, tel. Ił-ee.ee.
11.111 ~

-.w.

""°'""·

.p1on„,

'

mleZABBZPIBCZANlll
właman4em
llZkaJ\ prsed
blOllJady),
(zamkl. blacha,
Wołłll-C
91..f'l'-89. Polak,

wod-lrau-

INWTALACnl
llseąjn" ny:k, ł41.
110~

dllb),

o.o..
„ ••.

~

<--.

hrierti.

Moatk•

......

putdMo-

Parkiet tradyey!oy.
Wlł.
Stolarkę dł'n~ t 11.e~ty Wytcoi\-ta wnętn
PlotrrkMir
pO!eea układ.

I

a7'k.

MATEMA.TY~l

Wnuk,

11-1~

tlll)'k.a ..........

tMll.

J'1a1

llł

„-

.

lle8PBC.JAl.19'1'TC!DfT
kład D!apiolłtylr.1 recuJ,uje
'7nł
:i;awor:r •nywHrie
twtałll.,
W.ta, Zalltawy,
lr•t?
••mlkt,
wrw•tazbletn9'al. ll:ół,
nla, hamulce. u11:1ady kierownlcH ł-11, RudJlicld,
:aumti'laka
111-93-29, t.6dt,
Ie (do:lasd Llmanowekie*' do Grmtw11l.dzkl•:I GrunwaldU11 sa Tredry w
1Sll.O-c
lewo). '

ZAB'&ZPiltCZ11lf!A cl\od6w na l!IO!'llOO, Solaak - • 4. u-afulll:l, M-91-91,

.

*Ił-•

WIUIUM> ł1 A, Gnyb, Ll1u--.
lllas, ""'6-11.

3131' •

lllnlk dolny
SPRZEDAM
szyby, mon, eknynlę biegów I wiele innych C'llęłct
Pablanicka li
Waraewp.
l99'n I
a U.

11'191-łł

lłtłll-1

PBVIC• -

Teyb.. tel. 18-ll'r_., Adam.·

ĄNÓISLSIU
nauka, ttumacz1Jnla ml!' Mtelaarek,
tal. 3'-12-71.
lłłG g

M-••,

l1łl4-ł

.,.,...

be9n·
C'l"lltLINOWAM!DI
l - • - lakl.erowam.. Tel.
...._,
'1-'l'f-19 3*-t.
:tALUZ.Jll
•llrll7tMll.
..,„

......

mł~

'llll. 11..ft-•.

•

JU!lfB8KOP'r - resen-·~ .ll'f-U-00, LubartowtOI.

10llO-C

Ji.

,
·~. ·-·
„

C'l'ltLIMOWAMD, laldwente, Kawalankl, •-1&-ft

boty po t o.IO. Siuta, SlłłO·
nowa fl (Koehan6wka).

„Dact1" •len
N' AD WOZI•
d obry - •pnedam. osor·
J.:jw , Kc*iunlri SO po 11
31111 '

llka '11/11,
suceatu•

l'&AKD Cywanbw, apr911.
1tu11So'Wllkl.
łanle

PODBIMll pra-. nałllpel11114 w „lttone pl'>'WAtll:Y'lll
oprócz nycl.a Ml•leaank!e· :Utft-S
lo ' m. IO.

,tll81"

STUDENTKA pomulnlje
modatelneco pokoju. OferBiur-o Ogłoaet\,
ty 31131
PlotrkOWllka 91.

ZOUBION'O llfMI•

. au•

1
ftov~-

·~·
M·I U ~ lata ...Ofert7
bardj pon"1wj4.
3113' Biuro Ołłose6, Plo.
·
trkowllka N.

lll'•we. ia.ą.

8111• -

Piotrlrowwlla

IZTC!• łlhałupnW.0 J1ft7}m'ł. óferty SUłO Bluro C).
głoszei'I,

l'f. K•dzter11kl

„J'łftlks".

ialOl-C

ZATRUDNIJi
- 1paw11C11y.
10Ia

•Plalc•
\!'la

Via a

IUBROWCA kat. Il podaJ·
ml• prac" w 1ekt&ne pryOferty „lłłSO"
watnym.
Biuro Ołłonefl, S!enklewl-

ou

lnatytucjom, ra-

Lłtai.ewcz:vk.

63-te-łł•

.

.

30012...g

Konserwa·
VALVOLINEt
cja '8JDOChod6w, noVle zachodft.ia
natychmiast.
Gwarancja.
- tectyleml
KllmkOW·
Beaklc!Jlka 81,
30010-1
ald.

PODEJMĘ pracę - . aycie
może być chałupniczo,
Oferty
kroju.
jomość
30274 Bluro Ogłoszeń, Pio-

P08ZUKU.Jlll -od.!tellleco
mlellEkan!a aa 1 rok, tel! MA'l'DIATT&.ł. ftą:lla ft..
łlHO I . jałkOW11kl
lł-05-41.
łł-a,:li (!lado·

,,lllp Ulll'' aa

-

10). KoUl'lslll,

.

33-11-U.

teczko
piel'licionall:

GJU.COl Koneerwac:la •·
mochodów, myele . pod111. allników, Zakładowa 1ł
Przybvsze'WWkie(lconiec

MONTERA stecl W~·
gowych, spawacza - , u„lłłłł"
Oferty
trudnię.
BIUM Ogłoszeń, Slenldnrl.cza 3/&.

33XU wprzedam. Tel. 33-ł0·94 (118), 57-70-17 po lT, St:łlł g

UWAGA! ~UWAGA! ~UWAGA!

,

31311

niebles~

SPRZEDAM 11dzonld
asparagus sprlngerl, plul?l.OllUI, utl'omerla I .tew·
Ol<ford.
tulipanów,
KUPll; działk ę budowlan11. MLEJtO <Ą' pronku t!rmy kę
111'ł g
Sprzedam nowego ;,Polo- N'eatle - Australia· (~ t.6dł W nów • .
10
apnedam.
miesięcy)
11.
(to
Mza" . ''!'e l. 3!-łl-111
14396 g ZGRZEW ARKJj ZDK·l.1-C
31299 g Lutego 'fa l!ll s.
·
do follt PCV - 1prHda111..
DRUT tarzon7 lb 3,1 111.m Ogl11da6 w el11gu I dnl od
DOM 1 dzl atk11 Il ar6-w na podobny z - 1przedam. · Lermontowa ogloszenta. Kryształowa IO.
umlenię
111ft I
1443'1 g
działką do, I ha poza m la- 1 m ST.
stem w promieniu 10 km..
Starym NOWY ov-rlock.
dy-wan
'Tomasiów DWA pliaae na
Wiadomość: .
dobrym 3X4
(W
Cmentarzu
jUJOllOwll!flsld
Maz., Glowaeldego 36.
Oferty
aprzedam.
miejscu)
I
łl191
11.u.u.
aprzedam.
31251 g
ogłoszeń
B i uro
„14431"
AGREGAT pr11dotw6res7 ł
Sienkiewicza Sfł .
KW na pod~'Odu - 1prasmin!wletę .
SPRZEDĄl.\f
dam , Tel H-13-)'f po l T.
:nt st g
Górna 26/10 po 18. 31355 g
ozdobne OBRĄCZKI
pi erścion ek :
para oraz
dutym oczktem - bardzo
- apnedam. Tel.
ładny

po 11.

LODOWK.J; „&nal&e"
suoe
Oferty
•przed.am.
Biuro Ogłoneil, Plotrkow·
ska 9ł.

3243-k
po

Biuro ogłoszeń, Plotrkowaka 98.

11-

33-25-ł2

I

ZDBCYDOWANIB poazukuj • ganłu
- najchętniej

SPRZEDAM pianino „Call·
pao" Bronievnklego 111 m
11311 '
ff po 20.

NA SEKRETARQ
'bi~

mascyn11

Iiec:zkow11 „I", tel.

lł40t

. aagran!czne w Waneawle ntrudn1 energicznego, opea
ratywnego handlowca
Lodzi na teren woj l6dsk!ego, t•L a&-03-lił. :U09 k

PRZEDSIĘBIORSTWO

ogrzewanego. Oferty' „31199"

311T3 I

SPRZEDAM

OGtASZA KONKURS
18-91·116

•

kotuch
SPRZEDAM
, modny krój, rozmiar Arednl, 111. Napłerskleco U m
6.

FOLIJC

POSIADAM wazylltkłe CZ'lcl do samochodu ALF A
BUD, Lódt, Nowy Swiat
21238 I
lła,

POMPJS ~ 110 V, tylny pu lllp; lakier bez·
tel.
apned.am,
·b arwny
3U1l Il
33-11-93 do U.

·'!'z!

Gra ciekawa, ale

zabrakło

bramek

1l1JCH1 loJ'ko - Kamiński, Gawarr. Waloch, Pałkr.
lo4 « mln. l'or- swycl~o nad &dańlką Lechl11. W
aallkl - Nowak, Jaworakl, B'k (od 1' mln. ssuster), Mikulski, WaU- ozotów~ tabeli n.le :u.czly
ta.mu•
zmiany. Padł.o tylko !i bramek, o
aek, Warzycba.
WIDZEW: Bolesta - Myśliński, Daluba, Wija•. Jtaml61kt - Swiątek, wt•l• u mało jak na aazeklwan!a
llaJrya, .iawonld (od aa mln. Luscayk), wraca - Dslokuio'\ftkl, ,Smo- ldblc6w plerwnollgow•j plik.I..
larek.
Koa padnie ieh w111Ct:j w kolejMj
nrli llj)Otk.ań w 1l<atraldui1, w ktOJhl-1ę6 ty-1•ay monow&ltlcll lcl- JJe WUSTcby płllla tratlla Jednak w
zm.lerz' Il•: WIDZEW - WJ.
ł!Mów sul&dło
na trybunach 1ta- lłupek. Al• łut p.rs•4 prserw' soa- rych
IŁA, GOKNIK WŁB. ŁKS, GKS
~rw przy ul. Cichej, aby pueko- podarH • mało 1111 utracU1 . sola.
Kuch,
Górnik z. - Po&oll, Lecbta.
aae al• jak ich ulubieńcy wypa.. Po bl•dsle oawary, Smolarek sbyt - Radomiak.
..._ na Ue łbd1kiego lidera. I 1hy. 41U&o tkladał li• do 1trsala, a Dsl1- tor - Lech, Lesla - Bałtyk, Mo11,ak - Za&łęble.
k ·ni• rosuarowall
cho4
by4 kanow1kt W :al• potrafił 4opebl.le
(wr'b)
8'0łe wielu opUszczało 1tallon
nle- formalnołel.
K6wnleł I trasa połowa
owo)Ónyoh. „Nlebl«llCY"
1potkar;dobyl!
o jeden punll:1 I n1• padły bram- nla obflt-ała w wiele emocJonuJa.
ktl>re w opinii wtel:u am a torów eych 1ytuacJ1 podbramkowych. Wa- SIDŁO,
,,!copan•l" ._ zwykle ozdobą meczu llH•k nto s4ołał Jednak
l'Okonae
iłlltarsklogo. Nie padły gole.
oho~ Bolesty ehoe sn.alul li• 1Ull na 1am
innych ap!~ w okolicach obu bra..
mek nłe ubraklo.
WYNIKI EKSTRAKLASY:
Wo-aj-.:y pojedynek w Ctiorzowte motna bez 1>rze1ady :iallczyć dO
Radomiak Lecia 111 · (1:0),
tpOtkań nie wylkorzylltanych
rzans.
Z~lęble Górnik 1:1 (1:1),
Taka jest I to zgodna opinia wszYBałtyk - Górnik Kał. 2:2 (0:2),
ttJrlch obserwatorów meczu Ruch LKS - 81-sk 1:0 (1:0), Pogoń
W.ldzew Tych, obecnych na 1tadJo.
- Motor 0:2 (0:1), Lech - GKS
llle, jak l oglłl<la·jąoych gr•
obu
O10, Ruob - Widzew O:O, WIiia - Leohia ł:I (3:0),
o ru drUd aympat7eJ' lekkiej atletyki w źduńikiej
'l'ABELA
Woli I okolicznych mioJSC~
wości zebrali ai• w aot>otę
L WIDZSW
&-I
lllł
na stadionie miejscowej Pogoni,
13-'1
11:11
2. IAl!a
aby emocjonować się występem
11 :li
7-2
3. Qómfk
znakowtych pr:zed la.ty polskieh
I.ech
1o::e
~
lekkoatletów. P~iwia.ni llie&dyś
,9-'1
9:'7
I. &d<>m'4*
na polskich I za1ran1cznych bież
9-7
9:7
Mot>or
niach. 1kocmiach I rzutniach za,T. ZAi.głębie
11-10
9:'7
wodnky zaprezentowali 1ię kibicom
9:'7
li. Pogiod
8-łl
lekkie! atletyki
tym mie&c:e,
9. BaUyk.
8--8
9:'7
demonstrując
(choć
aiwY' nieco
7:9
8-łl
10. GKS Kat.
włos na rłowle I nie zawsze już
8-10
T:ll
11. Rueb
to zdrowie) 1 1odną podziwu formę
~'1
1:11
12.~
ambkj11 1 wolt walki.
13. Góm!Dc W1:t
10-14
&:il
14. $1T-11
1:11
Spróbuj• powalczyć a JantuZom
1-ł
11. I.KS
1:11
- powiedział przed rzutem Zb. Ra1:11
1-18
18. L«hła
dziwonowicz. Dleko było p. Zbilniewowł do najlep&zego rezultatu
łyclowe&o (77,2!l m) ale do astait.-.a 'Dlll•lla pono-1• w
1 l641kha 'bramanom. Jl6wnłd 10JllllleJ ropr...nłaeJI :PolUt.
ko 14ołal wypae wł•ksso&6
poJ•- nie&o rzutu walcztł jak lew. Prz&dynJl:6w • widHW9ldml 11apa1łnlkamf llrał z S!dł4 o prawie nełć met"11Q'n· clilięld i1lew11yjn1j t.rammlrów (obaj musieli umać zresztą
d *-om7ch jego kagmentów,
~ć A. Lechowicza % 1o.:na·
•
-)'oc:••toll mpotkanla r.1p111e tnr.'Dtl
szowa,
który wY&rał wyni.)dem ~.~
mpoUtd • m'l9tnotnld•
Jl.onto widzewiak~. któny
'W
f4r6łnlenłll do pllkany Lecha
I punkty w ebtrakl•llł• nie doetarcsy. m), ale obiecał zrewanżować •Ut
ł'ołonl ni• dali p0 aoble p0ana6. te ła nasb:rt wielu emocji. Sobota
1 w ·czasie pn:yułorocznego mityn11u.
IS\IJ" i-oz• w kołclach trody pu- nled:llela na ligowych bot.kach na- I te jemł jednym • 1ukcea6w or1a-91arowego 11POtkJn1a • Aa.rbua. LO. ueco na.tu ll'PłY'll~Y pod znakiem r•- nlzator6w łej połytecznej l!le wszech
trsy drułyny
dllł.nl• saatakowall
po. miar Impresy w Zduńskiej Woll.
od plerwezego mł1&w Tylko
awt-dka, 1pych1111c
ehorzowlan do 'Więknyly o ctwa DIU?lkty swój do. W
przyszłorocsnym mityngu upotychczatlOW}'
łł•bolLłeJ dełen1ywy I próbuj11c
dorobek.
Na •~• usna·
Pjkoay6 11POr11 lllczb' trtruł~ J'oJk•. nta ullłutY'li -oUkane LKS, którzy wledzłał takłe udział M. Wodzyń
•ramkan ohorzowokl ni• dal si~ J«- narencl.e zakoiicllYli ~clt:11ko 11>0t- ski, E. Kozak.lewici , któi:y w 11173
••k zukoczyć, choć w wielu pny- k1nl• •• St11:11t11m. Mogla przypdó roku wra1 • Kałasem I Janczen1'04ltach 1t1diew1c7 ,.snajperzy" pU- do au-tu sra lubelSklego Motoru, któ. klł wYwalcsyll P•char Europy w
rr „dopadł" w Szczecinie zmęczony dsleslęcioboj11.
llowall,
W Ił minucie meoza H1pół Kucha pucharowym mecum w Xotonlt
.,,. e krok od usyskanla prowadzi- pół Pogoni.. Obudldla· sł•
krakowGorąco 1>n:yjęty -i.tł pna 1ym:Po 11lnym I zaskakującym 1trza. 1lta "'"81&,
odnotowu~
~kie
oatyków lekkiej atletyki Kastmlen
Maranda, który niegdyś na wuń·
skowolsklej bieżni rozooczynał 1wo-

11•.

f

j

SLĄSK

LKS

WIDZEW 0:0

RUCH CHOHZÓW

•

Złober 111 mD. apołkllllał
ŁKS: Bako _ Weaolow1kl, Bendkowalrl, ctaJda, Jl6łyeld - OleHk (od -u mln. Klima!), Wenclew1kt - Kasztelan (od Tł mtn.

lat -

Barani, R. Robakiewicz, Zlober.
SLĄSK Ambroslewte1 - Mat11, Jtopyckt, K.r61, MachaJ ;turek (od 81' lllin. Mlkolajnńcs), Taraslewles, Rudy, Nocko
Pękala, Prualk.
Zółte kartki otr11ymalt1 llr61. lllkołajewla, Pnialll, Jlud1 fW•SJ'81'8k).
,

'°"

P•••

po do6rod.kowamu M&r'lte Chojnacki.ego. W plarwaej poł.owte przewatall łodzianie, choć piłkar:se Slą1tka
próbowali (swłnzcsa Ryazard Taraalewicz) sask~yć łódzkiego bramkarza atrzalaml li d11lsuj odległości.
Po przerwie wt11eej s gry mieli
· wrocławianie, którzy w końcówce
spotkania osl~ttłl
przygniatającą
przewagę. Najblltej wyrównania byJl w 19 min. gdv Jarosław Bako
nie dał się ograć sam na
sam
dwom napastnik-om wrocławi1kim . a
dobltlkę Witold Wenclewski wybił z
pustej bramki. Takich sytuacji mimo wszystko lodzlan'.e mlell więcej,
bowiem Ich kontrataki doprowadziły do tego. te dwukrotnie Marek
Chojnacki a ras
KrzY'!"Ltof Baran
będąc
oko w oko :z bramkarzem
Sląaka nde J>Otrai'lll go
pokonać.
Znów zawiodła IJltUtecznoAć •trzelecka.
W łódzkiej
drutynie
doekonały
mecz zagrał młody środkowy napaB•
tnlk Ryszard Robakiewicz. Abaorbował
on obrońców śląskich , trudno
było odebrać mu piłkę, szkoda, te
jego bardzo dobrych :zagrań nie potra.fill wykorzyetać partnel'%Y I sam!enlć na
bramki. Poza tym
drutynle łódzkiej wyrbtnlł alę śro
d'kowy obrońca Witołd Bendkowski,
podpora łódzkiej
de!l!n•ywy.
W
Sl11sku najbardziej wldoc:mym! sawodnlkaml byli
Rylllard Tarasiewlcs,
Mirosław Pękala I Andrzej Rudy.
Po meczu trener Sląska Alekaan•
der Paplewskl miał pretensje , do
swych zawodnllt6w za brak Eaanga-

Wroaole ŁKS pnetamal lił1I
l :ldobył bramkę. Jacek Zlober W..J'.·
korzystał zamleezanle podbramkowe,

Asy, amat orzy
- wete rani
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Mil -,ny al. XoOa!\llldt oOyh ... •.
ł114 Mrd:lo watne 1potkanl1 II "'1 rM W Jl I. I

,1..,1.arakl•j pomiędzy . Wa~ Z&.... l łódzk- Gwardl11. Go1podUH,
}:ł0rsy opujc.llt eklltraklaaę che• po.
~· powr6cle do 1tawld najlep•ych poli9k1Alh
s"polów.
Kolejn,
,n-kod' na tej drodze byll bok..
Mray Walki ZabrH, którzy
ma~
rbwnlet podobne uplracje. •potka·
alt :1ako(le11ylo Ił• swycl~wem coa.-4any lł:I,
J'H~e wszywMtłm d'Wa pojedynki
Nlektryzowaly lubll1c11 bob · łódsk'
publicmość. W wadze mu.szej ll!>(>tJuł 81• Piele.lak se
Stal"Jlyklem,
)ńóry reprezentow.ał n.aa•
barwy
aa 'rurnieju Przyja:llnl w Hawan1.e.
Jlo119ował 1reut11 tam n.letle. Obaj.
tywaJe kandyduj' do o~ady wagt
p&'Plerowej w r~rezentacjl
Po!Skl,
J>ołwłldczony Ploleatak wysrał
w
ID096b nie podlegający dy1ku1jl. W
W.Niej ~· ryWat był nawet Jll90DY „de ołmlu". Sędziowie punk-

przegrał
ptHfrał

pnegral

•I•

-Tadeuszowi Ro1abkiemu, lr.tor1 na

bleżn.l sduńskowolskiej „za.Uczył" już

w ł1Dl róku ósmy starł w bie1u.
Bleaam. bo ta dy.cypli.na 1est
najlepszym lekarstwem na z.a.chowanie tężyzny fizycznej. Wyznaję
usad•: przed zawałem ucieka.i na
własnych noeach Powiedz1ał p.
Tadeusz po biecu. uhonorowan7
apecjal:oym pucharem ZG TKKF
pr:r;yzna.nym mu 1>rza oraanizat<r
rów lako najstarszemu ucustrukowi mitynau. Podobni• jak J. Sidło,
który otrzymał naarodę PKOl. {puchar dla najleJ)SzeJl(o olim.pijC7.v.ka)
utatysfakcjonowa ni byli honorcwy·
mi wyróżnieniami M. Pawlak ! Sieradu (puchar dla - najw1Zechstronniej11zego zawodni.ka ,woj. •ieradzkle20 w trUDi• starszej). esy W,
Kikowski
Zduńskiej Woli.

Dałek
PINDOREM,
• OODZIJEWSKIM, Lemt.ak
I
XNAPIJCIEK.

•• •

~

WldK

Jtad&11ck1eto -

wue był
znacz11cy" - powled:r.l.ał
przewodnlcz11cy MKOl. J'uan Antonio
podczas konferencji praaowej zorgan1zowanej po ukończentu
kolejnego dn1a obr.ad międzynarodo
wego aemlnarlum klerownłcflw
na.
ro~owyC'h komitetów otlmpljl!klch 1
krajów Asjl, Afryk! t Amerylct Ła

kiestr detych kolejarzy z Karsz.n.ic
I &órnlków :z Z.Or) popr.iedz:Uy spotkania olimpijczyków z młod...: ieżą
azkół J>O(f.stawowvcb I lred.nich woj.
:1leradzkle.10. Odbył 1ię tet z :>kazll oddania do / ułytku obiektów
sportowo-reltreacv .lnveh
Sieradzu
towarzyski! meoz jedenastek piłkar
skich. :i:łoionych z dr.enn!kar:iy i
działaczy sPOrtu woj. slerad.2.kiego
(przy rem.lale 1·1 nutaml karnymi
WY n alt d:zł.alao~). '

łamaranch

w

„

clńskdej.

J. A Samaranch podkr"W OIJ'OID·
n• -maczenl• odbywającego al•
w
Moskwie •potkania
przedatą.wiclell
ponad SO krajów. D:il~kl pomocy Komitetu Ollmpljaldego ZSRR
mog,
on.I przedyskutować problemy nurtu..
jące cal' §wlatow11 społeczność •por.
tow,. Seminarium,
sdanlem przewodn!ezącego MKOl.
Jest przekonywającym
twiadeetwem te Związek
Radziecki troszczy 11ę nie tylko o
rozwój sportu w -o1m kraju .ale I
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W7'ld1lł ,,-c6łln.,.

W1'lll

C:o ot.-łlllej):
PIŚLL
se Stanylrlea,
PIZ..
YXOWSKI pokonał dołwiadcco
.-.0 Z.mor• (były pięściarz Wlały
ST86w), G, MAJllCINKOWSKI wy.
pał 1 8olty1lk.lem pnn poddani•
"l{undanta w III rundel• 8.
•-j

wYgt.ał

=

ZKARJlJt wnnł

.fUł

w

11 -

• walki ·a Wolskim (celne uclercenle na ez.czękę), PACZKOWSKI
polronał ParkOłll, OLEJNICZAK WYC?al z Kuśmlrkdem, J. KACZMAJlE.K
pokonał prus no w II r. SzewC1111-

All chory
ltJIJ' mlatn łwtata wagi, elllłkl•J
y. ~ksto - Muhammad AJI. opułcll

i:

pl~t.itr wh1caorem nowoJonkt ezpl„Cołunlblla Presbytarlan Medlcal
nłer'' po cstorech dnlaC!l\ badafl

„urolollcmych.
All, który j-es• tego
Mmego
fał• udał tl• do Sudanu na konfełencl• talsmską, oświadczył, te nie
1amlersa powrócić do n:pltala
po
111ltołtczentu swej podr6ty, tym bardsłej.
re."tUltaty badRń „nie w•ka~
1111~. aby było to konieczne".
!>f Stanley Fahn oplekuJąey się
ttytym p!ęaclan:11m nie
wyldu1:2:yl
011łtrnwlcle motllwoact. te Muhammad·
All clel'pt na chorob• Parklnaona.
ttwlt'rń>lł jednak, te wYnlkl bRdań
l 'l't!rk chorego (fi lata) nie daj11
ta1c1e O'lrlstaw do potwlerdunla tej
dl i::no1v.

*•

START

-

KORONA 0:0

WUJKNIARZ

Marzyli o ,,tuszu''
llTA&~.
Oal-.111 - :Pltch, Wow. lll:)Otkan&a o o&epłym JISJ'RnM
I
rsynlak,
CtoJka,
TroJanowsłd
chyba byl:l uoowolerll., te w kcm011
ttnyesmanlk, Womtak,
1taaperkł1- ta ligowa potyczka aakoi\czyła tl•.
wteo1 - Wlęzlk, Blll'ft (e4 Tl min, Prowadzący :r.eapól „od nowa" treGajew1kł), Mał111!1k.
ner Marlu111 Ł11kt 'okonal pewnych
Z61tĄ kańk• Ołnyaat
'l'O'karaull korekt w akładr.l.e. N1• wyn&o w na
(ltorona),
:ldrowie :r.opolowł,
bowiem
JIOA
W ancrmllnyoll warunkacll toosykl 1trsałem Pilcha blłal
ZwYol•twa
• • to mpotkanle.
Płyta
ltadionu zwlaazeza w końcówce •p0tkanla bYpny 111 Tereay bfla oe1:1yW!łcl1 sda.l 11 1okl.e. Ten mecz motna było wy.
ma clO IJ'J', choł piłka barlho czę grać, tylko nikt nit potr.alU podposto stawała w kalutaoh wody. To wl•dzlć zawod.n!kom, jak to nalety
W)'nłk padajllC•&o prsu ea1'
noc uru:yn.lć W tej 1ytuac:l4 (po pora:tce
denesu W4a<:omo było w tej •Y1U•- Włóknlarsa Pabianice 1 Błęk!.tnyml
•J1,
1np6ł ltlt6r:r ltrzell bramkę Kielce) bard-zo J,ntereaUjl\Oo :r.l!lpowl.aw ł)'lll. •J>Ot~anlu.
ulnkaeuje o- daj' 91• najbtl:tsu lłrodow•
derby
ba punkty Niestety celnego trałla. Włóknlan - Start.
nla nte doozekatlłmy etę do ukoflasenla tporkanla Piłkarze lltartu. a
•
swłu1:cza 'łlnycsmantk, nie
wt•W 'koł•Jnych · mecsach o mlsłnlłdslell jak do1t09ować 11.ę do arcy. 1two tnecleJ llgł padły wyniki: Unia
trudnych warunków w.alki.
Tylko - Boruta 1:1, G6rnlk - Zdr6J 1:1,
Piich, 'lttóry DOPll•ł al" , w końców Uraua - Ok•cle 1:0, Bzura - Orzeł
oe apotkanla snakomttym
uderze- 0:1, 'Legła U - GK.5 0:1, PolonH ntem (piłka uderzyła w popneczkę) AZS W-wa C:I Lechia :Proana
p0kuał młodnym kolegom jak na..
110 <1:01, Wł6knlan - w1111 t1a.
lety w tym lllllłl.,a
w ta'b•H pr-adllł unaa 1'Qo4 •Pttkarn -nyll p i . - elllF lllr.t l LHhJ'-

„

•

li'••·

•

"OO•

spotkania oraz do sędziego n
prowadzenie meczu. Wrocławianie karani bowiem byli kartkami za komentowanie decyzji arbitrów.
Zbigniew Gutowski - (trener ?..KS)
był w sumie zadowolony z występu
swych podopiecznych. Stwlerd%11 jednak, :te Ich kurczowa defensywa w
oetatnlm kwadransie spotkania, brali[
rozsądku

nerwowolić

I

doprowadr.l.ły

do horroru' wYr6wnan1o
Wło.ku.

wisiało

na

Plerwne satein punkty 1 plerwn:a bramka, która doprowadr\ła do
zwycięstwa łódzkich piłkarzy Trener
Zygmunt Gutowski podjął odwatn,
decyzję nlewstaw!enia
do
•kładu
Krzyntofa. Barana. Okm:a.llo Irlę. te
decyzja szkoleniowca była słuSTila ,
bowiem napastnik jedenastki z al.
Un!I nie potrafił wykorzystać sytuacji sam na sam
z bramkarzem
Ślą ska. Nle odsądzajmy jednak od
czci I wiary łódzkiego napastnilta.
który przeci eż posiada niemałe płł
karskle ullllejętno§cl. Na pewno, w
następnych
meczach, będzie bardzo
pożyteczny dla dru:!:yny. Zresztll po
nlewykorzystanlu
mako.'Ultej
sytuacji str:z:eledklej tut po wejłclu
na boisko, klika minut pótnlej popisał s i ę znakomitym zagraniem na
wolne pole do Chojnackiego,
ten
strzelił I plłka uderzyła w 1łupell:.
Lot pliki ~ledzlł obrońca Kopycki,
który zrezygnował (a miał ta.kle mo:!:llwokl) z dogonienia jej. A gdyby
futbolówka wpadła do alatld? Nle
chciałbym
byó w llkórze obroday
St11Ska. ._
Łodlńan!e ma1- satem I
punlrt~w
na awolm koncie, a przed nlml wyjazdowe spotkanie do Górnika Wał
brzych. Mecs „na note" jak mówi'
wtsjemnlczenł. A my poclerzmy lllę
jedn11 rzeczą. Ogniwa drutyny ŁKS
sa coraz bard-dej n11ollwtone ...

J:)OW!eat.ał, ł• doj:rułe
~llłecsnołł
dokonan!a smłany w .Uuktune
dsynarOdoweso
Jtomltetu OlłmplJ·

Ml•-

•kiego, jako ie w chwlll
obecnej
. IKOI. zrzessa zaledwie połowę .apo.
łr6d
180
narodowych komitetów
ollmpłJ~klcll.

Głównym
:i:adanlem MKOl jert
lldanlem J. A, Samara.ncha, umocni..:
nie zrozwnten!a współpracy pom111dEy MKOl. wnystldeh krajów
co
1tanowd Podstawę dalazego rozwoju
ruchu otlmpljskłego.
OdpowladaJąe
na pytanie co do mo:łllwo•c1 prze.
prowadzenia lcr:aysk na kontynencie
afrykall1klm przew nlczący MKOl
odpowiedział, że taka ewentualno&i
oczywiście Istnieje, ale nto wydaje
się, aby mogło to nastąpić vrzlld rokiem aooo.
Odpowladaj,c n• pytania chlennł..
karzy honorowy dyrektor
programu
MKOl. ..Solidarność Olimpijska"
Anselmo Lopes (Hiszpania)
atwler-'
dz\l te kraje socjaMstyczne, a przt•
de wszystkim Związek Raezlecki. okazuj11 Wl'Zl!Chstronną pomoc
tym
wszyetkłm, którzy są nią załntere.
aowanl Pomoc ta jest w ielostronna
I bezlntere110wna I mot e być
przy.
kładem prawdziwie olimpi jskiej aoll c!arnośc!.
(PAP)

W sobotę
remis,

wniedzielę
wygrana·

f.11-

tKS i Pogo4 wIl lidre

?B••

towanla l arnblcJ1 w p!erwaej

łowie

„

Sobotnie zawody „weteranów" w jed_nego 1 najbardziej a<ctywnych ł
Zduńskiej Woli, któro podobnie jak cleu11cych alę autorytetem członków
Dned rokiem otrzymały znakomitą o llmp!jaklej rod21ny - do mlędz;na
:aa.
oprawe or.1anizacYin• (wysUłpy or- rodowego ruchu ollmpl;)skl ego

Z pilkarskic:h boisk Europy

,....

J)nape-"I fOł'•llt l11ł dCmlalil
prowadz11ey dotycheua w tabeli plę•
clane GKS Jastrzębie w
meczu z
obrońc' tytułu Legi'
Warmzawa
na mlecznym torwane.
„Jl.Odzynld.em" 11?<>tkan!a, któPe zgromadziło
ponad a ty11lące kibiców, był pojedynek dwóch najlepszych
naazych
bobl!r6w wag! piórkowej K. Kose.
C:oW11k!l!go (I.Agia) 1 T Nowaka. Wy.
grał zaslutanle KoaedO'Wlłkl, przerywaj11c nlepom}'il.n' oetatnlo dla sle.
ble
w walkach s Nowa/Idem.
Nłe
oowlodło
lllę natomłaet sto.
łecmej Owardlt. która przeg1'91a w
Dębicy
s rgloopolem 8:1'. Szla«lerem tetro wldowlaka był pojedynek
M. Elmnonta (:tg1oopol). P, S1cn:eczem. Wygrał nieoczekllwanle,
..,...H lll:N na lrorzy4ć łodzla'nllna.
ale
W wadse al41łldej · 1p0tkall
9l11 sułutenl.e 1!l:llłmont. nybszy, preeyt.eblak I 'PZ'-'• dwumetrowy 11.D&- syjn.lejny od w1cemł.trs1 łwt&ta 1
płk. Pl•klan Walki był elęt.asy
od Monachium.
lodslantna o 30 ldlogramów. Lełnłak
'
•
al• ułlll!t
•
jednak ;rywala, prowa- 1 1"
łlll wYf6w1\an11 watkę, jednak audi
• rincu potronany. 8ędzl.owle punktodla pt...daru Walid Za..

.tę prawd.liw1m „wołera.nom", łaklm
jak 75-lemlemu mieszkańcowi L&dzi

Uezeatnicy ~uti.Itowolsklego mitynlf\1, w którym wy&tąp!ło o wieją, pełn11 sukcesów m.iędzynarod.<> le w.t~el zawodniczek I zawod.n!wych karierę. Jemu też przyuadło ków aniżeli w ubiegłym roku. jak
w udziale za'P&lenle znicza.. a po- jeden mąt obiecali .,odliczyć J\4'' zs nrani C'a
tem wysta.rtował w biegu ołotk.ar w roku przyszłym.
Odpowtadaj11e na pytania dotycz11ce n a rastając y ch problemów
skUn, uzyskując na dystamie 200
ruchu
WIE!!lł..AW WKÓBEL ollm.pijskiego, puewodnlcz11cy MKOl
m esu jedynie o dwie ~kUndy
tomy od swea:o iyeiowego rezultatu. - Urok teJ Imprezy polega
m. la. na łym, łe obo-k sprawdzenia lłeble na bleinl, mamy okuję
1potka6 się • wieloma byłymi ko·
legami z reprezentaejl Polski wy·
llnf. Lider elcetraklasy
pWtu- J'C Jen.a. .re Kart..Mux...stadt prHmlenl6 mlędsy aoblł dośwladCHnia, lk!eJ RJ'N Bayern umocnll llę na grał na wyje:!:dzl•
li
Sachaenrl.ng
Jak• nkolenłówoy.
prowad%•niu, wygrywając z
FC Zwickau 1:3, Stahl równiet na WYKoeln S:O, Bayern ·ma
12
pkt. 1 jetdzle s Vorwaertaem Stral•und O:t
RywalłsowaJ.t.-'-Azy ll(llb' naJłei-1.· ł ap0tkań l wyprzec::za Werder Bre- a FC Jena w Velton z mle:tscowYm
.......,.
•-~ ma Borussia Moenchengladbach
Ale 1eszcze więcej emocji dos ....... - J'C Kalaerslautern - wszystkie dru-t zeapołem Chemie 0:1.
Clę:tk11 przeprawę mtaly
dwa tnczyła walka .,amatorów". Amhicjl :tyny po '1 pkt.
s apotkań.
nl! zl!Społy n lerwa:zoJ.lCowe
DynaI nłeustltpliwośc! OOZllzdroścl~ moANGLIA. Liderem ekstraklHY
mo Drezno t FC Magdeburg.
Dywygrało
po
gl!b'.! młodzi. Słowa usnanla nalcłl\ . ~:C~ki;jot~~~1n z~~~u~.o ~l~~r'{; namo
dogryWce
•
Schkopau Ch emia ł:t a FC M'.agde.
Tottenham wygrall mecz wyjazdo. bu rg równlet na wy JeMzle po dowy s Aeto.n Vllla 1:0 l ma jll 13 pkt gr yWce
1
Ak~lvlstem
Schwal"Ze
·Równle_t
po 13 piet, mają Arsenai P umpe 2:3.
l Nottmgham Forest do1ychczaSZKOCJA. Czołówka
ekstrakla~~·
•OW'J lider. Natomiast H pkt. nkockll!j po T kole jkach: Abert:een
Manche9t er U„ Sheffdeld, Wedn uday, 13, Rangera 11, Celtic 10 pkt.
04byty Ili• w Zl•loneJ
Oóne Everton 1 Weat }Sam.
FRANCJA Llderem ekstraklasy piłsawody których 1tawklł 'był
Najwdęcej
&bramek -padło w me. karskiej Francji jest po 8 kolejkach
wana do II lł!ll lekkoattetycaneJ. esu Queemi Park Rangera - New- Bordeaux 18 pkt. w.vpr<Eed z ając
. an..
Startowało U klub6w, a do n 11- castle sa'kończonym r emleem 1:1. Do tl!I tł, Auxerre IO,
Monaco, Laval i
&ł awansowały cnery
naJlepaze: przerwy prowad1lll piłkarza
.New- Ba stlę p0 9 pkt.
ŁKS, .iavenla
wrocła , POG01ł castle ł:O
W wlel1dch opałaoh byt w meczu
ZDU1łSKA WOLA oras Zryw Zie!\"RD. bruga runda
plłkanltlego I kolejk!I między Parle SG I Bania
lona G6ra•
oucha r u NRD puynloala tray
nla- bramkarz J. Młynarczyk, który at
Bard.o kteps'ka pegoda (cłenn spodzl ankl . Wyellm1nowan1 -tały 7 razy mu1lal w ; }mować pHkę i llia t l llm.no) nte eprqjała w -..,.1kl· plerwaold.gowe supoły
re Karl- ld . Honoroweg.o Sola (.I.a Baotl u!O"ani• 4obrych n•ultał6w.
Marx-stad1. Btahl Branden'buq
l b}'I Złmaco..

GWARDIA

1:0 (1:0)

•

KOZAKIEWICZ, ROGALSKI-

P

WROCŁAW

Pom rłbt l e ·
P'łkarze

rozpoczell

ligowy

.._
Anlla..
ounJrlJ!
dwumeczem wyjazdowym w Gorzowie.
W IKlbotę An ilana :zakońc zy ła mecz
z tamtejszym AZS remisem
25:21
(9:111)
Na jwięcej bramek dla łód:ir..
kle j drutyny zeoby!\ - Dziuba 10,
Worotzyło. B'.ordowltckt I Robert 1'•
'·
W nledztelnym rewantu łodzlan!.o
n~ e dalt szans drutyn!e gospodairry
tęczni łódzkiej
Walkę o mistrzowskie
roz pocz ęła łód?:ka „siódemka"

•on
ny -

I

w ygr yw ając

34 : ~7

(13:9).

Najwlęcei

bram ek uzyskall dla An!lany: Dztu.ba 11 I Robert T.
Pozostałe wyniki' KoTona J[.
Wybrz•:!e 15:28 I ·t5:33, S1"9k w~. Grunwald P. 16:!7 1 Z5:t5. Hutnik K..
- A7.S W-wa 22:18 I H:!Z, Pomanla
- Pogoll z. ts:ll t 11:11.
W talalt prowadi:I Wybn... pned
Hutn4kll!m I A.nUant.
W kolejnym dwumeezu 1)1-o!!·
go-wym Anilana
zn<>w wyet,pl po.
H
t.<odzl11. ~rając s mistrzem Polllki
- Wybrsetem ..V Gc':ańsku. InauguraciJa
ligowego sezonu .w naszym mieście
niat,pl dopiero I pddrzlernłka. Na.sł IZCZJ'plornHcl pode.ln111 w hall Orła.
ze.pół 'Pogoni z Zabrza„
(W)

Liga angielsk a
łlł - ~ Cll mln.
Ptalcane pa'blan!c-kletc

nodlanła),
·włólmlana

nie :ix>trał41.l. w tym
wyjudowym
spotkaniu 'wyw.alazy~ nawet jednego
punlttu. Z~nie miel. jedlla'll: wyjątkowo trudne, bow1em epotkalt •I•
s outsiderem roz:gryWek - BłęklłnY1111 K1e!.ce Nie Uda.kl nam alę u1yakać (do momentu z1mk.nt~a
1•zety) bl11azych lnłormaaj!. na temat
tel ligowej potyczki. Wy1nlł
&oa.
podarze, dla których ten meos był
„Oltatni' desk' ratunku". Pora:lka,
a nawet remis był
równ~n.aczny
nlemalh
• degrae.acyjnym wyrokl•m. W najbU:tn11
.łrodę
derby
Włókniarz Start na r.adl„n!e w
Pabianicach. Bmacjt
lllle powinno
aa·brakn,6...
'
WYNIKI GRUPY I: Chemik
Zawl.sza Bydgoszcz 1:1 (l:li), Vlctorla
- Chrobry O:O, tal S. - St4lon 2:1
(1:1, Odra W. - Plut a. S:O {1:0),
Oldmp1a P . - Mote o. 1:1
(1:0)1
Szombierki - Gwardl.e W-w•
1:1
(0:1), A.KS Nłlwka - Zagłl1:o L
O:S (t:OI, Z.Cł4bło Wiii. W
(1 :t).

1nMJllU OBUP'I' Dl An. - Polc>nia 0:0 Hutnik - Górni.le t:ł (O:O)
ltal
st. W, - lltal M. 11:1 (0 :1),
Jagdellonla - Jl.8110V1a 0:0,
Igloopol
- Craoovla 1:0 (0:0) Stal. Rz. - ?Olonia - W.w.a 1:0 (i:O), Start - Korona e:e, Bł~lrlłnt - Włólmlau Pab,
1:0 (110).
TABBLA
1.~

I. I.gloopol
3. Stal M.
ł. Górnilt K .
i Avla
8. Polon ia a .
1. Start
Cr acovia
t . Korona
10, Stal R:I.
11. Stal St. W.

l!. WŁOKNIAIUI
1~

'J' agiellonla

14. Polonia w.wa
11. Jl.OIOVla
tł. Jll~

1e:c

8-ł

10:•

.~

!O: ł

9:5
~:6

7:7
7:'f

7 :7
1 ;'1

8:8
t :I
8:8

8-ł

.......
ł-3

f-ł
ł-3

4-3

ł-T
'f-ł

.......
ł-4

S:t
1:1

~
1-ł

ł:lll

'--'
......

•:•

.Anena.t Ast.on V. -

Stou

Evert.on -

Boutbamptoat

Leice.ster Ltllton -

4:0
0:1

Tottenham

Cheleea

M.anchesber U. -

NOll"W'ich -

2:2

West B.
.

L:l~l

Wa.tf<>a3

Queen. P. - Newcast~
Sheffield W. - l!M'Wich
Stll'lderland Coventry

West H. Cardiff
Carlisle -

NottingM.m
Ma.nchester
Sheffield U .

2:1
0:0
1 :1
3:2
5:5
2:2
0:0
0:0
0:3
1 :1

Komunik at Totka
DUŻY

LOTEK

I LOSOWANIE:

1, 15, 17, 23, 29, 30
dod. 41
n LOSOWANIE

,, 24, 31, 39, 45, 48

