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~.Drogi do zwyc. ięstwa

11

Zorganizowana dla uczczenia łO
rocznicy zwycięstwa nad hitlerow1kim faszyzmem i 40-leci11 Układu
Warszawskiego, wielka jubileuszowa ekspozy~a plastyczna „Drogi
w
do zwvcięstwa" zgromadziła
warszawskiej „Zachęcie" ponad 400
prac 136 autorów ze wszystkich
działów sztuki.
W niedziel41, 2 bm. wy1taw41 zwieI sekretarz KC PZPR, prezes Rady Ministrów - gen. armii
Wojciech .Jaruzelski. Generał zapoznał si41 z bogatym dorobkiem
tej interesującej ekspozycji. Szcz:e&ółowych informacji udzielał komi11rz generalny wystawy prof. Bohdan Chmielewski, jak również komisarze poszczególnych działów.
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Dziel4c si41 swymi wrażeniami,
ien. armii Wojciech Jaruzelski potwórcom zasłużonych
cratulował
nagród 1 wyróżnień oraz złożył im
życzenia dalszych wybitnych osl11gnięć artystycznych. Wyraził równie! uznanie organizatorom wystawy w „Zachęcie".
(PAP)

XXII MFFK

dla filmu
jugosłowiańskiego

Zakończenie

Krajowej Narady Partyjno-Gospodarc zeJ

•

Sprawozdanie z obrad zespołów problemowych Dyskusja plenarna
Apel o podjecie socjalistycznego wspóhawodnictWa pracy
Wystąpienie końcowe Wojciecha Jaruzelskiego
1 BM. ZAKO.NCZYŁA SIĘ W POZNANIU llWlJJJNIOWA, KRAJOWA NARADA PARTYJNO-GOSPODARCZA. JEJ OBRADY PROWADZIŁ I SEKRETARZ KC PZPR, PREZES RADY MINISTRUW,
KOMISJI REFORMY GOSPODARCZEJ, GEN. ARMII - WOJCIECH JARUZELPRZEWODNICZĄCY
SKI, KTORY WYGŁOSIŁ TAKZE PRZEMOWIE.Nrn KO!li"COWE. DYSKUSJĘ PLENARNĄ I W ZESPOI.ACH, W TOKU KTOREJ W PIĄTEK I W SOBU'J:Ę GŁOS ZABRAŁ CO TRZECI SPOSROD PONAJJ 500
UCZESTNIKOW TEGO GREMIUM, PODSUMO"AŁ CZł:.ONEK IDURA POLITYCZNEGO KC PZPR, WI~
CEPREMIER - ZBIGNIEW MESSNER.
Poznańskie forum partyjno-gospodarcze dokonało wszechstronnego,
wnikliwego przeglądu procesów reformowanj.a naszej gospodarki. Obrady potwierdziły nieodwracalność
i wagę reformy, przyniosły bogaty plon w postaci wniosków i propozycji doskonalenia jej rozwiązań

krakowskim kinie „Kijów"
2 bm. XXII Między
narodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych. Po obejrzeniu 93
filmów reprezentujących kinE:matografię z 27 krajów, jury pracupod przewodnictwem czoło
jące
wego polskiego dokumentalisty prof. Jerzego Bossaka przyznało
Grand Prix „Złotego Smoka" jugosłowiańskiemu filmowi „Brak radnika" (małżeństwo robotnika) w
Miroslava Mandica
reżyserii
przekonującemu obrazowi o determinacji czasu w życiu współcze
snego człowieka.
profesjonaln11 „Brązo
Nagrodę
1 bm. w przerwie drugiego dnia
wego Smoka" jury przyznało m.in.
Andrzejowi Dąbrowskiemu za zdję obrad narady partyjno-gospodarcia do filmu „Lać światło" w re- czej w Poznaniu odbyła się konpełnomocnika
ferencja pra90Wa
żyserii Witolda tukowskiego.
CPAP) rządu ds. reformy gospodarczej,
Władysława Baki. Stwierdz;ił on,
;>d:i: przebieg nara y dowl>'i
trzeby tego rodzaju •potkania w
reprezentatywnym gronie, poświę
conego w1zechstronnej analizie, ocenie i podsumowaniu 'dotychczasowego przebiegu reformy. Narada spełniła oczekiwania i przynosi
bardzo bogaty plon. Należy go
rozpatrywać w -trzech aspektach:
Jak· wynika :z ostatnich donie- polHyoznym. Z narady w sposień, niezwykle silne tornado, któ- sób jednoznaczny wynika, i.ż jedyre przeszło nad północno-wschod nym kierunkiem wiodącym do renimi rejonami Stanów Zjednoczo- alizacji celów społecznych przebunych spowodowało 84 ofiary śmier dowy naszego społeczeństwa jest
telne Nie ustalono jeszcze losów kierunek na jeszcze · lt0nsekwen30 dalszych osób. Zywioł najwię tniejsze urzeczywistnianie uchwał
ksze zniszczenj.a wyrządzil w sta- IX Ziazdu PZPR. ,Jeśli ktoś linie Pensylwania, gdzie szereg ma- czył, że następować będzie jakaś
elementów
łych miejscowości i osad zostało korekta ważniejszych
dosłownie zmiecionych z powierz- programu IX Zjazdu, to przebieg
chni ziemi. Ekipy ratunkowe wciąż narady upewnia, że byłoby to dziaprzeszukują zgliszcza i ruiny do· łanie niezgodne z nastrojami spomów, tak więc bilans liczby o- łecznymi, z doświadczeniem, z kiefiar jest niepełny. Tornado znisz- runkami, które kierownictwo poczvło też dziesiątki kilometrów li- lityczne i społeczeństwo uznaje za
nii elektrycznych I telefonicznych. właściwe.
W

zakończył się

tak, aby skutecznie oddziaływa
na oczekiwany rozwój gospodarki, zapewniając systemowe warunki wykonania trudnych zadań
NPSG na najbliższe 5-lecie.
Drugiego dnia obrady plenarne
Krajowej Narady Partyjno-Gospodarczej rozpoczęły się od złożenia
-

ły

•

CJ

min. Władysława Baki

•

- Dlaczego iaden :z zespołów
problemowyeh nie zajął się 1pra·
wami samorządu 11ało1i?
- Nie wynikało to z pomniejszenia roli i znaczenia samorządu.
Uważamy, że funkcjonuje on prn"l\ idłowo C:hciel!ś1 ly wydo ~ . · prawy funkcjonowania centrum coapodarczego, bo w jego zakresie
działania jest jeszcze dużo do zro(Dalszy cill( na str.

Ił

przez przewodniczą
sprawozdań
cych ośmiu zespołów problemowych, w których toczyła się dyskusja w piątek w godzinach popołudniowych. W obradach tych
zespołów uczestniczyło łącznie 485
osób spośród których 103 zabrały
głos w debacie, zaś wiele złożyło
swe wystąpienia do protokołu.
Generalnie podkreślano doniosłą
rolę procesu reformowania polskiej
gospodarki - szczególnie silnie akcentując, iż przebiega on w ramach pryncypiów ustroju socjalistycznego i nie stanowi koncesji
na rzecz niesocjalistycznych form
gospodarowania. Wskazywano też,
że w przeszłości reformy z reguły
nie były doprowadzane do końca,
zaś

trudności

bieżące

.Jedno s najstarszych, o kilkudziesięcioletnich tradycjach przedsl41biorstwo chemiczne na terenie woj. piotrkowskiego - Zakłady Włó
kien Chemicznych „Chemltex-Wistom" w Tomaszowie Mazowieckim
i jego prawie 7-tysięczna załoga były w minioną, sobotę gospodarzami centralnych uroozysto§ci z okazji Dnia Chemika.
W . obchodach tego święta uczestniczyli przybyli do Tomaszowa
przedstawiciele zakład?w chemicznych, ceramicznych i szklarskich
z całego kraju. zwi<izanych z nimi placówek naukowych. Wzięli
w nieb też udidał członek Biura

Kolejna zmiana
polskich żoln!erzy
rozpocz~la .slużbe
I bm. powróciła do kraju pierwsza grupa żołnierzy XXIII zmiany
Polskiego Kontyngentu Wojskowego UNDOF (Sił ONZ na Bliskim
Wschodzie), którzy przez minione 6
miesię~y

pełnili

pokojową

słu:i:bę

Serdecznie
na wzgórzac)l G<>lan.
powita.no Ich na jednym z lotnisk
Okręgu
na terenie Pomorskiego
Wojskowego.
Ostatnia grupa żołnierzy XXII!
zmiany ·powróci do kraju w Il
dekadzie czerwca br.
Pokojowe posterunki na Blisk.im
żołnierze
obejmują
Wschodzie
XXIV zmiany Polskiego Kontyn·
gł!llltu Wojskowego UNDOF. Pier·
na Bliski
wsza grupa odleciała
Wschód z lotniska na terenie Sląs
kiego Okręgu Wojskowego. (PAP)

Politycznego KC PZPR Stanisław
minister ds. związków zawodowych Stanisław Ciosek. Otgafederacj•
nizatorów święta
związkowe i resort chemii i przereprezentowali
lekkiego
mysłu
Federacji Związ•
przewodniczący
ków Zawodowych Przemysłu Chemicznego Stefan Wojtaszyk, wiceministrowie Stanisław Kłos, Jan
Sidorowicz, Marian Skowerski. Obecny był 1 sekretarz KW PZPR
w Piotrkowie Stanisław Kolasa i
wojewoda piotrkowski Włodzim1ers
Opałko,

Stefański.

Najbardziej zasłużonych pracow•
ników polskiego przemysłu chemi•
cznego uhonorowano podczas sobotniej uroczystości wysokimi odznaczeniami państwowymi. resortowymi związkowymi. M.in. Zygmunt Kurnatowski z Zakładów
Tworzyw Sztucznych „Nitron-Erg"
w Krupskim Młynie udekorowany
został Orderem Sztandaru Pracy I
klasy, zaś Orderami Sztandaru
Pracy II klasy - Władysław Rogalewski z ZWCh ,,ChemiteX··WiJuliuss
stom" w Tomaszowie 1
Instytutu Chemii
Wesołowski z
Nieorganicznej w Gliwicach. W iKC PZPR,
mieniu I sekretarza
premiera, gen. armii Wojciecha
Jaruzelskiego serdeczne życzenia
dalszej owocnej pracy przekazat
wszystkim pracownikom polskiej
chemii zabierający podczas uroStanisław
głos
czystości
W sobatę odbył się te:i: w

M. MIZIAK

„Volkswagen-Golf" dla K. Zawidzkiej
z Gorzowa Wlkp.

powodowały

nawrót do star;ii:ch praktyk kierowania gospodarką. Tym razem po
rai pierwszy na wspólnej płasz
czyinie traktuje się proces wypracowywani11 .tratqii. ekonomiczuej
i doskonalenie 1ystemu funkcjonowania gospodarki. Dla reformy gospodarczej nie ma obecnie alter-

„Miss Gracji" przyznano również
mieszkance stolicy, 20-letniej sil.ldentce Akademii Muzycznej
Brygidzie Bziukiewicz.

-

rech latach, której głównym wąt
kiem było współuczestnictwo w
budowaniu porozumienia i odrodzenia narodowego.
Wyłoniono nowe władze 1towarzyszenia; prezesem wybrany został ponownie Ka1imierz Moraw•ki.
W obradach uczestniczyli człon
kowie Rady Krajowej PRON z
jej przewodnicz11cym .Janem Dobraczyńskim, zastępca członka Biura
Polityczne10, sekretarz KC PZPR
Jan Główo:zyk, sekretarz KC PZPR
Henryk Bednarski, wiceprezes NK
ZSL Józef Kukułka; 1ekretarz Rady Państwa Jerzy Szymanek, kierownik Urzędu d1. Wyznań Adam
Łopatka.

(PAP)

UROCZYSTOSC w KATEDRZE
WSKIEJ

w

archidiecezji wroGulbinowicz
1erdeczne podziękowanie
wyraził
i pozrozumienie
dla władz za
moc w realizacji potrzeb du1Zpa1terlkic}\ kościoła na Dolnym S1ą1ku. Zyczył także - zgromadzonym
dalszej pomylilności w pracy dla
dobra powszec:.hne10, dla pomyślno
ści naszej ojczyzny.
duchowne10

cław1kiej

kardynał

W 154 dniu roku słońce wzeo godz. 4.19, zajdzie zaś •

szło

20.50.

Na zdJ41oiu: Miss Europa - 115
Juncal Rivero podczas dekoracji
nowo wybranej Miss Polonia - 85.
CAF - Radkiewicz - telefoto
Jury pod przewodnictwem Zygmunta Broniarka przyznało 1 bm.
tytuł „Miss Polonia '85" 23-letniej
mieszkance Gorzowa Wielkopolskiego, studentce wrocławskiej A
kademii Ekonomicznej - Katarzy.
nie Zawidzkiej. Panna Katarzyna
jest blondynką - 176 cm wzrostu, z nie)?ieskimi oczami, o wymiarach: 90 cm w biuście, w talii 66 om, w biodrach 94 cm.
Dwa równorzędne tytuły wicemi11 przyznano 20-letniej studentce
Akademii Muzycznej w Warszawie
Brnidzie Bziukiewio1 oraz 23-letniej poznańskiej studentce Joannie Niedorezo. ,,Mi11 publiczności"
101tała wybrana warszawianka Danuta Wojciechowska.
Oprócz srebrnej korony, nowo
wybraµa „Miss Polonia" otrzymaczerwonego
ła główną nagrodę „Volkswagena - Golf".
W piątek wieczorem ogłoszono,
któ;a z dziewcząt otrzymała tytuły
„Miss Obiektywu" I „Miss Gracji".
Pierwszą z nich została 19-letnia
warszawianka, z zawodu totomodelka - Ewa Jel!ilionowska. Tytuł

WIELKA BRYTANIA

Walka policji z hipisami
Policja brytyjska are1ztowała 520
osób po stoczeniu walki z hipisami, którzy usiłowali w sobotę zorganizować bez .zgody władz festiwal muzyki pop na terenie Stonehenge w południowej Anglii.
Jak podała Agencja Reutera,
walki wybuchły po tym, jak kolumna starych samochodów usiło
wała przedrzeć się przez zapory,
ustawione przez policję w odległo
zaści 15 km od Stonehenge bytkowej megalitycznej konstrukcji, wzniesionej ok. 1900-1400 p n.e.
Uzbrojeni w noże hipis! natarli
na policjantów, którzy wyrzucali
Ich :i pojazdów.

-

(PAP)

.DZIEi
KIESIE

(Dalszy cie.I na itr. 3)

K. M'oraWski ponownie
prezesem ChSS

W akcji ratunkowej w stuach
merytoryesnym. Podczu naPensylwania i Ohio uczestniczą od- rady podkreślano potrzebę ugrundziały Gwardii Narodowej. Wyko- towania podstawowych kierunków
rzystuje się m.in. psy specjalnie retormy, zwracając uwagę na powyszkolone do szukania zwłok o- trzebę modyfikacji niektórych rozfiar w ruinach domów.
wiązań . szczegółowych. U znano, że społeczno-politycznego.
dotychczasowy styl działania · i
oceny
dokonało
Zgromadzenie
Co najmniej 18 osób poniosło wiele stosowanycl_l narzędzi speł działalności ChSS w 01tatnich czteśmierć a kilkuset zostało rannych niło swoją funkcię w okresie krypo przejściu nad kanadyjską pro- zysu, kiedy chodziło o odzyskanie
wincją Ontario katastrofalnego tor- tego, co wówczas 1tracono. Obecnada, które wyrządziło również zna- nie - mówiono - potrzebne jest
czne straty w przygranicznych re- bardziej ofensywne, 1kuteczniejsze
jonach Stanów Zjednoczonych. Naj- działanie, śmielsze Inicjatywy, do- WROCłA
większe zniszczenia zanotowano w pasowane do
dzisiejszych warunrejonie miasta Barrie odległego o ków mechanizmy.
100 km na północ od Toronto, gdzie
- reallzaoyjnym, Wymiana ff.ogłoszono stan klę1kl żywiołowej. świadczeń pochłonęła bardzo duło
Ocenia się, że zniszczonych lub u- uwagi uczestników narady. Rówszkodzonych zostało 400 domów. W nież w tym aspekcie narada 1peł
1 bm. we Wrocławiu, w pi11towakcji ratunkowej uczestniczy ro.in. niła oczekiwania. Była kontynuażandarmeria wojskowa oraz woj- cją Inspirujących
prac przygoto- akiej kolebce miasta - na Ostrowi u Tumskim. w katedrze pod
skowa służba medyczna z poblis- wawczych.
Chrzciciela
kiej bazy wojsk kanadyjskich w
Następnie W. Baka odpowiadał wezwaniem iw. Jana
odbyły Ilię uroczystości kościelne
Bor den.
na pytania.
- związane :z ingresem kardynała
Henryka Gulbinowicza, metropolity
wrocławskiego. Orszak biskupów I
duchownych przybyłych do Wro'cławia z całej Polski wprowadził
kardynała do katedry, serdecznie
pozdrawianego przez wiernych.
Odbyła 1ię uroczysta msza koncelebrowana przez kardynała Gulbinowicza, który przed jej rozpoczęciem przyjął liczne życzenia i
gratulacje.
Podczas mszy kardynał Gulbinowicz wygłosił okolicznościowe orę
dzie, wyrażając pr.zekonanie, ż• zaszczytna purpura dla metropolity
wrocławskiego jest zarazem dowodem uznania papieża Jana Pawła
II dla wielkiej pracy duszpasterski.ej całej archidiecezji wrocław
skiej. Jednocześnie kardynał przypomniał wyniki trudnej, ofiarnej,
pokojowej pracy Polaków na prastarych, piastowskich ziemiach. na
których w ciągu minionych 40 lat
odbudowywano uparcie domy i
ś-lviątynie ze zniszezeń wojennych,
tworzono nowe miasta, kościoły,
dobrze pracowano, wykorzystując
Zniszczone domy w miejscowości Albion w stanie Pensylwania.
bogactwo dolnośląskiej ziemi. PodCAF - AP - telefoto kreślając m.in. rozwój szkolnfctwa

Opałko.

Tomaszowie uroczysty koncert galowy z okazji Dnia Chemika, obchodom tego
święta towarzyszyły też w sobotę i
niedzielę liczne festyny rekreacyjne, imprezy kulturalne, rozrywkt>we i sportowe.

•

„Twórcze i nieobojętne uczestnictwo w kształtowaniu oblicza kraju, narodu i państwa, jest moralnym obowiązkiem każdego chrześcijanina". Tej myśli podporządko
wana była dyskusja na obraduj11cym 1 bm. XIV Walnym Zgromadzeniu Delegatów ChSS. W 1ali
1
warszawskiej Pałacu Kultury
Nauki zebrało si• ponad 300 reprezentantów tej organizacji, która przed 28 laty wkroczyła w
ruch
rzeczywistość jako
polską
świeckich chrześcijan różnych wyznań, uznających ktnieczność i moż
liwość współdziałania :z marksistami w dziele budowy nowego ładu

•.

TOMASZÓW MAZOWIECKI

1985 roku
128 (10923)

W ciąi:u ostatnich 11 lat, w Stonehenge odbywały 1ię festiwale
muzyki pop, ale w tym roku wła
ściciele zabytku · I przylegających
terenów na mocy nakazu sądowe
go zakazali organizowania w tym
miejscu festiwali. W ubiegłym romuzyki
ku młodociani fanatycy
u zkodzili zabytkową konstrukcję,
a policja aresztowała 200 osób.
W niedzielę zabytek został ponownie udostępniony zwiedzającym,
ale policja nadal patroluje okolice, nie dopuszcza!ąc hipisów do Stonehenge,

Klotylda, Leszek

w dniu 4zlslejszym przewiduje
dla ł.odzi następującą, pogodę:
zachmurzenie duże. W dzień
rozpogodzenia. Temp. maks, w
dzień 18 st. Wiatr słaby i umiarkowany przeważnie północ
ny.
. O iodz. 19

ciśnienie wynosiło

993,4 hPa (745,1 mm).

1855 -. Zm. K, O, Mron10wiusz, obrońca polszczyzny na
Warmii i Mazurach
1875 - Zm. G, Bizet, kompozytor franouski
1890 - Zm. O. Kolber1, fol.
klorysta, etnograf
1965 - Powołanie Politechniki Swiętokrzyskiej w Kielcach

Nie ma ma.rnych stanowisk.„

SI\ tylko marni ludzie„.

ZIELONA GÓRA

•

1

bm.

prz•WodWC21\C~

Rady

• Rada Bezpiec:1eństwa ONZ po·
nowlla apel o polotenie kresu a•k tom gwałtu wymierzonym pn:•·
clwko uchoclicom
palestyflskJm,
Wyratono gł41bokle zanlep<lł!;ojenle
dzlał&nlaml poC!ągaJącyml ofiary w
ludziach I zniszczenia materialne.
Ra.<la Bezpieczeństwa HbJ:ała si«
w pl!ltek na posiedzeniu, zwoła
nym na p.rołbę
przedstawlcleJa

Państwa prof, Henryk Jabłoński
przyJl\ł przewodniczj\cego
Komł•

tetu Nauk Hlstorycmych PAN prof, .Jerzego TopolAktego
oraz
wJceprzewodnlCZl\Cych: prof. Eu•
1enh1.1za Duraczy.Ukleco.
prot.
.Januaza Tazbira I pi:of.
Lecha
Trzeclakowsk1e1to.
• W .Jabłonnie kcło Wanzawy
rozpoczęło
się
2 bm,
między.
ll!arodowe epotkanle
przedstawi·
cieli kościołów ' I iwleckich dzla.
11\CZY chrześcijańskich z 27 kr•Jów
luropy, Afryki, Ameryki Laclń·
sklej I AzjL Organizatorem I gos•
podarzem spotkania jel\it Chrzdct.
JaA&kle Stowarzyszenie Społeczne.
Dyskuaja ogniskuje si• wokół te•
matu „chrześcijanie, postęp spo.
łaczny, pokój".

Eg~tu.

• Zachodnloeuropejłika konW;Ja
w pl,tek
rospodarcza poparła
cblałanla Nikaragui mające
nia
celu
przezwyciętenle
trudnGłcl
1o&podarczych
s·powodowanych
embargiem
handlowo-1otpodar•
czym USA, PnewodnlCZlłCY komi.
1JI Jacque Delora powiedział . w
rozmowie z przebywaj,cym z wizytą w Brukseli wiceprezydentem
Nlkaragut Sergio Ramirezem Mer·
cado, Iż EWO uwata sankcje 1os·
podarete USA H
nlezgodn• s
duchem potltykl 1ospodarcsej
I
walutowej kraJ6w Wspólnero 1\ynku.

• Miejsce
l
rola sarą46w
1ml.nnych Związku Młodzieży Wlej•
sklej w systemie społeczno-polity·
cznym gminy - to temat powie•
dzenia p!eDJarnego zarządu kraJo.
wego tej organizacji, które odby.
Io się 2 bm, w Warszawie. Pod.
stawę
dyskusji stanowił referat
prezydium ZK ZMW oraz stanowisko LI forum przewodniczących
r;arzl\d6w gminnych, które przy.
jęło w przed<izieli plenum w Jad·
wisillie k. Warszawy.

ml.

misje Międzynarodowego Stowa•
SPoł•·
rzyszenia Zabezpieczenia
cznego (AISS), obradujące w War•
szawle od 27 maja. \V posledze•
niach uczestniczyli> 30-0 delegatów,
reprezentujących
bll&ko 100 lns•
tytucji ubezpieczeniowych z
50
krajów świata oraz pnedatawlct„
le 6 organizacji
mię<lzynarodo
wych.

+

CAF -

bm. na dworcu kolejowym
Główny odbyła się uoczy.
przekazalllla do eluploatacjJ
gotowego odcinka e!ekłryflkcwan•J
magistrali kolejoweJ Torui\-KUt•
no. na trasie z Torunia do Cle•
rhoclnka. Punktualnie o rodz. U
wyruszył tym szlakiem
pierwszy
elektryczn)'.
1

Toruń

1tość

• Dobiegają końca pn:ygotowa.
aia do nowej wyprawy na Spitsbergen,
która
w
pierwszych
kraju,
dntlacb lipca wyruszy •
Eksped„cJa pod kierownictwem
mgr Antoniego S:zy111aAsklego
s
Instytutu Geofizyki PAN llczY4\
będzie 20 osób w tym 12-oso·
bową grupę zimującą, która spę·
dzl na Spitsbergenie cały rok.

lntepacJ11

ttb.

.Jak

podała agencja MKA, w
piątek w Budapeszcie powo·
do życia PaAstwowit Radę

lano
Cycan6w. Podstawowym
celem
tego organu działającego przy
Ogólll'OkrajowYm Prezydium Pa·
trlotycznego
Frontu
Ludowego
jut reprezentowanie
Interesów
ludnołcl cy1ailsklej W•gler
w
ruchu PJ'L.

+ Na powałlle .,.rturbacJe na·
t:dony Je• w najbllnz)·Cb dniach
ruch turystyczny w Nowym Jorku, Przyczyni\ jest strajk pracowników nowojouklch hoteli. zwl11zek
sawodcwy, reprezentujący l i tys.
osób, ogłosił w piątek akcję sttaj·
kow11 na czas nleckrdlony,
w
następstwie zerwania ro:nnów
a
przedatawlclelamt
nowojorskich
przedsl~biontw
hotelowych na
temat nowego eystemu płac. strajk
obJl\ł Ił duh hotele w miekie.
opr. f„b)

Im bliżej sezonu turystycznego,
tym ciaśniej robi
na turysty•
cznych szlakach stolicy, wiodących
p~omieniścle przez War1za'\\'ę
-

•i•

od kompleksu
wilanowskiego po
Stare Miasto i zoo. Wiele z Jl.ich
przebie,ga w pobliżu „najmłodsze
go" zabytku miasta - otwarteeo
przed li miesiącami, Zamku K.rólewsltieiio. Rzesza zwiedzających obiekt swoją liczbą - dorównuje
statystykom najbardziej renomowanych zabytków. Już na kilka dni
przed końcem
maja br. progi
Zamku Królewskiego w Warszawie
przekroczył 200-tysięczny zwiedza·
jący.

5 osób zginęło, a ł zo1tały ranne w - wyniku trzech napadów .na
furgonetki przewożące pieniądze,
dokonanych w czwartek l piątek
w różnych flliastach francuskich.
W czwartek w Paryżu nieznani
sprawcy samochodami zatarasowali drogę opancerzonej furgonetce,
która przewoziła ok. 40 mln franków, Zastrzeliwszy konwojenta i

Bezpreeedenso\Ve
.
orzeczenie
odszkodolValVeze
.

sąd

wydał

bezpr&eedOO.SOWf! orzeczenie, które
jest poważnym ciosem politycznym
i prestiżowym dla
reżimowych
władz teeo kraju. Wydział cywilny sądu w Seulu po raz pierw~
w h.1$torH Korei Południowej nakazał nądowi wypłacić 49·letnlej
kobiecie, Ko-Suk-Jonc odirtlkodowanie w wysokości 28 tys. dolarów u obmenia odniesione podczas policyjnych tortur
1tosowanych dla uzyskania odpowiednich
zeznań, W trakcie zeznań ponko·
nie- dowanet przed tędem ujawnione
zostały bestialsltie metody policji
(ab) południowokoreańskiej.

policjanta, gangsterzy zbiegli z łu
pem. Drugi policjant zmarł wkrótce wskutek odniesionych ran.
W pil\tek, w odstępie kilku godzin. napadnięto na dwa samochody tego samego towarzystwa, zajmującego aitt przewozem pieniędzy.
Pierwszego napadu dokonano na
przedmieściach Marsylii.
Bandyci
wysadzili w powietrze furgonetkę
z ~ łljędzmi, J'Zucając pod koła
ładunek wybuchowy. Zginęły dwie
osoby, a jedna została cii:żko ranna. Sprawcy zbiegli z kilkoma workami pieniędzy.
Ostatbl z trzech napadów zdarzył
się w A~gnonie, gdzie ranni zo-stall trzej konwojenci. Także i w
tym wypadku bandytom udało si4
zbiec z łupem.
•

Prokurator
-

złodziejem

narkotyków

Amerykański prokurator DanieJ.
Perlmuttw zajmujący się spra,wanti na.r.kotyków, 7A»tał w czwartek:, wspólnie z przyjaciółką, oakarżony I aresztowa;ny za kradzież
heroiny I kokainy, N&rkotyki (ok,
jed.ne10 kg) o wartości ok pól miliona dol11irów, stanowiły dowód
w przygotowywanych ~p-ra wach
sądowych i złożone były w sejfie
w biu~ze prokuratorskim w Nowym Jorku.
Akt oskarżenia zarzuca 29-letniemu „stróżowi porządku" kra·
dzież narkotyku w celu
dalszej
# w dniu 28 maja o godz. 8 przy sprzedaży. Policja podała, ii inpowatnym
ul. Puszkina - potrącenie chłopca cydent ten może w
przez „Skodę" z przyczepą. Poszu- stopniu z;agrozlć pięciu sprawom o
kiwany jest takie kierowca „Sko- han.del narkotykami.
Ztod;ziejom trozi kara do U lat
dy".
V; w dniu 31 maja e 1odz. 14 na wi~zienia.
ul. Łagiewnickiej przy ul. StefaRedaktor depenon
na - „Fiat 125p" podczas zawraRedaktor techolcz117
cania potrącił rowerzystc.

w

łódzkiej

tv

Od kilku miesięcy Łódzki Oiroqek Tv przyeotowuje program cykliczny - ogólnopolski „NIEZNĄ
NY FRONT". W cyklu tym prezentowane są reportaże filmowe,
przedstawiające nieznane epizody z
okre u U
wO'jny światowej, a
zwi11zane z niezbrojną - podziem·
Dll walką Polaków. W najbliższy
wtorek, , 4.06.1985 r. w programie
II tv o godz. 17.30 przedstawiony
zostanie reportaż Michała Fajbusiewicza pt. „PCHŁA", :>powiadający historię, która wydarzyła się
w· połowie 1944 r„ a dotyczy wywiezienia :r. Łod:r.i do Kłodzka 1500
łodzian wraz z fabryką zbrojeniową AEG. W filmie biorą udział
łodzianie, którzy pracowali w tej
fabryce umleszczcinej w twierdzy
kłodzkiej do dnia wyzwolenia, tj.
8.05.1945 r.

Wojskowa pomoc USA
dla Filipin?

Jak informuje Agencja Reutera,
prezydent Filipin Ferdinand ·Maraskudna pogoda nie oclitra- n.ach, publicz.ność bawiła •i'ł
cos w oświadczeniu opublikowanym
szyła łodzian od udziału w źle. A o to przecież chodziło.
w sobotę nie wykluczył możliwo
„show",
jaki
odl>ył &ię
ści odwołania się do „sojuszników",
wczoraj na stadionie LKS,
gdyby oddziały wojsk rządowych
a który nosił wymienioną w tytunapotykały coraz: większy opór ze
le naiZwę. Jarmark zresztą był nastrony partyzantów. W oświadcze-.
prawdą w tozStawionych obok
niu prezydenta nie sprecyzowano,
stadionu •toiska.ch m<Wm.a było naSOBOTA, 1 CZERWCA
do 3akiego kraju zwróciłby się on
być róine rói-noścl, poczynając od
itł Godz. 4.10. Aleksandrowsk11,
o
pomoc, jednakże wcześniej miejlemoni.ądy w plastykowych
wo11Cowa prasa zamieściła wypowiedzi
reczkach, a na kolii z „Jablone- Traktorowa. Grażyna .P. (lat 311)
wpadła na bok tramwaju „14/5",
Marcosa, z których wynikało, iż
xu" kończąc.
doznając urazów cłowy.
państwem tym byłyby Stany Zjed"' Godz. 8.30.
Lućmierz,
1m.
noczone. Marcos miał się wyrazić.
Jednym z gwoździ programu był
i.i zwróciłby sMi do Waszyngtonu
mecz - kadra Polski kontra ka· Zgierz. „Fiat 125p'' na skutek zaz prośbą o przystanie wsparcia
dra „Jarmarku". Druga z wymie· jechani,a drogi ;derzyt si-a z mowojskowego, gdyby .,komunistyc:r.nionych drużyn dała chłopcom Pie· tocyklem „SHL . Pasażerka motona partyzantka wymknęła się spod
c:hnkzka zremisować - mecz skoń cykla Janina M . doznała rany 111>JERzy
BARSKI
gi.
kontroli".
czył 1ię wynikiem 5:5.
"' Godz. 9.45. Andrespol, ul. Ro·
WszY1Stlcich atrakcji wymienl.ć nie
klclńska
143.
„2:uk"
potrącił
ro·
sposób; żywą reakcję publiczności
~YCIA
wywołał m, i.n. konkurs wallld na werzyatą Kazimierza K„ który doz· PODRÓ~
L
L
kija na wiszącej kładce. Ze wzglę nał ogólnych potł\ICZeń.
#
Godz.
10.15.
Kasprzaka
87.
Da·
du na nie sprzyjającą aurę orgiiniza.torzy zrezygnowali z umieszczenia
kładki · nad basenem z wodą - pokonani :zawodnicy
111,>&dali
na
mięk:klie worki.
„Fiat 126p" potrącił przeehOdzl\CYch
Ul-letni !Wndyjdlyk, który w wyniku choroby gestam zakończył bieg, w ~sie którego zużył 6
W trakcie imprezy odj)ył 1ię też przez jezdnię - Stanisława S. qat _li
nowotworowej niemal całkowicie stracił lewą no- protez, okazując nlezwylUy hart ducha i wolę opokaz „drogowych
dziwolągów", 47), który domał wstrząsu moz· _
gę i zmuszony jMt do k.orzyttania z protezy, za- siągnięcia wytyczone10 sobie ' celu. Na mecie StepNajwiększe brawa miernik u- ku i urazu żeber oraz Sewerynę
kończył w środę 14-mie.sięcz;i\y
bieg od jedn•IO hen Fonyo powiedział: „Biegłem w zimie, biegłem
roania publiczności - otrzymała G. (lat 66), która doznała złama·
nia
obojczyke
i
wstrząsu
mózgu,
krańca Kanady do drugiego. C.l•m biegu byto ze- w mrozie, biegłem w deszczu, biegłem w słońcu.
samobieżna trumna, przyozdobiona
NIEDZIELA.
Z
CZERWCA
branie
środków
na
walikę
:r.
rakiem.
Stephen Fonyo Ale przede wseystkim, biegłem z nadzieją, z na·
do tego kwiatami. Ponuremu z uprzebiegł całą Kanadę waze.rz, od wybrzeża AUan- dzieją, :i:e wkirótce znajdzie si11 aposób na leczenie
1ff Godz. 10.35. Mickiewicza · _
sposobienia reporterowi „DL" potyku do Pacytl.ku, pokonuJl\c od1e1~~
około 8 Nka". Dodał r6W111ież: „Nie jestem bohaterem, jemysł te.n wydał się dość niesmacz- Kościuszki. Zderzyły 1lę dwa „Fiatyt. kilometrów. W caule biegu młodego Kanadyj- stem tylko 19-letnim człowiekiem, który zachorony. A może miała
to być · prze· ty 126p". Pasaterka jednego a nieb
doznała og6lnych potłuczeń.
c-zyka zebrano ok. T mlu dolarów USA. Pie.nilldze wał na raka".
atroga dla piratów drogowych?
>fi. Godz. 13.00. Pabianice. Moniute wzbogaci\ fundun pnemaezony 11a walk• s HWiele atrakcji dostarczyły wyPrzed miągnłljC!em mety, St&phen 'P'onyo złotył
~em.
stępy populairnych zespołów.
Po- akl - Targowa. Nieznany moto·
I W uł>ie1ł:rm tygodolu Stephn J'on,o po ponad wieniec pod tablicą upamiętniającą Terry Foxa,
dziwialiśmy Urszulę,
która mimo rowerzysta potrącił 'Ql."ładyllława B.
rocznym zma1anlu li• 1 IObą, pó wal<:• z częato który w 1980 r, tu1lłował dokonać podobnego wyktóry doznał pęknięcia
chłodu i mżawki wystąpiła w bia- (lat 58),
skrajnie tł'udnyml warunkami atmolferycznyml, czynu. Terry Fox, podobnie jak Stephen Fonyo,
łej minisp6d·n iczce, różowej górze i podstawy czaszki. RUSW w Pabia·
nicach
poszukuje
łwla4ków
WJ·
po przebyciu równin I 11tal!atych 1ór kanadyj&· ehorując na raka stracił nogę. Jego ambitne zatakichż włoeach. Perkusista był co
kich, 01lą111ął w.r encie 1cel 1woJej „podróży dla ży. mierzenie ·pokonania wszerz Kanady nie powiodło
prawda w p0dkoszu1ku bez ręka. padku.
1fł Godz.
13.25.
Ze!erska :l50.
cła !miy.ch". OataM!.ie ki!qmetry bohaterski Ka- się, gdyż w połoW!ie
drogi rak taatakował cały
wów, ale on walił w bębny i zim,,Fiat 126p" zderzył 1lę u „Sko·
nadyjc:r.yk pl"HbyJ ulicami Victorii w •trugach u- organizm. Zmarł ,jako bohater narodowy w 1981 r .•
no mu chyba nie było.
dą", która przewr6cila 1ię. Pa1a·
lewn.,-o dHZCXu, waplera.ny dopingiem tysięcy lu- w wieku 22 lat. Bieg Terry Foxa przyniósł nie·
Było też kilka chwil nudy dzi, zfł'O!?lad!Onych dla dodania
mu otuchy na mal 20 min dola.rów USA, które przeznaczono na
niezbyt ciekawy i skrócony występ terowie „Skody" - Agnieszka K.
ostatnich metra.eh. Po oaiągnięciu punktu zerowe- walkę z rakliem.
kaskaderów, nie przewidziane prze- (lat' 8) i Jakub K. (lał 3) doznali
go tramkanadyjAekiej a.ut.ostra.dy, znajdującego 1i~
Występując w ubiegłą łrodę na
forum Izby
stoje; nie odbył się też zapowia· niegroźnych potłuczeń.
KOMUNIKATY
na 11talt.łym Wfbrsdu Pacyfiku, Stephen Fonyo Gmin, premier Kanady Brian Mulroney wyr1n:lł
dany P<>kaz skoków spado<'hrono·WRS WUSW, ul. W. Bytomskiej
,zanursył w f.tach oceanu swoją protezę I wylał pOdziw dla wyczynu Stephena Fonyo i wezwał
wych.
z d7bltilda do Paeyflku wod11, 14 mlealęcy \V(!Zeł społeczeńatwo do aktywnego udziału w walce z
Niemniej,
sądzl\e
po
morsu 60, tel. 57-11-81, poszukuje łwlad·
aiej aabTaaą w Atla:nt:rtru.
Tym 1ymbolicmym rakiem,
głów. a raczej parasoli na trybu- k.ów naałępuJ,oyoh wypadków:
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Belgia po'.!egnała· oflłcjel·
nde 38 ofiar śmiertelnych krwawych zamieszek, do których doszło
w środę na stadion.ie Heysel przed
meczem plłka.rskim Juventus Turyn - FC Liverpool.
Belgijscy
następcy tronu,
książę Albert l
księżniczka Paola, premier Wilfrie4
Martens, i Uczni przedstawiciele
życia polityc:r.nego
i sportowego
wyrazili wyrazy współczu<:ia kreW'llym ofiar I skłon.il! się przed 25
trumnami wystawionymi na lotnisku wojskowym Melsbroeck, z kt6r~h 22 okrywały flagi
włoskie.
Pog.rz.eb włoskich kibiców został
odroczony, gdyż rzymski prokurator
Alfredo Rossini zarządził w soboW

Są to przede wsiystkim wycieczkowicze 1poza War12:awy. Stano·
wili oni ponad 60 proc. gości zamku. Obecnie rezerwacje dla grup
oględziny zwłok.
wycieczkowych przyjmowane 1ą tę szczegółowe
na koniec trzeciego kwartału teeo Organa ścigania zamierzają bowiem
ustalić dokładne przyczy,ny śmifl!'
roku.
Pozostałą
część
zwiedzających ei. Do tego czasu zmaTli nie mogą
stanowili turyści indywidualni. Cl być przekazani rodzinom i pochoprokuntor.
wszyscy, którzy osobiście zgłoszą w&ni --;- oświadczył
włoska
prokuratllł'a
się do kas zamku mogą jeszcze Jednocześnie
zapowiedziała
przesłucha.nie
Wf!tZ.Yliczyć na dostanie się do środka
we Wł~zP.cll
przed zakończeniem tego sezonu stktch osiągalnych
turystycznego. Z myślą o nich świadk6w tiragicznyeh wydan:eń w
prz,!!dłużono do godz. 19 godziny Brukseli.
Jak informuje agencja DPA, zł
zwiedzania apartamentów kr.:i1a ~ta
nisława · Augusta
Poniatowskiego. dentyfikowaino ootatniecroie zwłoki
Również tylko oni oglądają zabyt· 38 beepośrednich ofiar tragedid, jaka rozegrała si~ na bruk:.selski·m
kowe wnętrza w niedzielę.
(PAP! stadionie. Smiei-ć po.niosło 31 Wło
chów, 4 Belgów, 2 Francuzów oraz
jeden obywatel brytyjski. Wciąż 5.6
osób znajduje się jeszcze w szpitalu na skutek odniesionych obra-

KEYSTONE

Południowokoreail.5ki

prowadzący do
staiw młodzieży?

- . Ciy trzeba dzisiejszemu łwla
aż tak.ich ofiar i tragedii, aby
pobudzić ludzkie sumie.oda do r„
fleklji I opamięta.nia?
.
Tan ohydny bamdytyzm., jaki
ujaWlllil na stadionie Heysel, wywołuje powszechne oburzenie i potępienie tego, co się stało. Mua
jednocześnie mobilizować
wszystkich ludzi dobrej. woli do wychowywania młode&'<> pokolenia w du1 poszanowan1wyładowywa~la 1lę różnych anta~ chu braterstwa
ludiklej
godllości.
gonizm.6w?
Podkreślając,
:i:e
Epl5kopat Poi.- Oo jest prz~zyn~ takiej eskl przyjął wieść o tragedii w Brukalacji zdziczenia obyc2ajów?
- Jak długo I jak daleko będzie kseli z wiel'kim' bólem, w oświad
polU:pował zanik norm moralnych czeniu cytuje 1ię , &ł.owa papieża
Jana Pawła II skierowane do mło
dych, a wyrażające
przekonanie,
że istnieje w Ich sercach pragnienie pra.wdziwe;go brate<rstwa wszy.
stkich ludzi, bez podziałów, przeciwstaiwien, dyskryminacji,
a nie
pra~lenie \'najemnej walid czł<>
wieka pmeciw człowiekowi w i&·
kiejkolW'iek postaci

Fala napadów
na furgonetki z pieniedzmi „Nieznany, front"

trumna czyli
„Niedziela z Jarmarkiem"

Samobieżna

aprawle t.raficznych zajść
na atadionle brukselakłm zabrał głos Eplłkopał Polski.
Jeto Blu~ Pruowe opublikowało oświadcz...
w kt6rym
1bW'ierdza m. In.:
Tra1edia w Bruknll, nie piet"Wsza, niestety, na atadlonach świata,
rodzi pytanie, na lttbra trzeb.a 11<>ble odpowiec:Weć:
- DlaC'Zego atad!onr aport.owe um!ast być arną .ollda~i mię
dzy.na.rodowej
stają iltt miejscem

•
osób
200 tysięcy
zwiedziło Zamek Królewski

Już

H~panll

• Jak podała lrailska ageneja
Informacyjna - IRNA, samoloty
sił powietrznych Iranu zaatako·
wały "1 sobotę oblekity gospodar.
cze t wojskowe w lu.cklcb mia·
stach Kale
Dizeh I zanglgard.
Według wydanego
w Teheranie
komunikatu
wojskowego,
atak
spowodował ciężkie straty.
•

3 bm. rozpoczlll\ Ilię próby w amfiteatrze wraz z orkiestrą PRiTv
w Katowicach pod dyrekcją Je•
nego Mlllina, kierownika muzyez~go festiwalu.
Uczestników konkursowych przesłuchań oceniać będzie jury pod
przewodnictwem Stefana Rachonia.
(PAP)

FRANCJA

"Jednogłoł·

111A!" opowla.da si• sa 01ta-teczn11

z NATO
ołwladczył w wypowiedzi dla ra·
dia hltzpa4sklego
!l'Zef
1ztabu
obrony tego kraju, admirał Angel
, Llberal LUCIDL

• W prastarym słowlańsldm
Czelinie na<! O<lrą
na
ziemi
szczecińskiej mlejscowokl, w
której 27 lutego 1945 roku iołn&e·
rze 6 batalionu pontonowo-mosto•
wago I Armil WP wbili pierwszy
dup graniczny nad Odr14 odbyła
się 1 bm. uroczystośt zakoAcze.
nla sztafet 40-lec!a Wojsk Ochrony Pogranicza.
•

Armia h!Hpa4Ska

rozpoczęcie

l i kilogram6w i
115
cenłymeirów
długo6ci
ma
ten
wspaniały
okaz
szczupaka
wyło·
wioncgo ze szwaj·
carskiej rzeki Tici·
no, Szczęiliwy ry,
bak
walczył
ze
iwą zdobyez11 przez
ł5 minut.

poinformowała,

• Były premier Francji I j9den
z czołowych prndstawlclell obec·
neJ prawicowej 1>poz3•cJ!, Raymond
Barre połotył kres wielomiesięcz
nym spekulacjom
zapowladaJąc
publicznie, te saJBl.ena zgłosił
1woJI\ kand)'daturę w następniych
wyborach prezydenc·k lch we Francji, które p-inny odbyt s.I• w
1989 rollu.

działaczy

1 bm. zakcdcsyły obrady ko·

Agencja MTl

pr:iygntowania popraeXXI Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze, Wszyscy wykonawcy
konkursowych przesłuchań oraz uczestnicy dziecięcego fe1tynu ":ąar
wy przyjaźni" od kilku dni ćwi
czą pod okiem reżye.rów. Próby
trwa.ją od rana do późnych 10dzin popołudniowych. Chłodna au·
ra zmusiła or1anizatorów do prze.
niesienia prób z amfiteatru i boiska do dużej uli sportowej i filharmonii.
XXI FPR w Zielonej Górze n·
inau1uruje ł bm. dziaci~y festyn
„Barwy przyjaini", który w tym
roku zatytułowano: „Ojczyzna pilf·
kna jak pieśli". W widowisku wy·
stąpi ł78 małych artystów z 29
r.espoł6w. Reżyseruje Igo Wachowiak. Uczestnicy ol!ólnopolskiego
konkursu piosenki radzieckiej uczestnlcq w próbach pod kierunkiem reżysera Wowo Bielickle10.

nile przedstawiciele rz11d6w WRL I
USA podpisali porozumienie H·
moogranlczające węgierski
ek•·
port 1tali do Stan4w ZJednoczo·
nych.

mało

•

•

Trwa~

dzające

te w dniu tt maja w Wassyngk.

Towarzystwa Pol•
Ameryka Łaclńska 1 otrzy.
Medal
łO-lecla
P'RL
przyznany
w
dow64
uznaw kJ:l:ewlemu
nia ich zulug
wiedzy o tym regionie świata l
popularyżowanu przyjaźni
Pol·
ski s krajami l&tynoamerykaflskJ.
• 13

'ft2A\d brytyjskl

wy1tMOWal
list do sekretarza ge1111ralne10 Orguilzacjl Marodów Zjedncczonych,
Javiera Pereza de Cuellar, w którym podkHśla, te suwerenne pra·
wa WleltleJ Brytanii nad Fal•
klandaml „nie mog11 by4! przed·
miotem rokowań".

• ,,Polska l Niemcy od dOjłcta
do władzy narodowego socjaltzmu
do koAca drugiej wojny iwlato•
w&J" - to temat konferencji polsko-RFN komisji do spraw pod•
ręcznllków szkolnych, która 1 bm.
zakończyłalczterodnJowe
obrady
w Nowogardzie na ziemi szcze.
ctdskiej, Uczestniczyło w nleJ "
historyków z obu kl"ajów.
ska -

+

O\)tatnie przygotowania
do XXI festiwalu Piosenki Radzieckiej

Po tragedii w Brukseli
W

I

..

wyczyn ofiary raka

żeń.
Według

oświadczenia prokuratubelgijskiej nikt nie
ponl61!1ł
śmierci w wyniku
postrzału czy
r&ny za.danej nożem.
Belgijska
policja ujęła kibica
Juventusu Turyn, ktfu'y podczas
krwawych zamieszek na stadionie
Heysel w Brukseli, w ubiegłą śro
dę, oddał kilka strzałów z broni
palnej. Scenę tę zarejestrowała jedna z brytyjskich stacji telewi-zyjnych. Jak poinformowała turyńska
policja, chodzi o 22-Ietniego stud~n
ta Umberto Salussoglia, który był
już dwukrotnie zatrzymywany w 1982 r. we Florencji i w 1984 r.
w Turynie ~ za udział w chuligańskich ekscesach. Jest on podobno członkiem zorganizowanej grupy
kibiców Juventusu, która określa
się mianem ,.Ultra Fighters". Podejrzany znajduje się wraz z czterema innymi Włochaml/w areszcie
w Brukseli. Już w ponied7.ialek ma
stanąć przed sądem; postępowanie
odbędzie się w trybie przyspieszonym.
W związku z tragedią w Brukaeli londyńskie MSZ zaapelowało
do miel!zkańców Wysp Brytyjskich
o ostrozność podczas
podróży do
Europy zachodniej. „Może dojść do
akcji antybrytyjskich, zwłaszcza we
Włoszech. Wszystkim, którzy udaja
się na kontynent, zalecamy ostroi~
ność" - oświadczył rzecznik mini·
sterstwa.
Władze włoskiego miasta
Eboli
poinformowały,
że jedna z ulic
otrzyma nazwę „Ul'ica poległych w
Brukseli". T~ką decyzję podjęła w
sobotę jednomyślnie rada miejska,
pragnąc uczcić
w ten sposób 38
śmiertelnych ofiar krwawvch zajść
na stadionie Heysel w Brukseli,
Premier W. Brytą.u i i
Margaret
Thatcher ' przedstawi w poniedziałek fzble Gmin pakiet doraźnyah
posunięć przeciwko aktom puemocy na stadionach piłkarskich. Zwalczanie chuligaństwa na imprezach
sportowych otrzyma
.taki sam
priorytet. jak problem p~zemoc,r
w Irla•ndil Pómocnej i uzywame
orzemocv w trakcie konfliktów w
przemyśle". .hko konkretne środ
ki wymieniono m, In. zakaz sprzedaży alkoholu na stadionach i w
ićh pobliżu,
wprowadzenie kart
Identyfikacyjnych
ze
zdięciami
oaszportowymi
dla kibiców oraz
zainstalowanie na stadionach urzą
dzeń wideo, pozwałaiacvch nR. kontrolowanie
zachownni ~
kibiców.
R.z~d soodziewa sie, żP orzv oooarr<iu oartii opozvcyin.vch- · nc""'ali
odoowlednie 1•~h,„v ie.s7.C'7P nrz„d

ry
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Ratownicy mofscy
z pomocą ... delfinowi
Niezwykłą

akcję

ratowniczą

przeprowadzili morscy ratownicy,
załoga statku Urzędu
Morskiego
„Hydrograf 29" oraz żołnierze WOP
ze Swinoujścia. 1 czerwca w godzinach popołudniowych ośrodek
koordynacyjny Polskiego Ratownictwa Okrętowego
w Swinoujściu,
poinformowany został, że na płyt
ką wodę, tuż obok · Ś\vinou5skiej
plaży. dostał się delfin, k:t6rv nie
może odpłynąć
na pełną wodę.
Morscy ratownicy pospieszyli z pomocą morskiemu ssakowi: zarzucili mu linę na ogon, po czym „Hydrograf 29" odholował delfina w
głąb Bałtyku.
(PAP)
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natywy -

ba jednak pamiętać, iż reforma
nie je~t cudownym lekiem o natych~iastowym działaniu, pottLeba
cierpliwości w oczekiwaniu na kolejne efekty.
Ze efekty te istn10ją - św1adczyły wystąpienia, w których prezentowano doświadczenia różnych
branż reformowanej
gospodarki.
Korzystny wpływ mechanizmów
reformy zaznaczył się np. w budownictwie, gdzie z uwagi naspołeczne znaczenie tego sektora kryzys gospodarczy stał sifi szczególnie widoczny, a jego skutki bolesne. Udało się jednak zahamować
w
reformowanych
przedsiębiorstwach wieloletni spadek efektów
budownictwa oraz podobne tendencje w zatrudnieniu. Równocześnie niezbędne są zmiany mechanizmów ekonomicznych, ' by w dyspozycji przedsiębiorstw budowlanych pozostawały większe środki,
umożliwiające postęp zgodny
ze
społecznymi
oczekiwaniami i potrzebami mieszkaniowymi.
Wśród wielu poruszanych w dyskusji zagadnień uwypukliła się
'm.!n. rola postępu naukowo-technicznego. Idzie tu nie tylko . o
wielkie wdrożenia, ale także o
rozbudzenie zainteresowania lnnowacyj!lości~ nawet w małych

taka konkluzja przewitoku obrad; natomiast
mechanizmy funkcjonowania reformy wymagają stalego doskonalenia.
W tej ostatniej kwestii padło
wiele konstruktywnych, konkretnych uwag i propozycji. Poddano
np. krytyce nadmiernie rozbudowany
system ulg,
pozwalaJący
przedsiębiorstwom na osiąganie korzyści ekonomicznych bez wysiłku
produkcyjnego. Postulowano zwiększenie skuteczności
planowania
centralnego oraz doskonalenie jego metodologii i środków realizacji
planu - zwłaszcza instrumentów
ekonomicznych. Padały m.in. wnioski o zwiększenie odpisów dewizowych za eksport, wprowadzenie
normowania pracy, oddzielenie budżetu administra~i od funduszów
na finansowanie gospodarki.
Wiele uwag poświęcono usprawnianiu I stabilizacji systemu ekonomicznego przedsiębiorstw w naJbliższym 5-leciu akcentując jednocześnie konieczność pozostawiania w przedsiębiorstwach środków
na rozwój, niezbędnych dla odtworzenia i modernizacji majątku produkcyjnego. Wskazywano na potrzeb• uelastycznienia systemu kre- przedsiębiorstwach.
Jednocześnie
dytowego i polityki kredytowej o- potrz~bne jest atwc.rzenie takiego
raz .tworzenie korzystnych wa- systemu kredytowania, który odrunków finansowych dla efektyw- dalałby ryzyko wprowadzania nonie gospodarujących przedsiębiorstw. wej myśli technicznej.
Omawiając zagadnienia zwiłlzane z
Sprawom kredytów i gospodarki
wydajnościłl pracy dyskutanci pod- finansowej przedsiębiorstw poświękreślall, że płaca powinna być e- cono w dyskusji wiele uwagi. Pokwiwalentem :i:a pracę, nie zaś Utyka „trudnego pieniądza" realiswoistym „świadczeniem 1oc3al- zowana przez banki ma duże znanym", za obecność w miejscu pra- czenie dla wymuszania większej ecy. Mówiono o roli postępu nau- fektywności gospodarowania u krekowo-technicznego, postulując m.in. dytobiorców, równocześriie jednak
koncentrację nakładów finansowych powinna być prowadzona. z więkna wybranych kierunkach działal- szą elastycznością, rozszerzając doności naukowo-badawczej, a także stęp do kredyt2w dla
przedsię:zwalnianle na jaklA czas od po- biorstw, uzyskujących dobre redatku dochodowego przedsiębiorstw zultaty ekonomiczne.
wdrażających efekty prac badawWśród wielu innych zagadnień
ozych.
wskazywano na potrzebę uporządSzeroko debatowano nad or1ani- kowaaja rynku pracy, rozluźniezacyjnyml i ekonomicznymi wa- nia sztywnej struktury podmiotorunkami zmniejszania zużycia su- wej gospodarki (utrudniającej rozrowców i paliw oraz racjonaliza- wój małych form gospodarowania),
c,llł 1ospodarkl materiałowej. Wska- zahamowania regresu w sferze u:zywano m.ln, na konieczność u- sług. Wyrażano też zaniepokoJenle
dzielania pomocy kredytowej pr1ed- nadmierną opieką państwa nad niesiębiorstwom podejmującym kosz- efektywnymi- przedsi_ębiorstwami.
towne prace modernizacyjne dla
zwiększenia efektywności technoloGeneralnie
stwierdzono,
że
gi! wytwarzania. Mówiono rów- wszechstronny bilans dotychczasonież o roli świadomości społecznej wego funkcjonowania reformy Jest
jako 31ły sprawcrej reformy; tu pozytywny, przynosi ona coraz więpodkreślono m.in., że najistotniej- kszą swobodę gry ekonomicznej,
szym społecznym zapleczem refor- która stanowi olbrzymią szansę dla
my jest 1amorząd załogi I ucze- naszej gospodarki. Także propozystnictwo robotnik6w w zarządza- cje dotyczące kształtu reformy na
niu.
najbliższe lata uznano w ogólnym
Po zapbznaniu się ze 11>rawozda- zarysie za uzasadnione. Trzeba
niaml z obrad zespołów problem<>- zadbać - podkreślono - by, wzbowych, kontynuowano debatę plenar- gacone wnioskami z narady jak
ną. Tu równ!et akcentowano, H: najszybciej t r af iły one do praktyszczególne znacunle dla umocnie- ki gospodarczej.
nla teformy ma świadomość &połeczna. Rolę negatywną odgrywa1 bm., w drugim dniu Krają z jednej strony stare, wynieslojowej Narady Partyjno-Gospone z poprzedniego systemu gospodarczej w Poznaniu, przedstawidarczego nawyki i schematy myciel załogi Kraśnickiej Fabryślenia, z drugiej zaś pewien sceki Łożysk Tocznych przekazał
ptycyzm wobec postępu reformy i
Wojciechowi Jaruzelskiemu tekst
biernoM postaw. Swladomość eapelu o podję\jie idei socjalikonomiczna społeczeństwa wyznastycznego współzawodnictwa praczana jest z kolei realnymi efekcy. Apel ·ten uchwalono 23 matarni procesów gospodarczych. Trzeja br. w Lublinie na spotka------------------------------jała się w
szczegółowe
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podarki; osl11gnięto dużo więcej niż
kiedykolwiek przedtem. Np. w sfehienia. Postęp w strukturze i 1y~ rze kształtowania wyxiagroci.zeń 2
stemie działanią organów central- lata temu było wiele negatywnych
nych będzie w najbliższej przy- opinii o propozycjach nowych zaszłości
decydującym
czynnikiem sad. Dziś wprowadzanie zakłado
rozwoju reformy.
wych systemów wynagradzania jest
- Na czym opierane Je1t prze- stałą praktyką.
konanie, że postawy społeczne w
- Jak długo będzie funkcjonocoraz większym stopniu wspierają wało biuro pełnomocnika rządu ds.
reformę?
rerormy gospodarczej?
- Zdajemy sobie sprawę, że o- Trudno odpowiedzieć na to
cena reformy nie jest jednolita: pytanie, gdyż jest to sprawa SejW biegu codziennych spraw - co mu, a wcześniej - ewentualnej ijest naturalne - kwestie dotyczą nicjatywy ze strony rządu. Uwace reform ludzie stawiają na dal- żam jednak, że w przyszłości nieszym miejscu. Jednak nie można zbędne jest znalezienie jakiejś alzaprzeczyć, że w ciągu ostatnich ternatywnej formuły, która
umożli
trzech lat osiągnięto bardzo wiele wi spojrzenie z zewnątrz na funjeśli chodzi o zmianę świadomoś kcjonowanie i reformowanie gosci co do racjonalizacji życia go- podarki.
spodar<!zego i funkcjonowania gos(PAP)

niu delegacji największych zakładów pracy Lubelszczyzny.
Niech nasza
micjatywa stwierdza się . w tym dokumencie - nawiąże do entuzjazmu
i zaangażowania socjalistycznego współzawodnictwa pracy historycznych pierws:łych dni powojennych.
Obecnie, w trudnej sytuacji
gospodarczej kraju, konieczne
jest rozbudzenie ambicji przodownictwa w pracy zawodowej
i aktywności społecznej. Szczególnego znaczenia nabiera odbudowa szacunku dla wytężonej
i wydajnej pracy.
Swiat nie
czeka na Polskę, idzie coraz
bardziej do przodu.
Musimy
pracować tak, aby zmniejszyć
dystans do najlepszych. Jakość
pracy, jej społeczna wydajność
zadecydują o miejscu Polski we
współczesnym

świecie.

Apel wzywa wszystkich ludzi
pracy, klasę robotniczą, chłopów i inteligencję, polską młodzież do podjęcia w 1woich środowiskach
współzawodnictwa
pracy, wzbogacenia go o nowe
treści i inicjatywy. Ruch aocjalistycznego
współzawodnictwa.
pracy - czytamy w apelu
winien byó kontynuacją prsemian spolec1no-gospoda.rczych w
naszym kraju, przemian zainspirowanych uchwałami IX Zjasdu PZPR, Jej kolejnych posiedzeń plenarnych, w tym XVI
i XIX Plenum KC,
wiernie
przyczyniaó 1141 do pełnego i
szybkiego wdr&ż!lnia zasad reformy gospodarczej w Polsce.
Naradę
podsumował
Zbigniew
Messner. Podkreślił -0n m.in., że
jej dorobek musi byó dobrze wykorzysta.ny. Rząd i jego organa
mają obowiązek nadania mu konkretnego kształtu mechanizmów,
służących realizacji celów ekonomicznych określonych w 'wariantach koncepcji NPSG na lata 19861990. Na tym tle trzeba też aualizować dobór
odpowiednich rozwiązań reformy gospodarczej. Nie
są one celem aamym w sobie i
muszą być ściśle powi"zane • polltyką ekonomic1n" i strategi" roawoju.„
Mówca podkreślił nastąpnie, iż
zadaniem szczególnie ważnym jest
obecnie umocnienie roli centrum
w programowaniu i kierowaniu
procesami gospodarczymi oraz w
kontroli funkcjonowania organizmów gospodarczych. Modyfikacja
zasad mechanizmów reformy
podkreślił Z. Messner powinna
zapewniać skuteczniejszą realizację celów polityki gospodarczej. Nie
może to jednak oznaczać powrotu
do metod określanych obiegowo jako nakazowo-rozdzielcze. Dla intensyfikacji produkcji i wzrostu efektywności gosj)Odarowania
niezbędne jest dalsze umocnienie samodzielności przedsiębiorstw, pobudzenie ' ich inicjatywy i odpowiedzialności za osiągane wyniki.
Podstawowe znaczenie dla umacniania roli planu centralnego mie6
będzie zgodność planów przedsię·biorstw z celami tego planu
sko!15tatował. Z. ~essner. :- Zg~d~
nośc ta musi byc zapewmona łuz
na etapie konstruowania celow.
Niezbędne jest równiei utrzymanie,
a nawet rozszerzenie tych instrumentów, które pozwalaj" organom
państwowym skutecznie
sterować
realizacją
strategii gospodarczej.
Chodzi tu m.in. o utrzymanie programów operacyjnych wraz z towarzyszącymi im gwarancjami zaopatrzeniowymi. Rezygnacja z tych
form nie byłaby obecnie możliwa.
Respektowaó należy jednak ':zasadę, aby zamówieniami rządowymi
obejmowane były jedynie najważniejsze potrzeby 1połeczne 1 1ospodarcze.
Ustosunkowując ai~ do kolejnych
wniosków zgłaszanych w dyskusji
Z. Me~ner stwierdził, iż przy tworzeniu różnego rodzaju strulrtur
organizacyjnych o charakterze ponadzakładowym musi obowiązywać
elastyczność. O VfYborze formy organizacyjnej ,Powinny zdecydować
przesłanki efektywnościowe i rachunek ekonomiczny. Proces optymalizacji form organizacyjnych i
wykorzystania ich - jako rezerwy dla wzrostu produkcji - musi być przyspieszony. Obecna sy-

tuacja zdaje się wskazywać, że
przedsiębiorstwa
. nie dostrzegają
korzyści wynikających z integracji
organizacyjnej.
Niezbędnym warunkiem poprawy
efektywności gospodarowania i modernizacji produkcji - podkreslił
mówca - jest przyspieszenie postępu
naukowo-technicznego oraz
zwiększenie dynamizmu innowacyjnego. Poąstawowym instrumentem
realizacji strategii gospodarczej w
tej dziedzinie będzie system zamówień rządowych i centralnych programów
badawczo-rozwojowych .
Konieczne jest także utworzenie
centralnego funduszu wspomagania
wdrożeń oraz podobnego funduszu
dewizowego, pomocnego w realizacji prac służących postępowi
naukowo-technicznemu . ·
Dalszy rozwój kraju - powiedział następnie Z. Messner za.leży również od zwiększenia eksportu i poprawy jego efektywności.
TW'orzyć
należy systemowe warunki dla wykształcenia się polskich specjalności eksportowych.
Warunkiem wzrostu gospodarczego jest ponadto lepsze gospodarowanie zasobami pracy. Trzeba ł"czyć środki oddziaływania ekonomicznego z restrykcyjnym wymusza.niem poprawy dyscypliny i Jakości pracy, ze stosowaniem ekenomicznych aankcji za prMl' llł-.
niechlujstwo 1 pijaństwo.
Wiele dyskusji wywołuj- spr•WT
płacowe. Cały system płao w;rmaga obecnie uporządkowania. Cen•
tralna polityka dochodowa powinna określać · właściwe proporcje
między gospodarką uspołecznio1111 I
nie uspołecznioDĄ oraz międ•y poszczególnymi jej gałęziami.
Mówca przedstawił następnie nl.ektóre -problemy ·związane z tunkcjonowaniem PFAZ oraz systemu
cenowego.
Ten ostatni wzbudza
szczególnie wiele emocji. Konsekwentnie zmierzając do urealnienia cen, należy zarazem podejmować decyzje cenowe w taki sposób, by sprzyjały ·one równoważeniu g_pspodarki i oeraniczeniu inflacjl. Konieczne jest atopniowe po-szerzanie obszarów, fdzie ceny oparte będą na relacjach popytu i
podaży, oraz doskonalenie spoaobów administracyjnych oildziaływania na ceny.
Wiele miejsca Z. Meu11er poświęcił doskonaleniu 1ystemu fiuansowego przedsiębiorstw oraz problemorn efektywniejszego wykorzystywai;iia surowców i materiałów. Należy tworzyć powiedział - bardziej skuteczne mechanizmy wymuszające przestrzeganie reżimów o-
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Pani U. jest z zawodu pielęgniarką. Prze-

kwalifikowała si~ jednak radykalnie stając
si~ właścicielką zakładu ogrodniczego w K.
Jest to miejscowość „utkana" tego typu
produkcją. I bardzo dobrze. Niech ogrodnicy produkufą jak najwięcej rywalizując
skutecznie z handlem uspołecznionym.

reformy nie ma odwrotu. Jest ona
jedną ; najważniejszych dżwigni
rozwoju gospodarczego, O aukcesie Z.\!.decyduje przęde wszystkim
praktyka przedsiębiorstw. Wymaga
to aktywności ze 1trony wszyslikich pracowników I organizacji w
zakładach pracy.
Na zakończenie
obrad •ab.rai
głos
Wojciech Jaruzelski, który
stwierdził, że była to dobra i pożyteczna narada. Potwierdziła ona
nieodwracalność procesów reformy
gospodarczej, utrwaliła przekonanie, że obrany kierunek na jej intensyfikację jest słuszny. Premier
podkreślił
głęboko
socjalistyczny
charaktęr reformy. Daje ona szansę pokonania trudności gospodarczych.
Stwierdzająo nast1:pnie, łe 101podarka stała się dziś główną areną walki politycznej,
I sekretarz KC PZPR zaakcentował, że
stosunek do pracy, racjonalnej gospodarki, jest szczególnym probierzem odpowiedzialności za pr:zyszlość kraju. Reforma gospodarcza
powinna by6 coraz mocniejsZI\ konstrukcją, sojusznikiem I stymulatorem aktywnych, twórczych postaw. Pod takim kątem musi być
te:i: realizowana polityka kadrowa.
W krzewieniu racjonalizmu .gospodarczego wielka rola przypada inżynierom i ekonomistom.
W zakończeniu W. Jaruzelski za.
akcentował, że wypowiedzi w toku 2-dniowej narady i cały plon
dyskusji po gruntownym przeanallzowaniu będą uwzględniane przy
określaniu zadań dla wszystkich uczestników życia gospodarczego naazego kraju.
(PAP)

Pani U. rozwijała awoje ogrodnictwo jako
rzecz bardzo opłacalną, a na dowód tego
przytoczę fakt zapłacenia 300 ty1. zł porę
czenia na... zwolnienie jej z aresztu tymczasowego. Odpowiada więc z wolnej stopy
siedząc na ławie oskarżonych wraz z jedenastoma innymi oskartonyml. Jej sąsiad „po
ławie" też odpowiada z wolnel stopy, a jest
właścicielem gospodarstwa rolnego w Z. Należy sądzić (akt oskarżenia mając na uwadze), że on także rozbudowywał 1woje gospodarstwo.
Oboje bowiem potrzebowali
s t a 11.
Ogrofl.niczka musiała mieć spore
plany inwestycyjne, bo nabyła aż 10 ton
stall zwanej „teową" I 1 tonę „kątowej".
Pan W. gospodarz miał mniejsze wymagania - tylko 3 tony, ale pomógł złodziejom
w sprzedaży następnych . trzech ton wskazując <;irugiego nabywcę. Oboje wiedzieli, że
stal pochodzi z kr~dzi;ży. •
40-letni właściciel jednego z barów w Ło
dzi przywiózł swoim samochodem, a następ
nie ukrył w barze 7 maszyn do szycia skradzionych przez włamywaczy w jednym ze
sklepów, które obrabowywali niemal przez
rok w wielu miejscowościach. Od tych zło-

Z. TARNOWSKA
dzlei, którym świadczył rneoanoś4 przewozową kupił bardzo dużo rzeczy: wzmacniacze
stereofoniczne, 18 1tzuk zegarków (do obdarowywania klientów?), mnóstwo konserw
rybnych I coś tam jeszcze. Zapłacił im kilkanaście tysięcy za to wszystko, a mienie
warte było pi:zeszło 260 tys. zł. Była jednak okazja nie do pogardzenia. Tyle towaru za grosze! Ileż można było na tym zaro bić7
·
Banda włamywaczy została ujęta ł ujmie miejsca na ławie oskarżonych razem z
właścicielem baru. I nie tylko 1 nim. Bę
dą w towarzystwie 33-letniego właściciela

kiosku „Warzywa i OwoceN, który nabył od
200 butelek skradzionej wódki i 24letniego elektromechanika, który kupił 140
butelek. Będz:ie tam także 63-letni cukiernik
(już karany), który nabył od włamywaczy
kolorowy telewizor za 50 tys. zł. (Na dodatek okazało się, że obraca nielegalnie
wartościami dewizowymi w większej ilości).
złodziei

Uprawiają
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nie tylko swoje zawod y, faktyczne czy też „przekwalifik owane". Oni,
podobnie jak spek ulanci cha rakteryzu; ·1 s' c:
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niezwykł14 chytrodoi' w zdobywaniu luksu90wych dóbr doczesnych w łatwy, a karalny sposób. Czyż nie zdają sobie sprawy 11
tego, że popełniaj14 pr:r.estępstwo? Co dziwniejsze oskarżonymi o paserstwo bywaj14
ludzie inteligentni, z wyższym wykształce
niem. Np. inżynier i jeg-o znajomy - technik' budowlany - ludzie w wieku 31 lat.
Technik rozchorowal się na 1erce I jego
sprawę wyłączono, ałe inżynier został skazany na 4 lata pozbawienia wolności, 400 ty1.
zł grzywny i 3 lata pozbawienia praw publicznych. Byli związani interesami 11 wła
mywaczami i złodziejami. Inżynier pośred
niczył w 1przedaży lisich skór. Kupiła je
bliska mu kobieta za ... 75 tys. zł. Za U4zycie
dała jak zeznała przed sądem - 25 ty1.
Ona po prostu chciała mieć tak, kurtk•
l powieddała o tym iniynierowi ..•
Kto necs uzyskan,... wa pomoc- n;r_,n
zabronionego nabywa lub pomaga do jej
zbycia albo w celu osiągnięcia korzyści majątkowej
tę rzecz przyjmuje lub pomaga
do jej ukrycia - podlega karze pozbawienia wolnośoi od 6 miesięcy do 5 lat. Tak
brzmi treść ·artykułu 215 § l kodeksu
ltarnego. § 2 tegoż artykułu ostrzega: jeżeli
sprawca uczynił sobie 1 popełnienia przestępstwa określonego w § 1 stałe źródło dochodu albo depuszcza się tego przestępstwa
w stosunku do mienia społecznego znacznej
warości podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lał 3.
N's l<:?ży mi eć to na uwadze!
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O zdrowiu i urodzie bardziej lubimy czytać i mówić,
tak naprawdę o nie dbać. A teraz mamy okres najbardziej temu sprzyjający. Bo czy coś lepiej wpływa na
zdrowie, y.rodę i pQprawę saimopoc7Jucia niż powietrze,
słońce, ruch na świeżym powietrzu: Dobry to okres, by
skrócić czas przebywania w dusznych Pomieszczeniach, ograniczyć palenie czy w ogóle je rzucić, a zadymioną kawiarnię zastąpić parkiem.
Jeśli nawet mamy do wyikona.nia jakąś prace np. pn:ynie&one do domu pilne zestawienie czy obliczenia, drobną naprawę odzieży itd„ to z powodzeniem można to zro1;1ić na balkonie, korzystając przy okazji ze świeżego powietrza.
Oczywiście, balkon / trzeba wcześniej do tego przygotować ta'k, by nie był miejscem składowania niepotrzebnych ptzectmiotów. Warto zadbać o to, by znalazł się na
nim jakiś stolicz~. k-rzesełko, fotelik lub leżak, ieśli balk0<n jest odpowiednio przestronny. Miło będzie równie:!
gdy zadbamy o balkonowe kwiaty ety zieleń, wśród której tak dobrze się wypoczywa, Nie tawsze przeciet mamy
cr:as na spacer, wypad na :r.ieloną trawkę, a nawet na
to„ by przej~ć się ·do pobliski~ parku. Ta jego bal!konowa. namaMtka PolnOŻe nam wY\I)Ocząć, przyda się i na.niż

nemu Jldrowfu.
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upaolne dni koniecznie należy ograniczyć;
wcru s potem po twarzy kosmetyki, to bar-

Ma.kija.i w

Spływająice
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dzo nieestetyczny widok. W zamian lepiej w okresie wiosenno-letni.m stosować maseczki owocowo-w&N.ywne w zaleiności od ich •~zoinu. Na razie więc łwietnie dużyć nam
może świeży ogórek działający wybielająco i przecl.rwzapa.Lnie, a bedll!.!Y pod01bno taik:te lekarstwem na -piegi. Na.stępnie stosować mofemy również oliw,, mi6d, łmie.tanę
i :t6Mka, a wszystko to w r6żnY'Ch kompQzyejach i proporcjach. Przyipomi:namy, t.e maseczki nakłada się na łwie
.to umytą twan i po kwadransie lub diwu .llllywa sd~ je

l~- wodą.
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szczędnościowych.
Kończąc mówca .twierdził; ił' ed
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Podcza1 konferencji prasowej w
Lidze Kobiet Polskich prezentowała swą kolekcję wiosenno-letnią młodzież z Zespołu Szkół Odzieżowych nr 1 przy ul. Irysowej. J e;,t to placówka stale
współpracująoa z Domem Han.dlowym „Juventus". Kolekcja
była w pełnym tego słowa zna-

Pobaw.

się

(eł)

czeniu dziełem uczniów 1zkoły.
· Jich pomysł - ich wykonanie.
A jut zupełnie zadziwili
chłopcy,
uczniowie z I klasy
krawiectwa ciężkiego.
Uszyli
„ciuchy'', jakie sami chcieliby
no.sić. Bluzy i 1podnie z napami, zamkami błyska wici.nymi.
wstawkami, kieszentami mieezkowymi i to typu kieszeń na
kieszeni. Kolory franat z czerwienią, czerń z czerwienią, azaroścl całość bardro d<>ix'a.
Również ciekawie prezentowała się damska część kolekcji.
Letnie szerokie sukienki z surówki, z drelichu; modne konstrukcje i dodatki kolorystyczne - turkus, żółć, czerwień.
Było kilka śmiesznych krótkich
spodni, szorty w kUku rodzajach, dobry duży żakiet z lnu
1
wielką koszulą na wierzch.
I wielki płaszcz z wełny · oraz
ładne bluzea:ki ręcznie malowane I drukowane (w ramach
zajęć uczniów z plastykiem-projektantem Jackiem Markunasem). Słowem ta młodzież
wie, co jest modne i umie to
uszyć. Brawo!
AO

mną

Często proszą o to nasze pociechy. Dzieci w wieku przedszkolnym azybko bowiem. znudują si• zabawkami,
choćby
na.wet były one drogie i a.trakcyjne. A zresztą takich
w
sklepach jak na lekarstwo. Jeśli mamy więc trochę czasu,
postarajmy się
zorganizować
naszym -pociechom atrakcyjną
zabawę.

Obok tradycyjnego malowa.nia
i rysow81D.ia l>OZWólmy dzieciom
jak najwięcej lepić z plasteliny (jest ona na szczęście doatępna). Nie wyrzucajmy gromadzonych chi:tnie przez maluchów kapsli, kautemów, pudełek od zapałek, stuych guzików. To będą doskonałe „materiały", z których dzieci tworzyć będą ról:ne cudeńka . . Wy•tarczy im podsunąć parę pomysłów.
Ta zabawa świetni•
rozwija wyobraźnię. A powsta-

mamo

jąoe w jej wyniku, nawet najbardziej nieudolnie zrobione samochodziki, pociągi itp., to najbardziej ukochane zabawki.
Kiedy jesteśmy zajęci,
a
dziecko się nudzi, możemy również wymyślić dla niego
jakieś zajęcie, np. zabawę słow
nikową. A więc na zmianę mówiII).y wyrazy zaczynaj~e się
od określonej litery. Jeśli dziecko wymieni ich dużo, czeka je
słodka
nagroda. Inna zabawa
wymieniamy
przedmioty,
które można kupić np. w drogerii czy sklepie papierniczym.
Do wyrazów, jakle dziecko już
zna, dodajemy nowe. Możliwo
ści zabaw
tematycznych jest
wiele. Warto, by rodzice o
tym
pamiętali i wskazywali
swoim pociechom, jak wiele
jest możliwości zabawy. Wówczas nie będzie mowy o nudzie.
(eł)

Rabarbarowy

deser
...

.... ...

Obok tra.dy,c yjnego kompotu s rabarba't'u warzy'Wo to
wy'tkorzy11tać możemy do przygotowania musu - smakowi-

tego deser-u . Potrzeba nam będzie: 4 białka, szklanka cukrou~ucku, pół azk:·l ank.i zwykłego owkru, 30 dkg rabarbaru, cU!kier wani-ldowy. Rabarba,r umyć, d-robno pokroić,
rozgotować w 2-ll łyżkach wody. Dodać pół szklanki cukru. Odparować. Białka wlać na metalową mis.kę, ustawić
na naczyniu z wrzącą wodą. Ubija.ć bia~ka z cukrem-pudrem, a± zgęstnieją, cały czas trzymając je na naczyniu
z wrzącą wodą. Następnie wbijać dodaią·c rabarbarową
marmolad!kę oraz cukier waniliowy. Powstały mus ostudzić. Przed podaniem przybrać kruchymi ciastec?Jkami lub
oblać sokiem. życzymy smacznego.
(eł)
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Uroczysta

1

•

przys1ęg~

w, CSOP

(:ib)

Komunikat
Wojewódzki Inspektorat Obrony
Cywilnej w t.odzi podaje do wiadomości, że w dniu 4 czerwca 1985
roku o godz. 11 i 11.30 zostanie dokonany sprawdzian techniczny s:r·
stemu powszechnego ostrzegania I
alarmo wania z użyciem syren alarmowych na terenie województwa
łódzkiego w miastach: Łódź, Pabianice, Zgierz, Aleksandrów Łódz
ki, Głowno, Konstantynów, Ozor·
ków I Stryków.
Podczas uruchomienia systemów
podame wstaną następujące sygna·
-

okolwiek by powiedzieć, pecha miały dzieci w dniu swego święta. Miał to być dzień
słoneczny i pogodny, tymczasem z pochmurnego nieba kapała albo lała się woda. Było niezbyt ciepło i dosyć ponuro. Z powodu pogody, czy raczej niepo.gody, l'Ue odbyło aię wiele zapowiadanych plenerowych imprez dla
milusińskich. Nikt nie przyjechał
gdzie szykowano
do Arturówka,
wiele atrakcji, nie było rodzinnych
regat i przejażdżek motorówkami
w parku 1 Maja; w lunaparku kasę ratowały „orbisowskie" wycieNa osiedlu Radogoszcz-Za·cUti.
chód, gdzie orgauizowała swój kier~
masz RSM „Lokator", rozstawiono co prawda namioty i kilka łito
isk, ale w sobotnie przedpołudnie
mokło tam co najwyżej kilkadziesiąt najbardziej wytrwałych osób.
Nie było też tłumów na zabawkarskim kiermaszu „Ai::pisu", zorganizowanym w Hiili Sportowej.
Zresztą w Dniu Dziecka nie byatrakcji ło tam szczególnych
raczej to, co na co dzień można
kupić w sklepach z zabawkami.
mimo
Nie brakło natomiast chętnych do
siąpiącego deszczu zdawania egzaminu na kartę rowerową w motodromie parku im.
Poniatowskiego. Do c odz. 11.30 przez
ręce egzaminatorów przewinęło się
ok. 80 osób. Warto dodać, że zapł!ltę za wolną sobotę pracownicy
miasteczka ruchu drogowego przeznaCfYli na cele społeczne.

C

W Centrum Szkolenia Oficerów Politycznych w Łodzi odbyła się wczoraj uroczysta przysięga żołnierzy zasadniczej służ
by wojskowej i słuchaczy SPR.
W uroczyst.ości wzięły udział
rodziny żołnierzy, przedstawiciele władz polityczno-administracyjnych n11szego miasta, delegacje organizacji kombatanckich, społecznych i młodtieżo
\vych, szkół I iakładów pra.:y.
Ti:adycyjnie już na przysięgę
przybyła matka chrzestna sztandaru CSOP - Zofia Patorowa.
Zaszczytu złożenia przysięgi
na sztandar dostąpili wyróżnia
jący się w służbie i szkoleniu
szer. pchor. .Jacek
żołnierze;
Pietrzak'. szer. pchor. Zbigniew·
Stucki, szer. Jan Siłek, szer.
Krzysztof Sitnik.
Delegacja · nowo zaprzystP.ZOnych złożyła kwiaty pod pomku czci
nikiem wzniesionym
słuchaczy uczelni, poległych w
walce o utrwalanie władzy ludowej.

ły:

Bo.wili si ę najwy trwalsi
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Książka

dla dzieci

W !\OOO.tę, w galefli.i PWSSP w
fJodzi, odbyła się z udziafem se~ Konrada
kretarza KL PZPR
Łodzi
Ja.nio, wiceprezydenta
Jana Nosko i rektora PWSSP Krystyna Zielińskiego, uroczystość
wręczenia nagród laureatom og(>I.
nopolsktego konkursq plastycznPgo
na książkę dla dzieci, otwarta zowystawa
stała też pokonkursowa
prac.

Przypomniimr,

że dwie

Przez dwie godziny pi·ezentowali
swoje umiejętności mistrzowie grzebien,ia z Hainoweru podczas sobotniego pokazu mody ttyzjerskiej, ia·
ki odbył się w sali Chojeńskiego
Klubu Sportowego. Sześciu człon
ków Klubu Fryzjerów m. Ha.nO:.
wer. z ktbrych każdy ma na kontytułów,
oie wiele mistrzowskich
przybyło do Polski na :i:aproszonie
Spół
Ogólnopolskiego Zn:eszenia
Fryzjersko-Kosmetyczn ych
dzielni
jak w Łodzi
„Polfryzr. Podobne
pokazy odbyły się już we Wrocła
wiu i Krakowie.
W trakcie łódzkiej Imprezy fryzjerzy z RFN demonstrowali technikę strzyżenia i czesalll!a ocaz fry.
a,,rtystyczne i
zury wieczorowe,
perspektywiczne, czyli takie, które
są dopiero _la.nrowane. Ponieważ obecny na pokazie reporter „DŁ"
jest przedstawidelem płci brzydkiej, przeto zwt"acał uwagę głównie

rzęd.ne rr nagrody otrzymali BohOlejnidan Bute'llko i Zdzisław
czak, III nagrodę - Wiesław Smę
(za
tek, wyrómienie hon0>rowe
książkę dla dzieci niewidomych) Andrzej Renes. cztery równorzęd
ne wyróżnienia - Maci.ej Fronczak, Zdzisław Olejniczak, Wiesław
Smętek i Wojcie<-h Kołysz,ko oraz
Dorota Woyke.

Wystawa będzie

mocno

włOilY

z li: ńcz ł
ind;w~dua1?e

Oarl'\ls-z

k•tóry zaJą.1

Pokaz

kontynuowany
„Wisła"
W kirU.e
cyikl prezentacji. fi.lmów zreaLlzo\Yanych prze7i twórców 7JWiązanych
z „Oświatówką". Dzdś. o godz. 17 'bę
dzie można obejNeć filmy krótkometrarowe Leokadii Migielskiej, w M·
sta1* są następujące tytuły: „Niczyj". „Tylko się jeżd01'', ~P~sa".
„,Marla Kownadta".
(TS)

olskie lasy należą do najbardziej zagrożnych w Europie. Województwo łódzkie
jest jednym z najsłabiej
zalesionych województw w kraju.
W tej sytuacji ochrona lasów w
aglomeral:ji łódzkiej jest zadaniem
na prawdę niezwykłej wagi.
Ten rok został. jak wiadomo, ogłoszony przez FAO Międzynarodo-

P

.na~ tyt

gtowy ~ tam nieco dłu7.sze !';o i
tzw. pasemka. W ogóle większośc
była w
prezentowanych fryzur
trzech odcieniach.
dwóch lub w
Najmodniejsze fryzury damskle to
„Bougatti" l
„Pop and swing",
„Boston". Opisać się tego nie ds,
ale nic straconego: na pokazie obEH:ni byli łóduy fryzjerzy, a jak
powiedziano naszemu. reporterowi.
pok111Lano
wszystko co w sobotę
dostępnymi u nas
mOżina zrobić
środ.karni. Namawiamy wi~ na·sze
pa:nie na eksperyment, zapewniaże fryzury są
jąc jednocześnie,
niebrzydkie I nie nazbyt ekscentryczne.
(ab)

stańc.:ak .
6

miej-

·

Przegląd

*
filmów ,szlvedzkich

dziś do 5 czerwca DDK Łódź
-Bałuty we współpracy z ambasadą
drugi już
organizuje
szwedzką,
przegląd filmów szwedzl)ich. Tym
razem obejrzeć będzie można fil-

Od

Andrzejów
bez światła
O Odczyt mir inż. arch. Jerze-

Z powodu awarii transformatogo Sadowskiego pt. „Architektura
w ra znacima część _ Andrzejowa pozdziś o godz. 18
włoska"
bawiona została w sóbotę po poKMPiK (ul. Narutowicza 8/10).
łudniu energii elektrycznej. Prądu
O Wystawa totograficzna Tade- nie było. prawie przez, dobę. Kousza Hałatka, Andrzeja Pierso i nieczna okazała się wymiana tiansformatora. Wczoraj po południu
Zdzisława Kaczyka pt. „Akt"
czynna codziennie w godz. 16-20 awarię usunięto.
(ab)
w OK „Lutnia" (ul. Łanowa 14).
trów sześciennych tzw. posuszu, zlikwidowano 70 proc. nielegalnych
wysypisk śmieci, 73 hektary lasów państwowym objęto tzw. , napracami pielęgnacyj
sadzeniami,
nymi itd. Posadzono ponadto 15
tys. drzew i 32 tys. krzewów poza terenami leśnymi. Do akcji zai pielę
porządkowania
lesiania,
gnacji wlączyła się młodzież szkol-

Smieci, zniszczone runo leśne, pogałęzie i całe drzewa, poto są właśnie te skutki,
żary a szkody, jakie 'w ten sposób powstają są znacznie większe niż się
potocznie sądzi. Służby leśne nie
są w stanie „upilnować" sobotmch
i niedzielnych turystów; nie o to
zresztą chodzi, zeby ktoś stał nad
kimś z batem w postaci · bloczka
łamane

LASO M NA POMOC!
wym Rokiem Lasu W związku z
tym prezydent Łodzi powołał S poKomitet Obłeczny Wojewódzki
chodQ.w Dni · Lasu, które tym razem potrwają praktycznie do koń
ca roku. Wspomniane obchody ma·
ją polegać jednak nie na święto
waniu, a na działaniu. Co więc
·
się robi?
Od początku tego roku oczysz~
czono podłódzkie lasy z 15 tys. me-

s

S
S
§~
§

WAZNE TELEFONY
Pogotowie Ratunkowe
Pogotowie MO
Strat Potarna
Informacja te1erontczna
lbformatJa PKS
Dw Centralny
Dw Północny
Pogotł1Wle e1eplowoicze

$2-Q-Bb
57.24.33
ii-51-11

mandatowego. Lasy są dl• nas i
właśnie dlatego sami · musimy się
W p_rzeciwnym
o nie troszczyć.
razie nie tylko może brakować
drewna, papieru, grzybów itd„ itd„
ale może dOJŚĆ do tego, że dzieci nie będą wiedziały, jak wygląda prawdziwy las, a sarnę czy
zająca będą mogły obejrzeć najwyżej w muzeum.
(a.b)

na, organizacje społeczne, niektóre
pracy. Czy to wszy&tko
Nie, nie wystarczy.
wystarczy?
Łódzkie lasy chorują I niewiele
tu pomoże usuwanie skutków, czy.
li tzw. cięcia sanitarne i nowe
nasadzenia; konieczne są masowe
j zorganizowane działania profilaktyczne. Żadna też akcja hie zlikwiduje na dłuższą metę skutków
braku kultury · „bycia" w lesie.
zakład.v

§

Pogotowie diWlgowe
18-35-80

18-40-~~

§

19 ""

~

R<EKORD - „Cena strachu" U\SA
od lat 18 godz. 16.15. 18.15
- „ Błęl>cttny pita.k" SOJUSZ
P0Jlntow1e enPTgetyczne:
radz.-USA b.o god2. l&; „Ka33.J4-ł8
Lód2.P'lludnie
lat
mien.ne tablice" poL od
33-34-31
1..ó<I? Plllnnr
15 godz. la
33-93--83, 092
Pogotowie gazowe

Pl'!'iK
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Bałuty - Szpltal

S

MUZEA

~

R!STOR!I RUCHU REWOLUCYJ-

im Barllck!ego
przychodni
codzlennle dla
rejonowych nr 7 I I; Szpital 1m
Biegańskiego - codzlennje dla

WYSTAWY

Dla przychodni
Aleksandrów.
rejonowych nr s I 5; - Szpital
w dniach:
lm. Brudzińskiego

S

SALON SZTUKł WSPOŁCZESNEJ
11-18
(Piotrkowska 83> godz
Il'
.Z podróty'"
A Sadow!<kl
~ GALERIA BAt_,UCKA <Stuy RyS nek 2> gOdz ll-18 mi.Jarstwo
S J. WtS'l.nlewskll!j

S
~

• • •

S

S
~

czynne w godz. 9-18 lkasa
do godz 17l
PALMIARNIA czynna w god2
I0-16 (oprócz poniedziałków)
OGROD BOTANICZNY - czynny
od godz 9 do zmrok11 .
S
.
"'
lll LUN
10
czynny Od godz
' .'\rARK
S
do 20 niedziela i śV1'1ęta g<X!z.
Ili
"'
10-21 (oprócz poniedzilałków)
~

S
8
~
S:

Zl'O

11'1

S
S
~

KINA

S
~

J.. 3, '1, 9. 11. 13. 15 1'1. 19,
21. 23. 25 27. 29; - Szpital Im.
.Tonschera w dniach: 2 4, a. 10,
Szpital
14. 18. 22 26. 30; lrn Kopernlka w dniach 6 12,
przychodni
Dla
31.
28
16. 26.
Rejonowej nr 9 - Szpital Im

Sonenberga w dnl niepar>!yste;
Szpital tm Pasteura w dnl
.
oarzystP.
Górna - Szpital Im. Ble'l'cacklegirr!ny
go - codziennie dla
Szpital !m ~onschera
Ri:gów:
<Milionowa 14)
Polesie - Szpital Im. Biernackiego - codziennie dla m Kons- Szpital •m. =~
tant".'"-··~
•c.~·
.r··~w 0
gowa (Wólczańska 195)
Szpital !m
Sr6dm1••cte
Barco
- codziennie dla przylkktego
h--'
41, 43,
c ,,,.„n 1 rejonowych nr
Szpital Im Pasteura (Wigur-y 19)
Widzew - Sztiltal tm. Past.u~a
. rw1.r;ury 191
CMrurgia u~azowa - S"Zpi>ta! !m.
Sonenherga (Pieniny 30)
tm
Neuroch1rurg1a - Szpital
Skłodowskiej-Curie <Zgierz. · Parzeczewska ~51
Okul1stvka - Szoital Im Sk!oParzęt1owi;k!e1-Cur!e (Zgierz.
•
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s
s
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S
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~

S
11'1
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s·
il'I

S
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19.~~~ z'C:~~n~~T~~~ze~s~=p1~~1 !m Pi~ wt~'>Łg~; "~~".t~t~s.!>OJ4.3~.d
Prz·eg>ląd filmów WFo _ god'l •t>e:owa IWólezańska 195)
~
'T'oksykolog!a - Tnstytut MedyS 111
Praey rT'ere5' 81

S
S
~
g
S

S

~

S
S
S

.ZACHĘT,\

_ „A'1abama"
od lat 18 g<Xlz. 10. 12.!5,

17. 19.30

po!.
14. 30.

cvny
Wenerologia
Dermatologiczna

P~y~hodn!a
44!

cZakątna

TATRY-LETNIE - „Pod W'ltlkaAMBULATORIUM
nem" USA od lat 18 g•odz. 21.!c
OOR<\ŻlllE,l POMOCY
(cz:vrnne ty!l<o w dni pogodne)
Pana KleS STUDIO - „Akademia
Ol. Sienkiewicza 137.
k~a" cz. tt pal b.o. <(odz. lr7.l5·
tel 311-37 .00 w 31
od
„Czu1ę i.tę św·i etnie" pol.
~
19
lat lZ godz.
rny z drugiej połowy lat siedem- S
ezvnn:o
~ STYLOWY _ Obraz ob:vczajów _ - Gabinet eh1o1·u.r~c:zmv
S
111
„)3ęc" ~
dobt?:
cała
Zobaczymy·
- 5
dziesiątych.
czvnnv
•nte-rnlstvcznv
Gabi.net
godz.
1
lat
od
pol.
„Fucha"
S
„Zacne iycie"
(reż. Jan Troell),
15-7· ·w dm woln„
~ e:od~
S 15.30; W kręl(11 sensacji ~ „Po•
wolności"
(Stefan .Jarl), „Mury
od oracv _ cała dobe
fT. od lat 18 godz.
S 1\cian1lka"
(Marianne Ahorne). „Giliap" (Roy
17.30. 1~.30
ul Armil Czerwone) u.
Anderson), „Linus" (Vilgot Sjoman), S MAŁE STUDYJNE - DKF godz.
tel. 33.95.~5 dn 99 w. 225
18 - seans zamlknięty
Linbloin), ~
„Rl'111ek raju" (Gunnel
ezynn•
eh1runrn
DKM - Iluoi:jon - •. samurajskie - Ga:lllnet
„Cilowiek na dachu" (Bo Widelwol.ne
w godz 16-7· w dni
legend;~· go<i?... Hl. 19
beg), „Dokument z Faro" (Ingmar ~
plz nam1
lee!
„Czy
OKA
S
00 pracy - ea!a dobę
Bergmam).
S tot?"' USA od lat !Il godz. 8.3019
ot Kopelftsk!eo:o Z!.
- godz.
S 11!. 13.. 15. 17; DKF
tel 78·64·8~
od
GDYN•IA - K1no non stop
S
o przegląin!ormacje
Bliższe
i<odz. 10.30-22 „P<>wr&t Jedi" ~ - Gabinet stomatolo!tlczny C'Z.VU·
dzie uzyskać można w DK „Lut- S
19-7 w dn\ wolne
god~.
w
n:v
USA od lat rn
nia", ul. Łanowa 14, tel, 52-80-41, Il'
,
od oracv - eała done
„Tom
~ MŁQoDA GWARDIA
52-62-45.
S Hotn" USA oo lat 18 godz. 10. Pomoc amhul;itor-yJna Intern!·
mles7kalldoro•łvth
dla
•tvrzna
t~·tułem
z
Po-żegnanie
lS.30:
17,
- „PMtybywa jeź.clzJec•· USA <>d r.ów dz!Ploic'O f.fldź·Ritłut:v. ol
odbywa<: się będą w S
Projeikcje
'lolokra 10112 - czynna rodzlen'Jl!e
S lat Hi godz 12.15. H.30
MUZA - ..Imperium kontrata.kn- w ttodz t~-7; w •oboty w godz.
sali .,Elty" przy ul. Aleksandrowje" USA od lat rn godz. Hl.15: 16-7.
(je)
sk•i ej 67. ,
i!1
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Kradzież opału za 2 m I n
Listę

osk_arżon.ych

otwierają

dwie„. kobiety, 36-letnia Barbara
K. i 20-Jetnia Beata P. Obydwie
charakterze'
były zatrudnione w
wagowych w Ekspedycji Terenowej Łódź-Karolew Przedsiębiorstwa
Spedycji Krajowej (Oddział w Ło
dzi). One to wraz z całą grupą
pozostają pod :i:arzutem dopuszczania się systematycznych kradzieży
węgla i koksu na sz~odę wymienionego wyżej przedsiębiorstwa oraz uspołec_znionych jednostek
odbiorców opalu. Wartość zagarnię
tego mienia - 2 miliony zł. Spół
ka działała w przestępstwie cią
głym od stycznia 1983 r. do czerw różnych skła
wca 1984 r. dac'h osobowych. Należeli do· niej
m.in. dyspozytorzy. i kierowcy konwojenci magazynierzy _(odpowiedzialni za mienie), ładowacze oraz
szereg os6b nigd1.ie nie pracu1ą·
cych i już karanych. Prokuratu.-
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w·

wchodzącej dziś
sprawie wokandę Sądu Wojewódzkiego
zeznawać będzie 66 świadków.
Powołan9 8 biegłych, w tym sze-

na
-

naukowców z
ściu specjalistów Psychicznej
Higieny
Instytutu
Wojewódzka w Łodzi · w za- WAM.
kończeniu uzasadnienia oskarżenia
4
(zt)
stwierdza szProki zakres działalności przestępczej , wysoki :stopieu jej
organizacji . oraz przcja.wiane przez Zagarnięcie
oskarżonych wyjątkowo rażące le·
podstawowych zasad
ll:ceważenie
Cl•
ochrony mienia społecznego. Wo'f
bee pierwszych 6 osób zastosowa·
Na woka.udę Sądu Wojewódzkieno art. 202 § kodeksu karnego,
dziś także
który przewiduję karę pozbawie- go w Łodzi, wchodzi
nia wolności na· czas nie krótszy jeszcze jedna sprawa z serii p.r zeOskarżo
niż 5 lat. 19 oskarżonych odpowia- stępstw . gospodarczych.
da z, aresztu. W toku śledztwa - nych jest 6 osób. Na czele figuruna poczet grożącycb grzywien za- je me<!hanik samochodowy 26-letni
bezpieczono mienie, u 5 oskarżo- Krzysztof s„ zatrudniony w „Polnych - samochody osobowe m.in. mozbycie", podobnie jak pozostałe osoby, z PQ<lległego im ma ga:„Mercedesa" i „Wołg~".
Do oddzielnego postępowania wy- zynu :.... jak · stwierdza oskarżenie
dzielono materiały przeciwko na- - zagarnęli różnego rodzaju akcewartości 436
Są soria samochodowe
bywcoi:µ kradzionego opat,u.
wśród nich m.in. właściciele: wy- tys. zł. kradzieże trwały od i;irudtwór.ni napojów chlodzących, za- j nia 1983 r. do października 1984 r .
1
(zt)
kładu stolarskiego i cieplarni.
ra

czns'

samochodowych

'

_Pra!lia K<o:ią7!rn Rnrh"

§

§

Wydawca t.ódz kie Wydawnictwo Prasowe, t.ódż, ' ut Piotrkowska 96.
•• DZI ENNIK LO OZKI" - dziennik Robotniczej Spółdztelnl Wydawniczej „Prasa-Książka- Ru ch".
Piotrl<nwsha 96. Adres pocztowy: „Ot."; Lódż. skr pocił. 89 Tele;· 0 0 y
ul.
t.ódt.
I03
93kod
Redakcja:
kolegium.
Redaguje
Lodzi.
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Druk: Prasowe Zakłady
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APTEKI
33.37.37
TELEFON ZAUFANIA
TELEFON ZA·
MŁOOZIEZOWY
~
ie.
Nictarn!ana
20
Mlcklewtcza
w
czynny
UFANIA - 33-SO·G&
Lutomierska ~
69
Dąbrowskiego
godz tS.-18
Piotrkowska
TELEF·o~ ZAUFANIA dla kobiet 146 Olimpijska 7 a.
ł
ff1
.40;33
Si
2 ciążą PrOl>Jemnw11
Pa'blanlce - Wysplaf111ldego J,
w god... t%-U.
Sadowa 10 S
Konstantynów
-:>lowno - LOwtcka 33 A.leksan~ S
KośclUszkl 4 Zg1ea drów TEATRY
Sikorskiego 16 Dąbrowskiego 16.
WIELK.I - .;od.z. "1 Filmowe mo- Ozorków - Wyszyńskiego l.
~
nograf i<" baletu
DYŻURY SZPITALI
Pozostałe teatry nieczynne

N/z.:

„Wiśle "

j~t

S

S

ROMA - „szaleństwa pan.ny E10, l2.l5, IS
wy" poi. b.o. god2.
Hong·k ong- S
„Klasztor Shaolln"
Chiny od lat 15 godz, 14.30, 17, S
ltW
STOKI - Na życzenie włdzów .,W!eLk.a po,dróż Bollka l Lolika" :S
po!. b <>. godz 1~, .E. T.'' USA :S
S
b.o. godz. 18.15
.Akademia Pana Klek- S
SWJT 15; !il
sa" cz. II po!. b.o. godz.
999
„E.T.'' USA b.o. g<>diz. 111, 19.30 ~
997
ll'ATRY - NPanienJka z oklen- S
998
an ka" pol. b.o. gooz. 14.30; „W!lc z.~a" pol. od lat 18 godz. 17.30, S

S
~ BAŁrYK - „Superman HI" USA
Od lat 12 godz 9.30, Ja, 14.30. 11.
Jed.na z kon- S
S
19 3()
dwuboJn ~
kurencji
S
tŁW. hakowanie: kto S lWANOWO - :,S'llperman III" _
S
16.45.
14,
g<>d.:.
12
lat
od
USĄ.
S
pierwszy wejdzie na
S
S 19.:ro
tnecle piętro.„
S
S POLESIE - „Tajemniczy Budda"
Ili
35).
S chifL<>l<i od lat 1$ godz. i.6, 17 f!C'i"•k3'
S
Sz,p1tal
.dzieci~c11
C!nrurgla
w. ,\.1. S 19.15
„CzarodzieJs>k· ~m. KorC"Zaka (Armii Czerwonej
WŁOK T.«\RZ .Fot. : -\. Wacl1
S
Lolo" węg bo godz 1n. t115 115 >
S
dzdecięca - Szpl- ~
S .,Smatałnla story" poi od la~ Laryngologia
tal Im. Korcza/ka (Armii czerwo- S
S' 15 ((od"!. lł.30, 17. l9.31l
S
oej 15)
S WOLNOS(: - „Christi~~" USA
szcu:kowo-twarzowa
ChLrurgla
od lat 15 godz. 9 30, IZ . 14.3-0, !li
S1dod<>wsklej-Curle
SzpHal Im
S l9.30
sce.
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sl

w dwuboju pożarniczyrn o puchar
WojeKomend•anta
wódz.kiego Straży Pożarnych. w konok.urencjach szybkościO·
wycll 1 sprawności'<lwych wzięli udział
uajlepsl straitacy z
9 województw. SlPO·
śród ~ ucze&t.nilk ów
zawodów najlepszym
okazał się Grzegor:z
Tyszu•k z Białegoo t ż t
t k
n e o rzys o u.
mał główną nagrodę
ko.men
tj Pucha;;,
•
·
wojewódzkie
danta
go z łódiJkich juna-wypadł
najlepiej
ków
dy

wystrzyżone

zaczesane·

s

§

§SS

1

na mod~ męską. Preferuje się tu
włosy {aczej krótkie, wysolro przy•
baki,

(J'cJ

~

§
S
§SS

§
·
t
d
.
Puchar k" Omen an a §§ P~~;~E~Gd~~~~i~W~Jdz. S~;:i: rzr~od~l lg~~~~~~lcblm~ ~~ł;~ ~g
7
OJee.hal" do Białegostoku lss§~ if~:~;~~:ea(Ż:::c:::i:go ) ::::i~i~~~~e1~.r~;e;~:1!1J
''P
S
S
S
!iwo- §
S

głowie

cięte

ci:ynna do 20

r6wno- czerwca w godz. 10-18.·

niedzielę

skI'Ottlie,

"'

S
S
§
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S
S
~
S

15

MAJA

kn1ęty
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pisząc,
Skłamalibyśmy
S
„pikniku" były tłumy (takie jak ~
w zeszłym roku, kiedy dopisała S
pogoda), ale ci,, którzy nie wy- _..
postraszyli się chmur i deszczu. ba- S
sztą nie sposób; Największym
S
wodzeniem cieszyły się po połud wili ąię całkiem nieźle.
niu (impreza trwała od 9 do 19)
(ab) S
żaglówki i „kanadyjki".
~

pogoda była nieco,
ąle tylko nieco lepsza. Nie ulękli
.,harcerski
się mżawki harcerze piknik" w parku na .Julianowie
rozIJoczął się zgodnie z planem. OdaJarm powietrzny
svgnal były się też wszystkie planowane
mooulowany - 3 min.
imprezy. Były więc )<:onkursy rosygnał werowe, występy zespołów harcer-,
odwołanie alarmu
ciągły - 3 min.
skich i ludowych, blok konkursów

Moda na

S

§SS

dla

Nie narzekali za to na brak frekwencji organizatorzy dziecięcych
imprez w domach kultury, zakła
dach pracy, ,klubach. i szkołach.
• W

S
S
S
§
S
S
S

najmłodszych pn. „Bawmy się
wesoło", była też harcerska kuch·
nia pólowa z doskonałym bigosem.
Wszystkich atrakcji wyliczyć zre-

od lat

- „Najazd Czarn~ o
Księcia" radz. b.o. godz. 11.lS;
„mues Brothers" US.A od lat
15 godz. 18
P OKOJ - „Wiatr w tagtach" rad.:. b.o. godz. 15.30; „Badikan
ekspres" jug. od la·t 18 i;:ooz.
DKF DDK - Łódz-W117.l<>;
dzew godz. 19.l5 - seans zam.
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pol.

godz. 18.45

l

ŻAGLÓWKĘ

weekendow'
uprawnień w:ra.z z wózkiem sprzedam. 51-26-49.
35186 '
KLATKI nutrii, flaki ~przedam. 51-82~36 po 16
35092 g
miniwieżę
SPRZEDAM
8010, gramofon, kolumny 40W, tel. 57-95-13 po
17363 g'
Ul.
MAGNETOFON ka-setowy
Marei.n DECK sprzedam
34-96-83.
17358 I
MADERĘ I lu.rex sprzedam. 57-19-18.
17473 g
LODÓWKĘ 300 L skleelekpatelnię
pową,
nie

Przedsiębiorstwo Produkcji
Galanteryjno-Odzieżowej

„P ROGAL"
w lodzi, ul. Gdańska nr 40

ZATRUDNI:
SZWACZKI
w pracy nakładczej przy szyciu
konfekcji dziecięcej
lub galanterii włókienniczej:
• w Zakładzie nr 3, ul. Nawrot 30, tel. 33-21-57
i 32-97-66,
w Zakładzie nr 2, ul. Wólczańska 206, tel. 36-89-51.

trycmą al'UJllilni()IWą

spra:edam.
Banaeie.k.

+

nakładczą moH podeJmowK
korzystające
Innymi kobiet1
• urlop6w wychowawczych. emeryci
I renciśel oraz osoby por.ostające w
utrudnieniu w innych Jednostkach w formie dodatkowej praey. Wymarana własna maszyna do l!IZYcia.

Prace

ia.

17-łll

1959-k

kararkułowy,

o-

br!lczki

NIERUCHOMC>aC duż.4 GkKyj.nie lpl"Zedam. &M9-9ł.

1przedam.
35382 g
57-27-79.
wyjudiu
POWODU
Z
aprzedun umądzenia zatworzyw szt'llczkładu
nych. Sędrzicki Ryszard.
Pow&tańców
Zgierz,
35360 g
Sląskdch 10/38.
PAWILON usł·ugowo-han·
dlowy - sprzedam. 0terty 35349 Biuro Ogłoszeń, Sienkiewicza 3/5
SPRZEDAM taclo magnetowid „Orion" '3-02-18
35311 g
RADIOMAGNETOFON „Sha.rp" stereo nowy okazyjnie 1przedam. -

3S290 g
kolo Tuazyna
DZIAŁKĘ
8000 m aprzedam -lub
Wdado·
wydzierżawię.
mość: Łódź, Mieszkalna
'6.
17339 g
OKAZJA! Sprzedam p'l·
nde połowę domu dwurodzinnego (plętiro) 118
43·52·95.
m, telefon, wygody ga35270 g
rai ogir6dek - okolica
warzywa--owoRadiostacji. Oferty
KIOSK
35339 Biuro Ogłoszeń,
ce sprzedam. Bied·ro.nSienkiewicza 315
kowa 15/27 po 20.
17M7 g
SPRZEDAM ~kę, tel.
'1ubn11 amerySUKNIĘ
52-44-75.
173~ g
tel
kanską sprzedam,
DZIAŁKĘ 9400 m, Ł6dź,
16-55-18
Listopadowa, pdhnie
17343 '
Wiedomość: RADIOMAGNETOFON 9{1!"zedam.
po
Chałubińskiego 55A,
SHARP aprizedam, tel
17512 g
19.
17342 I
16-55-18.
ZABICZKI - Krzywiec. MA8ZYNĘ kuśnie.rską og:ro·
działka 3000 m,
sprzedam. Koper.ni.ka H
d.zona - rejenit.alnie 17334 g
•p.rzedam. Oferty 17444 SPRZEDAM
kop-spych
Biu:ro Ogłoszeń, Piotr„Białoruś" na C'Zęści, tokowska 96.
karkę umiiwersal-ną TSS150 1pr11W.ną. Szozepa·
2:1.
Be.rtochów
niak,
woj. 1leradzkie.
17605 g
PUSTAKI ap"Zedam, tel
- -------......-.,....,., M-Od-73 po '1. Witoń.
17485 g
z gwua_.ncją
SKŁADAK
- kl\J!pdfł. Tel. 57-64'-27. WZMACNIACZ 100 V Akordeo<n 80. Gorkdego
35295 g
59/16 bl. 351 eodz. 9-14
DWA jednakowe piętro·
174'32 g
Tel.
we łl>tka k.uplę.
35342 g PALMĘ Kentia sprzedam
57-61-M
Tel 84-2&-96
kupię.
PKO BONY
18541 g
17486 g
55·72-70.
fotoaparat
ZAPALNICZKI 3ednora· SPR~AM
Ktev 80, 4 o.pony 175/13
zówki peł.ne, l'Uste skuTkacka 33
puję. m. Dąbrow&"klego
315327 g
28 d.
17398 1 ,,ŁUCZNlK - 884" nowy
- 1p:rzedam, W:rbbleiw·
ZNACZKI poo-ztowe - ku•kieeo '111 m. 55 (17-20)
pię. Tel. 43-7lM7 po 17.
35187 I
33543 I

T.01:aJTJ7iOILC RJUJYtJO SJJiJJJJJY.u7
USŁUGI DLA LUDNO$CJ
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I INSTYTUCJI PAf'jSlWOWYCH
z a kr e a ie:

w

•

I
TANIO a.przedam ,,Poltax
2". Tel. 34·40-54.
l'ZOOe g
TANIO 11przedam błam
karakułowy. Tel. 84~-99
17517 g
SPRZEDAM kamerę Suzega.r ek z raper 8,
diem, rotrinki. Bartoka
31 m. llO.
174.56 g
SZTUCCE ta.jlandrzkde •przedam. Tel. 34-99-09.
17447 g
k~lemy
SPRZEDAM
11przęt Hi-Fi, 4 kolum·
ny ,,.A.lit.us" 110 I 180.
Dzierżyńskiego 22 m. 14.
godz. 19-20.
ZAGLOWKĘ

35909 I

„Mewa"
aprzedam. 57-95·44.

35185 I

FOKSTERIERY
ta sprzedam ska 22.A.

ueze.nię·

C!l!l!iel-

35378 g
srezenlęta
SPRZEDAM
niemieckie
owczarki
Przelotna 1l przy Oko17430 g
powej.
DALMATYNCZYKA
gprzedam. 51-04-43.
35285 I
FOKSTERIERY, - 11prz1·
dam. 51-.20-26.
35287 g

sprze"125p" (1979) dam. Czołgfstów 50
35357 I
,,MOSKWICZA 408"
wymagany remont
sprzedam. Tel. 34-19-88
po 17.

35321 g

SPRZEDAM Trabant7 iec)mbi) 81}1 (1977) i (1983}
Smutna 24.
35312 '
„ZASTAWĘ", ,,l.adę" .2-3Lnoe
letni!l - llu.pię.
propozycje. Oferty 35294
Biuro Ogłoszeń, Sienk.iewicza 3/5.
126p na gwarancji sprzedam, teL 32-40-37 pe 17
17441 g
WARTBURG 1000 (.p rzejkiówka) •przedam. Ko.sTel.
tnGnautów 10/24.
V"Zec%. 84-60~$3.
18448 I
ZUKA alu:zyniowca przyba-1arow, opony
czepę
165:d3 - 5przedam. Tel.
43-50-48

..ŁADĘ
3,l500

+ odkalanla (telefony),
robac&wa.
,+
tępienia rcyzoni,
+ tępienia

I

Sumacka 4

17418 g
SATURATOR I wy:posasprzedam.
żenlem
Mielczarek, Ł6dź, Mochnackiego 1/3 m. 28 po

młodą

Bl'..AM

wymagającą

11100" _

km -

=~
aprzedam.

Tel. 78·'71Ho.

17466 I

SPRZEDAM

czyszczenia. orania dywan6w I .,,.
kładzin.

Wa-r.zaiwę

PRZYCZEPI; eamplnaową
N•12&B. itpr«edam,
35-22-35, ~ wieczo·
rem

dn:vch terminach bez WYlaczania oble1 rucha.
ZGWSZBNIA: „SANITEX". telefon
57 ·511 98+ 33-!!1-28....._ GORSZW A.

NADWOZIE 128p lub ca.ły samochód (1978)
• 11Pr&edam. Tel 33-M-08

I
1
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I
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GIEŁDA
Gdyby któryi z nauk.owców cierz powodu braku tematu do
pracy habilitacyjnej, to już mu
go podrzucam: „Wpływ pogody na
frekwencję w czasie niedzielnych
giełd samochodowych". Wystarczyło, że od rana mżyło i już na widzewskie targowisko przy ul. Puazkina zjechało o kilkaset samochodów mniej niż tydzień wcześniej, kiedy była słoneczna niedziela.
piał

.

MATKI
ZESPOŁ CHI·
KIEROW~K.,
llURGOW 1 ANESTEZJOLOGOW KLINIKI KARDIOCffJ.
RURGU AM W ŁODZI

U7lllańskl,

korepetycje.
36-25·33.

17507 '
GEOMETRIA wykreślna
43-U-79 llli. Ciesiel5ki.
16857 g
NIEMIECKI 32-~11 Lin- ł.
ka, Piotrkowak.a
17390 '
RENCISTA 37 lat podejmie pracę w sektorze
prywa,tinym. Oferty Bim-o Ogłoszeń,
3532:2
Sienkiewicza 3/5.
n• overszycie
ZLECĘ
lock. Oferty 35282 Biiuro Ogłoszeń, Slenkiew.icza 3/5.
ZATRUDNIĘ IU'WCa pa.i·
toflana. 86-59-38.
171500 '
w
RENCISTĘ do pomocy
przyjmę
gospodM11tw4a
natychm&ast. Huta Jaaodnica 98 (Zl<>Wlo)
353211 g
ren.cistę na
ZATRUDNIĘ
1/2 etatu, malow8Jl1ie
tkemm. Sprzedam over·
lock pniemy&łowy. Tel
84-92-87

30043 g
1z.waezkę.

ZATRUDN~

lll3ST 1

- montd zabaiweic:, gaelektronicmy.
lanterii,
itrme. Oferty 17367 Biuro
Ogłom:e6.,

Piotł'kow&ka

1115.

OO sprz~tuda na p6ł e-

tat.u pn:yJm•. Zamenhofa 1.3/1.

111SOO 1

Lmll

SAMOC.HODOWA
nak zainteresowanie motoryzac3'
nie fllabnie. Zbli:tający się szybko
sezon urlopowy powoduje, że na
ulic• Puszkina wybieraj4 się tak·
że cl, którym marzy lię wyjazd
na wczasy własnym łrodkiem lokomocji.

Niestety, wybór 3eat dołć ograPrzeważająca większość
niczony.
wystawionych na aprzedał pojaz·
dów ma ju:t w kołach co najmniej
kllkadzlesiąty tysięcy kilometrów.
Chociaż wczoraj w Łodzi odno- Nie zaw1Ze odpowiednio zabezpietowaliśmy mniejszy ruch, to jed- czone karo11erie, pokl'1te "
lfłHO
plamami rdzy. Ceny, chociaż od
wielu tygodni ulłabildzowane, jaDR MED.
zachfłcaj4 potencjalnych
koś nie
nabywców do sięgania po portfeLUDWICE
le. Sprzedajl\CY najlepiej wiedzą,
TOMASZEWSKIEJ
jak teraz trudno jest pozbyć alę
na gicłdtie 1wojego auta. W wywyraZY serdeczne•o wsp6łczucla
padku oczywiście, jeśli się go chce
s 1>0wodu łmterel
za jakłeś „przyzwoite
sprzedać
skłatł&Ja:

CHEMIA -

Piotrkowska 118 m. 31.
223. t.6d.t-Ohojlll7 i...zow17465'
•ki~ li.
17S13 g PRZYJM!; ehdu~nfotwo

St011Ujemy irwar81?ltowane -oreparaty
I J 01'7Jedłutonym działaniu. bezwonne,
bezpieczne dla ludzi I zwierząt.
UsloRJ wykonujemy szybko w doro1

SPRZEDAM karoserię Au- POTRZEBNA pan1 do caopieki nad
łodobowej
tosa'!la, nadającą się na
rekonwalescentką na 2alta,nę. Krokusowa 54a.
Warunki
miesiące.
3
17439 g
Tel.
dobre.
bardzo
32·78-01.
17452 g
SZEWCA za.trrud'lliię, mo·
Tel
że być rencista.
32-01-31, po 18.
17370 g
kuchnia,
3-POKOJOWE,
· służbówka (93 m) rozna
kładowe zamdenlę
M-4 najchętalej
M-5
Radopzcz. TeL 349-446
35379 g
.
UCZCIWA, pracu~ąca pi-1·
pokój A UTOHIFI - autoalarm.
wyinajmie
nie
KiliMkiego 116, Jankachętnie za pomoc star·
w.icrzdua.
szej pani. Oferty 35355
Ogłoszeń, SienBiuro
35366 '
BOAZERIA - n&jtańsza
kiewicza 3/5.
prodUCe'll.ta SUSZOU
MIESZKANIA na rok poOferty 35313
sZ'Ukuję.
na., przycięta na żąda
Nowotki
Biuro Ogłoszeń, Sie.nne wymlary.
te.l.
Kań.ka
163/165
k·i&w.icz.a 3/5
pokoje.
2
ZAMIENIĘ
78·34·67 wieczorem
35G17 I
kuchnia (44 m), telefon
Radi06tacja na ma· ANTYKOROZYJNE
zały domek (3-pokojowy)
samochobezpieczenie
na obrzeżach Łodzi. Indów. Solankowa (, UzOferty
ne propozycje.
nański 84.-62-33.
35293 Blm-o Ogł06zeń
16491 g
Sienldew.lcza 3/5
Kooserwacja
(44 m GRACO I
M-3 sp6łdzlelcze
samochodów, mycie podz telefo.nem w
kiw.)
woz.f, si.lln.ików. Zakła·
SwJinoujśclu :tam!enię na
do.wa 13 (Ikon.lee Przy·
w Łod;z.!.
równorzędne
bygzewsikiego) Koliński
tel. 74442.
16263 g
200-P
na SCIN ANIE drizew 55-55-42
POSZUKUJĘ lokalu
Kołodzh!jczyk
wulkandacyjny.
zakład
M488 g
tel. •M-47-85 godz. 18-21
17356 g ZAKŁADANIE karniszy
TRZYPOKOJOWE z telena
drewnianych osłem
fonem do wynajęcia na
kan:risze. 84-40-1.S Bur3-5 lat. Pła·tne z góry.
wicz.
Ofocty 17462 Biuro O3359S g
głoszeń, Piotrkowska 96
dywmów, wy·
PRANIE
dwa pokoje
PŁOCK
kł&dziill . Lnstytucjom rabloki, telefon - zamiechu.nki. 511-10-18 Grześnię na podobne w Ło
kowiak.
dzi. Tel. 78·87-27.
3()1'1'1'7 g
17460 g
LOKALU na biuro po- CYKLINOWANIE ~py
łowe, 111Jkie.rowainie. Tel.
11ZUkuję, teL 32·75-48.
51-77-10 Jakso.n.
1'1404 g
382 g
ZAMIENIĘ M-4 własnoś
Ja·
clowe, osiedle R~tddnla PUSTAKI - Huta
godn!ca 1 (Złot.no) Lina działkę leśną z dom·
kl&m. Oferty 17376 Biusiak
16843 g
ro Ogłoszeń. Piotrkowska 96.
ALARMY przec~włama·
mieszkań .
do
POSREDNICTWO apneniowe
Kniada.ży mieszkań.
domków - ELEKTAL
ziewdr.za 36 (Julia.nów),
Maślankdewicz
goda:. 12-17.
51-26-91
36-32-$ (8-15)
Rutkowl'ki.
33789 I
34336 g UKŁADY
wydechowe.
Nadkola, haki holowni(od
Judyma 20
cze.
Traktorowej). Inri:. Mysz
kowski
L74211 g

pieniądze".

pr11 tranh.kcji kupno-1przada:t. Po
raz 1)-ty podkreślamy wi•c, ża na
naszych łamach publikujemy jedynie ceny wywoławcze, które są
przynajmniej kilkanaście tysięcy
wyższe od ceny, za jak' dany pojazd zmienił właściciela.

'Oto wczorajsze notowania:
1978: 160, 17!1,
„Fiat 126p" 180. 197': 185, 190, 200. 1978: 170,
190, 200, 215. 19'19: 210, 220, 230,
245, 260. 1980: 275, 290. 1981: 315,
3.20, 350. 1982: 350, 365, 370, 400,
410. 1913: 390, 420, 430, 450. 1984:
450, 485, 470, 4110; 510. 1985: 510,
520, 360, 585.

1974: 190.
„Fiat 125p/FSO"
1915: 220. 1971: 240, 155, Z70. l9Ht
290, 315. 1978: 320, 350. 1979: 390.
1980: 410, 415, 430, 1981: 470, 500,
520. 1982: 550, 800, 630. 1988: 680,
19114: 780, 850. 1915: 920, 935•.

TELENAPRAWA 7g_a4-19
Kaczmarek.
35468 "
TV-KOLOR-VIDEO - naprawy - przestrajanie .
PAL-SECAM 51·54-93 inż. Hoff.
17876 Il
TELENAPRAWA 43.1g...75
i.nż. Martynka.
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letniska, liOferty
piec, sierpień.
Ogłe&zeń .
Biuro
17434
Plotrkowska 96.
SKLEP bran.ży, konfekcja, dziewiarstwo do lat
13" poszukuje dostawAleksandrów Kuców
t.11.
je.ws·kli ul. Długa
21-89 w godz. od 9 do
2.10-P
17.
POSZUKUJĘ letniska bli·
11ko Łodzi. Tel. 51 ·7tl-62
po 18
15.336 g
OFERTY kll'ajowe ! zaw
znajdziesz
g.raniC2Jlle
Biurze „We1Sta". 70-952
Szczecin, skrytka 672.
135-P
WEZMĘ w drtier:Mwę od
warzywrześnia kiosk
wa - owoce lub kwia17428
Oferty
ciantię.
Biuro Ogłoszeń, Piokkowska 96.
SLUSARSTWO - przyjmę wspólnika, produkcję. Tel. 78-21-95.
17487 g
ZAKŁAD budowlany
przyjmie zleoone prace - Aleksandrów, Waryńskiego 4.
17451 g
SAMOTNI! - oferty matrymonialne „SW ATKA"
Piotrkowska 133 goda.
14-17. Oferty zagranicz·
<11e dla Pań.
17.548 g

~

SPRZEDA

~

~
~

Okręgowe Zrzeszenie
Plantatorów Roślin Włóknistych
- Lublin, ul. Tetmajera 19,
tel. 412-78 wew. 26.

§
POSZUKUJĘ

DUŻĄ ILO~<:

WVTRZEPKOW LNIANYCH
belowanych

§
~

~

~

§
~

~.H.D7.07A"..U/h9'/HH//UD7//.m"/~

OBRONY PRAC DOKTORSKICH
Akadem.t.t
Dziekan l Rada Wyt!.zlału Le.karskiego
MedyczneJ w Łodzi POdalą do wladomośct, te dnia
ul.
Ul czerwca 1985 roku w auli Im. E. Palucha.
Narutowicza 100, odbedą sie J)ubllczne dyskus1e nad
rozprawami do.ktorsklmt:
GODZ. n - m~ GRAŻYNY PLUCIENNICZAK pt,,
vate!itarnec.o
,OrganJzacJa sekwencji nukleotydów
wołu (Bos tauru!t) o iiestciścJ J)ławne1 w C.ct
1,723 g /cm sześc".
DNA

Promotor: doc. dr hab. Marek Gnlazdoow*i.

GODZ, li
NIARCZYK

TERESY

lek.

-

PASTUSZKO-MAR'f-

pt.: „Porównawcza ocena przydatnośoi
udziału
Nskaźnlków stosowanych w rozpoznawaniu
nerek w mocznley "
nlewvdodnoścl
przednerko'IĄej
chorych z J)t'>JeWlekłym\ nefropatiami".

Promotor: prof. dr hab.

Orlo\J.'llkl.

Zbł.stnlew

GODZ . 11 - mgr 1 ANtNY BOOENSZAC t>t. „Badanie skutków b!oloe:lcznyeh orzewlekłego nera~
nla pracowników na działanie nar rtec\ metalicznej
I i:>or6wnanle wyników chelatowania 0-penlcyJ.aminłł I 2,3 .- dwumerkapt<>propanolem".

Promotor:

prof. dr hab.

Tadeu ~7:

Bog<l.artll<

Prace doktorski„ oraz oceny recenzentów w,1$bone sa do w~lądu w Blbliotere Akademii Medvcsne1 w Lodzi. ul. faszvńskleiro 2.
Wstep na r02:prawv wolny.

Z talem zaWfadamlamy, t•
c:oletnl, bvlv 'Pracownl'k

~marł

na111

dłu

MGR INZ

KRYSPIN DITKOWSKI
serdec:i:nei:o

Wyrazy

Rndzln\e

wspólczncfa

składa la:

praiwo jazZGUBIONO
dy. Sławomir Dumański
Orzeszkowej 3
35308 g
świadec·
SKRADZIONO
3612
nr
legalizacji
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DYREKCJA, KOLEŻANKI I KOLZDT.'ł
1 BIURA PROJEKTOW BUDOWNICTWA
KOMUNALNEGO w ŁODZI.

Nas2eJ Koletance

JOLANCIE GRZVBOWSKlEJ
wyrazy azcurego
bólu Do śmierci
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NADWOZIE ,,Poloneza" 1przedam
34-91-75.
36236 g·E
'Vvcior~jzgłoszenie
CUDZOZIEMCOWI wynajmę mieszkanie. 84·17-03.
""-~ OGl;.OSZENIĘ,
36250 !-E
ZAREJESTRUJĘ chałupniczo szwa·
Zosbawszy bez środków do tycia
cz.kę posiadającą
overlock, madachu nad głową pewien m.ieubiewieloczynnościową
szrnę
KUPIĘ działk• rekreacyjn.11 1 domli2llliarstwo. Inowrocławsk• 9 - 70 kaniee st.olicy Ekwadoru - Quito
kiem. 43-18~.
po 18. Murawa.
18951 g-E
1&)80 g-E - zbud<>wał s.obie gniazdo z IL&.rPUDELKI miniaW.rld - aprzedam.
na wypiek z poli- tonowych pudelek ł puszek po konZATRUDNIĘ
33'...99-12.
36248 i·E chlorku. 34-93--14 po 15.
serwach na drzewie w jednym 1
18968 g-E
AIREDALE-teriery 1:z:czenlęta
parków miejskich. W celu ułat
•pnedam. .86-74-35.
SPRZĄTANIE wnętr~ Mal\lrm,
36249 g-E
wienia dostępu do mieszkania, zbu33-51-79 (11-17).
18958 g-E dował też schody.
SPRZEDAM obrączk.I. 55-&3-64.
Zapewne tak
18966 g-E STOLARZY samochodowych, uczmieszkałby długo. gdyby pewne.-,
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SPRZEpAM •Patnlele 1ZCzenięta.
18981 g·E r>azu fotorep<>rter miejscowej gau43-18-$1.
18949 !·E LE.TNISKO. do W)"D.ljęcl.a 55-87-30. t:r n.ie lfotografował „gniazda" I
18959 e-E
SPRZEDAM dwu!główk• „Textlma"
jego mieszkańca. Władze miej•ki•
URUCHO!dIĘ piecza,rkarnię. Przyj43-18-68.
sie nle na ża.rty - ·
przestraszyły
86-36-93.
w11p6hnlka.
mę
18950 g=E
fE
19056
w ga;i;ecie l zdezdjęcie
baczywuy
używaną
KUPIĘ nową lub mało
ClllllllllllDlllllllllllllllllllllllll Ił
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kosiUlkę e.lektryamil\
cydowały, że .,oryginalne mieszka(łlliła). Tel. 32-63-52 po 16.
ZAPOHIF.GNlESZ
nie" psuje widok. Grupa policjan18988 g-E

j·dziś·

„Polonez" - 1978: S50. 1981: 640,
690, 1981: '100, 730. 1983: 850, 890.
19114: 900, 930, 970.
KUPIJ!i

••••

Mieszkanie

I

w...

-

duży

n.am lot. 78-34-e!.

19066 g-E
Nadal docieraj' do nu 11gnaly
l9ni lH. 1971: ZAf!rrAWA llOOp (1980) z poiwodu
„Zaporożec" o tym, ie urzędy akarbowe nasze
890, 400.
wyjazdu 1przedarn. 32-21-22
po
giełdowe notowania traktuj4, jako 220, 2M. 1111: 270. 1982:
18.
oficjalne dokumenty, na podstawie 1913: ł15.
M2S1 g-E
których wyliczany jest podatek

gnieździe

-

ASTMIE OSKRZELOWEJ,
jeśli wcześnie I całkowicie
1apr1e1tanłe11

PALF.NIA PAPIEROSOW

zniszczenia
tbw, wysła,na w celu
gniazd.a I aresztowania· jego wldByć lnO'!e,
clc!ela. spóźniła się.
bezdomny zdołał przenieść 91• u
jakieś inne drzewo?
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CZY „MUSIAŁ" WYGRAC JUVENTUS1

Decyzja UEFA~
. aut dla Anglików!
poczęciem meczu, ale już po . tr~
gicznych incydentach na stadionie
Heysel. Decyzja podyktowana Z?stała obawą przed tym, co moze
się dziać na stadionie I ul~cac_h
miasta w wypadku wygrane1 Liverpoolu.
Telewizja, podając informację o
przedmeczowym spotkaniu działa
czy obu klubów powołała się na
źródła godne wiary". Prezydent
belgijskiej
federacji
piłkarskiej
Wouters potwierdził, że spotkanie
rzeczywiście się odbyło, ale zaprzeczył kategorycznie,
iż miało
ono jakikolwiek wpływ na przebieg meczu. Sędzia szwajcarski A.
Dainea zakwalifikował te insynuacje jako
„groteskowe, głupie i
dziwne". UEFA zapowiedziała nawet wytoczenie belgijskiej telewiTelewizja belgijska w piątkowym zji procesu sądowego.
wieczornym dzienniku podała ~a•
1tępujące
informacje:
„Zwyc1ęGdy cały świat z przerażeniem
1łwo Juventusu w finałowrm me· oglądał telewizyjną transmisję z
czu Pucharu Europy z L1verpoo· brukselskiego stadionu Heysel wyIem zostało zadecydowane przez dawało się nieprawdopodobne, by
niewielką grupę działaczy obu ~lu· brytyjscy kibice - chuligani, głów
bów jeszcze przed rozpoczęciem ni sprawcy tragedii byli przez ko·
spotkania, Arbitrowi dano do zro· gokolwiek gloryfikowani, by otwarzumienia, źe „powinien wygrali Ju· cie przyznawano, że
„Chłopcy z
ventus".
Liverpoolu" są wspaniali, A jed·Decyzja ta wyjaśnia
'!I' części nak znaleźli oni zrozumienie i
- dodaje belgijska telewizJa RTBF wsparcie. Przed kamerami zachodnieco dziwny przebieg meczu, nioniemieckiej telewizji wystąpiła
a przede wszystkim odmowę przy- ostatnio grupa kibciów klubu Boznania Liverpoolowi ewidentnego ruS.sia Dortmund. Jeden z nich porzutu karnego. Spotkanie „Małego wiedział: „Kibice z Liverpoolu są
Komitetu" odbyło się przed roz- najlepsi w świecie, a my jesteśmy
najlepsi w RFN".
·
Zachodnioniemiecki
tygodnik
„Stern" pi_sze, iż Fan-Club Borussi
Dortmund infiltrowany jest przez
organizację neonazistowską, na której czele stoi Michael Kuehnen,
skazywany już w przes.złości na
W eliminacyjnym meczu piłkar kary więzienia za propagandę neoskich MS grupy IV Bułgaria wy- nazistowskll.
grała z Jugosławią _2:1 (1:1)._
. W tabeli prowadzi Bułgaria 9
pkt„ przed Jugosławią 8 pkt., i
Francją 7 pkt.
W meczu grupy VI Irlandia wyDUŻY LOTEK
grała ze Szwajcarią 3:0 (2:0).
Prowadzi Irlandia przed SzwajI LOSOWANIE
carią (po 5 pk-t.), ZSRR, Danią I
9, 19, 27, 28, 43, 45
Norwegią (po 4 pkt.).
W meczu strefy Concacaf, grudod. 44
pa III, Kostaryka wygrała z USA
1:0 (1:0).
n LOSOWANIE
Na czele grupy Kostaryka - li
1, 19, 21, 28, 36, 38
pkt. przed USA - li pkt.

.Angielskie kluby piłkarskie zostają
wykluczone z europeJskich rozgrywek
pucharowych
na czas nieograniczony!
Decyzję taką
po posiedzeniu
Komitetu Wykonawczego UEFA
w Bazylei podał prezydent tej
organizacji Jacques Georges.
Na temat szczególnych sank·
cjl wymierronych
przeciwko
Liverpoolowi
wypowie sJę y;
terminie późniejszym i>pecJalnie
powołana komisja dyscyplinarna.
Sprawa udziału angielskich reprezentacji w międzynarodowych
· rozgrywkach rozpatrywana bę·
dzle w najbliźszyl!II czasie.

•

•

Eliminacje „Meksyk 86"

Komunikat Totka

Co

to

był

za mecz•••
ta! do

prezentujqc

Łodzi

się

mło

na-

odwledzlli w niedzielę stadion
ŁKS,
byl piłkarski pojedynek „kadry trenera Plechnlczka" 2 „jarmarkowq reprezentacjq". Po jednej stronie Smolarek, Dziekanowski I Inni kadrowlCZll I plerws20Ugowcy
prowadzeni
przei grajqcego szefa reprezentacyjnego „banku Informacji"
B.
Btautha. Po
druulej
„jamarczna
drutyna" pod wodzq tercetu: (czło
wiek z trzema głowami) Pijanowski,
Zientarski, Szewczyk.
Obok
nich
czarnoskóry Inspektor Cox, a
w
bramce ten który ,_powstrzymał Anglię" w pamiętnym meczu na Wembley - Tomaszewski.
Mecz „z przymróżenlem oka." jak
stwierdzi! relacjonujqcy spotkanie ze
spikerskiej kabiny red. D . Szpakowski zakończy! się
remisem
5:5.
Wprawdzie padŁa
dla
„Jarmarku"
szósta bramka (każdy gol obwieszczał potężny wybuch petardy),
~te
P'!'OWadzqcy mecz ao niedawna ,eSZCZ8 arbiter klasy mlędzynaroqowej
A. Jarguz dopatrzył się
pozycji
1palone.1 I zarzqdztt rzuty karne. I
„jedenastkł" (choć strzelano je czasem trzema ptlkaml) nie przynlosiy
rozstrzygnięcia.

Padł

więc

_,sprawiedliwy"

remis,

jednym z pierwszych wywiad6w udzielonych po 38
Wyś"igu
Pokoju,
tre~e~
polskiej druży.ny kolarsk1eJ,
Ryszard Szurkowski
powiedział
krótko, ale dobitnie: cudu nie było. Piasecki, Mierzejewski i spół
ka nareszcie przestali się bać rywali. Uwierzyli w swoje możliwo
ści i odnieśli sukces, który Szurkowski uważa za piąte swoje zwycięstwo w Wyścigu Pokoju.
Drugi trener naszej szóstki W.
Skarul na trasie praskiego prologu „wypuścił" nieco _Piaseckiego,
informując go, że jedzie 7 sekund
za Amplerem. Piasecki „podkr~·
cił" i założył żółtą koszulkę, me
zdejmując jej aż do Berlina. Inne zdarz.enie:
przed etapem na
schodach Kapitanowa" Szurkow~ki zarządził w przeddzień ostry
trening na trasie. Nasi kolarze ruszyli ze startu ostrym szpurtem.
Pokręcili potem jeszcze kilka kilometrów i zarządzili sobie odpoczynek w pobliskim zagajniku.
W
ślady Polaków po~zli inni najgroź
niejsi rywale, próbując utrzymać
tempo. Potrenowali solidnie, a n~
zajutrz oglądali tylko plecy dWÓJki Polaków. Na finiszu częstocho
wskiego etapu z „pomocy" rywali skorzystał Piasecki.

e

W jakim stopni~ o tegor~
cznym sukcesie Polakow na trasie
38 WP zadecydowała par'a, a ile
I
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ŁUCZNICTWO.
Plonem meczu
Polska - ChRL były dwa rekordy Polski. Ustanowiła je B. Iwanek (Kotwica Kołobrzeg), uzyskując w pojedynczej rundzie flTA
- 1282 pkt. i na 50 m - 321 pkt.
PODNOSZENIE CIĘZAROW. W
czasie drużynowych MP K. Jusz·
czak (Górnik Czerwionka) ustanowił trzy rekordy Polski: 180,5 kg
w rwaniu, 222,5 kg w podrzucie
i 395 kg w dwuboju.
STRZELECTWO. A. Kaczmarek
wygrał
międzynarodowe
zawody
w Monachium, uzyskując w strzelaniu z p. sz. - 595 pkt,
SIATKOWKA.
Reprezentantki
ZSRR przebywające ·w Japonii wygrały z zespołem tego kraju 3:0.
LEKKOATLET.YKA. Wicemistrz
olimpijski z Los Angeles, Amerykanin M. Conley uzyskał na uniwersyteckich mistrzostwach USA
w trójskoku - 17,72 m, Jest to
trzeci wynik na świecie, ale wynik nie będzie uznany, bo prędkość
wiatru wynosiła +3,2 m/sek.
mPPIKA. Mistrzostwo Polski w
WKKW zdobył B. Jarecki z Nowielic.

Dwa medale

pięściarzy

Te mistrzostwa Europy w boksie nie były dla nas pomyślne,
Tylko dwa brązowe medale nie
mogą satysfakcjonować. Europa uciekła daleko, świat jeszcze dalej.
W niedzielę rozegrano finałowe pojedynki. Przed dwoma laty w
Warnie prym wiedli
pięściarze
ZSRR, zdobywając 8 złotych me-

Jak się dowiadujemy, piłKarz
RTS Widzew - Jerzy Wijas okartę powołania do odbycia zasadniczej służby woj5kowej. Tak więc reprezentant Polski nie zagra w najbliższym meczu ligowym swej drużyny przeci wko &dańskiej Lechii (na wy1eż
dzie).
A co ponadto 1łychać w Widzewie? Punkcji kręgosłupa poddał się
utalentowany pomocnik jedenastki
z ul. Armii Czerwonej - Mirosław
Myśliński, który przebywa w szpitalu W~ przy ul. Zeromsk:iego.
Wznowił już treningi rekonwalescent - Mirosław Jaworski, który jednak do końca sezonu nie
wystąpi na boisku. Wielu kibiców
interesuje się również etanem zdrowia Wiesława WrarL W tej chmili przechodzi on rehabilitację. Jest
zdrowy. Na początku lipca specjalna komisja lekar1ka wypowie
sill co do tego, czy 'Dęc:lzie mógł
on poąjąć treningi. Ponadto Start
i Widzew doszły do porozumienia,
że utalentowany pomocnik bałuc
kiej jedenastki Kasperkiewlc1
od dzisiaj podejmie treningi
w
pierwszoligowym zeapole kandydata na mistrza P11l1kl.
trzymał

(11.)

dali. Teraz 1ZaDH li• wyrównały.
Nie ma już prymatu jednego tylko kraju. Boks w NRD, z którym
do niedawna toczyliśmy równą
walkę stał się nagle potęfll.
Oto mistrzowie Europy (od papierowej do superciężkiej): Breitbarth (NRD), Berg (NRD), Simie
(Jugosławia), Chaczatarian (ZSRR),
Czu11ryński
(Bułgaria),
Mehnert
(NRD), Akopkochian (ZSRR), Timm
(NRD), Maska (NRD), Szanawazow
(ZSRR), Jagubkin (ZSRR), Somo. di (Węgry).

i jego klub
r m1

Jagieła

W sobotę i niedzielę, w Nowosolnej odbyły się tegoroczne mistrzostwa okręgu łódzkiego w kolarstwie szosowym. Uczestniczący
w tej imprezie kolarze rywalizowali o tytuły mistrzów Łodzi w
deszczu i chłodzie.
Zgodnie z przewidywaniami w
wyścigu indywidualnym seniorow
zwyciężył najlepszy zawodn!-k ~
bieglorocznego 11ezonu, a takze triumfator lt:ilku tegorocznych prób
1Zosowych,
reprezentant łódzkiej
Gwardii Jeny Ja1iela. W aamotnej jeździe na cza1 na dystansie
20 km -uzyskał on cza1 29 minut
i 16 sekund, Drugi był reprezentant Orła - J. Włodarczyk (2 sek.
straty),
a trzeci A. świderek
(Gwardia) - 17 sek. straty.
W pozostałych kategoriach wiekowych tytuły mistrzowskie zdobyli: juniorzy (15 km) - P. Karolczak, juniorzy młodsi P. Lewandowski (obaj Społem), młodzi
cy - R. Ubysz ' (Remo Głowno).
Niedzielne wyścigi upłynęły pod
znakiem rywalizacji drużynowej.
W wyścigu seniorów rozegranym
na 60 km triumfował zespół Gwardii, mający w 1kładzie obok sobotniego triumfatora „czasówki" J. Jagieły A. Swiderka, J, J.ewandowskiego i K. Jóźwiako\vskiego.
Gwardyjska czwórka uzyskała czas
1 godz. 22 min. i 37 sekund, wyprzedzając o 1.31 zespół Orła I i
o 4.52 Orła II.

Sclełlro,' A. lalowakl, P. Woiniak)
przed

Społem

•

II i

•

Włókniarzem.

•

zawodników startoogólnopolaklm kryterium kolarskim o „GFand Prix
Bełchatowa". Była to jedna li imprez uświetniających dni · teeo mia1ta.
Wśród 1enior6w walka przebiegała pod dyktando
L. ltęplliew1kie10 (Żyrardowianka), który zdobył „Grand Prix Bełchatowa" po
raz drugi z rz,du.
(w-w)
Przeszło 80
wało 2 bm. w

Dziś

START

AVIA SWIDNIK 3:1 (2:0)

Clejka (13 min,)
Barcz (33 min.)
Czyż (50 min.)
Krzyczmanik (88 min.)
Żółte kartki otrzymali: Kądziak
Leszczyński (Avia).
Ten mecz mógł przynieść wysokie zwycięstwo gospodarzy,
a
skończyło ·się tylko na strzeleniu
trzech bramek. Beniaminek ligi Avia, niczym specjalnym nie zaim1:0
2:0
2:1
3:1

-

ponował,

choć

pzięki

wyjątkowo

słabej
grze bałuckiej jedenastki
mógł nawet tę potyczkę_ ligową
przechylić na swoją korzyść. Nic
takiego jednak się nie stało. Słup
ki I poprzeczki po strzałach zawodników drużyny
przyjezdnej,

świadczyły o Ich wyjątkowej nieudolności strzeleckiej lub o tym,
że linie ,defensywne Startu nie za
bardzo przykładały 1ię do obrony
własnego przedpola
bramkowego.
Usprawiedliwieniem może być tutaj fakt, że płyta boiska nie sprzyjała pr&eyzyjnej walce, a ponadto
zbytnia pewność siebie mogła doprowadzić do porażki (czytaj: na
własne życzenie). Tak się jednak
nie stało, W końcowych fragmen-

10. WLOKNIARZ
28:26
21-11
11 Błękitni
26:28
26-.29
12 Polonia B.
,25:29
ZG-24
13 Stal Rz.
24 :30
18-'25
IJ4 Avia
22:32
20-26
15. Polonia W.
211:33
l~r.I
16. Cracovia
15:39
1~6
Wyru~l grupy
1:
Stal StocznLa
Szczeein - Zagłębie Wałbrzych 0:0,
GwaTdia Warszawa - Zagłębie Lubin 1:2 (1 :2} Olimpia
Pomań
Victoria Jawor:tno 1:1 (1:0),
PLast
Gliwice - Stilon Gorzów
O:l (0:0),
Odra Wodzisław - S!ęza
WTocław
0:0 Szombierki
Bytom - Zawisza
Bydgoozc„ 0:0 Moto Jelcz Oł.awa Chrobry Głogów 0:0 AKS Niwka Chemik Police ł:l (l:O).
W tabeli prowadzą Szombierki
przed Zagłębiem Lubin (obie drużyny• po 35 pkt.) i Zawisz2' (34
pkt.).

7 bramek dziewcząt
z Teofilowa

Idą przez rozgrywki drugoligotach tego spotkania Krzyczmanik we jak burza. Mowa o dziewczę
futbolistkach
po raz trzeci wpisał się na li- tach z Teofilowa,
drużyny
Ogniska
stę strzelców i w ten sposób „spra- drugoligowej
TKKF „Teofilów",
Do poprzedwiedliwości stało się zadość".
(szym.) nich wysokich zwycięstw o mistrzowskie punkty, dziewczęta z
Teofilowa dorzuciły kolejne.
Piłkarze pabianickiego Włóknia
W sobotę jedenastka z Teofilo·
rza przegrali wyjazdowy pojedynek wa pokonała w rozegranym awan•
z Resovią Rzeszów 1:2 (1:1). Bram- sem meczu drugoligowym w Koni•
ki dla Resovii strzelili:. \Jrban 2 nie tamtejszego „Medyka" a:i 7:0
(21 i 72 min.), dla Włókniarza - (4:0),
Rutkowski 27 min). Żółtą kartkę
Bramkowym łupem podzieliły si•
otrzymał W. Nowak (Włókniarz).
zgodnie, choć nie po równo - E.
WynMU ~nipy Il: Igloopol Dęb1ca Stawiarz i A. Kubiak po 2, oraz
Polonia Bytom 3:0 (0:0), J.aglellonia A. Dziedziura i I. Wojnar-0wska po
Białystok Polon!.a WaTszawa
4:1
(2:0), Stal Mielec GórtU!k
Kn.u- 1 ale z karnego, a także I. Popa.
r6w ł:O (1:0),
Cracovia - Koroina Pierwsze dwie, a także I. Krasiń·
Kielce L:2 (0:2), Błękiitni Kielce
ska należały do najlepszych ~ zaStał ttzem:ów ł:O (3:0), Stal Stalowa wodniczek zespołu
teo!ilowskiego
W.ola - Hutn!lk Kraków O:O, Start na boisku w Koninie. NiepocieszoŁód:t - Avia Swldnlk 3:1 (2:0), Resona
była natomiast L. Peruga, któvia - Włókniarz Pablanke 2:1 (1:1).
rej rywalki nie pozwoliły wykazać
się
efektownymi
paradami
TABELA
1. Jthll M.
35:19
30-J.8 bramkarskimi. Może p. Lidia do·
2. Hutmk
31.!:22
2~16 czeka
się tego w kolejnym meł. Igiloopol
32:22
33-22 czu drugoligowym, który łodzian
ł. START
34-25 ki rozegrają na zakończenie I run29:25
I Stal st. W.
29:25
2'1-13 dy drugoligowej w niedzielę na'
9. Resovia
29 :25
117-16
'1. Gómtk
29:25
26-26 stadionie Resursy, gdzie o godz.
I. Jagiellonia
28:26
U-19 11 podejmą dziewczęta z Sokoła
28:26
I. Korona
27-27 Drzonków.
(W· w)

• • •

na torze Społem

Kil!ub TrójkL 2B.05 24 godr!.dny w l.O
minut I iniormacJe sportowe
22.15
Lubię szum starej pł y i.y 22.45 Samuel
Beckett
:
,Ni
e
pok
oJące
minimum"
bytUmy w stanie. Nie zabrakło bolil.00 Radio kierowców. Ll.05 Kon.cert cz. I 23.00 Zap ras-i:amy
do Trójki.
wiem wielu ofsajdowych
pułapek
pNed
hejnałem. ll.'7
Komunikaty
23
50
„
Wojna
był.a lepsza" odc. i&.
(na murawę wniesiono
Tor kolarski
w
trakcie
Społem
będzie
ll.:119 Sygnał czasu. 12.05 Mag.
inmeczu dwle gigantyczne łapki
na
dzia areną kolejnej imprezy mię fonn.acyjny.
12.30 Muzyka fo1klorem
PROGRAM
IV
myszy), kwadratowej piłki, z którq
dzynarodowych zawodów o Grand ma•lowana. 12.45 Rol.n1czy kwadrans
16.00
Lektury
nastolatków. ui.10
nie zawsze radzm sobie
sprawnie
Prix Polski, Po uroczy1tym ot- lS.00 Komunikaty. 13.10 Radio
kie- Le>ksykon
lek.klej
muzy,
16.30
nawet ka.drowlcze, zamykanej
kurwarciu przewidzianym na godz. rowców. 1<1.30 Z tańcem przez wie- W1dnokrąg. 17 OO Wlad 17.05 Slynne
tynq bramki jarmarkowego zespoŁu,
ki.
14.0ll
Magazyn
muzyczny.
15.5'5
Raprzedstawienia
operowe
18.00
Rozwal{i.30
rozpoczną
li• plan~aza konczy wreszcie
oryginalnych
dwóch
kurencja, wyścił( na 1 km. Po- dio kierowców. 16.05 MlllLyka 1 aktu- żania stylistyczne. 18.Hl Piosenki sta,gabinetów odnowy". Z jednego (łót
l(a szpitalnego) 1korzystai nawet patem program
Wielkiej Nagrody alnoścL 17.30 Przygoda z piosenką. rej Warszawy. 18.40 Studio ekspertów,
Problem dnia. 18.20
Koncert 19 30 Wlad. 19.35 Chwi1a
muzyoki.
mlętajqcy jeszcze leczenie kontuzji w
Polski przewiduje rywalizację sprin- 11.05
dnia. lł.00 Z krajlu 1 z• świata 19 .30 19 40 Język rosyjski l'.J.liS W trosce
szpitalu W. Smol4rek. Po powrocie
terów (na starcie stanie m.in. ak- Radio dzleciom - „Czarnoksiężnik ze o przyszłoś~0.15 Chwila mlllLykl. 20.20
na boisko Smotarek nie
omleszkaŁ
tualny
mistrz jwiata juniorów, Szmaragdowego Grodu". 20.00 Dzien- Wleezór muzyki l myśli. 2!!.00 Aka,przebadać się" w drugim
„gabinereprezentant NRD B. Huck), ndlk. 20.16 Konce.rt życzeń. 20.45 .,Sen demia muzyki dawnej 22.50 Lektu.ry
cie" kt(ir·y skład.al się z turystye21ne23.00 Muzyikoterapia. 23.30
wyścigi drużynowe na 4 km o- o moim ojcu". 20.515 W kilku tak- Czwórki.
go leżaka, obstuglwanego przez dwie
raz wyjcig dystansowy na 100 o- tach, w kilku słowach. :?Jl.OO Komuni- Człowiek 1 nauka. 2J.50 Wiad. ia.~
smuk!oude, odziane w akqpe kabaKalendarz
radiowy .
ka.ty.
~.05
Kromka
sportowa.
21.15
retowe ciuchy dziewoje. Innych, nie
krąźen toru.
Antol<ag~ Jamesa
Galway•a.
22.00
mniejszych atrake:lł w czasie
jarW zawodach wezm\ •dział re- Wiad.
l
informacje
kierowców.
marcznego meczu by!o jencze
wię
TELEWIZJA
Wyjcig
drużynowy
juni<?rów prezentanci 8 państw, w tym to- 22.05 Z'blU:enl.a. 22.16 dla
W kilku takcej. Cl z kibiców co nie wybrali się wygrało Społem (L. Borkowski, P.
PROGRAM I
rowa kadra Polski, Ośmiu najlep- tach, w kilk·u słowach. 2/l.20 Koncert
na stadion ŁKS niech taŁujq. Będq
może mieli okazję obejrzenia
ob- Karolczak, W. Łazarek, M. Wochna) szych sprinterów stanie we wto- bez biletu. !3.00 Wiadomości I infor16.25 DT - wiadomości
60 km w czasie rek na torze w Radomiu do de- macje lłp<()rtowe. 23.10 Panorama świa
szernych fragmentów w .czasie
za- przejeżdżając
16.30 „Encyklopedia TDC"
powiadanej powtórki łildzklego „Jaf"- 1.26,08 i wyprzedzając Tramwaja- cydującej rozgrywltl. Wypada tyl- ta. "3..211 Dła tych co nie lubią rocka.
16.55 Dla dzieci „Zwierzyniec"
marku" na szklanym ekranie.
rza. W wyścigu juniorów młod ko źyczyć organizatorom, aby poPROGRAM Jl'.
17.20 DT - wiadomości
Ubawttl stę kibice, ale
najbar- szych triumfowała czwórka Spodziej zacierał ręce kasjer ŁKS, który łem (J, Dębowski, P. Lewandow- goda nie pokrzyżowała ich planów.
17.30
Z .filmoteki 40-lecia „PorNiestety,
brak
dachu
nad
łódzkim
!lll..oe
Za'W'9H
po
jed~na&tej.
11.10
- jale się dowleW:lel!śmy z „miaro- ski, J. Rakowski,
trety" „Cżas śladu nie
D.
Rzepka)
torem
przy
najmniejszych
nawet
Mu.zyosny
non
stop.
12.00
Chór
Unidajnych źródel" - zarobił na
niezatrze"
dzielnym „Jarmarku" okrqg!e dwa I przed Mazowszem Teresin i Włók opadach deszczu uniemożliwia spra- wersytetu Łód~lego. U,25 Po festi18.05 Telewizyjny Informator W7pól miliona złotych. warto więc bylo niarzem Łódź, a wyścig młodzi wne przeprowadzanie kUdej im- walu ,,Jar& nad OdTą". Ul.OO Wiadomości. 13.0S Serwla informacyjny (L),
dawniczy
pojarmarczyć.
w-w ków - Widzew (P. Bu1ala, J, prezy.
(w-w) 13.10
„10 minrut o ł6dzklch
kośclo·
18.20 „Saldo" - magazyn 1o~połach" aud,
.Jerzego Wilmańskie·
darczy
&'O (Ł),
lS.28 Z malowanej skrzyni.
19.00 Dobranoc - „Kotek Hau"
w łym pomo1la •atalona przez prób s kolarzami, którzy potem komitetu organizacyjnego wykigu. 1!UO Album opeTowy. Ił.OO w roll
19.10 Echa stadionów
trenera rozsl\dna Jazda okreilana znaleźli li• na trasie 88 WP. Od- Nasi kolarze mieli wlec dolkona- gł6wnej Wbadysław
Sendecki. 14.30
19.30 Dziennik
Folklor na mapie i'\Wa ta. 15.00 An thozwykle słowem nłakłyka"T
powiedni zap81 pary Polaków wy- ły przegląd każde10n etapu.
ny Quinn.:
_Grzech pierworodny".
20.00 Szkice historyczne
starczył na to, że odparli oni aSukces „Plaska i Jego li.o- is.ie Mu1:yka młodych. ie.oo Między
20.30 Teatr Telew'zji
Scena
Na te pytania odpowiada nam taki rywali. Nie pomogły nawet legów przyczynił li• 40 dułe.ro nairocfowy Rok Muizyki 'Bacha i HaenFaktu - Ryszard Frelek znany łódzki sędzia kolarski, ar- reprezentantom NRD ich szybkie spopularyzowanla aportu kolarell:.1a- dla. 14UO „Poruczni·k diabła" - fr.
Jałta
1945 - dzień czwarbiter UCI, Tadeusz Skorek, któ- „kozy'', ani Czechosłowakom „peł go po chudych latach.
17.00 W~ad.
17.05 Rozwiązanie
za·
ty, 1 lutego"
ry już po raz ósmy uczestnictył ne koła". Jeszcze jeden przykład
- Po 38 WP
kolar1two z11ów gadki muzycznej
Radioranka
(Ł).
21.15
Reminiscencje
w Wyścigu Pokoju, w tym roku o sile naszego zespołu. Jak obli- stało
popularnym sportem w 17.10 Aktualności dnia (L), 17.30 „C~ło:
21.50 DT - komentarze
,
.
. wiek
człowiekowi" aud.
Al1cj1
jako członek międżynarodowego ko- czyłem zwykle na każdym etapie polskim społec;i;enstwie.
Tera!' ~uz .Juśkiewicz (Ł). 18.00 „Takty 1 fak22.10 Bohdan Wodiczko - muzyk
mitetu organizacyjnego.
Polacy dyktowali tempo jazcly, chłopcy nie tylko chCll grac Jak ty" magazyn
w
opr
Marii
niezapomniany
- Chyba jedno i drugie. Ale przejeżdżając najczęściej pierwszą Smolarek czy Dziekanowski, ale Hoffmann (Ł). , 18.30 Kliub ' Stereo
22.25 Kontakty
przede wszystkim przełamano na- godzinę po starcie w tempie 47 i ścigać si• tak,
jak Piasecki l 19.30 Wloozór w fUhann0<111i.
i1.oo
22.55 DT - wiadomości
reszcie psychiczni\ barierę. W oo- więcej kilometrów na go.dzinę. Tym Mierzejewski.
Wfad. 2•1.10 Wieczorne refleksje_ 21.15
- Spada na nu, działaczy ko- Couni>ry po polsku: Ursrula Slp1ńsk.a
PROGRAM ll
larskich (mgr Tadeuu Skorek pel- M. 30 Na8'1"anie wieczoru, 2<1.40 Jerzy
,
.
Grum: .,Przebudzenie - rok 1905" Dl w. PZKol. funkc~ wicepr~ze- cz. I. 22.10 Słuchajmy razem.
23.00
17.05 Zacznijmy od poniedziałku
sa) niełatwy obowiązek. Musimy M. Dębrowska: .,Przy!'(ody człowieka
17.30 „Kapitan schodzi ostatni"
uczynić wszystko, aby „zabazpie- my61.~cego" fr . 10. 23.20 Koncert pol„Zmora zderzeń"
czyć" ciągłość sukcesów polskiego 9\d. 714.00 Glosy, instrumenty,
na18.00 Krajobrazy kultury
kolarstwa na wyścigach pokoju. moje. O.«i Mliniatura lltttra<:ka. 0.50
18.30 Wiadomości (Ł)
przednich latach nasi także wal- samym 'Piasecki 1 jeeo koledzy ~ I nie tylko. Kibica kolarscy do- Echa dnia.
19.00 „Gdzie diabeł mówi dobraczyli na trasie, ale brakowało ich drużyny zniechęcali do aktywneJ magąją sic powtórki z B&f'celony,
, noc" - „Samotnik z pta•
PROGRAM l!I!
na finiszach. W tym roku pod- jazdy wielu zawodników wyścigo gdzie na
mistrzostwach świata_
siego raju"
jęli ryzyko. Widać to było szcze- wego peletonu. Dyktowali tempo triumfował Szurkowski przed Szozll!.20 „Dwaj lu.drle z dl.abłem". 11.2-0
19.20 Przeboje „Dwójki"
gólnie na Kryłatskoje, gdzie uzys- jazdy, ale i fini.szowali skutecz- dą. Bo jak powiedział po 38 WP R. Mmzyc?Jny Intel'lklU<b. 111.50 .. T%1ąclet
19.30 Dziennik
kali widoczną przewagę nad prze- nie, czego najlepszym przykładem Szurkowski, mamy mocnych ko- nla pszc...oła" - odc 12.00
Serwis
20.00 „Kalendarz historyczny"
ciwnikami. Co godne podkreślenia: był M. Leśniewski na Kryłatsko larzy, ale jeszcze nie silne kolar- Trójki. 1.2.~ W tonacji Trój~!. 13.00
„W interesie pokoju"
odważyli się, bo czuli się silni. je, finiszujqc_ z peletonu tylko o stwo. Cóż z tego, bowiem że gar- Powtórka z -rozrywki. 14.00 Arcydzie20.15 Spotkanie z Tunezją
Mieli parę - jak to się mówi po pół gumy za Szwedem. A wi~ ną się do klubó_w chłopcy, skoro ła polskiej mu<tykl barokowej. 15.00
21.15 OT - wydarzenia - tele·
na
kolarsku. Zresztą dowiedli tego para. Ale i taktyka. Bo Szurkow- nie mamy dla nich sprzętu. Jeśli SMwis Trójlki. 15.05 Wakacje
dwóch kól'kach. Ul.IO Premi ery I bifon ..Dwójki"
wcześniej, w czasie kwietniowych ski przed każdym . etapem przy- tego nam się nie u!ia załatwić,
sy. 15 50 ,.SchTon" - odc. 20. 16.00
21.30
Magazyn motoryzacyjny ·
wyścigów na
Półwyspie Apeniń gotowywał z chłopcami specJalny szybko rozmieni się na drobne su- Zlll!>raszamy do Trń}kl 11! OO Codzien21.55 Opowieści o miłości - „Z
skim. Po powrocie z Włoch na „rozkład jazdy", Nie zapominał o kcesy Szurkowskiego i jego podo- nie powieść w wyd. dźw!ę'k. - Henbiegiem rzeki" (8) - austr.ajednym z zebrań PZKol. Szurko- szczegółach, wypytując mnie np. o piecznych, których oklaskiwaliśmy r:;>k Sienkiewicz:
„Ogniem I mlelijski serial obyczajowy
19.50
wsjti sygnalizował o wysokiej for~ finiszowe metry na czeskich eta- w czasje jazdy na etapach 38 WP. czem". 19.30 Troche swingu...
22.45 DT - wiadomości
.. Tysiącl~tola pszczoŁa" - odc. 8. 20.00
mie, dając przykład wygrywa nia pach,- które miałem okazję obejKa.talog na.grań. 20.43 Klub Tróikl.
22.50 Trybuna sejmowa
wyrywalizacji w czasie kwietniowych rzeć dokładnie w trakcie objazdu
Rozmawiał: WIESŁAW WROBEL :11.00 T~y kwadram;e jawu.
211.45
d an ie specjalne

Jednym z „gwoździ" programu „Te- 4 tu bylo ubawu wprod pod 1am1
lewizyjnego Jarmarku" któr11 zawi- pachy ... tego zliczyć t zanotować nie
dym I dorosłym mieszkańcom
szego mtasta, którzy tłumnie

Kasperkiewicz za Wijasa? NA DRUGOLIGOWYCH BOISKACH

Grand Prix Polski
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