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Po promocj.aoh ~toirów hahl.ldt<manych l doktorów nauk lned.Y·
(Dalszy ciąg na str. 2)

.Il.ko pic<W'lllZa :a łóchik;ich. ~zycb uclJEllllti :zain.aiugurowala
nawy rok &;k.ai<iemi~~i 1984/85 Wojskowa Akademia Medyczna
im. gen, dyw. B. Szareckiego w Lodz:i. Poo hasłem: .,WAM
ku:bnill kadr lekMe;kich LWP'' odbyla ,;;ę w ubiegłą soootę
XXVII już i.nau.gu.ra.cja nowego roko ;i.kademfok'ego w tej
wojskowej 4ez.eln1. Na uroczysto;l.ci związane
z inaugu„!wi>1
nowego
roku, któro odbyły się w
baii
spor:to.wej
WAM
pr.zy.byLi za.pro&en,._ go~e: ZMJtępca Głównego Kwatarmistirza
WP - gen. bryg, Zdzlsław Graczyk, mei' służby zdrowia WP·
- zast~pca Głów.n.ego Kwaliermistna WP plk dr n. med. Ail~zej Kalhvoszka., ~::a-e+..arz Kl. PZ.PR Konrad J!UliO, prze-

Depesza
w iiedzi·ble Ogólnochińskiego
Zgromadzenia Przedstaw:Cieli Ludowych (parlamentu) i>dbył
się
w niedzd-elę urocr.y.sty bankiet z okazji 85 rocznicy prok:lamowa.nia.
Ch!n
Ludowych, przypadają~ej 1
paźdri-ernlk.a. Przemówienie
wy' głos·H prenlller ChRL, Zhao Ziyan.f
(Czao Cy·jang). Mówił o -prze-mianach:, które dokonały się
w
Chinach w ciągu robionych
3lJ
lat, o rozwoju go.spoda;rk! chinsklej, o polityce „otwa.rcia
na
1 świat" prowadzonej przez obecne
kierownictwo peklńskt&.

wodnkzący Ra.dy Nar-X!owej ~Xiasta Lodzi prof. Mieczysław
Serwiński, pr2l&wod:-J.ciacy LK SD - Stanisław Żałobny, ~

kretaa.'z WK ZSL - Krzssztof Czajkowski, wiceprezydent Ł<>
dzi - Zbigniew Pl\ t :rek'tOrzy ł~'.ch wyższych uczelni przedstawldeLe akół ~OW)'..eh i akarlemi{ woj19lwwych. Obel.:ni
byli , we<tiera:ni · Il wo!nY ś.wiAto~j.

Wciunięciem flam.

u

maszł

i

hymnem państwowym :czpoczęły
ltią urocz.vsto.40i tna.u~ f\Oe
rok
akademidki w WAM. Nastepnie
bto.ni WJ6}ucha1i gpraw&a~1an.ta ko.
menda.n.ta WAM g-m.,
bry;i.
prof. Wladysla.wa Tkaczcwsklego z
lr.l.ia.lalności te.l wojs\to,w..'d uc:iiel.ni
w roku akademiclclm 116.~ ł. Wiele uwagi w swym '\\'Y1>tą;.fontu kodia.niacll w nowym roku. w aca- meindainit pośw!ięoiJ m. i[t, p0wat..
gólnośei DOld!kireśl'l.ł. .t.e drugi rok nym oisi1uinięciom WAM w k&iltal.
centu dl.a wojskowej $łut ;y :zdr<>·
wdrażania w życie nowego ay&t.emu
szko1en1a przyniósł }ego trwałlł o- wia nowych zastępów loeka:rzy sł.o·
mat.c>log6w i f.armaceut6w 'W W'O)·
becność w pracy partyjnej.
W. Lonlli,c p.rz;ytp<>mnlal l)Odstawo. altowych mundurach. Uoez".!!nia. pr<>wa<lzt szeI'Oko Z'l!>lorojo:te c'ltcje pro(Dalszy cląs na str. J)
fHa~.yc2lne. Od ~'1 ·lat. ~
śc!śle

I
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211 WRZESNIA

Z OKAZJI
NOWEGO RO.
KU SZKOLENIA PARTYJNEGO
W POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ
PARTII
ROBOTNICZEJ
I
SEKRETARZ
KC PZPI{
GE~. ARMII
WOJCIECH JARUZELSKI SPOTKAL SIĘ Z
GRUPĄ
CZOLOWYCB WYKLADOWCOW I LEKTOROW.
ROZPOCZĘCIA

'

omleJętnoCct przewidywania 1połecznych skutków 1wego działania.

ny

W czasie spot.kania · kteroWl!l.!k
Wydziału Ideologicznego KL: PZ-PR
Wła.dysław Loraflo
po:ln~owal
zebre:nyeh o doirobku szltolenia partyjnego l jego podstawowych -...

..,,,,,,,,,,,„,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,„,_,,,,,,,,,,,_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,„,,,,
PO SPOTKANIU z R. REAGANE~f

Za.gaj.aj~ lll?Otb.nie selm'etazz KC
PZPR Henryk Bednarskj na.\11rią.ui1
do doświadCT.eń 40·lecia Polsik:i Lu.
dowej aJmentUjąc Jń. in. iż tycie
dobitlnie wyk.szalo zna~e ióeo~gl.i i . po1JI'Zlebę wzmożonej pracy
ldeolog1eznei. P.art:ia wyciągnęła :Dl!
awydi doświadczeń wnio.iki za.równo na IX Zjeździe, ja.ft 1 w pr.akt.ve!' realizacj.i uchwal zjalrlowYch.
Sw1adczy o tym 'aide
fakt. ie
Biuro Polityczne jui, po raz u--1
1AK JUt PODAWALISMY, W BIAŁY» DOMU ODBYLO
delrona oceny realizacji
uchwały
SI~ SPOTKANIE PREZYDE TA S'I'ANOW ZJED "OC'.tO.NlCłl
XIII Plenum PGśwlęcone 19 ptaqo
RONALDA REAGANA Z Mll't'"ISTREM SPRAW ZAGRiDJICZ•
Ideologicznej, które 11 ~ moq
NYCH ZSRR ANDRIEJEM GROMYKĄ. DO SPOTKANIA DOpodkreśllło potrzebę stosowania le·
SZŁO Z · INICJATYWl'. PREZYDENTA USA.
ninowsklej zasa.dy jedno•ci ideolo.
JAK PODł\JB AGENCJA TASS, W CLASIE DWUGODZINNEJ
gfi, polityki l ekonomiki. Odnot.oROZMOWY, K'l'ORĄ KONTYNUOWANO PO SN.IAJ)ANIU WY·
DANYM PRZEZ ·PREZYDENTA NA CZĘSC A. GROM]{K~
wuJemy wy!l'8Źne ożywieniie i po.
OMOWIONO WĘZŁOWE PBOBLEMY DOTYCZĄCE STOSUN·
stęp w dziala.lnokl
!deolofi<:znei
g.Ow MIĘDZY ZWIĄZKIEM RADZIEO\lll I S'l'ANA~n ZJEJ>'
ale ta~ L ~rm~ dale ba,..
NO~{ '
. ZWlĄZ tJ t rnr SX."lłrACJI • s 'U!C. ..,
rle:t.Y w DOStae.i c~by niej,nezwyoiężone~ do końca poglądu o ,.AJ>e.cjalizacji" w bej dzialalnośti tylko
określonych ~p akty-wu, Jue id&A. Gromyko orzedstawi.ł
wyraźnie na da.Is.ze ~~bez~
ologl.a to za.równo oele. tak i prak- dent.owi prync.ypialną ocen11 obe~ uieozne zwiększen.te na.p1ę~ia mię
b'ka. ich zgodność 7Je eobą.
Nie netto kursu l>Ołitvkł USA. O kursie dzyna.rodowe110. A. Gromyko oodmote być d.ziala~. czy dobrym tym Konstantin Czernienko PoWie- kreślił. że w at.ocie rzeczy celem
*k:'.le~r·o•w•n•i""k.iem--sp-e•c-ia•l•ista-.:.~+z·ba-wl·
o··-dz_ł;,,a.ł.n„1„e,;da,;w,;;.;;n~o;.,~ż~e..;,;iest:.;,'.uk::,·;i :e.:,ru:nk=o..:. polityki USA ie.it · uzy11llanie ~1'7..e
.
waai wojskowej nad ZSRR. ll:ou~y-

z G. Shultzem

I

1Potkan!amt orzedst.awlclelt obu
Jtron nl wysokim. średn i m i inn.vch azezeblach. Same
eorue
spotkania takle. jeśliby towa.rzyszr
ły Im rokowan~a pośwlęcono nie-

związana t ltl&!ą :roOOtni~ Lodzi.
Na. zalmńcrenie swojego wystą.pie-

.nie. Itomendant WAM gen.

bzyg,

prof. Wła.dy6l.a.w Tkaozewsltł Qr.zt!-

ka.7.ał

padchor!\ŻYm serdeczne t,y-

czen.ia dobrych wyniików studiów

i. slużby w

wojsku, Do tyC7A!ń tyeh
p;r.zy1Ączy1 s'ę zabierając gł-:ie iren.
bryg, Zdzisław Graczylk pc:id1<!reśla,.

ja,c o!ruzymie uis!u~i WAM
wors!towei służbie mrowia.

w

* •

v

.

z okazji łw~ta narodowego 35 rocznicy pr:oklamowan!a Chiłi·
skiej Republ!kl Ludowej, przev."Od·
n lezący R~dy Pa,ń twa
Henryk
Jabłoński 1 prezes Rady Mlnistr6w
Wojciech Jaruzelski
wystosowali
depesz~ gratulacyjną do przewod..
niczącego Chińskie' Republik! Ludowej
Li Xianniana l premiera
Radv Państwowe-i Chiftskl~J it„.
nuM1kl Ludowej Zhao Ziyang11 .

-----------------------------

Odston· ięcie ~auzoleum

ofiar

koncentracyjnyc~

hitlerowskich obozów

W m:esiącu pamięci poległych t
W M1k!e kom.panii ~--
w -pomn.lku::iomordowa.nyc'h Polaków w wal· cyJnej WP zl<l!i<Jl!l()
kach wrześniowych i II wojnie świa· mauzoleU1111 uirny z prochami oti181t
J)Olllordowa~h pr~ !Utlerowskidl
toWei odbyła sie w War$'Zaw1e z ud.zialem Henryka Jabłoński~ ludobójców w obozach koncentralll!'oczy1s•tość odsfo.nięeia na po. cyjnych i !Tl.MOIW'ej :r.a,głady: Aus.
Bergen-Bel.sien.
v:ąz'kcwskim cmen·tat'7JU
komunal- chwi•tz.-Birkenau,
nym (dawnym woj.-;ikowym) m&trllO· Buchenwald. Dara.. Da.chau, F108M.ajdan'Eł:.
1eu.m ofiar W.tleirowskich obozów senboog. G~Rooen,
Nait7l'lverlen,
koncentracyjnych. Nap!s na monu- MauthauMn.-Guoon.
mencie gło.si „Ptrochy Polaków t>O- Neoon.garome. Ra~nsbrL>eclc, Sacih.
mOl!'d-O'W.amych w hi tlf'!Owsk\ch obo- senha.uaen, Stutthof, Treblinka.
W ClDl!Sie uroc:zystokl.. krt.óra eta.zaclt konoontracyjnych - wolajl\ o
Ja sle paitriotyo:m11.
11.ntywojenn'
~ól śwla·ta".
UroczystOOć · .zgroma.<!.~ła
wielu manD.fiM!aeją - na mog!l~bolu
pamięci
z?mono
v.1oern:.
l kwla.t'V'.
p!7Jedstawicieli środowi«k wtętnia;r
(PAP)
ski.ch. SJ)Ołecreństwa stolicy. za.kła
dów pracy, organia:acjt lrombatan.ckich. mlodz.ieży.
„ .f

,. . I
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pre.zy-1 wany

roku

sło4~

5,31 zaJdzia

wze-

_w

Bisk upi zachodnionielnieccy·t~~~:E~::i~t~:tF:~

nownie, ie ZWi~ek Radzieclt1 jest
lotów do normaliZaeii i ws~ech·J
stronne10 rozwoju J1osunkow ;\
USA na 11runcie równoscL wnJem·
n.e10 POSzanowania i wza1emnej
nieinaerencji. Ta.k.1 ich rozwój po-

I I ~

zwoliłby

, ~'·

do

poważnych

rokowań

prymasa ·Polski
.

'·"
.
. ,
·!111cuonowe1 mmeJazości
ruenneak1e1 w Polsce".
Biis.lcupi zachod.nioniemieQCJ',
tóny po "-~1ś d.:IJ!eń utrzymują ca·
łą sbruklt.Ult'ę ~jalnego •• ~
łierlitwa dla wy>pęMcmych" na cz&.
le & „bhśkupem ~· wy.pęcbonydl"
i ..stałą konfere:ncją ordynariw:zy
wschodn:ch". w kitórej Slde.d wcho-.
~ b:Y'li biskuPi niemieccy poli!ikich
di~H na ziemiach octzy61minych,
W opubliikowmiym na zaltońe%.e. · uznali róWlllież za eto6owne Wl2lł'!ć
nie iesiienn/j konfere:f\cji w Fuldzie W. omekę ziomk06bwa. 1 OIX'gan.\11.acje
spra.Wwdaniu biakupi za.ehodmo- J)r.!JE!S'iedleńcze.
Jlietmeccy o~lają 8tanowiis!to iaWbrew rozlicznym dowodom w
jęte "lt'Z!'Z prymasa.
Poltł!Q jako PMtaci :rewi<zjon'lstyczmych prmemó-_
,;niezrotr.un tale".
erdza.j~. ił wień, WYwladów i pis:n, konfeirensłowa kardynała GlElinpa wywołały c_ta biskupów zaehodni<l!niemiecltich
staira się. ~ć
działalność
w RFN uczucia kon.lUji.
tyd1 OIL'gan'l7.aJcji ja'ko uk:eń.Ln'kow&1ta.1Jdy ozl(VWl\e:k
l'tla praiwo do nlł na. „pojed:nan~ i- l)Ol'OZllmien.W
.
dUS1lPMlerstwa w 1ęiyJtu ojC!Z,V'etym z Po'ltlką".
- gloei m. lin. dokm\ent z Fuldy,
r.aw1ązu.J e,c na}wyraźnief do la.nt!Owanej Prtez kola ~OWie I organizacje pr7JeS!edleńc:r;e bezy na temat
Biskupj zachodrlioniemieocy, którzy z najw-y7.sz.v1!1 ooirytowaniem
za.reagowali na
stąipiel)ie pryma,.
ea PolSki. ka.rdynala Józef.a Glempa w sprawie ł:zw. mt'ii.eim.ośei nloemiecltiej w Polisee, ru Jeszcze oJ>Owiedziel:l &ię
W\llroV!Mrlzen.tem
języka nlemiealdego do obr7Ądk~.v
koście1nyeh na polskich ziemiach
zacbodnicb i północnych.

przystąpić

Dannt&, Tere&a, ltor.
Remigiusz, Malwin, Relola

·~~J.

w 1praw:e ograniczenUi i
reduk<:ii zbrojen, co miałoby <iecY·
dujące
znaczenie d1- os:ągnifłcia
:&wrotu ku leP1>ZemU również w
całokształ-oi• aytuacjł :niedlzynarodo-

wej.
Po 1p0tkaniu •prezydentem USA
A. Gromyko zloiył :nu:tępuj•c• ołWliadozenle dla wuy:
RoWlowa s »rezydenteJD R•ganem, Podczas której obie rironT
prudstawlły załotenia swe] JMlłity-

Nfs. : podczu

w dni• dzisieJsQ'm pnewtduJe
dla ł.och1 naatępuJl\Cl\ pogodę :

uroc,;ystoścl,.

CAP -

Zakończenie

d f

ł

W.

Rtnll)ysłowlu

klełoto

-

Czyrk

{ T

C

h

f

Id, nie POrEWala niecMy 1iwierdzl6, J
U Z ałem
•
8
•
zeC 0'\V Cza
aby w POJ.ityce zal(r.a.n.icm•! rz1tdu
USA zwt~pił jakij konkrfiny llO"
J
ZY'tJ'WJiY zwrOt. Nie wlda~. ab.:r ~d
ten był a:ot6w zająć rea!.latyózne
stanow~sko w~ istoty palących
problemów wojny i ;>olcoju. Bez
rozwł14zani. 1Y'ch
problemów w
sposób będ!lCY do pr:a7j~ dla
.
obu 1trcJn nlcnotllwy
zaś
Waomj ~ ~ ł-dni<llW)' I roomezo alertu był;y eł01Wa wyj4f.e
:awrat ku lepaemu ani w 1ytua- XIX Aloeirlt N~ib ZMP, ,.._ 7. ~ia
harcea\91tiei;ro ej!
rad:ałecko-ameryk1illl:iej r.iU lllA~&ny w ubklgly azwłl!l1tek „W&lozyó o pokój ł SJC%ęśoie łudzi".
1ytuacjl międzynarodowej. Prn:r·J w ~ rocwiieę 'UtWIQC".zeM.a •.ST.aJt:TOh
Wl'ilronul4C za.dania .alertowe. t;a,r.
dent opawiedzlał si• za er.utczvmi Szeregów". Głównym balltoesn teP- cen.e u.c:»eStni<lzY!li w a.kc.I-i nróbkoweJ. zbi.P..r.aj~c pien.iądrie na bud<YW• Oelllbrum Zctrowia M..>t.ki w
L<Jdz;l, organJLww&ll k-omi'llki w domecla dzioeclca i mipi taJ.aclt. sp0tyka:1.i eię z mmba.tantami, ~eru
w I.WP, dz!eliaczam:t Ogólno~
ld•lfO Kom:ttteitu Pako}l.l. zbierali też
podpisy na pl.abitaoh o beme.i7oe

„ Walc.zyć

duże

przejaśnieniami..

harcerskiego · alertu
J

zaobmurzellie

opok.ój i szczęście ludzi"

'"t

a

większymi

Op.cl deucau.

Temp. ma.ks.
w dzieli 19 st.
Wiatr 1łabJ" f umiarkowa.nr 119ludniowo-wsehodni.
Ciś\DJ.enie o soch. 19.00 wJ'DOde 991,,1 hPa, (7H,J mm).

1Slł -

Zm, P . ConialDe, clr&.
francuski.
U39 - Gen. W. Silalnld formu,t. r~ polski we ł'ran4'Jl
małurg

I

ZwJ"olęiy6 1 1pocq4 aa - . .

rach, to ltlęsltL„ Byc dobiłym,
lecia nie ulM_ N swycięstwo.

•

polkoJowieJ.

211 wrzunla w Gda&ku·Ollwie
wmurowano akit erekcyjny
pod
budow, tneczetu. Będz!-e si4t
on
składał & budynku głównego oraz
90-m etrowej wysokości
minaretu.
Oprócz naboteństw
prowadzone
będą tam równie.i lekcje Języka
arabskiego dla wszyatk.ich
chet.
nych, a także odczyty na tematy
kultury krajów muzułmańskich.
Po wmurowaniu a.ktu erekcyjne-IO. w ratuszu ilówno-mlejskim w
Gdańsku odbyła li• sesja najwytszego kolegium
mUZUlmańsk!ego
awiązku wyznanlowep>, Mświeoo11a min problemom wyznawców
łlla:nu w Pols.ce oraz t>lanowanej
'udowie lnn~h mecatów w aa_ . kr&j-.

W cluu I 1 miesięcy br, :nnszow.
skfe Zakłady Prumyalu Skórzanego
„Respan" wypro~ukowały J.111 tY•.
par obuwia, l•1ł ło o 3'11 tys, par
więcej nlł w an•loslcmym •krflle
ubłegłeco rek11,
Nfl,:

kontrola technlcma ptowyeh

kozacsków 4amskłch.
CU l.ollaj

-

tlflełote

N• rok prsed W:rm!nem ako6- :ta, prac• 1'tSY budoW!e BAM ·odezono w sobotę u.kładan.ie 4Z;rn n& bywały s'.'! przy t&mperaturze 40
Bajkalsko·Amurskiej Ma&istf.th Ko- stopni C. poniżej zera. Budownilejowej, biegnącej od Bajkału po czowie w ogóle musieli przyzwyOctan $pokojny, 29 września po.. czaić się do warunków zimowyrh,
łącmno w.chod.nl l &&Chodni odci·
ponieważ; n• · nlekt6ry~h obszarach
nek linii, llc.r.ącej l~znie 3102 km. ·clętarówki rrwaly poruszać
si ę
Budow• BAM rozpocZ4tO prud tylko po zunarzni~tei r.lem! - latem
zamieniała
słę
ona
w oogna,
10 la'ty. Więks~ prac trzeba było prowadzić w bardzo
ostrych drogl stawały się nieprzejezdne, a
zdarzało
a:ię
nawet,
ta
w
błocie
towarunkach klima.tycznych, na truma.szyny
dnych ~renacn. Szyny
układano nęły b&Z Ila-du clę7.ki•
pnez taJa., a
ponad
połowa d·roitowe.
BAM biegnie prziex 1tr•f• o wySl:>kiej ak:t:nvnoecl aejsmtcznej
i
przez rejony wiecznej zmarJ:liny.
Budowniczowie m.usielt :wble p0ra·
dzić .& wlełkLmi masywami 11ór1k!mi, przez które pne·bito
tunele
łącznej dlufoścl ok. 30 Jun. BAM
przecina 17 wielkich rzek ! około
S
mn~ejszych. Na całej trasie
Min!.>titr 1praY
.zairanlcznyoh
treeba było wybudować 1a dułe ZSRR An4rleJ GNmyk• opu&cil w
m.ost:r.
IObolAt wieczorem Wuzynrton, 11W re,_ach wł-•J sma·rzllny, d.aj11oe 814 samolotem w drOfl po• ft7DI Informowała ....... radDeo- wnb>4 do Moakwy.

.t„.

A. Gromyko odleciał
do Moskwy

~ urocz:ystego uko6~ alertu byli lul:rce~
Ch-0rągw>i Lód:2lkiej ZHP. noszącej jmlę

Bohaiterski<:h Dzieci Pohsikich. Wlgo.ścl przybylyc;h do Teatt'll
Wielkiego na hareeirski koncert pokojowy. komendant CM<rą~ł Ló&:kie.ł ZHP lun Paweł BablJ powioedz:ial m. ~.: - Sprowadziły 'u
·nu 2 proste rolowa. „pokóJ" i „mama.", zawier&Jl\Ce jedna.li. wszystko
LO, oumu służymy w naszeJ codzienne,; praą h&rcersltleJ. Tutaj,
w Łodzi, słani• piękny pomnik szplta.l CZM, bedący 1:rmbolem pO•
dzięki matkom aa ich &rUd l pra-.
C41,
W Aród za~ych gości r.a. W'i·
down.i zna.lei:]j alę; cuonek Biiura
tają.c

P<lllityczn.e&o.

~

/

KC PZPR

- Józef Czyrek, czronek Biura Politycznego. I aekretan: KŁ PZPR Tadeun
Czechowicz,
n.aczieLniRt
ZHP - hm PL Ryszard Wosl6ski,
se.."a'e!a~
generalny Rady Obyw.aifie!Siej Budowy CZM, prezydent

-

Kle

lłyny

pa.11.T

Ktaben

Jest sep111tyl KLAKSONlll

I UroczySta przysięga w CSOP·

S~mpozjum

,,Obozy jenieckie
!
1945"' I
1939

im. L.

W ramach obchodów 40- lec:la ~

Centrum S'Zkolenia Ofieerów Poli ty02lnycb im . L. Waryńak :~~<> w Lodzi w ubiegłą @bo•;;
odbyła sie tu UTocz.ysta p.r,eysi<"gll
k-O'leJne~o tu..--n.usu słuchaczy SzJk<:>ły Podchorąży ch Rezerwy i Szkoly ChorążycI1 Polirt~Mych.
n.a
Zaszczytu· zlożenfa p!'ey\<lięg!
.slltanda1" CSOP do5tąpiLi \vyróźinia
tący się w służbie . l!l'l'lkoteniu i dypchor.
s~yp~.nioe folnierze: szer.
'-' 03c1ecb Ooiesa, siier. pch<>rr. Ry~zard Rudrrick.i. szei. k:dt Toma~z
Wo,jcleeh
i szer. kdt
Grzesik

W K lu-b~e Garn:izono wym. vdoywczorai sympo.z.jum Okręgo.
Naukowo-B a.dav.<:rej
WeJ KV!In11!>.il

ło .s.ę

prw Zv E-ZF w Łodzi p<>Swiąc<me

problemat yce P-OC2lt jenieckilcn
Po pe.li.ani u. podczas uroc.zys·eg o
Je·
zamknięcia wystawy „Obozy
nieakie 1939-1945" rozdano n.a.grody. Nagrodę or<>tektora wysta·wy.
członka Biura Polityc2meg-0 KC. I
- Tadeu·
eekretiaua KL PZPR
1za Czechowic za orzyruano WiHl&wOWi Na.eheirńskiemu z Warszawy
za ek!!Ponat 1'111. ..Pola.cy w lata.c-h
za
w-0J<ny 1939-1945. Natomiast
na.j[ep.s.zy ek\SPQ!lat w kla.S:e kon.
'kU!l\!IOWe.l uznar.o zbiór on. „Koleńców wojenn~h"
reep.onden cia
naJ.eta,cy do Stefa.na Ptyei z I.ociJ7.1.
Wieczorem dokon.aaio· ta3d1> :za.in~
Ra.dogOOzcti.I
kn.iec1a wystawy na
on. W:visiedlan'e ; Pt'2'JeSie-dLa.n1oe lud<r1ośC1 Polskie j w okresie okuriaci~
z regionu łódzkiego".
W. M.

Szczeeiński.

Koonendain t CSOP -

-

_

W imieniu nowo Z9'p;rzysię±onscb
- Witold
tolnierzy &ZE:?'. pchor.
Skomorow ski m.pewnil, te dochowuiąc l'.;ernośei przysięd:re

woi-

skol'.·ei. oo<lch<>rążawie dołożą 111taw
rań . by ofiarnie petn i ć stużbę
szeregach ludowego \Voj.sk.a Pollllkiego.

Trybun ału

Bezpjeczeństw~ Państwa

w Kairze

wych :tą;dań oskarżydela, który doPańTrybunał Bezpieczeństwa
stwa w Kaine wyalał w niedzie- magał sii.ę kary śmierci dła 299 Ojednym wylę wyrok w trwającym blisko 2 skarronyc h, są.d w ani
Iata masowym procesie 302 człon padku nie orzekł takiej kary.
16 osób UIS~ało skazanych na dougrupowa nia
nielegalne go
ków
zaś
fundamen tal istów muzułmańskich żywotn·ie roboty przymusow e, (174)
oskarżonyGh
„Dżihad". oskarżonych o prób~ o-- przeszło połowa
brulenla w 1981 r. obecnego syste- - uniewinni ona. Pozostąll otrzyEgi,peie mali wymki, sltuujące ich na romu i proklamow ania w
Od
„republiki !slam&kiej ". Mimo suro- boty przymusow e przez okres
3 do 7 lat.
Werdykit s~u z.ostał przyjęty z
entuzja,z.m em przez oskarżonych I
roz!eh. t'<ld'Ziiny obecne w salJ
praw, obawiano się i:Jowiem znaC!!.nie sur~wuych wyroków.

PRL nawiązała
stosunki dyplomatyczne
z Republiką Malediwów

w1·

wśród

Doroczne
święto

budowlanych
W['Zl8Slllr8. po-

nad m.ili~wa rZll!l'!Za pracown:l:ków
budowniobWa o~hodzih swoje dor'X'Zne, zal'.rodowe śwtięto. - Dzień
Btlid.owla.nych, Na odbywających się
z tej okalzj.i S1)6tkania ch ~UlT!o
wywany był dor-0bek budownlot wa
zairó'Wl!lo tef-OlróOZnY j.aik I - ~ rolru 40-liecia PRL - o.tlągnięty w
powojenne j historii kra.lu.
z akllji
Centr.alr!Ą uroezyl!ltołć .
ileg00'.()(!2'Jl'lego •.Dnia Blldowlan yeh'',
odbyła się w Wu.miwie . W rSPO!ł~
karul\I wzięło 00:.mał kilkuset naJbatrdlziej zasłużonych., a także n.a;jsta:rseych i:ira.cOl\Vllików budaw:nictwa I J:lN)e!myslu matelrlralów budowlanych z. całego kira}u.
W trakQie EIJ)M.kania p.onad 180

(Dokończenie r.e

str.

ęce3·

leków ?

U chwała Rady Państwa 42 &J)O:rW br., Ministerst wo Zdr~wia
zek uruchomie ni& produkcj!I. w cl.t-Owcóv;, trenerów i dzla.tac.zy aixxrodznaczen ia . Opieki Społecznej wydało produ- ,fU 12 miesięcy od daty uzyskani•
otr.zym.alo
t-Owyob
zezwoleń na zezwolenia .
pańiStwowe. Krzyżem Ka.walersk im centom kra.jowym 37
Orderu Odrodzeni a Po!Ski odzn,a,.. wyrób i wprowadz enie do obrotu
Zgoctnie z założeniami CPR, doCZ.eni ~li trener sz.iermieiizy - leków gotowych, artykułów sani.
wielokrotn y tarnych, i preparatów ~iagnostycz,. stawy wyrobów farmaceut ycznyc:h.
oraz
A. Medyński
A. nych. Pierwsze dostawy tyc)l me- sanitarnyc h i sprzętu medy<:znegO.
mmiw świata w za,puaeh r. prog,ra,.
Supron. 11 oS6b otrzymało Zrore, dykame.nt ów prze'l'łiidziane s11, na objęro również w 1985
mem operacyjny m, co jedJ:iak .IO Srebrne. a 19 Br11,zowe K:r.eyże 1985 r.
przeciwbó lowt wobec wieloletnde go niedoinwe stoSą to mJ.n. leki
Zaoslugi.
lek wania przemysłu fuma.ceut ycznego
A'kitu ~ekoraejił d-okonal Wicepre- - „ ardan" i „Pabialgin a",
sumierr M1eczysła·w RakOIW>5k!i w Mo- przęełwza. palny ,.P!roxlcam ". anty. ora;z u:tarl•tnien ia od Importu
W.a+iZ.YrStw>ie Stani6ła:wa Gaibnieliskie- biotyki „Gentamic in" oraz „Cert._ rowców - n-le przyniesieia radykał·
o1mn", preparaty· hormonalH : nej J>Oi>rawy zaopatrzen w le-Id.
go t Mair.iana R.en:ke.
pn• Mlmo trml11ełcl płatniczych kraj'di,
iu
W.ręezone też ZOl!ltały odrM.C2lenia „Dexiwen" o zastosowan
proo.,
,,Zasłufx:my cf,wderclc znym ora.z ,.Hydrocor ti- zakład& słtt awiększe'!lle o · 7,6
Pchnak.i
~~towe.
le-ków z kraDz!alacz Kuli1rury Fi'zycznej" ot?:ey- son" stosO-Wany m .in. w choroblt łrodk6w na łm;:ort
nlewydolnOiłcl jów .kauf.t.ałi'stycznych w porówakóry,
ma:ło 8 OoSÓb, natomiot medale ,,z.a gośćcowej,
'
my§l obowiązujących naniu :z b1'.
W;rb!rtne Osie.gnięcia Sportowe" 130 nerek. W
(PAP)
przenlsów, wytwórca ma obow!11,zaiwodnrkó w.

Spotkanie I sekretarza KCPZPR
(Dok~ńczenie ze •tr. 1)

QoSÓb U'lwlnoirow ano MedaJ.sm 40-lecira PRL. Wręoeyl:I je: c2ł<me'l!: Bitt- we po;lityczne oele wszyetadcil farm
ra: Polłrtycznego, sekirełair.t KC PZIPR &iałalinośc.t SZlkOl~ ujęte w

Są
zastęp.ca dokum~neie Selklretairia<tu KC.
Karill'llien BaJilcikow.skli.
Rady Pańmw.a ni.!"l\l:
~niaą~g~
- ReaJlacJa uobwał XIII Ple~emier
Kat!miet"Z SeeornSki
fPAP) num KC I Krajowej Konferenc ji
Zb'ligndew Sz.ala}da.

Oświadczenie
1

Po zgł~u w piątek proJektU

o

\

.

Stali przedstaw iciele PRL I Republiki Malecliwów przy ONZ w
Now-ym Jorku utgodnili 1 podpisali . następujący komuniilta t:
Rzeczypas poli„Rządy Polskiej
tej Ludowej i Republiki Malediwów dając wyraz dążeniu do rozwoju rttosunków przyjatnl 1 usta:nowlenia owocnej współpracy za•
równo w interesie obu krajów, jak
f pokoju i bezpteezeńs~·a na iłwie·
cie 1'o.5tanowily na wią,za.ć od dnia
1.X.1984 r. ~O!tinki dyplomaty e1jne
ambasador ów. O-a.
!U~ · HtzeMu
rzitdy m:godnily; że stO'SUnkl te bę;.
dą opiera~ s!!l na zasadach przy?OSzanowania
jaźni, wzajemne go
1uwe!\enno sci, integralności terytorialnej, równości i wzajemny ch ko-

na forum ONZ

re7J01ucji w 11r1ra wie ZllJP(llbiefien:ta
kosn.ow, w 90boot•
cji
mfrli;tuy7'6.
odW M.li AWF w Warszawie
Zwiąrzek Ra.d?Jieoki ~ił :na fopode
po.święcon
'bylo się .spOllka.nje
rum ONZ z kolejną wllŻiną inicjasumowani u sarH imprez .sr>?t'towych tywą międzynarordową. W pMmfe
wspólną
p()d
ailzooYCh
pr'ZA!iPl'OW
ONZ.
o
· 4<> sekretarz.a generalneg
na.zwą „Pmy,irażń-84".
za.gran~ioznych
SJ)raw
mtn.isher
S.pÓit:kanie ~worzył !)rziewodniczą. Zwią~ku
A'llld!riej
Radzi<ecldego
cy G KKFiS, Pl'eZe8 PKOl. - M. Grornyiko zapro.p<>nował p<JMawienie
Ren:ke. sercleci:nie wi·ta.jąc sportow- kwestii n.i•edopu&ZCUllnGŚC'i ł)Ol1tyki
ców - medalustów zawodów pt'zy- bei11rOErYmi u paflr9twowego i ws1Jel
j.ażni. trenerów i działaczy ltwiąz kic'h działań państw. zmierzaj11cyoh
ków i piM\ów l9P(llr"l-,ov1;yc h, a takż.e
rodziny sportowcó w.
Pmyibyli na tę uroczystość go!cie,
(J. kr) a
wicepreze s Ram.iin.
nich ~
Mieceysł:a.w F, Ra.
dy Ministrów
ko,wskJ.

W ostatnią niedzielę

-----------------------

Wyrok

Delegacja nowo za,przyeięł.o.nycb
ti&nle!I'ZY zlożyu kw.ia,t.y pod tabli.cą ku czcf oficerów i podchorażych &Zk;oJy potoegtYch w wake
utrwalenie władzy ludowej.
Na zakończen.ie u~y~ośei odbyło slę iSl><>tkanie komendy CSOP
z rod.zimami pc;dchOT"ążych ; kadetów.. W;ręczt>po Esty ·gratulacyj ne
i
nauoe
wyrroimiającym si~ w
MJkoleniu słuchaczom - · W Oeiesowi, D. 'Kol~skiemu, M. 'Pasternakowi. R. Rudnickie mu, W. Sko·
morowskłemu. M . .Ruddńskiemu oK. Stachowia kowi, T. Grzel"M slk,owf 1 M, Żdemklewlczowl.

' płk mg;

l\larian Anysz PI"'D!!kaza! nowo zapr.zyisięłonym podchO!Tążym tycze.
nia wytrwatośc1 w trudnej sl'użb:ie
wojskowe j,

TRENERÓW, O~IAŁACZY
I SPORTOWCOW

Waryńskiego

wstan;~

Jeszcze jedna inicjatywa ZSRR

ODZNACZENIA OLA

A: Gromyki dla prasy

oceniać neozywist e zamiary
jej
według
amerykańakiej
czy.nów. Przyszłość nokaże. czy WakieszYl'l.łton za.mieria s koryaować
runek swej p0lityki - atwierd.ził
na zakończenie min. Gromyko.

nadal

1)

strcm.y

sprawom I jeśli 1t4wiano
by fobie w nich cele konstrukty wne, t.akie ia.k zaprzestan ie wyścigu
ją
zbrojeń
redukcja
zbrojeń
Sekretarz 1tanu . USA Georae
drowych :rmierz.a.iaca do całkowi· Shulfrt <Mwiadezył na konferencj!i
ui.
te.i likwidac1i broni nuklearne.
spotkaniu Ronalda
~
p.ra.sawe~
9l1llill!cie niepe.xnie~eao napięcia Reaga~~" i l\ndriej•:Ą c:'~p. -t~

l!lbędn;,m

-stosunka<jb .1!"1iedzYl'lll<l'OOOWVCh
n.'.ewą,tplhlirie: pi'lyczyniłyby. aię
zarówno
11ytuacH
Po!lta WY
w
jak.
świeei•.
całym
na
moobu
mlęd'ZY
stoslll?lkach
W'

- ·
do

:"OZmowy
Miały

r.alkter

były

one -

bardzo~ tJOŻyteemle.

dodał

ożywio.'ltj.

Shultz -

chs-

stanowcze j.

1.

1

w-ymian:r Po«lądów.
Obie SU'OnY starały sifl ...., sooi.ób
carstwami . Jednak te&o prucież jak na.ibardz~ej 1zc:zery i iaeny bef
CMbyła aię ~mmatry[rulaoj-. Iltl~
braku,;e, Związek R1t4Ziecki bedzle niedomówień. !lrzedstaw lc 1'\\-oie-t>0rzyści".
bo' w.ręcz;yJa grupie podehon,t ych
kb7tał
y
w
pra.
UU.dnie.."<&
na
Jrl1$dy
Ci>erw&ego roltu komendan t \V AM
tuj1tce 1tosunki rad'Zliecko....amery- c.z.nych wręozoino nagT<)d~ u i 11eJdo- gen. lirH. orof. zw. Wladys?a.w
lepsu ))U09 nobi:l'iita.cy jn.
kańskie.
TkaczeW»k1 i dziekan Wyd!zia.łu LeShultz o.iwiatlc:zył . te ob'ie s troii:r k.to.rskie.
Nada;no talldt eyituły przodujl!409- kaJf!!k1e.~o oJlk doc. dir h&b. St11fe
oostanowiły utn:vmac kont.akty ro~ie 'zt.cxiyfii uro.
ro naucz:1.-ci& aka.demiclc.:ego "' S2lt"3.lll Podchoir
bocze.
.•.
któna
iitJ,bOIWaJll.i
C'ZY,,tł
jióległych.
k
pl•
a1>el
je:
również.
1ię
Oi;m;ymali
1)
198Mł4.
str.
ze
roku
ie
ych
(Dokończen
sa.1ruiczn
Mmilter mra.w
ry wezwano boha.te-Mld.oh cz.łOil!-ltów Związku Ra.d2ieckH110 Andriej Grc>- pro!, dr ba.b. Zbisniew Zapędow
o Harcerek i
W~ ina~ 11& '8mat
Wojenneg
Pogotowia
Druski.
w i;0- 11ki, 1l>łik doc. ~ hab Henryk . O·
Niewiadom
Józef
ponownie
~
'
sifl
todlzi
moleku.lam . m~„
bro.- my!uJ S!lolikał
harcerzy
„Pod..!ta:wy
i
Kocur,
harcerki
Józef
Haroerzy.
hab.
dr
pl)l:K
rui,
cho.Tą.gwj
m
kilku
:r.
sekl'eta1-ze
kim
dnlho~r:e
i
hny
bobt ii amerykańs
wieży 81)a.dowygłoeił 'l)bk ~· dr ha,b. Le1rek
el
d:!'
mJ;r
ntowh::kl.
Rosiek,
nrlących
Stanisław
dr
płk
WYstępy
obe:ineli
Shultzem.
centralne;
Polski
Gaudeamua
t
Byd- stanu Georaem
haroei\9kic h riespolów a.r~\9t~nych clmmowej . mloc:lych obt'-Ońców
SpotkMłe, druiie w ci~u czte.. Il Wojciech Kozłowekf ptk mgr Ta- Cletiu.ra. TiradJ'c:r.!nt
urocz~ !naugun.- łód1Jkieh „Krajek" · i katowl<:- l!'QS2'.CZY. druhów z Wolnego Ml.uta rech dn!, odbyło llli.41 w De~rta- deuu Klima.szew ski, doe. dr h;a,b za.ll©ńczylo
Gdailsk., · ~ieci z 1ómiklego ol»rn mericle Stan.u USA w Wa.uyngt,Q- Marcin Dramlń1kł, 1 dr Aniela Ho- e~ roku akademi'Ok!ego 198418!1 w
kkb ..Slonecrzny ch".
(I.kr.)
WAM.
Po koncercie h.aroer.s.'!W! kollun- prozy ul. Piv.!emysł<WWej. ;eh róWieśz n!e l iu oodale •lend• Associated rosz~iR·Malafiej.
.............. .............................
trwało dwie l!Ódziny l 15 „ ..........................................................
Press.
ny i>rlled.efifowafy ul:eami Lodzi do nrllk6w z Zamojsroz~y. h:aroe,:ra.y
gdzie pod ,.Szaryob Szeregów" . walozących w minut. Wychod!1te z uli · l"O'LlllÓW,
parku Pi"Ol'.Jlien i.siycll,
doskonale l!lna.nym ł-odzianorn „pęk Powstani'll W~im. ł6d2ildeh ministrowd e nie odi:lowied.zittli na
pomnikiem „Prom'.eniety<ih". ozloo:kó.w Tajnego l'Vtania dziMtnłk&rty.' ei:y esiąinl~
n.Jętyiin &ercem"
Słychać
to jakiś oostęp. Shultz llOWiedział
Ma:r"tyrotogli DzleCi Polskich odby - Hutca' Harcerzy w Gdyni,
„W hołdtle Polskim Mat- tylko. że postanowio no utrzymać
:a S:ę. z ltdzialern zaw052l<>n)"<'h słowa:
bólu
z
pękały
serca
których
kom,
kontakty robocze.
p-01kojowa. R.
gośc-1, manifesta cja
ofiar!\; nacI
11CoatAgencja TASS podała.
'Ul- nad każdą. dziecięcą,
Woolń.ski przyjąl mcldtm&
woni
zgromadze
lzą;
i
r&DJI.
każdą
nie sl>Otltanie Andrieja Gromyki 11
kończenlu alertu. a nastl}pnie wyo w Georgem · Shultzem stanowiło konlll'O!Sii okolicz:nościową gawędę, w któ- kól postaci dziecka szukająceg
- j t un1erenc;li 1ener-alnej
UllOCZYl§: TOlflI W LOl\IM&
i pokoju .A.tomowej
Agene;Jl
t:rnuac.i• intensywn ych dnlmsji na
n arodowej
ro.i mów'il m. jn. o potr~'bie · kon- sercu matki uko,fenia.
dorow!etu
,
Swiat
ofiar?
l>t'oblemów
Dość
krłłłU
W w;-•t•pien1 aab
woła.m.v:
sz.eroltiego
(MAłlA).
temat
~"' co•
tynuacji zadań alet'tO\vych
konl.łftllość
mówców podkreślono
dla dziec- Dt'IZeprowadz onych l'I'Z~ mi.n:!stra
dzien·nei !}racy zastępów i tlri.;.żyn. sł.veh musi być oparciem
li·
celu
w
środków
pilnych
podj41cła
nie wolno doroslyni 9<-Yr'Ue rad~teckiero a tirez;rdente m ReaGło.s zabrał równi€i 1'. Czechowic z. ~ Wwl.dacj 11\0łby wojny j1tdrowej, u.
st.&n~I'! ganem.
i
l)Okolenla
młodego
się
cłzireci
-.:
przekonyw a:t.
Pn:ytp(lom :n.aja,e martyrolog
IlliOCnlant• 1tosunków uufanla mi1t·
A.ni<t.a
14-letnia
I·~
Dodatkow o wymimion o 1'0łl"dy
dlly p•.f.stwam!, wskuywan o llJ.łl wa. łWl matkę.. te j•j o'oowi\zki .szkit>lpodczas II woiny śwfart.o~i. ~od przeciw niem.n
nlektóryeh
w
na
polr:oitt
sytuacji
J!O-temat
stól)
u
utrzymanie
na
o
k\1,,"'latów
wal'!!i
gę
zło.żeni.u
Po
mtooe~
gł(l<Su
kreślił o'!l dużą wagę
n• to napra Wldtt c i~ka praca. 35sebki reionach świata, w tym w Euro·
mw•.
matka ·
Jay..iRyain.
go pokolen ia w \\·aloe na r.zecz u- mnika. zapkmęly przed nim
.ffitnia ,p ani
Wl'ZTTA MtM. OL8ZOWSl t11llOO
Mll'Ce!'ZY pie. na Bll&lcim Wachockie i ?I&
prz,ez
zapafo11ych
zniczów
nnekona;.
ba.rd:zo
,
trwma.n!a p<>koiu.
~•wczynkl
HI•
A•GaHTY
"
.
(jm) Dalekim Wschodzie .
odbył i lcb , ~·od:z:ców,
IMIDHLN otC .N'lllllOWLĄ!!
W pa,r1m ?romienle tycb
na jej ariumenta ml, i*tanowił&
lllb. •· aa •p1'4Ueu!f , aui!Mra
:przekonać aią osobiście, czy Jsto~
rM•" ld.erow;ana FH& nl• tllta1onel'łe
M!ft lłllleel "1'09o!lye h !Il& nie :poxtom n uki w azll:Olle córid
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Nasza kolumna
Skońcsyly li• jui atuc!enckie wakacJe, azas więc Po i!'Q'o
miesięcznej przenvte PoWrial6 na lamy, Tych, którzy nu

W ·GEŚCIE POWITANIA

W tym roku Ministerstwo
Nauki, Szkolnictwa Wyższego
I Techniki zlikwidowało do~
datkowa rekrutację wrze"śnio·
wą na stullia dzienne. Pierwszą z orzyezyn tej decyzji
był ła.kt. Ił poziom
zdają·
eyeb był lepszy nit w lafach
nbłe!!łvch a więc
wolnych
miefsc llvło t1łosunkowo niewiele Orut'a i przyczyn: „o
~n w„„„„,„-1„~t' fl(lddkowe etzamlny dla os6h. którym
11ft- ol'wlndlo się w lil)cu i
dawać szansę tym ••nie don·
ezonvnt"?
A fednak -

moim

niem, ł tdanłem włeln m.
dent6w
rekrutacja we
wneiniu test potl'?..ebna. Tfu·
mRC'lenie. ft na epamłny takie lJrzYchodza ei ju7.
ni
!d:vskwaliłlkmvani.
wydaje
'lię c1y11;tm~łne. bowiem
c!o·
skonal«> wiadomo. ~e nie za..
wsze wyc;tarcu wiedza. Clzę
!lło potrzebne
jest
talde
'łzez~cie. Zrenłą od 4awna
wiele m6wi 914' o randze
trzetelno§ci epamin6w wst.,_
onych. i to nie zawsze w su·
perlaływacb. Pam.łtt~ naleły, te wskutek
f;ej deeYl,fi
MNSzWiT ·wiele aczelni
w
kraja ma Jeszcze wolne miej·

sea.
Dotyczy to eesywłłele
równiet Uniwersytetu Udzklego.
Co wi~J kosztuje> wtlne
miejsce. CZ}' dodatkowy
,,..
pamin? Czy w takim u łA·
t1zie l'Otrzeba. at deeyz.łł mł··
nlsterstwa inonąceJ doclat·
kOWlł rekrutaa'e
w eatym
kra.tu I ezy aazelnie ale mo·
dyby sam«> decydowaó o tyr11
Sl)rawach! Odpowłeilf

ł'9

o:vtanla nie na1eły fał
o
nu W kaźc1yn1 razie simYencl nta.ła na.dileję. łe w l'łl"ZY•
•złym roku Wl"ll~niowe ecm·
miny m6w będ4-

To }m

się

październik. Słońce

:z trudem ~a

przez korowód ciemnych chmur, a my chwilowo wyiz<>lowan! r& tłumu bezimiennych. śrecmich
obywateli. kirocrz;ymy ku nowemu. To brmli wcale
dumnie. bo I my dumni ie.steśmy z tego, że :na

chwilę oddamy się ma.mieJ\iom o sławie ..ulegniemy
amokowi wiedzy lub tei I chłodno będziemy k.8.llkiulować planowaną średnla ooen. średnde stanowiiSko

ora('y.

łrednią oozycję spolecmą.

W uszach mamy leszcze szwn morza, w oczach
dym spóźnionego ogniska. a po kiem:eniach petno
sk:rawków rachunków wystawionych w przydroi·
nych barach tarrich zajazdach czy schroniskach
.stojących na odludziu, do kitótrych wabił nas zapach bezk,airtk-oweg{'> Eibt>Jtu„.

Gwair się Potęiruje, naitasttl natJię<.'ie. a ku ~jściu napiera róimobarwna. rozk<>szna gromada mtodych ludiZ! których iuź dziś łą<:zy tylko jEdno: to
dootąp!Ji zaszcz:vtu przestFJ,p'ienia progu .Afma
1oni
Ma!t.eir, to oni za chwilę o!Jrzymają pierw.su w tyciu Indeksy, odnotują w §wie.tych i czystych ~
szył.ach tematy wykładów Oni? A my? I J~y

liime1111>) unądaienia łyeia epolecznego. Jdtełmy lieł
jego n.adl2'l!eją„.
· Morbesz zostać jednestk11. d:llltiają~ dla aiiebi<e do wewinąitrz. Organimwa.ć tyliko dla siebie lad 1
małe .szczęście, lll"OWadiz!ć !ruiywidualny bilaaw sukoesów i poirażek. To mo.łJesz na pew.no.
Możesz te& w mnogo.4ei zarząda.eń
~
· nych w wydziale, wśrócl spisów l planów lekcjl
- wytowić !{<lf.eś w k-ońcu tablicę ogło.wień woale nie rzucają.cą Bl.ę w oczy, Nic .na niej nie pou..
cza.. nie wyka;nuje. W momencie śpiesznego jei odczytywania nie miękną e.zytelnilroWi kolana. A.le
szybka orientaidja i zmysł odszy~a,nia skirótów wyjaŚltila wmysflko: ZSP. zna.czy Znieszlenie
. Studentów Potsldch W tei or.~anizac]i w.ieJie Jut
zrobiono, i wiele też ;uz Cli za.peWllliono. Ale - n.ie
Wl'lizyStko. ~ ~iem zrobić j.uł .sam. Jest w
nliej wlell\l :i:- ruis.. Są ~ oi. kltór,zy :rok ezy. dwa

PODYSI{tJTUJMY

RfPfTOWANlf

ROK STRACONY? ,

Nie wsz.yscy 1tudenci 14 pr;zysłowiowymi „odami" i dla nielaita !Jemu Il. oodobną nleśmiafością
których 11e.sje e&zaminacyjne kończ1& aię niepomyślnie. Wya;tart>rz&kireo:ll'li
Pt"Oll ucz:el.rJ, a pótn:iej - l'°'kałl ZSP. - Cz:l"t&U
cz.y bowiiem ••oblać" choćby jeden a. e&zami:nów (któryck ua
wmeMde 'bglOMienia, we!'tA>wl!.l{ le'lttm;-J ł ~e
zak:ończ:enie semestru j11111t dużo, azcze&ólnie na pierwszych dwóch
epróbowaJ.i <lM zrobi.4. Pr.zym:T.t dio Nllł.
~tach 1tudiów)· aby powtar&ać rok. Owszem, maż.na niekiedy
tednymi z nieb. J.esteśmy CZ!!!S'!Jkl'I d'!l!ej zbi()ll"owoś
przejść n.a nutępny a~e:itr zaliczaj1&c I>Qp:czedn.J. w 1rybi• t&w.
Ci o soecyf!czn.ym S'l'.JoOOObie pa,tmJenia :n111. świat I
A T)-1' Sklld to w~? - T() ~ nt. w!ine.
wa.runkow;P'm, ale ,;warunek" dotyczy najczi;ści•j niezaliiczenia
oo.stępowa,ni~ · J'esteśmy k<>nseikwencją takiego (ezy
~Jl...
ćwiczeń, a nia ei:zaminów. NiektQray twierdzą, . ie dui.o way
(J)
od, dziekana. ale praktyka uczy, ł.e nie waz.yscy d.ziekall.i •lł
tak liberalni. Tak więc je6li ktoś me ida wuys-tkieh eizami~
nów w sesji (takie w tej pop1·awl©wej) mU&i li<:%yćz i;iowtaNalliem roku. czyli dwóch iel'.lle&ix'Ów, Co to oz.naC2a? O.znacz& to, że o 12 miesięcy opóźnia si• podjlłCie pracy przf;l'& sl.u·denta. 1.e część miejsc na danym rokiu 1tudiów jest wolna,
podcus ady rok na.stępny będzie „trze.szcnl w szwach", że IOll·
Podarka narodowa traci. .łożąc ha _wy.luz.talce.l)je 11tudenta wi'°
cej· nii j8'1t to przewidziane, pode~ 1'dy ten przez jeden ar
mestr będzie b9<:Zynnie .siedział w domu.
'
Co roku w przeddzień n>zpo- Je do na.ułd. W nieźłej .ayłuaejl l!łe mi.uta, nifl'Zll&o rft&jętyeh
Cll7 ls'nieje jakiei rozwiązanie tego problemuT Wyda.j• m4
·ezęcia zajęć szkolnych oddaje się są także i;>rawnicy i ekonomiści. po
instytucjach. Warunki do si1t. ie tak, chociai wymaga ono rozpatrzenia zarówno µzeł\
do użytku nowe placówki
o- Inne wydziały · mają szereg bu- nauki nie aą w najlepsze.
E- . władze uczelni, jak l prze:& ministerstwo.. Rozwiązaniem takim .
światowe. nie ~ówiąc jut o li- dynków rozproszonych po ten- wentualne remonty i adaptacje :tuł wprowadzenie dwóch równoległych łoków studiów, analo&'ioml.a jak w wypadku n&uki w niektóryćh . szkołach uwodOcznych remontach i moderrnizanaletą do 1'7.ad~.
W'Ych. Nabór na 1tuW.. odbywałby
dwa razy do roku, oc:z7cjach szkół istniejących. Próżno
Podobnie przedstawia lit 9PB· wiźcle suma przyjlłtych .równa byłaby rocznemu limitowi mlej1111,
natomiast szukać łitldch inftor1dył. w przeciwnym razie „produkowalibyśmy" dwukrotnie wł'"
wa zaplecza wytiszych ~lni: cej (I WI
macji w prasie od·nośnie wy-ł
już mających kło:J?Oty I podj1tci«n pracy) maailltr6w
akademików ie.st jeszcm
szych ue?.elni w naszym mieście.
sbyt i inżynierów. Pomoiłoby to efektywn.iej zae0gpodarować . CZU
malo (by6 moze sytuację po.pra- 1>racowniltów naukowych · uczelni. którzy - jeśli prowadzą a·
Dla:ezego? Po prostu: to co jut
wi obecnie budowany DS). klu- jęcia wuz jeden semestr - w następnym u.ie mają ia-d:nej
iest - musi wvstarczyć. Obecby studenckie. szczególnie Uni- pracy dydaktycznej. O połow, zmniejszyłaby sit licz.ba llunie budowany j9t tylko akadewersytetu Lódzkiego, · zajmujĄ chaczy danego semestru, dzięki czemu prac:& odbywa~b:r się
mik UL na osiedlu im. 'lJWM
malet'lkie salki. w których
1>rzy ul. Lumumby,
ni• w mniejszych f!'Upach, co przyniosłoby korzyści tak pracowba.rdr.o wiadomo, co Tobić. Rów. nikom uczelni, jak i studentom. Czy starczyłoby sal? OczywiTymczasem Jedynie studenci
Nie, nie chcę pi.sat o .Jmm- j nid
Biblioteka Uniwer.sytetu cie! Zamiast n·p. czterech grup na pierwszym roku, które
fortowych" warunkach 1SOOjal- Łódzkiego, choć na Pozór · . ol· mują cztery sale, byłyby dwie grupy na pierwszym et<mntrze
PŁ nie , na!"zekaJ1t na ciasn-otę.
i dwie na drugim. za.jmujllc takie cztery pomieszczenia. Taki
Jl.Y'Ch w łóchlkich eikademilkaeh.
Uczelnia ta Posiada
brzymia. nie za91>0kaja potrzeb system
~iem
nie sprawlałby kłopotów w realizacji. A . korzyb? Jak
Ci'. kt6m..T 21Miłl ,;uroki" pcobyprzestronne. nowoczeMte budynśrodowiska. Zr.esztlł kierując
jut wspomniałem - mniejsze arupy, lepsze wykorzj"Stanie czaau
tiu w domach atudencld<:h, doki. nierzadko wyposażone w busio lokalnym patriotyzmem pracowników dydaktycznych. wlę'ksze korzyAci a nauc.zania l.skona.i. wiedzą, oo w tra.wi•
fety ł 1to?6wki. Jeśli chodzi o
nie miałabym nic pneciwko te- ?llkwldowanie kłlkumlesi~z.nej przerwy w wypadku tych 1tu·
~. w tych. k;t6rzy odd.rii
UŁ. to· syt:uacJa
1~t o wiele
mu;
by doró\vna.ła ona rangą bi- dentów. którzy nie 1allez11 · aeaji: oo prostu - 1 nie sd.anego
będ.l!, mieU cu swój dru.li, dom.
gorsza. choć nip, Wydział Mate- nie chcę atTeszyć.
bliotekom
w
K.ralwwie. C'ltf eoamtnu idą oni od. razu na zaj~ • arupam.1 tego .emestru,
CbOO.zi. mi o
matyki, Fizyk:! i Chemii dygpow d6rea:o wła!Itie nie zal!ozyU.
coś !ninego: e nudę wy·pe:łniającit t Warszawie. Wszakże Łódt.
Jest t.o oczywiście tylko zar111 projektu, 1N6ry poddajemy po4
której jest at 01Jiem wyższych unuj.e takimi obiektami. .gdzie stuooko1Jd 1 sale klubowe.
·
(J. G.)
Wiele W temu; !)0Wl9tti mlit. l c7.elni (wliczając w t.o tilht war- dvskusję.
dencł nie maflł powodów do naj j „nie ma M jak życie w a<karzekań: wszystkie za.iecia odby.szawskiei A WF), nie ]Mt wcale
·1ezn:f!lru'„ U.W\.'!lle we..-ool'O. t.vwa-"kllTI nulym oicodlkfem a'tacl&1 wa:hł się na m.iejscu:

•i•

••

•i•

Wo.kodemikoch
niewesoło

.-.j-

I

w dufych
- - - - - - - - - - - - salach. S1t t:akte bufety i pokoYOTD'/~HAVIVAVAV.H.HAY.DYAYD.HMV.UU./a

teyiSt'IW> z.-J>Oro~<llmi . . ~- · ;na~
miejscu (whdopio - brać stu-

denalra ma

fa.ntazję),

mickiml.

słowem.

N.f dla młodzie.ty.
Zachod2ąc
. często do DS. zadaję l!M)bie PY-

t.amte:

skąd Wl1llęte aię

taka

om-

nia? Chyba atąd. łe k:ledy'ł l>Y'l<>
tlll1t n.a.pra'W!dę.
A &14? Nuda, :nu4a ł je!lze.2le
i ?'El nuda. O jak<imk.olwielk ty- '
O · - .Jestel stadentq ..ier-- poznał BOWJ'Cll luc1zl aOUJSłnł- 1 ' cf.u tow~m nie ma mq...
wszego roku?
czy6 w imprezach chodzie
cło
wy, zda1W11'.owe .,czffe' na echo- ·
tak. 1uż od u-a!
t ea.ra.
•
J a k my„i1·1sz,
. eo ci to „„,
.a •
dach.
„w'lruwalnlłeH.
często wo.na,..
,,...... Ba•.
.•
wet Trl«:h~
mfe921k«f1c6w
dzo się z · te~o ciesze. ale wcale
S ' - N?, wi~ chc.e po.znać
bee slebie. e7lll8em ey-1.b> . W\9p61tegą fesu-ze nie czuję.
trochę ŻYC'la Takiego c1ek.awnen.e „odbijanie ftsszlld" łJC) ' wY·
O - Co będziesz stuc1icnr• go. ·
ołael"' sm>en,dlum. t Idzi• ta

N a razie Jednak wypada zadowolić 1it tym. ao
Jeet,
chod
chciałoby
m.iet nadJlle:llS. te
sytuacja ta uybko ulegnie poorawie.

Id
S - Nie muszę tego mód,
l)rawda? Niech 1'o bedlde anoni·
mowo.
O
J •• „ 1...,. I k •

O - A Potem wr6cie do cl•- l sf:ttdenC''!ca. fen'tuia?. .•
mu 1 wyjść za m:ti?
~
, I
Co riokitt hi.eł.o umeezenł atus _ Nie śmiej się. Ja napra- 1 denci wstępuj11c:r w mw-y DS
N'1e b ęd ę. Ja~
cmlk.aJlł
n.a o:łJ!ecane ~
W:dę ch cę --J.-·~
wi.,.;;1"•.
ł:'.VmC7ll!l!lem ~
lcl! ll!TAł'a• ,
- es..,„ uuz an ' '
kimś tam naukowcem. Kanery
61Dut1ma u.eC1:yw.!~. t w ko6.S - Nie prz.vjecbałam z ma• nie zrobię. Chclałabym uczyć w
cu b!ent!f! J:)OOdajii 1!11.ę otacza..
łel!o miasta.
szkole ł pewnie będa to robiła. ! 1aoe; e.tmoOSfer.rle nudy.
O - Ki.ecly zdalał maturę'
Ale d®iero za pięć lat.
,
~gamy więc „J)l.e!!'W\ftll.S - W tym toku 0C"ZVwiście. 1 O - No to tycze cl na nYr6w-": ~f chcł<C!e,
w alka1
Gdybym małe w zesżlym - nie 1 kończenie uaszeJ mzmOWJ' ml·
dem!Gru
było wam W'ellOlo l
prilbowałabvm zdaw~.
łych pięciu lałl
Prn'f~e. mua!cw lliUi!.1 o ~

I

I

I
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nie mal1t Informujemy, te celem kOlumny Jest przekazywanie wiadomości o sprawach· naszego - akademłakiego Arodowiska. Podejmujemy tematy dla nas zna~e. dni·
\ kujemy opisy WY,darzeń, dokumentujemy dzień codzienny•.
Staramy się propagowu działania poszczególnych
gru9
aktywności. 1>01Dagać łęt w rozwiązywaniu
problem6w.
w:vchwa.Iamy osiągnięcia. Często piszemy o instancjach lódskiego ZSP. Jesteśmy łez wyrazicielem
Rady Okregowej
, Zrzeszenia Studentów Polskieh, niejednokrotnie Pllblikujemv jej Zdanie na różne tt>maty.
, ·
Nie rościmy sobie prawa monopolu na przekaz lnłorma
1
eji Cw r..odzi fUnkeJonujl\ studenckie jedrioclniówki),
ale
mamy dzięki „Dziennikiłwf łiódzkiemu" największy llUlęS.
Chętnie zaczniemy wspólpracowa.6 ze wszystkimi, kłorydl
Interesuje nasz profil, którzy zechc1t „pobawi6" li• w mdencką dzienn.ikal'kt:.
DA

Z

Il.

I

lII.

czapką na

Jtom.Uja JtuUuty

•a«-r

w

a.6dllldeife

Unlwel'l)'Hł•

••llll-„
Jtape-

pałdlliernlka ltir, N&jlepsse totoaramy soatuui
all>ulllłe, Dla la\1Ha'6w
pr„wldlllane hkłe atrakcyjne

.

"· Cł.)

li

bakier?

Do niedawna apOtka4 było mcr!na Jeucb l!Ul uli07 młodych
ludzi, n0111:tących na a.towie bl,ałe lub czerwone czapld. Wtedy
w1zy1cy jut wiedzieli - idzre student. Tak było jeszcze juienlą
l zim4 ubiegłego roku. Ale ju.i :mrotny tegoroczny •iYczeń •Pr&·
wił. ie ua.pkl .niknęły po to, by więcej
n.le pojawić.
A nkoda. Wszak przed laty byJ t.o prawdziwy 11ymb0l żaka.
Czapk• nOllllo się li durną. Szkoda, że ta tradycja znllmęła, i•
' student niczym Jut nie wyr6żirla aht z 6toczenia.
A JllOU warto byłoo:r powrócić do dawnych CU16w? Ale ' tu
wJavna się kłopot: Jdli ktoł nawet chciałby kupi~ taklł czapli:~ - ni~ ma itdllie jej dostać. Tak wh:c pod adresem Akadem1cldch Spółdl'.ielnl Pracy kłerujtmiy apel o podJlllCłe produkcji
ie.go studeMlrii911D ltlllblematu. Chctnych do k~ na pewno

11

•i•

Studencki Xlub Tur11rl:re.ml' la
sllillJ dal" 1 Studenckie C:...

„w

tru.m P!Qlenki TUTystycz:nej orta•
nizują w dniach a-4.11. Vll
OtólnoPolsk! Studencki Rajd a Pioosenką UNIEJÓW 'Sł .
.
Będzie

to Impreza

dwuczę~t

wlelodyscY'Plinowy ra.jd turyglYCll'Cf
(trasy 'Diesze. rowerowe, kajakowe)
(J. O.) i l>l"Ze&kd płooenek turystyanyeh.

„

,ut

.,„ ....

e -

ZBP

do 11
łp.

O - Dlaezep'l
.
I
~."5.)
bttdaltt wie111.
S - Studia sę wlelklł atrak'
(JOL)
cjit oczywiście. ale nie s- niezbędne do tycial
ZdobYłabym
zawód, mot.e podj a prace .w
jakiejś szkole.O - W Jakim wito aetu wlałciwto przyszlał ·na •tudiaT
S - Pytanie doś~
brutalne.
Ale miało by6 DC7.e?'Ze. Chciałam pomieszk~ w duiym mieś
z...azęło Ili• normalni•~· Na.j.pt...,
I "1111d. ObMt,, .......... ~ ... I ,.,
cie. wyrwa6 się s domu. Tyle Wmy poka:a .,lwltura.łne«o" ws!adaol& 41.do
~•• ~. do lala. Za~
przecie! mówi sle o tyciu kultu- p.ocluu. Kto miał sHmejsze ~ 1 nom,y
- · tam Qlkł.ea®~!'ł!lm ~' oo-.
rałnvm w1e-lkle~o miasta...
. lf! - ten ot~ dJMta.ł si• do wa«<>~ PNJ ' WYit~bJe - - ~:ian tnf...
O - Cą twoi nllzfoe teł tak n6w. Zwirurle:ISi ~li„. pnez oklna..
w:r w akótk&-.h.
' . '
lrakłuJa stuc11ał W ko6ea
Do ,,domu" ·~ &i'lubo oo l'ł.
ale Jak aię pó:&n!eJ okazało - nie było 1'o
do końca nie~one. Część ZllIUClll'SzybkLe mycie tlię. p?21ebiln'&l'li• i n& kio8'. one wcale takle łatwe.
. l&cję. Czuu wolnego 210dlta.w.ało więc nl"'S - Dla · rodzłc6w to jeszcze wowanyeh mieidlc była po prostu juł
zajęta. E!iekit · te-iro balaga.nu to poaiad
wiele. W:Y«t~aliany lt> "6łmie: M
elrt«ile aprawa prestitu. Jestem
!rodzinne 01J6żnienie odjazdu a J>worca
w:J'Ciec7Jki 1IO o1r.oiliq, (często ~~ fl'i.41
naimłodsza
całe cz\v6t"ld
ł Łódź Kaliska.
\'Ir 6rodm JW<Cy), organla>wad'l1,.. „,!m'l)J'E!«'
wszvscv skońezvll studia. KodziW czaeie podr6ty :na Bc.zę8d•
cq
dy8oteilt. Go.spoda.ne dCIJ."zuei~ d!fi
:Me
ee wierzą. te prędzej ca D6t- · siczegóLnego llie nie .IDdan;yło. Na>liolmlMt
tego wirqty w .kllll<le. ąll'llm 1.„. ~m
nieJ dvi>lom bedzle wreszcie do- mile zostaliśmy 7Mkoczeni na. erani.cy Zaba.wN: w Se!fttlfl1.
tleniany,
w ZgonJetcu. ~ z na. otrzymał pacsNa dwa clni l)1'd końctm - wy~
O - A ty w łft wtenynT
ki • bn&!''lwni I słodyczami, Nie Ui>O- I ta, I a pelnJMi portfelami udaliśmy cię
do lepiej nooatnonero Dreiz.u 1t0 uku·
.
S - Na t"azle się nad tym nł• mnial!lo Id o gorąoeJ herbal!ile.
p;r.
Późnl-eJ r><>Ciag ieehał dalej.„ Wil'eOC!e
'
•stanaw1ałam.
Kol'\cowylrn tuł .ie~ nlllS'llego oo~
O - Mówmy wtęe o rzeosach i>o dirleeiędu codzLnach dotairliśm1 do
bytu w NRD było ~o uik:oronoW1aJn•
pnyJemnleJszych.
Wyobratast Freibergu. Tu 1eazcze prU.sJadb ' na.
autobu.9 1 Mt.0ibec7JI!ie . lądujemy w 01~11 pleoenlii z d!dka, kiełbagk,fl,..
Mble atallła Jako „uczte łyela". bern
hau. Nie OC2l9k'lwali śmy tu iadnych
ml i pf.wem. Pó~lei 1ea<Jite tylko palto..
Jak za.mlenass Ile w nią Wllł- SZC'2le1{ólnych
~- ale fa.lat, t.e za.wanie zakupów: okuało «I.fi. ~ . nie- WISiZYkwaterowano nu na w-yd.zielonym ka,.
stko mieści sle w torbach i plecą.ka('h '
S -- Na1ełę
do ZSP. By- wałku mieJsooweJ sali
którym! pn.yjecbaliśm:r. R<eik<>l"Clzl~ mieb ·
glmn~J.
łam na obozie roku
zerowego trochę nu zaskoczył. Jencze wi~ I a.i po osiem dodatik.owych oailrimkdwl Byl wiem, te Jest !!uto motliwokl tegoit dnl•a odbyło się l!ll)Oltkłllllle z tutelli obW'!eszeni niczym cholnir.i.
szymt l<Mnikami wr.aiz z kltóryml mlelij.
NadmledJ dziel\ ostatni. Tny fyg.OOinie
działania.
my
praco'Wać.
I
minęły
Pol.rntormowlllni
WTęoz blyska.wicmle. J~ t~Z01.9tlliliśm'r
O Ale pollobno niełatwo
'
o
wYOO.kośct
n.asey~h
zarobków
(ok. l!OO . ko Cl!lta<tnie J)Ol!eRl!Wlla :a NR~mł
jest pogodzi6 i nauki\?
1
ma.rek),
a
tak.te
o
I'Odu}u
prac:r.
studenta.m!
Po
I W!l'&Cam:Y lft)eCjalnym
oo8 - Bez p11tesady. WszysfJko krótkich
negocjacjach proponow~ kJvro...
clitgiern dlO Polski. Wru s na.mi 'lft!IPC»
jest dla Judzi.
Zresztą Ja nie
ta Ul~ J)Odwyżs7Jeln1.u do tlOO nwiek.
mnienla Ptitely.tych i>r.zY1!(6d t mn~
łłaldał pro411•qJ1ap w 1 Olhrnlla•. w llt6rJ'1B ,re.
chce bvć orvmuskl\. Zawsze by- ()czywikle humory od tam ZJIJILCzn~e -'•
~. Ale ~e! mo.flemy poioiried!z!l~ t
łam
<lobrą. uczennicą; nie po- nam !>O!>r&Wiłyl
· ............ pupy
Mperłaft.
do mbabel\'4 " ~ rokiul
wlll'lno bvć ml cll!l!ko.
Niep.rą~}ent do ~o ,...._.
Wlęe PnJfeahal... abJ W!l!nia, S lirud9ll Jlr1'Wałiłn17 llf• O - •· IOOBA.CID

-*'

UenlłlianeJ

oslolłła otwarty kcmkura fotoaraRcmy pod halle• ,.D•l•wcą_,
lata Ił".
'
'1'.eelmlka 'll'f'k••anla prac ł formał ~ - dowetn•. ha" UleillF
akładd w BU ZSP "
Ł•d•l. ul. ' Naru.towll:sa ł1 w terndałt

......... „,..

W pr.zel1111.ditle mogą W?:iąć udział
wszys.cy wykonawcy lndyw.idualoi
oraz crupy, ale najW}'Żej oięclootlo.
bowe. Wymagane jest przygoto.....
nie trzech i>iosenek. których telfi11ty, wrat a wnełnłml4 kartą • •

een!a.

w

należy składać
Orraułu.cyjnym do . dnia

Biu~

1S .,.._.

.c hiernlka br,
· Wuyscy chetnl ~ wzlitł •
dział zar6w.no w eałej fmprll!Zif,
lak równietl: . w samym konktlrsl•
plost'DkL .Zlll.l>isY oraz sprzedaż kunetów wst•J>U na t>rzegląd odb:r
wa~ 11ltt będą w Biurze Organlza•
1-c:v.ln:vm w Łodzi. na ul. Rewolucjt
1 1905 r. nr 20. tel. 33-43·90 od dnia
1 2 pałdzlernika w rodzina.eh 19~

I'
l

ł Tam

1

I

tri mobta 'będzie
bli!sze tnformacje.

cllłonll:6w

Dzlennlkar.,.
1

u:z:r.ira•

łającego

l!lłudencklcll.

11n:r Radale

dala-

Okręp-

weJ ZSP . w ł.odzl, ul. Płotr'ke-

wska t7 I
31-31·5ł.

o..

poll.6J I

Terminy 4Jłllr6wr . -

hleDllle ltr6C•

Hb6ł

I medsiel

w Pd•. 3-1&.
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tif

„Balilada
•
warycerzu Jvar.hoe" lat 12
godz 16.13:
„Dziecko Ro~emary" USA
od
lat 18 orrn fi1rny krótkomatrażowe godz. ;~
POKOJ - „V./oa.."lk" pol. od lat
i5 god~. 17.U( DKF. DDKI Ł6dt
W~dzew -g<>dz, 19.t5
seans

:' · ··

-

· ·-

...,

budowy
tawnicy i członkowie kolegiów
młodzieżowego osiedla o umacnianiu praworządności
Początek

·16.13, ~8.15
1 !\tAJA -

'.

§
„„,

!\lUZA
- „Wejście
amok.a"
Hongkong-USA
od 'at 18 godm:.

\

Iecznym

· · ··

r~c:z.

·

S

§S
S

zamknięty.

~

~

IS...,

ż

W Widzewskich Zakładach Przemysłu &wełnianc1e „1 Ma.ja"
pogotow'{'',;~ R~~::O';,~FONT an
odbyła się na.rada, w której uczestnic<1Yli ławnicy ludo-w; i człon· ~ strat Potarna
993
kowłe kolegiów ds. wykroczeń. Or1anizatoramt na.rady byli: Urząd S Pogotowie MO
997
l\fiasta. t.odzi, Sąd Wojewódzki ora.:r. kierownictwo widzewskiej dziel- S tntor111.acja. telefonlczu
913
nicy. Spotka.nie to wynikło z insplrac.ii ,,łódzkiego" XVI Plenum KC ~ Informacja kolejowa
S6·35·55
PZPR. poświęcone było zaś ocenie ayiuacjf w za.kresie ładu i porządln~:m~~~~r!~:
3t. •
65 96
ku. oraz ws.kazaniu 1łównych kierunków działania. ławnikow i członow: Północny
*
15 •4s- 86
ków kolegiów w zapewnianiu postępu w tej dziedzinie.
§ Pogotowle elepłow11lc1:• !2-53·11
W czasie u;·oczystosc; wmurowa"' t.6dź-Północ
33·3ł-18
nia aktu e~ekcvjne110 ood osiedle,
·
t
b d
I• ~ Łódź.Południe
33·34.31
O cmi.ała.niach Milicji Ooywatel- Wr ,-~
członek
Biura l:'oLtycznei:o KC
~..,.mu zano owane
ar zo n~·
Pogotowle gazow•
36•53 •5!
r sekret.a'."t KŁ PZt'R - T. Cze- sk:e · mówił ~-ca komenda:lta Wo- pokojący wzrost liczby ciężkich
. 1ny.eh.
L'
!how;cz 1 ·iccp:·ezes ZG ClSB::.i iewódz:kiei:o Unędu Spraw W~w prze~tę_pstw ll:rym1.11a
~ l!'ogoto'1\ie dtwtcowe
71 •35_19 • 7840•85
Mow1ąc o pracy sądow nasLego S ·rELEFOX ZĄUfANIA
33.3:.31
w«ęcz:vll
zastuzo:i\•m
ctz:ałaclom nętrtnych płk S. Pietrui.zka. Podsp0łdzielc1.odc;
m1eszkaniowei od· kresrn. że kryzys :;przy ia po.w11ta • województwa. oreze5 Sadu Woje- S MŁODZIEZOWY TELEFON ZA·
w. Gałązka I~~ godz.
UYA?l.'IA - ~3-60-66 czynny w
znaczenia p;, !i' t -.vowe.
waniu i rozszerzani" s:ę t.iawisk \\"Ódzk'.el(O w Lodzi
. .
"""'
13-18
· d · ł ··
KRZYŻ KAWALERSKI ORDERU oa olc-gicznvch a jednoczeiitlie sora- POWl~
zir;, • 1z cp1ma s,,.,,eczua Vvy· j ~ 'TELEFO;>; l;AUl"ANIA dla kobiet
ODRODZENl.'\ POLSKI otrzvmali: 1•·ia. ii .,.a one dla społeczenslwa kazu.1e tendenc1ę do ~uro\vszego ~ 1 ciaża problemowa _ 30 • 40 • 33
G. Bo'Chenski i H., Zawadzki.
co~at bardaej
dotkEwe. Stw:er· karania pr2estę1lltw. Z anal".zv Vi'Y- S w godz. 1?-U
•
Zt.OTY KRZ:fŻ ZASt,t;GI:
T. cl.ził. ii „p0:;z:anowanie prawa na- roków ;;;ądowvcb wynika. ii. one ~ TELEFON DLA RODZlCOW
J3·U·99. rc-iynny od_ ponied~al·
Bratek. ". Ku za.n. I!., Zieliń~ki. M. dal nie .iest mocną s ro.na !la,,,ze-go także ulegaia zaostrzeniu. Roan;e
·· k
~
ku do piątku w god
eh 13 is
.Jaśkiewicz, Z. Walczak. J. Sardeo· sooieczenstwa". lnformuiac o dz'.a· surowos9
ar orzekanych pr.zez 'li
.
zina
- ·
laniach organó\v ścigania, w.skazał sądy jak również prz~ kole- ~
ki.
TEA'IRV
SREBR. ·y KRZYŻ ZASLC:Gl: J. na v.>zrost orzastępczości 'Przeciw- .Ilia d.5. wykroczeń, :'{aleiy iednak S
n;ii~~n:e
.
Rutkowi.ki, ,J. Garnys, M. 01>v.;,ek, ko mieniu oraz wykroczeń speku- pamiętać. 1z ostra oolityka karaBISTORU RUCHU REWOLUCYJ·
Z. Grodecki. A. Kitowski, B. Pie· lacy.1nych. Na.dal poważnym pro- nia .iest tylko .iedna :r dróe twa!· ~ NEGO (ul. Gdańska 13) ~odz.
,
11-!'\'
strze11iewicz. B. Dąbrowski. L. Ma· blemem .iest a.1koholizm i powo- czarna przestępczości.
Porostałe muzea nieez:;:ma
1~
kowski, J. Komorowska, J. Kila- dowane nim nL1otępstwa. <AJ drugi
I
"'
kradzieży
11owski. T. Witaszewski. J. Am- sprawca włamania lub
d:vskus
.. J: lawni_c
' ci:lo_ n.ko-.
• · ~
-W kole"
er~·,-,r.• o.d goru., • do :r
dokonał
11rzestępstwa b~dąe
nie· -e
broziak i Z. Dutklewic11.
·
~·"
,.,; 0· w omó Vf ili
. n~.iwazme.i- "~ zoo
(~au do lS)
w eil\&U a miesię· sze problemy swo. ei dz:ałalnor&ct, S LUNAPARK. czynny
BR.·\ZOWY KRZYŻ
t:ASŁUGI: trzeiwy, w
od
gods.
K. Byczkowska j .l. C1:erka.wsk.a· cy· br. kolegia ds. wykroczeii u- przyjęH wspólne ustalenia.
li'
12-20
karały 1>0nad 1800 osób, które po
S PALl\UABNlA
czynna ,,, aodl!.
.Chro~tek.
l{ K
S u1-1s
(p) pijanemu 11rowadsiły pojazdy. We
. . • 8 OGJlOD BOTANICZNY uynny od
•••••••••••••••••••11G-!!IOlllll9lł'll!_r%0'_~•1"al:!L'll•••-•••-t9t.'ll•mai-•m•••••••••••••••••• ~ godz. t dt> zmroku.
S
JUNA
S BAŁTYK.
,,Błękit.ny grom"
S od lat 111 oraz filmy krótko8 metratowe godz. 9.30, u_ 14.m.
~
17, 19.30
S IWANOWO - .•Thats" pot od
S tat 18 oraa mmv krćtkometn ~
towa godz g 30 l!ł 1' 30 •7

Dwa lata temu powstała z ulicjatywy ZL Z&MP i Wojewódzkiej
Spółdzielni Mieszka:liowej Młodzie
żowa
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
ZSMP. Celem jej założycieli było
i:vybudowanie sobie w dutym stopn:u własnymi rękami własnych mieukań. Po dwóch latach starań i
zabiel!ÓW ezłonkow:e soółdzleln: d<>czekalł sie w ubiei?ła sohote mi·
łego momentu wmurowania
aktu
erekcyin~o ooo o!e!"wszv czterokondvi:?:1ar.vin v dom na Widzewie-Wschodzie.
W uroczvstośc! wn1u:·owa:1ia dtttu
erekcvineito udz'.ał wz'.ęli. członek
Biura. Polltvumego KC PZPR. 1
sekretar:i KŁ PZPlł - T. Czrchowicz. wie<>nrz<•wodniczaev Rad' 'Ila·
cielnej CZSB'f\.f - G. Boehenski.
wicepreze · ZG CZSBM - St. Woź
niak.
Bicki - a będz'.e ich \v pierw.szY"l'l etiofe kilka na 370 mtesz•
kań wznosi Społeczne Flrzeds!ę·
b;orstwo Budowlane. Członkowie
spÓłdz.:elni maja obo,v:azek w czasie urlopu bezołatnego z własnego
zakładu zatrudnić sie na etacie w
tvm orzedsieb!orstwie I tako tacy
pracować
na budowle własnego
:fomu. Członkowie spółdzielni będą
oonadto sami wvkaóczać swo.ie rri1e-

szkania. Sa to :nieszka;:iia M-3
M-4. Ponad 80 proc. członkow to .
praoown:cv łódzkich fabr:vk (::1.in.
„Dywila-nu", ,.l )llaja", :MPK, „Elty". „:'o1.ajedu'·1
1ap)

§
§

•
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Nie tylko
dla działkowców

Posiedzenie
Prezydium U TPPR

Na ostatni111. posiedzeniu Prezydium
Zł. TPPR omawiano m. in, program
wycieczek organizowanych dla a.ktY·
wu towarzystwa do Związku
Radzlecki-i;o. Do koflca tego
roku
zarówno w „Pocląsacb
przyjaźni"
jak I w wycleczkacb turystycznych
uczestniczyć będzie ponad 570 osób.
Trasy 51' atrakcyjne m. in. Moskwa,
Iwanowo. Mińsk, Leningrad
Wilno,
Soczi, Jałta, Batumi., Odessa, Tan•
klent: Sammarkanda, Baku...
Czlonkowie Prezydium Zł. TPPR
z programem
zapo11nali się takte
pracy t.6dzkiego Domu
Przyjaźni
(obecnie filią DDK Łódź - Sródmie·

Duży

ścle).

Podczas tt0sled.zenia wiele uwaci
poświęcono programowi działania ZŁ
TPPR na ten rok.
Zapoznano sit: także z programem
obchodów 67 rocznicy Wielkiej socjalistycznej Rewolucji Pażdzlernlko
v.-eJ oraz z przygotowaniami do ob·
Zdjęcie przed~taWia kompozycje ltwfatowe Zespołu Szkól Ogrodni·
chodów olft·lecla powstania towarzy. czych w Łodzi (nagroda specjalna „Dziennika Łód~kiego").
atwa.
f!. kr,)

Rozruch sieci
Jalt nas wc.zorai p0intormował
kierownik d:vsPoz:vcii ruchu Zakł&·
du Sieci Cieplnej w Łodzi - Darosław Skobel próbny rozruch sieci eieołowniczej je&t właśc:wie iui
::ia ukończeniu. Jedynie 34 t>lokl
r.reaztlł
przv~yn
- z r6żnych
(t>r.zeważnie trwa usuwanie us~rek
w mstalacil) n.ie zostałv jesuze
oodłacwne do ooszcz:eaólnych ele·
ktrocieplowni. a więc nie ocikreoono w nich zaworów ciePlnvch
Jednakże od dwóch dni Z,\lacz:nie
sie ociepliło ł w z:wlazku z tym
zachodzi ovtan1e. ezy PO próbnym·
rozruchu rozoocznie sie własciwy
sezon o~rzewcz:v. Wszvstko zat"!ży
od aurv. Oczywiście. ieśli bytoby
bardzo ciepło - może nastaoi ba·

Dzielnicowe
spotkanie
Dziś o l(odz. 15 w sali konferencyjnej WZPB .,1 Maja" (ul. Ar·
mii Czerwone; 81) odbędzie się
dzielnicowe sootkan:e z działacza·
mi 11oołeczn:vmi I organizatorami
WYborów do or1tanów w:vkonawczych samorzadu mies:i:kańców. oriranizowane Przez DRN RD PRON
Łódź· Widzew.

m

•

u

~

SPÓŁDZIELCÓW

ciepłowniczej

Dl:.
4 DZIENNIK

ŁODZKI

w· ·:\ł·

lll ' k'lego ·o remrone1e
K' I lns
, • , • P Czy I kac
Smlac SI'
Pa

--------------~..,-------------~---

bie lato" WÓWCZH trzeba by
wyłączyć oerzewanie. Przyouszczeln:e iednak - l:>o operacja włącza·
nia i wvłaczania jest kosztowna
- będzie sie 01trzewało nasze miest:<an ia mn,ei lntensywn!e -· tak,
by kaloryfery b ł
• lko letn:e
(j. kr.)

Uwaga rodzice!
Mieszka.ńców
Łodz;.
zwtai;zcza
Widzewa-Wschodu, informujemy~ że
od J
paź.dziernika. br
w:.:1.a wia
działalność i przyjmuie zap;sy prywatne orzedl!zkole przy ul. Gorkiego 87' bl. 364. Jak n;edawno pisaliśmy, prowadzacy t~ placówkę
o. Jerzy Płókan był zmuszony okresowo zamknąć ja. z uwafi na
brak decyzji MOiW zezwalającej
na współpracę z TPD. co oozwolilobv obniżyć koszty utrzymania
i zarazem wvsokośĆ' opłat za pned·
szkole. Na skute.k w1elu prósb i
interwencji rodz!ców ziiadza,1ą.cych
się na oodwyższone opłaty, pr.zed·
szkole uruchomiono panown'.e. ale
sprawa resortowe.i decyzji reguluiace.i właściwie ztodnie s o·
czekiwan!aml SPG'łecznymi - sytu·
acjf: praWnlJ i . t:nansowa tej placówki, nadal oozosta.ie otwarta„.

I

#

-

Dziś

nutal>i tzw. odbiór koncowy
zmodern!-zowaneao odcinka uJ. Kilińskieao. eo - teorety~nie - >est
warunkiem pn:ywrócenia na t.ym
frarmenc!e ruchu kołoweio. Te<>ret'<"cznie. bowiem w praktyce ruch
Odbvwa silł tam Już od kiłku dni.
ti. ·Gd chwili
ukończenia robót.
Ktoś - nie wiadomo kto usun ał zastawv drogo\\'e wr :r: :ze znakami zakazu wiazdu i samochody
suna oo K.iliMkiego jeden u drul!im. czemu zre.sztą trudno ~if! dzi·
wie. Diiwne natomtast, że inwestor zwlekał Ili do dzis'.aj 1 formalnym l!akońcuniem. 113rawy.

x:&d:r J)are dni ·tema reporter
„DŁ" usiłował aie dowledziee, kiedv zostanie wznowiony ruch, n.ikt
o.ie ootrafi od:powiedzieć ani
wvkonawca. czyli Kombinat :Robót
Droaow:vch. a.ni inw~tor, ktorym
iest Wojewódzkie Pnedsiebio1stwo
Drót i ~!ostów. ani wydział komun.ikacii UM, W KRD i;o.wiedzia·
no, że i:tra<:e wstaly jui zakońc~
·ne i z tej stronv nie ma żadnych
przenkó-0. Nie wied.zlano jednak
(n) o tJ'M \lir WPDiM, które ma obo-

z „TECHNIKI"

Serwis gwarancyjny
Nowy punkt usługowy

Od ooczatku września w spół·
dzielni Technika" w f..odz.i roz·
szerzono •erwis u.słur dla lud·
noąci. Do teł oorv w Punktach
tel tirmv dokonvw11no !edv111e
napraw odpłatnvch różne110 ro·
du:i!u zmechan!?Owaneto sorzetu l!OSPodarstwa domowei:?o. Od
dw6ch mies1ecy wvkonuie sie

•

również

ruch o!łtllował w sobot.41 ·1
niedziele w Łód1!kim Ośrodku Sportu. Mieszkańcy naszeao miasta wykot-zY'Stali ładną pogodę i całymi
rodzinami pn;ychothil!i. obejrzeć okazałą wYBta.we i dokonać zakuJ:>Ó'W nca kiermaszu. Najw:ększa ko·
le.ik.a ustawiła się do stoiska
CNOS, z Poznlli11ia. gdzie spri.edawano dr-z.ewa owocowe. Dużym
p0wodzeniem cieszył się nawóz o
na.z.wie „Comporg". produkowany
w Zakład~• Nawozów w Bełcha
towie.
Jak zwYkle ogromnym nowodzeniem cieszyły .się ksiazkL „Uprawa warzyw". ,.Działka moje hob·
by" i .. Zioła lecz.nicze" mo:iina by·
ło kupić tylko we wczesnych g~
dzinach oorannych.
Przypominamy, że wystawa ezynn.a fest .iestcze tylko dziś, a kiermasz a:ninY będzie cio 4 paź.dzier·
nika.

napra WY rwara.ne:rjue
wszvstkich wYrobów dw6ch fabryk, u imu iacvch sie produkcia te20 rodzaiu towarów: Pre·
dom-Zelmer„ oru układów w
Niewladow:e
Tak
więc
w
„Te<:hn!ce" można naorawić teraz także w ramach 11waranc.il
Wstelkie20 tvou odkurzacz• i-o-

boty, mikaen. młnkt do n.wy
itp„ 1>rodukowane w t:rch dwócll
zakładach.

Równin od J>0C1ątk11 wr~
nia liziała nowy nunkt usłu110V"f przy ul. Itzgowski•j ł. Obok istniejaee«o już układu naprawe:i:eio 1>r:.Y ul. Piotrkowskie.! 88 Jnt to dr~ punkt
sWiadczeni& teio typu u.slu1
aoółdzielni .•Technika". Ja~ nas
oointotmował kiElrownik punktu przy ul. Plotrkowskiiii 88,
okreii Oczekiwania na ll&Praw~
n:e przekracza zwvkle 2 ty~
ni. W punkcie przy PiotrkG'Wskiei mo11a szukać ratunku nawet
oosiadacze
na.istarszvch,
ora włe iuż muzealnvch t:vt>ÓW
lodówek jak np, ..Saratow" My
,Ził".

Jt. Jt,

§

--------------Iii'•
Książki

dla kierowców
PP .•Dom :it.iUikl" łntormuje. t•
w Di•tarni tech.niemej w Łodzi
l>r&Y '1)1, Kom~ny Paryskłej 5 •a
do nabycia nastepuJ•ce kciuki dla
kierowcó ·:
Kodeks droaew1'. Wycłlłr ai. kl•·
rowców. '\VKIŁ 19H. 80 sł;
Drexler z. O. 11owero w kede·
bie drorowym. WKłł„ 1114. 60 zł;
Dres:ler z. Zmiany w przepisach
rncha drorowero. WlCiŁ 1984, !5 sł.

t9.30
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PRZEDWIOSNIE - „Psv wojriy"
USA od lat 18 oru filn'fv krót·
kometra~we SE MA.FORA godz
~
9 30 1? 14.30 11 19 :m
S Wł.OK.NlARZ - „Tha!a" po!.
S od lat 18 oraz f•!lmy krótko~
t d:
od%
9 30 u
14
~ me ra owe g
· · •
• ·30•
~
:1. 19,30
~ WOLNOSC „Seksmlsja„
poi.
~ od lait 15 oraz filmy kr6tkvmetrażowe godz. 10. 13. 15, ·,9
S WISŁA
- •• Więzień Brubaker"
S
USA od lat t5 oraz f\!my krót"'
.... r •on•
god
·o ·s (g
1;;z'e;lad"e f:j;;,ów
'rez:
Ec!warda Połc?.yńskiego: „:><arty.
~
gips Zakopane··. ,,Stała we .,.,,;;
~
h t "
s Jnl
Czt rol t ••·
~
e.. l'..6c..r,"'"
a ~ .:
" e
„ , „v;
e . alcząca
e n. '
~
nled.:iela
~
satyra", ,.Marla.n Zaruski
~
teglarz tatern1it" - godZ. :'\'.
ZACHĘTA - „Pa~ater w lrajdanS kach·• chlńskt od lat 13 godz
S
10 H.30, lT. 19,:'.0. Potegnanle
~
% t;·tułem _
„Dziękl Bogu jut
~
'l).ląteit• • USA od lat IS godz.
~
12.30
STUDIO - ,.:\!ałton.kowle
roku
S tr" rum. b,o. g<idz. :7.15 „Ten"
S fr. Od lat 15 godll. 19.15
S aTYLOWY - rumy Ptoira zu1.
S kina - , Wo~na *"1atow:; poi
S
od lat tł god:!. li; Mlstr20wle
~
lUna światowego - Rainer Wer·
8 nu Fassbinder - ,,Małzeitstwo
~
Marli Braun" rtrN od lat !I
'(OdZ 17. 19,34
S MAŁE
STUDY.JNE - 'Pożegnanie
~
s tytułem „Drzewo na aa·ooty"
S wł. od lat 15 1od2. 18
DK:'tt - ,.Samotn
bohatero -!e
S westernu„ &odz. 1 , 18, 20.
S OK.A - ,.Na przyszłość będzie·
m •prytnlej1i" od :at 12 (cusS kil godz, lł; „Lata ~O-te. lat&
S :IO-te'·
od lat :s (poi.) goctz. 8.30:
S 111, !UD, DKF - 11odz. 19.:l<l
S GDYNIA - K1M non stop od
S goC:1 11>-~2. ,Duch" USA od
S lat 1is oraz ftlmy krótkometra.
8~ ~.a łŁroO,,D.•A GW."RDt.•
.-~
"" „Ke.taetro~
b w Gibraltarze" poi. oci lat lli
S gł>dz. 11,30. ~.łll, 18, lt,11
~

S

§

S
S

\;Fo •

S

§

s

§
§

wiazek uwiadomić wYdziaŁ komun:kacii o i:otowości przeAa.Zania in
westvc.ii do ui:vtku. No r.óż. przePłY'\\' informadi nifdY nie był u
na! doskonały ...
W ko:i.cu jednak - dzi.>Jaj - ulica ma zostać .,odebrana"' - oczywiście, jeśli przy tej okaz.ii nie
zostana ujawnione żadne technici:·
ne niedoskonałości. moiiące .no. zae-raiać bezpieczeństwu ruchu.
A
takie. niestety, eą. W 11iektorych
miei&each. np, 1>rz.y •krzyżowaniu
z ul. Tuwima. nOIWa asfaltowa naV'."!erzchnia 1óruje nad poziomem
chodnika. co lllieia•ko dezonentuje
kierowców I jak powiedz:lano
nam w „droi6wea" - może sno-1
wodo.wal:. .że skr11cejace w 'Prawo
ss.mochody b~• naieżdżał:v tylny·
mi kołami na chodnik. To i;amo
dotyczy w:vsepek tramwajowych.
Poza tym w czasie d86zczu czy
odwilży. .;_,oda · będzie apływać a
trotuary, które Slł mocno podn.iszczon„ 1 nierówne. a wiec obfito§ć
kałuz gwarantowana. • ·a pytanie,
dlaczego ra.zem i je.zdnią. nie :t<r
stal"r
wyre~ontowane
chodniki.
nrze.dstawiciel inwestora odPCJWi•·
dział. :i:• KRD nie dysponuje w
tel ch.widł t:rw.•.mocami' l me mógł
!>UY.ilłć ueeenia. Ciekawe. CL'!' mie1111kańeom ul. Kilińskiego tttarezy
moc:r" :Mb:r prJ1.yj11.~ te· fakt s
·~noł~lt ł l'J()'kojem...
t b)

Od

1

~

STOKl - ,.Czarna ktira" n.a ~
godz. 16.15: „Poszuki\vacze zagt: ~
nlonej arkJ" USA od J.at IQ
godz. as.13
SWlT - „Syntt?za•· pol. od lat S
:2 godz. 15; .. Tootsie" USA od ~
iat 15 oraz filmy kr6tkometrat<iwe godz. 1'. 19.20
!Il
TATRY - „Wilk
grasuje" N!Mł ~
b.o: godz. 15 .'lS „Tysiąc millardow dolarów"
- !r. IX lat li S
17 1
H.f't1iA_ _:_ ~;~omandosi a Nav~rony" a.ng, od tat 15 gOdz. 11, ~
seans zamknięty - g<>d.z, lT
!Il
REOd·KOlRD 18- d„Poll!Oejanltka"
łl'. I
2
4
st
go · • .30, te.~.
19, •. Pensja pani Latter" poL Od
lat 12 godz. 12.15
°roJT"SZ
·v
•. Deszc2owa
pani"
,·Ro ·0 .o. godZ. :s. ,.Part~·zancka
es:..adra„ jug. od lat 12 godz. li
APTEKI
.
~1:c<lewicza 20. N1clarnian:11 li,
Dąbro·.,·s:r:ego
69
Lutom!erska
i4>. 01:mpijsl<a <a.
Pab1a!1ice - "> rm:; Czer->:onej SS
1 Ko!1stant~nów Sadowa ;o
at:iwno - t.owick11 33, Aleksan·
orow - Kosc:uszk.i 4
Zgierz:
- Sl'<o~sk,ego 16
Dąbrowskiego
16. ozorków - Wyszyńskiego 3
Bałuty ·- Sźpital im, Biegań"kiego -· corlz~ennie dla przych.
reionowych 1• 2· 4· g l lO; Szpital
lm. Barlickiego codziennie
d'a priych. rei nr ~ ! 8; Szpital
.m :11. Skłodowskiej-Curie
coazien!1:e dla prz•·chodni re•onoJ
weJ nr li. miastao 1 gminy Alek"ancirów dla przychodni rejonowych nr 3 I 5 następujące szpitale: lm. Kepernlka w
dniach
«. 11, is. ~. tli: Im. .Jonschera
W <in.tach: ,, 4. 8, 10, l4 Ił, 2!1,
:?4. 26. 30: Im. Brudzińskfego w
dniach: 3, ~. 7. 9, lit, 13, 15 llł !Al,
::?!. 213. ,5, 27, 29. Dla PrzyctWdn!
Rejonowej nr 9 następujące sr:pltale! !m. Sonenherga - dni ~rzyste Im. Pasteura - en! parzyste.
Garna - Szp!t;:I Im Biernackie·
go - codz:ennle dla
!(miny
~z.gów:
Szp'.tal im, Brud2liń&K:ego (Kos, Gdyńskich 61)
Pole•le
:szott;;: 1:u Biernackie.
go - codziennie dla m. Konatan~ynowa; Szpital lm. Koper.
n'.~a (Pai:ńanccka. 62)
Sródmteścle - Sipltal Im. !larltck1ego
codziennie
dla
przvchodn! ~ejonowych
nr 41
43 ' s i . i
· zp ta" m. Sonenherga (Pie- ""
ni.ny 30\
Wtdzew - Szpital l.m, Sonenber~;!r(•~=r.;n~ra~bwa - Szoltal Im SS
Kopern:ka. CP.a.bianicka 82.)
"°'
• 'euroch··urg La - Szpital
Im. I
Barlicklego <Kopcińskiego 22)
s
~
Okullst;·ka - Szpital im. Bar·
llckle o (l<opc:ńsKlego 22)
Ch~rurg.a C:zieci„c~
._„ttal ~
„ ~ - ..,,„
im. Blernacklego (Pablan!ce, Karolewska 68).
Lar ngologla dzie.;,lęca - Szpltal lm. Korczaka (Annlt c;111er- ~
W':>ne J ló)
·
S
Chirurgia
szczękowo-twarzowa ~
- sz· !tal lm. Barlickiego (KoopoJńskiego 22)
·
Pl;<>ga,r;n~oJo(~~lczańska srrsl)tal ma.
Toksi·kologia - Instytut Medy- i'!
. n·1
acy c(Teray si
li
Wen<rologia
Pu~·chodn\a
D<!rtnatolog!czna (Zaką:tn!l 44) Opr6cz niedziel 1 'wląt.
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A~BULATORlUM

DORAZNEJ POMOCY
Ul. Slenklewfcza 13T,
tel. 35.37-00 w. 31
- G blnet ch.rurg1c1m1
UJ.'nny
całą ohę
- Gahlr et !nletnlstyC?:ny czyn.ny
w godz. 15-7 w dni
wolne
od pral'Y - calq dobę
ul. Ąrmit Czerwonej 15,
tel. 33-95-95 do 99 w. 2u
- G1>hinet
chl.rurgll
czynny
w goaz. 16-7: w dni wolne
od pracy - całą dobę
ul. Kopcldsklego u,
tel. 71-64-83
- Gabinet ~tomatotoglczny
czyn.
ny w godz. 19-7 w dnl WOl'lle
od pracy - ca_lą dobę.
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'2 nostępowania przyrotowaweze nieleg.alnych źródeł i nie sbada.·
v.:szczęte w •P:awach ~ ,apekulą nych prze'z lekarza. Ich wartol6
c.ię - . to w:vnill: ciziałan antyspe- , przekracza 1ume 600 tys. zł.
kulacYinYc:_h.
i:rzeprowadzon.vch
prz~z DU:sW Łódz-Gorna tyli.to w
l połroczu br. Oto i:tarlfł przyldadów.
1
-~nna W .. ! ~r<l>-!ll.l!ława G;; pra·
cu1ac w soołdz!elni „Reno~a. sporzadZaty fil~cy,1n• ~amówien:~ ?'.a
~yroby ~ewi~rs:kie głownie
~1.euii.ce ~1t duzym ~pytetn bluzKl da.nt5lCie
które nastęµme
s1m:e~wa?r hurt~ handlarzom z
„Górn.iaka I wlasotc~~loM: P'.Y watnyeh sldeoow., Wartose mienia, b1td!łcero przednuotem spekulacn o?·
licu
na tlGllad 4 mln zł. Qb1e
kombinatorki zostały ar,esztowane.
Podobny los spotkał Swiatopelka
M •• kt6r:r w Hald Południowej handlował ksiai:kami, wykupywanymi
:i: łódzlci<:h ksieira.rń. Obroty z tytułu uprawiania
tego procederu
OGilNf!l.el:v wysokość ok. 800 tys. ił.
Józef K. snelmlował dla odmia·
ay - równiei: na „G6rniaku" odzirią skórzan• i wyrobami futrzarskimi, nabywany:ml wcze:hdej
w lednoatk&ch handlu detalicznelf!O. W sumie sprzedał tego towaru
za oonad pół miliona zł.
Znaczna cześć uiawn~onych przestępstw to nielel(alny handel
m.iesem l ieio przetVi·orami. W cia'u olerwnyeh 1ze~ciu m!esiecy teio
roku
DUSW
Łódź-Górni
wszczal 11 1>ostępowafl. karnych. w
Łóku których zabez)lieczono 1 tonę
wyrobów mlesn:vch 'POChodzącvch z
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W czasle milicyjnych kontrołii,
orzeorowadzanych z udziałem C.ZYll•
nika sPC>łe ne.a:o na łódz~i<:h tal""
i:owiskach. stwierdzono z.decydowa•
ny brak nadzoru ze strony ich kierow:iict w a. Np. tablil:e iriformui1&·
ce o dopuszczalnym zakresie pro\\'adzenia
działalności
handlowej,
zaw:e zono na ,,Górniaku" dopiero
PO trwających pól roku interwen·
ciach DUSW Lódż-Gótm.a, Poza t~
wyflada na to. ie kontrola orzestrzel!ania z wartych w ni<:h nt'IZepisów wykr cza POZa obsza.r zain·
tere-sowań kierownictwa hali. •t6•
re.a:o dtiałalnośc w tej sferze otranlcz:a 11ie właściwie do Pobierania tzw. pla wego.
Inna sprawa. to handel owocami i wąrzywami. Nadużycia są tu możliwe m.in. dzięki istnieuiu oowai·
nych ró?iilll.c międz:v cenami obo'\\"iązuiac:vmi
handlu usooł~nio
ny n (takie w systemie ajeneyjnyml. a oferowanymi 1>rzez 1>rYwatnvch broducentów i aprzedaw•
ców. któny nie sa ograniczeni eennikam„. Ostat io ooiawiła .się DJ>.
i:rupa osób. trud.n·iaeych się obwotna sorzedażą warz:vw i, owoców.
Za;;;ada jest prosta - kupuje Sli.ę
u aienta powiedzmy śliwki 'pe) SO
zł.. a nastePn ie sorzedaje sie je
- choćbv w .iednym ? mie>jse tzw.
't\'YOOCZYnku
iedzielneeo
1lO
80 it.
(ab)

'
~DZIENl'lllK t.001.&I„ - dilennll RohotnłczeJ Spoldstelm
Wydawnle1eJ .Prasa-li.sł~łka-Raeb'".
W1dawca: t.Odlkie Wydawnictwo Prasowe, t.ódi. ul Piotrkowska 96.
Druk· Prasowe 1aklad31 GraficLne w t.odt.i Reda10Je tnłectum. Redakcja: kod .80-103 Utdi., •L Piot.rknw1ka Ił&. Adres poeztnwy: .. Dt.- t.i>dł. skr. poczt 89. I eletnny:
centrala lt2 !ł:ł oo lł~cry a wt11..ystkimi działami) Redaktor aaeselny: Hearyll Waleoda 39 '5·1&, ta1tępcy redaktora aaeaelne101 84 08-151 H Oł-26, ekre,ara od11nwied1lalny 1li1ekretar1
'ł2 ll4 i'> Sprawy miasta: 33 41 IO 33 ,37 47. 1plłłecinn ekc"inmicine: 12·!8 si, SI· 11·31. łeterepońer: U·f8-97. knltara I 1t•w1at&38·Zl-80. aport: SZ 08 95. ds. łj\cznnśel a cz.vtelnikaml. Inter·
wPnl'je 1 I elt!fnn Usług11w31: 3:ł 03 04. sprawy tierennwe: SZ-23-95 (rękoptsłw ale aamówlonyeb redakcja ale awr~I- Redakcja aeena: T8·69·6S I 78-68· 78. Ogłnsze la 1 aekrolngł
- . Biuro Rt!klam I Ogłoszeń. t..odż. ul Piotrkowska 91, teL 36·'9-71 l uL Sienkiewicza 315( teL SZ-59-11 ~· trełfl ogłosse6 redakcja nie odpowtac':a). Warunki prenu eraty pttd&jl\
ncldtial~ PIJPiK RSW .Prasa Ksią:ika-Roeh".
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TELEWIZOR
csarne>-bialy
cale licencyjny stan
Idealny
sprzedam,
teL
84-50-13 PC> 18.

24

104" , t&nlo, ,_Syren111 103" po wypadku
sprzedam. Tel. 78-36-13.
.
,,SYRENĘ

~33e

32412 g

DZIAŁlt)G rekreacyjną, zalesioną 1000 m w Smardzewie kft.odzi - sprzelam.
Oferty „321!05"
Biuro
Ogłoszeń,
Piotrkowska 96.

DZIAŁKĘ rekreacyjną za21~ł m w Zalesiu
Górnym
kfWarszawy
sprzedam. Tel. 32-18-08

lesioną

SPRZEDAM futro nowe,
łaipkł c:r.arne rozm. SO, kotuch męski utywany długi,
ul. Ksawerowska 42.
32407 g

SPRZEDAM segment mło
d:i:lerowy szer. 270 cm, zielony, tel. 51-00-10 po 18.
32322 g

g

„VW G<>lf" benzynowy sprzedam. Tel. ll-'10-'12 po
1~

:ti429 g

MIESZKANIE własno$clo
dwupokojowe, ff m, bloki, telefon - 1am1eni111 na
wla&10śclowa
4-pokojowe
b!C'ki lub budownictwo nowoczesne Bałuty, inne propoo:ycje. Tel, •28-71 po IO
lub oferty „33605", :B~uro
Ogłoszeń,
P1otrk.owsk.a es.

,,VOLV0-73" c! ętarowe diesel sprzeCam.
Kupię
ciągnik C-360. 84-34-64
do
32':!68 g

20,

•• WARTBURGA 3&3" (19711)
sprzedam. Tel. 5'7-84-43

po 18,

SPRZEDAM futro czarne z
syberyjskich kóz. Mażurska
DOM jednorodzinny z WY· +f/48 m. 168 po godz. U.
g-0dam1 - sprzedam. Rze32315 g
mleślrdcza 23 (Ruda).
32347 g OVERLOCK
spr zed,am.
32304 g

DZIALKĘ

leśną

-

kupię.

I

33-29-45.

32265 g

86-38-69.
WILLĘ z telefonem do' W'Ynajęcl a poszukuję w Łodzi.

NOWY magnetowid tamax
sprzedam.

SPRZEDAM
KWiatowa 16
samochodowy

31846 g

BONY · PKO
33-46-31••

„,FIATA
126p" (19'79)
sprzedam. Tel. 84-93-98.

maszynę do szycia
„Łucznik 451" nlekonteczn1e

G6rna.

11109 g

K.UPilj

segment Lancut,
Głuchołazy, Kujawy. O!erty „32269", Biuro Ogłoszeń,
Piotrkowska SS.
TELEWIZOR
czarno-biały
- sprzedam. 52-33-86.
15089 g
KOMPLET
rzędz"

stołowy

„Swasprzedam, teL

36-M-10.

15078 g

DRUT czarny,
1,8-2 mm
TeL 55-14-00.

półtwardy

sprzedam.
lll059 g

DREWNO opałowe - sprzedam. 31-64-0% wle~rem
1505'7 g
SZLIFIERKJG

wątkó'Cll

kłową „ do
150 x l!OO -

średn.
sprzedam. Głowno

328, tel. ne.

PKWN

aueg

l'UTRO lr&-rakulowe czarne
lltan bardzo dobry Tel. 11-10-20

-

/lpr~edam.

323'8 Il

telewlzor radl<> „Atena"
sprzedam
57-56-00.
32388 g
MELUZYNĘ

dam. 32-59-38.

stereo

sprze32387 g

STATICĘ

lj)rzedam ..
Zb!gnlew Piskorsld, Biele,
62-810 Sompolno, woj. ko-

MASZVNJ!ł dziewiarską

-

„li"

sprzedam. Tel. 51-39-12.
15250 g

TRUSKAWKI sadzonki
- -sprzedam. 51-12~65 .
15103 g

DYWAN 2,5 x3,I belgilje.kl
- spr~edam. 111-12-65
1510ł

g

DUŻY

zestaw mebli „Swarzędz" wyr6b prywatny sprzedam.
TeL
84-95-22
(9-111).

15118 g

OGONKI

norek czarnych,
kreślarski ,,Kulmana"
- sprzedam. Oferty „15090",
Biuro Ogłoszeń, Sienkiewicza 3/5.
stół

FOKSTERIER 10-tygodnlowy (plea) - apnedam. TeL
52-88-40.

28900 g

11388 g

na
pracown4ę
Polesie bi ellżnl:arską poszukuJ41- TeL 33-35-82.
15111.

LOKALU

-- - --- - --·----

-

SPRZEDAM Wars2awę . Oferty 3121193 Biuro ogłoszeń ,'
Piotrkowska 96

- --·-·

~389

g

- - -·-----

ZAl\UENI1$ M-a w Kielcach na Łódt, teL Lódt
86-19-9], Kielce IU-76.
1360I g

MAŁZE8STWO
a
dzleokiem poszukuje mieszkania
w Zglel'!Zu. Płatne miesię
cznie. Oferty ,,32311", Biuro Ogłoszeń, Piotrkowska

3-letnlego dostawczego F!lata !Mp typ
pikap na „Fłata U&p". Tel.
ZAMIENIĘ

52-75-58

96.
M-ł
lub domek jednorodzinny - kupl<iii. Łódź lub
okollca.
Óferty
11 32320",
Biuro Ogłoazeń, Ftotrkow•

SILNIK rtOwY 800 ccm !'lat
l'2Sp sprzedam, tel. 51-89-81
:tm'I' g

ska 88.

OPONY

bi.achy przednie
lai&p - 'sprM<iam. 11'1-&6-00

WŁASNOSCIOWB

m.385 g

CZF;SCI „WartbUqa 100ll"
11przedam, P<ldhalań~ka
m. '1.
111100 g

14931 g

(7-lł).

8226" g

~~~~---~~~~

Ul11 g

matematyka

własnościowe.

•osiedle
Po!ezlerau, 21 m, telefon
- •przedam. Oferty „32270",
Bluro Ogłoszetl, Piotr kowska M.

Kopczyńak.li,

tai.

um 1

LZKClll
10. Tel.

j~i;yka

STUDEN'r z tonii llZUU do
wyna,jqcla m tesznn!Jl. 'l'el.
51-82-02.
32282 g

llk.1, ąi>!ska
0 Fenlksa. ".

ZAOPIEltUIJS

SZKLARZ a uprawnienia·
ml do pro-dzenta :ratctadu
potrzebny.
Oferty
•L15m", Biuro
Ogłoezeń,
slenlr.lewtcza ajł.
,

pa~

chunki.

311-23-56 (10-18).

11131 I

KINESKOPY regener ....
cja 67-33-00 Lubartowlcz.
1$113 Il

:tALUZlB przeclwałonecane
Klaweta 112-3'1-'8. -

111'1• •

M-•85
12798 g

ZABEZPIBCZANIB
Wiercenie kołk6w.

0.'15-0ł,

drzwi .

Dslekan t Ba4a
l'O

UulwersytełU

ii.oo Jtadło 'lllierowc6w. 11.05 Koneert. 11.51 Komunikat Instytutu t.,cz~ści, 1.2.03 .z knju 1 ze .świata. l l.30
Muzyka folklorem malowana.
12.45
Jt<:llnlc:Ży kwadrans, 13.00 Komunika-"
ty, 13.10 Radio
k ierowców.
13.20
1'irzeboJe Belgradu. 13.30 Swlat starych tańców 14.05 Magazyn muzyczny „Rytm". 15.00 Radio kierowców.
18.08 Problem dnia 1a.1~ Ban.Ir przebojów. t'f.OO Muzyka l aktualności.
1U5 Przygoda z piosenką. 18.05 Gorący temat, 18.15 Kon cert dnia. 19 OO
Dziennik.
lUO Minirecital.
19.30
„Pingwiny pana Poppera" - cz. 1.
:IO.os w kilku taktach . 20.10 Koncert
tyczeń. 20.35 Człowiek dla człowie
ka. :IO 40' Anna Segh er s : „T n cina" tr. 1 oriow. 20.so J'a'!'t .,,,. p igulce,
21.00 Komunik aty , 21.05 Kronlka !lpM"·
llowa . 21.15 Muzyko , stadk a sztuk.o.
2'.00 Z ' kraju 1 H świata. M.25 Zblitenla. :M 31 Od filmu do k&baretu.
23.10 P:>nÓTama świ ata. 2U3 Dla t ych
co ni• lubi~ rocka.
PllOGRA..'\f ll

I.Ila Wiad. Uli Na~ym
1.danlem.
1.10 Stereofoniczne archiwum piosenki. 8.30 Poran na serenada. 9 00 U mbeno. co: „Iln l ę Tóż Y" - łt.
9,20
Muzyl<a. 9.:\0 J. D . Gilman, J . Cllv e
- „KG
bez!m l enny oddzi ał Luftwaffe". 10.00 Godzina melomana. 11.00
Zawsze po jedenastej. li .IO Muzy~
ny non 11t<>P.
12.00 Wielka sztuka.
12.25 w stronę j azzu.
te,00
Wiad.
13.05 Serwis Informacyjny (L). 13.10
„Dzieslę6 minut o •• .'' (Ł). 13.20 Z
~ malowanej skrzyni . 13.30 Album operowy. 14.00 J, o . Gllman, J. CUve:
„KG 2-00 bezim ien ny oddział Luftwaffe" 14.10 Muzyka na 33 I 45 obrotów. 15.00 L. Armstrong: „Mo je_
tycie w Nowym Orleani e" - fr. 1.
15.10 TańC?e polskie. 15.30 Folklor na
mapie świata. 15.55 Miniatura Uteracka. t9.00 Wielkie dzieła. 17,00 Wdad
11,05 Rozwiązanie zagadki muzycznej
(Ł"). 11.10 Aktualności dnia (ŁJ, 11.30
„ Człowiek człowiekowi" a.ud.
(Ł). 18.00 ••Takty I fakty " mag.
(LI. 18-30 K lub Ste;eo. 19.30 Wieczór
w f!l harmonH. 21,00 Wlad. 21 05 Wie-·
czarne refle ltsJe. 21.10 Kla$ycy bosa.
novy : S ergio Mendes.

,oo

Trójki Prawo PraiiOwe", u .oo Tr.zy
kwadra;se jauu. 21.45 K lub Tró jki
- ez. u . U.05 In!. sport. 22.15 P<>
fe&U:watu Wra-tlslavls Cantans.
N~ e t y!Jk<> Marquez, ie.oo . z.apranamy do Trójki. t:l.50 P. Aretino „Nauki Nany•·.

12.•

PBOGL-ł.M"'

10.00 Pcnnat ! srozumlŃ. 10.30 Pol•ka muzyka. lł.ÓO Hory:zonty WiedZy. 11.30 Karel Gott w lfylu c c>Unt l'y . U .05 Wlad.
12.10 Rozmowy o
w ychowaniu 12.20 Spiewa zesp. A ndrzej ! E llza. tz.30 „::l.łatysia,k owl e " _od c. 13.00 $wi st wokół na11. 13.25 Soliści Ak ademii
veville' a M_a rrl.ner a.
14.00 Popołudnie Młodych. 1~ .00 L•ktury nastolat ków. 18.10
Lei<Sykon
lekkiej muzy . 16.36 Widnola'!i!!· l T.00
Wlad. 17.0ll Pr imadon na atuiecla Marl a Callas. lS.00 Roawatand a lłtyll
s t yczn e. !l,10 Poe5'ja lłpiewana. 11.411
St udio !:ks pertów. 19.30 Wl.ad. 18.40
Jęz . rosy jskl. 19.55 .,W trosc e o przy11złość" budowa ezkół. 20.so NRD
po ~ lat ach. ~2 .00 Akademia mur,yki. 22 ,!0 K. Kolińsk a - „Stach, jego
kobiety. jego dzieci". U.OO Liryka nutami za.pisana. 23.30 CzłoWlek i nauka. 23.50 Wlad. ł3 .55 K alen darz rad !OWj'

T I L E W

Z J A

lUO .T TR
15.50 NURT

16.25 OT - wiadomości
16.30 „Encyklopedia
TDC"
k'JSin<l8

16.51'.1 Zwierzy<niec
17.20 OT -

wiadomości

17.30 Telewizyjny lntorma.t.or Wydawniczy
1T.45 z' udz:la.lem kore6t)Ml.dent6w
18.15 „Saldo" - mac. SCSP·
18.50 Wy~pien ie
am.basado.ra
Chińskiei RepubMlki
I.udowei
19.00 Dobr8Jl!OC „Jak: wielbll!,d
i
osiołek chod!zil:i do a1Jkoly"
19,10 Echa stad ionów

pROGRAMill

19.30 Dttoennik' telewi.zyjny
20.00 P u bli cy.styka·
20J5 Teatr telewizH Ż-Ofia
Nałkowska
.Granica"
(3)

tłUIO

S%tUkl uż ytk owe . 10.30 MarMe
I ragtimy . 11.00 Row er em u przyjac!ó!. 11.20 Muzyczny Inti.Tklub. 11.50
:r Cla ve ll: -„ K ról szczurów" - odc.
ti, 12.00 Serwls 'T'r6,1ki. 12.0S 'W to11acjl 'T'l'ójki, 13.00 M.
Baranleckl:
„Głowa Kasandr y". l3.10 Powtórka
t ,.,..ywkll. 14.• Koncert y podwójne.

I

PROGRAM I

I

21.45 OT - kornentairze
22.l'l M i ędzynarodowy D:&eń Muz:vki
22.35 ,.Pokój 408"
23.05 DT -

-mgr

lł'rll '

dyWanbw, spn11tanle w,nętn - Xiulleowakl.

PlłANIE

w Ktelcscll.

I IDGll9~

apClki

11.20 Pneboie ,,Dw6jld•

„..

Collqłum Mullłmilll (I.)
Splewa rerflll& KUm11nke

W Uft •

Szkice 'hi~
,

22.00 F!ilm fab!Unlr

"&0LldA1'fC9

KRYSTYNIE RABIEJ
Il • •
I

składaj~

DYMKUA.
oaoAMJZAC~
l!IPOt.•ONO-'POUTYCZNB
oraz K.OLZZANltl ł KGLB.
l'>ZY 'I R:P.PPP „BACtn'll." W
D
pamłęeł
ndldał w

„
MICHAtA SZAJCERA

ldtoMałow&nJ'

ZAGUBIONO prawo ja1d7
Kępa
Henryk Andrzejów,
uL Dąbrowskiej I.
-

U4lll.

ROLAND Truba, Wllcza
ugublł prawo ;)Mldy.

z powo411 qona ll&IS•łr'G ltylego, wlelolatntero praeo-Dla

składaJ141

ZARZĄD, OROANJZAC6B
5POŁECZNO-POLITYCZ!l.'11:

oraz WSPOLPRACOWNICY s
0.0DZIAŁV PRODUKC3I
,,SPOŁEM" PSS w ł.ODZI

z;igublł

M•Ąa

„
TADEUSZ GAWART
emłonek

Wydslału
Łódikleco

•.

Wa-

prawo

l'llozoflcmo-Bllt:orycmepodaj4 d<> wiadomoścl.

.

Dllia •
smart po

wrae6nła

Gł&w
Wstęp

UH
l'GkU
Cierpieniach,

~eh

prHt)"~ą

Ił

lata

ł

P.

CZEStAW SIUREK
Posrse11 od.będzie ile I pał.
d:dentlka 11r. o Sob.
lł
na
atarokatollckhn ementarr-u Ma:rlawłt6w w Dobrej.

Po 4ługtaJ I lllętkleJ eho:ro1t!e
w dniu 12 wrsełnla
1881
~ku
zmarł

&.

n.

„

4911. I Pl'a41ilaflll

n-

k . dnia • wnełala 119' roku
'llkochlUly ~*o OJcleo, Dala.

P.

1111eeJallsta ehlrur1.
Pograb edbyl ~
dni&
u
)>r., o czym sawladamla
słębołrlm amutku

wrzełnla

w

•.

ł

mgr JAN KORYCIASICI

„ .a-a--

K.OLEf:A 'l«B

_ _,.lel, allty-y sesub!k rucbil . . .

Jl.Y &n,rłetn Jtawalera'ldm Otdera Odrouenla Poi.kl. Krsytem JU.
mit ~ajoweJ, Srebrnym 1tr1ytem ZUłust s MłecZamt. Medalem
Jlolllllljl UUae.11 XUOdłlW•J ł wteloma. tn11ylQ), od-Hnlamt lll'ałOWJ'91

ł

WALDEMAR
, POLASKI

WOllSWODZltDCIO ODDZIALV łlDIP w W .
NIV WllZff'l'KICB XOLSOOW,

•Władamłam)',
lllllUł -.ie.'lli'Hłnrnf' IM
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ZGUBIONO prawo jazdt'
Piotr
DzlerSyń.
•k1eg<>Busztyflskl,
12/8.

Ocl--.

ł '·

poclsl~owanla

3228ł'

SKRADZIONO prawo jazdy
Józef Szi.a-z 17 StycznJ,a
17f19, Zgierz.
32283.

S.

atowauyezenfa l'DtJ'Dl ...6w t 'l'ffh11.lkłw llaellaniMW „lakleb, nlonek Presy4.l•m Zal'qdu Oddlńału
W0Jew6dslll•1110 AMP,
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„Zakl'.ad Slusarsk! - Ann.a,
Zalewska i Ewa Pasieka.
u l. Jarzynowa nr ~
tel. 898-15 i 875-90".

Łódź,

aa rozprawc wolny.
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dni• 1 •alłdtdenadla "'· • p4s, ··~
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UNIEWAŻNIA się zagubioną
pieczątkę o
treści -

Pra'Ca wyłotoine, jest do ~du w :Bibl!~
aej Un;wenytetu l':.ód:rlld,e,fo. ul, Matejki M/38.

ł8°0ł-IT.

.,..~walk

ha.?'()8111lde

IUS DT -

32431 "

PANTACHOWICZ MariUH
zgubił prawo jazdy, Lódt,
Ogrodowa 28.

a dom• lll.AJ'Jl,WSltA..

18.30 Wl&domoAoł (L)
19.00 „Po'k:ręd tlow." . -

Ul.30
20.00
Zo.11
2U5

wo jazdy.

,3236'1 g

Bogusław, Wrocm. 16 zgublł pra-

3399.Jt
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l'ROGRAll D
18.00 .~

OSIŃSKI
ła,wska 7

lkle -• publiczna obrona pracy doktoukleJ msr
Remvkl. Długo•~ n.t. „ Wybrane upekty ł'.mkcjon<>
wanla -1ntelektualnego 1 oeoboV1o4ci osób z przewap
myllenla dywergencyjnego lub kOlllwergencyjnego".
Promotor: doc, dt hab. Witold Dobrol<>Wicz a WSP

INSTALOWANIB brnlnJ.
Burwlaz. 84-40-11.

W tlni. Ił wraatn.ta. JIU roJru wmarła po dlugouwaleJ t e1ę!1'iej
ehoroble w wtellu li lat, nana naJukocha6na t.oaa. C6rka, Siostra, •YllOw• l Sawasttrkll
ł. ł P.

powieść A. Camus; „D*uma" odc. ł. 11.311 Trochę 1Wit14!u„. 1UO
J. Clavell: ,Król u,czurów" - O<k.
iT. 20.00 Katalog nagrsń. 20,411 Klub

U>d:t
zgubll

ie dnia 11 patdzlecnl.ka 1984 r. o godz. :ta w gniechu
Instytutu H!atorl;, ul. M. Bue'ZJka :na, sala fi, odbę

JHll g

llOM łi
.:.-~~---'-'--''~·~
· ~·___:. ·

/,

TBLBNAPRAWA Bednarek.

Rogoztńsld.

MYCI• okien. Inatytuojom
raohunki, Il-lit,.._ 1.11&1ew•
u.y.k.

//,

l PA2:DZIERNIKA. li.OO Sel"\WI Trójki. 15.111 Odcień blU•
ua 11.łl Sportowa Trójka. 18.00 Zapraszamy do Trójki. 19.00 Codlltennła
PROGRAM l

Bedn arski
Allende 11 m. 32
praw o jazdy.

JAN

Dzf~kaa I Jlada Wydslału Prawa i Adminl5tracJI
Uniwersytetu Łódzkteiro podają do wiadomości te
dnia li:& paźdzlerntka 1984 r :
'
O &odz. Ul w' saJ.l kanfei-encyjnej (tL2) w smachu
WydZ!alu Prawa i · Adminlstracji, ul Narutowicza
l>9a. odbędzie Sję publiczna obrona pra::y doktorskiej
in.gr, Krzysztofa K.ocela nt.: „Zakres mocy abowllllllljącej mlędzynarodowfl.1'0 prawa humanital'nego w
konfllk:tach zb&"ojnych nie mających charakteru mi~
d:i:ynarodowego".
Promotor: prof. dr hab. Remiglusz Blerzanek (UW),
O- &od%. a w salt konfer encyjnej (Ll2) w gmachu
Wydziału Prawa i Administracji,
ul. Narutowicza
Ma, odbędzie Się publiczna obrona pracy doktorskiej
msr llwy KUleazy nt.: „Pomoc spol~m.a jako zadanie oo,-,ganów admlniSU'acjl państwowej" .
Promotor: prof, dr hab. "Eugeniuft Sm"OktunO!Wies
- Ut..
Prace wy~e •.Ił do W!ltlitdu w Bibl't<>tece Uatw.ersytetu t.6dzltiego, ul. Matejkl !:M. Wstep na ros..
prawe wolny,
33U..k

I' vis a V.la

3{1,

Łuka•

15053 •

ROZPRAWY DOKTORSKIE

okien, sprzątanie
Instytucjom raJachiow1cz,
tel.

wnętn.

w ząrntan aa mleszJta,nl1. Oferty 'Ll$10T", Biuro Ogłoszet\, lłicnkicwicu

GltACOł KonMrWacJa • ·
mochod6w, mycia podwoal,
sllnUtów, Zakładowa 13 (koZA TBUDN11$ hydraulika spawaoN. l!łuozka 13/1 po nlec Przyby11zewskie&o) Koaoo11 a
l'ł.
llłS6 • , llil•kl.

PONIEDZIALEK -

Ló dź , ul. Gazdy 44,
sik Marian " .

32311 g

15143 I

MYCIE

1tarn°'

al•

•
stolarskio,,

pieczą tkę

„Usługi

ZGUBIONO prawo jazdy BERNAT'J;'
Wiesław Stefaniak l,ódi, pienna 18,
Rewolucji T3 m. 1/1.
jazdy.

KOMPLEKSOWA konserwacja samochodów gwar
ra.ncja, mycie podwozi, silników, nadkola - Kędzler

:UW I

wb.anołciowe

t re ści

1509ł

CYKLINOWANIB be.zpyto.
we, lakierowal}le. 38-63-83
Janaklewlcll.
32854 g

anglallkieZamolaka.

lł-98-111

POXÓ.J. kuchnia bloki • .,..
inlenl• na · wł•ksre. Tel.
38-88-13 do g<>cb:. 15. Ofer- PRZY.Jl\~ pr•ce na oyerty „~3113", Biuro Ogłoszeń, l ock. Tel. 32-13-81. ,
Plotrkowaka 91.
l1IO'IT •

DYWAN wełniany nowy t,T x 2,T - •przedam. 55-63 84.
32415 g

1102ł.

Łódi-Górna.

zginął

br.

tal,

CYK.LINOWANIB, lakierowanta •3-84-74 Dobrzyński.
25483 g

MAŁ2Elll'STWO
podejmie
chałupnictwo.
Xoa&al!łlalrAl
28/ł.

ZATRUDNIJł panie umlej11ce haftować. Królewska H

ZATRUDNIJl do AYCla kurtek. Zakład w Tuaynla.
TeL 11-80-U po •·
11181.

Bielaka
- •przedam. L!Bty Nowacki.
aterlldcza 38~1 Blelako.
32288.

33422 g

O&łoneń,

BLuro

Sienkiewicza a,15.

MATEMATYKA, ł!J:yka Wnuk, 14-10-13, 14-44-31.
13S61 •

FIZYKA,
mgr int.
51-89-81.

M-1

MASZYNOPISANIE.
84-11-33 - Buto„

września

ZAGUBIONO

la9111 •

TECHNIK
umoohodOWJ'
podejmie pract1 w .ektorze
prywatnym.
Oferty

ZATRUDNUS
natyc:łunlHt
pomoc kUcł\n1. Jadłodajnia,
Obr. Stal.!n&radu S'la.
111109 &

SILNIK. „u~p" \ gitar111 sprzed.am.
Tet.
38-01-77

tł

owc7.arek alzacki
(sui<aJ
I:,ódt, Zamenhofa 11-18.
32319 g

s

U105 I

„FIATA 850 Seat" po W'J•
padku - sprzedam. 33-00-41
po 15.

M-1

DWOCR lllłodYcll. aolld- SERVlCll „Ftat 125p" - - - - - - - - - - - !
nych mętczysn podejmie Wiskitno MA, Grzyb, Llprac• w sektorze prywat- •tak, 84-łł-113.
nym (a wY3•tki'em nycl~.
"143911 c
tel. ll-Ol-31 lub 11-3&-9' po - - - - - - - - - - 16.
12m g ZABEZPIECZENIA
samochotiów na gorąco. SolanltllA WIBC prayjmie pra°' kowa ł, Uznański 84-62-33. ZAKLAD tele-ra dlomech aw sakładsie prywatnym 30J03 l!I nlk:l Zgierz, Pią tkowska 73
z-0st ał
przeniesiony na
azyct•
płanczy,
kurtek,
spodni. Oferty „32354", Biu- CYKLINOWANIB bezpyło ul 17 Styczni.a 13. TeL
18-28-61
Zawodnik.
ro Ogłoszeń. Plotrkowllka we lakierowanie, teL
32433 gJ
es.
51-'IT-10 Jaks<>n.
---------28290 '
POSZUKU.JĘ
producent a·
PRZYIMlł do nyola kon•
fekcji clętklej renclst• na VALVOLINBI Koruierwacja „piętek" do . pantofli dopół etatu. 11-01-81 wteczo..
samo.c h odów, nowe - n4ł mowych. Oferty „15101",
Biuro Ogłoszeń, Sienkiewirem.
32419 c tychmlast,
zachodnie
tectylem! Gwara.n cja. Be.,_ cza 3/5.
TOltAllZA na •tale satrud- k!tizka 81 KllmlrowskL. POSIADAM „żuka", wolny
nllll Ł6dt, .rar:aynawa 50.
30010 li:
czas, oczekuj" propozy cji.
I 3HOł 1J
ANTYKOROZY.JNB zabez- Oferty „ 32390", Biuro Ogło
szeń, Piotrkowska 96.
RENCISTKA prayjmle pr<>- pieczania eamochodbw na
wykonuje int. UWAGA producenci bran1te azyćie lub inne, teL gorąco ' Supady - Ksawer6w, Łóqz ty
11&-73-53 po 1ł.
11405 •
konfekcyjno-dzlewiarka 113, tel. 15-82-52.
aklej :sapewntam zbyt
30587 Il wyrobów na terenie caleEMERYTOWANA naucayclelka do nauki dzleQl (ł)
go
kraju.
Oferty ,,32391" ,
kL II i III, Małachowski•· NAPRAWA lodówek, prze- Biuro Ogłoszeń, Piotrkowróbki l.odówek „YeU", „FO•
go IO, tel. 84-9ł-'11.
,.Saratow" na J1amr.,_ aka ee.
n•t1 • .ka",
tuk!. Int. Hajdrych, ogro- PRACOWNIJl.j
krawiectwa
dowa
18.
STOLARZA aatrudnl• ohę
lekkiego odstąpię - inne
31361. propozycje. Oferty „32392"
tnla emeryta lub renćlatę.
Tel. 51-74-31.
Ogłoszeń, PiotrkowAltVMULATOJtY aamocho- Biuro
ll301 •
dowe WllZyatkie typy rege- ska es.
do
prae neracja. Naprawa plasty- PRZESTANIESZ by~ H•
BBNCISTOW
kowych, zgnewanie, WY• motnym
utrudni~.
go&podarc:zych
poda.Jąc swój admiana cel .uszk<>d30nych, rea
TeL 84-711-8'1.
do Biura Matrymonial1121111 I formowanie. ~odllca 112, nego „Westa" 70-952 szczegm. Tuszyn (dojazd z Tu- cin, 9krytka _ p<>czt{)wa 672.
KRAWCA
konfekcja sayna lub od trasy „E-16")
352 p
Ci!ltka, dam•ka n.a stałe Urbański.
32338
za trudni,. Tel, 11-311-11
„SWATKA" uprasza sa15211 '
motnych
(14-17)
l':.ódt,
~EBLZ kuchenne wJi]ronuj,
Piotrkowska 133,
'18-78-'0' Miku~
SZWACZK-ę JW aakładllie 32672 g
_ _ _ _ _ _ _ _ _ __;;
zatrudn~. Mote byó emeUłll •
rytk,a n.a 1/2 etatu. Tel.
:tALUZ.JE międzyszybowe . „IDYLLA" Częstochowa •a-'13-00.
l513T •
1krytka 748 - dyskretnie
Tel. 11-87-83 Skrzypek.
kojarzy maUeńatwa.
3282e I
SZYCIE trudne l haftowa3188 k
nie maszynowe przyjmę do
domu. Oferty „1H7S", Biu- CYJtLINOWANIE, lakieroro Ogłoszeń, Slenklewicaa wanie, równle:I: instytucjom,
33-80-69 Bohdziun.
3/5.

„111127",

:U:-1

apl'IZedam. Oferty „14824",
Bturo Ogłoszeń, Sienkiewicza 3/1.

tl

84-19-37.

SPRZEDAM overlock czteronltkOwY, dWulgłowy jaDOW)'. Tel. 36-15-48,

1

104-N lU „b" na
sprzedam _ zamienię
Tarp ana, Ny.;ę. 2'2 Lipca 4% ·SAMOTNY student pocholfil'l!! g. dzenia włoaldego poszukum. 17.
je_ pokoju a kuchnią luiJ
samodzielnego pokoju. Tel.
MOTORYNKĘ nową 11prze34·99-27 od 21.
32286 g
dam, 32-59-38
SYRENĘ

PUDLE białe miniaturowe
rodowodowe
sprzedam.
U>dt, Halit! n m. ł, tel.

ll'OKSTERIERltl
1przedam. Thaelrnaonna :SI m. 19
Ret ln!.a bl. 1.

Ka,rolew na
TeL 3ł;31-26 .
15097.

IN:tYNIER architekt poazukuje M-:& lub M-3. Oferty
„15075'',
Biuro
Ogłoazeń,
Sienkiewicza Sjl.

323'!0 g

poński,

38-1111-4<1.

(~7
m)
mniejsze.
'

SPRZEDAM r;tlnle „Za'POrożea" Mazurska 44/ 48 m ,
166 po g<>d1%, 14

ll!441 g

KUPIJ!j

ZAMIENIĘ apółdzlelcze M-ł

WYPRZEDA!
materiałów
budowlanych Stryków. Zakład Betoniarski (za cmentarzem mariawickim).

ntńskle.

nową. Królewska 24, Lódź

warszta:t

32284 g

33-29-45.

UŻYWANY

AEROGRAF Humbrol, inny
kuplę. Tel 32-Tł-20,

M·ł dwa pokoje (łT mkw.)
wle:towlec Lubin kfL•gnlcy
- Hmlenlę n.a podobne w
Łod:i:l. TeL 55-80-88.

lOll

18131 •

32191 g

ZNACZJU pocztowe - kupi111. Tei:'<ł3-73-17, po 11
111-65 g

Syrenę

SPRZEDAM Nysę
Towos
typ 5211 '!)() kaip!talnyrn remoncde, Tel. 51-'111-115

Warszawa , tel. 34-31-79.

31749 g

BeTel.

1-POKO.JOWB • kuchni"
rMkładowe
Warsuwa
bloki zamlenl111 na równorzędne lub pokój a kuchni!\ bloki kwaterunkowa.
Tel. Ł6dt, 11-02-03.

składaJ4·

-PRACOWl'.~CY

PODSTA WOWE.1

ze
nr

SZKOŁY

189

w

ŁODZI

wiadom<>śoJ

DZmNNIK ŁODZX~ nr 232 (10720) I

I

r

I

WISU 1:1 (1:0)
•

WIDZEW

bramka nie VłystarCzyła ~

Jedna

wagę.,

111 - DZIEKANOWSKI (li mln.)
111 - IWi\N (69 min. 1 karneso) ·
W~DZEW: Bolesta - Kamiński, Dziuba, Romb, MJftbhld Jaworski (od 13 mln. L CzYk), Wrara, KaJrys (od 80 mln.
Knniczuk). Swią ' !t · - Dziekanowski, Smolarek,
WISI.A: Zajda _ Nawrocki, Bodka, Skrobowakl, Knpl6ald
Banaszklewlo. (ocl 11 ml.n.
- Lipka, Jaloęłla, Nawałka lwlerezewl!lkl), twan, Wróbel (od 88 min. TargoH).

leah&ltmy ac>

~

•

nedZ!e-

,_: aby nie pnie~ . choć niektó.

IV z nu liczył; naw-et na oel'llv
9llk!oet. Po WY\!l()k!eł wy~a.nej ?:
m6ł HSP6t podnlful e;ł<l'Wę
cowtedział na· oomeezo.wei konferene•' tm1sow>eł prowadzący od
7Je!l1)6ł
dwi\1~łl ty~ni k:rakow91d

Lech1-

łrel1Ar

LeńezYk

Orest

owszem wHlaey nosł11
do.U wysoko. Pnynajmnlej do 19
mlnn•y w któreł uo ładnet. skład
neJ lłlr( tł wl!h:ewskłe.ł druhny kra
CłowJ'.

lrowłanlt· utraellt bramkę I najpra.
wdot>odobnleł w tym momencie det-

rz

po tr.:z:yd11.1.estu minutach St'r ·

kolejnych llfnielców

,„

TE~ SPOSOB

dalcc.11 z uńetu lnnuch .!]lta•t) dyskuJalit w I kolejce ekstrakluy sd&·
f.11.fe lł4 od toletu tygodnt o ,,aprawt• W'tjosa". Przypomnijmy, t• 1 ły e~zamln nasze drutyny „ekspor111umdnlJca tego prry meczach wy- towe"? Spra wd:zian ten nl• wyjudoUJll(!h me mogit kotty8'U1ć do· pa.dł korzystnie dla ,,pucharowej
lt11Chcza1 zarówno trener re-prezenui- czwórki". W Zabn:u Pogoń Szcze1e1c I opiekun
_,, .t. Piechniczek,

„

u

ł•IJ4ml

łO\OJI

u puch4roto11 mecz rewanosroDonu.
1 .ta!"hua do

teczM decyzJa w te1 sprawi•

'1114

14palć d%łJ tD Warszato!e przed od·
Obecność
lotem toldzetosklej ekipy.
%8311'0·
Wl.11194 oraz Wójcickiego 111
&e z'114emłe wzmocni stlę uderrenlo·
104 W!dietoa w lrodowym rewantu
Dulłcz11Jcamł.

1

2'a.k t014e „spratlld · Wija.a" będ~I•

Mreazele zalatuńona . At• ni• je~t Co
1td111ł!/ pMb!em. z którym borykala
lc!ubu.
st4 • dilafacze uńdzewirldeąo
dtentetme~s!(.ą

Zgo(lnte z

umowa za,;

11141't<! nłe17d!lł między · „ste'f'n!Jtaml .

UHSrnaw.~ktef Legli ł Widzewa. łód«·
ltl kłub ml•tł . opu§c\6 (wypełn\ajqc
woj$kO•
obouńązek odbucla słutb11
wefl doptero t0 pnynł'lm roku WraWłj(U I M11ltt1hkt.
f« ~tołqte!c,
01<-azało 114 tymczasem, :tir o-tnyna
"'411 onł k4rtv powoł4nta jut

„. -

. Mn rok.

IJ

cin DrzeltI'ała w miernym stylu 1
tamtejszym Górnikiem. Szczectruanie zatracili awol• dYIPoZYcje 1trzeleck• i: paezątkowe1 fazy wal.kl o
DUnkty w mbraklaa!e.

(10)

.

··-

'

w w rJWal4zac:)l o mi.trzowPo 18 latach przerwy
tytułJ.
zawody pań.,
wznowiono kolarskie
w
ktbre ubiegały slę o prymat

..J
-1it

kraju. w zawodach uczestniczyły 2•
saWOdnlczld. w tym reprezentantki

tomaszowskiego .Startu. z aatysfak•Jll łnforrnujemy, te tomaszowlankt
IPłłlaly lllę na pbdszczeclflsktej aolle doskonale.
W w-yłc.l.gu Hniorell: (czas6w·k a na
il kin)

tytuł

wlcemisttzynl POiski

sl.ę

2l8CZęli

be!"d!Z

ł nerowówka
8lli~ ć. Pośl)1ecll
Pt"ZYni<lelły 1edMllt !!Mle efie'kity od

OC2lekii'\Vlal!lyeh. Na ni.re 2idał SJ'd te!
J')OŚpiiech . ~. w Cl!ltatn1!~h
llrzeclh mfuliUitach, k~edy sęd-z!a DokaT'f!kę
ka:zał Na;ws1oe e2'er'WOri"
(wczefo1e1 kTak0W1Ski! awodnlllk: upomniany był Mltym karloln11kdem).
al!'bllbra
Z końoowe~o gw'll'Jdka
(mecz im)w:adrl.'lł w n1e
najl·ep.szym 1ednalk styim P. :r. ~

gł6w.nei?O

W-wY) na1bairo.Z!e1 7AdMl\1'oloen,I
by>:li p!11k:ar.:1Je W'll!lv. W łJa.dinym ra-

z

zie goopooodane, k:tórzT
w~

ref

-

za!)l!'eZen~

1'!'2ledetn!ł
m1e1my nadtlieję

n!estetv

1<1k<m!l\lf!ł

w

środoiwym

gn:, ktt61!.ie
~

T'l"W8Jl'!!u

Aarhus. Podóbm.le jak W':lsła do Is-

landii, ekl'Pa Widz.ewa udale

się

TABELA

1. Legia

I. WIDZEW
3. ·Gómi'k Z.
4. Lech
li.

6.

Mot.or

Zagłębie

7. Radomiak ,
8. Pogoń

9, Bałtyk
10. GKS
11. Ruch
12. Lechia
13. Wisła
14. Górnik W.
15. Slask
18. ŁKS

13:5
11:5
13:5
11:7•
10:8
10:8
9:9
9:9
9:9
8:10
8:10
7:11
6:12
8:12
6:12
8:12

14-T

1-1
8-2

9-6
10-S
12-11

10-9

S--9
&-li
7-7
9-11
8-lł

·6-8

11-15
8-12
S-f

W 10 kolejce ekstreklasy cra8 I 7 paźd'Zlernika br.: ł.KS
BAŁTYK. RADOMIAK
WIDZEW, Lech - Górnik ZaLegia, Pogoń
brze, Lechia Motor, Wisła
SJl\Sk. Ruch_ . - GKS ~atowfce, Za1łęble Górnik Wałbrzych.
ją

W

kategorlt

llłl

uulę

1 Innę

juniorek

•

drużvnT

takte

zapowiadał

wzmoc-

nienie. I to d czterema piłkarza
mi. których nle 1pr:z:ywl6a:ł przed
łYIOdnlaml

do Łodzi.

fatatme prezentuje
Wyjątkowo
słe pn:ed łrodowym rewanżem w

AnlUł mistrz Polsk4 - Lech Pozna!\, któi:-y ni• ma b.dnych 1Zans
w p0jedynku z Liverpoolem (zreszt• ..kole.larze" atracili szanse lui w
plerwszvm meczu). I to nie tylko
z nowodu ko.ntuz11 niektórych za.wodników lak l>l'Óbuje usprawiedliwić drużyne trener W. l.azarek.
Jed:vn• ,,atrakcl•" .oboty I nie·
dzieli nłerwszo11<$!oweJ to zmiana
na t>OZYeM lidera. Miejsce Widzewa
zajeła. warszawslga. Legła. Za. tydzlei\
dzlesl1tta kolelka. ))() której kadrowicze zaezna 'Dl'ZYl(otow:vwać ale do

HOKEIŚCI

WYNI1tlc

PRZEGRALI
w TYCHACH
W

trzeciej

Il':• rr:as
- Anllana
AZS Gorsów 11:11 IJ:ZZ
AZS W·wa - .Po1nanla 25:24 19:19
28:18 U R:!!
Gzuowald - Hutnik
31:16 35:ZI
Korona - Siąsk
Wy'brałe
Posoń -

kolejce h<>kt :!owej ekwystąpił na lodowlprzegryWająe z tam-

straklasy, ŁJCS
1ku w Tychach

TABELA

tejszym GKS S:4 (1:1, 0:1, 0:2), Pod-

opieczni W. Koayla · pod<>bnJ.e jak t
slaby
przec!wnd.cy rozegra!!
Ich

mecz, a

ŁKS

•tracił

dwie bramki

w ottta.t nlch dwóch m!nutach meczu. Bramki zdobyU dla ŁKS
Masłowski

I Stopczyk, a dia GKS -

Drasyk, Worwa. Bednarakt I Półka,
Poz09tałe wYnlkl.: Napn6d .Janów
- GKS Katowice l:C, Zagłębi• Sol•
nowlec - Podbaie Nowy Tars ł:I,
1 Grecją.
Unia · oiwtęctm ' - Stocznlowlee Od,
(wrb.) l:ł, Polonia Bytom - cracovta łtl,

prowadzi
Jtopyłow (ZSRR) przed swoim kole14 z reprezentacjt - Pla111latlnm I

•

•

•

.
(Wloch1) ro1egrano . dofOCllnY w:vtct1 parami zawodowców.
B.
~wycłętyla dw6Jk• I'. Moser Rlaautt przejetdtaj,c tt km w ••·
... l tod&ł1l1 l Sł minut.

1-

W

'lftnłe

W PIOTRKOWlll

rozegrano mt.taoW
llhf'• Potald oldbojów w jeldzl.e pa.
tamł.
Mtstrsoetwo Pc>!skf sd.ob7tł1 "- 1a1116akl - .1. Polak (!lełchat6w). W.
Płotrkowle

ft;eWCrytańl -

r.e.,,

w

A~ Kanł.'Ote1d ~~

•

•

llCł w grup.le IV. W
prow.a.clząc· w plefWl!zej
podz!elU etę pun.kitaro!

11 Górni.k lem • . 2'4terakt Boruta przespotkanie z Bzu~ą. Pozostała
wynUtll: Wisła - Polonez 1:0 (O:O!J

łołyl

Wł6knlan

3:D
UHU•

GKS W-wa

(1:8),
1:8

AZl5
(0:0),

Zdr6j - Legła Il 0:1 (0:1), Okęcie Prosna J:I (l:O), Unta - Lechia 1:1
(0:0),

Prowadzi
W taibe'.11 tło.li 11 g617.
nada1 ursue, ale depcze m\l po pl.tach Unia (oble dtutyny po 14 pkt.).
Lechia, GKS, Wisła l AZS . tut, łluł,
tylko o jeden pWI~ mniej od pro.
Boruta znajduje
w.adzącej dwójki.
1111 na 8 pozycji ('f pkt.), a Orzeł o
„oczko" nl:l:ej z ł punklta·mł.
V Wielul\akl
grupie
Gr,ający w
Klub Sportowy przegrał 11 s1tmte •
ROW

O:ł ,

ORKAN 27:13
1

·

1.

1:0 '1211:1100
T:<l 1110:91

Wybni~e

I, Hutntlr.

J. Pogol\

ł:S

•. Korona
Grunw.al4
6, PosnanJa

ł:ł

ł.

7. ANILANA

•.AZS W-wa

I , AZS Qormóy

10. SI'9]l

83:'11
lli: 109
103:1Jl.ll.
i:• '18:'10
l;I 109:U8
S:& 84:93

•=•

StY

lał

93:1107
llł:•L18

pokonał Bu1!4enłie!d
ANGLIA, PrOWa~a W' taibl!IJ! an• Blrndn.ghglel.ak1ej eksttaklasy ze9p0ly TC>tten- 1:0, a oxt<>rd W)'llral z earli.te ł:O
W7nlkl • ke>aejld
BUNDESLIGA,
hamu , Notittngham Forest I Arsena8 spotkań. 1 ligi ptłkarsldej
.RFN:
lu wYgrały aobotrrle pojedynki
Eintracht - Armlnl.a 3:0, Sch.allc:e Oł ·
kolejki L'igoweJ.
Na . czele ta bell nadal znaj~uje się - Filntrachit 3:2 Haml>urger - :re
na Ktaaei:J.autern i:2, J'orturu we,._
Tottenham który podejmowuł
wYigryWając der 3:2. Waldho! Mannh Mm BaswoL-n boisku Luton
także u sle- yer 2:·1. FC Koeln Boru118ła I:~
4:2. Notttngham grai
ari:e
Pltk
:1.
3
M.
Norwich
Bayern
b [a t pokónał
Bohum - Bayer o:o,
Arsenalu epot1<al1 lllfl 1: Coventry na Stut>tgard 3:1, Boruala - Karlllruhar
fiol~ku przec!wnllr.a, alf! Odnl·eśll rów. SC 3':3.
.
C21oł&wka tabel!:
nlet ZW}'cjęstwo 2:1, Pora:llki doz,nal
~aye'l'.n M. - ·1s pkt., ~ ' t
natom!Mt Liverpool, ktbr y pOdejmowat na lrWOlm stadionie ShefMę-M Hamburger - po 8 pkt_ Weflder, J'Ć
i
Kadserlautern, Waldhoł Eintracht
WMnasda)' przegrywa j l{it G:I,
Bayer L, - po T pkt.
Ud.rem tabeli Il 11gl angle1t11ll!ej
kitóry w;rprzl!<lza
Jet1t Blrm1ngham,
o I pkt. Oxf01:'d. Dy staI111 p<>mlędzy
t:vmt zespołami .nie zmienił się. jako
mecze.
'°botnl•
te oba wygralS'
ml„
MARATOM', »tryclęz°' VI

•

•

•

w

BK ROCIE

warszaWSklego rna•
Rudnik (Biaw czute 2:211.111 g<>dz.
mt•;!llc\e
pierwsze
Wśród k<>blet

łystok)

został Mirosław

ujęła

Stefama Xozl·k (Rybntk)
.
1:08,03 go.ds

Goście

Nowy. trener
„. „. .... "' ............
....:r
(IO.....,..
łd

Jolda

nalłmnlut ca!4dało li• ' " Wointaka (,Jcr61" środkowej 1tref7 bolska), :Kasperklewloza, Plloha, Waw•
rsynlaka, no 1 Matualaka, Mót'y
co Pl'lllwda za duto nie biegał. ale
na paw.no był jed.n.ym s naJlepazych ogniw awojego zespołU. Tym
ruem słabszy dzień miał Wlęzik,
ale trzeba wziąć ))Od uwa•11 to. ie
))<>turbowany 'PO meQiu z Włólmiarzem Pabianice :n.le za bard2o mógł
11111 wYkaza4 1wol.m4 umiejętnokl•mł,

start odnd6sł mµkce1, a ja a J)l'ZJ·
jem.noścl• zanotowa~em na boisku

obecność Wiesława

Serka. To du!e
WDDocmlenie zes))Ołu. Jego umiejęma gra 'PO lewej stronie boiska
w liniach defensywnych dawała
rwanncje. A to alę naprf.Wd4t liczy. Szkooa. te ten zawod'llilr n!e
został J:>Oltwierdzony do startu od
pierwszych lł1owvch sl)Oltkań...
·
Teru Dl'ftd startem bardrzo off!tkł mecz llgowy w Warszawie przeclwko Polooil. Wy,rr.ana. edy spojn:y alit na 'tabelą może 11p0wodcr
wa6, te nawet plerWS!ZOligowe u·
P1nc!e •Il mot'Mwe. Czy w Starcie
ICJbU I łefo lldaje IPf&W.1.~

k.'°'

C., -.)

I

co ?.... .

a. 111 fllft,_ stal ft. w. •:o Stal M, - Cracovia

llMła
(1:8), 1afr\eu..nta -

· ia-~

lał . - a.res
111 - BarOI
1:0 ,._ Baro•
STAB'l' -

•

ł

Be·
1:1

K.ozońa 8:1 (1:1),

ICIOctpol - Wł6knta.r1 2:1 (O:O), Start
d - s..p. (81 mhlJ.
- Górnik ll:O (1:0)1 Błękłtnt - Po•
1:1 (l:O), Bła1 Rs. - A.via 1:1
tonta
l6ł-. Jrill!lb - Cur,ło (Iglooipol).
PIWmN.e ~ego Wl6lmi!&- (I.Il).
na ~~ na m~ do Igl001polu Dęb!ica • ADllrze,fem DobroazU:ł
tł:I
kilem Mil> '8:1 J>O!l7 ~). t. B'allln&'lł
24:11
9: 8
k;tóry w miej9ce byłego ~ow t. ~001>01
1':11 9:11
Stal IL
ca. - Clleslawa Fudaleja prowaidził :ł.. Avta
1'1:'1 9:5
~.
111:!1 8:'1
I, Górntll:
SUikioeft eo prawda nile o&iióe'l, I. START
10:8
9:5
•tr&cił gola '1, Po1onla B.
bowiem Jelo IJeaPÓł
8: 6
9:9
1:8 8:8
niem.ail!łe na mmutę przed zakoń- I. Korona
'1:1•1
9:9
ezeniem teł !~gowej potyozktl.. Sita- 9, Jagie'l.lonł.łl
CraC<>Vla
e!ekiaiwio6tk" będzie tutaj 10.
.lil, Resovta
fakt. te tydzlei\ temu Oracovia (je- a2, Stal RZ,
den z ltandydaitów do ekstra.kl.asy) tli. WŁOKNIABZ
?rZelrała 0:1 w 90 min. spotkania. lł, Stal St. W.
Ten. ~ ~waemy bez komll!ll1- Il. Błęklitnl
tl!Jl"ZL Jak twierdrzl llPIM~wca li. Polonia
ty~

PAP~ bej Ug~j potycz..
kił walC'ZY'l1 do końca, no !... wy-

w.a.!czy11 upra!!nione ~estwo.
WY.NIK.I GJlUPY 1: OlimPl•
Gwardia 3:S (!:1), stał ss. - Cbro·
Stilon
bry 0:1 (0:1), SSOm'blerkl ·1:1 (0:1), Moto - Piast G. 3:0 (3:0),
Oba w. - Z•llł~'ble L. 1:1 (9:0),
AK.li H. - Zawlna 1:1 (111), V1cł?·
da: - l!IJęza O:łl, Chemłll: - Zalł•·
bł• 1:1 19:11).
Pl'Owa4'll

ł Ila. . .

CMira ..,_a 9qtę'bl-

WYNUU 11 OllUP'l'c Rułlltk -

l'O-

•

UczestnlkÓw mantorua - "'"·
r.uCZNtcTwo. Podczas odbywaj,.
c:o-ch Ili•. w Gorz<>wte Wlkp. zawo.

IGLOOPOL - VVłl>KNIARZ PAB. 2:1 (0:1)

rozczarowali

f1I mia. eołbnW
(Il mln.)
('li mln.)
Plłoh.
Ossowak »•wtdowtezem..
Clejka, Serek
Wawrsynl!łk.
Odnotujmy, te aa ton:e .,, Medel- Kr1yosmanlk (od 85 mln. MoleaI. i.apalenko (ZSRR) ustanowił
h
P, Woinlak, Kasperklf!wlOZ,
łekord łwlata w w~1gu na ł lun, da),
Wlęslk · (•4 81 · mia. Kał), Baro•,
..,.kuj~ - · ł.39,11 mUl.
Matusiak.
ll:olum'bl.j-

L<>Ctz:l Orzeł,
połowie 3::1

dzynaro<lowego

Polska drutyna
ftnaie ,,czw6rkl".
(St1111ntew1kl; Dawtdowlez, TUrowsld)
w WJ'śclgu
drugie mte)lce
Włoskim, ustłłt)uj,c jedynie .l'rancuIOm,

atrzost'WO III

ratonu

łalęła

W . ltiuyfłkacj( og61nej
lklego tournee torowc6w

8111 kolejne mecze o m!-

Odbyły

trucieJ koleJkł ekllUaklaa,
czach
zesp61 Pogoni Zabru,

' START - GóRNIK KNURÓW 3:0 (1:0)

Kadd llobne 91>lsul• Il• natll to-

maja.

Łodzianie lepsi w„młynie

:iwyclę

"'"'" UCZfftD1CZl!Cy w 18/WOdach w
L.
Kolumbii Na ~rze w Peretrze
lłępnlewskt wygrał wY~lllł aU11t.raU..1Jkł. a B. Dawldowfcz wYstąplł w

n

ZREMISOWAŁ

ORZEt·

.BUDOWLANI

wyprzedzając urBernack~ (wnY-

•

rewant 8 1

i

s•

1Ude ze Startu), W wYści«u na ł1
dTU·
km I. Bernacka wy-waiczyla
••ml.a~•.

•

doskonałą

do zdobycia orowadze.nia, a
w 3 min. ' późni.et Stelmasiak nie
bramki. Gdyby
trafił do pustej
górnicy pokazali klasę zb1lioną do
tej z ubiegłorocimej jesieni., meci
móał być przez nich wygrany i
to dość wysoko„. ŁKS ograni.czył aię
bowiem do pilnowa.n ia •własnej
bramki. Trzeba jednak · przyzlllB.ć,
że kontrataki łodzian -'; choć ltie·liOZl!le - były azybkii.e i eroźne .
„Festiwal" zmarnowanych przez
Górnika 1Ytuacji trwał również i
w drugiej części meczU. Zemśe-iło
si• to w '51 min.. kiiedy Baran wy~
korzystał chaos w obronie lf<M.podarzy ł zdobył prowadzenie dla
ns to orawgości. Ostatni. kwadM<
dziwe oblężenie br amki ŁKS. Uikoronowane wreszcie bram.ką Stelma.slaka w 86 min. Gdyby mecz trwał
jeszcze 10 mln. to kto wie. czy górnicy lilie wvmęczyliby w koncu
zwycięstwa (ocena PAP).
W Górniku aktywni byli Stelma&l.ak I Dolny, który był widoczny
zarówno w obron ie. 1ak ! w at.a-

Obradu jący "' Zurychu Komitet wy.
konaiwczy tJEF A podjl!ł decyz3' te
mecz Pw:haru Europy rozeaa
grany zosta·n ie 21 mala 1985 r.
lłtP.dlon!e Heysel w BrukseU.
Stadion Feyenoordu w Rotterdamie
aas '•
b•fdz.!e natomlut 1S maja
aren;i finałowego pojedynku Pucha•
De<:yduru Zdobywcbw Pucharów.
jące mecze pucharu UEFA rozegrane
zostaną, jak wiadomo, sywtemem meca

fi·ńałowy

„

Beata Btelas, przegrywa. ellmlna.cyjneiro meczu
se szczectntank' - M. san-

t7la Anna Gnetner

Truszczyński zmarnował
okazję

był

·~-ze lepiej \MIJechałJ :!el młod:..
(Blelas, wywalczyła
... lroletanld
Il
takk „srebro" w- wyścigu na
lim>

Clatpodarze ate:kowali właśc iwi•
przez trzy czwarte meczu. Były to
jed.nie.k. akcje przeprowadune bez
animuszu I Polotu. Już w 6 mm.

do

DanH samolotem C'Zarterowym 2!5mlell!llooWVm odit-zutowym •„Jakiem''.

WBrukseli i Rotterdamie/

Dwie porażki Anil~ny .wGdańsku ·

:trYW•lczyła

JllC ł1lko

widaieWla.cy

WYNIKI I KOLEJKI EKS·
TRAKLA$Y1 Widzew - Wisła
1:1 (1:0), Górnik Włb. - ŁKS 1:1
(O:O). LecLa - · Bałtyk l:Q (O:O),
Górnik - Poz<;ń 1:0 ~0:0), GKS
- Ruch 1:1 (O:O), Lechia - Radomiak 2:1 (1:1). Sląsk - ZaLech
głeble 1:1 (0:0), Motor 1:1 (0:0).

prowadzący mecz sedzia MaQiek: 11.
OPOla n ie w;nał dwóch bramek. 1)0
j~dnej -dla każde.i ze atron.

Górnik riracłł 1 i>kt. mimo lź
n!eco lepS"Zym od
zesl)()łem
Tym samvm. który:m i:>ilk1'1!":'&.'> WiW meczu e mtstrzo~kie punkty tomlu. Kolejny UCow1 mecz Bud<l'llJW
odb'.V'll ZWTdeska 1'0'd:r6t na ŁKS. Jednak na))Utnlcy dem<m.stru- w I lidze, r.ugbl!śOI łódzkich Budow- lani rozegr.ają dopfero 211 pa:Mzlef•
Wiało nu~ :s boblra w Łodz4, d?'JE!Wa
strzało· lanych gościn na własnym stadionie
indolencję
:wyjątkową
ją
Sreziec1Jll.ie.
w
mec.z
nlka z Lechią w GdaMku,
irdz!e stanęły do walki Widzew l tL!?OWY
wą. a luki w obronie na.dal są 11po- „1$" sochaczewskiego ork.ana. &potkrakowska Wisła. a remis na wiWTESLAW WROBEL re. ja'k: poda.ie PAP.
WYNIKii AZS - Czarni 8!:8 llł:8'.
kanie wygrali Budowlani 2.'1:13 (1•:3),
dzewskim stadion.le mógł jedynie
Lechia 13:16 (10:0), Budowla•
PuMty zdobylł dla Budowlanych: Skra
usatysfakcjonować zest>ół krakowOrkan !7:13 (18:3). Ogniwo 'Dl 1K. Matczak - a, P. Zapędowskf ~ Posnanla 19:3 (3:3)
.
9, s. Sawicki - •·
ski. W zesoole łódzkim wielu · za•
Łódzk.1 zespół dyktował warunki
wodników wvnzvwało Jl& bo:l&ku
pr.z...wagę !. AZS W-wa
11 !81:1M
zC:ec;vdowa114
majl!C
gry.
zmeezenłe. które w oplnJ.1 trenera
Budowlani
z.
31 !39:119
w „młynie".
W. Żmudv minie jednak do puchaW 119botę, w Bytomiu łóM.ka dru- 3 Orku1
21 158:14'7
rowej środy, W Widzewie widać
2ł l.$1:.138
Zawodnik ten takie :sdobyl naJ- :l:yna rozegra rewantowy mecz pu- ł. Lechia
drugiej koleje• rozgryWelt
u 1'1!! :%18
było wyraźnie brak dwójki ot.oło
dla S'll!ego zespołu charowy z czarnymi. Pierwszy mecz 5 Czarni
ek&traklasie m~czyz.n 1zczy- wtęceJ bramek
Ogn1wo
6.
w y grała drutyU>dzl
w
ny
a
Ul 122 :'1911
rozegr
rewanmeczu
wczorajszym
we
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