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W środę w ramach radzieckoamerykańskich rozmów na temat
zbrojeń iadrow.ycb
i kosmicznych
odbvło się w Genewie
posiedzenie J;!rupv ds. zbrojeń strategicz-

•ię

.„ ....... ....-

Wojciech Jaruzelski
zwiedził wystawę

wMuLeum Karykatury

a

a

rozpoczęła działalność
bm. w

Sali Swletlikowej
Rady
Ministrów.
l{dzie zazwyczaj odbvwaję
&ię posiedzenia rządu. spot1ię PO raz pierwszy członkoUr21ędu

wie Rady Prasowej przy prezesie
Rady Ministrów. Radę powołano
zgodnie z ustaw4 .,Prawo prasowe"; jej istotnymi zadaniami jest
umacnianie wolności słowa i druku praktyczna realizacja
crawa
obywateli do informowania się i
oddziaływania na bieg spraw publicznych poprzez środki masowego przekazu Wśród 58 osób tworzących radę znajdują się przedstawiciele
czasopism.
instvtucji
prasowych I wydawnictw o róż
nych zabarwieniach światopoglądo-.
wych, a także placówek naukowych i kulturalnych. stowarzyszeń
i zwiaz.ków twórczych. Sa to dziennikarze. wvdawcv. działacze pań
stwowi i społeczni. reprezentują
cy instvtuc.ie centralne i regionalne. Otrz.vman oni z rak wicepremiera l\lieczysława F. Rakowskiego aktv nominacyjne. Obecni
b:i•li: rzecznik orasow.v rzad u. szefowie i;(łównych instytucji prasowych w Polsce .- RSW „PrasaKsiażka-Rucb".
Komitetu ds. Radia i Telewizji. Polskiej Agencji
Prasowej, Głównego Urzędu Kontroli Prasy i Widowisk.

Wspólne posiedzenie

Nowy światowy rekord w robieniu n.a drutach ustanowiła Szwedka Liz Johansson. Obecna mistrzyni pracowała drutami prtez 101 godzin; zaczynając 11w11 robotę o 15
w czwartek i kończąc w poniedziałek o 8. Rekordzistka co god zinę odpoczywała !I minut. Pisząc
o rekordzie pra.sa zachodnia
nie
wspomniała na wykonanie iakleco ' wyrobu poświęcił• tyle czasu.

Ostatnim
punktem
porządku
dziennego czwartkowego posiedzenia izby będą interpelacje i zapy.
tania poselskie.

•

-

19 bm. na wspólnym posiedzeniu Biura Politycznego b.(,
PZPR i Prezydium Naczelnego Komitetu ZSL dokonano oceny
wyrk.onania uchwał XJ Plenum KC PZPR i NK ZSL ze stycznia 1983 roku oraz obecnej sytuacji w rolnictwie i gospodarce
żywnościowej.

Stwierdzono, ie działania podjęte niw samorządowych, przyczyniać
zgodnie z ustalonymi wówczas się do umacniania więzi z wyborwspólnie zasadami polityki rolnej cami.
(PAP)
przynoszą pozytywne rezultaty.
Podkreślono

potrzebę

dalszego
PZPR i
ZSL w realizacji polityki rolnej,
w dalszej aktywizacji społeczno
prodi;kcyjnej, w umacnianiu wiejskiej i rolniczej samorządności
oraz we W;?;bogacaniu sojuszu robotnlczo-chfopskiego.
zacieśniania współdziałania

• •

w Katowicach
111 program
Od połowy października
szkańcy
Górnoślą&kiego

łv
br. mieOkręgu

W Lublinie odbyło slę I Wyjazdowe Prezydium Krajowego Komitetu Narodowego Czynu Pomocy
Szkole. l\fomenłem kulminacyjnym
było wmurowanie kamienia wę·
itielnego pod budowę nowe,j szkoły w SOBIANOWICACH woj. lubelskie z Funduszu Na.rodowero
Czynu Pomocy Szkole.

Bluro Polityczne KC PZPR za- Przemysłowego będą mogli Ol(lą
Inauguracyjne posiedzenie n:.dy po:imało się ze stanem "drażania dać, jako pierwsi w kraju, trzeci
mlało charakter
proitramowy. Za- ustawy o syste:-nie rad narodowych program tv, emitowany przez KaNa 1djęolu lłanlsław Dohdanoi samorządu terytorialnego,
towicki Ośrodek Telewizji Poll(D.a.ilzy ciąl{ Dl rlr. 2)
kiej. Nadawany on będzie codzien- wioz, wiceprzewodniczący Krajo•
Doświadczenia ~ w 1um!e po- nie, z wyjątkiem niedziel, w r:o- wero Komitetu Pomocy Szkole w
zytywne. Społeczności lokalne u- dzinach od 9.00 do Il.OO. a w 10- czasie ' wmurowywania kamienia
zyskały więksi:e możliwości w~pcl boty dłużej.
AdresO\Vany będzie węrlelnego.
telefoto
CAF - TREMBECKI
decydowanla o rozwoju społeczno do pracujących na drugiej zmiaq-ospodarczym oraz r()Utrzyganł• nie. Przewatać ma tematyk• kulb!e cych problemów.
turalno-8J>ołeczna.
l sportowa regionu ._
Niemniej
podkreślono
w skali kraju doświadczenia ! eW pers.pektywle planu.~ się wyfekty działalności poszczególnych dlużenle czasu emisll III prograr ad narodowych aą zróżnicowane. mu również na s:odziny popołud
Instancje partyjne. zesp()Jy r.ad- niowe oraz wzbogacenie tematyki
nvch członk0w
PZPR wpły i form audycJl.
wać -powinny na dalszy wzr<>llt
(PAP)
aktywncści
rad
narodowych
l og(INFORMACJA WŁASNA)
„Amico", jut Spółdzielnia Pracy
Jest to 't'lispólna akcja dyrekcji „Lipcowy Zryw" w Zduńskiej Wobudowy Szpitala-Pomnika Centrum li. Pierwsza dostaw.a do „JuventuZdrowia Matki-Polki w Łodzi ·oraz sa" zre.alizowana zostanie n.a poW 1n anto roku słoitce wzeDomu Handlowego „Juventu.t-0- czątku lipca br.
szło o rods. 4.14, zajdzie za.i o
tex", Ze 1tuprocentowej bawełny
21.01.
szyje się już koszulki w różnych
Konulld zna.jd~ lit w aprzedakolorach (m. in. białym, tranato- ty na stoisku ze spe.cjalną inforWŁASNA)
wym, czarnym, błękitnym, ' rói»- macją dla kupujiicyclt. Obok urówniet duża
wym). które/ Ozdobione zostaną em- stawiona zostanie
blematem Centrum
w kształcie puszka, do której każdy, kto jest "Przed nami· opol.skle ipiewanle. młoda artystka, którą tv prezenwiele lat towała w recitalu „Piosenki zadudwóch serc. Na ciemnych koszul- zwolennikiem idei budowy Centrum Jak wiodło się przez
wiedzą mane", V>Stał.a wybrana w czas.ie
kach emblemat
będzie biały, 11.a Zdrowi.a M:atld, może dołoży~ swo- łódzkim repreze.nt.antom
wszyscy.
którzy
interesuj11
alę pio- eliminacji wstępnych -Pośród barjasnych - czarny.
Producentem ja cegiełkę "" formie dobrowolneZaśpiewa
(ku) senką, a tym mało kto się nie in- dzo wielu kandydatów.
koszulP.k, które otrzymały na7.we go datku.
Sylweriusz, lla.Cael
teresuje. Zanim zaczniemy nucić takie piosenkę K. Jenykowskiej
nowe 1Zlagiery I polubimy nowych „Tylko to, więcej nic" li muzyką
piosenkarzy, przed!tawm;r łód:rldch Malgoru.ty Kamińskiej.
wykonawców i ich p!Oll„nk.f.
Oto
Dyiurn
Cieka'We e czym będą jp!ewać
piosenki, kt6re 1 wystartuj!l w k<>nkuni• premier, najpierw zostały Inni wykonawcy, albowiem w tym
poddane ocen.ie. I tak z 60D propo- wypadku tent nieco trzeba było
zycji wybrano tylko 8, w tym d tmienić, bo komisja zdecydowanie
w dniu dzislejuym przewiduje
trzy były z Łodzi. nadesłane przez przeciwstawiła się wszelkim, nadla Łopzi .następującą P'!godę:
Estradę t.ód:r.ką. Do dwu z nich wet najpiękn.iejS'Lym opowieściom o
zachmurzeme małe i unnarkotekst napisała Kalina Jerzykowsk.a ~ości.
wane. Temp. maks. 20 ~t. Wiatr
kierowniczka
literacka
E!..
Jest
słaby
i umiarkowany zachodni
W rozegranym w Łodzi meczu o mł11trzostwe I Uri Piłki
to liryczna „Nieczułość" z muzyką
Kolejny łódzki punkt, to udział
I południowo-zachodni.
nożnej pilkarze Łódzkiego Klubu Sportowe10 pokonali obrońe11
Andrzeja Żylisa oraz „Szans.a dla kabaretu „Ssak" - laureata Rzetytułu, mistrza Polski - pozn&ńtkie&o Lecha „hokejowym" wyEstradowych
pasjansa" (z żartobliwą nutą) Mu- uov>sk.i.ch Spotkań
Ciśnienie o godz. 19 wynosiło
nikiem 7:5 (3:2).
zyk.a - Stanisław Kawiorskl. Trze- „O.set '85" - w bloku imprez to990,3 hPa (143,8 mm).
W pozostałych meoz&oh pr1ecl0ttatnieJ keleJkt liro n j pit.dły
cia piosenka, to „High lite su-per warzyszących. Jak v.• idać, Estrada
następujące wyniki:
Kid" - tekat Ste!u1a Lipca, lidera Łódzka nie 1zczędz.i atarań. by za'lf Widzew zremisował w Lultlinle 1 Motorem 1:1
kabaretu Et. - „Koza nostra". Tak znaczyć obecność naszej reprezentaWatn1e1s
• Lerla - GKS 1:0
oto mamy obiecującą reprezentację cji w tych plocenkiarskich kon:fronw Górnik Z. - Lechia 111
w pr.mlerach. Dodajmy. b „Nle- taejach. Oczywiście, zadbano takIlf G6rnlk W. - Wlała 111
czułoś~" llńp!ewa ł6d2lka
wyko- ie o wygląd wykonawczyń. Stroje,
W. Balłyk - Jluch 1:1
1315
Proklamowano w
nawoaym - !:libieta JaJiełło.
pol100 bardzo efektowne, zaprojek• Slll•k - Baclomlak 1:1
Warnawle Królestwo
Polskie
towały łódzkie
plutyezkl
Ewa
w Zasłttbłe - PeseA 1:1
(tzw. Królestwo Kon1resowe).
Wojnf.ak-Clechelaka I Janin.a Sze1800 - Ur. K. Marcinkowski,
beata:. Teru jut tylko wypada nam
lekarz, działacz społeczno-gos
~•kd tiol relacje 1 Opola.
(rs)
podarczy w Wielkopolsce.

19 bm. w Warszawie na lotnisku kujowym Okęcie odbyła 1lę uroezystośó nadania imienia Janusza Kusocińskiego nowemu samolotowi
PLL „Lot".
CAF - KRZYSZTOF SITEK - telefoto

101 godzin
robótki na drutach

po~ie=-:--li

Opublikowany porządek dzienny Maria Ciszewska p r zedstawić ma
posiedzenia przewiduje m. in. roz- sprawozdanie komisji: Spraw Wewpatrzenie przez Sejm problematyki nętrznych i Wymiaru Sprawiedliwości oraz Prac Ustawodawczych
dotyczącej ochrony i kształtowania
środowiska. Przewiduje się przed- o przedłoilonym przez Radę f'ań
stawienie Sejmowi informacji rzą stwa projekcie ustawy o Prokuradu o realizacji ustawy o ochronie turze PRL.
I kształtowaniu środowiska. SpoNatomiast pos. Felicjanna Lesiń
dziewane jest wystąpienie kierownika Urzędu Ochrony Srodowiska ska złoży sprawozdanie tych sai Gospodarki Wodnej, min. St.e!a- mych komisji se)mowycb o rządo
wym projekcie ustawy .,Prawo o
na Jarzębskiego.
ustroju sądów powszechnych".
Następnie izba wysłucha sprawoI
zdań komisji sejmowych o dwóch
Pos. Zenon Wróblewski przedstaprojektach nowych ustaw. Pos.
wi w pierwszym czytaniu poselski
projekt usta wy o obowiązkach l
prawach posłów na Sejm PRL.
Spodziewane iest powołanie przez
Sejm komisji nadzwyczajnej do
rozpatrzenia projektu tej ustawy.

nych.

I aekretan KC PZPR,
orezes
Rady Minfstrów gen. armil Wojciech Jaruzelski zwiedził Muzeum
Karykatury w Warszawie zapoznając się z wystawą pt. „Rewolucja 19(}5-1907 roku w karyka.turze".
OprowadzajllCY Wojcleeha Jaruselskiego - dyrektor
muzeum,
wybitny artysta-plastyk Eryk Lipiński I komisarz ~ystawy Mał
iorzata Garlicka - poinformowa11 o historii karykatury oolsklel
! stanie obecnym
tel dziedziny
aztuk Plastvcznych.
W zwiedzaniu wystawy towarzyszyli sekretan
KC
Waldemar
Swirgoń i wicepremier Mieczysław
F. Rakowski.
(PAP)

~o

:„rtek ..
bm., zbiera
Sej?" na 67
obecnej k-. d l'UCjt. 01 ra:ly rozpoczn~ się o godz. 10. - -- -- ·-

A-trakcy.ine koszulki

,Am

DZIER
KIESIE

emble1natem CZM

oo

(INFORMACJA

„HokejO\\fY" wynik na stadionie ŁKS

roczni

SuUan e Oman11 sam6wił w
aswajcarsklej firmie meblowej kanapę o długości 102 metrów. Skła
da si• ona • '28 elementów.
CAF -

Ie71łone

Arabia Saudyjska od lat jest amer,...
kańskim faworytem wśród krajów arabskich. Najnowazym tego przykładem jHt
wysłanie
w podróż kosmiczną na pokładzie wahadłowca „Discovery"
obywatela saudy:fskie~o. Nie jest to zwykły
obywatel. lecz - jak przystało na prawdziwą monarchię członek rozgałęzio
nej i liczne:! rodz.iny królew&kieJ, bratanek samego władcy.
Ta ,niebiańska" podrół klięda Sallnan.a Ibn Abdelaziza ma chociaż cześciowo
zatrzeć niemiłe wrażenie, Jakie musiał
wynieść kr61 Fahd 21 wizyty w Waszyngtonie w marcu tego roku. Jego amerykańscy gospodarze, a
zwłaszcza prezydent Rea1tan. nie wykazali wówczas ani
odrobiny zrozumienia dla arabskich postulatów
w kwestii
bliskowschodniej
(przede wszvstkirn wobec Problemu oalestvńsklego). więc by do końca nie zrazić sobie wiernego
sojusznika. zdoby-1!
się na eest - zaproponowali wysłanie w
kosmos Saudvlczvka. I to był najwięk
szy, jeśli nie iecivn.v efekt podróży króla Fahda do UBA.
Szvbko znaleziono kandydatów. z których wvton!ono właśnie 28-letniel(o bratanka monarchy. Musiał i pewnoścl11
spełniać wszystkie wymagania lltawiane

(•.....,.„ .....

*°"°

ka'ftdydatom u
ltC111111ona11ł4,
1'0
za.ledwie l,15..miesi~ym
pruszkolR.lu
poleciał wraz z Amerykanami
I Francuzem w przestn:efl kosmlc:&na. Podobno książ" nie jest nowicjuszem w drl•dzinle aeronautyki; ma za 90błl tyslac
cod.zin spędzonych w powietrzu za at~
rami samolot6w, w tym ta.kh nowoczesnych maszyn ponaddżw!ękowych.
Na pokładzie
„Dlseovery" 1.t.udyjłkl
ksląi4 i>rzeprowadaa 'Wras a fra.ncu.tklm

1at\mkł ropy • wed-. eo ma pom6- ,..
w uauwaniu u Ziemi tkutk:ów wycieków ropy na obszarach morskich. Ma takie kllkakrozie sfotografować Półwysep Arabsk!, dzięki c:zemu by6
może odkryte tam tostana
11.owe :i:łoża
bogactw naturalnych.
przyazłołcl

Tak więc
pełne ręc„

uudyjłlk!
kosmonauta. ma
roboty w cis.gu siedmiu dni
DObytu w kosmosie. Ale łowcy aensacll

n.ule którero wyznawcy Allacha powinni od wschodu do zachodu słońca powod jedzenia. picia l innych
przyjemności oraz
powinni pięciokrot
nie w cią~ dnia wznosić modły do Boga. Zitodnie z prawem islaniskim ksią
żę Salman otrzymał na tę podróż specjalną dyspensę zwalniającą go od obowiązku przestrzegania
postu i zezwalając, mu podobno tylko na trzy modlitwy dziennie. Ale Zl to saudyjski kosmonauta będzie pierwszym muzułmani
n.em. który ujrzy nów Kalętyca. zwiastujący koniec ramadanu.

strzymać się

Najtrudniej
~'O,

którcśm:v

trawimy to plsami sobie na-

warzyli.

Arabia Saudyjska ma więc 1wego kosPonlewd pafu;two to aspiruje
do odgrywania przywódczej roll w świe
cie muzułmańskim - choćby z tej rac.ii, ii: na jego terytorium znajdują się
święte miejsca islamu, Mekka I Medyna - to można zrozumieć przesadę. z
.laką skomentował
swój lot w kosmos
książę Salman: .. 800 milionów muzułma
nów i 155 milionów Arabów będzie przyklejonych do telewizorów, by zobaczyć,
jak leci w przestrzeń kosmiczną jeden z
n ich".

monautę.

k()S[llonaut• Patrickiem Baudrym eksperyment medyczny. który ma . wyJaśn :e
mechani7m wydluiania 1ię układu kos'.nesio człowieka w kosmosie o orawie ~
cm i Ponownego
kurczenia tię po powrocie na Ziemi~.
Jest też oczywiście
eksperyment t
ropą nattową, bo jakby go mogło n'.e
bvć . !!dy na pokładzie jest przedstaw del naftowej oot1111i. Ksiąie Salman b~4sle mleaal w stanie a!owa.żkołoł rótne

! e!ekawost.e.k aa.stanawlaja a.111 nad ~u
pełnie innym aspektem
jego podróży .
l:siążę Salman, gorliwy muzułmanin,
będz!e wypełniał s~1· e rel igi ine
powin-

J.ak

Jeśli jedno okrążenie
wahadłowiec trwa 90 minut,

no:b?

Ziemi przez
to jak sau-

dyjski kosmonauta
bedzle odnajdywał
tam .. w !!ÓTze" Mekkl!l.
by w Jej kierunku się mtidlić? Na dodatek dwa pierwsze dni lotu sa ostatnimi dniami ramadanu, m1U.uhnańskle10 miesiąca postu. w

MAREK MASZEK .- -...- - - - - - - - - - - - -

w KC

NARADA

Konferencja prasowa prezydenta Reagana

PZPR

Hola i zadania prasv spoMowei
ł.KS

LECH 7:5 (3:2)

StrJeleckie popisy
- Krzyszt-0f B:iran (2 min,)
- Sławomir Ró.i.ycki (29 min,)
- Krzysztof Pawlak (35 mln, - n:ut karny)
- Ryszard Robd-kiewicz (37 min,)
- Rafał Stroiński (39 min.)
- Grzegon Kapica (47 min.)
- Jacek Ziober (54 min.)
- Ryszard Robakiewicz (61 mln.)
- Krzysztof Baran (80 min.)
- Jarosław Araszkiewicz (87 mln.)
- Jacek Ziober (90 mln.)
7:5 - Krzysztoł Pawlak (90 mln. - nut karny)
ŁKS: Bako Różycki, Wesołowski, Wenclewski, Sybllskl ChoJnackl, · Gierek (od 80 min. Gostyński), Kruszankiu - Baran, B. Robakiewicz, Ziober.
Lech: Pleśnierowic1 (od 57 mln. Jankowski) - Partyńskl, Szewczyk,
Pawlak, Barczak - J, Bąk, J'ak.olcewiez, Strolński, Araszkiewicz: 1:0
2:0
2:1
S:l
3:2
3:3
4:3
5:3
6:3
6:4
'1':4

Kapic~~ Okoński.

Starsi kibice zaczęli gobie przypo meczu, k iedy to jedenastka z al. Unii strzelił.a. w jedńym spofkaniu a:!: siedem bramek.
Odpowiedź znalazła się dość szybko, bowiem w 1958 r., kiedy to
l..KS zdobywał mistrzostwo Polski
pokonał właśnie poznańskiego Lech.a w imponującym stosunku 8:01
Tym razem przeciwnicy idobyli
pięć goli i ligowi sta.tystycy będą
szukać w- awych notatkach K kolei, kiedy miał miejsce fakt atrzelenia w jednej potyczce mistrzowskiej aż 12 bramek. A tyle ich
właśnie padło we wczorajsze popołudnie podczas ostatniego wystę
pu w tym sezonie przed własną
publicznością podopiecznych trenera Zygmunta Gutowskiego. Gra
była
przede wszystkim popisem
strzeleckim gospodarzy, a każda
bramka była piękniejsza od poprzedniej. Z drugiej strony trzeba
wziąć pod uwagę, że oba zespoły
tym razem, grały bez sztywnych
kanonów tak,tycznych. Nie było
Indywidualnego krycia na całej
szerokości boiska ani też przed
własnym przedpolem bramkowym.
W pewnym sensie umożliwiało to
zdobywanie bramek, ale niech ża
łuj~ cl którzy nie wybrali się na
to spotkanie, bowiem nic nie moina mu było zarzucić pod względem
widowiskowości. A radosny futbol,
bez iadnych obcli\żeń, z woli\ zwycięstwa
zaprezentowall
przede
wszystkim piłkarze ŁKS. Wszystkie
pominać

ich bramki padły
przeJłrOWadzonych

ze makomicie
akcji, podczas
gdy przeciwnicy dwukrotnie musieli egzekwow3ć rzuty karne.
Po meczu zastanawiałem się,
która z tych bramek była najład
niejsza? Trudno naprawdę o wybór. Może trzeci 101 atrzelony przez
R. Robakiewioza, po doskonałym
prostopadłym podaniu Gierka, kiedy to po aamotnym rajdzie łódzki
napastnik popisał 1!ę kapitalnym
uderzeniem w okienko? A może
czwarty gol strzelony przez Jacka
Ziobera, kiedy to posłał -0n celnie
piłkę do bramki z 2.5 metrów i w
tym momencie Pleśnlerowlcz poprosił o zmianę? Czy też najwięcej
braw powinna otrzymać
pi ąta
bramka zdobyta przez R. Robakiewicza., kiedy to wzorowe rozegranie piłki przez duet Chojnaclu R. Robakiewicz zakończyło się
znów celnym trafieniem tego ostatniego? Łodzianie wygrali więc
w imponującym stylu i chyba trzeba będzie odświeżyć przydomek
sprzed lat - „rycerze wiosny" ..•
ANDRZEJ SZYMANSKI
P. 8. Na przedmeczu tego pierwszoligowe,o spotkania odbył się finałowy meC1: o Puehar Polski okręgu łódzkiego, w którym zespól
trze,cioligowego Boruty Zgiers pokonał rezerwy ŁKS Z:l (0:0). Po
raz pierwszy dosi:ło też do towarzyskiego meczu kibiców ŁKS i
Lecha. Pojedynek zakończył się
remisem 1:1.

WIDZEW 1:1 {0:0)

MOTOR

Czy -koniec

marzeń

o tytule?-

Smolarek (77 mln.)
Szczepański (90 mln.)
~JOTOR: Opolski - Fiuta, Boguszewski, tuchnlk (Slipko), Grza.nk11,
Jaslua, Iwanicki, Witkowski - Łatka (Gladysiewicz) Kudyba, Szcze0:1 1:1 -

pański.

WIDZEW: Bolesta - Kuniczuk (od Tl min. Kasperkiewicz), Przybyś, Wójcicki, Kamiński - Barcz (od 49 min. Leszczyk), Dziuba Myśliński, Kajrys Dziekanowski, Smolarek.
Przyjazd piłkarzy Widzewa, jed- ce o utrzymanie się w ekstraklanego z kandydatów do mistrzow- sie, lublinianie remisowi podposkiego tytułu wywołała w Lubli- rządk<>wali wszelkie 'woje poczynle
zrozumiałe
zainteresowanie nania na boisku.
tamtejszych kibiców. Swiadczył o
Udało im się to, ale dość szc:r:'tym najlepiej komplet widzów na śliwie, bowiem wyrownującego gotrybunach (przeszło 20 tys.).
la zdobył Motor na kilkadziesiąt
Zagrożony spadkiem zespół go,,_ sekund przed zakończeniem meczu.
podarzy przystąpił do walki z Piłkarze \Vidzewa zdając 11oble
łódzką drużyną wyjątkowo zmob1- sprawę z tego, że tylko zwycię
lizowany. I trzeba przyznać, że pił- stwo nioże im gwarantować pełne
karze lubelscy zagrali z wielkim szanse na ubieganie się o miano
zaangażowaniem, rozgrywając
najlepszej jedenastki ekstraklasy,
jak to zgodnie określili. obserwa- od 60 minuty uzyskali dość wyraż
torzy najlepsze spotkanie w ną przewagę. Efektem tego był
tym sezonie. Zdając sobie sprawę, c~lny strzał Smolarka. Dwie miże zdobycie jednego punktu może nuty wcześniej znakomitą sytuację
mieć decydujące •naczenie w wal- zaprzepaścił Dziekanowski, nie trafiając do pustej bramki.

W SKRÓCIE
We wczorajszych konkurencjach rozegranych na zawodach
lekkoatletycznych o memoriał J
'(I.

Kusocińskiego zwycięstwa odnieśli:

skok wzwyż kobiet - D. Bulkowska (AZS Wr.) - 192, skok w dal
mężczyzn

S.

Jaskółka.

(AZS

W-wa) - 8,11, rzut mł<>tem - F
Vrbka (CSRS) - 77,26, skok o tyczce - M. Chmara (Zawisza Bdg.)
- !5,35.
W trójskoku triumfował Z. Hoffmann - 17,15, na 200 m kobiet E. Kasprzyk - 22,61 (rek, memoriału), w oszczepie mężczyzn - S
Górak - 82,70, na 100 m mężczyzn
- Caoon (Kuba) - 10.35, w pchnię
ciu kulą mężczyzn Krieger
21,07, a w głównym biegu memoriału na 5 km Psujek z Oleś
niczanki 13.40,48, a na 800 m
triumfował łodzianin - P. Bolwek
(St.art) z czasem 1.<17,92.
'f:f Podczas lekkoatletycznego mityngu w Szwecji najlepszy rezultat osiągnął Islandczyk E. Wilhjalmasson w rzucie oszczepem 91,84

m.

KTO

ZNALAZŁ?

WYNIKI %9 KOLEJKI EKSTRAKLASY: ŁKS - Lech 7:5
(3:2), Motor - Widzew 1:1 (0:0),
Górnik z. - Lechia 3:1 (2:1),
Sląsk Radomiak %:0 (1:0),
Górnik Wlb. - Wisla 1:1 (0:0),
Bałtyk Ruch %:1 (2:0), Za·
glęJ>ie - Poii;:o6 1:3 (l:Z), Le,l•
- GKS 1:0 (1:0).

'I'AB ELA
40:18
1. Górnik Z.
40:18
2. Legia
38:20
3. WIDZEW
86:22
4. Lech
31:27
5. Zagłębie
ŁKS

6.

7. Górnik Wlb.
8. Ruch
9. Motor

10. Sląsk

11.
12.
13.
14.
15.
16.

GKS
Pogo n
Lechia
Bałtyk

Radomiak
Wisła

EXPRESS LOTEK
5, 19,22, 23,29
MAŁY LOTEK
LOSOWANIE I

1, 5, 9, 17, 31
LOSOWANIE li ,..

3, 10, 21, 31, 34
Z DZIENNIK ŁODZKI nr 141 (1093'7)

30:28
29:29
27:31
26:32
25:33
25:33
25:33
24:34
24:34
23:33
21:37

30-15
33-18

33--14
35-31

37-32
31-30
31-30
26-28
2ii-34
32-33
20-26

28-35
20-32
19-33
24-31

17-30

B.

WALIGORA (WIDZEW): to mecz nie wykorzy,tanych
sytuacji przez zawodników obu
drużyn.
Zaimponowała
mi '\\'ola
walki i ambicja jaką zademonstrowali piłkarze Motoru. Szkoda, że
zwycięstwo wymknęło nam się w
ostatnich sekundach spotkania, po
ewidentnym
błędzie
bramkarza
Bolesty. Tym samym praktycznie
straciliśmy już szansę na tytuł mistrzowski.
Był

Wczoraj, około godziny 17 przy
przystanku autobusowym na Krzywlu opiekun młodych kolarzy
łódzkiego V.'łókniarza poz:ostawil w
czasie treningu czarną teczkę...ak
tówkę, w której znajdowały się
licencje r.awodników, dzienniczek
zajęć I inne dokumenty klubowe.
Uczciwego znalazcę prosimy o
dostarczenie zguby lub powiadomieKto
nie klubu. 1'eleton: 84-88-30.
Legia

WLASNA)

(OBSLUGA

I

• • •

mistrzem? Górnik Zabrze,
czy Widzew? To pytanie
zadają sobie kibice piłki nożnej.
Po wczorajszych meczach prowadząca dwójka wyprzedza o 2 punkty Widzew. Ale jeśli łodzianie pokonalą w
niedzielę n.a własnym
stadionie zespół z Zabrza przynajmniej dwiema bramkami przy korzystnym dia nich wyTliku w
Szczecinie (jeśli Pogoń wygra z Legią) mają jeszcze szanse na mistrzostwo.

I

Stany Zjednoczone me
z budowy rakiet

~adan_iom ~ów m.a.sowe~

przekazu w realizacji poeta.now 1en Bnu·.a Polltycz:tego KP PZPR, dotyczących rozv;oju kultury fizycznej pośw1ęrona była wczorajsu narada dziennikarzy sportowych w Warszaw.ie.

W dn.!u 18 bm. prezydent Reagan
kolejn14 konferencję prasową
poświęconą tym razem. głównie sytuacji, jaka powstała w związku
z
U))!'O<Wadzenlem
aamolotu
Precyzując zad.ani a, jakie aia.wia nianych dokumentach. \V l)rzed- TWA oraz uprowad:r:enlem pa.się przed środowiskiem <iziennika- slfl'WZięciach tych swoja roll! musi użerbw tego nmolotu obywatel!
rzy !!portowych w świetle poatano spełnić także pran portowa.
USA.
'
wień Biura Politycznego po
(w-w)
Plr
wiedział w nawiąz,aui.u do dy•ku-. •...,,_---------------e-z~:rd_en_t_n_e_a,:g~a,;,:n_oł_w.:.,.la,;,:d,;,:ez.:.::.y:ł,..:.:lz
sji J. DOMA~SKI z Wydziału PraBĘDZIE
sy, Radia i Telewizji KC PZPR c>·
czekuje się od sprawoiz.dawców, komentatorów sportowych w miarę POSREDNICZYŁ
skutecznych sposobów upoy,,-szechniania kultury fizycznej wśród społeczefutwa. Rola środowiska dziennikrurskiego nie może ograniczyć się
tylko do Informowania, ale -przede wszystkim jak najsk--uteezniejszej popularyzacji rekreacji I sportu,
przedstawiania
pozytywnych
l.norców do naśladowania, a także
zabiegania o c:zysi<>ść sportu. Na
sportowych kolumn.ach ·gazet, na
radiowo-telewizyjnej antenie
poll-ooobowa u.loga uprowadzonego n.goejuj.a_ch mlędiy USA i buwinno si11 znaleźć miejsce na publl·
kacj.e zm1erz.ające do kształtowa samolotu ameryikań1kich linii lot- elem w &prawie uwolnienia około
nia właściwych postaw uwod.11!- nici?:ych TWA, kt6ry od kilku dni 700 uyltów więzionych w Izraelu,
ków, szkoleniowców, kiblców,
a stoi na lotnisku w Bejrucie, nadal co stanowi główny warunek poryprzetrzymy'\\"ana je.st na -pokł~le waczy samolotu amerykańirkiego,
także popularJ'%owa.ni.a wartołclo
wych, godnych naśladowania Ini- Boeinga 727. W trod11 potwierdzlt którzy do tej pory przetrzymują
to
bezpośrednio w rozmowie
z około łO zakładników, głóv--nie Acjatyw związanych z organizowaniem nowych, cieszących się poJ)U• dz!ennilrarza.mt amerykaMklej sta- merykanbw.
cji .radiowo-telewizyjnej 'ABC kapila.mością masowych imprez sporWy11t~w.anie w roll pośrednika
tan samolotu, John Te-strakP.
towo-rekreacyjnych.
między rządami, które utrzymuj11
Jak
podaha
rozgłośnia ABC,
S
Każde tego typu p.rzeds!ęvn:ięcie
stałe i bez~średnie kontakty, nie
zainicjowane, bądź też popularyzo- dzlelllllikarzy uzyskało pozwolenie leży w gestii Organizacji C-arwowane przez środowisko dziennikar przeprowadzenia rozmo'1<·y z kapi- nego Krzyż.a - podkreślił jej rzeczskie spotka się z pełnym popar- tanem, ale bez zgody na wejście nik. Powied:ciał on, że USA oficiem władz polskiego sportu
- na pokład saniolotu. Spra.wozdaw- cjalnie zwróciły s!ę do Czer'Vonestwierdził w swoim
wystąpieniu cy ABC stojąc na pasie startowym go Krzyża o pośredniczenie w neprzewodniczący GKKFiS M. rozmawiali z pilotem wychylonym gooj&cjach, natontia11t Tel
Awiw
powieRENKE. Tyko wówczas postano- z kabiny. John Testrake
nie wyai:ąpU z taki\ prośbą.
dział Iz nie wie, dokąd zabrano
wienia Biura
Politycznego
KC
PZPR oraz wcześniejS7..a
ustawa pozostałych zakładników Zda111iem
sejmov:a o kulturze fizy=ej
I jednej z dziennikarek, kapitan, miniedawne decyzje Prezydium Rzą mo że się uśmiechał, ":yglądał na
du będą mogły z
powodzeniem skrajnie zmęczone·go. ABC pn:ytowejść do codziennej praktyki klu- czyła róv.,nież wypowiedz! pierwbów i stowal'zyszeń sportowych, szego oficera I intyniera pokłado
stwarzając pomyślne
perspektywy wel!o.
Międzynarndow11
Orta.1'11ueja
rozwoju kultury fizycznej w naCzerwonego Krzyża oświadczyła w
szym kraju.
1ł bm. odbyło alę w
Warnawle
Zarówno aport wyczynowy jak i środę, it nie może pośredniczyć w
drucie - P" IV ZJetdzle - 1,1Ienarmasowa kultura fizyczna ule
w
ne
po1łedzenie Zan~du
Gł6wnego
pełni spełnia spolecme oczekiwania.
Zwl'!z:ku
Socjalistycznej J\Uodz!dy
Nie wytrzymują także próby czaPolskiej. Obrady połwlęcono anaUzle
su gł<My pesymistów, że
mlody
aktywnołcł
zwi11zku w usp-0ka3an1u
jak i dorosły Polak stroni
od
potrnb i aspiracji mlode110 pokolenia ora:r a.konkretyzowaniu zadań w
ćwiczeń fizycznych. Stroni bo nie
tej dziadzi.nie wynłkaj;icyeh z uchwal
ma zbytnich możliwości do aygtełacińskiej IV Zjalldu 7.SMP 1 }H>11tanowleA BlumatyC?;nego ·sprawdzenia lub też
u Polltycsnego KC PZPR dotYCZl\podnoszenia .swojej tężyzny fizyczcych dalszego wdratanla harmonogranej. Oferta ludzi pracujących
w W
mu reallucJt uchwał IX Plenum KC
łodzi
sporcie je.st nader skromna. Zam'kPZPR w •Prawach mlodzle:!.y.
nlęte cu:sto pn:ed amatorem sporl\OZJ\łOWY
tu I rekru.ejl sale i boi.ska, kło
llADZlECXO-&YRYJSJUJ;
poty ir. ukupienlem podstawO'l\·ego
spnętu sportowego (piłki, ·dresu,
Na Kremlu rozpoeięły się w fro.
tenisQt-.'ek) 1tanowi" wystucz.ając
C:i:"·itrtek jeat drufim dniem wl- dę rozmowy radziecko-1yryJ.5kie, któhanullce w upowszechnianiu kul· 1 zyty w naszym mieście przedsta- re prowadzi Hkretan generalnv KC
tury fizycmej. Często sprawa leży wiciell
partii
komunistycznych KPZR lllicbalł Gorbaczow z sekreta·
- jak to vtykazała dyskuaja
w Ameryki Łacińskiej. W skład dele- rum ceneralnym Partii Soclalistyczcz.asie wczorajszej n.arady w gacji wchodzą: David Mormes - neg<> Odrodzenia Arab•kieco, prezymemocy organizacyjnej, nikłej eh~- Boliwia, Jose Antonlo Riva Tava- denle:DJ Syrii Hafezem Asadem.
cl do urządzania imprez. Niemoc rez Dominikana, Lua Emilio
ta zrE!sztą zauważalna jest także Veintimilla Ortega Ekwador
XOLEJNJ!: „REWELACJE" AGCY
w aporcie wyczynowym. Potrzeba Donald Ramotar - Guiana, · Ran~
W bodę, kolejnym dniu procesu
'l>Vlięc rychłego wprowadzenia no- dolfo Banegoo - Hondtiras F.dgar
wych inicjatyw, które sn,ełnią o- Caicedo Fernandez K~lumMa, domniemanych współuczutnlków ,.;a·
machu na Jana Pawła u zeznawał
cze,kiwa.nia - władz . partyjnych
i Luis Orlaindo Cor.rales Lopez
w dalszym ciągu Mehmet' All Agca.
panstwowych zawarte we W!pom- Ko.staryka, Regelio Go-nzales Go- Oświadczył,
iż w dnjU, w
którym
me:z: - Pyagwaj I Jaime Barrios oddał strzały do papieta, nJ. placu
z Salwadoru.
S"'iętego Piotra obecny był także Wczoraj gości przyjął sekretarz oprócz wymlenlaner;o wielokrc>tnle tu·
K.Ł PZPR Andruj
Han1peI. reckiego tetrorysty Orala Celika
Imie·
Na.stępnie członkowie delegacji zło illny Turek, wsp6Jnlk Agcy
żyli kwiaty pod p0<mniklem Czynu nlem Akit. Miał on za zadanle rzucie
w tłum granat, aby wywołać paniRewolucyjnego.
kę 1 w
ten sposób ułatwić ucieczkę
Po południu goście i Ameryki zamachowcom.
Łacińskiej zwiedzili Mu~euro HiGŁOSY W OBRONIIE
storii Ruchu Rewolucyjnego,
a
POSTANOWIEJC<'
BiurG P1·asowe Rzą.du !n!ormuJe, następnie złożyli wizytę w Łódzkich
IOBORU
\VATYKA!li'SKIEGO n
:t.e Robert M., o którego pytano Zakładach Wytwórczych Kopii Filna ostatniej„ wtorkowej konfe- mowych.
Grupa katollk6w fxancusklch z re·
W dniu d%!.tiejn:ym delegacja sa- clonu Montp•lller,
rencji -prasowej Jerzego Urbana,
duchownych
t
jest
pracownikiem
naukowym rranicm.a obejr'Zy ZPB Im. Mar- os6b łwleckłch, oglMlła manl!est, w
budowy kt6rYJn wyut11 obawę,
lt
•vnod
PAN, a nie Uniwersytetu
War- chlewskiego oraz plac
szawskiego jak pomyłkowo l)odał Szpitala-Pomnika Centrum Zdro- nadzwyczajny zwołany do Rzymu na
koniec
br.
moh
„pogrzebać dokonawia
Matki
P1>lkl.
W.
M.
rzecznik prasowy rzl!l,du.
nia 1oboru WJ.tykańskłego u i apeluje do wlern?i)b, by d'l1alall
w
obronie dor<Jbku soborowego.
odbył

CZERWONY KRZYŻ NIE
w NEGOCJ.A CJACH

porwanego samolotu
nadal na pokładzie

Załoga.

Przedstawiciele partii
komunistycznych
Ameryki

Przyjacielska wizyta

Sprostowanie

Biura Prasowego Rzadu

~t<iny
z~n•

Rada Prasowa Laury

z:uada odpowiedzialnojcl ra Iło
wo. Dotycr;y to każdego wydawnicatanawlano li• nad J)Odstawowy- twa I kddej 1azety.
m1 merytorycznymi zadaniami na
&da wybrała 1woje prezydium.
najbliższą -prz:yŚzłość orai w perJego przewodnlcz11,cym :r:ostał J.6apektywie.
rfid.
naci:.
Dy&kusjq otwor.tył M. F. Ra- 11:ef Kr61ikowsk1
kowski, !n!ormujl\c o przesłankach „Głosu Wybrzeża".
polityk! rządu w dziedzinie realiU_cze&tnlcy
obrad wnieśli pozacji postanowień prawa prasowa- prawki do projektn regulami nu
}:o.
zatwierdzi
rady, któugo tekst
M. F. Rakowski omówił następ premier.
(PAP)
nie tematy, które powinny stać
11i11 zaczynem wymiany poglą,dów • • • • • • • • • • • • • • • •
oraz porozumienia w
aprawach
dotyczących całoksztaltu
polityki
informacyjnej i problemów :i:wl11,zanych z funkcjonowaniem prasy.
W dyskusji zdoszono propozycj!l
opracowania statusu
poszczególnych tytułów gazet i czasopism.
określających
linię działania
da• Gods. ia.40. - w
nego pisma. Z niewzruszeni!!, zaPab1an\Ce) prowad'l:ąey
J'b.~a
sad!!. wolności słowa mówiono (gm.
12« p Henryk M. uje<:hał
dr0«• i
- wiązać 1ię musi równie trwała 'l:det"zył alę z r<:>werzyatka Kryet~ą
d02lnala
.
ze str. 1)

~iał~tóra

Rtzecznik pra~wy Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych
informuje,
źe 17 bm. Służba Bezpieczeństwa
l\ISW ujęła Tadeusz.a
Jedynaka.
członka tzw. tymczasowej komisji
koordynacyjnej NSZZ „Solidarność".
Tadeusz Jedynak ukrywał się od
czerwca 1983 r. prowad.7ąC nielegalną

antypaństwową

•

God:i:.

lUO -

Na l!!ln~e

ulle Puędulnlana 1 a Mare.a weda
nle05trotni<e 'Mairi&nna T. ł Wpadła
rta pr%64 !'łata c1-M<naj~e otć!ttyell
pc>Uucz:eń.

• Godz. 15.13 - W Stryko'\\>te, na
ul. Grunwaldzkiej trnyletni · Lu!'lł5'Z
P. wbiegł wprost pod nadjeMź.ające
go FiJ.!e, Dzl~ckG ze ~trzasem móz(2Jg)
gu p rzebyvra w ~zpttalu. ·
K.O~IUNIK.AT

działalność.

W p~zesr.łości był 11:iceprzev.'Odni- . !!w!actk()<V.1e zdenema 1'otoneza ~
czacym Zarządu Regionu i;;1ąsko-I m~ocykle~
w dniu ,i• bm. ok. go.d.:.
Dąbrowskiego i członkiem Kom!sj.i 1 0 na urz~-towara.u ul, Stryk<>W·
·
· b
•
shJeJ
z
ul.
Sporną prone:li sa 0
1
K rn ~;itveJ
Y1ego NSZZ
„Sol1dar- ~kMta1kto•nn1e się z WR.D
wusw
" ~sc .
(PAP) ul. W. Bytom'!'.k!ej 80 tel. &7-13-C.

l-

MX

Zjednoczona nie pójdą n&
wobec
terrorystow oraz porywaiczy samolotów i
ludzi.
Prezydent Reagll!ll oświadczył ii
n.ie podziela poglądu tych, ktÓrzy
mowią, że polityka
intel'wencji
zbrojeń USA na Bliskim Wschodz.ie oraa miliardowa pomoc militarna, jaką od wielu lat Stany Zjednoczone udzielają Izraelowi w jego
poli tyce ekspansji i okupacji ziem aJ:<abskich, przyczyniły się do zatamania dotychczasowych 5truktui- politycznych i społecZJlych na Bliskim
Wschodzie i wywoŁały !alę wrogości wobee Stanów
Zjednoczonych. Prezydent przyznał, iż faia
antyamerykańskich nastrojów nigdy nie była tak wyrok.a jak obecni<e w ni~których krajach Bliskiego Wschodu.
. Odpowiadając na po<:ostałe pyta~a prezydent Reagan oświadczył,
iz nadal ma nadzieję otrzymania
pozytywnej odpowiedzi od sekretari:a gener1lnego KC KPZR Michaiła ~rl:jaaz:owa na propozycje
spotkania.
Prezydent Reaga.n ośwladC%ył Ił
Stany Zjednoczone nie zrezyg:r;ują
z budowy rakiet MX,
ponieważ
stanowią one główną s.iłę uderzeni&
strategicz.nej broni atomowej USA
H Wf~lędu na 1w<>ją
niezwykł\
celnosc.
O_dpowiadająe na pytanle dot:rczllce uroczystości złożenia hołdu poległym żołnierzom
hitlerowskiego
Wehrmachtu I tołnierzom formacji zbrojnych SS na cmentarzu w
Bitburgu w RFN, prezyd1mt Reagan oświadczył, iż był to
czyn
moralnie słuszny. Czyn kt6ry oB<>blście spra wH mu w1~le rad~ł.

REPRESJE

W 1RLANDII POŁNOCiNU
Wllldie

bryłyjsktt

pneprowad&lł„

kolejni\ akcj, karną w d?ugl.tn co
do wlelkoAcl mieście Irlandii
Północnej - Derry. Jak podała
sle~
telewizyjna BBC, łlłY
bezpleczeAstwa pzeprowad1łły w kilku_ dxlel·
nicach miasta obławy l
rewizje.
Aresztowano 10 os6b. KoleJnl\ akcję
represyJn:t, w Derry podjęto
pod
pretekstem „konieczności
walki li
terroryzn1em".
IZBA REPREZZ, TANTOW
ZA OGRANICZENIE\\I LICZBY
RAKIET MX
Izba Reprezeotant6w Kon&'resu Sta•
n6w ZJellnoczonxch przegłosowała we
\\'torek wniosek o ograniC11'enle )lc11br rakiet MX. W ramach debaty nad
projek'iem budżetu
zbroJentowego
llll przyszly rok Izba
zdecydowała
teby zmniejszyć liczbę
rakiet MX
z planowanych przu Biały Dom t
Pentagon 100 do 40.
NOWY DY.REKTOR
AMERYKI"

„GŁOSU

W \Vaszyngtonle ndbyła s!ę
urozaprzysiężenia
nowego dy·
rektc>ra ro7głośni „Głos
Ameryki"
Eugene Pella. kt6ry za.st111>1ł na tym
stanowisku' Kennetha
TomUnsona
Peli pełnił już obow111z.ld dyrektora
tel rozgłośni od września ub. roku a
w adminlstracjJ Reagana ma opinią
„eksperta" od spraw dywersji ideologicznej. W pn.eszł~ei Peli był m.
In. szefem
biura kcmcernu tele'l'l·tzyJnego NBC w Moskwie, gtlzle dał
su: poznać
tendetu:yJnego wybierania takt6w_ t z dezinformacji.

czystość

„

STRAJK ltOLEJARZY
FRAN CUSKl CH
Wiele poel'!g6w n.le l<'yjechalo
w
~rode na trasy we FrancJi z p&wodu 2ł-god~lnnego strajku
kolejar„rv
francuskich, \Vedług danyt'h dyrekcji kolet pa1htwowych SNCF
tvll<o
40 proc_ skład6w za11ewnla
•rodą
poł11czenia kolejowe

w

POSTRZELENIE
DTJ!'LOMATY SZ\VAJCARSKl·l!GO

Uzbrojony osobnik p~trzellł
w
Stambule konsula- generalnego S%waJcaTll w tym mieście 112·
Nlada.wno w Waru.a.wie odbyło letni llans Frelburghaus
z clęłką
pnewinlony
•hi uroczyate z:.akończenie XI Olim- raną w piersi ,.;ostał
piady Wiedzy Technicz'D.ej_ podczas do :miejscowego szpital&
któ.rego 20 laureatom wręczono dyE'VAKUACJA RA.-.'YCH
plomy, medale i wyrói.nienia.
Z OBOZOW PAI.ESTYRSKICH
'V tegorocznych zawodach centra,lnych udzillł wzięto 10 uczniów
Zgodnie s osiągniętym 17 bm. w
li ł6dikich szkól ponadpodstawo- Damaszku
porozumieni•m
mlęd%y
przedstawicielami
sn·lckiegi>
ruchu
wych, w tym - 'I K I LO, 2 11 Zespołu Szkól lbmochodowych i A'.\IAL i Frontem O.calenia Narodo•
wego Palestyny pr:i:ewidnJąc;vnt m. in.
jeden :i: IX LO.
ewakuację
rannych z podbejrucklch
Wśród laureatów
:r:nalazlo si~ obozów palestyńskich w środę na tetrzech uczniów r; I LO im. Miko- nn Szatlll I Burdt Baratne
wJełaja Kopernika:
Igor
Sikorski, chaly karetki 11ogotowla.
Krzysztof Włodarski i Adam PaPOTĘŻNA EK.SPLOZ..JA
włowski. Wszyscy trzej są wychowankami pro!. Zdzisława. Szkud1ar- NA LOI'X1SKU FRANKFURC)UM
ka. Laureatom i wychowawcy serW «rodę o gc>dz. H.ł2 czasu lokal•
dt!cznie gratulujemy!
(u) ncgo w mlęd'l:ynarodowym porrlt• lotniczym we Frank.furcie nad Menem
eksplodo"'ał potę!ny ładunek
wvbu.
chow~·. 'Vedług plprwszycb
doniesień zginęły <'O na1T11nlej dwie MObY, w tym dziecko, a H zostały rau-

KrzyIOW
· ' ka
k de k
O!Ćlnl'Ch potłueUń re or 1151 a
Rypułtowtcaeh

Ujęcie T. Jedynaka

dla olimpijczyków

zrezygnuJą

ustępstwa

0

(Dokończenie

•

Śt'odę w

ne

Jak 11•ynika s Informacji po4anych
przez przedstawiciel! 111 be:r.pleczeA1twa bomba wybuchła przed
kuą
włosklch linii
lotniczych
Alltalla •
1powo4owała
znaczne
zniEksplozja
Xlub •nicmat.o~:r (szaradzistów) z jugcełowiamkiej m!ej- szczenia.
s~wo.ścl Białowar pobił światowy
100 TY!!. TURYSTOW
rekord w .układaniu krzyżówki. W
ZAGRANICZ<NYCH
czas!e międzynarodowego konkurODWIEDZIŁO KUB~
su zorganizowanego w tej miejscoJak podała Kubańska Agencja Tu"-:ości członkowie klubu
ułożyli.
198ł
roku
gigantyczną krzyżówkę o 41.750 po- rystyczna „C11batur" w
Kubę . odwle\lziło 200
t~·s. turystów
lach z 16 tysiącami haseł. Miała głównie 7. Kanady i zachodniej
Eu16,7. n~tra kwadratowego powierz- ropy - RFN, Hiszpanii Wioch Franchni i byba o 0,25 metra większa cji, W. Brytanii oraz 'Austrii.'
Według
dyrektoT"a „Cubatur", 1pood poprzedniej krzyżówki - rekorśr6ó 206 t~·~. turystów,
którzv oddz!stki.
W konkuuie ol)!6CZ
łZa.Tadzl- wiedzili Kubę w ub. rok11 - 1fia ws.
pochodziło z kra.j6w „twltl'deJ
w•stów z Jugosławii uczestniczyli też hi'ty".
pnyspanajnc Kuhte
ponad
twórcy kreyl:6wek z Polski
We- 100 mln dc>l. w dewizach.
gier i Zwi11-zku Radzieckiego'.
'
Opr. f«hl

au ro"2.a.c.a wab. roootnikó"' 1C.azklch - podcz.as rewolUCJi 1!!05 ro~u .
tei
powazny
W duel.o re\\.OluCJI

•;ta

IMI

„Dziennik

naucz.yciele
WKiad
W;.lka nauczycieli łódzkich rozpoczęła się w
pierwszych latach po upadku oowstania styczniowego, po zlikwidowaniu przez władze
carskiP. szkolnict\va polskiego Wybuch resii.: do 7.aostrzenia tei
wolucji przyczynił
walki, jak również do jawnych wystąpień,
a nawet buntów.

Łódzki"

Jedyną obroną

rozmawia
z

Heleną

Vondraczkovą

I
plosenk• - n•
bis - z.a.kończy
ła swói wvstęp w Łódzkiej Filharmonii Helena Vondraczkojak zwykle,
va, która była,
ewiazda wieczoru. Mowa, oczywiście, o niedzielnym koncercie. zorganizowanym w ramach
Dni Kultury Czechosłowackiej.
· Czescy artykl - piosenkarze,
muzycy I grupa baletu nowo~
czesneito - zabawili w Łodzi
tylko jeden dzień; jeszcze w
niedziele wieczorem musieli odNiemal
Jechać do Warszawy.
w
w biegu. a konkretni• drodze r. l(a: deroby • do autokaru - zadałem Helenie Vondraczkovej kilka pytań.

T• właśnie
śpiewaną na

Csy· potrafi
który to
pani w Polsce?
-

4zleć,

pa.ni powteras coiol

Już

tych
było
- Rzeczywiście,
wizyt sporo; dokła<Utej liczby
panu nie podam, ale mogę poI to całkiem ucuwiedzieć rze - że w1zyatkle były baruo mile.

-

Stawia mnie pu w n!.-

zręcznei sytuacji; sformułujmy
może pytanie inaczej: kogo naj-

bardziej lubie słuchać? - chyba ~aryli Rodowicz i ,rupy
.,Vox .
- Te Je.azeze Jedne niedelikatne pytanie: czym Jest dla_
zabaw-, po·
p&ni piosenka wołaniem, ezy teł sposobem zarabiania na bele?

- A fe! Na pewno nie tym
ostatnim. Spiewanie traktuj~
rzeczywl.łcle jako swe10 rodr:aJu powołanie, a jednocześnie
hobby; dawać ludziom trochę
radości I samemu czerpać z teto chyba nie
ii:o przyjemność Jest takle złe? ...
- Przeciwnie - e łe włałnł•
chodzi! A więc dalszych •uk·
oesów pani I dalszyeh wzru•
szeń pani słuchaczom! Dzięku
ję za rozmowę.
Rosmawlałt

łódzcy.

"-nieśli

A. &

RHWOLUCJI

W

NAUCZYCIELE tOI>ZCY

jaka pozostała apołeczeństwu

poiskiemu było tajne nauczanie. Inicjatorami tainvch kompletów byli dawni nauczyciele szkół rządowych zwolnieni llfZez wła
dze rusyfikujące szkoły polskie. W latach
dziewięćdziesiątych władzom carskim udało
ai~ ustalić w Łodzi 9 .• ta3nych szkół". W raporcie naczelnika żandarmerii piotrkowskiej
czytamy, że co trzeci człowiek umiejący czytać po potsku uczył się tego w nielegalnych
5zkołach. W guberni piotrkowskiej udało się
ustalić 49 „tajnych szkół". Realizatorom tajnego nauczania wymierzono surowe kary.

1905 ROKU

:,;zymon Merkle!n, Anton.I Tomaszews:d. WaWocalewsl<i, Józef
cław Latura, Bolesław
Ostrowski i .Julian Uni~z.ews1d.
unarodowienia szkół,
Czynnie z ruchem
Inteligencja łódzka spełniając tym
samym wolę strajkujących robotników. Według pułkownika żandarmerii uthofa, głów
ną rolę w agitacji w zakładach szkolnych
odegrali: adwokaci Wyganowski, Bahicki i
Meternicki oraz lekarze Wyganowski, Bonda
i Koliński Zbierali oni w swych mieszkauczniów szkół łoclzkich i
niach rodziców
„podburzające przemówygłaszali do nich
wienia" Zaś dr Szterling spowodował strajk
w szkole handlowej.
działała

Nle brakło ich również w akcji o,auczanla
analfabetów. Akcja ta objęła przede wszyst-

Jako pierwsi z inicjatywą wystąpili właś.
ciciele szkół - Radwański i Tomaszewski,
którzy p!erwsi w kraju założyli szkoły cl.la
analfabetów. Jednocześnie dod.atkowo orzyjęli' 40 uczniów na naukę wieczorową oraz
oddali 4 sale n.a potl"'leby „Komitetu". Podobnie też postąpiła właścicielka pensji żeń
oddając do dysnozycj!
skiej Waszczyńska,
„Komitetu" od godz. 18 cały budynek szkoły. W ślad za tym, wiele osób ofiarowało
swą pracę w charakterze nauczycieli. Jedna
z księgarń ofiarowała 1500 egzemplarzy elementarza. Natychmiast też powołano komJtety rodzicielskie, które współdziałały z Komitetem Walki z Analfabetyzmem.
Skonystało z n.lej
Akcja trwała ~ lata.
kilka tysięcy robotników łódzkich I ich dzieci. Kolejne numery „Gońca Łódzkiego" obok
nauczycieli podawały dzres·iatkl nazwisk osób
oddający.eh ewe usługi do dy&pazycji ,,Komitetu".

Stooowanie reprecji ~ prze5trzeni 40 lat
nie dało rezultatów Sytuacja zaogtrzyła si~,
kiedy na społeczeństwo l6dzk!e zaczęły oddziaływać robotni<:ze partie. Lata rewolucj~
1905 wzmogły walkę o szkołę po!l,ltą. Już nie
tylko bojkotowal!l.O szkoły nądowe ale organi:wwano strajki i zaczęto wysuwać żądania
legalnych szkół polskich z nauczaniem w ję
zyku polskim. Nie ograniczaj14c tlę do żądań
unarodowienia ezkół, zaC2:ęto wysuwać postuldy nowej s:tkoły po$tępowej, bez ograniI donosiczeń klasowych oraz bez policjł
cleatwa.
Mimo repretji w atosunku do Inicjatorów
akcja trwała. Bardzo pożyteczną rolę odegrali
w Związku
zrzeszeni
łódzcy na1.LCzyciele
Nauczycieli Ludowych. Z ich Inicjatywy na
terenie miasta zorganizowano szereg zebrań.
Działalność „Związku" była coraz bardziej
z:nana ogółowi a.auczycieli, a statut Związku
N.auczycieli i Nauczycielek Szkół Ludowych
Guberni Piotrkowskiej w części ok.reślajĄ
cej zadania wysunął zagadnienie „unaTodowlenla szkoły ludowej". W raporcie naczelnika t.andarmerii Głobaezewa, oceniającym
te wydarzenia czytamy: „Donoszę. że z inicjatywy n.auc:zy-ciela łódzkiej 1zkoły elementarnej Kajetana Kędzierskiego bez właści
wego zezwolei!lla, w lokalu szkoły, jak równie:!: w innych miejscach było zorganizowałódzkich
nauczyciel!
nych .szereg zebrań
szkół elementarnych I jak wykazało śledz;
t1'·o, na tych zebraniach omawiano zaga.dNależy przy
nienie unarodowienia .szkół"
tym dodać, że „zebrania te odbJW:aly s!ę w
w szkole
Jezylru polskim, a na zebraniu
Kędzierskiego na tablicy szkolnej wywieszony był biały jednogłowy orzeł". W zebraniu
tym m. In. uczestnlczyll: Kalet.an Kędzlel'S
Jd, Jal!l Adam Radlickl, Józef Wajnikonls„
Drabank!,
Antoni Uz.dońskł, Maksymllian

„ .. Zoieraimy te masy I uczmy j~ tak dłu
;;o, póki tego strasznego braku nie iac;niemy , d każdy kto czytać i pisać potrafi,
niechaj nauczycielem wielu zostanie " Odezwę podpisało 48 znanych działaczy społecz
nych różnych zawodów.

W wyniku U1l1ny<:h star.al'!. l wystąplel'I. o
unarodowienie oświaty, już w styczniu l90d
roku poezczególne szkoły łódzkie otrzymały
zez"'l'olenle na organizowanie programu z polpierwsze,
skim językiem nau<:zanla. Jako
prawo takie nabyły: 4-kl.asow.a Pensja żefl
aka Z. Libiszowsklej. S7lkoła Handlowa żeń
ska C. Waszczyńsklej, Szkoła Handlowa Kupiectw.a t.ódzkiego i Inne.

kim rńłodzJeł. Nie pomlndęto też starszych
robotników, którzy pragnęli nauk!.
Walcząc z caratem o szkolę polską widziakonieczność powszechności
no jednocześnie
rozpoczęto
nauki. Pracę w tym kierunku
już w 1905 roku. współd'ziałając ze wszystkimi partiami I organi7.acjaml politycznymi.
Wyjątkowa w tym względzie była jedność
w działaniu. W dniu 6 grudnia w „Gońcu
t.ódzkim". ukazała 1lę „Odezwa do lntell2encji naszego miasta" wzywająca do walki z analfabet:y7.mem.

„ ...Przerażająca moe analfabetów wśród
mas ludowych - wytwór wiekowego ucisku
oraz celowego, a systematycznego usuwania
Ich od światla ";klada na barki obecnego
pokolenia Inteligencji naszej, ·1•:lelki a ~WiP.
t:v obowiazek możliwie szybkiego zapełnie
nia tej luki..." czytamy w odezwie.
... Zadamy I żądać be:dziemy wraz ze W'IZYoostepowyml oartlaml politycmyml,
powszechnego. bezpłatnego, państwowego nauczania elementarnego... "
~tkimi

Dut.ym osiągnięciem było powołanie do t.yela nowej szkoły średniej. tzw. Glmn:i.zjalnego Towarzystwa „Uczelnia". W 1956 r. ob·
(obecnie
chodząe 150-lecle istnienia szkoły
organizatorzy
Liceum Im. M. Kopernika)
wychowankowie, w
obchodów pl"'lewainle
księdze pamiatkowej w następujący sposób
wyrazll! wspomnienia: ,.Komitet Rodzicielski pra~ał odtworzyć walkę dwu pokolel'I.
o Polska Szikole klasy robotniczej l młodzie
żv. która stanęła obok swych oleów na barykadach. aby wywalczyć dla siebie nolsk"
szkołę, w której mo~laby zdobvwać nC7ciw!l
wiedzę we własnym narodowvm l,.,. ...1rn.„„
I dale.1: „.„W pamietnvch dniach 19()'1 r„„
oov-"Stał!l szkoh nazw;inA oor11ltltowo .. Ucz~l
nia". a od 19HI r. W'lelkim Imieniem M~koła
j~ Kopernika".
Bvł

trwały wkład

n:tuczyclell I lntelluoowszeehnlanla
oświaty ojczystej wśród szerokich rzesz proletariatu łódzkiego. Był to trwał;r wkład
nauczycieli łódzkich w dzieło rewolucji społecznej I kulturalnej naszego miasta.
~encjl

to

łódzkiej

w

dzieło

MIECZYS!.A W BA:-.l'Dtr'RKA

- Wierzę, włersę, przy
aplausłe, la.kl wywołuje

takim
pani
sawsze na widowni .. A propoa,
ozy Sił polscy wykonawcy równie popularni w Czechułowa
ojl T
Co za pytanie - oczywlWci-t niezwykle ponularna iest Marvla Rodowicz, CzeNiemen, grupa „Vox",
sław
Irena Jarocka ...
-

łcleł

- A kogo pani - ja.ko pre·
ceni na.jbarfesjonalistka
dziej'l

„Podzamcze 85"
Studencki Klub Turystyczny „W
alną dal' zaprasza na IV „Nocne
Spiewarue" na zamku w Podzamczu - czyli przegląd piosenki studenckie! I turystycznej Ponieważ
impreza ma również charakter turystyczny, dlatego śpiewanie połą
czone będzie z rajdem po Jurze
Krakowsko-Częstochowskiej.

aię w dniach
Trasy rajdu:
br
piesze, biwakowe i rowero\ve (24-dniowe) w dniach 25-27 czerwca.

Koncerty

odbędą

28-30 czerwca

Bliższych ln!ormacll udziela sedal"
kretariat Klubu .. W siną
przv ul Rewolucji 1905 roku nr 20,
(W. M.)
tel. 33-43-90.

oczekiwań?

Próbom odpowiedzi u to pytanie motna poświęcić 0110bny artykuł. Ar1umentów zarówno na tak, jak I na nie, ;!est

dosyć dużo.
Można oczy'l'l'lłcie mierzy~ Ich wactł.
zajęcie zbytnio
nie będzie to jednak
p.oduktywne. Z tego, że ktoś kogoś prze-

kona niewiele nam wszystkim przyjdzie,
w niczym tet ni• :zmieni to sytuacji.
Z tego też powodu w Klubie Miłośników Teatru, działającym w ramach Towanystwa Przyjaciół Łodzi, nle prowadzi się takich dyskmji. Miejsce Ich zajmuje konkretna praca, maj11ca na celu
tdobycle dla teatru prawdziwych wldzów.
Co je!!t zrozumiałe, uczeg6lrui uwagę

działacze KMT zwracają na młodzłri. Z
niej przecież będzie 1lę rekrutował przyszłv ten właśnie, miejmy nadzieję, luna nim, łódzki
biilcy teatr i znajęey

eśli

„Spór o kulturę c-ob?ti;i!czą" to ksla.ż.kow .... tblt'>r
nrzedstaw1a1acy . refl~ks1e wowcza~
wvDnrriwane w f',odzf Pcn1ewaz chce odwoli.ć
się :fo ł)ad::iń ndd a iacvcł> . stan obecnv nie .mo.g~
oorzel- ~ie ~twlerd7eniu ze . oa owej_ katowickie)
konf„~en<'ii kt.óra ndbvła s1e w ub1e!!łvm tvi:odniu oowinnl bvt'- nie tvlko naukowcy Szkoda
jednak te z:abrakłn wśród nich np prot Golę
biowi;klei:m 1 orof Żv!!ulski.eeo ~IP 'z~oda one.
de w~7vstk~m że n'e<'lbecni bvlI ludzie oraktvcznie f!!'rvdu~acv 1 realizujacv dzlałalno•ć kul.
tunl'll! w or?e<'l<::ieh'nrstwach.
Nie trzeba badań socjologów. by llłwlerdz1t, że
materiałów

wi••

(

dyszy •i• w Łodzi, a takie
i poz.a nią, narzekania na publiczno'ć
teatraln, nuzego miasta, jej niestałość,
na brak czy też powienchowność zainteresowania. Czy jest tak naprawdę, czy
widz tak bardzo
łódzki
rzeczywiście
róbi Ilię od tego z Wanzawy czy z
Krakowa? Czy mo:ie też to, co oferuje
alę temu widzowi, o<ibieca nieco od jego
Często

pojęcie .,kultun robotnicza" je9t dla
wielu tylko zachętą do postawienia pytania: a co to :iest? albo: czy w ogóle jest?
(jako dające się wyodrębnić zjawisko)
spiesze wyjaŚ>llliĆ, że .sfera anall:z podejmowanych
w 'l<l'lkowvcb 2remiacb dotyczy nie tylko sporów teoretycznych uogólnień, ale i określenia
stanu taktycznego. a więc cha~akte.ru prz~mian,
jakie zaszłv w kulturze środow11ka robotniczego.
Chodzi zatem nie tylko o „produkowanie" a.zufladek ale I o pt zewartościowanie ootrzeb oru
możliwości ku1turalnych Jakie ?rzed robotnikami
Sprawa najnowszych
można I nalezv odsłaniać.
przemian była tematem mlędz~aro<iowel konfeprzveotowanej w Katowicach przez Śl'
rencji
ski rnstvtut Naukowy na zlecenie tamtejszej In
stancji nartvjnel Była to druga edycja obrad
orowadzonycb m semiłódzkich (listopad Hl83)
narium zonian:zowanvm ~rzez KŁ PZPR, przy
wso6!11rl7ia1e KW w Katowicach.

J

widowni
szkolnej
ze
Recenzenci
-

•i•

wycieczki
widz. Organizowane ._
do teatrów, spotkania z aktorami, dy~
ku.je o przedstawieniach. Od 12 tei lat,
wspólnie z Kuratorium Oświaty I Wychowania, przeprowadz.any jest konkurs
dla uczniów azk6ł łrednich na recenzję
teatralni\.
Temu tet lr.onkuI'IPOwł chciałbym połwlęc!ć nieco więcej uwagi, Anallu nadesłanych prac pozwala bowiem na wyciągnięcie lntere111Jących wniosków.
Pierwsza 1prawa, to li=Y udział w
konkursie ucznlów, przeczący pokutulącej tu I ówdzie opinii o braku zainteresowania młodzieży teatrem. W tym
roku nadesłanych l:Oltalo 60 prac z 12
szkół. ZllVażywny, te w szkołach odbyła
Jest to
się już wstępna selekcja, nie
wcale mało.
Najwięcej recenzji przysłali uczniowie
XXIX LO. Oni teł zdobyli najwięcej
nagród. Nie jest to 1 pewnoścl'ł wynik
przypadku. Wiadomo, jak wiele zalety
od pedagogów, ich osobistej pasji i umlejętnoścl przekazania jej swoim wychowankom.

te: A1nleszka .łlałaaińska I .Magdalena
l\Iatusiak • XV LO, Elżbieta Piotrowska i Joanna Tyluł z XX LO, Piotr
Proli1 z
Marła
Stańczyk z XXI ,LO,
XXVIll LO I Krzysztof Godala :a Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1.
Serdecznie gratulujemy młodym autorom, jak i prowa.dzącym Ich nauczycielom.
spektakle
omawiały
Aż 22 recenzje
Teatru Powszechnego, 16 - Teatru WielTylko
Jaracza.
im.
Teatru
kiego i 14
przedstawie7 prac poświęconych było
niom obejrzanym w Teatrze Studyjnym.
Niektórych może dziwić, :l:e tak niewiele. Teatr ten przecież „opanowany" został przez młodą widownię. Zainteresowanie tą 1eeną I tym co się na niej
dzieje, datuje 1ię jednak od niedawna,
nie wszystkie też przedstawienia poddają
11• łatwo analizie. Zważywszy to, siezasługiwać
Tecenzji
dem nadesłanych
musi na uwagę, zwłaszcza że nie brak
było wśród nich takich opinii:
„To, co zaprezmtowal Teatr Studyjnapisała. Ewa Łopatka neenzujqe
ny -

Nagrodze'D! autorzy s tel nkoły, to:
Ewa Kry1dalr., Marla Balcerak, Ewa Ło
patka, AllcJa Pluta, Jolanta Dutkiewicz
l Joanna Sauter. Na Uście laureatów
te1oroczn.eco konkursu anale:!:l! a!• tak-

„Kord.tana" - wykracza raczej poza kanony szkolne. Jeat to orygłnalna ł peł
nc1 ciekawych interpretacji inscenizacja,
którą powtnnt zobaczyć wazyacy eł, którzy z drnmatem Słowackiego mielł jut
1tyczno§ć, jak równld ł eł, którzy do-

tam cdzl• zalety dyrekcjl Idzie orgainlzuja pu-

tyjna, 1wi11zkowa czu~ swój obowlą.ze.k zajęcia
się i tę sfer!\ tycia przed1iebiorstwa, tam coi
dzieje. Oczywiście w tym miejscu wielu znają
cych s:prawę dopowie: tot.et niewiele alę d:tieje.
Nikt nie zdejmie z przedsi!:blorstw produkcyjnych
roli mece-nasa, patronującego przedsięwzięciom
1<ulturalnym - nawet jeśll zarZĄdzenia dotycz11c•
katą. (o Ironio!)
zakład>U
opers.cji finaMowych

•i•

wpisywać wydatki na kulturę po stronie strat
i choć istotnie skutków tych działań nie da się
ani zmierz,· ć ani zbadać
Najprostszym zaprzeczeniem takiego nonsensu
nil'ch będą wvoiki badań D• owad~onych w Łodz i
przez dr Treneusza r<aweckieg,., dr Andrze_a l\1~
iera oraz orzez dr l\lirosława Fnana w Katov..'lcach Oble stron· o:owqdzilv '" w 10 7·1nładach
reorezenta!vwnrcłl

rlla ,.,rof'l11 „„nrlukcj1 re~innu
•3'otE>re5nWa•i kul-

zairr"iinr. ~'e nie t•·lko siane n
turalnvch robntnik6w ale tez
.niem ekspprt6w Tak nazwan"
tarza part!!, przewod01czące!70

duala-

oostllwa 1
-lv•Pk!cira ;ekr~
•w. za":„ organi ·

:ucjl młodzieżowych oraz 1zefa zakładowe] placówki kulturalnej. A więc tych ogniw zakłado
wej organizacji, które mogą i powinny mieć
wpływ na kształt I rodzaj ofeTty kulturalnej.
Na wstępie odnotujmy, że wśród nich tylko
znikomy próeent (I tylko w katowickim raporcle) odpowiedział „nie" na pytanie: czy zakład
pracy w ogóle powinien prowadzić działalność
kulturaltt:4 na rzecz załogi? Ale też oba raporty

do podobnych refleksji. W zakładach
niemal l(eneralnie brak Jakichkolwiek długofalo
wych planów kulturalnych Praktycznie tylko intuicja. a jeszcze bardziej p~zypadek. moż,e podpowiadać „z czym do załogi".
Przyjmując. jak to najczęściej postulowano, ie
kultura to domena czasu wolnego - a więc roirv wka. wypoczynek - tvm bardziej warto wie-

skłanlaj"

dzieć

co

proponować

dziś.

żeby

później

uniknać

stwierdzenia: nie było chętnych. Co prawda eksperci z ochotą odwolvwali się do pry,ncypiów,
podkreślall powinności I cele państwa socjalistycznego w zakresie kulturajnej edukacji obywa-

płero 1ię z nim zetknq. Pozwoli hn to
inaczej spojrzeć na tę sztukę, a „Kordiana" u.chroni od nies!usznego posadzenia o zestarzenie 1ię".
„Spektakl odniósł ogroMny 1ukce1 Maria Balcerak o „Kalafarze". - Moim
zdaniem, należy do najlepszych premier
tego aezonu. Twórcom uda!o się stworzyć
wspaniałą caloić, przemyślaną w każdym
detalu, zaskakującą wykorzystaniem ciekawych, nowoczesnych środków teatralnych".

przedstawień najczęściej ogląda
znasądząc z ilości recenzji oczywiście „Próba" A. Fodora
Wielki). Równie jednak dużym

• Wśród
nych lazła

się

(Teatr
zainteresowaniem uczestników konkursu
cieszyły się .,śpiewnik domowy", „KarGórale" oraz
i
toteka", „Krakowiacy
„Miłość, czyli życie, śmierć I zmartwychwstanie" (Teatr Powszechny), „Dziady"
(Teatr im .•Taracza). NapłynQłY także recenzje z „Żydówki", „Wyjść". „Kamienia na kamieniu".
Co szczególnie musi cieszyć, to w w·ielu wypadkach naprawdę wysoki poziom
prac, odbiegający <XI schematu szkolnel!O wypracowania. Nie brak było głębo
kich przemyśleń, wnikliwych, niejednokrotnie też krytycznych ocen.
J. CYPERLING

tell, ale w myśleniu o tej dziedzinie życia na
plan nieco dalszy odsuwali jej znaczenie w integracji załogi. podnoszeniu poziomu intelektualnego pracowników, wychowaniu najmłodszych
członków załogi.
Z pewnością rolą

naukowców iest usystematvzowanie pojęć, metodologiczny porządek, uogÓlnlenie stwarzające obraz cutsów i przemian zachodz11cych w zakładach pracy. Stąd np. wystę
pujące w referacie prof. dr hab. Antoniego Gła
dysza stwierdzenia dotyczące „patologii kultury
pracy". obraz „spustoszeń w etosie pracy". Ale
to wszystko. Tymczasem podejmowanie „sprawdzonych" działań. tego co „zawsze było" Jest dość
powszechn" praktyką I staje się nieporozumieniem - Inicjatywą rzeczywiście do wpisania po
stronie strat. Zatem znajomość potrzeb jest sprawą zasadniCZI\.
Prz:ywoływamiru stwierdzeń Lenina Marksa, Engelsa czy Gram1.ciego - towarzyszyć musi dooraz: poczuc'e
strzeganie zmian, uwarunkowań
obowiązku u ludzi stojących na czele takich organizacji społecznych iak właśnie te które w zakładzie pracy powinny czuć s:e odpow:cdz1al'1e
Olatel(o właśn;e rlonie tylko za produkcie
i barJan;a
semi narium
świadczenla łódrkiego
przedstawione w Katowicach powinny być zachę
ta dla naukowców do drażenia !ei tematvk ; ale
hihlint~k
nie powinny przepaść w czl'luściarh
i służyć wyłącznie tvm, którr.v orzv na ter1n:vch
sympozjach i konterencjacb wp;sza je dn bibJ:ografii swoich referatów.
0
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w naszych portach wyniosły 7,8
Od ld łód:iikl „Harnam" jest właścicielem 'Pię
mln ton, natomiast w 1979 r. prawie 69 mll1 ton ladunkói.v. Wpraw- kne.go, barokowe.go pałacu w Pod.górkach niedadzie w 1981 r. przyszło załamanie leko Jel eniej Góry. Mieści się tam ośrodek koloni·jny, z którego dziec! wyjeżdżają i: falern. Nic
(przeładowano tylko 37,5 mln ton
towarów), ale od tego czasu prze- dziwnego - miejgcowość przepiękna i atrakcyjładunki znowu systema.tycznie ros- na. „Hamam" wybudował tam na'l':et basen kąpielowy.
ną, by w roku ubiegłym osiągnąć
1
Pałac zootał iprzejęty IPl':M!z ,.Harnama" pod ko55 mln ton.
W 1939 roku dysponowaliśmy 31 nie<: lat ueść.dzieSif!tych, w cza&ie ;prowadzonych
statkami (121 t.ys. DWT), w 19'17 tam prac remontowych. Poprzedni właściciel nie
ustrzegł się pożaru. Odbudowa zostalfl. przeprowabył.o icl1 27 (115 tys. DWT), w 1981
roku ogólny tonaż naszych statków d.zona niewłaściwie. Dobu~owano w jej czasie jedni\ kondygnację, opatrując ją w płaskie dachy,
wynosił już 4,5 mln DWT, zaś pod
koniec roku ubiegłego - 3,8 mln Był to, błąd n.ie tylko natury estetycz111eJ, ale
i o znacreniu praktycznym. W górskim klimacie
DWT.
Sporymi osiągnięcia.mi, choć nie p.łaskie dachy są nie do przyjęcia. Za<klady pozawsze to widać w sklepach, mo- stanowiły pr.zepr-0wad~ć przebudowę. Sprawa, te

Dni
Z okazji zbliżających
Morza w Biurze Prasowym Rzą
du odbyła się wczoraj konferencja
prasowa z udziałem ministra Gospodarki
Urzędu
kierownika
Morskiej - Jerzego Korzonka I
podsekretarza stanu w Ministerstwie Oświaty I Wychowania Mariana Gały, Mówiono przede
wszystkim o osiągnięciach gospodarki morskie' w ostatnim 40-leciu, jej teraźniejszości i przysz..
łOllci, a także o problemach edukacji morskiej dzieci I młodzieży.
Minister Korzonek Podkreślił na
obchody
tegorocz.n~
że
wltępie,
Dni Morza mają szczególny charakter. Wiążą 1i4 <>ne z jubileuuem 40-lecia powrotu Ziem Zachodnich I Północnych do Polski
oraz z odzyskaniem przez nas!:
kraj szerokiego dostępu do morza.
Rozwój gospodarki . morskiej w
Polsce Ludowej, a więc - portów,

możliwy był dzięki rozwojowi całej gospodarki. Gospodarka morska
odgrywa dziś il'totną rolę w gospodarce narodowej, a jej potencjał
liczy ał4 równiei w iwiecfe.

t.eby nie bylł cołosłownym, po1i41 liczbJ,tnl. W Iata.eh
1921-39 obroty Polskiego handlu
zacranlemego drogą morskłl wzrosły z 1,ł do H,7 mln te>11 towarów,
podczas gdy w okresie 1947-83
J.wlękazyły 1i~ z Jl,7 do ~8,9 mln
to<n, prz:r czym w rekordowym ro.ku 1979 wynio.sły 59,7 mln ton to-.
war6w. W 1947 roku przeładunki
alużm:r

.........

-

łwfadcZI\

możliwoś

o duzych

elach nuzej iacpodarld morskiej.
Rzec.1 jasna, jej terainlej1zolć nie
z samych pozytyw6w.
1ld&da
Nt rozwiłlZanie czeka wiele tywotnych problem6w naszej łOIPO
darkł morskiej. 'l'rzeba ch1>Ciaib7
od.ru>wić flott1 handlow- ł rybacką,
modernizować porty.
W drugieJ części wczorajszej konferencji zapoznano dziennikarzy %
opracowanym w Ministerstwie Oś
wiaty l Wychowania ,.Programem
edukacji morskiej dzieci i młodzie
Z:y". Pi:zedstawiająe dość szczegóło
wo jego założenia, podsekre.ta.rz
stanu w MOiW - Marian Gala,
powiedział na zakonczenie, że nie
choćby najlepwystarczą same programy, jeśli cl, kt6rzy
sze malą 'e wcielać w życie, nie będą
cimć i rozumieć problematyki mor1klel. Nie dodać, nic ująć.
:I, MICHALAK

Skarb stulecia

•i•

.,Bkarbem · ńul«4a" DoUWaDO edJu:roie barobotue,;o • mchodnion.lemieelciero miuta Lubeka, Jurcna Koe~. Wartość im·alez!onych przez niego 300 złotych i 20
tys. srebrnych monet oceniono na
3.600.000 marek RFN. Władze miaata wyptaeily Koep.slowl jako na6000
grodę za z:nalezie.nie sk.arbu
marek. JednAlkże ten doI!J.11g1 11łę
i:nac.z:D!ie większej sumy.
proce&
Już czwarty rok trwa
między Jurgenem Koepslffrl. i l"l:!ł
w
dem kraju Szlezwik-Holsztyn
ii;wiązku z wnie1iońym
lazcę s~bu pcnwem.

przez znaJak pi.ee
w:r;,
.moitn.a
nie
rueta „Die Welt",
k.łU<:%ye, ie „skarb , stuleci.a" prukształci e!ę w „proc" •\uleela".
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Warunki pracy I płacy do omówienia na miejscu. Wszelkich Informacji udziela dział koordynacji pracy artystycznej, tel. 33-99-60, wew. 201
lub kierownik chóru wew. 250.
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zaprasza.

PROGRAM II
tt. Ul
11.00 Z3wsiz.e po jed-ena~tl!j,
Muzyczny non stCJp. 12.00 Fllhllrmo.nla
R.adipwa. 1a QO Wiad. 13.05 Serwil In·
formacyjny (L). 13.10 „ W cleniu belauł\ycja Elchątowskich kopalni" żbiety Dobrowolakiej (Ł). 13.~0 z mal0>wanej s.krzyn!. 11'1.30 Album ope.ro..
tawy. a.oo Jazz nl.e tyli!«> dla
nów. 1~.00 Anthony Quł!ll!l: ,.Grzech
p!erworo.dny" - fr. 13. 15.10 Mu:zl'lka
1&.00 W1.ellil1e
na .33 I 46 obrotów.
dz,iela. lł.50 A. Mac~an: 'MJMB tr. %. 17.00 Wla~I. 17.05
..Ulłssee" Rozwiązanie zagadki muzyoneJ (L),
11.u
(Ł),
Aktuatn.ośct dnia
17.18
„Przed kMlctrtem w fllharmonl1" łnl. lł.). 17.fO ,.Łódzka Kronika Kulturalna" (Ł), 11.10 „P1mi polskie"
baryton
Al!nd Orda
śpiewa
(L). tł.!O Kl'll!J Stereo. 19.39 Wlec:iór
w Llllha'l'món\1. łL.00 wtad, !1.~ Wtec,21M'?!e ret1e.1<sje. it.10 A·ran1bc:ls A.
Ua!ISMW11klegó. 1>t.!~l.OO W1ee'l6r llte1'1icko-mtn:yeiny. tl.30 Nagranie „rlt·

dzła.łll9Y

towarzystwa z terenu m.

Łodsl

na IX

23.42-k

m<l'rlli „Rodrtny ma,ryna.rzy".

zawiadamiamy, że w dniu 1f ezerwea UU roku
od nas nar;le w wieku SI lat Człowiek prawego charakteru,
Przyjaciel, Kolega
Z

głębokim żalem

tow. mgr EDMUND ZIEMBA
z-ca dYrektora ds. ekonomicznych, gł6wny k1lęgowy, odznaczony
Krzy!em Kawaler1klm Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym K.rzy·
żem Zasługi, Medalami XXX-lecia i XL-lecia PRL.
w1p6łcsueta

Wyrazy Hrdeeznego

Rodsinle

Zmarłeco

1kładaJlł•

DYREKCJA, POP PZPR, SAMORZĄD PRACOWNICZY, ZA·
KŁADOWA RADA ZWIĄZKU ZAWODOWEGO, KOLE2ANKI

I KOLEDZY '" PRASOWYCH ZAKŁADOW GRAFICZNYCH
RSW w ŁODZI.
Posrzeb odbędzie ste
prawosławnym przy ul.

dnia !1 cnrwca, o cob.
Ogrodowe;!.

11.łS,

na cmentarzu

Nie tylko myśleć racjonalnie
dyskusja
ale toż działać
o dorobku Uniwersrtctt1 Lódzl;\iego i przyszłości nauki pol-

+

Z rewGlwerem I 'kaml~m!em w .
- czerwiec 1905 roku
rf:ku

sł<Jej

w

+

Łodzi

Kamikadze - reportat o pny·
godach pewnego · nauczyciela

+

Kn:ysztof Kolumb ni• podr6reporta:!
$aIDOtnle towal
z Sarajewa
Po tonrnee - rozttJO\VY s 10w
li•taml Teatru Wielkiego

lJ.łCI Ję>Eyk

NURT.

!O.lS

lł.2(1

z

Wleezór m-uzyikl. !2.00 R&UrtOWy

Wa.lac!f1~'ktm. 2~ .51) Le'k<ttiry C:m>ÓTkl. ~3.00 Muiz;,r~o.teranla: NI<' t:~ko
ballada. !3.30 Człt>v;le~ i ni>·ttk~
„U'1ttu.<r'.I" I przem~~l„nh"'. 23.50 W~ad.
~~.!<$ Kdendan radlow;1•.

A.

Rozwiązania krzyżówek
• dnia ' cu,rwca as r.
r4tp904, obrua, w1liz1u, raba~ ruU, kiorrnor.., *nl'ł!C,
JłOZIO'MiO:
.Wt, zebr.ani.•, fakt, piegi, bute1k1., Arara·t, jaskra.
PIONOWO. rew•r•, pell'ton,, Olu, barometT. Aub•r, na~ fuori., ceramtka, na!ltk, czapka, limba, aurapa. ~~eza,, Etna.
s dnia S czerwca 1185 r.
.POZ!Oir.tO: garł!Brru., pętla, troki, :cnory, prym, :pt&~ '\'lAT, liob, .o&,
pled, paj.a.c, K!lofJo, heban, skarbonka.
PliONOWO: gei:'ry, nł!1:, auto, n,u1y, aport, pap.a., inka., m.emka, pO.U.p,
•a'k, z,dun., !l<:>k'I, li.br.a, PG?•, jamb, chan.
Nagrody za pr-awidlowe rozw1~zanie kr.zytów,kJ. wylOSC>wali: Mieczysław
W6jtowlcz Mdź, ul. UC!:nicz a l fi m. 30, Zofia Badalek, ~ów, uł. Kilińakiege> 75, Hieronim K.ędzierowskl Md!, ul. Tatrzalli!ka 65 / S.~. Zdzi·
•ław Sójka Bełchatów oś. „Dolnośląska" bi. 26 m. 11, Marla Serendrowul.
BenJ.t.. Jl'oHosz~·J1ska Lódź,
1ka OpO<le ul. Si.enklev.i.cQ :o m.

Nowa

~

m. 15.

Odbiór nagród w

..U.t&ń&d•

usnj rff.ak.cji -

t p,
JOZEF KOSMALSKI

Koled:le mer

1łębolde1"•

a powoda tmtercl

kelner
odllędllie 11• w dniu
Posrselll
U czerwca (pląte·k) lłll r. e g01iz.
cmentana rzym·
k&plley
1
15.M
skokatoUekleco ul. 011'0dowa.

P~ątona

w

slębokl.m tal~

W d.nłu li cnriu. ltłl r~ku
n:uz
smart przei:VWSIY lat 7ł,
naJukoleha:dszy M111t. O)c!ec I D'!la·
cl2tu!
ł. ł P.

KOMUNIK AT MO

.Rod11!nie, &ątladom, Koleżankom
Kolecom s zakładu pracy oraz
wszystkim Znajomym, którzy w
mego
chwilach tycia
01tatnich
najdrotszego llł'.ęża

S. t

w1półeancta

W związ~u .,,
mogąc.e udzielić

powyżs:i:ym,

Proi:ektorowł

Panu

Doc.

RYSZARDOWI
HUNGEROWI
szczerego
wyrazy
z powodu śruJercl

JOZWIKA

O-'Glrv

hifiszych informalcJi
pro~zone
na temat tego zdarzenia,
się osobiste
są o skontaktowanie
lub telefoniczne z Rejonowym Urzę·
dem Spraw Wewnętrznych w Brze·
zinach, ul. '.'\ow'1ttki 5 pokój 1.3, telefony nr 23·6-0, 23-88, 23-01 wewnętrz
ny ·U , lub najbliższą jednostki\ 1\11·
licji Ob>·watełskiej.

P.

ZDZISŁAWA

OJCA

OBOJGA

w.sp6łczucia

R O D Z 1 C () W

składają

n!ełll

ZARZĄD

Mu pomoc 1 okna.il nam
serdeczności, z całego
!erca za wszystko dziękuje
tak Wide

eru PllACOWN!lCT

AKAD&'\-:r:tCKlEJ SPOŁDZIEL·

NI PRACY W

ŁODZI

ZONA

Z ,&łęboklm talem sawiadamlamy, te dnia 17 ~e.rwea 1985 roku
zmarł nul! ~chauy Ojclee I nzia·dtk

t

ł.

STANISŁAW

Porrub

Zannr.
s

:Po1rub o.dbędzJe iltt · dnia 21
czerwca br. (piątek) o go.dz. 14
z kapllqy cme"ntarza na Zouzewie,
o cz:vm powlad&mlajj\ pogrąienl
w &lęboklm talu
MĄZ,

llEL1!lNKĄ

w

ŁODZI

Dnia lł czerwca 1985 r. .,....nr!

~.

t' P.

MARIAN

w domu ST.<\SIAK

od.b11da!e •l• dnia tł
na
o 100. 13.39

REKTOR, SENAT oraz PR.ACOWNlCY l STUDENCI PA1'!STWOWEJ WYZSZEJ SZKOł. Y SZTUK PLASTYCZNYCH

P.

STEFANIA GAJEWSKA

aYN, SYNOWA, WNUK,'
RODZINA
PHMała
I

tlONA, SYN, SYNOWA.
WN'UCZK.l 1 JIOHltała
RODZINA

t

ł.

c:ierwca br.
cmen.tanu

Dnia li czerwca lł85 roku po
kr6tkich Iec2. Clężklcll clerpienlach
zmarła w ll'ieku lat 60, nasza naJ·
-\lk<1cha:6na :to-na. l\lamusla, Ba bela

P.

BRONISŁAW
GOŁACKI

WO!CIECHOWSKI
•I• dnia Zl
POIH•ll odbędzie
CH?WCa br. (Jll111tek) O &od.:I, 11
ul.
na Starym Cmentarzu p:rsy
Oitr<>dowej, o czym sawladam1aJll
pogra.ten! w talu

.

...

'Mt ....

ł

ANDRZ'EJOWI
SZER EDZIE
w.yrazy

-

Rejonowy Urząd Spraw lVewnętrz·
11.ych w Brzezinach prowadzi pc>stę
powanle przygotowawcze w sprawie
odnalezienia w dniu 1985.05.U, 0 godz.
6.00 w przydrożoynt rowie w miejmężPrzecław rannego
:.cowoścl
\Vrmienlon;
czyzny Zbigniewa Ł.
potrącooy
został
prawdopodobnie
przez l1liżej nie ustalony po,jaid me14mi•,11C'owym nqiro- chaniczuy w nocy z -16/17.0:>. 1985 r.
(A. Wt.}
w god.:i:lnac!l :z:i-:1.

„

•

-

I

18..25 DT - wiadomości .
21010 g/E
nuM ATRAKCYJ~Y dom (pomieszczenia
16.30 „O mnle <> tobie, o
oraz film z serii: „Na leprodukcyjne, 1.lzbrojenie), częścio
wo od pingwinów" 00)
sµrzedam. 0wo wyko!iczony 17.20 DT - wiadomości
!erty 21013 Biuro Ogłoszef1, Piotr17.30 „Intel'Studio"
21013 g/E
kowska 96.
17.55 „Rzemieślnicy"
DZIAŁKĘ budowlaną 2301) m Rzgów
13.05 „Pamięć zwyelęstwa" -tiłm
21031 g/E
- .sprzedam. 15-67-95.
dok.
jednorodli.!nnego
POŁOWĘ domku
li.SO „Sonda" - „Bomba w sóza.mieni• na blok!. 32-18-08 (11rę"
.
21052 gfE
17).
.suk„Sportowe
19.IMI Dobunoe
PAWILON (lody, gofry) - Dwocesy krokodyla Mnlama"
rzec Fabryczny - zairu.dni dwie
19.1!1 Studio FestiwalO'We - Mo-37499 gfE
kobiety.
1kwa '85
LOKAL utytkow;r SO m. ul. Piotl'111.30 Dziemi.łk
nad,ający
(podwóru)
ko-wska
20.00 Publ!eystJ1ta
zamienię na
1oię na rzemiosło prowadzi
20.115 „Je-min.a Shore
2103~ gjE
inny. Tel. 78-63-75.
„Grek, który SPRZEDAM grubościówkę stolanśledztwo" angielski
niesie dary" 21011 gfE
ką. 16-32-24.
serial kryminalny
21.(~5 „Sprawa dla reportera·•
- kupię.
NAMIOT 3-4...a:ro;bowy
21.45 DT . - komentarze
21029 gfE
86-89-17 (16-18).
22.l!f „Seans filmowy Pegaza"
WTRYSKARKĘ poziomą 150, for22.40 D1' - wiadomości
- sprzedam.
my, zamówie11ia
374fl8 g/E
Chałubii1skiego 55. kupię. 78-17-34.
~i.LOT Bosch ' PROGRAM Il
37497 gfE
Tel.
WINDSURFING aprzedan1.
17.05 „Życie od kuchni"
pora37517 g/E
51-24-28.
dy kulinarne
suka,
chart afgaAs.ki,
ZGL~Ąt.
IT.3!1 „Impuls" - maguyn. ~h
czarna podpalana, w trakcie leniezny
czenia. Wysoka nagroda. Toma18.00 •. W ponuklwan.lu: po.rozma&ik, Łomżyńska. 17119 m 29.
'\\;ajmy"
21047 g/E
11.30 Wladomołcl (f,)
pudel.
ZGINĘLA czarna suczka 19.00 .,Sportowcy- 411-leela" - .KaOkolice „Centralu". Wysoka na:zimierz .• Kuba" .raworsk.i
21048 g(E
groda. 48-9!1-09.
l.9.20 Przeboie „Dv:ójki"
rodowodowego
SPRZEDAM tanio
J9 !JO Dziennik
sześciomiesięcznego owczarka pod20.00 Wzdłuż Wisł1·. wzdłuż Polhalańskiego. ł.-0wicz, Osiedle 22ski'' -·rep. ·
21050 g/E
Lipca 4/6, tel. 66-16.
muzyczn;<'"
l!lJ.1 ~- „s~Jon
LIPIEC - letnisko na.d mon~11.
21.00 „Pamięć" - ren. film.
21012 g/E
78-~Zl.
wydarzenia telefon SPRZEDAM .,Poloneza'" diesel 1980
21 l~ 01' „Dwójki''
stanie.
do)J1ry.m
- w bardzo
21.30 ObliC7A ~lsk!ego kina
21008 ;{/E
86-69-73 po 16.
„Matka Joan.na od Aniołów'' HYDRAULIKA
Tel.
zatrudnię.
2:!.20 DT - wiadomośeł
37516 g/E
43-96-83 po 18.

rDByjn! ('i'!). Tt.M
20.ta
Ch'1.i1ll mm:ykl.

mu"J:yl:<l.

... ,.. ...

.......

10.00 Film dl.a. : zmiany - „Je.
'
mina Shore prowadal śled7.
two" - „Grek, ki6ry niesie dary"
SPRZEDAM połowę posesj;i pny uł.
10.50 DT - wladomośel
Warszawskiej w Lodzi. 57-65-39.

eksM:u:i:vaine h<0bby. 1e.4il Studio
pertów - d~i n:rta:M• - Mij od1UI Chwll..a
powiedt. 1U9 Wll.d.

.f.OXA, DZU:C4 t WNUK.I

odszedł

+

·dziś· • • • •
-.oGtOSZENIE

PROGRAM I

lil.GO Horyiwn.1:y wł>edzy, lUMI M<>11.Sll Sygmłł czasu.
ty'1.'Y ludowe.
12.05 Wia·d. 12.l<l ,.Le'.'3:tury kształcą"
- aUd . .12.2ll Zesp,oły tnstrumenta1ne.
12.SO Na'l.l·ka o krajach socjalistyczlU5
ny>ch. rn OO Swia4: w.okół nas.
~tałe
:z:.ab&w..y przy muzyc1!. 13.50
plosenik1: aud. M.00 P<:.p&udnle Mło
la.OO t,ektui!'y nastolat.ltów:
dych.
Branka Ju.rcy - „Jagod,a" odc. 1s.11!
Encykl(l.J)edl.a ~eretn<l . 14.S.O Wldn<e>17.05 Tajemni.ee
krą~. 17.00 W!ad.
orkdestry. li.OO W pof1Ztlk!:wa1U.u Jur-

ł.

Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy, który odbędłlie sie '" dn.
21 czerwca 1985 roku (piątek) o god1,1. Ił w Kli PTE, 111.
Wólczańska 51, I p.

Lekcja trudnego Jęz~„ka
G po,rozumienlu narodowym

wczoraj zgłoszenie

TELEWIZJA

ozoru. 21.łO „PI'll13'112ildśmy s ocrodiu„
2Q,10 Srucl1.ajmy razem.
- słuch.
J3.00 M. ~brawska: „Pmy,gody czło
PROGRAM I
wieka myślące,gi>" - fr. 24. 12.20 Na10.00 t Hl.58 Relacja a ol>ra.d S•llmll· grainia tadlowe. H.00 Głosy, l.natru·
U.OO Radio kierowców. 1Ul!I I<on- m6nty, na„troJ•.
cert. 1'1.57 Kom1Unilkaty. 11.51 Sygin<al
PltOQRAM !llU
~wiata cz.aau. 12.05 Z krą}u l H
relacja z obrad Sejmu. l'.W Wloskl
Axer: „Cwiczerua paJ)rvln
1!!..tl!I
1®.00
kwll'dran'S.
zespół. UM R<>lnd.czy
kierowców. mM:ci" - cz. I. 14.611 Muayc.m y L'1•
Komun:llk~ty. 13.10 .Radio
13.30 $plewa Ht!'le-n.a Vondu'ac!:kova. terikliu.b. 11.W P. J'.al'Ot: „ Ty91,.eletll.40 Magu~"Il międzym1irodowy. lł.00 n!a J>"ZCrola" - odc. SO. 1~.QO SKR.el.acja z obr ad Se.jm•.i l wiadomo- wl.a T:.ójJd. U.05 W tonacji Trl>jikl.
J3.M 13.00 Plomba. 13.,16 Powtórka z ret:ści. 14.0ll Magazyn m'\l<z._~n~-.
Radlo klm'Owców. lJS.00 Rełac:~i s o- rywki. 14.<Hl Niedokońezon.e sym!obrad Sejntu I wiadomości.. 16.03 Mu~ na•. Hl.OO Serwia Trójikl.. 15.00 P>re-z;vka 1 a'k.rurulinoścl. m.20 Ml~r"'O.Wi<> mlery 1 l>!sy. 13.SG RJMe MacDooak!:
gitary. 18.00 Relacla s obrad Sejmu „Potegnalne spojrzenie'' odc. 1. lł.00
KlJub Zapraftllmy 4o Trójki. ia.oo "z ktll~
l Wlladomokt. 111.00 Radiowy
ZwGlenn:lltów Ratonny - aud. 1a.to kil w ty>tule" - a.ud. li.IO Troch•
1 ze .wln,cu„. li.li P .Jans: „Tylri111elet•
.)11
.
kn
s
lł.00
d.nla.
KOl'lt!vt
o4e. ł1. to.oo Ml·
łwlata oras reluja s obrad Sejmu. nla pncsoła" ius ~'ieckl na 11sty. it.M ft.a- ni-max: Tom wau. - A.ylml YMn.
d.Lo dGeclom: „o chclwym cuo-wte- 20.45 Warataty 1Lterac1tle. tt.eo Ferkn.t L 1adaj1tcym 11.raWi'I!" - sbuc:h. ·mata - maguy:n pubfu!yatykl. Mi..c&!0.00 D2l~ólk. ~Mvoz:da:n1e d:twi$:o- Magu;"Il. u.oa Inf. sport. !t.11 :BWes
Na rót- wci-oraJ. U.46 PO«luchtć wut<>. 21.00
we a obrad Sejmu. 22.05
Jaaowe Z1p.r&11Zarny do Tró}k:i 21.M Henry
nych lI\.strument.a.ch. 2a·.2-0
Panoram,a Miller: „5exu•" - od.e. 10.
tranie. 2~.00 Wbd. n .10
św;tata, 2'3.20 Dla tych co nie LUl>UI
PllOOJl.Uoł IT
fOC'k&.
CZWARTEK, H CZERWCA

I

, ZARZĄD WOJEWÓDZKI TOWARzySTW.<\ WIEDZY
POWSZECHNEJ W LODZI

+

Łodzi

Dllla 17 uarwea uu r. 111Dart,
prauywny lai łł

S Z A

„Odgłosach"

+

dy w~iślemy poc"Z"tlł.

z

(ap)

że się również pochwalić rybołów

.rtwo. O ile bowiem w 1950 r. polskie statki rybackie złowiły 66 tys.
t-0n ryb, to w najlepszym w historii, 1979 r,e>ku polowy wyniosły aż
803 tys. ton. W /1982 r. na skutek
zawłaszczenia łowisk i restrykcji
amerykanskich nasi ryl:>acy zlowlli
tylko 580 tys. ton ryb, ale już w
1983 r. - 715 tys. ton, zaś w roku
ubiegłym prawie 700 tya. ton.
W pierwszym powojennym roku działalności naszych stoczni
powstały w nich 2 statki o nośnoś
ci 5 tys. ton. Do 1984 r. :zbudowaliśmy ich lsi5fl.
O dobrych wynikach gospodarki
morskiej w roku ub iegłym liwiadczy m. In. wielkośc -Osiągniętych
przez nią n,adwyżek dewizowych,
które wyniosły ponad 50 mld zł.
Nadwy:i:lti t• - przy ;niskich obecnie ltawkach traclrtowych i ro11nJtCych kontach, cenach paliw itp.

stoczni, żeglugi, rybołówstwa itp.,

§

lu koszty potrwa na pewno dość długo,
bo co pra'l'.·da można liczyć na pomoc finansową
v:ojewódikiego konserwatora zabytków, ale w
dość nikłym stopniu.
chod1:! tutaj o odtworzenie
Dokumentację nad ostatnią kondygnacji\ stromych dachów zlecono łódzkiemu Oddziałowi Pań&twowego Przed1ię-biorstw11 „Pracownie Konserwacji Zabytków".
„Harnam" :za µosrednktwem Sp6ldzielni Rzemieślnic.z.ej w Złotoryji prowadzi od lat 't'oboty
rno-detrnizacyjne. Jest w tra.kcie remontu budynku po byłym Teatrze Dworskim i im1ych obiektów. Praee szhl!kat-Orskie i blax:harskie pragnie
Zlecić fachowcom .i: Pracowni Konserwacji Zabyt-'i{ów w l.od.z!.
względu

!!YIN, SY:SOWA

I llODZtNA

DĄBROWSKI
a.ktor dramatyczny
Ojciec, Dziadek,
kflchany Mąt.
Pradziadek, nasz Najlepszy Przyjaciel.
Pogn;eb odbędzie !ię dnia 20
czerwca (czwartek) 1985 r. o godz.
na. cmentarzu katoli,cklm
12.00
przy ul. Ogrodowej.
RODZiliNA

W dnl/l lf cnrwca 1H5 r. odtzedł od nu n&sle prużywuy lat 75

S. t
STANl' SŁAW
Cr nauk

P.

t P.
LUCYNA

humanlłcyemyc!l

Pocneb o&llędsle 1lę łnta 18 czerwea llr. (ff'!ll'artek) o r;ods.
aa CmentaHtl ltomuaatnym na Dołach.

1uo

:tONA, DZIECI, WNUCZJtA 1 WNUX. ,

DZIENNIK r.ODZKI nr 14! (11937)

b w dniu 11
Zawiadamiamy,
ezerwca 1H5 roku zmuł w "'le11u1 OJctec, Dziadek
ku 93 lart
·
1 Pradziadek

.ł.

SZEREDA

Człowtelr uczciwy I prawy, emerytowany vraeownnc naukowy
Uniwersytetu Pozna:6sltlego l Unlwen:ytetlJ Ł6clzklego. 04znaczony
m. hl. ltn:yźem Kawalersklm Orderu Odrodzenia Po'lllkt. Złotym
Krl)'łMn Zasłucl,· Medalem łł-leeła ML, Zlot111 Oclzllak111 Zwi111zku
Nauczycielstwa Pols.klece, Bonorow11 Odanlk11 m. Łoda.

ł

Dnia 1' curwca lHS r. 1;marł1.
nagle w wieku lat 11 moja n.aj·
ukocha:dtza Zona

s.

PRZYBYŁOWSKA
I

Pognell odllędsi• 11• dnia 10
(czwartek) o r;odz.
czerwca br.
15.30 z kaplt,cy C1'l•ntarllla nym·
skokatol!cklego hr. Anny na Zarzewie.
MĄ:t

I'.

JOZEF JANICZ
były

kle&o

4. K.OTLl!ll'SXA

t

Przemysłower;o.

Pocneb odbędzie a!ę w dniu tl
czerwca br, (pi„tek) o sodz. 15.00
na Starym, Cme:n.t arzu katolickim
ut. Ocrodowa.
llODZINA

.S. t

P•

MEDWADOWSKI
dooent Politechniki Łódzkiej
Porrzeb odbęd"'ie si" w dniu 2ł
czerwca br. (pqn!edzlałek), o godz.
katollck!m
na cmentarzu
14.M
przy ul. OgrGdowej.
ZONA,

Z i;lębok.lm talem zawiadamiamy że dnia 16 czerwca 1985 roku
zmarł przetywszy lat n

.$.

JANUSZ

-

dłucoletnł pracownik ;Ud'ZPrudslębiorałwa Budownic-

twa

11 czerwca 1931 roku
W dniu
tmUrł nas:a najdrobzy l\ląt, OJ·
cle.c I Dziadek

DZliECI, WNUKI,

SZWA.
RODZENSTWO,
GlE.fl'KA 1 pozostała RO-

t

P.

FRANCISZEK
HETMAN
były nauczyciel I księgarz, wspólzałotycl•l I br!y prezes Spóldzlelnl

"Introplast••
!tfę dnta 20
Pogn:eb odbędde
godl!.
czerwca br,. (r.zwartek) o
15 w Pa.l>lanlcach z kaplky na
Starym Cmentarzu.

____________....________..,
DZLNA

Prosimy o
lencji,

..._

nieskładanie

kondo-

SYN

CORK.A z MĘ:l:Ellł'.
z ZONĄ I CÓRKĄ

nowe !u\ro
SPRZEDAM lan:o dom S?RZED,\:'II
czarne
karakułowe z. ogrodem
drewniany
36-57 po 20.
Brz.ez.iny:
dla nabywcy 3 pokoje z
36i76 g
p~zcdpokojeru
kuchnią.
(100 m kw.). c!uią p;-.v- K TOW:-JIK 60. rurvczarsprzed~m.
ne 2.5
n"cą i telefonem w śródBrzeziny: 21-9\l po 20
mieściu Zd·uó,;kiej 'vVoli
36175 g
Tel. Zduńska Wola 33-72.
PIEC akumulacyjny (ma34-63
po 16 pianino
lo używany),
36847 g
meble pr.zedwojenne SPRZEDAM dom z wysprzedam. Tel. 78-33-09.
w rozllcze:i!u
godami
36772 g
M-3 własności-:>we.
ŁUCZ~IK 884 (Singer) 16-34-22
nowy sprzedam. 78~-39
38836 g

SPRZEDAM 2,20 ha z zaTelefon
budowaniami.
43-98-22 lub: Malanów 47
im. Lutomiersk, Mroczkowski.
3644il g
plac
SPRZEDAM dom i
1200 m w Tomaszowie,
Dworcowa 58.
2!!58 k
19580 g
SPRZEDAM ~tół okrągły.
SPRZEDAM domek 3 poz
6 krzeseł
·yścielanych
koje plus kuchnia
toaletkę
w
orzech
pl.acem '70 m kw.
51-06-81.
Tomaszowie Mazowiecna
19630 g
kim lub u.mienię
telewizor
BUTLĘ 11 kg,
M-4 lub M-3 w Łodzi.
„Beryl", telefon cytroMazowiecki SNOW ADW, maszynę osTomasz6w
wy, dyskretny, okrycia
tel. 2iVi3 w godz. 8-14
nowową kupię, Warszaskćrz~me damskie apr.zew dni powszednie.
wa 44-34-74, 15-54-14
da.'11. Tel. 57-35~36.
36326 g
2249 k
36694 g/20663
odstą KARAKUŁOWE
sk6rkl
DZIAl.K.Ę 300 m

pi,.

84-ło-'79

czarne

kupię.

51~22-98

DEKORACYJNĄ skćrę ło

grzejnik olejowy,
rozdzielczą
m, Łódż-Ba'łuty zamie- SZLIFIERKĘ taśmową do spn:edam. Tel. 78-73-01
36795 g
lub
nię na Warszawę
dre\Vlla kup'.ę. Ofor y
okolk:e, względnie
Biuro Ogłoszeń. 2-IGl.ÓWKA łańcuszkowa
19870
sprzedam.
,.Singer"
11przedam. Tel. WaruaPiotrkowska 96
43-12-55
wa, 20-27-14.
MAGNETOFO!'! stereo 22.4e k
20005 g
&prze..Finezja 3" SPRZEDAM dzWkę 4600 dam. 33-3'.l-lł5
OVERLOCK - reformy.
m. 87.ozerców, :r. nie wy36504 g
bluzki Tus7.yńsk4 1 m
Tel. ROZSADĘ ogórk~ "Lwa"
halą.
kończoną
16 Komatka.
78-53-24.
sprzedam. Zdi.ary, :t.1410018 g
19985 g
kowa 3 tel. 15-83-~.
SPRZEDAM komplet stoPÓŁ placu (2'i'O m)
pod
17320 I
jułowy, styll.'ZOWainy,
- sprzedam. OBRĄCZKĘ złot11 z mobli:fmłak
Tele!on:
gosłow!ałurki.
za~!ecnta 1'1, po 15.
'3-50-lG
no.gramem i dat' ilublJ
10011 ł
19917 c
7. II. 1978 r oraz zegaSPRZIIDAM działki rerek elektroniczny odku- CASSETTE DECK, wzmacw Rąb!eniu
knacyjne
u
pię lub wykupię
nlacz, ko1umny - apr7..eAB. Almandr6w Łódr.
wyższą wartość nit nadam. e7-89-71.
kl. Piotrkow11ka 34. Kra·
bywca nabył ją w okre19999 g
jewski
sie od 5. VI. br. Tel. KAMERĘ vldelG PMlaso19950 g
20010 g
51-17-88
nk stacjonarną tanio DZIAŁKĘ 1,, ha w posprzedam 55-29-415.
bUzu Pawlikowic przy VIDEO VHS 1eeam/pal nowe tanio sprzedam ul.
1988<) g
drodze Pabia.nke-DluJana 12 m. :4
t6w, spruci.am. 13-88-96.
SPRZEDAM rozdrabniacz
36817 g
uniwersalny ,.Bąk" no19892 g
poziomą
WTRYSKARKĘ
wy na gwarancji. Gał
ROSANOW dz.iaJ.kę zalehydraulic7.ną 100 g plus
kówek, Br:z:e2lińska 18
sioną rekreacyjną z praa.trakcyjne formy sprze19883 g
we-m ubudowy sprzedam .Oferty 36835 BiuTel.
dam notarialnie.
ro Ogłoszeń, Sienkiewl- PIEC 1tałoipalny na koks
ł3-6'l'-4e.
Tel.
spr.zedam.
eza 3/5
36798 g

DZIAŁKĘ

budowlaną

19941 g

1981M g ZEGAR

dom murowa.ny (9 !%b) z og.rodem
(2.200 m kw.) I pomieszczeniami IOfipodarczyBrus.
mi w Łodzi Tel. 78-43-19.
20018 g

SPRZEDAM

wi~orem.

700

stojący,

stare

sia.

tablicę

33-20-M

1996'1 g
Tusprzedam.
GRAMOFON, wzmaaniacz
uyń.!ke. S4a Rzz6w.
- sprzedam, 84-42....53.
86833 I
1pra.e19969 g
ś:uooą
SUK.."UĘ
dam. Kupię butlę 11 kl, OVERLOCK - sprzedam.
lenteks 10 m, 55-22-96.
Tel. a·r-s~ po l 5
86807 I
19974 g

meble

PRZEDSIĘBIORSTWO PAiq"STWOWE
OGÓLNOKRAJOWE GWARECTWO WĘGLA BRUNATNEGO

we WROCŁAWHJ

ZAltl.AD SPRZĘTU TECHNOLOGICZNEGO i TRANSPORTU
KOPALNI WĘGLA BRUNATNEGO „BELCHATOW'• w BUDOWIE
w ROGOWCU
OGŁASZA

I.

2.
S.
ł.

5.
6.

7.

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż samochodów:
..Star A-29", rok prod, 19'73, nr podwozia 28333, nr sflnfka 449%1, atopleń zuiycła '75 proc., cena wywoławcza 203.500 zł.
,,Star A-29", rok prod, 19'75, nr podwozia 28791, nr silnika 383Ź8 1toplefl zużycia '75 proc., cena wYWOławcza 203.500 zł.
„Star A-29", rurron. rok prod, 1975, nr podwozia 48'7'12, nr silnika 84489,
1topleń zuhcia 80 proc„ cena wywoławcza 212.200 zł.
„Star A-29'' rok prod, 1973, nr podwozia 51028, nr silnika 29070 ato'
pieó 'ZUŻYcla 83 proc„ cena wywoławcza 138.400 zł.
„Star A-29". rok prod. 19'73, nr podwozia 33092, nr silnika 8ł8łl, stopieó zużycia 88 l>rGC„ cena wy\Vofawcza llł.000 d.
„UAZ 469". rok l>rod. 1978, nr Podwozia 273358, nr silnika OZ089ł8, li,opieó zużycia 90 11roe•. cena wywoławcza 86.100 zł.
„Ził 131 m1inobus, rok prod, 19'7'7, nr podwo7.ia 277681, nr silnika 195131,
stopień zużycia 81 proc., cena wywoławcza 451.400 zł.

Pnetart odbedzie lie w dniu 4 lipca br. o 1001. 10 w &iedxlbie ZSTiT
w Rogowcu.
Na pojazdy, które nie zostana spr.reda.na w I pnietar~. <>dbecWe lie
II przetarg w dniu 18 lipea br. o godz. 10.
W Przetargu moga brać udz.iał jednostki uapołecmione, jak: równiri
osoby prywatne.
Pojazdy można ogll\dać w dni robocze w f<lcU. 10-12 w ZSTiT w Rosowcu.
Prz:'lstępujacy do pnetargu winni W'Płaeic! wadium w wYllOko8ai 10 prcc.
ceny wyyvoławczej w kasie ZSTiT na trz;y dni przed 'PrMtarilem, na1p6źnlej w 1>1'7eddzień przetargu.
Zakład nie uzupełnia brakującego Mt>rzetu i cześci oru Dlltrnla 1<>201~-k
bie Dl'awo unieważnienia prr.etargu bez 1>0dania przyczyn,
ZAKl.ADY

PRZEMYSŁU WEŁNIANEGO

lm. J,

DĄBROWSKIBGO

„FRESCO" w ZGIERZU, uL WARY~SKIEGO I
OGLASZAJĄ

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na wykonanie w roku 1985 robót budowlanych w sak!'elle otynkowania
elewacji budynku trzykondygnacyjnego o pow. •elan ca 100 m kw., snaJdującero się w Zgierzu, pny ul. Swierczewskie&'O a.
ZPW „Fresco" oczekiwać bedą składania ofert w ciuu 14 dni 1ld daty
ogłoszenia przeta.rgu przez jednostki gosi;>adarkl uspaleeznlone-j i uprawnione jednostki gospodarki nie us1>0tecznionej.
Przetarg odbędzie się w dniu 3 lipca br. o 10\h. 10 w hfłU!ic,- sakład
d-0wej ZPW ,,Fresco".

ZPW „Fresco" za.strzegaj• eoble wawo 'NYbonl oferenta « U od•~„
nia od przetargu bez podania przyczyn.
Informacje dotyczące prac udziela dział 1łówneio meehanika. teł.
18-38-94

w. 177 lub 175.

lodówkę
zamienię
pralkę
polską

NOWĄ

,.Mii1sk

OGLASZA PRZETARG
na spr.zedaz:
l. Oprysklwaes sawleszany „Termit", rok prod. 1914, n.r fabr. 41SSO, oeaa
'
wywoławcza 19.000 zł.
I. Kosiarka rotacyjna ZTR-165, rok prod, 19'78, ll1' fabr. 15'1, cena ,,,.,.,.olawcza 5UOO rJ.
t. Pnyczepa skrzyn, metalowa D-48, rok prod. 1975, nr fabr. 18111111, HD&
wywoławcza· 95.000 zł..
4•. Pnycupa wywrotka D-łT A, rok prod. 19'l'ł, u fabr. lllH, MD& W7WGławcza 112.000 zł.
'W"J"90kOS. Ciąrnik C-355. rok prod. 1915, nr fabr. %01815, nr lllnlka
prem:v S-4002 2112/018, cena wmeławcza 442.000 zł,
wysokoIł. Ciągriik C-355, rok prod. 19'74, nr fabr. 198'710, nr lllnlka
preżny S·4003 1162/91, cena wywoławcza 502.000 zł.
T. Kombajn zbo:iowy „Bizon. Super" Z-056, rok prod, 197'7, cena wYWG·
lawcza. 915.000 zł.
Przetarg odbędzie sie w siedzibie spółdzielni w dniu J lipca br. o ir<>dzinie 10.
Chętni nabycia w.w. pojazdów i maszyn winni wpłacić wadium wyn-0szące 10 proc ceny wywoławc.zei do kasy spótdz.ielni. najpótni~l w przeddzień przetarJ?U.
PGjazdy i maszyny moźna oglądać na dwa dni nrzed dniem prz.etaritu
w godz. 8-15. Czośc! brakujących nie uzupełniamy.
zutrzega sie prawo odstąpienia od przetal"gu bez pod:mia pnvczv:w

2212-:,

§

Zakład

~

Doskonalenia Zawodowego
w Łodri

na no·,\·ą
a1:toma51-58-62 po 18
20108 !!

M"

tyczną

368i3 g

.

36871 g
ZAKLAD Tworzywa Sztuczne. wtrysk.arki zrze·
surowce z buwarki
dynkiem wolnostojącym
O!erty 36&65
~przed.am.
Og~oszeń, SienBiuro
kiewicza ~/5
SPRZEDAJ\! pralkę .. Frania" - tel. 52-97-88
S68G2 g
SPRZEDAM t„lew!zor używany 51-93-50
368'30 g
VIDEO VHS - sprzedam.
Tel 36-36-31

OKAZYJNIE

gazową.

Oferty 36849 Biuro 0Siemkiewicza
głoozeń,
3

j

SPRZEDAM łączarkę do
Tel.
dzianin ,,Exakta"
15-75-81.

18842 I

SPRZEDAM maczki poatowe, walizfł sk6nza.ną.
7~55-74

MS39 g

SPANIELE szczenięta rokolorowe.
dowodowe,
86-16-53 po 15.
1986'3 g
mln!atuirowe
PUDELKI
morelowe - aprze<iam.
Tel. 43-54-7 Il.
19860 1
BOKSERY s:rezen! .... a
""
Ksa.v:erów,
!pn:edam.
Złot& 9, tel. 1~ 2 -9 6 .

19S3l ł
----------

1prze·
POLONEZ (1980)
dam tel. 34-15-<M.
36308 g
125 p 1300 w całości lub
na części sprzedam, tel.
33-117-35.
80702 I
SPRZEDAM tanio Fiaa
12!5 p (1973) do remontu. Ttl. 151-M-•8 po 17.
19008 I
AUSTIN 1300 GT (1970)
po ge:neralnym ;remoocle
tanio sprzedam. 15-88-16

19993 I

1przedam. Zg.!eu - Chełmy.
Myśliwska 15 po 15.
lnz'r '
„11.15 :P" (19'72') - bronria
(1985) - ap~edam. Tel.
78-7'1-87 wieczorem.
111948 I
i.a D
Rekorda
OPLA'.
•pneliam
combi (lm)
nolub :r.amleni• na
weco Poloneza. Sowi~._
akieco lł a po 115.
„12ł

p"

(197ł)

.„,

SP!VDIDAM liu'b
llll~ „Zuka Tt" Il&
bowy. :Wynajm~

wni.Ollo-

,.rat

u
lub pomlee%07Al!ll•
ma1u,.n. Tel. '18~3-U.
111984 I
T Alt90METR l'olltax - 2
·~edam. Tel. 14-1'1-04.
DRIZWI do „!'la.ta
- ll!U'Pi'ł. Tel .

1"9lt I
l!ll p"

..,._2&-M.

/

żmtA:

die9la -

199116 I

~am

R.2116w, Tunyłts!i:a U a.

88832 I

Szczeg6łoWYch

orai zapisy
•

~

S!

ąQ7.U.U.U/.U'/.U'.DYh9/.fi"DY.fi"DY/.U'/UD}.
ZAMIENIĘ

bloki, 3-pokojowe, 50 m, nierozdwa
na
kładowe
oddzielne.
mieszkania
Oferty 19953. Biuro O-

własnośMIESZKAL~IA
pośrednictwo
ciowe:
sprzedaży, zamiany, po-

głoszeń, Piotrkowska 96.
samodzielrne
WYNAJMĘ

mieszkanie. 55-47-78.
~ 19945 g
wy- POSZUKUJĘ mieszkanda.
rady, atrakcyjny
bór ofert, obniż.one ceOferty 19943. Biuro On:; - poleca Biuro UPiotrkowska
głoszeń,
sług Prawnych mgr Ba96.
oprócz
ryckiego, 82-{}8-79
SZUKAM M-1 lub M-2
sobót godz .12-17 Tudo wynajęcia. Zamie19083 g
winu 20.
na
nię M-4 komfort
ŻYWIEC M-.2 blok{
M-1 i M-3. 86-42-83 po
Tel.
zamien:ę na Łódż.
20.
48-92-31 po 18.
20013 g
19932 g Mt.ODE małżeństwo po0mieszkania.
szukuje
p0Wt.ASNOSCIOWE !erty 19907. Biuro 0tek6j, kuchnia, c.o,
głO<SZeń, Piotrkowska 96.
lefon, Nowotki - aprzeSr6dBałuty,
na M-2 dam lub zamienię
zdecydowanie,
mieścle
samochód Oferty 19972
kupię.
notarialll!le
PiotrBiuro Ogłoszeń,
36314 g
32-75-76.
kowska 96.
19972 g 20333 SAMOTNA
posz.ukuje
mieszkania z ()!ldziel2-pokojowe,
ZAMIIDNIĘ
Tel.
wejściem:
nym
własnościo.we
kuchnia,
86788 g
55-10-8'7.
nie spłacone (46,60 m) Bałuty, Lima.nowskiego,
III piętro na 2 x pokój, kuchnia w bl<i·
kach. Oferly 36884 Biuro Ogłoszeń, Sienkiewicza 3/5.
wy----------CUDZOZI&\1COWI
mie.uka,nie tel. PRZYJMĘ pracownic-i do
najmę
'S-98--03 godz., 16-20.
cukierniczego.
zakładu
36845 g
86-55-22.
M-2 Retkinla Fiuki i po- ZATRUDNIĘ do zb:oru
kój 20 m, (woda. gaz)
truska.wek. Tel. 86-30-30.
budownictwo
ata·r•
2103'7 g-E
zamienię MLODY podejmie każdą
śróciinli!ście O!ert)'
na M-3 bloki.
po
prac'ł (prywatnie)
Ogłoszen,
19821 Biuro
godz. 11. Tel. 43-24..:18.
Piotrkowska 96.
36793 I
POSZUKUJĘ mieszkania. RE."'l'CISTKA
podejmie
Tel. 86-81-0~.
ogrodnictwie
pracę w
36881 g
(prylub każdą inną
M-3 rozkł.adowe, telefon,
43-24-18.
watnie).
rv piętro blok.i, Dą
36792 I
zamienię na Ml.ODY I
brow... samochodem
mniejaie :i: telefonem po
rozwie-zle towary
Żubardź. '3-36-73 po 16.
kraju. Zgierz, Komuny
19835 g
Paryskiej 56/60, BoldoDWUPOKOJOWE, 50 m,
wi~ Krzysztof.
e.ntrum,
1łoneczne,
19947 I
wygody TECHNIK-mechan~, lat
f. nt, parter,
c.o., telefon, dzialb
w
33 podejmie pracę
zllmienlę
e<lO m k
prywatnym.
sektorze
na M~. T~. 82-59-68.
OBiuro
88767.
Oferty
19858 I
Sienkiewicza
gł06ze6.,
POKÓJ sa opiek'ł eme3/5.
Tel. POTRZEBNY ucuA do
odltiiph1.
rytce
14~ fods. 18-Zll.
:uwodu 1Hwskie10 19939 g
pełnol•tn.t.
może by6
M-2,
WŁASNOSCIOWE
Plobrkow111r:a 107.
(tesprzedam,
M-3 tanio
115881 1'/E
CiołkoWtklego ZATRUDNIĘ do
le-fony).
zbioru
3-155 (a6:ma) &'()ds. 12
11ruaka>wek, Krecia
-17.
199152 '
19921 I S'LWAOZ1t1; oras
prali
M?.ODJ: meli•ń•two
oownlla. do warsztatu
~kult
dsieckiem
tworzyw rztucznyeh 57-38-22
mlłftkurla..
utrudni•. Tel. 86-36-98.
(Ods. 0.:-1T.
19925 g
19872 g POSZUKUJJG prac;r
w
M-4
W!.ASNOSClOWI:
prywatn:rm.
sekton:•
M-3,
11.&
u.mieni•
U-15-33 po 19.
11188~ I
4.1-:418-20.
1992a I
murarza.
ZATRUDNII!;
wieczoTel. 155..:4-95

,9.

19858 g
nwac.zka
POTRZEBNA
koniecznie ret1.clstka lub
eme-rytka do pracowni
kra""'iecklel Lćd!, Janosika H.

zawodzie piekarz
praktycznej nauki

k!ewicu 3/15.

36785 g

19889 I

wodociągowe.

WYKOPY

SKRADZIONO prawo jazZgierz,
Kołodziejczak,
dy. Woldanowski Wło
Parzęczewska 24/35.
Narutowicza
dzimierz,
19894 g
45.
19867 g
MASZYNOPISANIE,
55-18~2. Borowska.
legityniację
ZGUBIONO
19891 I
studencką Nr 4509/AM.
Golonka Wie.la.w, pl.
MYCIE okien u klienta,
9 Maja.
rachunki.
instytucjom
19811 g
Tel. 43-59-88 Wroński.
legitymacj~
19839 g ZGUBIONO
studencką Nr 4498/AM.
zaANTYKOROZYJNE
Artur, pl.
Dorociński
bezpieczanie na gorąco,
9 Mata.
nadkola, Szost, Pokła
19812 I
dowa 48, tel. 84-38--08.
1896' g ZGUBIONO pra:wo jazdy.
Misztal RyszaTd, Głow
pod!6g,
MYCIE okien,
no, Swoboda 9.
dypra.n.le, tirzepal!lle
19807 g
wanów. Instytucjom raPletkiewic:z ZGUmONO prawo jazdy.
chunki.
Ga:wrygiak Marek, Pod86-15-72.
dębice, Północna 26.
35296 g/17~
żALUZJE pn:eciwsłone<!Z

ne. 52-37-49 Kleweta.

19803 g

ZGUBIONO prawo jazdy.

Pająk Mieczysław, Kłud
na woj. sieradzkie.

36114 g

19802 g ,
MYCIE okien, sprzątanie
wnętrz. Instytucjom raZGUmONO prawo jazdy
chunki. ~~ SimiflPiotr Dokat. BC ska.
brooiński, Bruż~a Wiel3661, g
ka 15.
WODNO-kanalizacyjne.
19931 I
48-09-67, Kowalczyk.
EDWARD Sobczak, Wita36859 g
Płock,
newice, woj.
zgubił prav.>o juxły, kiat.
ABT.
19854 g

EUGENIUSZ Siatkowski
nr
zgubił zezwolenie
1131 na sprzedaż panUrząd
trepów,
tofli
pod
POOIADAM lokal
Dmelnicowy Ł6dż-Pole
rzemiosło, samochód cię
&ie.
żarowy. Oczekuję pr<>19857 g
36311.
pozycji. Oferty
Biuro Ogłoszeń, Sien- SYLWESTER
Sobiesz3/5.
kiewiczaAstronauczyllt l.ódt,
prawo
tów 3, zgubH
zezwolenie
POSIADAM
jamy kat. ABC.
na bieliżnillT•two - o19849 g
czekuję propo:zycjL Oferty 36787. Biuro O- UNIEWAż.NIA się skraSienkiewlcm
gł06zeń,
dzioną pieczątkę o treś
3/5.
cl: „Specjalista ds. bezhigieny
p!eczenstwa i
wspólnlPRZYJMJ!;
Bojapracy Barbara
ka(cz.kę) do zakładu ulegitynoWl!ka" oraz
Konieczna
sługowego.
Nr
słutbową
mację
gotówka,
w•p6ł"praca,
na
38/85 wystawioną
wolny cza.s, 1amodz.ielna:zwłsko Ba'?'bara Boność. Oferty 36638. Biu-

ro

Ogł06%eń, ~lenklewi

janowska.
2295 K

cza 3/5.

OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ
Dziekan I Bada Wyd'llalu Bkonomieuo-SoeJ01oglesne1:0 Unlwenytetu Ł6d&ldeiro 'POda1• do wtadOmołcl.
te w dniu 1 lipca 1985 r. o IL'Od:t. 1.30 w Pa'.l.tliOnl~

Technik Obrachunkowych pny ul. Rewolucji 1901 r.
nr 19 w sali im, odbedzle cle publiczna obrona pracy doktorskteJ mg 8abah 1'faJld ltaddUr1 nt.: „ModernlzacJa rachunku kosztów w państwowych 1>n:ed1ięblorstwach Dt"zemysłowych Iraku".
Promotor: Dt"Of. dr hab. Wlodzlmie:-11 BrzeJlln z WSP
w Czi:stocltO'\\ le.
Praca wylołona fest do wld11du o«lb zah\teresoowanych w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkie~.
ul. Matejk.1 34/38, WstęJ> na rozprawę wolny. ::JSS-k
Drogtm Koletankom

lnł. HALIN'łE MILLER
I mgr JOLANCIE BUGAJAK
wsp6łc:zuela

głęboktero

wyruy
łmtereł

a

powodu

OJea

Karola Matysa
1kła.daJ•1
KOŁA
ZARZĄD ZAKŁ.
LEŻANKI I KOLEDZY s

&WP oraz KO·
ZPW „NOlłBE
LANA" " t.ODZ!
l\lGll INŻ.

JOLANCIE
ZAKRZEWSKIEJ
OJCA

1kladal•

I ROLEDZT 1 ZAKł.ADU
TKACTWA COBR PRZEM. BAW.

KOLBŻANrltJ

Wyrazy

tudeewe~

wsp61ei.oela

Roletance

JADWIDZE SITKO
• "°"odn na1:!eJ

2252-k
WJ

36813 I

Woźniak,
KAZIMIERZ
Drewnowwka 3 zagubił
pra;wo jazdy.
367'7ł g
legitymację
ZGUBIONO
studeoncką nr ł496 wyd.

36022 I
A UTODOMOALARMY.
Wdeloletnła
Najlepsze!
WAM. Grzetorz Czugwarancja. 86-89-48 Dziebak.
nlszewski, Kwateru.n.ko20009 g
wa 24.
19010 g ZAGINĘLO prawo jazdy
Ka.rdas,
Krzysztof
wydechowe.
UKt.ADY
Pabianice, Pa•rkow.a lla.
Nadkola, haki holowni19899 g
(od
cze. Judyma 20
Inż. ZGUBIONO prawo jazdy
Traktorowej).
Józef
AB K 0487901.
Myi1i:kowslci.
Chmur2ewskl.
174211 g
19979 g
wykładz.iny
1DYW ANY,
SKRADZIONO indeks 1
52-42-37, Marpiorę studencką.
legitymację
ciniak.
SkrobiNr 59177/Pt.,
13Mi5 g
szeWllki Radosław.
19948 g
NAPRAW A: kosiarki e.
lektryczne, wiszellde od- ZGUBIONO prawo jazdy.
wiertarki,
kurzacze,
TadeU&Z,
Kwdatkowr;k.t
sokowirowki
froterki,
1 Maja 8.
itp. L6d.ź, r6g Retkiń
19951 c
Mairatońekiej ZGUBIONO praiwo jazdy.
sltiej (wieżowiec) 188 m. 102.
Andrzejczak Kazimierz,
Sobczak.
Thaelmaana 2/23.

19824 '

DWOCH po wojsku podejmie 'Prac, w tektoint
Oferty
prywatnym.
19820. Biuro Ogłcmeń,
Piotrkowska 96.
SZWAC'LKĘ zatrudn.111 szycie bielizny dziecię
cej l niemowlęcej (Teofilbwl chałupnletwo wykluczone. Oferty 3ti841.
Sie-nBiuro Ogłoszeń.

celu
zawpdu.
Bliższych Informacji udziela
sekcjo ds. pracowniczych GS
„SCh" w Strvkowie, ul. Grunwaldzka 4, pok. nr 5 lub telefon 53.
N

udziela
sekretariat

24, telefon
ośrodka, ul. Piotrko"•ska
32-38-26 lub uL Loltatorska 12, Leic2262-k
fon Sł-07-30.

MĘŻCZYZN no stanowisko:

Wi'W

obić
dywykładzin,
Wągro-ka,
wanów.
3-ł-96r03.

nierą

lnformac.łl

przyjmuje

35177 g
sz.ampotapicer-

Ororków, Omentar.lla 35.
36861 g
pra\\-o
SKRADZIONO
Sijudy - Ta.dewig
iko?ISkl, l"!utowice 26.
36320 '
UraUNIEWAżNIAM
c!Uoną pieczątkę „Wyrób galanterii Roman
Pęczkowcki, Ł6di Gorkieio 33/10 art ... cena.„

skich,

kroju i szycia spodni,
dziewiarstwa ręcznego,
haftu maszynowego,
kwalifikacyjne, przygotowujące do egzaminu na
w
tytuł czeladnika-mistrza
damkrawiectwo
zawodach:
skie lekkie, krawiectwo cięż~
kie, dziewiarstwo maszyno·
we.

ZATRUDNI
w

CZYSZCZENIE

kursy
kursy
kursy
kursy

GMINNA SPólDZIELNIA
„SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
W STRYKOWIE

~ piekarzy~
~ uczniów w

Rogoziński.

ukończoną

wyucza·
krawiectwo

368j8 g
, sprzeda,m

kuchnię

nową

2082S I

rosłych,

Il>Il>Il>Il>-

Sknyp!ń

51-39-58,

ZAMKI, blokady, wierceni a kołków. 43-75-04

zawodu
damskie lekkie,
Il>- kursy kroju i szycia dla do-

o
PRASY mimośrodowe
nacisku 4G-80 t nowe.
atestowa.ne - sprzedam.
Jerzy Piku~a. lzabelów 6
woj.
Końskie
26-200
kieleckie
36856 g
SPRZEDAM wieloczynnoś
ociową maszynę do
bróbki drev.rna (radziecką). Tel. 51-38-t
36852 g
PIANO - stri.ng Vermoilla, Jicmlk Poltax 21 s;n•zedam. Bielawy koło
~

z

Jące

sprze-

dam. 52-66-25

Lewicza tel.

młodrieży

ZGL'l"ĘW pra WO jazdy Majchrzak,
Miroaław

s~i.

szkołą podstawową,

magne~ofon

gwin",

ne,

Il>- 3-letnie kursy kroju i szycia

dla

rachunki. Jachowicz tel.
31-:!3-:>5 (l 0-18)
3Sl10 g
RoTELEPOGOTOWIE,
siak. 43-28-67.
17"79 g
ŻALUZJE przecllwsłonecz

organ1zuJe

36Si8 g
- „Pin-

l\I 24.05 stereo -

~

Zawodowego nr 2
•
•

51-90-4i
ZAMRAŻARKĘ

~
~

okilen. ~
I MYCIE
instytuc~
wnętrz -

Ośrodek Kształcenia

SPRZEDAM butlę gazową
na
11 kg, „WSK-175"
Kurski, Zyndraczęści
ma 44 (Zdrowie) po 16
36883 g
,,ZODIAK" sprzedam.

UU-k

ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA w GUECZNIB.
.,n. ZGIERZ, woj, M. ŁODZKIE

"[b7U//Q,;;ą,.rQ/,FF/'////.ff/h9'////,M'ą~

stół. krzes:a
nowe - sprzedam. OferBiuro Ogioty 199'!6
szeń, Piotrkowska 96

LODóWKĘ.

n

STUDENT p:er~e, trzep'.e
dywany,
ok.na.
myJe
Sz.ewców, 51-16-20,
52-71-51.
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w literaturze
p!-1 kam i co znajduję
Wczoraj w cał:ym. kraju semnym sprawdzianem z językii wspókzesnej dla młodzieży. 3. Łódź
refleksje o mieście
rozpoczęły się egza- moje miasto polskiego średnich. i ludziach.
miny wstępne do szkół
Pierwszy - typowo szkolny teG<>ściliśmy n.a egzaminach w dwu
wybrało 63 kandydatów,
VIII Liceum mat łódzkich szkołach:
24, trzeci - 39. Tematy
Ogólnoksztakącym im. A. Asn;i.ika drugi oraz Technikum Chemicznym przy zostały ocenione przez licealną koja,ko dość
misję egzaminacyjn_ll
Tamki.
LO przygot.owano dla trudne, a przy tym 6ardziej spr a wW VIII
kandydatów 150 miejsc w pięciu dzające p0ziom pracy szkół podstaz ktqrych wywodzą się
klasach pierwszych: dwóch o pro- wowych,
!ilu podstawowym oraz biologicz- kandydaci, a.niżeli wiedzę i umieno-chemicznej, matem.atycz.no-fizy- jętności samych uczniów.
w
W Technikum Chemicznym
cznej I o poszerzonym programie
języka niemieckiego. Do szkoły tej tym roku dolro!).uje się naboru na
procezgłosiło się 132 kandydatów (o ok. trzy kierunki: technologię
(5-letni), oraz
30 więcej niż w roku ubiegłym) ; sów chemicznych
do egzaminów przystąpiło 126, w technologię przetwóTstwa skóry i
tym zaledwie 14 chłopców {6 osób technologię kauczuku i gumy (oba
- zwolnionych z egzaminów - to -!.-letnie). Na każdy z nich przypatechnikum
laureaci olimpiad językowych o- da 30 miejsc, łącznie
raz ka.ndydacl skierowani przez po- może przyjąć do klaa pierwszych
k2ndydatów
90 ooób, tymczasem
radnle wychowawczo-zawodowe).
A ot.o tematy egzaminacyjne z zgłosiło slę bardzo. mało: najwię
cheprocesów
·
technologię
na
cej
polskiego. przyiiotowane
języka
przez Kllł'atorium Oświaty i Wy- micznych - 31, oo stwarza szansę
chowania w Łodz.!: 1. Wpływ po- skompletowania klasy, natomiast na
ezjl Adama Mickiewicza na prze- technologię przetwórstwa skóry tyl,.Latarnika" I ko 9 osób, zaś na technolo!Pę kaui.ycla bohaterów
„Syzyfowych pra·c". 2. Czego a:z:u- czuku i gumy zaledwie 3 osoby!

wygłoszone

l~
S

~

~
~
S

:roPodczas sesji
stały trzy okoliczn7ściowe referaty naukowe: „Etos polskie·
ro rewolucjonisty na tle wydarz:eń Rewolucji 1905-1907 r."
dra P. Samusia, „Rządy
padstw zachodnich wobec Re-

:7!::jl/~~~;;.-::::i~·świetle:::oz:::
liojl 1905 r. w
stów członków Zarządu Zakła
mgr w.
dów Bldermana"

,.,.

Kuźko.

~

{n)

na 90 wolnych miejsc przyŁącznie
pada tylko 43 kandydatów.

--~~-----------------------------

drożej

Za lepsze -

Jeśli nawet wszystk\m z nich udałoby się pozytywnie złożyć egzaminy wstępne - i tak nie bC'dzie
kogo skomplet.ować dwóch klas.

z

bardziej obleganych S2'kół. Ale podobne kłopoty z naborem, poza kilniemal
maj ą
koma wyjątkami
wszystkie szkoły średnie w '';ojewództwie łódzkim - głównie z uwagi na niż demograficzny w rekrutowanym właśnie roczni ku.
Dodajmy, .że kandydaci do technikum pisali sprawdzian z języka
polskiego na takie same tematy, jak
przyszli l i cealiści. Pierwsz:v temat
\Yybralo tutaj 15 osób. drugi - 1'.l,
a trzeci - 16. Rozk!.ad zainteresowa1i wypadł wiQc nieco Inaczej ni ż
w LO.
Dziś egzaminy z matematyki.

że

każdym

~Z

T~:Z MOżNA

c

suro có

hasłem odbyło się
Pod takim
wczoraj w Do;mu Technika uroczyste posiedzenie Rady Zrzeszenia z
okazji 40-lecia Okręgov.--ycb Przedsiębiorstw Surowców Wtórnych.
Na spotkanie przybyli m in. minister, kierownik Urzędu G<lspodarki Materiałowej - Jerzy Woźniak
·! wiceprezydent miasta - Longin
Wojtal.
Wygłoszono dwa referaty na temat historii i kierunków rozwoju
OPSW.
W tym czasie przedsiębioo-stwa
surowców wtórnych skup.iły ponad
14 mln ton surowców.
Warto wiedzieć, że zebrana przez
OPSW w ciągu 40 lat makulatura
pozwoliła na z.a.oszczędzenie 2 proc.
powienchnl polskich lasów.
Podczas wez<>rajszego 1potk.an[a
wręczono wyróżniającym si~ pracown.!kom I 'edno.stkom OPSW odznaczenie. państwowe l listy gratula(W. M.)
cyjne.
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miesiąc

Sk.old na motocyklu przez rząd
przejazdy
st.ojących samochodów,
przez ścianę ognia i płonącą obręcz,

e

SZKOLNY RUCH WYNALAZCZY
I RACJONALIZATOR SKI
I
,
•

jazda samochodem na dwóch ko- i
pokaz poślizgów kontrolowa- 1
nyeh, skoków spadochronowych I
akrobacji samolotowych - to tylko
niektóre z atrakcji. iakie wypełnią
2-godzinny prog:-am wielkiej rew~i
k:askaderów . Impreza odhędzie się
21 lipca, o godz. 17, na stadionie
(ab) •
„Orła".
łach.

Wczoraj w Zespole Szkół Budowlanych przy ul. Kopcińskiego uroczyśc i e
podsumowano wyniki ruchu wynalazczego i racjonalizatorskiego w szkołach
zawodowych naszego województwa. Róż
nego typu konkursy i eliminacje objęły
45 szkół. Były więc konkursy na najlepszy nauczycielski i uczniowski projekt
wynalazczy. najlepszy • szkolny klub techniki i racjonalizacji, był turniej mło
dych mistrzów techniki, wojewódzki konkurs na temat racjonalizacji, na najlep-

szego ucznia w zawodzie tokarza, konkurs „Złota kielnia", konkurs
sprzedawców itp.

młodych

Tę wielką imprezę organizowały: Kuratorium Oświaty i Wychowania, Od·
dział Doskonalenia Nauczycieli w Łodzf,
Wo,icwódzki Klub Techniki I Racjonalizacji i Zarząd Łódzki ZSMP.
Wczoraj najlepszym wręczono dyplomy. Ze względu na liczbę wyróżnio
nych, ograniczymy się tylko do niektór ych.

Najlepszymi projektami wynalazczymi
zabłysnął Zespół Szkół Elektronicznych.
Marek Nosowicz i Grzegorz Klimczak,
pod opieką mgr inż. Andrzeja Dymowskiego, są autorami projektu transmitera - automatycznego kodera znaków
alfabetu Morse'a. Urządzenia do zdalnego sterowania odbioru energii za pośred
n ictwem sieci telefonicznej zaprojekt owali Maciej Garczyński i Piotr PałMiak,
pod opiekli! inż. Kazimierza Lisa.
Za najlepszy szkolny klub racjonali-

zacji uznano klub Zespołu Szkół Zawodowych Mechanicznych nr 5.
techniki
mistrzów
Turniej młodych
wygrali uczniowie Zes11ołu Szkół l\lechanii-znycb nr 2, Zespołu Szkół Odzieżo
wych nr 1 i Zespołu Szkół Elektronicznych.
Olimpiadę prawa wynalazczego wygrał
uczeń Zespołu Szkół Elektronicznych Jacek Dauenhauer.
(p)
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S%itMtal
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J'onschen 'fł cf.n.lach: 2.. " •. •.
S:r>pltal
lł, 18 2! 21. IO;
Im, K0pernt'ka w dnlach: 1. 12,
Przychodni
Dla
18 16 Sł.
Rejonowej nr I - Szpital Im
Sonsnberga w d.n1 nleparzywte
s !tal tm. Putaura w d.n 1
-ar:s:te
aKrna - llą>ltat Im. lllem.lldrla1t11lny
go - cod!let111łe dla
:Rz«6w; Szpital Im. Bruddflsklego (K09. Gdyńaldeh 11~
Polesie - S:spttal tm. Bl-aekiali<> - eodzlennle dla m. xon...
tan<tynowa - S:r;p1tal Im. JC1>p«nlka (Pab1arucka fi!)
Sr6dmle,cie - S%pltal Im. Barllc1degb - codzlenule dla pnychodni N!jof!owycb nT ł1. U;
Sz,pttal im. SonenbHga {1'1~-

1% !(odz.

IM:V<nne tylko .., dni t>Ogodnel
'L"SA
ST'UDtO - „Tom Ho•n"
<><! 1~ t 19 godz 17, 1ft ~
•
so()
kJna
...
I: l!TVLO'IVT - To.vćtt
ble - „Ka!rl<ad~r z pf~ypa<!ku"

•

n. n.

o-d

lł.30. 17

lat:
:

USA od

ky Il" USA od lat 15 god2. 17, ;::
•
WH
TATRY - .,Klasztor ShaoUn" Hongkong-Chiny od lat IS godz. :
:
10 12 15 tUO 17 19 30
1:
ENERGETYK - „Dziewczyna
Gr.and"rad.z. od lat 12 godz. 10, :
"Niebiańskie dnł" USA od lat :
l5 godz. 11.~
HALKA - ,,Dziecko R>OS1!rnary" - •
:
USA od lat 18 godz. lł - searut
:
zamkndęty godz. 17
Wilczyca" poł. od
REKORD :
lat li gooz. l~.15, JUS
::
APTEK.I

19.30

„Yestardav" p'>!

lH 19 ,;odz.

:

19.3()

&moku i pi~- :
neJ królewnie _cz.es. b.o. g.odz. •
lS', Pożegnanie z tytułem ,,Roc- =.

„

!!!

iii',

„Pod wulkanem"
18 godz. 20
Bajka o
SWIT -

„

5•

14.30

NRD:
STOKI - „Błąd szeryfa"
b.o.; Mistrzowie kung-fu „Nie-:
pokonany" radz. od lat 15 gOdz.:
- ::
18; Film przedpremlermvy

"

dla kobiet
- 51.40.33

w codJI. lZ-ZZ.
•
:
TEATRY
:
:
: WIELKI - g.od.z 19 ~Żydówka"
-. MALA SALA - g<>d:t, 19.30 „Let
ni dz.leń"
I: lARACZA _ gods. 11 ,,Krasnoludki, krasnoludki"
:
MAŁA SCENA - gods. 19 •. z ty$ cla glist"

:

§

Pogoto.,,10

bu.lg. b.o. gooz. 16.15; „BłękLtny :
Grom" USA od lat 16 godz. 18 :
jap.:
J\IAJA - „Superpotwór"
b.o. godz. 16.15; „ Wejśeitt •mo- :
- ::
i
l
lat
od
Hongkong-USA
ka"
:
godL 18..15
POKOJ - . Powrót Jeru" USA od ::
:
lat 12 COdZ. 14.30 17, l.a3-0
.Spokojnie to tylko :
ROMA
awar!a" USA od lat 15 gO<lz :

l

Dw. POID<>eay
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t.Odl Południe
33-34·31
t.l>d• POłooc
99 95.Sl. vs;
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Ptn:ntow 1e d?\\ 1.:owe
18 3
- ~-ao 11 łO·B~
33.31.si
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ZA·
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TH
ZOWY
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MLODA GWARDIA - Hsmatalnia
łocL:t. ::;
story" pol. od lat l<i
Jł.3-0, 17; "A stawką jest śmaerc" :

(n)"'

KULTUR

#

g-Od:s.

- - - - - - - - - - - - - - - - :•
:

umowa zostanie natychmiast roo:- Jedyny ratunek dla szkoły, to \!nie opłaca się produ- wiązana, a ceny owych lepszych zupełnienie naboru w późnie.iszym
narzekały
„odsianykandvdatami
<rować nowo~ci. Argument.owa.no, iż . towarów ni11 objętych mus-i:ą pójść terminie
do innych,
(K. K.) m i " na egzami..·uch
·
nakład pracy projektantów i ro- w dół.
przy z.aś cena nojest duży,
botników
nie ·· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - wym wyrobie
rekompensuje poniesionych wysił
ków. Klienci z kolei domagali aię
- _i ,1lu.sznie - aby na rynku był
wy'bt>r: albo towar standardowy i
niedrogi, albo lepszy ale kosztowniejszy. Dzięki temu każdy mógłby
z.naleźć coś na własną kieszeń.
Wygląda na to, że ten pomysł
został wreszcie zrealizowany. Otóż.
łódz
ostatnio kilka markowych
kich zakładów zawarło porozumienia z Urzędem Cen, w których
ol>le atrony wzięły na aiebie pewne zobowiązania.
klem) utri.:rmana została w bie- Zakłady zadeklarowały, 'aką
Od dzlj dzielnica W!dzewczęść produkt'ji będą 1tanowić wyp
li co bard.z.o podnosi jej esteWsch6d ma pierwsz1t. ala za to
roby standardowe, a jaką te butykę.
luksusow11 rastaurację, mieszdziej, na nasze warunki, luksusoCZ!\Cll ai• przy ul. Elanera 23.
(n.a
re.ataurae'I
Goapodara
wyjaśnia dyrekt.or Okręgo
we „Karl-Marx-Stadt" - bo tak
parterze budynku czyn.ny jut
weco Urzędu Cen w Lodzi, Arlam
przyjmota
nazwa
jej
brzmi
już bar), czyli „społemowska"
Gawrysiak. - My z kolei zgodz.!mować gości w trzech salach:
gaatronomla utrzymuje ścisła
llimy 1!ę, by na owe ponadstandwóch
I
miejsc
100
na
głównej
kontakty z restauratorami w
dardowe wyroby zakłady ustalały
bankietowych n1 24 i O miejac.
NRD. Stl\d .nazwa. a ta'lde dace11y równowagi, czyli takle, które
Polska• Towuzy11two Ruayeyat;rareprezentecyjne
iaprawdę
Te
nia zbliżone do kuchni niepopytem.
z
podaż
zrównowatą
to organlncja o zasięgu ogólwnętrza unądzona zostały funmieckiej. Jak nam powiedziaDo tej p0ry tego typu porozunokrajowym, której Cłównym ceimakcjonalnie i z dużym
pała. kierowniczka. zakładu mlenia zawarły m. in. „Feniks",
je.Bt popularyzacja I pogłębia
lem
kiem. Sala &łówu (wraz z baropraco·
ni EU;bieta Ciołek „Zenit", „Sandra", „Dandys", „Fenie wiedzy o kulturze rosyjskie' I
v.·ano już receptury M potraw.
mina", „Telimena" I „Olimpia".
ra.dzieokiej - przede wszystkim w
wymienić trzeba.
Wśród nich
I tak np. kierownictwo zakładów
aferze literaturoznawstwa., języko
buliony i kremy zupy odzież.owych ,,Dandys" zobowiąza
znawstwa i nauczania języka roa z dań. druJ('ch pieczoną w11io się, ie do końca tego roku co
prężnie działa
syjskiego. Bardzo
trobę z duszoną cebulą i jabł
najmniej 63 proc. dostaw rynkołódzki oddział towarzystwa, OTgakami oraz szpikowaną pieczeń
wych stanowić będą wyroby stanodczyty,
nizując liczne spotkania,
w occie z knedlami turyński
dardowe, których cena nie wzroś
sesje naukowe itp. Utrzymuje oo
mi. Szef kuchni proponuje oczynie, jeśli nie powiększą się koszty
z wieloma
także 'e!słe kontakty
wiście. także dania typowo polPozostała
od fabry>kl niezależne. .
innymi organizacjami - na niedawakie. Są tu także włMne wyczęść wyrobów będzie nieco bardeod.działtt
zjeździe
walnym
nym
ro by garmażeryjne i cukierdziej luksusowa i tutaj o cenie w
klaracje dalszej wap6łpracy złoży
iczt>.
n
popyt.
iadecyduje
dużym atopniu
li m. 11'.. prezesi łódzkich oddziałów
„Karl-Marx-Stadt"
Otwarcie
Z kolei „Femina" obiecała. iż do- ~
INFORMACJA Wł.A.INA
Związku Literatów Polskich i Stonastąpi dził o 1odz. 13. Od jui spodenek
1tarczy 80 proc. fig
Tłumaczy Polskich.
wanyazeonta
tra restauracja czynna będzie
młodzieżowych i 70 proc. halek w ~
Fabrycznym
Pani na Dworcu
Pnewodnlcziic:rm Oddziału Wojew godz. 12-24 (dancing od
wersji standardowej, w r.amian za
ta·
a
taki
poei1tr
ie
informuje.
PTR wybrany został
wódzkiego
godz. 19). Mimo że jest to loto uzyska zgodę na podwyższenie S ki pl'Zyjedzle :ii: opóźnJenlem,
ponownie doc. dr hab. ZYGMUNT
kal I kategorii, ceny będą u·
cen llliektórycll wyrobów. wykrapowiedzmy, 20 minut I zapoGROSBART 1 Uniwersytetu ł..ódz
miarkowane. Karta. wst~pu na
exających ponad przeciętność.
wiedź tę ałyszft podróżni w Ankłego, który p!utuje tę funkej,
dancing kosztować będzie 3~0
Czy to oznacza, że ceny na vry- ~ drzejowie, Justynowie, Bcdoniu
początku !etn!enia oddziału.
od
tł
roby ponadstandardowe wezmą się
ltd. Taki 1y1tem informacji ma
(a.b)
W.H.
przynaj·
i powietrza'? Otóż nie, będą one 8 zamiar
wprowadzić,
Okrę---...-.:....,...,~~~--=•
pnez
baezn!e obserwowane
mniej na niektórych trasach, .---"'"!11~..._.„ ""ll!~---a~-~=iiiiio=====
gowy Urząd Cen, no I muszą uzys- S
PKP,
II
kać zgodę handlowców, którzy mo- S warszawska
węzeł łódzki.Jak
której podlega dyrekcja
(Il przecież odmÓ'lll'iĆ zakupu, jeśli
nas poinformowano w Wydzia·
uznają, Iż . cena jest zbyt wysoka. S le Automatyki Centralnej DyAle jak to naprawdę będzie - po- ~ rekcji Okręgowej Kolei Pań·
każe praktyka. Czegoś podobnego ",
na·
wprozostanie on na
w lVarszawie,
j~e bowiem u nas nie próbo- S szym
terenJe
stwowych
wadzony poczl\tkowo na odcinwal!śmy.
Intencja jest słuszna: zapewnienie S ku Łódł Fabryczna - Kolusztowarów standardowych i niedro- S ki, prawdopodobnie zimft te10
gich, a 'ednocześnie premiowanie S roku.
Od kilku dni nade~ do ?.odzł zmoderni2'Jowa4la „maluchy" w
Oczywiłcfe, proponowane ror
zakładów za podążanie za modą i
Mają one
wersji anJielskiej, czyli z lderowllie" z ptlllwej atroJ;1y.
wiązanie to nie żadna rewe·
Ale czy zakłady
nowoczesnością
wszystkie zalety związane z tzw. „face lifting", c:z:yli przeróbkami
praw S lacja, ale - wzb~wazy pod ubędą z umiarem z nowych
:r:arówno nadwoo:ia., jak i wnętrza samochodu.
wagę, te jak na razie podró:ł.·
korzystać? Jedno jest pewne: jeU>dzki „Polmozbyt" o!e-ruje tych 70 woo:ów właścicielom przedpłat
śU nle wykonają zobowiązań doty- S ni na małych stacyjkach skana wszystkie objęte nimi marki aamochodów. I tak zmodernizowane
Z&nl Sił na zapowiedzi kasje•
CZl\Cyeh wyrobów standardowych go „malucha" n1.0n odb[erać klle:nei, którzy mają przedpłaty ubiera, który nie zaw1ze ma czas
głoroczne Il4 „Fiata 126p" I „Poloneza", oraz cl, którzy wylosowali
I ochotę tym się zajmowa6 odbiór „FSO lSOO" w tym roku. Oczywiście, moina czekać na wozy
pomysł mozna chyba uzna.6 ia
innych marek, lub na zwykłego „Fłata 126p". Szczegóły w punkcie
słuszny.
(K. K.)
(ab)
1przedaiy 1amoehodów J>MY ul. Brukowej, tel. 51-50-11.
Od dawna zakłady przemysłowe

Już

iwietn.le" poL od lat l2
1.30, u, l'I', lll.
Od
GlJ~NIA - Kino non stop
godz. 11}-t!i „Recydywiści" węg
od lat 18

l• si•
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lVczoraj w Instytucie łlisto
ril Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się uroczysta sesja naukowa, zorgan11owana staraniem
IH Ul:.. oraz Łódzkiego Oddzialu Polskie1;1. Towarzystwa Historycznego, a poświęcona osiemrocznicy Rewolucji
dziesiątej
1805 r.
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wood" ang. godz. 13, 15; „Czu w
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lUCI, 1'.

ik.91Mt" wt. od
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DKM
lł, 18
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