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Audiencja u Jana Pawia II
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wyipoczynkowych
przebywa już ponad 20Q tys. wczasowiczów i tury-stów. Wszy'Stkie zakła
dowe domy wczasowe i Funduszu
WC?.asów
Pracowniczych
mają
komplety gości. Luźniej jest jedynie na camp)ngach, a jeszcze luź
niej - na polach namiotowych.
ale i one powoli zaczynają się
Wybrzeża Szczecinskiego

„.

„
,;Jl

Ostatnia po·prawa pogody W1PłY·
na gwałtowne ożywienie ruchu turystyc:z:nego. Widać to na
drogach wiodących z południa kraju w kierunku morza zwłaszcza
na międzynarodowej trasie „E-14",
na której robi się coraz ciaśniej.
Na szczecińskim odciJDku tej waż
nej arterii komunikacyjnej
w
ostatnim ok•resie wykonano wiele
prac znacznie ułatwJających jazdę.

Komunikat TĄSS

Wyipełniaj.ą się także na.dmo·rskie
plaże, wprawdzie nie ma jeszcze
takiej llczby plażowiczów jak w

o okreSlie fucyn.acjl odzi„
tą
z włókien sztucznych
świa.t powrócił do włókien
naturalnych, a
zwluzcza
baweł!Ily.
Jest ona
niewątpliwie
zdrowsza, ale i d.rożsia. W naszym
kr.aju nie ma możliwości jej uprawiania, a zastąpienie baJWełny przez
len, czy k0<I1opie .iect wprawdZlie
możliwe i w pełni
uza..ednione,
lece uprlllwę i prze·t wórstwo ty~h
surowców trzeba by znacznie zintensyfikować. Nie z.a.nosi aię jednak
n.a to w najbliższ~ czasie.
Cala bawełna zuzywana pr:tez
nasz przemysł j)OChodzi z _im~rtu,
głównde ze Związku Radz1eck1ego.
Jak się zakłada w ~jqlitszej
pięciolatce import ten będzie wzrastał. Chodzi wię<: o jak, !lajleps.ze
wylkorzystanie tych . "."'łok1en. Ciy
będzie to jednak m?Zll~e przy Pilstępującej dekapitahzaCJI tei;o P:"Ze·
mys~u. przy praktycznym . zllkW1dowaniu pracy na tr~y zm1an;r oraz
przy niedostateczn.eJ
~azy .nowych maszyn i urzątlzen włok1enniczych?
. t b
. •
:ETzemysł bawelnia.ny J~
ranzą,
która najwcześniej z całego _Przemyi;łu · lekkiego odczuła skutki sta:zenia się J)SrkU ma.szymowe&o, tu

diziców w odbudowie, i rozbudowie
kraju po zniszczen iach wojennych.
Trzeba dopisywać nowe karty do
historii dokonoń robotniczych
stwierdza - trzeba kontynuować
postępowe I rewolucyjne tradycje
narodu polskiego.
Wske?.uje na
wielkie nadzieje związane z młQ.·
dym
pokoleniem
i wielkie stojące
LódZikiej PRON
J. Jabłkiewicz,
szef Wojewódzkiego Sztabu Woj- przed nim zadania - 2lni welowa·
nie
tworzącej się luki
technoloskowego płk K. Garbacik.
Pod pomnikiem ustawiają się gicznej, konieczność lepszego, noi mądrzejszego
poczty szta ndarow€. młodzież za- ·wocześniejsz.ego
gospoda.rowan.ia.
ciąga warty honorowe. Na maszt
Następnie zasłużony działacz rowędruje biało-czerwona flaga. rozbotniczy z Sosnowca, S. Skrzydło
legają się dźwięki hymnu narodoprzypomjna. wvstosowany w lu"!ego.
tym br„ apel weteranów Sląska
Zabiera gł-OS J. Główczyk.
W I Zagłębia do młodzieży polskiej:
krótkim wystąpiel'liu przypomina obrońcie I pomnażajcie zdobycze
wydarzenia sprzed 80 lat, cytuje <Jbcjalistyczne.i ojczyzny,
słowa. W. Lenina.
który bardzo
Rozpoczyna się apel poległych.
wysoko ocenił 'lJryw łódzkich ro- Pada)ą nazwiska tych, którzy za
botników. Podkreśla , że właśnie udział w wydarzeniach 1905-7
Łódź dała przykład rewolucyjnej
roku zapłaci1i cenę życia. Trzywalki o narodowe i społeczne krotnie pod pomnikiem rozlegają
wyzwolenie.
się żołnierskie, honorowe salwy.
Po apelu delegacje składają. u
Zwracając
się
do młodzieży
wSkazuje na wielki i niekwestio(Dalszy ciąg na str. S)
no'wa.ny dorobek pokolenia iei ro-

wie wszystkich organizacji mło
ZSMP, ZMW, ZSP i
ZHP. ObOlk nich weterani walki
i pracy.
Przyby1l.i przedstawiciele
najwyższych władz:
członek Biura
Polity cznego KC, I sekretarz KŁ
PZPR T. Czechowicz, z-ca członka
Biura Politycznego, sekretarz KC
PZPR J, Główczyk,
kierownik
Wydziału ds. Młodizieży KC
L.
Miller, wład.ze ZSMP, ZMW, ZSP
! ZHP. W maJ!lifestacji biorą również udział: przewodniczący Rady
Na.rodowej Miasta Łodzi prof. M.
Serwiński, prezydent Łodzi J. Niewiadomski, przewodniczący Rady
dzieżowych:
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dzień

kryzysu z samolotem TWA

· Niedziela była dziesiątym dniem
przetrzymywatt1ia przez AMAL w
Bejr ucie 40 obywateli ameryk'ań
skich, podróżujących porwanym &a·
molotem TWA. Mimo nowych informacji o podjęciu
się mediacji
m. in. przez S7Jwajcarię, sytuacja
zak1:adnik6w - w zamia.n za któwają się ponad 8 m1n wczasowi- rych AMAL żąda uwolnienia 766
członków swego ruchu, przetrzyczów i t\l!I'Y&tów.
(PAP) m y wanych w izraelskim obozie je-

nieckim jające dni

nie zmieniła si1t. Mi·
świadczą, iż rząd amerykański nie zamierza usti::pować
wobec żądań terrorystów.
Daje się też zauważyć pootępująca

zbieżność sta.n owisk Waszyngtonu i
Tel Awiwu. Premier Izraela, Szi.
mon Peres po niedzielnym posiedzeniu swego gabLnetu kładł przede wszystkim nacisk na „soliJarne
współd'lJiałanie" ze Stanami Zjednoczonymi.
Twardą postawę wykazują nadal
działtacze AMAL. Przywódca
tego
ugruwwania Nabih Berrl ostrzegł
USA przed podejmowaniem operacji wojskowej dla odbicia zakład-

KIESIE

W 175 dniu roku słońce wzeo 1odz. ł.15, zajdzie zai o

szło

21.0!.

Da.nuta, Jan,

Janisław

w dniu dzisiejszym przewiduje
dla J:.odzi następuj~cą pogodę:
pogoda nie zmieni się. Przelotne
opady z możliwości!\ burzy.
Ciśnienie o godz. 19 wynosiło
984,0 hPa (738,1 mm).

nę1a

szczycie sezonu, który na Wybrzeżu Szczecińskim
zacznie się
w
pierwszych dniach lipca, jednak w
niektórych ośrodkach przy słonecznej pogodzie coru trudniej o
mjejsce do leiakowani•a. Tegorocz..
ny tezon Z8JPOWiad• li~ rekordowo. GoepoduM re,ionu llPodsi„

DZIER

Administracja waszyngtońska
przygotowuje atak kon1andosów

WY'Pełini ać.

Sprawa Mengelego. Eksperci :1 RFN,
USA i Brazylii na podstawie zebra·
nych
materiałów
stwierdzJll,
te
szczątki znalezione w groble w Bra·
1ylil nale:tą do zbrodniarza hitlerow·
sklego Josefa Mengelęgo.
Na zdjęciu: brazylijski antropolog
Danie! Munoz prezentuje znalezioną
w •rabie czaszkę.
·
CAF - AP - telefoto

W zwią'l.lku z zakoń~z.eniem za~
planowanych prób rakiet no&nych,
agencja TASS poinformowała, że
rejon Oceanu Spokojnego. w którym począwszy od 18 czerwca br.
przeprowadzano te próby, będzie
ponownte dos~pny dla statków i
11>amolotów od 23 bm.

-

c

Kulminacyjnym punktem dwudniowych, ogólnopolskich
obchodów 80 rocznicy rewolucji 1905 roku , była sobotnia.
manifestac,ia młodzieży pod pomnikiem Czynu Rewolucy,jnego na. Zdtowiu.

„Wr6clł tu Koici6ł, bo wróciła lri, wdynałem Józefem Glempem. nocnych, po wiekach odzyskanych,
O godz.
na Polesi.u K'onstantu Polska" - to 11.a&ło uroczystości Obecny był przedstawiciel Stolicy nawiązując do misji iw. WoJoie· tynowskim 15zebrała
się wielotysię
•o-lecia Kościoła rzymskokatolickie - Apostolskiej
- k.ardynał Otillo cha i zmagań pierwszych polskich czna rzesza młodych ludzi z cago na prast84'ych pi.utowakich Zie- Rossi oru przed.stawicie-le epil1ko- władców li naporem germańskim I łego kraju. Uczestniczą delegacje
naszych historycznych prawach do wszystkich
miach Z~hodndch i Północnych Pol· pa.t6w z kilku krajów.
województw, członko·

Homilię wygłosił prymas Polski ziem nad Odrą i Bałtykiem. Prze·
ski, które odbyły się w niedzielę,
28 bm. przed bazyliką katedralną kardynał Józef Glemp, który ptzy· chodząc do czasów terroru hitle·
w Szczecinie. Ucustnlczył w nich pomniał dzieje Kościoła na prast.a· rowskiego, mówił o wysokiej ce·
Epi<!;kopat Polski z prym.asem Pols- rycb Ziemiach Zachodnich i Pol· nie, jaką polscy mieszkańcy ty<:h
ziem musieli płacić za przynalez·
ność do Kościoła rzymskokatollo·
kiego, a mimo to nie wątpili, że
Polska tu wróci. Ta wiara towa·
rzyszyła również tym wszystkim,
którzy wiosną roku 1945, na rui·
nach i zgliszczach przystępowali do
budowy nowego życia, tutejszej
gospodarki i odbudowy Kościoła.
W sobotę, w trzecim dniu pobytu nych Kościoła, arcybiskupem Achil- Efekty ich pionierskiej pracy bu·
dzpt dzii P°?ziw i nacunek.
w Rzymie, mi·nlster spraw zagra- lo Sil vfttrinim.
nicznych, Stef.a.n Olszowski, złożył
wdz.ytę w Watykanie I ZO!ltał przyNawiązujĄc do występujących jeW toku audiencji, która trwała
jęty na audiencji pryWatnej orzet trzy kwadranse.
minister Olszowski szcze w naszym społeczeństwie po·
papieża Jana Pawła II
Min. Ol- przekauł Ja.nowi Pawłowi II po- działów prymas przypomniał obo·
szowski odbył również rozmowy · z zdrowienia od prezesa Rady Mini· wiązującą każdego chrześcijamna
watykańskim
sekretarz.em stanu, strów PRL Wojciecha Ja.ruzelskie· zasadę o miłości i przebaczaniu.
kardynałem Ago.rtino
Casarolim f go I od
Chrystusowy nakaz, powie·
przewodniczącego Rady Ten
sekretarzem rady do spraw oublicz· Państwa, Henryka
Jabłońskiego. dział, jest dla nas zobowh\ZUJący,
Jego Swiątobliwość Jan Paweł II ażeby ksdałtować wszystko to, eo
prosił o przekazanie
najlepszych służy sprawiedliwości j uładzeniu
życz.eń
przedstawicielom najwyź naszego społeczeństwa i naszej ojsiycb władz pańslrwowych - prof. csyzny.
Henrykowi Jabłońskiemu I pre-mierowl Wojciechowi Jaruzelskiemu.

.dobyc

Legendarny dąb „Bartek" pod
Zaga.nskiem nadal rośnie. Obecnie
drzewo ma ponaci 23 m wysokoś
ci. Dąb należy do
najstarszych
drzew w kraju, obli.cza się, że ma
1200 lat. Obwód pnia
olbrzyma
wyn05i pon.ad 1340 cm.
Kilka lat temu „Bartek" poddany
został
kuracji
„odmładzające1".
kt6ra wyszła
mu na zdrowie. Z
pnia d.rzewa usunięto stare kilkuKonferencja praJO.wa na lotnisku
w Bejrucie po sterroryzowanlu
za- tonowe plomby cementowe, puste
łóg! 1amolołu amerY'kailsktego llnil TWA, Na zdjęciu:
trzech spośród miejsce zostało wypełnione imprepięciu uwlęztony!Ch zakladnl,k6w odpowiada na pytania dziennikarzy, Z
gnowanym dirzewem i tworzywem
tylu .1tot uzbrojony w brali maszynow" Jtden z porywaczy.
~ztucznym, co znacznie w-mnocniło
CAF - AP - t41efote
„Bartka",
(PAP)

1860 - Ur. J. Stanisławski,
malarz.
1905 - Zm. K. Kellea-Krauz,
socjolog, publicysta.
1785 - Powstał pierwszy polski zawodowy zespół baletowy.
1400 - Ur. J. Gutenberg, niemiecki wynalazca czczionki drukarskiej.
•
1945 - Defilada zwycięstwa na
Pl. Czerwonym w Moskwie.
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Dobro jest powolue,
si się coraz wyżej„.
D&iałaini4

te powilllny doprodo zna.cmie le-psz'e go niż
obecnie zaspokojenia potrzeb z.skła
dów konfekcyjnych na teFO rodzaju tkalll.iny. a tym saimym na leps.ze zaopabrze;n,ie rY'nku w wy·roby
nlaoch.

wa.dadć

uo wzno-

si

barw eł:niam.•.

tet; wy1tąpił iDnaczny apadfl: pro.
dukcji: jej poziom w 1982 r. 1bano~ł niespełna 80 proc. poziomu z
1980 r. Tylko z tytułu spadku ze..
trudnienia., a co za tym idzie tllkwidow'6nia pracy n.a III zmianie, straty zdolności
produkcyj.
nych szacuje się na: 44 tys. ton w produkcji przędzy ba.wełni•anej
I 120 mln m - w produkcji s'.lrowych tkanin bawełruianych. Więk
szość budynków, w których zainstalowane są maszyny i urządzenia
pochodzi z końca XIX i z początku
XX wieku, a zużycie tych maszyn
przed trzema laty szacowano na
ponad 55 proc.
Utrzymanie ich
~DOŚcl ~dnit. dodatkowo brak

częśoi

za.mlenm.yclt zarówno kl'aJow;rch, jak i z Lm.portu.
P1rogno1y demognlllcz.nt jed1110iDna.c=ie wskJazują, żio w najblii·
szych la.t ech nie llllll ce llcsyć na
wzrost zatrudnienia. '
Wychodząc z tego założenia, w
przemyśle bawe.bnianym w najbliż
szej pięciolatce zaikłada się utrzyma.nie - :r: nielicznym! wyjątkami
- dwuzmianowego systemu pracy.
Aby więc możliwe było zwiększe
nie produkcji - niezbędna jest za·
krojona na 2ln8JCZllą skalę mode<r·
nizacja parku m1115zynowego. zastą
p.ienie zużytych
maszyn bardziej
wydajnymi l nowoczesnymi. Pre'Z:ydium Rządu padjęło tll'ką decyz.ję

w 19S,, r. co pozwolł
- jak si•
szacuje - uzyskać
w 1990 roku
produkcj1t
przędzy
baweł.nianej w wysokości 210 tys. ton
oraa: tkanin baiwełnianych wykoń
cronych - 860 mln m.

W zakładach branży bawellllianej
dokonywana jest obecnie, choć nie
bea: opóźnień, wymiana starych urządzeń na nowe. W przędzalnlach
instaluje się pochodzące z Czechosłowacji przędzarki
beizwrzecionowe, o d·wukrotnie wyższej wydajności niż klasyczne tego rodmju
maszyny. Bardziej wydajne, nowoozesne krosna
chwytakowe typu
STB li ZSRR montowane 1ą w tkal-

Należy jednak
zdawać
sobie
sprawę, że w najbliższych latach
nie uda się w pełni doprowadŻić
do zrówinoważenia podaży I popytu, :i:właezoza na wyroby odzieżo
we z bawełllly. Wynl!ka to nie tylko ze zbyt małej skali planowanego wz.:r05tu produkcji, ale również
z konieczności intensyfikacji eksportu; przemysł bawełniany
w
większym niż dotąd stopniu musi
sam za.robić na importowane na je-

go potrzeby surowce oraz maszyny.
Na szybszą poprawę będzie można
liczyć w przypadku większego zainteresowania krajowego przemysłu
produkcją nowoczesnych I wysokowydajnyich maszyn włókienniczych .
od której odszedł w o5tatnkh latach. Podji::te zostały działania mające na celu zachęcenie do podejmowainia tej produkcji,
ale !eh
Przepraszam - ten stolik
skutec2Jllość
będzie
jest zajęty
dopiero za kilka
lat mOŹl!la ocenić
(PAP) ,;.,__________
________...__

10 mld metrów sześciennych Spotkani.e przewodniczących
gorącej wody pod Podhalem
rad miejskich PRON

.l U stóp poo:nnl.ka Kośclu&!&kow
ców w Warsa:a.wle 23 bm. lrole.1·
ne ookolenle żołnierzy rozpoczy:
nających „łużbę 111 sławnej 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanlzowane.1 Im. Tadeusza Kościuszki, wyoowd.edzlało słowa W<>J.8'kowej rotY' „Ja. obywatel Po!S"kie.1 RzeczyPOS·oolltej LudtJWel sta1Jac w srzerel(ach LUdOWel(o Wo1Ska Polski eito przystegam„."
" Na całym Wybrzeżu odbywały sle 23 bm. lmorezv związane
z tradycyjnymi Dntaml Mor1Al.
.t. W Kallszu :takońozyło 1111;
23 bm. centralne $Wieto ml<>do•
ścl ZSMP. Stało ale ono okarzJlł
do przeg~adu dorohk1.1 kultU1ralne11:0 mtodzlety, było też mailll•
festa·cJa Pokoju I zaang·ał·owanla
mł·ode.ito poklolenl.a w rozwój 0.1CZ'a.nY.
.t. W katedrze pr.aiwosławnej w
WarszawLe Odbyła s\e 23 bm. uroczystość nada·nfa Orderu Sw.
Marll Ma,g daleny przewodniczące
mu 'Rady Krajowej PRON - JanoWi DobraczvńSkiemu. orzyZnanee;o przez syn<>d blllkupów POI·
sk\ego autokefall~znego Kościoła
orawosłarwnego w Polsce.
A Zakłady
Produkcji Ldnej
. LAS" w Zielonej Górt:e 1111 .1ednym z wlekszych w knjU eks·
oorterów mmaków wlinniczkOw.
Podcza.s niedawne;> zl!koń~·nego
sei:onu orzec!!lięblJO<rstwo 111ku1p.llo
oonad 1.2 t<:m ślimaków. które
nlezwlocznle wysła<no do Jlrancjd.
Te~roczne r:blorv nle były naltaosze.
.l 22 bm. wie Wrocłaiwiu odbyło lń4 doroczne XI mledz~m1ro·
dowe soo~kalllle WY'SQklch . zorganl~owane 1JOd patronatem 011:61nooolskiee;o ..Klubu wysoki.eh".
W tej niecodzlenne.1 lmorezie obok
ooinad 200 nawyższych obyWatell
naszee:o k·ratliU uczestmLczyll ttt:l:e
..J.udzle - wlelik.oiludv ii: NRD I
Bułl(a1r11l.
·
.l bu:fym POW.odHntiem wtr6d
turYl9tl>w 'OdrN:!ectu<J11.1CYCh lll•mlę

• 1 ~remier Ind!! Ra.jiv Gandhi
w 11<>botę do ooryw•czy samQlotu amerykańskiego,
abv ze względów humanl~a,rnych
zwolnili zakładnllków przetrzymywanych w Be.lrucle. Raj•lV Gandhi
oświadczył. :i.e uprowadzellil.e samolotu i 0rze~rz ymyWan1e za.kład
nLków ..wyWołuja" n1ep0k6J l
trwo.'(e w całym świ ecie".
A Na Jedli.ej z ulic oołudnlo
wo-<Wll<chodniego przedm!eścla Tehel'&'ll.U ek•splodowała bomba podlotona w samo.cłlć><Wle. 5 osób
odn.k>slo ra.ny . Wllele HmocbodóW
je.sit usZ!tOdzonydl.
A W sobote O.pUśclł ZSRR pre·
zvdent SyirU Ha,fez A>s.ad. kitóry
orzeby'Wlał w M<ll'lkWie z roboczą
wizytą na zaprO!i'Zenlii KC KPZR
I rządu rsdl'lieoklewo.
A KomUJnlokia1t· 0pUblikowany po
wsoólni'fm oosLedZe'1111u Prezyd~um
Ok.rei!\! Kosowo 1 Prezyd1uin Komi.t etu Okre!{<>we11:0 Związku Komunistów Kosowa l;ut<>rmu je , te
sytuację w Kosowie nada.! Jrompll,k u1e dzlalałność -albańsk'ich n•cjonailstów 1 irredentystów oraz
orze jarwy Innych nacjonalizmów.
co :rmajdUje WYraz w wyplsyw;miu rótnyi:h haseł , r00rzucanlu ulotek be.zcz.esit.~zenlu ~ro
bów aktach pn:emocy o.raz w
propaganl'.!2:!e l d·zl:ał•lin-0$cl rea1'cY!.~nej częśel kleru.
A ZtbltltOdly do kół ftlldOwyi:h
lndyll!>k! c!v.denndk ,Na"1onal He•
rald" o!is2e, te d<l6tawy n11JJl!ows,zej amerY1<ańsklej broni do Pakistanu I tolerowarue urzez Waszyin~ton
l'.>l'ZY!!Otowań
nuklea.r·
nych lelamrnabadu stwa,rzaJa powatne za~roienl.e dla be2lnleczeństwa
Ind ~I I Innych nilezal\YiSłych klra16w Azji połudruowe1 1 ix>ludntorwo-mchooll'liej.
• Padament
!ok*Y
WyS·P
Ka;na,rytllklch WY"Po<Wiedział się
J>rzeciWko 1>1'ZY61tąp!endu HiszpanH
do Europej81kle:I WistpólJn,O<f:y Gor
podairczej.
.l Iiba R411>rezen.ta111Jt6w
KOll\~re®U USA uchwaWa p0praWiko:
do oro:tekitu Ufl\U•wY i> fUnduszach
dla P,enitagonu na rok nn1aauioWv 1988, z11todJn1e z która a•rmla

Swiatową karierę czyni energia
geotermalna, czyli zmagazyinowa1n a
we wnętrzu ziemi w postaci go.
rących wód. Wiadomo, te zasoby
go•Jących wód podziemnych odkryto w ok. 130 krajach św.lruta, a w
50 krajach wylkorzystuje się
je
gospodarczo. W Polsce wielkie zasoby energ!ti geotermalnej odkryto nleda'\\W.O w niecce podihalań
·skieJ. Ocenia si~ szacunkowo, że
zawierają one 10 mma,rdów metrów 11ześciennych wody o temperaiturze 8!J at.
Naukowcy badający go.rąc" . wodę z odwiertu „Bańska" k. Białego
Dunajca sugerują,, łt rnoina l• z
powodzeniem wyk<>r.zJ'Stywa~ dla

zaapelował

saindomiemka c!e11Q;11 111, Od·restau-

roW&ne POd:?iiemda w 11100-letni.m
sa:ndomierw I 70.0.-0et.nlm Opatowie.
P6Ndtome~ lochy w ..tucie nad Wlllłą zWL~zlło jUt <>cd
lł'l'f r9ku l>Onad 700 tva. osób.
• W dniach 21-23 bm. w bał
tycldm cent.rum spotkań młOdsle

amerylr'lńslka

mrl.mtrtum Sw!a.t owej Federacji
Młodrlety Demo'k!l'll~Y'1!inel I Ra·
dy lturopeJSk1.ch Narodowych Koml!tetów Mlodzlety.

napięcia
na południu libanu

Sobotnie przemóWlieni-tt rad:iow•
p.re1lydenta Reaca•n a było najo1ttzejszym ito\ychcua atakiem na
opoczycję demokratyczn" w Kongresie,
lkłórę. uchwaliła pro;!e<kt
budtetu na rok 1986, zmnie~11&Jjąc
njeco wydatki na zbrojenia w stosunku do projektu budtetu prezydenta. jlik równiet redukując
w mniejnym &topniu, n.Iż chciał
prezydent, wydatki na cele eocjal-

ne.

Prezyde-nt
ponowanych

uznał

odnucell.ie proprzez. niego pozycji
budżet-0wyeh u
osobistą porażkę .
Zwrócił się z a. pełem do 1poleczeństwa aanerykańiski4!ło, aby poparło projekt budiże.tu przedłoiO'lly
przez Biały Dom z ruektóryrni
poprawkami zatwierdzonymi pNez
Senat USA kontrolowany przez
repwblikanów. Prezydent ma te
złe demokratom,
że prCJ$l0111UJąc
oaztzędności ,na rok 1986 zmniejszyli nie tyllko wydatki na cele
socjalne, lłlle r6W'!lież na dalszą
rozbudowę · arsenału
militarnego
USA.
Prezyd-ent oświadczył, · lż
proponowa.ne przez demokra,t6w
oszczędności budiże.tow•
cele
społecuie Sił niewystarczaj"c•. aby

rn•

przed

/ (Dokończenie r:e str. 1)
Now• niejako kutę
rozpoczął
Coraz bard:r.iej llieP<Jkojące wia- Kościół katolictki :llllpisywać na tych
:lliemiach
przed
40
laty
Działałdomości napływają z połudn~ Lipolskiego na
banu, gdzie w niedzielę już ność duchowieństwa
trzeci dizień i; kolei trwały poje- demiach odzyskanych była waidynki artyleryjskie między tzw. nYllll czyninikiem przyspieszającym
ludową armią WY2Woleńcz" czyli i ugruntowującym ich µ.sledlanle.
ugrUJpowan!em sool!licklm 'Mu.stafy ~śród pier:"'szzc~ _tutejszych 0011:dSaada z Sajdy a lizw. armią po- ników pneJJ;nJUJących w pl'laWOWlte
łudnfowego Libanu., tj. nve1'bowa- włiadanle te tlemil! p0 wieka·c h odnymi i f1nail1Sowanymi przez Iz:ira- zy11k.a.n.e, było wielu duchownych,
el jednostkami, składającymi Się a wśród nich księia kia.pelami I i
oraz
głównfo z chrrześcija.n. Na skutek II Armii Wojska Polskiego
pojedynków, ludność kilku wiosek księża uwolnie•n i i oboiz6w jl!'lllec.._
musi,ała porzucić domy. S• zabici
1 rainl!li,
BLIŻEJ
· Do pojedynków artyleryjskich łÓDŻ
dochodziło t,akże w n·ied~iełę
w
rejonie największego miasta południgwego Liba.nu, Sajdy.

· bazyliką

IO.eh l obozów
koncentracyjnych,
Korz;yMając z :pomocy młodej I nie

mającej jes?JCU doświ.adczenda pol-

skiej administracji państwowej org.a.nlzowall społeczeń5two do odbudawy tutejs1lych świątyń. Kościół
prz.ekonyiwał też o trwałości pol1kiego powrotu na te ziemie.
P.rzypomnienie tych taktó~ wyda.Je ,SJię celowe obecnie. kiedy w
dr.ugim . l)ań$twl• ni~eckll!ri cor•z
głośniej mówi sifJ o potrubie rewi1Zji naszej granicy
l!·achodniej,
olruipionej mrwią tysięcy tołt)ierzy
polsk!<!h i r~d.J:!eeklch.

Liga Morska w natarciu

dla panów

Fi'lipińiSka

PN A pisze,

Najbliisze dni będą przebiegały w
naszym mieście pod znakiem imprez, :ziwiązmy<:h z morzem. Łódzki oddział I.Jig! MO<t'l!l'kiej P.I"ZYtotował różnorodne propc>zycje, oblierone na różne gusty t wiek.
W poniedziaJ;ek, od IZ do lł, harce,n e z.adągną warty honorowł! w
miejscach poświęoonxch łod'Z'ia!llom
zwląza~ym z morze,m ; uś r6wnleż
w godzinaeh południowych
To-

agencja i'llformacyjna
że wśród mężczy'zn

w

prowincji PangasLne·n
(1p6Łnocna
m:ęść 'b1U.pin) ogromnym powodzeniem cl.eszy się pew•i en owad, hę·
dący dotychczas poi:yw·i eniem kogtLtów hodowanych specjalnie do
występów w walkach tych stworzeń.
Okazaoo się bowiem, te
owady te mają właściwości afrodyzjaka I . służą tamłejszym męż.
czy.z nom jako firod!k:i pobudzające
sek!Sualnie. „Po ich spożyciu odczuwamy przyjemne podniece-nie"
- oświadczył pewien mężczyz·na ,
regularnie jadający porcję tych
n iewie.l kich (.o · połowę mniejszych
od ziarnka ryżu) , owadów.
Popyt 'Ila nie ml.llll być duży ,
skoro za czitery sztuki -płaci się
20 filip i ńskich peoo . cztll J1td:nego
dolara USA, a Ich hodowla lltał.a
si ę 'kwi.tnącym Interesem.
Z

·

ś.

• 9,50. Pray .zbieg1.1 ultc: I Maroa I

„Polonezem"
podczas wyprzedzan!a pocrąclł jadącego na rolWl!II"Zce 18-letnt.e-,
go Jaroclawa A. Rowerzystę opatrzono w SPR.
• 11.35. Na ul. Kurczald :i1, Jaro-.
słaiW M. lat I wbległ na jezdndę I
potrącony został przez samochód oaobowy. Chl<>paa pr~ewl eziono do upltała. ·
• 18.00. Prii:y zbiegu ulic 01.llZtyt'l•
ska-Hlpoteczna, Tadeusz
D jad11c
r<>'Wt!rem 11powodowal
zderzenie z
„Wołg11"

t

rainamd
11Zpltala.

t

PŁOCKI

ogólnymi

c\'łtYIDl

potłuczeniami

pruw!molliO 10 do
tł

CZERWCA

•,o.Oli. Na Ul. Nllll'Uiowieza nietn:etwy k!lerowca „Fiata" :&jechał na lewą stronii jezdnl..„ wjechał la chodn1'lt gd~e potrącił dwu przeehoon\ów.
Jeden z n!tch przewieziony został do
szpitala. dru~emu pomocy udziel<>no
w SPR Pijany kierowca uderzył następnie w zapał'kowanego ,Poloneza" .
• 4 oo. Na ul.
Dąbrowskiego
39
„ eksplodował" hydrant ull<:zny. N.ikt
nie ponlósl szkody. jedynie oko11cznl
mi eszkańcy l)OIZbaw!eni byl! wody.

Wyprowadzenie
drogich n&m
~włok nastąpi we wtorek, dnia 25
czerwca br, o godz. 11.30 z ka·
plicy cmentarza komunalnego na
Zarzewie, o czym zawiadamla3ą w
głębokim b6lu i tałobie
i

Z

1'1'1EDZIELA -

MISTRZ lUtA WIECKI

CORK.I.

12

Promińskiego, kierulący

P.
WŁAPVSŁAW

ŻONA,

-

CZERW C A

Mat1lan s

2alem zawiadamiamy
że dnia
20 czerwca 1985 roku
.zmarł nagle w wieku 56 lat, nasz
ukochany Maż, Ojciec i Dziadziuś

ZIĘCIOWIE

WNUCZĘTA

Z

głębokim żalem zawladamlamy, że dnia
Il czerwca 1985
przeżywszy lat 11, nasz najukochańszy Mąż, Ojciec I
dziuś
zmarł,

•.

ł

roku
Dzia-

P.

,.JOZEF REMBACZ
ł OGRODNIE

były pilot l Pułku Lotntcr.ego w Pozna11lu, 'V111zleil Jl&dogoncz&,
dtugoletnt1 pracownik Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych nr !

w

Łodzi.

Pogrzeb odbędzie alę dnia 2' czerwca 1915 roku o 1od&. 15. a koś
11araflalnego Najświętszego Serca Jezusowego na Retkinll na
miejscowy cmentars.
cioła

tOMA, COKIU, zu;ctOWll!: I WNUltl.
I

DZIENNIK ŁÓDZKI nr 14~ (10940)

proces zm111iejsza,n.i.a
deflc)"tów budlletowych l długu
państwowego.

warzystwo Pnyjaciól Łodzi ZOil'ganizuje wyclecwk• po
naszym
mieście śladami ludzi morza. Początek o god11:. 11.30 Vl':J.1 ul. Podmiejskiej 21.
We wtorek n.ł w Domu 1Nlm1.1
i Plastyki ŁDK przy ul. Łagiewnick.lej 119c, o godz. 13, zo.&tanle
otwarta wystawa d11iecięcych ry·
su,n ków o tematyce moNkiej.
It. 1t

-tlij i

Delegacja WRS

przybyła

W dniach 20-23 bm.
biskU:Pi
poLscy przebyw·aili w Szczecinie,
grlżie obradował.a
taad.e dwieście
si·ódma l!:onferencja plenairina Episk-opa tu Pol.ski, pod przewodnie·
twem. ks. kard. .Józeta Gtainpa,
p.r ymasa Polski.
W 0tpulbllikowanym po posiedzeniu komunikacie EpiSkopMu' podkreśla Ilię, że Szczecin został tym
razem
wyzn.a czony na miejsce
spotkani.a )ako miasto
biskupie,
diecez)i położonej na północno
uchodnich kresach ojczyzny. Tutaj więc odbyły się taikte obchody 40 · roc:z.nicy ustanowienia poł
skiej adminigtra<;j.i kościeline-j n&
Zieml<aeh Zachodnich I Póbnocnych
nasze.go kra.ju. Rocznica ta zwłą
zaina Jest ściśle z fO rocznicą odbudowania państwa pol.likiego.
problle<my kniu, biskuipi - jall: wynika to z komwnikatu :& naci•kiem pod!kreślili,
te Kościół nie jest i n~e chce być
sił" polityainą.
Wierny nauce
SQboru Watykańskiego II „W ża
den sposób nie utożsamia się ze
współnotą po1itycz,ną, ani ni~ w ill·
że się z ża.unym 1yistemem politycznym", a .,głosząc prawdę ewangelkzn• szanuje również I P<Jpi.era wolność polityczną I odpowiedzi,a1ność obywateli". W sytu.:
acji, gdy !kraj znajduje się w potrzebie.
biskwpi
1m1ypomi.nają
wezwa.n.i e soboru: .,Niech wszyscy
chr, ześcijanie
odczuwają
swoje
szczególnie ! sobie właściwe powołanie we wspólnocie poHt ycr:nej,
na mocy którego winni świecić
przyikłaidem. sumiennie spełniać obowiązki I służyć dobru wspólmemu, pokazując czynem jak da się
pogodzi ć władze z wolności"' j,n icjatywa jednostkowa z organiez:n•
więzill ł wymogami całego organ.izmu 9P()łecznego, pożyteczna ledność

:r owocną rozmaitością".

W komunikacie zacytowano też
8łowa 1o<borowe o tym, t.e jeet

pr&Jwem i obo.w;Jąllltiem

każdego
przyczyniać 1lę w miarrę moż.ności

do prawd'.Zdwego postęipu włunego
apołeczeństwa.
Biskupi wysłuchali

relacji prymua Józefa Glempa z rom1owy
:r premierem gen. Wofciechem Jarw:elsklm, odbytej w dniu
18

j
d
1O· 40 · N a ul· ""
„n1ttorowe po cr;a 1
Stanlłław

P. ud·e

rzył w motorower. Jad11cy nim Piotr
p
lat JB (lom„ł obute!\, 011>atnono
go w SPR.

40

namskiej Repwbliki Socjalistycznej
na czele z członkiem B1wa Po1itycmego KC Komunistycz.nej Partii
Wietnamu, I zastępcll pnewodniczącego Rady Ministrów To Huu.
Delegację witali: przewodinicZlł
cy
Komitetu
Wyko:nawczego
sca świę-teao i
1>rffPl)W!•daneco RWPG, 1bały pr.zedstawiel PRL
słowa Boźil'f'O.
w tej organaadL. wdcepremie-r Ja,..
Ep!Skoipat przyjął ·P rorram aun. nus:z ·Obodowwkf ł mmisteir rolmcpaste·mki :n& rok 1085-88.
twa I gospodarld żywnoiłciowej
Stam.ław Zięba;

(PAP)

Y/S „SKAUT"

„Nieeh sławi dobre imił)
lódzkieh harcerzy"
(Korespondencja
lkorolnnej, bardzo ro&lioneJ
11,tmosfe.rze od'była .i, w m.inlon\
W

soootą

w Szczecinie

Łódź-Sródm!eście.

Zaazc1lytną rolę ma.tld olmr:e•tnej
spełnił dh And_rzej Westfal. Tra.dycyjną butelkę szampaJla tym

ra.z em rozbito jednak o,„ kotwice.
Od momentu pCJdnies!enia

band~

ry „Skaut" atlł 1ię pelnospraw•
nym czlo.nkiem W'lelkle·j jacl;ltOwe-j

·Administracjo
(Dokończenie ie

atr.

I

własna)

rodCm.1. Jeco macler:&J>Sł;ym JIOS'teim będzie ba.sen. „Intersteru" w
Szczecinie.
Jedno.!Jtkę zbudowmo w Szccińsklej Stoczni Jachtowej
Im.
Leonida Teligi. Kosztowała ł,I
mln złotych. Ma 36 m kw. zacla
i umożliwia swobodne zeglowa.m.
w IW!IŚć osab.
Już u
ldilkll dni jacht W1!PIY..
nie w ~rwazy rejs do Oami.U,
RFN I Szwecji. Jeszcze. w cigu
tegorocznych waikaeji, z łódzkimi
ha·rce-r:rM'!li na pokład'Zie, od'b4dr.d•
rejsy po Bałtyku i ZatoCił Gdailskiej.
R. PERCZAK

uroczystość

nadainia Imienia n.owemu jachtowi łódzkich haircerzy. Jednoaflka
któr\ zwodowwo w
ma.ju br.
otrzymała Imię „Sikaut"
i
jest
własnością wodniaków
1
Hufca

.waszyngtońska

1)

tera, znajduje się też kilku iołnt...
rzy piechoty morskiej i mM"ynuld
ni:k ów, lroZ\C, że t,taka a ·k cja przy- wojennej USA.
Zakładnicy młell
ni0&łaby
pod,r~n:rm
p0wai:ną także w ostatnich gOO.z!nach zostali
krzywdę i izkody dla intere.s6w przeWiezleni do itl!llej cięści BeJru·
ameir;rkiańakfoh nie tylko w Liba- tu, by unl4"możliwić ameryikafisldm
nie, lecz w całym regionie". Jeszcze komandosom odbicie zatrzymanych.
dałej poszedł blitki wąpółpracownik W kierunku wybrzeży Libanu w
Barriego, Akef Hajda,r, który za- ostatnich dn:ach skierowano sie~roził, że „jeśli coś się sta·nłe Na· dem okrętów floty USA, łl\czrue a
bih~wi Barr:ril!<l.nu, żaden ob)"Watel lotniskowcem „Nimitz'' oraz .siłami
a·merykański nie b~z·ie beepiecmy de11antowymi. Na pokładach amery~
tam, gdiziie znajdzie 1tię szyita!'.
kańskich okrętów znajduje się m.
W Wan.ynitonie krążą nadal po- in. ponad 1800 żołnierzy piechoty
gł01Ski o przygotowywaniu
pn;e:z morskiej, gotowych do akcji. Es>kaadministrację Rean:na próby odbi• dlra amerykańskich myśliwców doci.a sił" 40 obyW!l\teli USA - pasa- konała także szeregu l<>tów 7JW'iamów „Boeinga 747". orzetrzymy· dóWĆzych, nad Be.jrute.m i innym&
wanych "PUez AMAL
- wśród rejonami Libanu, łącznie z Dolin,
których, jak podaje Acencja Reu- Bak·a a.

GIElDA SAMOCHODOWA

'Wczor~jzgłoszenie
·dziś ·

przybyła do Warszawy
r<>z.poczY'nającą się we wtorek
sesję RWPG delegacja Wie~

22 bm.
na

pa·t u i władz państw01Wych.
Rozwe.Zali tet. aktualne zadania
duszpasterslde kaipłanów, a takie
warunk~ Ich żyda I l>taCY. 1twi&rdzając .Iza 1oborem,
te „miłolli~
• 12 58 1 W P•błanicaeh pray zbił- puteraka doma.g,a 11!11 od nich, by
gu u1lc: 21 !!ltyc1m1a I Nawrockte10 prM:owali ,zawsr.e w ścisłym zjedkiNowca 1amochodu „Ntnon" Iłen· nl>Cl:etl'iu z biskul!)am! i Innym.i
Tym razem aura była sprzyn'lie•
ryk L. !IPQ.wod:owal zdMzenl,e z
b ć i
'k l ń t · "
jd •
tocyklem, którym jechał Wlerlawmop
ra. m w aip a s wie · . ma u,,ąc
rzeńcem amaf.i>rów czterech kółek,
P·- tel"ka motocykla
Bogumlla J „jednośt w1a~ne,go :i:ycla w samej którzy we wczorajsze przedpołud
rat IM d~nala stłuczenia okolicy lędt- )epnoścl posłannictwa
Kościoła" . nie wybrdl się do najwięks;.e
w!owej krętto9łupa
1 pnl!'byWa w Ich :tadaniem jest ta.kie - zwłasz- go w Łodzi „salonu" samochodoszplta·lu.
(kl)
cz.a dz iś - troska o godność miej- wego przy ul. Puszkina. Oferta
SlllIIlochodów była duta i bardzo
,.126P" - (1977) po Hl. '18-44-45.
różnorodna. Tłoczno było również
00 w ymajęda pokój bloki. Płatne na parkimgach i w uliczkach osien r ok :s 16ry. Służbowa 29 - dla Witl:zew•W.&eh6d, w pobliżu
n
„Polmozbytu" 1 stacji benzynowej,
M36'3 1-E Najwięcej powodów do zadowoleNOWEGO 1"11 .-przedam. ł3_..·19
nia mieli chyba kibice giełdowi,
~OGl:.OSZęNI~
8'7667 g-E którzy w przeciwieńgtwie do
„HANOMAG" aa>ruidam, . :r.a,mieinię . osób zdecydowanych na kupno sa&4-87-32.
mocho<iu - mogli bez większego
TV videot<m ,,Pal,11ecam'',
video
!1409 g-E drżenia. serc obejrzel! parę „wy„Pa,naśOIIli~" •pr.zedam. 84-81-5'1 MASZYNĘ do pleanla
- kupię. strzałowych", lśnl\cych samoch<P
'
376411 1·E
ł'3-4&-27.
d6w produkcji zachodniej i japoń
VIDEO - · 1przedam. lli-97-85.
!7649 g-E skiej, a także kilka nieżle utrzy3764'1 1--E
manych „weteranów", czekających
KUPIĘ drewno lipowe. Tel .
w SKLFIP poezukiuje doota1Wców krur- na swych amatorów.
tek
le.tnieh,
koloro.wycl!,
ze
styd1niu O·głoszenia . 30-81-78
Codz.
Sporo gapiów . 1rolnllldziło aię na
lon·u . Tel grzecmościowy - Ka15-20.
przykład przy ,.Skodzie 1102" z
towice
5184-989
'
!l.łM 1-E
%14'34 ł-E 104'1 r., oferowa.n ej za 150 tya. zł,
„KLAUDIĘ",
namiot „Wierzyca"
przy „Fordsie G·73A" (ir. odsuwaSPRZEDAM
1urówkę
ner.
0,90 m - nym dachem) z 1951 r., za którego
~). fotel1l'!Jltarae l/l)tlledam.
l:>la~ą oraz Fiats 182 111. 1600. Tel. żądainp 420
~-60-0S
tys. zł, a także przy
1~57-'74
314.211 f...E
prawd:rlwym kr11townl.ku szos Zl!'BrAW Wyipoc211ft·k owy •WM":z.tdz...
ł13'11 t..E 14-letnim samochodzie Oldsmobile"
ki 1~ra;edam. 55-37-'1'3 .
PRZ-EDSiĘBIOR8TWO Ze.g,ranfozn,e który był do kupieni; za 600, tys:
S1420 g-E
abrudmJ maguy„niera z praktyPodobnie jak w ostatnich tyOEnR ! m
aze«cie.nne - s•pt"Zek" oraz kierowcę 1. kat.
BOE. godniacb mało było na łódzkiei
dam. Oferty „211400'' Biuro Ogło
Tel. 55-67-74 Łódt
giełdi!ie „Syren". Jeśli idzie o in.'.'
szeń, Piotrkowska 99.
2lil!78 g-E ne marki, do rzadkości należały
J:
PRZYJMĘ
śJ,usarza s.pa1wacza d<> „nówki", auta jednoroczne, a także
MAM gotów.kę - oczekl\lję pro.poza1kładu śllllsarsk!ego. Łódź, · Łu- dwu- i trzylatki.
samoch<>dów
zyc ji Oferty .. 21~4" Biuro O.gło - cji 10.
tegorocznych za „FSO" żąda.no
szeń, Piotrkowska 99
!1378 g-E 1 mln 50 tys. zł, (ostatnio cenl-0n<> je
TYNKARZY zatrudn ię 86-'7i3-67.
poniżej l mln zł), za „maluchy" RETKiiNIA - M-3 r:amie1t1ię
na
21414 g-E 565-590 tys. zł, zał za „Traba111wi~ksze względmi• równorzędne. „lMp" (l!Młl) &pn:edarn. 33-45-4G ta" - 620 tys. :Eł.
Oferty „21368" Btui'O Ogłoueti ,
mH 1-E
A oto niektóre oeny wywołe.wP iotrkowska ~ .
J'LAXI llpl'Udam. 11-78-90.
cze:
37608 t....X
„Syrena• - 19'11: 1111 t::r•. d; 1977:
•

oo!anda ..,Fiatem"

do Warszawy

na 40 sesją .RWPG

207 konferencja plenarna
Episkopatu Polski
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SOBOTA

głębokim

upoczątkowa~

Omawia~c

MORZA

Coś

oskarża

demokratyczną

opozyc1ę

ot.tzyma 10 mln Clo-

Uroczystości

Wzrost

Podczas
uroczystej ceremonii,
która odtbyła się w piątek wieczorem o zachodzie słońca na
Akropolu, Ateny ogłosz:ono kuilturalną stoHcą Europy na rok 1965.
W ur·oczystośd tej
uczestniczył'
gospodarze - prezydent Chdstos
Sarctttalkis i premier Andcr-eas Papandreu oraz przybyM goście, w

Prezydent Reagan
•

W WarS'awie odbyło •ię pierw&ze PRON. Wymieniono doświadczenia
ogólnopolskie spotka.nie przewod'lli- z dwóch lat działaJ.iności.
Na tej
czących miejskich
rad
i ogniw podstawie nakreślono główne zadania programowe na najbliższy okres.
W czasie krytycznej dyskusji mówiono m. l'll. o potrzebie stuannego wyboru zadań, dla uniknięcia
dość powszechnego „ wszystkoizmu",
tym prezydent Francji Francois a także o konieczności kreowania
Mitterrand I minlt:ter spraw za- ruchu odrodzenia na swoiste sugraniC!lmych RFN Hans Dietrich mienie społeczne w obli~u wielu
Genscher ora,z mltnisbrowJe kultu- plag żyda publrcznego, takich jak
ry państw EWG„ Idea ogłaszania kumoterstwo
inieciuliM, ' biuroco.r ocznie jednego z miast Euro- kracja itp. Uczestnicy obrad za jedpy i;tolicą kulturalną, do której ną z najpożyteezniejszych form praza·p raaa sl11 - pozoatałe kraje eu- cy ruchu odrodzenia w terenie uropejSki'I!, by pnedstawiły
swe znalt diziałlalność interwencyj111ą 1
1
najlepsze
osiągnięcia ktlltturalne .
~jednawczą, a także
wspierratti•
datuje się zaledw.fe od roku 1983, wszelkich
inicjatyw
gospodarczych.
kiedy to
ministrowie
kUltury
państw EWG, z inicjatywy Francji,
zaakceptowali ten pomysł.
Wieczorem, 21 bm. przywódcy
Grecji i ich zapros~ni goście uczestniczydi w tJ?ektaltłu
tańców
folklorystyczn:\"Ch, prezenrowanych
przez róż.ne uspoły europej.S kie i
wy,słuchdi chórów z komedii Arr:ystofane«a. Przez cal" noc na ulicach Aten trwla~y koncerty i n.·
b&wy.

·Atenv stolica,kulturalna Europv

.-.-----------------------

la1r6w na DO!n'OC dla konibrrewolucJ101U'"5t6w a·fRaflsklch.
A $w1atowa Orgaindizac:le zct.roWlla t)Odala. te do chwili b!eża
cej odtr1JQWW·a,Jl!O w EUtropie zachodnie1 ~40 orz:vP'8dk6W na1by't!!go ~połu braku odJp0rnoścl
(AlDS) . z kitórych ł9,8 prGC&nt
za·kończyło "1it łmie>rcl!a pacjentów.
'(Opr. Kl.)

tv ZG ZSMP w Gdańsku-Sobie
szewie odbyło się wfS\póline H-·

celów ciepłowniczych,
gospodarczych, rolniczych, rekreacyjnych I
balneologicznych.

*•*•

z

115; 1978: 85, 125, 1515; 1979:·
175; 1980: 180; 1981: 175.
„Fiat l26p.'' - 1976: 195, 210,
1977: 190, 210, Z30, 255; 19'78:
255, 260, 270, 280, 350; 1979:
255, 265, 280, 290, 300, 320,
1980: 280, 290, 300, 330; 1981:
350, 360, 365; 1984: 430; 1985:
(składak), . 565, 590.

1•.
220;

250,
250,
330;

335,
380

„Fia.t 125p/FSO 1500" -

1971:
1976: 270, 295;
1977: 305,
340, 370; 1978: 280,
340, 350,
380; 1979: 390, 400,
430; 1980:
500, 520; 1981: 820;
1983: 880;
l,050 mln.
„Trabant" - 1971: 130; 1972: 190.,
240; 1974: 190; 1975: 200; 1976: 280;
1977: 220; 1979: 330; 1983: 390; 1985:
160, 180,

620 tys.

215,
320,
360,
450,
1985:

250;

:zł.

Restauracja
muru chińskiego
Do tej pory zebrano ponad I
mil.n qola·r 6w na restaUtrację zniczczonych fragmentów muru c'hitisklego - poinformował.a chińska
agencja Sinhua.
Ponad połowa
składek, które napłynęły od cza.su
ogłoszenia w lipcu ubiegłego roku
apelu w tej sprawie, pochodzi
spoz·a Chin.
Zebrane Pieniądze
umożHwlają <Xirestaurow"nie tra.•
gmen}:ów muru znajdujących &ię
na połnoc od Peki'nu, które wsta·
ły udostępnione turystom. Na tym
. odcinku w wielu miejscach mur
się

~ruszył

wastowany.

b1tdł

S011tał

:rde-

#

,

.J
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'DZIESlllT MILIAR
Pięćdziesiąt miliatdów złotych!
Tyle ma kosztować usunięcie
w.ad technologicznych w całym
polskim budownictwie miesz1Ia·
niowym, dokładnie w 18 ty•ą·
cach budynków.
Łódź mieści
się ze swoimi wadami, dokład·
nie w średnie.I krajowej Mamy
1800 budynków dotkniętych pia·
gą wad technologicznych - ich
usunięcie oszacować można na
pół miliarda Są to przypadło·
ści różnego typu: irnijący len·
tex na podłogach i pękające
panelowe grzejniki. zamarzają·
ce 'i przeciekające ściany ... Wa·
dy typowo budowlane - inny·
mi można obciążyć producenłów, tzn. przemysł chemiczny,
oiężkl itd.
Usuwanie wad technologicznych było zawsze kredytowane
przez państwo. Spółdzielnie mieazkanrowe interesowało zatem
wyłącznie jak, kiedy i czy w
ogóle te wady są usuwane.
Nie interesowało ich natomiast
za co, bo to spółdzielczości nie
obciążało, a tylko tzw. szare·
go lokatora.
Sytuacja zmieniła się od za·
padnięcia (w 1981 r.) uchwały
260. Wynika z niej, ze państwo
kredytuje usuwanie wad pow·
stałych przed 1981 r. reszt!\
ma się zająó spółdzielczość.
Byłoby to logicme 1 uzasadnio•

spółdzielnie
miały
wpływ na jakość bu·

ne gdyby
większy

downictwa.

Jak do tej pory,
tutaj rynek pr9ducenta. Nie ma mowy ani o wy•
borze wykonawcy, ani o przycl·
skaniu go do ściany takle
są warunki.
Wykonawstwo nie jest bo·
wiem w stanie, bjl:i: w:i:ględu na
uchwały Rady Ministrów, speł·
nić wymogów jakościowych. Jak
wiadomo, nie ma kadry mogącej zająć się przede wszys'·
kim kontrolą jakości, nie ma
sprzętu a ten, który jest jest już w znacznym stopniu
zużyty.
Formy do wylewanfa
prefabrykatów ła.kże są solid·
nie nadwerężone. Najgorsze tego
skutki widać na złączach po·
szczególnych elementów. lnspektor nadzoru - uzbrojony tylko
w przepis i głowę - nie jest
w stanie wyłapaó tego na bu•
dowie. Potrzebne są badania w
wytwórniach. Bez świadectwa
jakości inwestor nie ·powinien
przyjąć
żadnego
elementu.
Jak mi powiedziano w SOS
PGM „Inwestprojekt". gdzie istuleje komórka zajmująca się
badaniem jakości elementów:
„nie słyszeliśmy nigdy, aby ktoA
nie przyjął. Gdyby ta.k było,
wybudowalibyśmy rocznie dwa
domy",
obowiązuje

Na zlecenie „Inwestprojektu"
inwestora spół·
dzielczego) zlecono centralnemu
Ośrodkowi Badawczemu Betonów „Cebet" przeprowadzenie
badań wszystkich łódzkich wy·
twórni. Jak do tej pory, żadna.
nie zdobyła świadectwa kwa.U- fikacyjnego. To nie oznacza, że
go· nie zdobędzie, bo badania
dotyczą
produkcji elementów
o zmienionych niedawno forWszystkie
wytwórnie
mach.
przeżywają teraz wprowadza.nie
produkcji elementów na pod·
stawie surowszej normy ciepl·
nej. Mamy poniekąd usprawiedliwieni_!!, a.te czas płynie.
„Lecą" wraz z ttm czaaem
elementy awaryjne, które są
na budowach montowane. Przy·
pominanty: kosztem usuwania
wad powstających
aktualnie
obciąża. się spółdzielczość, czyli
nam, lokatorom, może to pójś6
ni mniej ni więcej tylko w
szynsze, ostatnio wcale już nie
tak małe. Ocieplenie jednego
budynku (niskiego) kosztuje od
300 do 450 tys. zł.

w

260. Raz jui ograniczenie do·
tacji państwowych dla spółdziel

(reprezentującego

czości

spowodowało

podwyżki

czynszów. Wycofanie się pań·
stwa z dotacji na usuwanie
wad
technologicznych
może,
skrajnie rozumując, doprowadzić
do niewypłaca.lności członków
spółdzielni.
Oczywiście, na.prościej byłoby .

doprowadzió do takich warunków, by nie produkować wad.
Dalsze dotacje, czyli kontynuo·
wanie kredytowania usuwania
usterek, jest utrzymywaniem,
podtrzy_mywaniem obecnego :1 punktu
widzenia zdrowego
rozsądku nienormalnego stanu.
Czy budownictwo może produkowaó bez wad? W SOS PGM
,,Inwesłprojekt" uważają, ze jest
to zupełnie możliwe, a.le bel
pomocy t: zewnątrz się nie od·
będzie. I wracamy do powta•
rzanego od lat .inż do znudzenia sloganu. że należy zdwoic!
wysiłki, by stworzyć warunki,
aby każdy mógł na. swoim od·
cinku dbać o jakośó.
Ba, łatwo to powiedzie6 znacznie trudniej wykonaó. Ile
to już lat słyszymy o tworze•
niu właścil'. eh warunków! Sa·
me uchwały tu nie wystaroz11.

/ Problem ten rozważają dzlałacze spółdzielczy nie tylko w
l.odzi i - jak słychać - każ·
de zebranie na nieco wyższym
anlieli osiedlowe szczeblu, jest
jedni\ wielki\ kryty~!\ uchwały

A.. P.
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PRAWO I ŻYCIE

Z. Tarnowska

}

Ot.o jak wygląda skrót całej historii w
µjęciu. zarzutu prokurat0irskiego: siedmiu
cskarżonych (z li.sty czternastu) w ciągu 11
miesięcy

(od 5 października 1983 r. do
września 1984 r.) dokonało 33 włamań do
obiektów goopodarki uspołecz.nionej i obiektów prywaltnych. DziałaU
w Łodzi,
Rzgowie, Będkowie. -CzM11ocinie, Bukowcu, Twardej - na t&enie woj. miejskiego łódzkieg0 o.raz piotrkowskiego. ósmy
oskarżony oba.rew.ny jest za~:z.utem kradzieźy auta, ktilNj dokQnał wru s nieletnim.

Było ich czterec~: dwaj fOl'Bowali łomami
zamknięcia,
czeństwem.

diwaj czuwali nad ich bezpieSkradili m. :lin. 11 kurtek skórzanych i 73 pairy drogich spodni oraz inne rzeczy wartości przeszło pół miliona zł.
Przewieźli łu;p do rozbieranego domu przy
ul. Orlej i ukryli w rui-nach. Dwaj skzegli łupu - dwaj innd po.szli . po 40-latka,

•

koła, akumuQatoo:y, rÓŻ'l'le
przyirządy, a także mniej cenne.
też samochody.

kani\<:;try,

włamaniach

i

NOCE

BYŁY

Włamainie .do sklepu „Otexu" nr 356 w
Lod:m na.stąpiło w nocy w czerwcu 1984 r.

pracy kobiecie wystarcza 2,5
tys. kalorii, a mężczyźnie - 3
tys. Przypomnijmy, że najwięcej
kalorii mają tłuszcze, produkty
mącz.ne, a więc i ro,zmaite ciastecz-ka. które tak lubimy zja·
dać w dużych ilościach do popołudmiowej, urlopowej kawki.
Najniższą wartość energetycm'
mają, owoce i warzywa„ Trzeba
więc zrobić remaaient w ja~
łospi.sie l nie OtniJać wagi, a
wręcz przeciwnie, co najmniej
raz na dwa ty~odnię kontrolo·
wać swąje kilog,ramy.

5 ki-1(.)
Cóż,

cenne
Kradli

trzeba·

nauczyć

się

li·

Białe

(r)

do.datki

ze

Modny akcent, od·
tradycyj•
ne bluzki, czy 1ukienki - szmizjerki,
stanowi w tym sezo·
nie duży biały kol•
nierz. Jest to detal
wzięty z mody
lat
50-tych. Białymi koł
nierzami ozdabia się
przy tym najczęściej
ubiory uszyte z tkanin w duże, graficzne wzory. Lato 1985
jest bowiem powrotem materla16w dru·
kowanych, zwłasztcza
w dute, płaskle motywy )twiatowe. Ale
tkaniny takle kupić
u nas niestety, najtrudniej.
Dute płaskle Jlloł•
nlene doszywa
uaJczfl§Ciej do wydekoltowanycb sukien,
tak,
te
osłania.la
one nawet ramiona.
•wletająey

sprzedać.

To ojciec z synem je:tchi'li samoohodiern
z zamiarem .okradania pijanych. Takiego
osobnika zabrali spod restauracji ,.ca,ro'',
bo chciał jechać do ·Zgierza; db:ralbotwall
go w Łagiewnikach. Jetdzi1! nocą i o-

kradzieża,ch był

ICH KROLESTWEM

czyć kalorie i wiedzieć, jaik je
spalać.
Przy niezbyt cięiJkiej

wy!ej o za.pamiąta:nie
tego
wz~ędu na jego szczególną
rolę. Otóż przyuczał on do złodziejskiego
rzemiosła swego nieletniego syna (sprawa skierowana do Sądu Rodz.innego). To
o.jciec s synem Jetd?Jił nocą, wypatrując
zapacr-kowaine pojazdy, żeby następni~ w
do_godnej chw!Jli ()lbralbować Je z wszystkie~o co wartościowe, czego
nie można
dostać (koła, opony), a oo mo!na łaitwo

teira,z oskarżo,nyoh. Na czele 19-letni zaledwie chłopa,k o rozwoju
wnysłowym na pograniczu upośledzenia i
cechach psychopatycznych (taka jest opinia biegłych). Był wszakże w jednym kierunku .szczególnie „u2idolniony", skoro on

we

Właściwie
już
wszyscy
obejrzeli się w lustrze
bo przecież trzeba było spojrzeć
prawdzie w oczy zdejmując zimowe swetry i zastępując ~
letnimi zwiewnościami. Z pewnością wiele pań i panów powiedziało sobie: muszę schudnąć. Na pewno też większość
wie. że
pierwszy alarm powinniśmy słyszeć wówczas, &dY
okaże się, że ważyn;Jy o 10 proc.
wiitcei niż wa!yć powinniśmy.
(A prawidłowa waga róWIIla się
liczbie centymetrów wzrostu powyżej metra. Niektórzy
uwa,żają, że należy
jeszcz:e odjąć

Prosiłam

40-latka

Przedstawię

właśnie

a

OJcmc I SYN

NIEZWYKŁY ZESPO~

najaktywniejszy. Uczestniczył w zaborze
mienia wartości przes,t.ło 7 mln zł! Nastę
pny, to czterdziestolatek - kierowca zatrudniony z Znesz.eniu Prywatnego Handlu i Usług. Zapamiętajmy go, bo jego rola jest w tyoh przestępstwach szczególna.
Trzeci - 18-latek, niepracujący, czwarty
posadzkaor7., lat 28, pracujący w zakładzie budowlano-remontowym jednej ze
apółd.:z.ielni mdeszkaniowych w Lod,zi (karany)„ następny, to 19-letni ślusar~ z Komi.mailnego P!izedsiębiorstwa Robót Budowlanych, szósty - 41-letni kucharz z zawodu, niepracujący, siódmy 21-letni
ślusarz., także ni-epiracują<:y. ósmy, oskarżony o kradzież samochodu to 27-letni
ślusall'z ze 7l!lanych w Lo'<izi zakładów.

się bowiem w <ikradaniu aamochodów s
kół, tapicerki, T.aiwartoścl bagażników oraz we włamaniach do gairaży, gdzie kradli wszystko, co wpadło w ręce: klucze,

Zaczęły się urlopowe wyjazdy. Zapytałam kilka osób o to, oo
je najbardziej drażni w czasie relaksu, prze~y~ania w n~wej
zbiorowości. Kiedy już wyliczono. ze spartansk1e warunki choć przyszło zapłacić niemało że zła kuchnia i brak . choć
by minimum troski o sposób podawani.a •jadła, zaczęły się refleksje na temat kontaktów z otoczeniem.
.
. .
Okazuje się, że najbardziej straszą QSOby gotowe opow1edz1ec
cały ' swój życiorys, wiecznie niezadowolone „bo one wszystko
wiedzą i robią lepiej". Kolejny powód do rozd,raż.nień to cudze
dzieci. Są ile y.rychowane, a rod2lice nie reagują. Takie „bachQry" wpływaią demoralizująco na własne dzieci. Uwagi co
do reakcji rodzicó.w wydłużały się przy tym w nieskończoność:
że chcą mieć święty spokój za wszelką cenę, że cieszą się gdy
ich pociecha da „łupnia" innemu dziecku.
Aby nie mnożyć przyczyn urlopowych rozdrażnień trzeba by
stwierdzić, że najbardziej urlopowiczom przeszkadzają i dokuczają„. urlopowicze
Prawdą jest, że wakacyjny czas bywa P?święcany także na szczegółowe
rozpatrywanie
zachowani.a
„tamtej pani z domku nr 13" i ,,tej rodz.,inki co orzy,iechała
nowiutkim samochodem a zupełnie nie wygląda na posiadacza
auta". Podsumowanie tej prywatnej m1niankiety skłania przede wszystkim do refleksji: bądżmy życzliwsi dla siebie jeśli
llie zawsze, to przynajmniej na wakacjach Starajmy się o wię
cej wyrozumiałości i cierpliwości. Cieszmy się czasem wypoczynku i róbmy wszystko, żeby nie zakłócać go innym.
(rl

•

bra1boowywal1 nawet samochody pozootawione po wyipadkaah. W d.iodlle cLo Skarżyska cmvórka przestępców
- w tym
syn 1 ojcem wybili sT.ybę w p!"Ze<WTÓoonym „Stair ze" i zabrali k-O'tuch., radło,
kurtkę i koc, na szkodę - być m~e rannego - •kierowcy. Pewnej no.cy, po 21jedzeniu k-0łacjj w resitau.racj.1 dwo.roowej
na sta,c}I Łódt Falbrycma, zo<baczyH ni
terenie drwo!rca przycz~ bagarową. Była JYl"Z.vmocowana łańcuchem i zabezpieczona kłód!ką. Upiłowali kłódkę, podciągnęil! przyczepę do samoohodu „dowódcy",
zamocowali ją do niego i z!IJP1"0Wa.dzlli at
na Kuirczak.i. P!fzyczepy samochodowe, to
było te! ho/biby syna I ojca:
I ten wątek - ojca. I syna. - jest na'bard.ziej przeraża·Jący na łairnai:h '70-stironirowe~o akt'U oskarżenia;

•

projektodawcy włamaatla,
który awodm
samooh<>dem „Fiat 125p" przewiózł tow u
cLo miest?Jkania jednego z nfoh. Tąm podzielili się zdobyczą.
We wrześniu dwaj z nkh wstali uj~cl.
I to były te diwie niteczlki, które dop:rowaidziły do aresztowania całej bandy. Samoch6d 40-latika został kupiony za inny
- ukradziony i ,,sprepairowany" do niepoznania. Sprzedali go na giełdzie w
Wairezawie. A „Fi<at 125p" był 5:uź „czysty". Slluiył do penetrowania terenu, do
wy.s:zi\rltiwain!a odpowttednich obiektów, a
zwłaszcza garaży. Pm.owie 1peeja.liwwall

UU////.////////////////////.///////////FLT////FFI//////-'////////////.r///////LT////fff/T//F/F/////f////f//F//f//LT/~-'/-'..r!Z
dniach 25-.27 czeirwca WarJak zawsze, podcza• posiedzenia
szawa będzie miejscem o- Hsii oceniana będzie d~iµa.Lność w
brad 40 posiedzenia
sesji
czasie, który upłynął od popr~ed
Rady Wzajemnej
Pomocy
nlej. · Od 39 seBji w Hawanie miGospodarczej, Sesje.
odbywające
nęło tylko 8 miesięcy. Mimo to,
się corocm.ie na szczeblu premieHczba zagadnień i tematów omarów rządów państw
członkow
wJam.ych na pooiedzeniach Komiskii:h, są najwy±szym statutowym
tetu Wykonawczego RWPG prze„
organem RWPG. Poniiej publikukiroczyła 50. Komitet Wykonawczy
jemy fragmenty wywiadu dla PAP
zatwierdził koncepcję
perspelk:typrzewodniczącego Komitetu Wykowkzmego rorzwoju energetyki prze.z
nawczego RWPG,
wkepremiera
rozbudowę i doskonalenie połączo
Janusz.a Obodowskiego.
Podstawowe zadanie obecnego o- prowadzić do pod.noszenia e!el!;t;rw- miejsc& zajmuje upowszechnianie nych aystemów energetyc.mycli do
2000 r. Oma'Wlialiśmy także problem
kresu to intensywny rozwój go- ności gospodarowania.
techniki! i technologii
zmiend.ają
Efektyw<ność jest pojęciem pojem- cy<Jh oblicze produkcji i
sp-Odarczy osiągany przez zwięk
gospo- rozbudowy i modernizacji połączeń
w daaoki. Są to: mikroelektron.ika, au- transportowych. Kolejne ważne zaazenie
efektywności
produkcji. nym. Zasada efektywności, to
w tomatyzacja, biotechnologie,
Prowadzić ma do tego doskonale- skrócie, takie działanie. które
pro- gadnien~e. którym się zajmowaUś
organizacji
nie struktury produkcji oraz ko- danych warunkach, przy posiada- dukcja nowych materiałów.
Za- my to usprawnienie
operacji i specjalizacji,_ postęp na- nych środkach, daje najlepsze re- sadniC2ą sprawą jest tu rkrócenie wielostro!llnej współpracy w RWPG,
a
więc
m.Ln.
problem
stiruktury
l
zultaty ekonomiczne. Trzeba za- drogi od instytutu naukowego do
ukowo-techniczny, racionalne
korzystywanie wszelkich czynników tem dążyć do zmiany warunków fabry'ki. W tym m ..in. kontekście pracy organów rady.
produkcji oraz zasobów ·s\tt'owcowo- goopodarowania na jak najkorzy- będą rwipatrywane w Warszaiwie
paliwowych. Pańsbwa członkowskie stniejsze i równolegle usprawniać zadania prog1ramu oszczędności.
J"AN CIPIUR (PAP)
uznały że realizacja tego progra- procesy wytwanania. W Warszamu, ktÓry ma wymiar długofalowt,. wie oceniać będziemy jeden z głów
ale podejmowany jest ,od zaraz . ny{:h elementów lllie2lbędn:y1::h dziawymaga
uzgadniama
głównych łań. Zawierają się one w prograos2lCZędności i racjonalnego
kierunków ich polityki ekonomicz- mie
·nej. Przyjęto, że odb.ywać się to wykorzystwia zasobów materiało
r.
będzie przede wszystkim w drodze wych państw RWPG do 2000
(Dokończenie ze str. 1)
tru Wielkie-go na konce·r t pod tykoordynacji planów społeczno-go Obejmuje on blisko 120 przedsię
tułem "Rok 1905". P~awie godLinwzięć. Większość z nich dotyczy st6ip pomnika wieńce i wiązanki
spodarczych.
ne wido'\1\lisko przyporni.n a w arJednym z te~atów ~brad 40 _s7 surowców paliwowo-energetycznych kwiatów. Podchódzą delegacle KC tystycznej
formie
wydarzenia
W i KŁ PZPR, orgainizacji młodzieżo sprzed 80 laty.
sjl w Warszawie będzie
'11'.~srue i hutniczych oraz wtórnych.
sprawa przebi egu koordynac11 pla- szczególności chodzi o wdrożenie wych, Ludowego Woj.ska PolskieKoncert przygotowali: K. Jerzy-.
nów państw RWPG na lata 1986- nowych, oozczędniejszych technolo- go. Młodzież z całego kraju od- kowska I M. Olczyk - scenariusz,
g~i;
stosowanie
maszyn
i
urządzeń
daje hołd pamięci rewolucjonis-- J. Woźniak - reżyseria, J. Gro1990.
Koordynacja planów ma zape~ o większej wydaj:oości, rużywają tów.
szang - scenografia, P. MarczewPo odegraniu Międzynarodówki ski'- muzyka.
nić n11iwłaściwsze
wykorzystanie c~h mniej paliw I enll'I'gii I zośrodkóW finansowych i rzeczowych stawiających podczas pracy mini- głos zabiera A. Zajączkowska. OdW sobotnie p.rzedpołUd'llie deleczytuje odpowiedź młodzieży na gacje młodzieżowe zwied,ziły łódz
będących w
dyspozy.cji
państw malne ilości odpadów.
Widać z tego,
że
kładziemy apel weteranów. Wyraża obawy kie zakłady pracy, spotykając się
członkowskich. Innymi słowy, ~
z ich załogami.
W WZPB
1
stawową przesłanką jesł. unikanie wspólnie olbrzymi nacisk na postęp młodego pokolenia, :ie wyścig zbrorozproozenia sil i nakładów. Spo- techniczny, ale także na przed- jeń za.grafa pokojowi. Nawołuje Maja odbyło się semiinarium na
sobem do tego prowadząc:".m. J~st sięwzięcia o charakterze organiza- młodzież całego świata, by bez temat d()robku i doświadczeń Mło
i względu na rótnice światopoglą· dzieżowego Wyścigu Pracy. Uczestm.in.
kooperacja i. spe<:1al1zac3a. cyjnym, Współpraca naukowa
Stale pogłębiany m1~un_ar~owy techniczna urasta zatem do pro- dowe dała na XII Swiatowym niczyli m.in. sekretarz KŁ PZPR
i przedstawiciele ZG
podział pracy staje się materialną blemu o zasad.niczym znaczeniu. W Festiwalu Młodzieży i Studentów K. Janio
podstawi} Integracji I?~ństw ~WPG programie RWPG, który wybiega w Moskwie dowód zjednoczenia ZSMP. Odbył się również pierwszy
·
rajd samochodowy szlakiem walk
w dlliedzinie produkc11. b'!dan nau- w następne stulecie. ale- który mu- przeciwko wojnie.
1905 r.
Następnie przedstawiciele władz
kowo-technicznych I wym1t!;nY ha.n- simy wcielać stopniowo w życie
K.K.
dlowej. Integracja ekonomiczna ma już w najbliższych latach, pocusne i ma.ni.festand udają się do Tea-

WYPOWIEDZ WICEPRE1\1IERA

J. OBODOWSKIEGO
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Rys. Marla W<>laliska
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RWPG - między Hawaną i Warszaw~

Tr ska k

Oczywiście są jeszoze drogie, ale wielu działkowiczów . ma
wcale niezłe zbiory. Może więo tym, któny nie muszą płacić
ponad 100 zł za 1 kg, przyda się przepis na truskawki w llO•
ku własnym.
2 kg •truskawek (6-8 słoików), około 40 dag cukru. Vmyte
truska1jfki wkładamy do emaliowego naczynia. Podgrzewamy
do wrzenia, po zestawieniu dodajemy cukier i mieszamy. Napełniamy nimi słoiki, dokładnie zakręcamy I pasteryzujemy
ok. 15 minut. Studzimy odwrócone do góry dnem. Takie truskawki świetnie nadają się na zupę i do deserów.
Warto wledzieó, że truskawki są cennym źródłem wltamł·
ny C. Ponoć k~ hodowane u nas dwukrotnie przewyższa~
pod tym względem cytryny Ta ważna witamina przechowuje
się najlepiej oprócz, oczywiście. surowych owoców - w
kompotach, lub właśnie w truskawkach w soku własnym.

wr-

~

(r)

Nasze rady
Sztućce ze stall nierdzewnej włożone na 10 min. do wody,
w której gotują się ziemniaki (później opłukane 1 wysuszone)
- będą wyglądały jak nowe.
Chustki do nosa ' łatwo stę upiorą, Jeill wcześniej namoczy.
my je przez 12 godz. w mocno słonej wodzie.

• * •

Nalewka cebulowa woierana we włosy na kilka godzin przed
umyciem zapobiega ich wypadaniu. Dwie duże \iebule utrzeć
na tarce, zalaó podwójną .ilością spirytusu lub mocnej czystej wódki, po dziesięciu dniach przecedzić.

• * •

Drzwi i ra.m okiennych nle należy myć wodą z mydłem
albo proszkiem do prania - farba z2:ółk11ie I będzie odpadać. Najlepiej do tego celu używaó ciepłej wody z amoniakiem: 1 łyżka na litr wody.

*

Kwiaty zwiędnięte łatwo jest odświeżyć
godziny do wody o temp. 40 stopni C.
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Pan'stwa S~~,, PO PUNKTACH
l„
·":S Uchwala ~ady
~ z dnia to czertvca 1985 r. ~ Kto naprawi żelazko?
~

~

$:

S

$:
~
~

S
~

Re,p orte.r „DL ~ w numony pią~ tek wybrał i;ię :i: zepiU't yrn żelaz~•·t'-~ k"tern do k'lk
vw us ł ugo1 · u pUu.n.
S
~ wych ia.równo prywatnych jak i

~

w sprawie <>Kręgów wyborczych dla przeprowadzenia wyborów
do Sejmu. Polskiej Rzeczypoopolitej Ludowej oraz liczby po.
w tych okręgn~h.
sł<>' w wyb1"era.~vrh
-~

-

-

Na podstawie a.rt. 15 ustawy z dnia 29 maja 1985 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu PoLskiej Rzeczyp<H!polit.ej Ludowej
(Dz. U. Nr 26, poz. 112), Rada Panstwa uchwala, co następuje:
§ l. Dla wyborów do SeJl11lU Pols~iej Rzeczypospolitej Ludowej zarządzonych na d(l;ień 13 pazd.ziernika 1~5 r. ustala
·
się 74 okręgi wyborcze.
§ 2. Gra.nice i" numery okręgów wyborczych, liczbę posłów
wybieraJJych w każdym o~ręgu oraiz .siedzibie okręgowych komisji wyborcz)"Ch określa wykaz okręgów wyborczych , stanow:iący załącznik do niniejszej uchwały.
·
•
ł 3. Dane okreslone w załącz.niku do niniejszej uchwały podaje się do wiadomości wyborców w obwieszczeniach, których
druk i rozplakatowanie zapewniają prezydia wojewód21kieh rad

spółdzielczych, które zajmują się
~ no.prawą sprzętu gosp()darstwa do-
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narodowych.
f 4. Uchwała wchociei w :;;,,..;e z dntem powzi""'i.a.
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PRZEWODNICZĄCY RADY PA;,S'l'WA
HENRYK JABŁOŃSKI

S
~
S

WYKAZ OKRJ!)GóW WYBORCZYCH ·
W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM
.
(wyciąg z załącznika do uchwały Rady Pa.ńsiwa)
NR OKRĘGU 42. Granice okTęgu: tlzielnice - t,ódź-Baluty,
Głowno, Ozorków, Zgierz, gminy Łódź-Polesie, miasta Andrespol, Głowno, Nowosolna, Ozorków, Parzęczew. Zgierz,
miasta l gminy - Stryków. Liczba posłów wybieranych w
okręgu _ 6. Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: Łódż-Bałuty, ul. Piotrkowska 104.
NR · OKRI\lGU 43. Granice oluęgu: dzielnice _ t,ódź-G6rna,
U>dż-śródmieśeie, Łódź-Widzew, miasta: Koruitantynów Łód.:i:ki, Pabia111ice, gminy _ Brójce, Pabia111iee, Rzgów, miasta 1
gminy _ Alekea.ndrów Łódzki. Liczba posłów wybieranych
w okl'ęgu _ 7. Siedziba Okręgowej Komisjt W:rborczej
k 104
ul p· fuki
?,ód' -śród 'eśc'
.
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<> MASŁA W BROD o TWAROGOWE WPADKI
<> RADZIECKI SER W ŁODZKICH SKLErACH
J"aik do tej pory rynek :makomicie wytrzymuje zniesienie kartek
na tłuszcze. Szczególnie masła je1t
ze statystyki
pod dostatkiem wynika, że jego sprzedaż spadła o
kilkanaście · procent w · porównaniu
z ostatnimi miesiącami. Ąle wiele
wskazuje na to, że nie jemy go
mniej, a Po prostu dojadamy za.
pasy, zrobione w czasach kartkowych. Ostatnio kupowaliśmy przec!eż tłuszc:i;e na Wilzy.stkie llartki,
na.wet powyźej rzeciyw\stych potrzeb, wiedząc, ie podrożeją.
cz.emu więc czasem w sklepach
jest tylko jeden gatu.n ek masła?
Na razie ha·ndel i producenci przettta<włają się na nowy bezk11>rtkc>wy system sprzed.aży. Po ra:i: kolejny okazuje się. że reglamentacja skutecznie odzwyczaja ha.n<lel
od myślenia i r<npo:mawania potrzeb rynku Minie pewnie trochę
cza.su. zanim za.mówienia sklepów
będą takie, }alk oe:i:ekiwania kon-

sumentów.

Du~ cz~ścłej niż

naJać szybko w
nie może leżeć

u.tyskiwanta na

mały ' wybór masła słyszy się na-

rr.eka·n ia na b!rak twa:rog6w.
w tym i naszej winy
przyznaje dyrekror handlowy Zakładu Obrotu Towarowego WZSML
H. Wojda - zdana nam sie nie
spr01Stać zamówieniom handlu.
jednak
Gwoli prawdzie trzeba
dodać. że i>0brzeby rynku ba.rdzo
szybko się zmieniają , W ciągu PB·
z
ru dni potrafią one „skoczy6'.'
pnecież
11 t dzlennle do 27 i. A
Dużo

!:~~6a~y~o:~~ r1:ro;a~t:r~~~~;

W

krótkim

stwem

ez.asi 11

z
Psychologicznym

Społecznym

Komitetem Przeciwalkoholowym, i.a

Zespołem
Specjallstycmym, Psychlatrycz'Uym
Opiek.i Zdrowotnej i co chyba na.jwa:i'.niejsze,
uzyskali poparcie I akceptację u.lr;ładów przemysłowych naszego miasta. Własnymi siłami
zorganizowaLi „tydzień trieźwokl'' w ZPB iitn.
.T. Marchlewskiego, a podobną Imprezę planują już w :i:a:kładaich „Vera" i w ,,stomilu".

ŃaJaktyW\lllejsl :i: n.ich uzyskaj• niedługo dyplomy ukończeillia kumu dla nieprofesjonal1 st6w w zakresie terapeutyki. Inni prowad:i:•
działalność propagandową w kolejinych :i:akła
dach pracy Lodzi. Jednak ptŻede wuyst\dm
na
stać Ich n.a zorganizowamie takich imprez
terenie klubu, że stale mają iwwych ka'll.dydatów na niezależnych.

d.

łmtelki.

w magazynie,

Je _l~.~k;·!d"Ilp.;'d
:~~~~nlt~at~~~
godz
lat
5

zdobyła

Wleala wa
Falkowska z Bydgoszczy Ewa Rybicka okazała aię także najleJ)SUj
tej konkureocjl

łodzianek stenografką . Stenografowała. prawie bezbłędnie, ale Jesz-

z

cze nie dość szybko. stowarzyue•
nie łóddt.ht zapl'OJ)O'llowało jej dalsze sikoleinie w celu podnoszenia
zdobytych umiejętności .
I m!ejaee w konkurs!• s-te-riograIrena
fi! zdobyła war~wla·rtk.a

stoi pe.

Aby !'.dać sobie sprawę s icll sukcesu, tneba
nozumieć co znaczy poWl"Ót do rodziny, albo
rodziny do domu. Druga sprawa. to zabrud·nienie, o )ttóre stale wal~y klubowy psJtCho!og. Warto może W11pomnieć, te SKP nie zamierza przedłużyć etatu psychologowi, choć je~ pomoc I obeeność w klubie jest 11ie ty1%o
niezbędna. ale stą,no'W'i fundamentalne fr6d Io
powod-7..eui• w .walce o przetrwanie włr6d niepijących du kilk:ud,z !esieciu mężMl~ll i kobiet.
Zresztą nie chodzi tyl'ko o byłych alkoholików·.
w;ród „Niez11letuych'' •Ił też narkomani.
Na rude klub robi oo mote, • wl'l'C or-rml ruje r6tu.go rodqju uroe1:y.toiei o'kol.lOM:'l!oś
iow• dl.t najbliżttyeh : Dzień Md~k:i , Dzień

.alkoholikiem?
więcej, t'taira ai41
Urzędde Dzlelnioowym Łódź-Bałuty . Gotowy je<1t już statut
I pre!inllnarz wydatk<>w, a •11 one nie«będn•,
mógł lll'Oh!ć

Dziecka

lłip .

gC.yt -

jak powiada prezea „Niez.aletnyeh" -

Aby

o formab1• zar•jestrowanie w

„ węzystkie iutytiucje

powoła'll.e

1
dn walki
a.lkoholizm•m w!edill co irobić i pijanym a lkoholikiem, al" nie wiedzą aę iroo i ć • trze ź·
wym".
Aby prustać pić, tneba mieć coś w fi8Jllia n
Trzeba na przykład trochę uNądlLić klub, stwa rzając wMunki domowe} a~rnooery.
Na razie „Nieitaleiui'" dziękuj11 u n&uym połrednictwem wszyst\tdm tym. którzy udzielili
Im pomocy w Ich t rudne j wake o powirót do
społeczeństwa. Jut slrorzyst11ill z tej pomocy i
robią ws:i:ystko, aby pomóc. innym, Sam.i bo·
wiem wiedzą najle11lej ~go kiedyś o>"nkiwa li od in.n ych.
W M.

:i:ł

Dyskoteka

Z2-l• tnt a B at• $tetu.o wfoz. mat-ka 15-nlie,dęcznego dzi~kll- Zł-miesz
kała w Wołominie, przebywała bez
mę.ldowania od lipca :i:eszłego roku
w m ieszk:a:niou Jerzego Zlellńskieg-0
przy ul. Sląskiej 21 m . 5. Opinia:
prowadzi n ięust.abili zowane i:.ycie,
nie p r• euje, ojelee 1 dzi~k11. tez n ie
praeu.je, oboje włóczą a !ę po me•
linach, tyj!\ i przestę.pc:zok l z dni.a
ns dz i eń. Biorąc w fakty pod uKol e .glum dJI. W:rKtoei:eń u-
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1odz. l'f, llAJ, 20.:an ,
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do

wolności (~kierowano
układzie usJ>Ołe-cznlonym)

kong-Clliny - od lat 18 godz. :
15• 17• 19 ·
:
r~lR\' - c,Klasz•or snaoli.n " g<>dr..
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9 30 li
111od 1lat
30
12 is lł.htny
10ongkongHA~A - „Powrót Jedi" USA !!l
od lat 12 godz. 14.30, seans zam- i i!
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knlęty - godz. 17.
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godz. 9.30, 12. 14.30, .17, 19 _30.
POLESlł: - .Chrt-stlne" USA od
15, 1'1.15, 19 .30 .
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WŁOKNJARZ _ .. B~.-i ko.ńca•• _
poi. ł>d !a t lł godz.
10. a.n.
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lł to 24
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75).
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Barlickief:;o (Kopcińskiego 12)~

Okulistyka - Szpital im.
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lat Hi - godz. 17, 19.30.
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chirurgiczny ceynny :
Gabinet

;!!

całą dobę

internistyczny czynny li
w dni wolne
W godz. 15-7;
I
od pracy - całą dobę. ·

- Gabinet

a

ul. Armii caerwonej 15,
tel. 33·95·911 do 99 w. 2%5
czynny
chirurgu
- Gabinet
w godz. 16-7; w dni wolne
1·
0d
pracy - ca l\ dobę.
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- Gabinet stomatologiczny czyn- :
ny w godz. 19-'1; w dni wolne:
;
od pracy - całą dobę.
Pomoc ambulatoryjna Intern!· :
styczna dla dorosłych mieszkań· :
ców dzielnicy Ł6dz·1'1aluty, ul. I
Mokra 10/l.2 - czynna codziennie :
w godz. 1-7; w soboty ,.. godz.:

a

16-T.
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Z kroniki ~~O
TO NIE WSZYSTKO ...
lill!Oil'mowali'śmy niedawno o ·zatnymaniu 17-letniego Roberta H;,
kt~ry uciekał przed milicją skrad.zJQnym s.amoeh<>dem, Ten młody
ozrowiek był jui karany za przywłaszczanie sobie cud.zyeh aut.

z

:t

potrąceniem

15 proc. zarobków

11a ~ecz TPD Górna.

Jet"Zy Zieliński, 35-letlli osobnik
lekceważjCY normy prawne i za.
sady porządku. prowadzący pasotytniczy bryb życia uka.rany iostał

grzywną w wysokości 18 tys, 'Zł,
r. e<wentualnQtcią zamilil!ly n.a 60
dni aresitu. fdentyczną karę wymierzyło kolegium drugiemu
.,lokatorowi"
nie· meldowanemu
Zielińskiego 25-letniemu Krzyszto7).
fowi Koralewskiemu (Rydla
Popełnił on aż cztery wykroczenia:
nie zgłosił się przez 10 miesięcy
do odpowiedniego urzędu w celu
oodania przyczy·n POZorlawania be'!
pracy, t•rprowadził w błąd funkcjonariuszy MO, co do swojej torisamolici, od 2 lat uchyla .11ię od.
Po6iadania dowodu osobistego i po czwarte - mieszkał bez zameltlowania u Zielińskiego.

(zt)

·

(

E

•

(Pabianicka 62).
Pola.ie - Szpttal Im. Blemack1•·
go - codzlennte clla m. Kona~
tantynowa - S'Zpłta! tm. Koper~gj:it~~~lan~c1t:z::lal Im llll1'·
ltck!ego - c:od:i:lennle dla przy. Iii
cm: Ei
chodnl rejonowych n.r 41
Szpital lm. Sonenberga (Pieniny I

te~ · powodu siedział w ,;poprawczaku", skąd jednak uciekł. OkaO:ruje się, że nie tracił eiesu.
prócz kradzieży „malucha" dokonał wspólnie z dwoma Jrumola.mi
- 20-letnim Marianem K. i 22-let20 wła
nim Wojciechem M. mań do samochodów, mieszkań i
komf>rek. Chłopcy •. urabiali" tet
na zycie stosując tzw. kradzież na
podjeżdżali motocyklem
wyrwę do upakzone.i osoby, w biegu wyręki torebkę i odjeż
z
jej
rywali
starsil:y
dża!i. Jedną z ofiar był
jego tecztnęzcz:f'L·na, a łupem ka. W teczce złodzieje :r.naleźli dokumenty (a więc ad?'es) i klu~ze
do mieszkania Oczyw!scie nie J>I'!epuścilj okaizjl I miesz;kanie „obrobili". Na podstaw·i e -dee~ji p.rokuratora cała trójka 'Została are·
sztowana.
POTRZEBOWAŁA

NA ~EMC>NT.••

ustalili

funkcjonariusze
jedna z kasJerek zatrudnionych w Przedsię
bior:11twie Hurtu Spożywczego 47-letnia Leokadia B. systematy~
nie okradała firmę, zagarniając w
si:mie 330 . tys. zł. Jak zeroała, pieniądze były jej pobrzebine na remont sa.moehodu l inne wydatki.
Ta.m gdzie trafiła - wszystko do•
stanie u da,rmo.
Jak

~usw

Łódź-Bałuty,

Wydawca L6.Je kie Wydawnictwo PraHwe t.6dź ul Piotrkowska 9&
.• DZIENNIK t.ODZKJ" - dziennik Robotnlenj Sv6łdzlelnl Wydawnler;ej \. „Pran-Klłią:łka-Ruch''.
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SALON SZTUK.I WSP()ŁCZESNE.J
iodz. 11-11
(Piotrkowska. 88)
- rysunek s . Eldrigeviclma.
GALERIA BAŁUCKA (Sta.r y R:vnek 2) godz. 11-18 grafika Ch.
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JO. •
Sadowa
Konstantynów
Lowicka 33· A.leksan-:
Gł<>Wno Kościu:nkl ł Zgte'fs _.:
drów Sikorskiego 18. o,browsltiego
O!orków - Wyst!yftaklego ł.
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Bez zameldowania·
bez dowodu...
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WA2.NE TELEFONY

!

(n)

wagę

:
:
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D~~- srans zamknięty .
- Uui:fon - Naloięknłejaze
;;
t;imy j)nVl!odO\v„ godz. 1.S .. 1.! '
(ab) "'1 OKA - „E.T." (U!!Al 11todz. 8.30.
11, U, 18, DKF - godz . 19.
ed
G DVN1-' - K1'1o Mn stoo
l!odz lll-22 ..Spo4ro1nle to t:vllkc
•Wnfa" TT$ ... n<I 1•11,t Hl
Ml.ODA OWARDfA - ,.Smatalnia
gtory" - POI. Od lat 15 - l!Odz.
14.30. l'i'. ,.A "fawka jest ~mhm'"
- fr. od lat li - godz. 10, l~ . 30 1
lll.30.
• MUZA - .. Syrenk" I k"la:!:e"
.bul-:. b.o. - gotlz. 16.15. ..Bł'!:
kltnv ~rom·• - USA od lat lS
I

Po k'Uir;u la.t.aeh prterwy 11• oUniwersytetu
siedlu studenchlm
Łódzki:ego znów dz.i ałają „InterkluI
by". Od 22 bm. w .,Balbinie"
•.Pretorze". ai: do 1 Wl'?dnia odbywać 1J!ę będą dyskoteki (najnowaz.a mu 11:ylka płytowa ) , będą p0kezy
video I v.ideoteiki. W bwfecle ma
ponoć nie zabrailmląć banłikobolo
wyeh n·a p0Jów chło4zącyc-h, . lodów,
dla
smaCZillyeh przekąsek. Wttęp
w.s::i:ystkich. Ale studenci płacą 30
U, .• po.zostali 150 lł. „Int.erkluby"
xaprasr,ają w 1od11. 19 - 23.

Na ącLen ie w1dzow -

-

s~:i~~~~t:::ci:~!~::a:rl::ć~:~§

:

u studentów

12.10. 14.4.i

.2

„Superpotwor•

'' .

f
poczet przyszłych grzywien (in.in.
d wa samochody o.!Obowe), natomiast prawie pół miliona zł
w artość zabezpiec2onvch towarów,
przedmiotem spekulacji.
b ędących
skontrolowano
W czasie akcji
·m.in. 42 prywatue kwiaciarnie. W
Ui z nich spl'7~awc y nie notowali wszyetk:ich wpływów. w 7 zatrudnieni byli n.ie zarejestrowani
pracownicy, w 5 u krywano przed
kontro! ującynti c zri:ć tow ru, a w
3 s przedawano k w iaty po zawyżo
nych ren.ach .
Na targowisku przy pl. N iepodl egłości milicjanci zatrzymali niejaki11go Zbigniewa B., ·handlując e
go nowyml kaiątkami. Ja·k s i ę oz
kazało, kupii je od jednego
Drukarni
pracowników [,ódzkiej
Zygmu nta S„ ktłxry
Dir,iełowej r; kolei książk i po prostu wyni6sł
r; t ejte drukuni. Wszczęt.o w t ej
sprawie pQ\'JtępoWan!e karne.
L6dtFunkcjonar!UBze DUSW
Edw.a:rda
Sród mieśeie zatr11ymali
L .. który spe'kulował ukupionym.i
'o/ „Centralu" dywanami i sµn:ę
tem gospodarstwa domowego. Natomlut milicjanci z Pabianie zatrzymali złod•ziei. którzy z pabiani>cklej „Polfy" ukradli akumulat<>TY wartości <!O najm<niel ł50 t:t"5.

v•/iazew -

godz. l!l.15 seans zamKruęty
RUM.A - „Alabama· po·!. od t;;a

STOKI

. .

.

W ub . sobotę w Łodzi odbył :1i ę
XII Centralny Konkurs P!eania na
Udział
Steno~af!I.
Maszynie i
wzięły 44 absolwentki tegorocznych
kursów, organizowanych w całym
kraju przez St.owaTzys~nie steru>r,a z
Po
~rafów I Maszy<nistek.
pierwszy w szranki 1tanęły same
kobiety, li' tym kUka z· naszego
.J.
miasta.
Na mwyn!e najnybcif'j pis.a.u
łodzianka Ewa Rybicka, niestety po
odliczeni'll "błędów znalllZla się dopi«o n.a 9 miejscu. I m iejsee w

zdołali
„ Niezaleini"
Polskim Towar~y
w Warszawie, za

Tam z pew.noscią żelazko · przyjmą
do naprawy. Nie przyjęli. Tłuma, I zamien, b-r a.kiem częsc
czono . su~
nych. Na pożegnanie ,poradzo.no nastemu reporterowi aby nie tracił
innych
cza.su na wędrówki po
punktach UBlugowych, gdyi nikt
żelazka tego nie przyjmie do naprawy.
Ul. Wojska Polskiego 42. I tu
z tego samego powodu oo -przy
Ul. Zachodniej 22 - brak części
zamiennych - rzemieślnik rozłożył
zelaz•k "iem s .i ę
bezra nie r ęce 1
n ie zajął.
m. CzatmkoWEka na żubardriu.
Na i:apleczu baru mletznego bez
żadnej reklamy - a właściwie jest
.
. ktu~'.
• i
kl
......a, mre am.a, •Ye ze Ulea
.formuje bowiem klientów o przyjmowaniu do wymiany nabojów mieści się dobrze „z.akon.spirowaspółd7.ie1ni
ny" punkt u.sługowy
się
pracy „Papi.rus". Przyjmuje
tu do na.pra.wy wszelki sprzęt goz
spodarstwa di>!IIJ()'wego łącznie
źelaZ"kam!. Przymuje.? Pracownik
tej placówki usl'Ugowej po obejrzenili żelazka oświadczył, że dorobienie brakującej czi:ści do jego rączki je.st ... zbyt akomplikowa-·
n~ (!). Czym więc fachowcy s tej
nie
s p6łdz.ielini :r.a.j.mują się
wiem. Wn!O!ki z piątk01Wego ra,jdu .,DŁ" sprowadzają się do etwiernieustug
dzenia, :%• spece od
kwa,..;ą si• bynaJ'm.nie3· do na;nra.w
.„
...
,....
- . ich zdaniem - ~kompllkowanych. A prze~ież iela'l!lka nowego
nigdzie si ę nie kupl - są ooe zarezerwowane na kredytv „MM".
C6ż więic zrob i ć ze 1tarym zepsu.
tym? Wyrzucić?_
(j.kr)

MILICYJNA AKCJA ' RYNEK

najlepszych
maszynistek i stenografek_

trzeźwym

współpracę

N __.

LaUry

iedy nie tak dawno pisaliśmy o Klubie
Wzajem'!lej Pomocy ,Nier;ależni" mlenczącym się . przy ul. Osiedlowej 8 na
Bałutach mieliśmy duszę na Nimieuiu .
Nie było wtedy pewne czy grupie 50-60 lud2.l
I
pijących nałogowo, uda się z tym rerwaro
powrócić do rodzin. do praicy -- cz:yll do •J>O"łeczeństwa.
miesiącach dział.ah!ośc!
Dziś, po czterech
klubu, można juri mówić o pewnych sulkcesach.
Chodzi bowiem o to, że :rnakomita wi.ęk$zo,~ć
z nfoh staawwi już przykład dla Innych, „byłych" kolegów od kiel'lmka. :i:e mołn11 się uniezależnić dając gwairaneję dalsu,go, d~br<>
wolnego I świadomego leczen.i a.

nawiązać

6

TwaTóg
92 spra i'Ców przes tępstw ! wy.
a
do jego wyprodukowania. potrzeba mroozeń u ja w niono pod czas prupriłwie dwie doby. I stąli owe o- prowadmnej n ie<ia,wno akcji .,Ryp6źnienia w reagowaniu na iamó- nek". w której obok funkcjonariurównież.
szy MO w21ięll udział
wienia.
ORMO I illl!pek.torzy
cdonkowl•
W. naibliższych dni-.ch trafi do kontroli uwodowej. Skontrolowatarll<>z no w 1umi>e 291 •klepów.
łódzkich sklepów importowany
· ZSRR żółty ser pod nazwą „Rosyj- wiik i 06Ób trudniących $ i ę h-a n11ki". Jego cena zbliżona jest do dlem obnośnym. Przeciwko 42 oceny serów kraj&Wych. a w ma- sobom wszczęto postęp<>wanla przy.
gazynach zgromadzono ponad 15 t. gotowa wcze, ~ 06Ób ukarano manBywał on jut w cklepaeh i cie- datami aa sumę ponad ~o t ys . u.
Ponad 3.5 m!Hona zł wynosi wuszył się po~ze>niem:
K . K . tość m ieniia.. i:arekw irow auego na

-

Co z

mowego. Wydaw ać by się niogło,
branży
że dla fa~bowc w :t tej
jest prawdziwym difobiazgie.m wymienienie iepsutej rączłti w żelazku :i: termostatem. Tymczasem...
m. Zgierska 28. Reklama prywatnego zakładu . lisługowego
. pa tr zy.
• .k s ię
a wystawie obok
Ja
in.nego sprzętu gosp<>daTstwa domowego znalazły się takie różnego
typu sta.re żelaizka , które można
tu oddać do na.prawy. Jedna1k:i;e
k
....
.
to
wyllllen1c rącz ę W żelazku jui: poważny problem.
do
Ozy ma 'PllJl tyln11 ezęść
reporte.ra
npytatł
tej ręczki? rzeimieślm:ik.
- Nie mam.
To ja teź nie mam I nic lJ•nu nie poradzę.
w sąsiedztwie te.g o z.akładu przy
ui. Zgier&kiej 22 mie.ści się konkurencyjny podobny punkt usługi>wy,
ale J)l'OWadzony przez Spółdzieln i e
Pracy „Technika". Może tu uda
się wymien.ić 1 rąe11kę- w :i:el.a$kU.
W pr.zeciwieii.stwie do prywatnego zakładu, g<ieil!' reportera szybprzynajmniej
k<> „spławiono" tu
pracownik przyjmuj11c y do naprawy sprzęt gO>"J~"aTstwa domowego
""'"'
.
Ealnteresowan!e
wyka~ł pewne
Trzykrotnie
zepsutym żelazkiem.
potrzebszukając
Z11>pleczf'
na
chodził
nej ezęfoi rącz'ki. Niestety nie ..,nana
lazł. Poradził w i ęc udać się
uL Zachod11!ą 22 gdzie znajduje
pwnlkt usługowy „Domaru".
się

§ -
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USŁuGO\iVYCH
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S

-

•

(a.b )

'

DOMEK
jednorodzinny, MASZYNĘ .,Moda" uszTel.
koozoną
kupi11.
pla.c, sprzedam. Zgierz,
84-28-96
Reja 3 (od Bazylijskiej)
rolno-spożywczy
&odz. 14-18.
20256 g SKLEP
apr;zedam
Tel.
ZAMIENIĘ domek
d re16-58-23 po 18. 37020 g
wniany z dziatką 500 m
:na mieszkanie kwate- SKLEP w dobrym punkcie kupię Oferty 20337
runkowe lub spółdziel
Biuro Ogłoszeń, Piotrcze. Oferty ,20288" Biukowska 96.
ro Ogłoszeń, PiotrkowSPRZEDAM damsk11 „Doska 96.
xę" ze złotą bransoletSPRZEDAM s-zklarnię dreką, 51-83-90, po 18.
wnianą 6X21
do roz;.
20354/20451 g
biór<ki i piec c.o. blanak
25 m kwadrat.o- OVERLOCK przemysłowy,
„Singer", trzynitkowy,
wych. 15-84-48.
sprzedam. Spartakusa 50
21022 '
(Stoki).
20135 g
DZIAŁKĘ
. ugoepodaro- ZX SPECTRUM 48
K
w&n.ą, blisko
Sieradza,
sprzedam. 84-51-63.
Neki i stacji PKP 19869 g
sprzedam. Oferty 20336
„Sanio"
Biuro Ogłoszeń, Piotr- WIEŻĘ Hi-Fi
sprzedam, tel. grzecm.
kowska 96.
52-84-15.
20266 g
SPRZEDAM d.złałk• bu- SPRZEDAM: siporeks, kudowlaną w Łowiczu ul.
chnię gazową ,Mitra 1''.
Lenina - osiedle „Syn„Zodiaka", kolumny SO
• tex".
Łowicz,
tel.1
W, te'J.. 52-4MO.
15-47.
20287 g
20270 g
karata,
SPRZEDAM dztal'k, bu- BRYLANT 1,85
klipsy z brylancikami dowlaną 1670 m w Gło
sprzedam. Oferty 20272
wnie nad rzeką. OferBiuro Ogłoszeń, Piot'rty 37065 Biuro Ogłoszeń,
lrowsk.a 96.
Si•nkiewicza 3'/5.
KOMPUTER
VZ
200
SPRZEDAM dwie d7Jtałki
sprzedam. Tel. 57 _72 _78.
c.utrum
Sokolnik.
20312 g
Oferty 87058 Biuro O- TANIO sprzedam wtrY11~fl. Sienkiewicza 3/fJ.
kaT"kę poziomi\,
kupię
SPRZEDAM działkę bupion.ową, 43-71-98. wiedowlaną 48 ax&w wiacz,orem.
20307 g
domość Zduńska Wola, SPRZEDAM namiot i dyZachodnia
7/58,
tel.
wan. Tel. 51-07-91.
. 64-48 po 18.
36993 g
20306 '
0

MASZYNY
saneczkowe:
2 ósemkit 4 dziesiątki,
napędy tnechaniczne, sygnalizacja świetlna
sprzedam.
43-29-40 po
20.
20285 g
KOMPLET mebli sprzed.am. 43-63-44.
20283 g
TIUL sprzedam. 84-36-78.
20280 g
PONTON
,,Pelikan" z
silnikiem,
sprzedam.
48-97-88.
20255 g
CEGŁĘ S2czelinową typu
MAX sprzedam. Jaskół
cza 28.
20228 g

TAKSOMETR nov.'Y
sprzedam. 51-28-62 po 16.
.
37050 g
JAMNIKI sprzedam. Tel.
52-18-39

~H.U././././U./l"//U/././bY//07/H./.m:ą'/~

AUTOOO.MO<\L<\R7'1Y. - SA~WTXYCH t11po!n&Jt
1\1ajleps7e!
Wieloletnia
Biuro „Vl\TORIA" P•gwarancja 86-89-46 Dziebianire 1 skrvtka
13.
35870 .O[
niszewski. Kwateru•n ·owa 24.
19010 g
UKŁADY
wydechowe
Nadltola, haK:i ~low.ni
cze
Judyma 20
(od
Traktorowej). Inż. ,MyszANDRZEJ Jaros,
Nlekowski
moiskiego
IO zagubił
17425 g
prawo jazdy.
37053 J

MPT „Gdańsk-Tourist"
Biuro Turystyki i Wypoczynku
w Gdańsku, ul. Heweliusza a

------l~g

§
§

informuje,

„MOSKWICZ"
408
sprzedam. 55-65-37.
~
37023 I
„ TRABANT" 600-eombi tanio sprzedam. 34-25-28.
WTRYSKARKĘ tłokową,
37016 g
poziomą 200 g - sprzeSPRZEDAM „Audi 80L"
dam. 55-14-00. 37032 g
(1973)„ Zg!en:, ZachodBŁAM z norek (łebki) na '
nia 14.
37073 g
futr9 - sprzedam. 0SPRZEDAM „Wołgę" Mf erty 37026 Biu·ro Ogło
21, części, opony. Cieszszeń, Sienkiewicza 3/5.
kowskiego 2/18.
SPRZEDAM:
kuch:llit:
37037 g
węgierską,
motorower,
„125p" (12.1977) ata.n dolodówkę, telewizor, poGdańska,
bry, Lakier oryginalny
większalnik, części, blaoraz opony 1611 SR 13 chę „125p" 84-81-05.
Brzeźno,
4 szt. - sprzedam. Tel.
37013 g
32-77~.
20299 g
FORTEPIAN „Bechstein"
„vw 1300" sprzedam. Vi- sprzedam. 33-81-05.
Wczasy organizowane sq na
deo „Orion" - -japońs
37075 g
kie, na gwarancji sprzeMAGI.El. odstąpię. Zabazie
kwater prywatnych.
dam. Ul. Chóralna 12
rzewsk.a 23 (9-17).
m
44A,
Łódt.
20295
g
37061 '
„VW" combł. &przed.am.
„CANNON„ - k.amera sprzedam. Tel. 86-54-{)6,
112-26-23.
20339 '
10.500
14.000
37060 g
„TRABANTA"
combi
(1976),
ewentu.alnłe
z
no„AMATOR-Sb" 1 kolumwym silnikiem, sprze31-94-44,
nami 20 W,
kolumny
dam. 57-32-44 po 16.
„Altus" 140 sprze31-48-16,
0512811.
_
20327 I
dam. Tel. 78-71-06 po 18.
„MOSKWICZ 412" sprze37056 I
2265-k
dam, „Wartburg 812" do
SPRZEDAM lodówkę „Po~
~
lar 136 TS" stam ideal- . remontu tanio .-przedam. W~AV.HHH'.fU"...MV..HDT.ULAV..HA"D"'.U..12
Rojna 45 m 62. 20278 g
ny. Tel. 48-00-20 po 16.
modelowanie, PRANIE dywanów, W'f,,NSU-Prinz" tanio 1prze- SZYCIE,
371l51 I
kładzin. Instytucjom razn.ajomoś~
kroju, konda.m. Zgierz, Wspólna S.
SPRZEDAM telewizor tuchunki. 61-10-18 Grześ
fek.c::ja lekka podej20257 g
rystyczny. 57-90-13.
mę
pracę
(prywatnie).
kowiak.
30717 g
„POLTAX 2" aprzedam .
87041 '
Oferty
„37067"
Biuro
BOAZERIA najtańsza u
Tel. 34-15-04.
36809 '
Ogłoszefl,
S!ecnkAewlez.a
-producenta
suszona,
Zi VO"/U"H..iWH/..H/07.U.DY.U'//.U/.UH7H7.DY...6VH/HD7../.UH.m
SPRZEDAM
przyczepę
8/5.
prz;rclęta na :tądane wy~
campingow!l
„126E" i
mia.ry. Nowotki 168/165
all!lli1k
g6rnoza>WOrowy EMERYT podejmie prac•
Kań.ka., tel. 78-34-67 wiekierowcy
lub inną w
„Warszawa" , - „Żuk".
czorem.
35317 g
aeoktorze prywatnym. OŁódź, Lagiewnicka 151.
ferty 20284 BiuTo Ogło CYKLINOWANIE bezpy37071 g
łowe,
szeń, Piotrkowska 96.
lakierowanie
36-63-83 •Janakiewi.cz,
ZATRUDNIĘ: ustawLam17296 g
operatora
na automat
Instytutokail"Ski,
absolwenta MYCIE o~n,
cjom rachunki.
Ceny
S1Jkoły metalowej.
Pokonkurencyjne. 43-55-91
lakowski. Ołowiana ~
POSREDNICTWO 1<przeda30
Gierańczyk.
35229 g
(dojazd Strykowską), tel.
:i.y mieszkań mgr BaSławy, Łagowa
57-16-42 po 14. 86739 c ZAKŁADANIE drewniarycki Tuwima 20.
nych osłon na karnisze,
19084 I
i
kamls:zy,
mocowanie
ZAMIENIĘ
I-pokojowe
kołków.
84-40-15 BurPiły,
bloki (58 m) na 2- I 1·
wiez.
81021 g
pokojowe (bloki)
Tel.
1
ANTYKOROZYJNE z.ab~
86~3-66.
37070 I
p!ecze:nle 1amoohod6w.
14
DWA pokoje,
kuchnia,
Solankowa 4, Uznański
międzywojeńtt'e,
Sród- ANTENY 83-19-25 Kou.84-62-83.
16491 I
kiewiez.
17264 1
mieście
zamieni•
na
GRACO! Konserwacja aatr:zy, cztery pokoje mięŁodzi
Darłowa~
~kolor-video napramochod6w, mycie sildzywojenne.
Oferty TVwy
prze:rlrajanie.
20
ników. podw07ll.. Zakła
20265 Biuro
Ogłoszeń,
PAL-SECAM
61-54-93
dowa 13. (Tomaszowska,
Piotrkowska 96.
29
inż. Hoff.
17876 f
Olechowska) Koliński.
ZAMIENIĘ M-4 spóldziel·
13
Łodzi
łY instalacje.
19371 '
cze,
blC?ki, wszystkie A..."ITENY
33~-95 Palpuchowaki.
VALVOLINEI K01114erwa~gody, z telefonem, 63
15· sierpnia
z Darłowa
ł.Od.zł,
cja mamochod6w. Belna 2X M-S w blo3694~ '
ldmka 81. Klimkowski.
21
Łodzi
Człucnowa;
k~h. '8-17-78.
20291 I żALUZJE przeclwałonecz
19373 g
OSTROWIEC Swiętokn:y1ne
- międzyazybowe.
28
1
ki M-8 1półdzielcze
T•l. 61-87-83 Skrzypek. TELEPOGOTOWIE
WitCENY: od 800 do UOO sL
zamienię na podobne w
kowski 84-82-8%, 83-09-32
.35198 g
~
Łodzi. Tel. 34-00-90.
1853'7 g
UWAGA: Biuro dyaponuJe w rMnyeb okreeacb aułOb·
37038 I ŻALUZJE przffiwsłonecs TELJ!IN'APRAW.A ~64-19
ne. 52-37-49 Kleweta.
rem 0-mieJsco'WTlD na wyci zkl lub 11newoz1 wczaso·
PILNIE po&zu!kuj, samoKaczm.uek.
8611-ł I
wo-kolonijne.
dzielnego, nie umeblo~g
STRZYŻENIE
psów.
w.a.nego
mieczkanla,
TELEN'APRAWA 4&-19-'16
Zawasz.amy od poniedziałku do piatku w 1ods. 10-1',
d-z.alnJaa.a
1, 33-36-32,
płatne za 2 lata 1 g6ry.
IM. Mań)'llka.
ul Naruto'\\'icza 24. tel. 32-02-71.
ZabrockL
37025 I
32-75-28 do 15. 19981 i
~
•
BIURO PODROŻY
MŁODE, kulturalne mał- ROSLINY l'OC2<1l• w koinmgr tur, WOJCIECH MAR~8KI
teństwo
- poszukUje
tenerach na zagOSpodaTO- MYCIE oklea, tpra1t&llle
~
22!H-k
I~
w111ęt.n:. lnltytucjom rapokoju. Tel. 32-415-94.
wanie . dzi.ałkl: 1rebTne
U~H~.D7'~../HH7././.UA9H/H.UAW./HH7.DY.U/.U~
chunki. 16-25-12 S!mlil18325 J
6wi•rki, jałowce, tuje,
s.ka.
•przedam. Zakład Szk6ł
POSZUKUJ!; lamodzielPRZĘDZALNIE BAWEŁNY IM. GEN. WALTER.A W LODZI,
kar1kł,
Schabow1ld,
nego mie&zkainla :i: teleŁódt, w. 43-66-65.
fonem.
UL. PRASKA S/'1
Oferty
37017
.
DYW ANT, W}'łdad~Jn:r Biuro Ogłosz•l\, Slenplor• BH~-8'7. Mu-20202
'
oinł.ak.
OGLASZAJĄ PRZETARG NIEOGRANICZONY
ki!A!'wi.cza 8/fJ.
SPRZĄTANIE 14-10-77
11M8 I
MIESZKANIA poaukuJ41,
Swlątnłckl.
37316 J
n& wykonanie • materiałów wła.snycb remontu łnstala.cjt elekłl'Jczn•J w
płatne z góry.
Krucz- $CINANIE
drU'W
llll~ll-42 ZAMXI, blokady, wierc...
naszym· przedszkolu przy ul. MilionoweJ 55.
kowskiego Sa m 42, po
nia koNt6w. 43JJG-04 Ro·
Kołodziejczy'k.
35488 ł
J6.
20298 e
rcniitsld.
Praca must być wykonana w terminie 1 lipca 1985 r. do li llerpn!a
TAPICERKA omobna drl·1985 roku. Oferty należy składać w sekretariacie pr.zedsiębiar•twa 11rz1
w!, zamki. blokady, Jr.a.r.
!lnaW.lowanle
ul. PMSkie'.I 'fl/7 do dnia 28 czerwca br. do godz. Hl.
111.ine, •uszarki ŁaZ!e11- SE.11'
ikxytek Hkretayc.h w•
kowe, kol!ki rozporowe,
w12ys~ich typach obiekXomisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 crierwca br. do .,.SS. 1J w
U&'ZC:Zelnian!e i zapinki
tów. • Zabezpieczam•
okienne, :taluzje między
budynku dYTESkcji,
drzwi (bW:ha. blokady).
szybowe. 11-6'7-69 PoW przetargu mogą bra~ udzial jednostki 1ospodarld
C>.z.dobne
DWIE WY'kwal1flkowane
wytłumie.u!a.
..,ołecanłomt
lak.
17749 I
~alurzje międ~yszybowe.
ll'ŁWaczkl podejmą praspółdzielczeJ. rzemieślnicrej i prywatnej.
CYKLINOWANIJ!:
bezpyDniw!
c41 w 1ektor.ze prywatharmonijkowe.
Wormacji udzie-la dział głównego energetyka, Łód:i. uL Mll!onowa 511,
łlowe, lakierowanie. Tel.
Rachunki
nym. Oferty
i!llStytuejom.
„37063"
tEJl. 84-30-32 lub 84-01-00. Zastrzega sie prawo wyboru oferenta, wzgle51-77-10 Ja!kson.
- 62-91-82. ~wski.
Biuro Ogllo6zd
liendnie unieważnienia pr,zetargu bez podania or.zyczyn.
kiew'icza 3/6.
362'10 g
2342-k

ZGUBIONO prawo jasdy
- Ch wiałkowskl Bocda.n, Gościnna 15/3.

~
miejsca wGzasowe. ~
§~
w lipcu i sierpniu.
że posiada wolne

3~J

s

w dzielnicach nadmorskich
tj. Oliwa, Stogi,
Sobieszewo.

~
~
§

§

Cena

1

zł do

S

§S

skierowania

Informacja tlx.

§
~

~

od

zł.

§

§§

tel.

~

~

ZGUBIONO prawo jazdy.
ZLECĘ zaokulizowa·n ie 1
Orlik Adam, Nawrot rl.
tys, drzew śliwkowych.
20251 I
Oferty 20328 Biuro Ogłoszeń, Piotrkowska 96. ZGUBIONO pra'WIO judy.
Ma.ria Cie<11iak. Kani?..ADNEJ, niezależnej P.ani
b6n.
202lll I
w wieku 18---25 lat w
charakterze
asystentki ZGUBIONO -pra'WO judy.
na wyjazdy poszukuje
Pa.ci:e4 Danuta,
Kol.
iluzjonista.
Fotooferty
Będków, woj. itiot?-kow37072 (tyl'ko
do dnia
skie.
20!81 I
SO.VI.) Biuro Ogłoszeń,
ANDRZEJ Szule,
~.t,
Sienkiewicza 3/5.
Czernika ł zrubll "
,,KRAWIECTWO l~kkie !
wo jazdy, AB. 20S3I I
bieliźniarstwo" - przyjmę współpracownicę. O- ZGUBIONO tirawo )aldy,
ferty 37006 Biuro Ogło
ltręMJielak Włodzimien,
szeń, Sienkiewicza
S/5.
Głowno, PKWN 5.
DO wynajęcia
letnisko
ZOIOI

1't'•·

(.sierpień,

iO)ri.

OBRONY PRAC DOKTORSKICH
Ddekan t Rada WydZl.ałll Ekonom1czno-So4Joł0,._,
••10 Ul. OOdal• do wtad.om.o6c1, te w dnlu ~1
o godz. 10.lł w saU T-łOl, ul. Rewol
nr '1. odbędzie Ili• publiczna dylkUllJa
roa:praw•
doktorska
m.zr LECHOSLAWA
pt.: „Motllwoścl ~liminacji deficytu kru1ayw
wlanych 11· re-glonie ł6dzldm".

· Wakacje z Wojtietllem ~

19811 roku
1805 ro.ku

~

Zdzlllław

Pl'Oabaw'llllL

Rozprawa doktorska znajduje 1141 do wtt•d•
w
Bibliotece Uniwersytecki.ej, Lódi. W. Katejlrl ..,.,
Wstei> na rO&JM".awc wolny,

~

§~
s
~

Dziekan l Rada Wydualu
Matematxkt,
~
l Cbemu Uniwersytetu ł..6dzklell'O l>Od•ja c» ._....
w dniu 4 lipca 1985 roku o godz. U.IO w
saU konf«encyjnej Instytutu Mat1:matykl UŁ, ul a,
Banacha li. odbędzie Sie publiczne dysk1.111ja
M4
rozprawa doktoreq m,gr TOMASZA NATKAill'CA. M.1
„Zbiory punkt6w lllUłołct 1 półc.1-g~
fnlleJ
rzeczywllltych".
mości, ie

PROMOTOR: doc. dr hab. Zbłe\l- Ckande (....,.._
smoła PedalCOlńcma w B7~

'Praca doktorska znajduje 111.11 do 'l'Ulłl-411 w 9lW..
Untwermew l.6dskllllDO.
~. Ma'*

~~~6wnej

• • •

0

§~
§
§

w.._

P.&OMOTOR: doc. dr

s

OFERUJEMY WOLNE MIEJSCA
W AUTOKARACH:
z lodzi do Zakopanego,
czerwca
z lodzi do
Lubniewic,
z lodzi do
lipca
z Zakopanego do lodzi,
lipca
z lodzi do Dziwnowa
i Pobierowa,
z
do
lipca
z Zakopanego do lodzi,
lipca
z lodzi do Dziwnowa,
sierpnia
z
do Dziwnowa;
do
sierpnia
z
do
sierpnia
todzi do Zakopanego.

wrzesień).

33-64-62.
37036 g CZESŁAW Gabara, Roju
50 a, m 81 ziubił łll'a.
-SAMOTNI! - oferty mawo i-Idy ut. I.
trymonialne „SWATKA"
202?1 I
Piotrkowska 133, &od.%.
ZGUBIONO
ph~CZlltql
14-17. Oferty
zagTaBieliźniarstwo
i Xft.
nlezne dla Pań. 17548 I
wiectwo Lekkie, Amsa
POSZUKUJĘ
odblor<:ów,
K.rawezyit, Ł6dt ~
dziewi.airstwo maszy:noluejl 180I r.
we. Łódt, tel. 84-19-11.
20SK1
20308 '

Dzltka.a I lł4da 1f'Yd'llał11

MattmałJ'k1.

--·

~

I Chemii Unlw.i1ytetu ł..6dsll:l•l'O POdaja do ......-.
molłct, t.e w dnlu ł Upea 1895 roku o IQdz. 1' w
ll konferencyjnej Instytutu Matematyki UŁ. ul. a.
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CZERWCA
PROGRA.."ll l

l46f Komunikaty. 11.59

~gnał

cu.-

~~~~~~

au. lm.06 Mag. Informacyjny. 12.30 Ka- ;
pel& s Kolbuszowej. l~.40 Rolniczy

kJWadTana, 1a.ro Komunikaty. 13..10 Ratańcem przez
wle1d. 14.00 Wlad. u.~ Magazyn muzycmy. 15.M Radio kierowców. 16.00
Wiad.
Hl.05 Mu.zyika i aktualnośc1.
llf.30 KOnce1rt tycrzefl.
18.00 Wiad.
lł.OI Problem dnia.
ie.w Ki<>ncert
dllli.a. 18.00 Mag. intormacyjny. 19.30
Radio dzieciom „AmLna~a biegnie za
piosenką" cz. I słuch. 20.00 D.zlennlk. 20.15 Koncert życzeń. 20.45 Nowele
Jerzego
Szaniawskiego.
20.55
Rzemleś1nicze spra.w y. 2'1.00 Komunikaty. 21.05 Kronika sportowa. 21:15
Trawestacje
g itarowe. 22.00 Wlad.
~.05 Zbliżend.a. 2r.l.16 W kilku taktach. 211.20 Radiowy awplement. 23.00
Wlad. 23.10 Panorama świata. 13.2~
Dla tych co nie lu.blą rocka,
d.l.o !Qerowców. l3.30 Z

PROGRAM Jl

U.OO zarwn• po jedenast•J.
14.10
Muzyczny non 9top. 12.00 MłtOdl'i śpie
wacy. 12.26 Brzmienie gitary. 13.00
Wiad. 13.05 Serwl.8 lnfori;nacyjny (L) .
13.10 Muzyczne penetracje (L). 13.20
Z malowa'llej skr-zynl.
13.30 A1bum
~erowy. H.00 Przegląd płytowy. 14.30
Folklor na mapie świ ata .
15.00 A.
Quinn - „G<rzech pi erworodny"
ir. 19. Jll.10 Muzyka młodych. 16.oq
Mied-zynarod<>wy R<>1'; Mu zyki Bacha
i Haendla. 16.50 A. :M\ac Lean: ,,H.M.S.
Ulisses" - fr. S. 11'7.00 Wlad.
17.05
Rozwiązanie
zagadki muzycznej (L).
17.10 Aktualności dnia (Ł). 11.30 „Siadami hlstoril" - aud, (Ł). 18.00 Ko·
lekejoner 1 jego zbiory (Ł). 16.30 Klub
stereo. 19.30 Wieczór w filharmonii.
20.5"5. Wlad. ?Jl.OO Wlecz.orne refle.ks1e
tl ~ Plosen'kl ze scen.ki.
21 30-100

----- --. --- --IDzitfł-Radiui --·
-- --

Wieczór ltteraciko-muzycm:r.
łl.JO
Nagrania wieczoru. 21.40 „Gibraltar
194a czy pilot Prchel kłamał?".
22..10 Słuchajmy razem, 23.00 M. Dąlb
rowka: „Przygody człowieka myś
lącego"
fr. 27. !13,20 Dzieła i opinie.
PROGRAM IU

mo:te być u pótno aud. !UO Muzyczny linter'k1ub. H.60
Peter Jaros: „Tysiącletnia pszcZ'Ola"
- odc. 23 .12.00 Serwis Trójki. ia.05
W tonacji Trójki. 13.00 Powtórka z
rozrywki.
14.00 Mistrzowie batuty.
15.00 Serwis Trójik1. 15.05 Wakacje na
dwóch kółkach. 1~.10 Premiery I b1.1y. IS.50 Ross MacDona1d: ,,PO!!egn&l11.00 J'u!lro

ne

p<>}rzen\e"

-

odc.

ł.

16.00

Za-

praszamy do Trójiki. 19.00 OOd-ziennle powieść H. Slen'kiewicz: „Ogniem
i mleczem" - odc. 1.1. 19.31() Trochę
swingu„. 19.M P. Ja.ros: „Tymącletnia
p~"ZC'Zoła" odc 24.
20.00 Katalog
nagrań. 20.411 Klub Trójki: ,.Miłość od
plerwszeg,o wejrzenia" - cz. I. 2'1.00
Trzy kwadranse jazzu. 2.1.45
Klub
'I'r6J'ki - C't. n. 22 .05 Inf. sport. 22.16
Nowa muzyka. 2~.-«i Przeczytajcie raz
jeszcze - <"Z I. 23.00 Zaprao;zamy do
Trójki. 23.50 Henry Mille.r: ,,Sexus" odc. 13.
PROGRAM J"f
!UM! Horywnty wled7.y. l!l .:IO WoJ>OlScy.
li.SS ,Sygnał C'ZMU .
12 .05 W'arl. J~.10 Odpowiedz\ gluchac1nm. 12 ~O Ze<no-ly IT1sbrumentalne.

kal l ~cl

,,)daty1!akow1.•" - odc.
a.oo
nu.
1UO KOllCO<l'oty
czNltlcb. lA.00 Popołudnie Młodych. 16.00 !Aktury
na1t<>lallków B. Jurcy: ..,.Ta&<>da" odc. 15. 15.10 Leksyikon leikk~ej muzy. 16.30 Widnokrąg. 17.00
Wiad.
J:l.06 Primadonna stulecia Mair!a Calla • ie.oo Radl.Owy Poradnik J~y·ko
wy is.10 PIOGóeruki Warszawy: a:~
Stuodio Ekspertów. 19.30 Wia<I. Ul.411
Język
rosyjski.
19.56 Wychowanie
morsk.le. 20.20 Wieczór Mu;zy3r.J I Myś
ll, 22.00 Akademia muzyki. 22.50 Le-ktury C7JWÓrk1. U.OO Muz}itote.rap!a.
23.30 cuowlelt l Nauka. auo Wtad.
i3.5$ Kalendarc Radiowy.
1!.3111

świat
Wl)kól
~ytorów

TELEWIZ.JA
PROGRAM I
111.65 NURT
16.25 DT - wiadomołcf
16.30 „Encyklopedia TDC"
16.55 Kino iwlerzyńca Ogrody r.oologlczn• łwlata'r Lizbona
'
17.20 DT - wiadomości
17.30 „Muzyczny portret"
Mari• Fołtyn
18.05 Telewizyjny in:tormaior wydawniczy
18.20 „Między polem a stołem"
19.00 Dobranoc - „Dom dla lamparta"
19.10 „Echa stadionów'"

19.30 I>zien.nllr::
20.00 Publicystyka
20.15 Teatr Telewiłlj1
Scena
Faktu - Rysza.ro l'r•l•lr:: „Jałta 1945 d%ief1 li6dmy,
10 lutego"
21.0ll „żołnierskie wyrótnlenle·• wojskowy proa. dok.
21.40 DT - koinentarze
22.00 „Wieczór !Umowy"
22.55 DT -; wiadomości

W dniu 11 Herwoa 1111 roku
zmarła na1Za naJ11koch1il.a1a Sio·
1tra I Ciocia

„
JADWIGA
ł '·

W

dni• •
•

zmarła

csuwea 1111 Nin.

„

ł '·

WŁADYSŁAWA

TULKOWSKA

ZDANOWICZ
MOR l'ARMAC.11
Po'sntb odb•dzla •l• w ponl•·
c;i;erwoa 1985 r. o coda.
Cmentarzu Wojskowym
na Dolach, o czym zawiadamiaj:\
:& cłębokim talem

działek, U
15.ł5, na

SIOSTRA s

V:rouy1tokl posrsebewe ~
dll •le na cmentarzu ra}'DUkekatollcklm przy ul. P. SkarS1 w
Zgierzu, w dniu 15 czerwca lir.
o godz. U.IO o csym zawladam.la•
Jl\ pogrążen.t w •mutku.

KODZINĄ.

ITN, SYNOWE l WNUCIUU.

talem sawladamtaOHrwca 1111

z 1tcboldm talP1 1aw11damta.my. h w dniu Il CSHWC• 1111
roku smarl ukochany Sya l WaJek

PROGRAM D
1'1.Oli „Za.em!jmy od ponled2.'!ał
k1.1" - „Grzeczność, wychowanie, kultura na co dzień"
17.30 "Poza -zl•mią" - Sllkon
18.00 „Krajobrazy kultury"
18.SO Wiadomości (I:.)
19.00 „Zatrzymane w kadru"
19.20 Przeboje „Dwójki"
19.30 Dziennik
20.00 Koncert galowy •
okuj!
200-lecia baletu polskiego tran&misJa z Teatru Wielkiego w Warszawie (1)
· 11.00 DT wydarzenia telefon
„Dwójki"
21.20 Koncert talowy s
okazji
200-lecia baletu polskiego (2)
22.40 Gorąca linia - tylko dla
13.10

dOi!'osłych
DT - wla.domo6oł

S
m)',

1ł41boklm

li w

roku smart

dnia •

„

ł '·

ł.

AND·RZEJ JURAS

LESZEK

Popnb odbędzie •I• dnia U
czerwca 1915 roku (wtorek), o
codz. 15.30 z kaplicy
cmentarza
rzymskokatollckil!go na Zarzewie.
Pogrą:łentu w lalu:
~OMA.,

CORllA,

SIOSTRY I

RODZICE,

POZOSTAŁA

DZINA.

ł P.
IN.t.

RO-

SKOWROŃSKI
łył

lat SI

Urocsystok\ łałobne odb~ lłłl
w dniu 25 czerwca br. (wtorek)
o goda. n na ementar:au katolkkim przy ul. 01rodowej,
MATKA, SIOSTllZlQolJC:A

I
DZIENNIK

pozMtała RODZTIN..ł.

ŁODZKI

nr 145 (10941) f

alz
1:1 - Leszczyk (42 min.)
1:1 - Cyroń (48 min.)
1:2 - Komornicki (64 min.)
WIDZEW: Bolesta - Kamiński, Dziuba, Wójcicki, Przybyś - Myj•
liński (od 75 min, Barcz), Kajrys, Kuniczuk (od 70 mln, Kasperkiewicz), Leszczyk - Dziekanowski, Smolarek,
GóRNIK: Cebrał - Ossowski, Dankowski, Leśnik (od 48 min. Cyroń), Kostrzewa Majka, Matysik, Pałasz, Komornicki (od 81 min.
Zalastowicz) - Zgutczyóski, Klemenz.
Sędziował: K. Czermanowicz (Szczecin).
Wśród

19 tys. widzów obecnych
11a widzewskim stadionie znalazła
~ kilkutysięczna „kolonia" kibicow z Zabrza. Ale nie tylko. Na
trybunie zj.awill się niecodzienni
coście. Zbigniew Boniek z dawnymi widzewiakami Markiem Piętą
i ' Zdzisławem
Kostrzewińskim,
przedstawiciele PZPN, trenerzy reprezentacji Polski, wreszcie wysłannicy korsykańskiej Bastii, któ,:;:y myślą o pozyskaniu Marka
Dziuby.
Widzew miał szanse na mistrzostwo jeśli pokonałby górników z
Zabrr.a co najmniej dwoma bramkami, przy przegranej Legii .w
Szczecinie. I przez dwadzieścia minut po rozpoczęciu łodzianie uzyskali wyraźną przewagę. Już w dr.)l·
glej minucie po akcji Smol'lrka
Wójcicki uderzył piłkę głową, ale
Cebrat w porę interweniował. Potem był w sytuacji sam na sam
Le«zczyk, następnie Kajrys, a po
nim Myśliński. Zabrscy piłka r e
czujnie grali w defensywie, ro1bijali przed polem karnym at a ki
przeciwnika ,j jak mogli sta rali
się zwalniać akcje, przetrzymać

napór Widzewa, bo rem~s w peł
ni urządzał gości, dając im na.dzieję na powrót po trzynastu latach
na mistrzowski fotel. Widzewiacy
jednak nie ustawali w atakach.
Dwukrotnie widowiskowym slalomem między obrońcami Górnika
popisał się Smolarek. ale gola zdobył Leszczyk wykończając celnym
strzałem głową akcję Kajrysa. i
Wójcickiego. Było t.o jeszcze za
mało na speŁnienie marzeń o tytule, ale zad.a.tek na to już był.
Zdenerwowany trener Kostka,
po przerwie ilwoją
gorączkowe uwagi
Dankowskiemu. W podobny sposób
instruowany był przez: T. Gapiń
skiego Dziuba. Natomiast B. Waligóra nie odrywał od ucha małego
tranzystorka, słuchając meldunków
zapewne ze szczecińskiego boiska.
W trzy minuty po rozpoczęciu drugiej połowy łódzkiego meczu wprowadzony w miejsce Leśnika Cyroń
zdobył przy niezbyt szczęśliwej interwencji Bolesty wyrównującego gola. Górnik znów szedł w tym momencie na mistrza, bo w Szczeciwyprowadzając
drużynę dawał

NA J-,ODZKil\I TARTANIE,

Ani Holwek ani
Nie doszło niearety tym r azem do
pojedynku t~h zawodników jako
te Holwek w ogóle nie P<>iawił się
tych mistrzostwach. w tej sytuacji na kónkurencję zapowiadają
cą największe emocje wyrosło 200
m mężczyzn, w którym spotkać
się m!eM P. Małolepszy (Start), (2
lata temu uważany
za nadzieję
JK>lskiego sprintu),
który w tym
sezonie ustanowił rekord . życiowy
na 200 - 21,53, a właśnie M. Sirą
(AZS), również bijącym
ostatnio
rekordy ż~!owe (400 - 46,82 I 200
- 21,72). Również i do tego spotkania nie doszło, ponieważ zawodnik AZS nie dopełnił ctrobnej formalności i sędziowie zgodnie z regulaminem nie dopuścili go do biegu. Tak więc wszystko było tak
jak być powinno, porządek na stadionie był, na bieżni też, tyle tylko. ie nie było emocji
dla których w końcu ludzie na zawody
przychodzą. A tak narzekamy, że
nasi najlepsi nie chcą startować w
Łodzi bo nie m.ają z kim rywalizow.ać. Zresztą i tak spośród łódz
k!eh kadrowiczów ponad ~łowy
nie było f:>Odczas minionego weekendu na tartanie AZS.
Na mil'lno
najlepszego wyniku
urósł rekord okręgu Doroty
Jedrzejczak (AZS) na 100 m ppł 14,31. H. Szczepaniak (ŁKS) c<> prawda nie ustanowiła
rekordu Łodzi
(rywalizuje
przecież z samą E.
Wo"niak),
niemniej
iedl\ak jej
11,92 sek. na lOO m. posiada dużą

Sira.~.

nie po 45 minutach gry był remis.
Spod zegara gdzie usadowili się
kibice z Zabrza głośno skandowano nieustannie „Górnik mistrzem!".
Kiedy Komornicki z wolnego udla Górnika drugą pramk•,
Ossowski zwolniony został z obowiązku bacznego pilnowania Smolarka. &a.Iwami imiechu zebrana
na widzewskim stadionie publicz.ność przyjmowała meldunki z !J!lnych pierwszoligowych stadionow.
Zastanawiano się nad rozstrzelaniem się naraz piłkarzy Radomiaka l „snajperów" .z Poz.nania.
A to nie były jedyne „atrakcje" ostatniej kolejki w I lidze. Zastamawiano się też dlaczego drqgie połowy spotkali w
Szczecinie i Gdańsku rozpoczęły się
z „poślizgiem". Cóż, wielce interesująco
finiszowała
tegorocznej
wiosny piłkarska ekstraklasa.
Górnik mistrzem, a los Wisły pozyskał

dzielił

1:0 2:0 -

Mirosław Bąk
Mirosław Bąk

(25 mln.).

(37 min.),

RUCH:
Jojko - Kamiński, Waleszczyk, Chorzewski, Pałka (od
70 min. Nowak) - Walot, Szewczyk, Jaworski (od 75 min. Kornas) - Warzycha, Mikulski, Bąk .
ŁKS:
Bako· - Różycki (od 46 mln.
Gostyński),
Wesołowski,
Gajda,
Sybilski - Chojnacki, Gierek, Kruszankin - Ba.ran (od
55 min. Więzik), R, Robakiewicz, Ziober.
26Ull kartkę otrzymał: Różycki.

ChOll'zow&kl Ruch obchod.zi.ł w przewagę. Mimo padającego dflZjubloleusz 115-łecia •wego ozu przeprowadzał składne akcje,
istnienia. GollpodarH wyszli więc a dwukrotnie na listę strzelców
na boisko z: ogromną wolll wya:ra· wpisał się Mirosław BĄk, po indynia tego ligowego pojedynku, by widualnych akcjacp I w ten spotym samym uczci~ ten jubileusz. sób ustalił końcowy rezultat.
Pooz:ąteik meczu
nie zapowiadał
W drugiej połowie gra był.a wyjednak końcowe.eo sukcesu „nio- równana. Gospodarze zadowoleni
bieskkh", jak pop ułamie określa bY\li .J prowadzenia,
natomlast
się tę drud:yinę,
która ani razu goście ograniczali się do kontranie zdegradowana została
(ja.k o taków,
którym Jednak brakło
jed:Yny klub w Pol11ee) do d.r ugiel w~kończenia I przede wazystklm
ligi. Łodzianie od pocrz.ątku mieli celności strzałów. W Ruchu najzdecydowaną przewagę,
przepro- lepsze recenrz;je zebrali: Bl\k, Miwad12:a1i składrne i niebezpieczne kulski I ' Szewczyk, r.d w ŁKS
akcje. Zdobyli nawet gola,
lecz najlepszymd zawodinikami byli: B.
nie został on uenany przez pro- Robakiewics l Zlober,
wadzącego
zawody
p.
Bartosiaka
Radomi~.
Tak więc piłkaru ŁKS treno1 Krakowa. W miarę jednak upły· wani przez z. Gułowskiego zaWIESŁAW WROBEL wu czasu Ruch r.aznaczał swoją kończyli rozgrywki
na szóstym
miejscu w ta'beli. Jeszcze przed
rozpoc:i:ęciem
wiosennej
rundy
pnepowladano im spadek z ligi,
Okazało się, że w tel jedenastce,
chyba najmłodezej w lidu, rlrzem.!11 ogromrne rezerwy. Ciekarwe
wi!ęc laik zespół ten zapre~ntuje
się w nowym cyklu rozgrywek.
Interesującym
nabytkiem
jest
Krzysztof Gostyński z Włók:nian:a
Kalisz. W Chorzowie txl'Pinł się
nie<k.ielę

Janusz Oskaldowicz
,Złoty

ask

letni, startujący w formule „Simson-Elnduro" 50 com, punkty w
żył
Rozegrano tu 5 i 6 eliminację tej klasie zdobywali również ł'O
wszystkich
miatrwstw Polski w motocyklo- dzianie a ulubieńcem
wych wyścigach drogowych. Wyś był najmłodszy i n,ajmniejszy K.
cigowe motocykle powróciły znów Kiełbi.k z „Dą·browy".
Dobra pogoda, tysiące widzów,
na ulice Piotrkowa za sprawą
Automobiilclubu
Piotrkowskiego. a także interesująca i widowiskoPodobne .zawody rozg.rywano tu wa trasa zlokali:rowana na ulicach w obrębie największego piow li!tacb 60-tych.
P.rzyjechali do Piotrkowa naj- trkowskiego osiedla mieszkaniowelepsi w kraju z;a wodnicy, broni4cy go, sprawna organizacja sprzyjałv
imprezie, która być mooe, wpisatytułów mistrz.owskich: A. Wajda,
R. Seredyński, Z. Lewandbwski, na zostanie na stałe do aportoweZb. LewandOW6ki i J. Oskaldowicz. go kalendarza woj. piotrkowskiego
MAREK MIZIAK
W eliminacjach wystartowało 116
zawodników z 11 klwbów a najliczniej reprezentowany był klub
W

sobotę ł niedz:jelę Piotrków
wyścigami
motocyiklow;'mi.

na

wartość.

R Szurkowski
, .

Zno' W

sc1go

•

•

•

W Rostocku zakończył się mię
dzyilarodowy forniej w siatkówce
kobiet. Polki w meczu o trzecie
miejsce przegrały
z Rumunkami
2:3 (14:16, 15:12. 17:15, 10:15 i 7:15).
Mecz był bardzo zacięty i trwał w
sumie 126 minut.

W Olsztynie rozegrano drugą elitegorocznych
rajdowych,
samochodowych mistrzostw strefy
centralno- wschodniej.
W klasyfikacji generalnej imprezy triumfowali łódzcy
kierowcv
Zwyciężył M . Błaszczyński na „Oplu-Mancie" przed K . KoHnką na
.,Renault-5 Alpine". Natomiast w
grupie „A" „maluchów" najlepszym
okazał się S. Jatczak (wszyscy Automobilklub Łódzki).
minację

41 DZIENNIK

ŁODZKI

nr 145 (10940)

WYNIKI 30 KOLEJKI Ul·
TRAKLASY: Widzew Górnik z. 1:2 (1:0), Ruch - ł..KS
2:1 (2:0), Pogoń Legia 1:1
(O:l), Lech - Zagłębie 6:0 (2:0),
Wisła Bałtyk 2:3 (1:1), Radomiak - Górnik Włb. 5:1 (3:11),
Leohia - Slr,sk 3:2 (1:1), GKS
- Motor 1:2 (1:0).
K.OI'łcow A TABELA .
1. GORNIK z.
ł!:18 18-11
2. Legia
41:19 86-19
38:2Z Sł-li
s. WIDZEW
4. Lech
38:22 41-31
5, Zagłębie
31:29 37-38
ŁKS
30:30 31--31
7. Ruch
29:31 28-28
8. Górnik Włb.
29:31 ~
9. Motor
27:33 30--36
10. GKS
26:34 22-28
11. Pogoń
26:34 29-35
12. Lechia
26:34 23-3ł
13. Bałtyk
26:34 22-35
14. Sląsk
25:35 34-38
15. Radomiak
25:35 29-32
111. Wisi&
21:39 19-33

••

Jemu

lD?'eSZt!l nczególnde
aa,,niebiHcy",
że
Di•
stracili w tym meczu 'bramki.
wdzięezajit

(S1ym.)

•
3 minut

pODIZ8J

Przez dwa cLn! miłośnicy lekkiej
atletyki pasjonowali
się meczem
dwóch
lekkoatletycmych
potęg
NRD i ZSRR. W obu zespołach na
stadionie w ErfUrcie
wyst~piło
wiele znakomitych zawodniczek i
zawodników. W pu1Dktacji ogólnej
zwyciężył zespół NRD 189:178. Równieł w rywałizacj! kobiet lepsze
okazały się zawodniC7lk!
NRD 88:67. Natomiast w punktacji męż
czyzn zwycięstwo
odni06ła ekipa
ZSRR 111:101.
Padło vriele znakomitych rezultatów. Nie wiadomo co wyżej OC'eniać: czy rezultat V. Maia w trójskoku 17,50 czy wyezyn
czwórki
biegaczy NRD w ntatecie 4x400 m.
Niewiele zespołów mote pochwialić
slę pokonaniem fl'Miicy I mltt. n.a
tym dystansie.
Wspaniale
r.aprezentowały
się
miotaczki radzieckie. G. Sewinkowa popisała się wspan°iał1t 1erill w
r.r;ucie dyskiem. Każdy rzut i zawsze „s!edemdzi8iątka". Natomiast
N. Li!S()wskaja pchnęła kulił na
odległość 21,73 m.

- trwającej do ostatniej chwil.i walce zakwalifikowali się do roz.
grywki ~inałowej Odbędzie aię ona
w Douglas (W. Brytania) w dni~h
28-29 września. W kOń<l')wej punktacji
zawodów
p6łfinełowych
(wśród mężcrz:rzn) wygrała· re'Pl'ezentacja Hiszpanii 85 pkt.
prli8d
Polską 85 pkt. (o wyżsrości rywali
zadecydowało, zgodnie z ugulaminem, zwycięstwo naszych konkurentów na 50 km). Oba te ~espoły
wystąpią w finale.
~
W Pradze, n.a strahovskim .tadionie, odbyły aię w sobotę lekkoatletyczne zawody zaliczane
do
punktacji Grand Pri.ir - 3ł Memoriału E. Rosickiego. Biel na 401>
m ppł wygrała G. Błaszak, która
czasem 54,44 ustanowił&
rekord
Polski.

.

*

•

•

N.asi wgrupie Jrugie1

W Amsterdamie odbyło się
11<>wa.nie mistrzostw
Europy
riatkówce, które rozegrane zostaillą
w Holandii od 29 wrześ~ (jo
6
października br. Polskie siatka.rk.i
znalazły się w grupie drugiej, razem 1 zespołami ZSRR, RFN
i
Fraincj!.
Siatkarze trafili równieł do grupy drugiej razem z CSRS, Hiszpanią I Rumu.nią.
'
Składy J)OZ06tałych grup: KOBIE·
TY - crupa I - NRD Bułgaria,
CSRS 1· Grecja; grupa III - Wę
cry, Holandia, Rumunia i Włochy .
MĘŻCZYZN! - grupa I - !lSRR.
Włochy, Grecja i Szwecja; g.ruoa
IIl - Bułgaria, Holandia, Fraincja
i Juaosławia.

zać się nieprzeciętnymd
umiejęt
nościami by obronić ten strzał.

•• •

4x400

Cieka.wsze wyniki: kobiety - 400
- J. Wysocka (AZS) - 62,38
sek; skok
w dal
- E. Sliw.a
(Start) 6,10 m; raut oszczepem E. Kłos (Start) 48,12 m, skok
wzwyż J . Kowalczyk (Start) 174 cm. Mężczyźni - skók w dal
- K. Kaniecki (Sta.rt) - 7,68 m;
110 ppł - K. Spychała (AZS) - "Wyczół" z Gościeradza.
J. 05kaldowicz z MKM „Dąbro•
14,1 s. (znów popsuła się fotokomórka); ·trójskok
- A. Grabarczyk wa" Łódź, 6-krotny mistrz Polski.
•
(Start) - 15,84 m; 400 - M. Sira z powod'lle.niem walczący o punkty
i
(AZS) - 49,23 s; 400 ppł M. również w Pucharze Pokoju
się
Zajdlic (AZS) 53,78 s;
100 - J. P.rzyjażni, sta.rtujący w formule
MarHcki (Start) - 10,99 1 (Junior 250, junior - najcięższych motoPrologiem (5,7 km) w Siedlcach
mł.): 200 P. Małolepszy (Start) cyikli, był tym razem zdecydowa- roz.począł się XXXIV kolarski wyś
- 22,13 1; skok wzwyż
J. Li- nym faworytem. Mimo kłopotów oig Dookołu Mazowsza. Na starcie
piński (Start) 203 cm.
(maj) z motocyklem (defekt skrzyni bie- stanęło 135 kolarzy polskkh ora:r.
gów podczae obowiązkowych treningów), na szczęście w porę usu- 6-osobowa drużyna Holandii.
niętych, nie dał tym raa;em si.ans
Wyścig, jak twierdzi R. Szurkoswym rywalom i był klasą dla wski, jest najsimiej obsadzoną kra.• •
sioe-bie. zdobywając najwięksZI\ z jową imprezą w tym roku. P-r6cz
Rozegraino
półfinał
Pucha:ru
możliwych liczbę punktów za obie za wodników biorących
udział w
elimi.n acje - łącz.nie 48. Po dwóch wyścigach dookoła NRD i Jugo. Swiata w chodzie sportowym. BarJuventus Turyn składa odwoła pierwszych, kieleckich elimina- sła Wili
przyjechali
na imprezę drro dobrze spisali się nasi awodnie od decyzji UEFA. O!wiadcze- cjach, gdzie wywalczył 34 pkt., i „Sztandaru Młod~h" wszyscy cz.o- lliicy, którzy po ogromnie zaciętej
nie takie złożył prezes Juventusu, uzy<ska>D.ymi w Piotrkowie · punkta- ł~i kol&rze. Obecni 1ą w kompleG. Boniperti, po konsultacji
z mi objął zdecydowane prowadze- c.ie uca;es1m.icy
XXXVIII
WP,
adwokatem, V. Caisottim de Chlu- nie w swojej klasie mając na wszyscy kadrowicze - szosowcy,
sano, wiceprezesem tego
klubu. swym koncie 82 ptk. Łodzianin jest !oo.dra narodow• torowców, a
„Kara nałożona na nasz klub
wygrał te:I: rozegrany na sakoii.- nRJwet.„ przełajowcbw z G Jlll1'0Szenakaz rozgrywania dwóch meczów czenie piotrkowskich
eliminacji wskim. St111rtuje na·we<t tam trener
pucharowych na własnym stadionie wyścig handicapowy
e
puchar R. Szurkowski.
N• atrze.lnicach minl'Z()fllrw EuroPl'ZY pustych trybuna<:h jest za prezydenta Piotrkowa, puchar „TyW prologu dom!.nowa.U
wlane py w skeecie zeepół w składzie
wysoka" - oświadczył dziennika- godnika Piotrkowskiego" I trady- torowcy. Zwyciężył L. Stępnlewskli E. Bednare:r;uk, D.
Chytrowskarzom włoski prawnik i dodał, że cyJnl\ nagrodę
„Dziennika Ł6d1- z Żyrard.owi&n1ki t>tied azoeowcem Mika oraz L Glyda zdobył tytuł
naraża tu.ryński klub m .in.
na kiego" - Zloty Kask.
Uznanie S. Krawczyikliem (Legia), A. S!kors- mistrzyń Europy w skeecie 'Pod·
znaczne straity finansowe.
kibiców zyskał też sobie z.awodnik kJm (Gryf). Czwarty był L. Piia- czas mistr-tw w Antibee.
stołecznego klwbu motocyklowego seC'lri.
Polki zgromadziły '11 pkt. i wyWł.<>ska prasa ostro lm'ytykuje de- R. Urbański, walcrząey
w dwóch
Natomiast I !!'ta~ I Siedlec do przedziły Szwecję - '°9 i Włochy
cyzję UEFA dotycz1tcą tragicz.nych klasach junior 125 i 1711 b, zal· Osttow( Mu. (131 km) wyg.r-ał Z. 395 pkt.
wyda.i-zeń n.a stadionie Heysel w mujący w obu t~h klauch czo- Jaskuła (Wielkopolska)
przed J.
Ponadto I:. Bednarew!k
zajęła
Brukseli. Podziela opinię działaczy łowe lokaity i miejsca na. podiurm Leśniewskiim (Ag.rotru!'l) I M. Ma- drogie miejsce z wyn!kie.m
186
klubu, pisząc o krzywdzie,
jaka d1a najlepszych. Dzle1nie walczyli zurkliem (Vi<!tor!.a). L!d~rM:l jut pkt., D. ChytiroWl'lka była. 5 - 181
dotknęła Juventus.
też najmłodsi motocyk.l.!ścl 13-17- J. Leśniewsld.
pkt.
lo- '7.F.F.F/'/'//'f/'//'/'/'.F/'ff.Ff.F.Ff.Ff,_,..r..r.Lr.U-..rI..rf..r,..r..r..r..r,..r. .r-'..r'..r'/I/,,.FJ'/',fLTiffI.NILTI.N'.FI-'-'LD"-'f..r..r,.N'I..H'I/I//I.H'III/I /II/I-'fII/IIIh
w
ppł

kilkoma udanymi zagraniami. a
po jednym ie strzałów o mało nie
zdobył gola. Jojko musiał wyka·

to
Równolegle 1 rozgrywkami pił rzył6. Po przerwie '°'podarze rzukarskiej
ekstraklasy
zakończyli cili się do odrabiania strat, lecz
mistqowską rywalizację przedsta- klasyczna, piłkarska kontra ostuwiciele drugiej ligi, Ostatnia run- dziła Ich zapały. Przy stanie 3:0
skończył 1ię jut mecz.
da spotkań nie była zbyt pomyśl· d1a Stali
na dla jedenastki pabianickiego Włókniau nie wierzył jui: w odstrat, natomiast &oście
Włókniarza,
natomia~t
łódzki robienie
Start zremisował wyjazdowe apot- zbytnio się nie wysilali dokumenkanie w Kielcach z Błękitnymi. tując 1wojll przewagę zdobyciem
Prawdą jest, że w drugiej gru- jeszcze jednego . gola na · trzy mlpie Il ligi końcowe rezultaty 1po~
,
kań nie miały żadnego znaczewa
GRUPA l · 1 Zagłębie L. - Olimdla obsady ostatnich miejsc w ta- J»_a 3:0 (2:0), Chrobry - StHon 0:1
Zawlaza - P>lut 1:2 (O :l), ~lęza
beli, lecz chyba pa.bianicoy sym- -(O:l),
Gwarcl!ia 2:5 (0:2), Zagłębie Włb. patycy mieli prawo liczyó na bar- Moto
0:2 (0:0), Chemik _ szombierdziej skuteczną grę swego zespo- kd 2:0 (l:O) . Victoria - Odra 3:3 (1:1).
łu. Tymczasem biało-zieloni prze- AJC.l Stal Sz. O:l (0 :0).
grali 0:4 (0:2) ze Stalą Stalowa WoTABELA
la trenowaną przez byłego szkolełł:!O
1. Zagłębie I..
31-Zl
niowca ŁKS i Bałtyku - Mariana
56-30
2. Gwardia
38:2'
Geszkego. Bramki dla zwycięzców
3. Szombie«"ld
37:23
31-20
strzelili: Smietana 2 (54 i 60 min.),
311 :24
łS-34
4. Odra
Weselak (31 min.) i Strzelec (87
łl-29
S. zawlm.a
35:25
5. 01lmp!.a
33:27
36-30
min.) Włókniarz w tym meczu grał
7. Plut
32:28
~o
w następującym składzie: Peresada
I.
Stal
&toosnła Sz.
31:29
23-28
- Sotyn, Komorowski, Bardelskl,
9. Moto
30:30
30-S7
Teodorczyk Skrydalewicz (Od 10. Chrobry
27•3'3
20-28
46 min. W. Nowak), Ciesielski, Bą lil. Slęza
U:34
3h-S7
kiewicz, Skibiński (od 56 min. 12. Zagłębie Włb .
26:34
31-38
15-28
13. V4ctorl•
tł : 36
Anioł) Urbańiak, Rosiński,
14.
Stilon
24:36
20-36
Goście od początku spotkania na15. Chemik
22 : 3ł
20-35
rzucili ostre tempo i raz po raz 16. AKS Niwka
19 :41
28-48
pod b:ramką Peresady dochodziło
do gorących sytuacji. Goście do nuty przed zakończeniem tej litoprzerwy dwukrotnie celnie umieś wej rywalizacji.
cili piłkę w siatce, a o ich przeSmutne więc było zakońcHnie
wadze niech świadczy najlepiej sezonu w Pabianicach. Wszyscy
stosunek rogów: 7-1 na ich ko- głośno :ae.stana wiali się czy na u-

k\ postaw• j&denaatki mtejsoo-wych miała świadomołć, :te po raz
ostatni w tych rozgrywkach poprowadził ioh do boju Andraej
Dobrooaek. Podczas zakuli&0wych
rozmów wiele mówiło się, is nowym szkoleniowcem ma być.„ Jacek Maołiciński. Sam zainteresowiany nie wypowiedział lię jeszcze
na ten tema t.„
Piłkarze Startu sremllOwall na
. wyjeździe a Błękitnymi Kielce 3:3
(1:1). Bramki dla Startu strzelili:
Gajewski (44 min) Łuczyński (67·
.
·•
.
mm.) i Krzyczmanik. (84 mm.), dla
gospodarzy: Gębura (35 min. rzut karny), Borycki (60 min.) i
Gniady (71 min.). Ten rezultat
trzeba uznać za 1ukce1, wszak bałucka
jedenastka wystąpiła osła
biona - brakiem Kasperkiewicza i
Barcza, którzy lłużll sąsiedzką pom<>Cll Widzewowi. Był to również
ostatni mecz trenera Ma.riusza Łaa
kiego, który tegna się z tym klubem po czterech latach pracy.
Wszystko więc wskazuje na to, że
nowym szkoleniowcem mia być były sz:k-olen!owiec Włókniarza Pabianice i ostatp.io kieleckiej Korony - Czesław Fudalej, Chyba, że„.
Awans <!o ekstraklasy wywal·
czyły
zespoły Zagłębia Lubin i
mieleckiej Stali. :zaskoczeniem ml~
mo wszystko jest sukce1 Zagłębia.
W momencie kiedy drużynę tę
obejmował,
jeden 1 najlepszych
trenerów mloc;lego pokolenia

LEKKA ATLETYKA. ~wieżo "11pieczony rekordzista świata w trójskoku Amerykanin
W.
Banka
zwyciężył na mityngu lekkoA;tJ, ...
tycznym w Berkeley ruultateim
17,07 m. .
Drug.i Y. Ueta (Japonia.) K1IOtowal zaledwie 16,36 m.
PILK.A NOżNA. W Koninie odbył
się mecz młodych piłkarzy Polski
i NRD (do lat 15), który wygrali
polBcy t>iłkarze
1:0,
zdobywc\
bramki był P. Choda·ltowskJ.
Pt. YW ANIE. Na r.a wodach wt
Wrocławiu
U4tanowiono dwa rekordy Polski. Pierwszy na 100 m
st. dow. mężczyzn A. Wojdat (O·
lim.pia Poznań) - 52,43 sek., drugie miej&ce zajął w tej konkurencji D. Andrzejczak (Start l.Mź) 54,21 1ek.
·
Drugi rekord kraju
uetanowll
na 200 m 1t. klasycznym
męż
czyzn A. Niemczycki (Sląsk Wrocl:a w) - 2.33,62 min.
ŁUCZNICTWO. W Sofii odbTW...
li\ 1i~ m.iędzY'll.U'odowe za.wod1 w
łucznictwie. Najlepszy wy:nik usyskała zawodniczka radziecka Ruatamowa, która w pojedynczej rundzie
FITA ustanowiła nowy
rekord
Zureniuas :R6iańskl majdow.ała alę świata wynikiem 1331 pkt.
ona na 11 miejscu w tabeli. Dziś
SZACHY. G. Szmacińska przegrajeat w gronie najlepszych polskich ła po dogrywce z Rumunką leman
z:espolów. W nowym sezonie zea- · w szóste! rundzie turnieju szachopół ten rozgrywać swe mecze bę wego w Tapolcy. Po sześciu rundzie n.a nowym, ślicznym obiekcie dach prowadzą Szm~cińska, Mira
mog,cym pomieścić 35 tysięcy wi- (Austria) l Gheinze (NRD) - p0 4.
dzów. Skoro jesteśmy już przy pkt.
tej jedenB11tce, to głośno mówi się
PIŁKA RĘCZNA. Polacy :u.jęU 5
miejsce w zakończonych w RFN
GRUPA II: Włóknl.an: - Sta>L St. AMS. W decydującym meczu pooWola o,ł (0:1), GórndJt K. - Korona konali oni Koreę Płd. 41:29.
3:0 (2:0), Polonia W. - Cracovia 1:2
KOLARSTWO. O. Ludwig wy(0:1), Polonia B. - Resovia 2:0 (1;0),
Avia - Stal M. 0:1 (0:2), Stal R:z. - grał wyścig kolarski Dookoła NRD
wyprzedzając
D. Radtkego i ;I.
J'agitellonia 1:1 {•1 :0), Hutnik - Igloopol l:J (O:O), llłękltn4 - start 3:3 Heppnera.
(1:1).
SIATKÓWKA. W
tiowarzys·kłni
TABELA
meczu kobiet RFN przegrała
z
l. •tal M
łO:ze
31-11 Węgrami 2:3.
2. Igloopol
38:22
40-23
W Tokio zakończył się między
3. Hut.ruk
36:2ł
35-19
ł. Górnik
34:2&
Ji-27 narodowy turniej w 1iatk6wc1 ko5. StaL st. w.
31:29
25-1& biet. W ostatnich spotkaniach KuSTART
31;!9
!19-32 ba pokonała Japonię 3:!, a ltorea
7 J'ag!ellonl•
31:29
27-~ Płd.
zwyciężyła reprezentacJ• jae: Korona
31:29
29-30 pońskich uniwttsytet6w S:O.
t. WŁOKNIARZ
31:29
23-25
10. Polon.ta B.
30:30
26-24
1:1. Resovl&
30:30
19--22

„

12.
13.

Błękitni

Stal R,z
Avia
u; Polonia W.
is: CTacovia

i•.

29:31
28 : 3ł

2'!:38
22:38
18:ł2

30-34
20-31
21-31
16-38
17--39

o tym, te nowym szkoleniowcem
tego klubu ma zostać Leszek Je1ierski. W rachubę wchodzą także
lubelslrl Motor i warszawska Lelia.
(lsymJ

Komunikat Totka
DUŻY

LOTEK

I LOSOWANIE

16, .22, 24, 27, 35, 47
dod. 32
II LOSOWANIE

5, 11, 14, 17, 19, 48

