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wdążeniu do odnowy moralnej

• bm.. w Odymi saikoóc:.cył s!ę
U Wahly Zjazd Ligi MQrsklej lltowuzyaenla wyiszeJ u:tyteernołcl. 'Jej 'POeza'!Jkl aięgaja 1918 r.
Udeetniey &!all!du "P!'llledMwilł &·
-letni daro'bek 4zdałaln-04e1 organi:aacji rea~ywow.a:nej w 1981 roku ipo 28 latach !Przerwy; ~yji:
li program. doziałMńa na 21a$t~
"-leitnią lkadeu-c.lll oraz wybra~I nowe władzo.

społeczeństwa
Szczególnym obszarem aktywności Patr.iotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego są d1:1ienia do odrodzenia moralne~o społeczel1stwa, obrona prawa i pra·worządności Problemom z tym
zi:dą,zanym poświęcono d 1>:11dniowe SlJotka·nle przł'wod•nkzących
rad wojewódzkich PRO'.N w Zaborowie k. \Var·s iawy

1

Urzędu

Go$1>odairJcl MQrsk.ie1
Nowotnik.

Ałun

Uczestfficy Kongresu Nauki PolskieJ · Nowy~ nieprzyjazny
rze
7 bm. w godzinach wieczornych, po zakońezenłu obrad III
Kongresu Nauki Polskiej, grupa ie·go uczestników z przewodnic:tącym ikomLtetu organiz.aeyjnego, prezesem PAN prof. Janem Kostrzewskim 'Przybyła do Belwederu, gdzJe z uczonymi spotkał się przewod'llfo"Zący Rady Państwa Wojciech
Jaruzels'ki.

krok
I

Waszyngtonu wobec ZSRR
DeJ)arlament Stanru USA zażądał w pią.t~k od z„•iąz.ku Radzieckiego aby w ciągu najbli?.szych dwóch ht cl.o 1 ltw:etn:a
1988 r. zmniejszył o 40 procent liczebność ocnonelu rłyo!oma
ty~nego stałych przedst.awiciel~tw ZS~R, Ukraińskiej SR!1 . i
Biało:ru11k.iei

SRR orzy ONZ w Nowym Jorku,

Usprav;iedłiwiając decyzję
Złożył

on uczonym gratubcje w
::i:wiazku z pomyśln~·m rtakoi1cze·
niem kongresu.
Na jego efekty
merytoryczne - stwierdził - trzeba będzie czekać lata, ale efekty
ps,•chol.ogicz.ne, społeczne s:i już
dziś. Wiaże się fo z autorytet.em
środowiska naukowego, z jego rola opiniotwórcza.; one właśnie spra·
wiaja., że :wydąr.zenie. Jaki.Tll. ~l

Portugalia

III KNF, mlalo szeroki wydźwi~'k.
Obrady tego forum uczonycli. bę
da też miały z pewnościa ~llłYW
na umocnienie -P:ocesów inkgra.·
cyjnyeh w nauce, szersze oodejmowanie wspólnych u mierzeń I działań. Kierowniciwu politycznemu i
oaństwowemu kraju bardzo zależy
na tym. by otrzymać autentyczne.
szczere oceny stanu nauki i jei
moiliwcśei; koni;res był po temu
okazją..

toku sp0tkania uczeni pod.idei :zwołania kon~resu, który przvczynit sie do przełamania o;•:lclu międz~·d>scvptinar
n,·ch barier w nauce i nakreśrn
Jej całościowy obraz. A'ktentowa·
no, że środowisko naukowe uowinno szeroko ucze#niczvć w d~·sku
sii nart pro\'ramem partii l tezaW niedzielę
rano w siedzibie mi na zbllżająey slę x· Z)azd
uarlamentu JX>rtugalskie·110 odbyla PZPR.
<PAP)
r;ię u.roczystość zaprzvsiężeoia Mar'o Soaresa jako orezydenta Republiki Portugalskiej.
_
ł
w uroc-•vstcl ceremonii wziął uę
<lz ia ł poorzcdni p•ez.vdent. Anton i " r:amslt:o Eanes wleJe osob!&
toś ei oortur,dskich i okol-0 50 !!OŚcl /
„ .
zaitrltn ;czn,•ch. 't'.śród któn~h bySonda kos;nt,:zna~ „Weg~ 2 1ecąe
ło o:eclu s.zN'óW nań:>tw i s.edmlu śl e:n. JJW-C} ,..opr~e?n tr.:U. OSHtt
~zefów r;oadów. m in.
prezydenl ?eła 9 bm. •W godzinach rannych
Frsncii Francois Mitterrand. wlce- Kometę H,alley~,
Pi;-zeprowa.d:t11a
orez,·den• Stanów Ziednoczonvch ona bezposredme oom1arv ! ooserGeor;?e Bush. nrem'er
Hiszpanii w_acje komety. W ten S{)OSob _soelFelii:>e Gonzalez preml"r 'Włoch mone zostało jedno .,, 11ł6wnych
Beit!no Craxi. '
zad!lń misji „Wega" - &potkente
d woch sond :i kometą
Halleya
Pełny program badawczy kosmicznej misji obejmuje stały cykl 'POmiarów I obserwacji. Każda sonda miała do wykonania 5 t.rwajacych po 2.5 godziny seansów badawczych. Daje to łącznie ok. 25
godzi.n badań komety w bezpośre
dniej bliskości - w tym o:k. 5 godzin analiz i pomiarów w Jef wne.·
trzu.
Obie „Wegi„ dostarczyły ogromnej ilości bezcel1!nych mateTiałów
naukowych. Uzyskane daine trzeba
.lednak opracować - oo wy:inal(a
„ABSURDALNY l\URATON"
jeszcze wiel e '!)1'acy I ujmie duiio
czasu, Uzysklll!le jui obecnie - na
Kledv małżonków Vacheur s
gorąco, z bezpośredniej tra'!lsmisii
Francjf zapytano, czy
goto'Y!
- informacjo wzbogacają znacznie
byliby powtórzyć swą
podroz
naszą wiedzi: o kometach. Okazało
przez Afrykę, jednomyśln~e ,odsię, ie wewnętrzna struktura kopowiedzieli: „za nic w świecie".
mety jest; zgodna
z dotychcza8
4 tysiące kilometrów od algier•
przyjętym! modelami. które były
skiego miasta Tamanrasset d4!
ustalane
teoretveznie
ZaskocieAbidżanu na wybrzeżu Zatoki
niem dla uczonych były . natomiast
Gwinejskiej 41-letni
Gerar~
rozmiary jądra komety. które oVacbeur pokonał.„ biegiem, zas
ka7.ało się znacznie
mniejsze ni7
je~o zona Sylvia przejt'chała na
dot;\"ch ezas orzyp11s1..czano i w doro'l'l·erze. Pokonvwali oni w ten
datku złoi.one lest z dwóch części
S<JIJ~Óh
Po llk. 45 kilomelról\'.
Pierwsze no.miary
wykazały
7.E'
dziennie. 3{4 te.i
gigantyc-zne3
kometa ~mituje pył I i?a-z w spowyprawv przypad ł o na pustysób niere!l'tllarn:v. W otoczeniu ko~
'nie Sahara. 11:dzie upał siegal 60
mety przewamją
drobne czastkl
stopni.. Podnoszone przez wiatr
P,Vłoiwe.
eo ma t.stotne :znaczenie
strumlenil' piasku zwalały
'li
dla beznierzeństwa obu sond kos.nóg, przeszkad1.alv w oddychaniu. Mimo licznych przeszkód 1
trudności Gerard i Sylvie dotarli do celu.
W

· Zaprzysiężenie

kreślili celowość

prezydenta

'I

Przyl eciały

STATUA WOJ,NOSCI MA
W ZŁYM MIEJSCU
Inżynierowie
mont słvnnej

RĘKĘ

nadzorujący reStatuv Wolności

w Nowv .Jorku odkrvli, ie tny
ma.ią,ca
11o•łaci

pochodnie prawa ręka
przed
prawie
tro latv zam„ntnwana nir?god.
nie 7. urn.i<'ktem Gustav~·a i\lffe·
h. łłń7nica w-vnosi 46 cm
·
hyla 11nvczyna pęknleć • ~on·
~trukc,li w na.i,.;łahsavm n11eJscu
Kon.<trukrfo. wnriorniono nir na
11rawia.ląr .i~dna k bh:d1• pon ie·
waz u:maoo. ie nie nalezv w
ni~tV1ll

?:Ostała

7mfcnfać

nej u 7ahvt"k

hudo\\. Ji uz,....,,
1

hl~torvC7.nY

Z'!.STOSO\VANIE L!\SERA

W fabryce naczyń szklanych
w· 'Sal>';oiarjan IWęitrv) ro7.po
„rńbv l:ll.sto,owaoia lai>1er:.>
~· prorP..~ie nrorluk !',ii. Chodzi tu
..:!ównir o w,·climinowanie ora
cy recznej przy
szlifo waniu
trawerowaniu i dekora cji ~zkła
Za ""mon~ !'l'Omirnl la~prowvc1'
U7V~kano
~urrvfir711„, ornamen
ty na ~zkle najhanl>iP.i przypo·
minające
starożytną,
obróbke
~7.:kła 'w Chinach.
częt11

J. Baryła podkreślił, te walkę r
wszelk'mi przejawami zła należy
traktować jako długotrwały
oroces, obe.imujący wszystkie dziedziny społecznego życia A więe nie
tylko orzeci wdziała nie przestępczo
ści. patologiom, ale również walka
z takimi z.iaw.iskami jak lekceważenie pracy. „bylejakość" w o:odukcji, nljaństwo na terenie zakładów i instytucji, cwaniactwo. zawiść w stosunkach międzv1L1dzkicll
a ~ogancjn osch1c~ć
i forma·l'izm
orzl'dsta w i cieli ru:lminisf!:.acjj w stosun:rn do obywatelL społe.czna znieczulica. kult
pimfądz.a i szerei
inn'l"C'll Trzeba przywró.!ić - oow'edzial se'n·etarz KC - właściwą
wartcA« takim poiędom jak honor.
g·odność narodowa. etyka zawodowa:.
J. Baryła Podkreślił. że odbywAjąre s;ę obecnie wojewódzkie narady aikt:vwu środowiskowel(o. nolwięcone problemahce
moralnel!O
brei 'voli. ·dla ~:vs~~„.:;t.l:1rh orj!an:„ od.rodzenia l zwalczaniu zła, uorac.li soolec;mvch
; or-li\vcrn:<'ch;
(Dalszy ciąg na str. 2)
jest tu m!c,isce i d!1 Kościoła.

Wskazywano m. In na koniecztworzenia ogóląospo!ecznei:o
front'll przeciwko orzejawom zła.
intensyfikowania procesów wychowawczych w duchu poszanowania
nrawa. podniesienia społecznej ran gi sędziego . prokuratora społecz
nego ławnika. kuratora. Mówiono
także o uµowS'lechnianiu dobrych
przY'kla<lów i doświadczeń rzeteJnej
i uc~ciwej pracy.
obywatelskich
po;ctaw.
SekTetarz KC PZPR Józef Baryła
wskazał na ścislą
więź miedzy
ldrowiem moralnym społe~7.enstwa
a stanem naszej gospodarki. m!ę··
dzy sku t.ecznością zwalczania zla
Sl)oł<'czneg-0. a trw~!ościa stab'lizac.ii życia - w naszym kraju. Zdecvdowa nym działniom orawno-ad111i·
rrfstrac:<'iri''ln
winno towarzyszyć
"'er<;kie s~ołeczne wsnarcie. wvt·vorzen'e
atmosfcrv
społeczne;
".'.'rażJ;\;,·ofc; na zl.; .Te.! to pole do
:l7.i2lania dla w<:z,·stk'ch ludzi do.
n-OŚĆ

Nowym prezeeem L\g! 'Mors'kte1
wybrany został minister, klerownlk

2'' •I

szyngtonu,

rze·cznik

opz

W;o,.- ku Radzieckiego i Organizacji Na•
misji amery- rodów Zjednoczonych.

kańskiej przy
oświadczył. że
Nowe kontrontacvjne no~:.mlęc.i-e
„rząd USA jest. od dłuższego czasu rzą<lu USA doda.ie TASS
zaniePo!l!ojony nieuzasadnioną wiel- świadczy, że oew,ne koła \V Wako.ścia. przedstawicielst\\·a radziec- :>zvngton:e zleklv s:ę
moż!iwości

kiego p:-zy ONZ i dodał. iż si.anowi ona „za grożenie dla bezP'"Crf'ń
stwa narodowego Stanów Zjednoczonych.
Strona amerykańska powołuje sie
na tv. że personel radziecki
w
ONZ w~·nosi Zi5 osób. POdczas gd.v
USA mają w swej misii przy nowojorskiej siedzlbie ONZ 126 dyolomatów Arg·ument amerykański
n!e uwzględnia okoHcznriści·, iż mi.
sja USA oracuje- na teren:„ wlasne~o kraju I w razie u.:>trzebv kcrzvsta na bieiąco z pomoc
dod atkowel,".o nersonelu w
,·o,·ym
Jorku i w Waszvni:tonje
Agencja TASS oświadczyła.
ie
·iądanie, z .Jakim w~·stap!J Departament Stanu. jest nowym
nieorz:vfaznym krokiem wobec Zwiaz-

me
mtctn:l"ch. Przy

ln'Ybkości

~.„,... - - - · · - - - --

'Tajemnicza organizacja „Dżihad
Islami'' ($więta Wojna Islamu} prowadzi w sposób wyjąlkow<> bezwz?lędny walkę z rządem :kancu·
skim, uprowadzając w nocy z soboty na niedzielę kolejnych e:z.te•
rech zakładników - dziennikarzy
ekioy telewizyjnej, którzy filmowali manifestację polityezno-reli·
giin11 innej organizacii integrastycznej. 11azbollach6w (Żołnierzy Bo.ta). Samochód z rkipa 1~trn·mano

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

w samym sercu Bejrutu - pr:z.y
stadionie miejskim. Wiadomośc o
tym porwaniu rozeszła się lotem
błyska wic.Y w środowiskach politycznvcb i driennikars\dch Bejrutu,
budząc zroY.umialv niepokój co do
dalsze~o losu tocz:i.eei s~ę rozgrywki.

.. Sprawa
francuska"
nabiera
szczególnego znaczenia, bowiem liczba uprow!!dzonvch siła obvwateli Francji WiTOsła do ośmiu osób,
z tvm. że co najmniej dwie zagrożone sa wyrokami śmierci,
Do BejrU<tu. Damaszku ł .Bagdadu udaia się specjalni wvslannlcy
nadu francuskiego dis żnalez!en!a
sposobów ratowania uprowadzonych.

I

Wysłannik papieża

na Bliskim Wschodzie
W niedzielę rano
przybył
do
Bejrutu .sekretarz Rady do Spraw
Publicznych
Kośctola
(minister
spraw za11ranicznych
Watykanu).
arcybiskup Achille Silvestrini. Emisariuszowi papieża Jana Pawła D
towarzyszy członek owej rady
Jean-Louis Tauran.
Delegacja Watyka:r:iu, która 'Pl"ZYbyła do Libanu z Cypru, ma od·
być spotkania z libańskimi nrzywódcaml religijnymi I p0litycz:nym!.
Jak wynika z komunlka,tu Wa·
tykanu, papież Jan Paweł I l p0d·
l1:1ł decyzję w sprawie
wysłania
te.l misji, 'Przejęty ,,stała troską o
sytuację w
Libanie, która stała
się jeszcze · bardziej
krytyczna
wskutek
rozwoju
wydarzeil w
ostatnim czasie".
AFP zaznacza. ie no raz pierwszy pap1ez wysłał
na
Bliski
Wschód emisariusza tak wysokiej
rani'(:! r. misją o charakterze politycznym.

skowronki

ł

odbyła się masowa demonstracja
związku z zamordowaniem premiera
demonstracji ud3iał wzlęlJ obcokrajowcy

bm. w Sztokholmie

ko ti:rroryzmowi w

Olofa Palme. W
kuJący ten kuJ.

·

CAF -

C:rttrlan. Marceli

przeciwS1wecjl •

zamtesz-

Reuter

ła

o

(INFORMACJA
Wiadomość

o oreanizowaniu w
sierpniu br. pod Budapesztem jed·
nego z. tegorocznych
wyścigów
Formuły I zelek.try-zowała sympatyków tego sportu nad Wisłą. Nie
każdego stać przecież n.a to. a by
„na żywo" oglljdać automobilowe
szaleństwo
na
torach Francji.
Włoch czy RFN

WLASNA)

w'l!j, i: Polskl będl\ org~l:zowane
specjalne wycl~I na węgierska
edycję wy.Acig6w. Łącznie w wyjazdach tych. 'Pt'Zygotowywanycb
oI"Ze:i: Po}skd Zw!ązeik Motorowy
uczestnlc:i:yć będzie o'k. 900 osób

w 4nla łsfsłeJnym łla Łod r.ł
przewiduje następu Jl\ea 11or;o de:
zachmurzenie d ote 1 większymi
nrzejdnleniami. Motll wy opacJ
m:tawkł. ltano m~ła lab nm·
itlenle. Temp. maks. w dzieti 11·
k oło 5 sł. Wiat r sJab.,, I
Il•
miarkow:i.ny
klet:unk 6w
11
wschodnich.
O godz. 19 ciśnienie, wynosiło
1000,5' h P a, tj. 750,3 m m.

„

P<>lskl.

Tmoreza. pttewidz!ana na 4-5
dni. ma ko~ztować ok. t3-15 tys
złotych, w tym 1'M!!"w!dziano bilef
wstępu za ok 100 !Grintów. Bilet
.Tak ooinform<)wano dz!enn!kaN:; ten będzie wa!ny na dwa treninn• n'rd 11 1\·'1e; !~n11ferencji praso· g! I bieg 11łówny, ogląda.n. s tr:r·
buin stolących.
Noclegi organizatorzy uipewnlalą w domach studenoklch, na kemoin2ach I w kwaterach prywatnych,
/

Ocieplenie 11oowodowało rueb w
przyrodzie. Coraz w!ęcel ptaków
Powraca z zimowveh wędrówek do
rodzinnych stron. ostatnio do południowo-zach<>dnich rejonów Kle·
lecczyzny przyleciały skowronki
Obserwuje się także przeloty klu·
r.zv dzikich l(ęsi. które ciągną z
on't1dnia na północ.
W lasach święto'krzysk!ch kwlt·
na p!erwsz" krzaki leszczyny, na
"alęzil!.ch wierzb pojawiają się pierws~e bazie

Zm. T. lłlewezen ko .
noeta i maliarz
1941 - Zg, w O~w ięcimlu K.
WóJclk, d:lffalaez SDKPiL i KPP
1S61 -

uk ra iński

&tota nanycb et:as6w polep
na tym, łe prtemien la~ one
wszystko w n ablon, sch emat J

fraze.1.

J alk na razie, brak
blim;rcb
szczegółów na ·temat tych wycie.
cze'k. Przedstawiciele PZMot. za.
nowiadają więcej konkretów
pod
konlee marca.
(tteRl

(W. llozanow)

U mi chn si

w Kairze

j15-letn!
szantazysta
Pewien mieszkaniec Lipska nad
w woj. radomskim olrzy·
m:d newne110 dnia, skre!lońy dzie·
cięcym ols.mem list. w kt6rvm fa.
dano nk uou w wv sokości lQ tys
zł.
W wypadku nieotrzymania
teJ sllmy. nadawca i:roził wybi ·
ciem szyb e>raz wytruciem króli!l:ów. Szantaźowanv z~losil się do
RUSW Sprawcę, pogróżek wykrv.
to. okazał sle nim eleszaev sie clo·
brą opinia wśród nauczvcieli i ko·
legów.„ 15-IID;ni chłopiec.
CPA Pl

Porwanie dziennikarzy francuskich

I

spotkana

9<ir.: f>tfaa .e.1 % -i
km/5.e':!:. zderzen:e z cząstkami pyłowymi o masię
do O.l g daje
efekt oodobny do uderzenia ,uli
kaqbinowei
rPAP'

.s:>nd ~ k"met~

znaczne~o i trwałel!o ocienien ia w
stosunkach
rad zi>?cko-a mery•ka 11skkh i w s-; tt:i).c.ii ri:liedz:vnarodowej. która to :noiliwość poiaw!la
sie po genewsklm suotkan!u Mi·
chaila Gorbaczowa ...
Ron.aldem
Reaganem i chcą ją u. wszeliką
cenę zniweczl'Ć . .
W noe!e werbalne.I do stałego
przedstawicielstwa USA przy ONZ
sekretarz i?eneralny ONZ p0d.kre·
ślił. że to posunlecie rzadu ameryk::1ńslticeo i\'st n"e do po~od~enia
z m i ~clz•: narodowymi zobowiąz11niami US\ "::ibec ONZ.

---

BEJRUT

Wraz z sobotnim przemówieniem
Hosniego Mubaraka do narodu
wvitł oszonvm na wspólnym posiedzeniu obu ·tzb parlamentu, życlE'
w Kairze wr6c!ło do normy. Tego
dnia o szóstej rano zakończyła się
ostatecznie eodzlna t>01ieyjna, a
ostatnie poja-zdy opancerzone zje·
chały
z ulic. otwarto uczelnie
I ll7!koły,

Wisłą,

Przemawiając

A ŁKS - Górnik 0:0, GKS Katowice - Widzew l:i
A Zwycięstwa koszykarek ŁKS I Włókniarza Pabianice
A Fulbolistkl z Teofilowa na 4 miejscu w BMP
(~zczeg61y

t pozosl:tle

inform~rje

sportowe na str. 6).

w

pał"lame!).c!e

orezvdent wyraził pogląd, że naród edpskl nowledzlał „tak" w
swoistym referendum w sprawie
rzadów Drawa. WSJ>6łdz.iałająe •
władzami w okresie obowlazvwa ·
nia J?Odzlnv J>Olicyjnej, o,doszonp·
w odnowiedzl tul bu.nt 17 tvs„ 1aft ,
oodano oficjalnie. iandarn16w 7

~ntralnych 1!ł bezpieczeństwa.

..,.. Takf kalkulator
przy.daje
tez na lekcji hi sto ~li: 'PD·
mnoZ:vH 38 przez 47. ttodzielisz
11rzez 2 I dodasz 51'7 - i oil
bitwy
pod
r"zu masz datę
Grunwoilc?em !
s ię

Uchwała XXVll Zjazdu KPZR Post~. ~~.~~~~:~c~~~..w-~~~~~
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gospodaaice

jest czynni- zJ;ealizowania 'Program.u
0

wowych ·iillteresów krajow :r.n:eszo- RWPG

GOS POD AR Czt GO I SPOHCZNEGO ZSRR
NA .lATA 19~6-1990 I NA OKRES DO 2000 ROKU
W g;łów;nych lkierunlkach rozwoju gospoda•rczego I społe.czne
go ZSRR na aata 1006-1990 i na okres do rr. 2000, z.atwierd.zonych 5 ban. iprzez XXVII Zjazd KPZR, loltwierdza się m. in..
że Związek Ra<lzieeki ,plan.uje do końca XX w .ieku stworzyć
potencjał ,go.spodarczy 'O()(l. wzg•lędem skali w przybliżeniu r:ówny temu„ jaki s.tworzono w !kradu w ciągu wszystkich :poprze-cLnich la1t wfa<lzy radzieckiej. Do r. 2000 ipla;nuje się '!JO.dwojenie dochodu 111urndowe,go, W pmybliżeni.u dwu1k.rot.nie zw.iększy
'ię wydaj,ność tpracy.
Dok.ument 1PQd1kreśla, :!:e w clą,gu trniniO<llyc~ pięci•U lat znacznie wz.rooł potencjał gospodairczy !kraju. Dochód narodowy
ZSRR zwJększył się w po.równaniu 11 1980 r. o 17 1p roc.
.Z.SRiR, !który już wcześniej wyS1Uną1l się na pierwsze miejsce
na świecie w wydobyciu ll'opy naftowej, w ubie.głej pięciolatce
osiągnął to w wydobyciu gazu.
pzię.ki XOZ'Woju go.s.podaT!ki ,j wzrostowi jej efektywności podniost się materialny i 'kultwralny poziom życia społeczeńs.twa.
W ZSRR konse-kwentnie rozwiązuje się ,problem mieszkaniowy. Oddano do uiy1tku domy mieszkalne o łą.cznej powier~
cbni ponad 550 mln m kwadratowych, co pozwoliło po.prawić
warunki mieszkaniowe rprzeszło 50 mln osób.
Związelk Radziecki coraz aktywniej uczestniczy w między
narodowym podziale :pracy i utr.zymuJe st'oswnki handlo1we ze
145 krajami. Umocniła się współ,pra.ca ZSRR z !krajami RWPG
i z innymi ipafoltwami socjali.styczny.rfti, pogłęhiJa sit'! socjaJ.isty,e zna integracja gospodarcza.
Dokument podkreśla, że do !końca stulecia w kraju umieil'Za się zrealizować i!'O.Zległy program 11połeoczny, .zwif}kszyć realne doc.i.ody na jednego mieszkańca o oo--ao !Proc„ w tym do
· lS90 r. o 113-15 proc. Planu1je sii: oddanie do u.żytku domów
mieszka1ny00h o łącznej powie<!'Zchni co najmniej 2 miliardów
m kw„ zaś w cią1gu 111ajbliższych 5 lalt - 5165-570 mln m lkw.
Główne ikierunki zaikładają zwięikszenie
prod.ukcji energii
elektrycznej w 1000 II". do 184Q-1880 mld kHowatogodzin, z tego w elekitro'-"'Tiia·ch ll>to.mowych - do 390 mld !kWh,
W roln.ictwie pnewiduje się w obecnej .pięciolatce zwię~sze
nie fredniej rncznej ;produlkcji globałnej o 14-16 proc. Globalną produkcję zbóż zamierza się do'Prowa.dz.ić
w 1990 r. do
250-2'55 mln fon.
W irozd.ziale dokumentu po§więconym rozwojowi stosuinków
gospodarczych z zaigranoicą mówi się, że ZSRR na wza.Jemnie
korzystnych i · '!'Ów.no-prawnych
zasad!Loh ,planuje Tozwijanie
staitrilnych stosunków ha.n.d[O<Wych, gospodMczych I nau:kowoteclrn!cznych z zainJteresowanymi
k .rajami kapita1istycznyml.
Zakłada się kon·t ynuowanie konse!kwentnej realizacji uz.godniony0ch dt.ugofalowych programów stosunków handlowych, gos-.
podarczych i naUJkowo-techni·cznych z krajami rozwijającymi
się. Będzie się im ipoma.giać w budowie obiektów przemysło
wych ! energetycznych, rozwoju transportu, mechanizacji rolnictwa i meliora·cjl, w ipos;r;uikiwaniu za<SObów surowców mineralnych i ipaliw, w kształceniu wła.-mych kadr ~ w innych
-dziedzinach.
Dokument stwierdza. te ZSRR będzie wszechstroninie doskonalić i wzbogacić wspóŁpracę gospodaTczą z bratnimi krajami
socjalistycznymi na ,gruncie konsekwentnej realizacji tostanowień ina.rady gospodarczej na najwyższym
szczeblu krajÓ'*
RWPG.
KC KPZR - stwierdza si~ w zakończeoniu - wyraża stanowcze 11>rze'konanie że cele, które pamla stawia na dwunaste p:ę
ciolat·kę I na okres do roku 2000, 11:ostf~ osi11gnięte.

światowego

•

e

„Taklego , wspaniałego
święta
k~bie~, nigdy_ j~szcze nie prz~ży~ysmy - mow}la ze wzruszeni~~
Jedna z ipań, ktore wraz ze swo1m1
dz:iećmi za1proszone zostaqy w sobotę do Urzędu Miasta Lodzi. Było
to spotka~ie , podsumowujące

ZSIL Zdzisław Ignaczak, 'Przewodnicząca ZŁ LKP :tanina
Sllska-Janakowska,
przewodniczacy ZW TPD Adam Walczak,
kull'ator oświaity i wychowania Bohdan Cegielski.
z du.mą _ bo jaok:~e mog•ło być
p1erwszą ~dyqę pięknego k~nkur- i•naczej _ martki ;przyjęły odczytasu, zorg·a1.11zowanego w Łodzi prze7 nie werdyktu ikomkursowego, A oto
LLgę K~b1~t P~lsk1ch oraz .K_µrato- laureaci: za <prace plastyczne (było
r1um Osw1a1ty 1 Wychowan ia. A temat brzmiał: „Moja mama i jej
praca". I ,właśn i e la,ureaci glów~
nyc~ nagrod w;az. . z bohaterkami
swo1ch ipra.c: spotkali się z władzami miasta
członkiem
B iura
Politycznego KC. I
sekretarzem
KŁ PZPR Tadeuszem ~zechoow1ąza
wiczem [ ll)I'ezydentem Łodzi
,
Jarosławem
Pietrzykiem,
Obecn.;
byli także wi<:eprzewodniczaca ŁK płatn1"czych
SD - Wanda Klajs, wiceprezes WK

Ref1nansowan1e
•
•

ZQ

rwcior~j zgłoszeni(;

1-dziś·

••*•

'-~OGl;OSZęNI~

DURA Paweł. Moszczenica, ul.
Cmenitarna 18, zgubił 'Prawo jazdy.
NAUCZYCIEL angielskiego - potrzebny, 55-84-53.
7742-g-E
BLACHĘ czarną 1-1,5 mm powyżej tony kupię. 34-15-84.
7741..,g-E
SZWACZKA rękawiczarka po~rzebna. Ofeorty 7708 Biuro Ogło
sz:có , Piofrkowska 96.
ZATRUDNIĘ elektromechanika lub
elektr.v ka . Ofe rty 7734 Biuro 0l(losz:e ń P io t rko wska 96.
HISTORIA, Markiewicz. 34-!JJ-51.
7686-g-E
sprtedam
RUBIN używany
7658-g-E
51~24-19.
PIANINO - sprze dam. 86-39-50.
7659-g-E
SYPIALNIĘ, stoło wy (używane) sprzedam. 84-42-20,
7684~g-E
SZWACZKĘ do ·k oszul polo w pracowni - za trudn i ę Okolice Dą
browy. T e l. 34-35-27.
764G-.g -E
„126p" - sprzedam. 74-07-7'1,
7743-·g-E
KUPIE „Ken-Tiki" lub „Trapez".
33-80-61.
20409-g-E
SPRZEDAM se \tment - stan surow y (~trak c yjna d zielni ca) . Ofe rt y 201i8 Biu r o Ogłosze ń S ienkiew ic 7.a 315
POS Z UKUJĘ
wł aści ciela 'ko parki
13-6i-fi0
20416-g-R
FOKSTl'iUERY - sprzedam . Tel.
33-~1-!l6.
20408-g-E
ZGINĄŁ
cza r ny pudel. Nagi!'oda
W ysoka 10114 m 25
20401-J(-E
ZATRUDNIĘ instalatorów sanitar11.vch
i
gazowych,
Siennicki
74-96-34 (cały lub pól etatu).
20372-g-E
TECHNIK - mechanik. prawo jazdy pode j m ie pracę 55-19-29.
2031.l-g-E
SPRZED :\~I „Spectrum" . 33-74-25.
20393-g-E
SADZONKI
pomidorów, 16-92-10
Gilewska.
20~92-g-E
SPRZEDAM działkę 57-06-63
20367-)!-E
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W dniach 8 i 7 ml'!rca w Pa·ryżu
odJbyło się spoit,kanie delega1cji 'POlskiej z urzed.stawkielami .rządów
zachodnich krajów wierzycielskich
uczestni-czących w Kluobi e Paryskim. W spotkaniu uczestniczył w
cha ra•kterze obserwatora przedstawiciel Między na ro<lowego Fundusz.u
WahLtowego,
·
·
W wyniku negocjacJi oparafowano '!Xl<rozumienie dotyczące refinansowania I restruktu·r yzacji
zobowiązań płatniczy~h Pol5'ki wymaganych w 1986 r. z tytuł111 kredytów g1wararutowanych przez rządy
krajów zachod•nich.
0

8fif&
SOBOTA, 8 MARCA

A . Godz, 9.15. Ozorków,

przejazd
koleJowy przy , ul. Suchej. Na otwartym na chwilę przejeźdz ie kolejowym
pociąg linii L6dż Kutno zderzył
się z zaprzęgiem konnym prowadzonym przez nietrzeźwego Kazimierza
A. Prowadzący zaprzęg doznał ogólnych potłuczeń, konie zginęły
na
miejscu.
A Godz. 10.00.
Strykowska
101.
„F;at 125 p" kierowany przez
Janu~z:i M. na skutek nadmiernej pr~d
kosc1 uderzył w tył
stojącego
na
przy<tanku au1.obusu
MPK
linii
„60/2". a następnie
w tył „Fiata
126 p", Pasażerki samochodu Barbara M, I Jl-letnia Monika M. doznały

obrażeń

ciała.

Kilh\sklego Marca. Tadeusz O. (lat
55) wszedł
nieostrożnie na jezdnię I wpadł pod
samochód „Zaporożec". doznając urazu głowy I podejrzenia
wstrząsu
mózgu.
A

G~dz .

17.35,

A Godz. ?2.47, Marchlewskiego 85.
Spalił się pusty barakowóz naleiący
do . LPBP. Prawdopodobną przyczyną
pozaru było zaprószenie ognia. Straty - 50 tys. zł.

NIEDZIELA, 9 MARCA
Godz. 18 55.
Karzeńcow3
25.
Zwarcia instalacji elektrycznej byłq
nr.iyrzyną 5paleni=< ~le pakamery na.
loząrej do PBPL Południe.
Str>ty 20 tys. zł.
(jsb)
.A.

Rady Społeczno-Gospodarczej

1POziomu w eile-

~:~~::1~:;:~~::;:te:;u~ kim
~i~~~i:i;~~:::.:r.fe··::~~~

ziś odbędzie 1ię inAuguracyjne posiedzenie Rady Sp<>łeczno-Goapodarczej
przy
Sejmie. Po iraz drug i w
Stowarzy.sze.n<la
PAX odlbyła
historii polskde&o iparlamellltairyzmu
utworzone zostało tego rodzaju cla·Region Ł6dzki PAX, Radę Ł6dzk~ lo. Rada przy Sejmie IX kadenPRON I ZŁ TPPR. Problematykę cji liczy obecnie 239 członków: .
postępu
nau.kow<>-technicznego w przedstawicieli załóg robotniczych,
RWPG 11>rzybli!i:yli: Witali Gabełko rolników, spółdzielców, rzemieślni
- kierownik gru.py lektorów Do- ków, or.gani.za.ej! zawodowych
i
mu Radzieckiej Naulki i Kulltury społecznych,
stowarzyszeń
twórw Warszawie oraz dr
Zdzisław czych, organizacji mlodzieżowych.
Namlecińskl z
Ponrzednicz.ka obecnej ndy, któUrzędu
Postę,pu
Na1111kowo-Te<:hnlczne-go i Wdrożeń ra dzi ałała w VIII kadencji, stała
Rady
Ch.)
- _ja:k
oceniano
_ _ _Mini&tr6w.
_ _ _ _ _ _ _ _ _(Z.
__
_ _się
__
_ _powszechnie
______
__..__

O
~a~:~~·wmd~~f?"oo ~~~= ~~~~e:cjz~~~~:: ;~~
rillllJlku.je

taikże

możliwość

~óil:-

roku kraje członkowskie RWPG
przyjęły do reaJ.izacji 'Program ;postępu nauikowo-te-chnkznegó ao ro-

ku 2.000. Pozwala

on skoMentro-

wać się ~czególnym przemysłom
krajów
członkowskich
na tych
dziedzina.eh, w !których mają największe osią1gnięcia i najnowocześniejsze ll'ozwiąa:ania, ~!Przy finansewym WS'Parciu
całej wsp6ilnoty
grurpowym
korzystaniu
z efektówd

prac zairówno za1plecza naukowobadawczego, jaik i zakładów wytwórczych.
Srzcze.gólne :r.na,c zenie ma l\VSpólpraca międ.zy
Polską
a ZSRR
Ogromną wa.gę 11>rzywiązuje się do
rozwinięcia
produkcji nowoczesnych maszyn i u.rządzeń o niskim
stopniu maiteriałochłonności, a więc
głównie obrabiarek
sterowanycll
numery.cznie, centrów obróbki, elastycznych modułów linii produkcyjnyich, maszyn cyfrowych., robotów, m.ani.pula.toT6w
automa;tycznych. rozwij,ana będ.zie produkcja
środ•ków słwżących ele.k•troniza.cji i
a utorna.tyza.cji, Rozpoczęła się j.Uli
bezpośrednia współpraca lJr<:e<lsii;:biorstw i organizacji gospodarczych
i naukowych obu krajów. Ma ona
tę zaletę, że ' wymusza
w ip'I'zedsię1biorstwach

ją

Amerykański
Podczas ipobytu w Manili! przepodkomisji ds. Azji i
Oceanu Spokojnego Kongl!'esu USA
Stephen Solarz poi.nformowal o
zamiarze nądu amerykańskiego Istotnego zwiększerua ;pomocy wojskowej
dla Filipin na >p0kzeby
walki :z wewnE<trznym „lewicowym
niebe~pieczeństwęm",
Przemawiając
na
uniwersytecie manilskim
zaapelował do nowego rządu filipińskiego, by OJ)ierajac się
na
USA, rozwinął szeroką ofensywę
na ipozycje sił lewicowo-demok,ratycznych w !kraju. Według Solarza, działanie tych sił zagraża burżuazyjnym podstawom · społeczeń
stwa fiLipińskie)!o.
Przedstawiciel USA nie ukrywał,
wodniczący

podejmuJących

poz.iom techniczny i organizacyjny
sprawniejszego partnera. Doda tkowym iplusem jest tworzenie doda~
kowego <potencjału produik.c:yjnego
ooprzez rwięlkszanie mocy wytwórczych z myśla
o produ'kcii na
ryn,ki lkTajów RWPG.

R o I a PRON
(Dokończecn!e

ze str. 1)

bytu oraz w !kwestii metod i foTm
zadań •u rog.ramowych ruchu do II Kongresu PRON.
Tworzenie porozumień
soolecznych winno być <proce:<em dynamicz.nym, Mówiono w dysk\\Sji; u
jego podstaw leży uwzględnienie
istnienia w społeczeństwie polskim
wielorą.kich różni · C i sprzeczności o
nie otagonisty.cznym
charakterze.
Dro ą ich <przezwyciężenia powinny
być
porozumienia społecz,ne.
tra'ktowane jako uzgodnienia w łonie same-1?0 społeczeństwa, s nie
tylko pomiędzy władzą i obywatelami.
Rok obeeny j!!st okazją do sprawdzenia samodzielności ogniw I rad

1rea•l izacii

twierdziły

S1poleczne
11>ragnie-nla j
oczekiwania w zak.resie
bezpieczeństwa i sta~ilności za.sad moralnY'ch. W oparciu o wnioski :r
tych narad opracowany zostanie
dlugofalowy ;pro.gram działania i
harmonograilll czynności.
W d.ru1g•i•m dniu., zakończonego 9
spotkania
przewodniczących
rad wojewód.z•kich PRON, dy5'kusja koncentrowała się wokół zagadn ienia :porozumień w sprawa.eh
najważniejszych
dla narodowego
ban.

e

''

ich ponad tysiąc) wśród dzieci z .
klas I-III nagrodę · pecjalną ot'i\ymała
Katarzyna 'Frejowska
z
MDK na Retkini. Pierwsze na.grody Dominika Kalinowska
i
Agnieszka Bloch z Pałacu Mło
dzieży. Z iklas IV-VI!I nagrodz~
no Małgorzatę Pruszynską, Marc1na Gałeckiego
- Szkoła nr 183
(na.grody specjalne),, 'Pierwsze lokaty zajęły Monika . Sobieszewska,
Agnieszka· Walczak Marta Mołda:
wa - z Pała.cu Mł~dzieży, Spośród
autorów prac fotograficznych najwyżej oceniono Magdalenę Olejnik.
reprezentu.jącą Szkołę nr 123 i Pa~
łac Młodzieży oraz Łukallza
Ferchowa rze Szkoły nr Bł i
Jacka
Zawadzkiego z lV LO.
Konkurs
literacki wy,grali , Agnieszka Jastrzębska I Jakub Tomczak
Szkoła nr 114 oraz Jakub Rzymowski - Szkoła i!l!l' 93. Były wspaniałe nagrody m. i.n . wakacje w
NRD i w ikraju.
W świetnym nastroj1u,
w jaki
matkę morie wprawić tylko duma
z jej dzieoka, upłynęło to u.roczyste spotka.nie.
T. Czechowicz pod!kreślił :r.na.czenie, ja~ie dJa iksz.tałtowania dziecka ma zainteresowanie tym, co robią je.go naj,bliżsi,
a szczególnie
pracą matki. Te dziecięce reifleksje, przedstawiona z wielkim talentem i sercem. aą najwyższym
u.honorowaniem matczynej 11>r1Lcy,
A dla dz.ie.oka aą likli:e lekcją TOzumienia jej trudu.
(rs)

GIEŁDA

Ciele z trzema
oczami•
W gospodarstwie kombi11-atu PGR
Lubanowo w woj. siczeclnsk.im urodziło się ciele z trzema oczami.
Poza d wojt?iem normalnie umieszczonych oczu pośrodku
czola
ma ono trzecie, a ta.kże dwie przegrody nozdrzowe.
Młody cielak czuje się dobrze.
(PAP)

Redaktor depeszowy

że główną troska Waszyngtonu '!)()zostaje utrzymanie obecności wojskowej Stanów Zjednoczcmych na
Filipinach. Wypowiedzi amerykań
skiego kon;gresmana spotkały się z
nieiprzychylną reakcją studentów i
wykładowców.
Przed budynkiem,
w iktórym wystąpił Solarz, zorganizowano demonstrację studentów
uniwersytetu manil$kiego,
która
przebiegała ood hasłami „Precz:
z amerykań·ska ingerencji\ w wewnetrzne sprawy Fili·Pin".

dowiskach.
~·

· W stolicy Argeniyny, Buenos
Aires, zakończyła obrady między
rządowa
erupa 24 krajów, kitóre
reprezentują Trzeci Swiart w komitecie doradczym Międzynarodo
wego Funduszu Walutowe.go, akcentując swój krytycyzm wobec b.ogatych. knjów uiprzemyslowionych
i będącego pod ich kontrolą mię,;
dzynarodowego ładu gospodarczego.
Koszty przebudowy ..:ospodarki
światowej
powinny być aprawied!iwie rozłożone równie'! na ~wa
je uprzemysłowione - stwierdza
komunikat
końcowy
spotkania.
„Kraje uprzemysłowione p.odk 0reśla dokumenit - nie czynią koniecznych wysiłków, aby w spasób skoordynowany wyeliminować
z: własnej opolityk! gosPodarczej
restrykcje nałożone na handel zagraniczny 1 znieść subsydia eoksportowe".

zostawać

dowych

Agencja AFP donosi z Bonn, że
w Niemczęch Zachodnich działa
organizacja, zajmująca s i ę szkoleniem zawodowych zabójców.
AFP informuje, że były sędzia
Rene Adelman
utworzył
przed
dwoma laty w Pade-rbornie, niedaleko Kolonii. stowarzyszenie legionistów. które liczy obecnie ok.
700 członków. Jest to or.gani.z.acja
nieco
'Przyoominająca
francuska
Legię Cudzoziemską. Większość jej
czlonków stanowi bezrobotna mło
dzież, nęcona perspe'ktywą pieni!!dzy i wyjazdów. Zdarzają się jednak także młodzi chlopcy w wieku 14 lat.
Telewizja RFN nadała reportaż
o działalności tel(o stowarzyszenia: grup)> młodych chłopców w
mundu1ra~h
wojskowych sz.kolone
są w posługiwandu
się
broni1,1
wszystkich rodzajów, w zabijaniu
różnyml sposobami
bez
użycia
broni oraz w walce z pantyzantami, czyli w tym wszystkim, co
muszą umieć najemnicy zanim zostaną wysłani do „gorące.go 11>U.nktu", np. Afryki Południowej
stw~erdza AFP.
Jakkolwie'k atowarzyszenie działa nielegałnie, )!dyż 'Prawo RFN
zabrania
werbowania obywateli

przyjął

w

nadmiernej dyspro-

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

Z8''N0
I

nowego nie b~zie
wymyślać.
Wracając do spraw czysto handlowych, waTto
pódkreślić pewną
stabilizację, nie tak dawno jeszcze
rosnących <;en. DrogJe może nawet ba:rdzo drogie aą pc\jazdy
i :nic

potrzeby

zupelnie nowe. W wyipadku samochodów prod.ukcji zachodniej, sprawa kupno-sprzedaż
rozstny gana
jest na rpozfomie
milionów. Dla
mniej zasobnych kieszeni "POiostają wozy starsze. Wydaje się jednak, że mając nieco grosza i pewne um4eję,tności, moi.na sobie 'POZwolić na kilkuletni wóz i jeszcze
przez kilka lat nim pojeżdzić. Przecież ta'k na dobrą sprawę tylko
niewiele za.rejestrowanych w kraju samochodów osobowych jest codziennie uruchamianych.
Oto niektóre ceny wywoła wcze:
„Fiat 126p" 1976: 210. '1977:
195, 200, 215, 230, 250. 1978: 220,
245, 265. 1979; 265, 270, 290,
1980:
290, 315, 330, 350. 1981: 3.'lO, 385,
1982: 370, 410, 1983:
465, 480, &W,
525. 1984: 5'30, 550, 1985: 580, 625,
1986: 660, 700.
„Fiat 125p/FSO 1500"
1974:
280.1975: 345. 1977: 380, 410,
1978:
395. 440.1979: 450 , 1980: 493. 500, 500
1981: 550. 590.1982: 600, 650. 1983:
670. 1984: 800,
„Pol1>nez" - 1978: 780. 1979: 830
900, 1980: 1.000000. 1981: 990, 1.100
1982: 1.2.00. 1984: 1.350, 1.375. 1985:
1.450.
(peR)
ZOFIA GUTMANOWĄ

płaszczyzna 11>oszerz.ania spo•
bazy rządzenia i stanow ie prawa, ważnym łącznik.iem

istotna

łecznej

nia
między a:akladaml 11>racy 1 różny
mi or)!anizacjami społecznymi a
Sejmem.
A oto główne zasady fwnkcjonowania obecnej Rady Społeczno-G-0spoda.rczej: .jest ona orga·nem kon•
sultacyjno-opin,iodawczym i doradczym Sejmu i jeg-0 organów w
rozpatrywanych 'J)rzez ·Parlament.
projektach ustaw i uchwal orai
w innych 1S1prawach o istotnym
znaczel1liu społecznym lub gospodarczym. Rozpatrywać ona będ z ie
sp.rawy skierowane do ciel dla zaopiniowania przez Sejm, jego Prezydium lub komisje. Będzie mogła również z własnej inicjatywy,
za zgodą Prezydium Sejmu, fOZpatrywać iróżne sprawy i wyrażać
swe O'Pinie na ich temat. Przewo<lniczacy rady może za .pośredn ic 
twem P.rezydium Sejmu zwracać
się d-0
naczelnych i centralnych
organów administracji ipaństwow'!j
oraz 11>rezesa NIK o przedłożenie
opracowa!1, informacji i wyjaśnień
niezbędnych dla prac udy,
W czasie poniedziałkowej inauguracji
m .iin. zostanie , wybrane
prezydium rady, które składa się
z przewodniczace11.o (jest nim pQS.
Mieczysław F. Rakowski, wicemarszałek Sejmu, powołany 12 listopada przez parlament na to stanowisko). zastęJ)cÓw przewodniczaCEl/.O, członków prezydium i sekretarz.a rady.
IPAP)

Bogate kraje w ogniu krytyki

~~ecru1 ~~~a~~;;,~~:t ~:~n~aj:~= u:a~~~t~~w.i.:pł:~u~se;!k ~w~~~f~
go osadzenia w poszcz:egolnych ś:·o- talu pożyczonego nie powinna 1'0-

SAMOCHODOWA

Z tygodnia na tyd-zień rośnie liczba samochodów wystaw i onych na
sprzedaż . Do Łodzi zjeżdżają się
nawet z odległych zakątków kraju. Wczoraj zauważyliśmy auta 7
rejestracją m. in. woj. białostoc
kiego i oopolS!kiego.
W grupac·h giełdowych bywalców dysku.tuje
się obecnie nad
sku:tkami zimy,
odc.iśnię·tymł na
karoseriach pojazdów. Dotyczy to
nie tylko płatów rdzy, która tu i
ówdzie daje o sobie znać, ale talkże o resorach . połamanych po najechaniu na dziuil'ę w jezdni. Omaw iany
jest także kończący sie
„rok benzynowy"; za trzy ty~od
n ie stracą ważność ubiegłoroczne
orz y dziołv paliwa . Wydaje s i ę. że
t~n S'.Josc'>b reelamentacji 1alkoś się

kongresman

o pomocy wojskowej dla filipin

M OJa mama l J0J praca 1
''
szkoIa
e

ł)()Stęip.u

•

Dziś 1naugurac1a prac

1

zabójców

zachodnioniemieckich
do obcych
armii, Adelman oświadcza, że jest
w porządku, ponieważ konstytucja
kraju gwarantuje wszystkim obywatelom prawo do ;poszukjwania
pracy,

A 1 1ekretan
JtC
Polskiej
Zjednoczonej Partii
Robotniczej,
przewodniczący
Rady
Pa:6stwa
Wojciech Jaruzelski wystosował
depe5zę gratulacyjną do sekretarza generalnego KC Mongolskiej
Partii Ludowo-Rewe>Jucyjnej, przewodniczacego Prezydium Wielkiego Churału Ludowego Mongolskiej
Republiki Ludowej Zambyna Batmuncha z okazji 60 rocznicy je~o urodzin, przpadającej w dniu
10 bm.
A Wy1tęp młodej 1kn:ypaczkl
Anny Korpalskiej z Warszawy zapoczątkował
9 bm, w Poznaniu
og6lnopolskle eliminacje łO mło- ·
dych wlrtuoo:ów ublegll)ących się
o prawo reprezentowania
Polski na IX · Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym Im. Henryka
Wieniawskiego, który \V 1lniach
8-23 listopada br. odbędzle się w
stollcy Wielkopolski,
A Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwników „Organika" w Zgierzu we współpracy
z zakładami chemicznymi „Organika-Zachem" w Bydgoszczy opracował nowe rodzaje
barwników
do tkanin, skóry Itp„ tzw. gryfalanow. Technologie wytwarzania
13 Ich rodzajów •tanowią rodzimą
myśl naukową I zostały opatentowane w kraju,
A Szczeclńskn Stocznia Rzeczna
„Odra" - najmniejszy tego typu
na Wybrzeżu SzczeCi1iskim
niebawem dołączy si~ do
grona potentatów przemysłu okrę
towego. Szansę tę stworzył nowy
kontrakt podpisany ostatnio
ze
Związkiem Radzieckim na
hndowę 14 uniwersalnych holowników
portowo-me>rsklch o dużej mocy.

zakład
- Już

w

A

W Sztokholmie
odbyło się
pierwsze poza granica-

sobotę

nti Polski przedstn w1enie
wy Dantona 0 Stanisławy

•. Spra-

Przy_

byszewskiej. Swiatowa prapremiera tej sztuki zainicjowała nową
scenę
sztokholmskiego
teatru
miejskiego ,
A.. W piątek w Instytucie Polskim
w Paryżu odbyl się pokaz prasowy filmu ,,Rękopis znaleziony w
Saragofsie". Obecny był reżyser
tei:o filmu Wojciech Has.
Pokaz ten był wstępem do festiwalu filmów Wojciecha
Hasa,
który rozpocznie się 12 marca i
potrwa przez kilka tygodni w ra·
mach przeglądu, prócz „Rękopisu",
pokazane zostaną takie Inne filmy te1to twórcy - „Sanatorium
pod klepsydrą", „Lalka" I Jak
był kochaną".
"
ke<!aktor techniczny

porcji w stosunku do dochodów
u.zyskiwanych przez zadłUŻOTJ.e 'kraje z eksportu.
Gru!Pa 24, konce.nitrując swoją
uwa·g'I: na problemie zadłużeni a
za,granicznel(o, wezwała do prze·
prowadzenia zasadniczej
reformy
światowel(o systemu g<>spoc:\arcze~o oraz oJ?raniczenie transferu kapitałów
z krajów rozwijających
się do krajów u przemysłowi onyc h.

UNITA
uprowadziła

obcokrajowców
Angolska agencja Informacyjna
ANGOP
'POdala. że i!ebelianci z
u.grupowania UNITA sehwytali w
mieście Andrada
186 cudzoziemskich specjalistów-górników i prowadzą !kh obecnie
w nieznanym
kierunku. Wśród uprowadzonych
są obywartele
Portugalii, Filipin,
Kanady, Wielkiej Brytanii i kilku innych ipaństw.
Pięciorgu
sp&.iród uprowadzonych uda.Io się uciec. Z dch relacji wynika, że pilnowana 'Przez 700
rebeliantów kolumna obcokrajowców .p osuwa się ipieszo, cierpiąc
!(lód i 1Pra.gnienie.

A Po or;łoszenlu T bm. przez
prezydenta RPA Pietera
Botbę
zniesienia stanu wyjątlrnwego, w
Afryce Południowej co najmniej
siedmiu Afrykańczyków padło ofiarą rasistowskich sił bezpirczeń
stwa. W wielu gettach murzyń
skich dochodzi nadal do
starć
między ludnością a policją. Fakty
te wymownie św.iadczą o tym, te
manewr rasistów stanowi jedynie propagandową zasłonę dla nasilania terroru w kraju.
.A. Niedziela była trzecim dniem
strajku prawie 6 tys. pracowników z obslugl lotów amerykań
skiego
towarzystwa
lotniczego
TWA. Związek zawC>dowy
tej
grupy
zatrudnionych
odmówił
zgody na 22-procentową
obniżkę
płac, której domagało się
'kierownictwo, motywując to trudnościami finansowymi. W ub.
roku
towarzystwo poniosło straty
w
wysokości 193 mln dolarów.
A Ministrowie obrony państw
członków Paktu PóJnocnoatlantyckirll'o spotka.lą s i ~ w dniarh 20
i 21 marca w Wuerzburgu (Rl"N)
na stałej wiosennej
konferencji
nt, strategii nuklearne) - poinformował rzecznik NATO
'V rozmowach uczestnic'r.yć będ~
reprezentanci 13 spośród 16 paii•tw
członkowskich NATO. w tym •ekretnrz stanu USA d•.
obrony
Caspar Weinberger.
A „Nadzieje, jakle
samolotem „ll-76 TD'!.

wiązano

z

ol<a2"ły się
ośwfa. d ...

w pelnt uzasadnione" -

czyi kierownik ekspedycji powietrznej n:< Antarktydę N Kornlłow

w

wy·wiadzie clla

dzienn ika.

Izwiestia". Maszyna doskonal~ y;daei;zamin w trudnym \)tz~locie
prz~z \\'SZystkic I.rasy klimat yr"""
- od podbiel?unowych s~crokoi\cl
r.:co~raficznych
do strefy równikowej.

la

.A. W sohotę dokonano w Be,1rucie wschoclnlm
zamieszkanym
przede wszystkim przez chrz•śri
jan, kolejnego zamachu bombowego, używając w tym celu, samochodu-pułapki. Zginęło co najmniej 5 osób, a 30 zostało rannych.
;. Premier Belgii W!fried l\Jartens poinformował. Iż jego rzad
zaproponował Bruksele na siedzi·
hę sekretariatu zachodnloeuropej.
skiell'o pro1tramu badań z zak r•w

tPrhnik zaawansowanych reka".

,,Eu-

„Eureka" je5t proi:ramem
cywilnym i stanowi odpowiedt na
ameryl<ai1ski program lnicjatywv
obrony s.trategicznej.
(opr, zg)
JERZY RARSKI
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TRZYMA

SI~

LEPIEJ NIŻ PACJENCI

PRlYJEŻDżA

TEATR STU

,,IVa bosaka"
bosaka"
Z minioperq „Na.
przyjeżdża do Łodzi krakowski
Nie ma problemów z kupieniem
EATR STU. Widowhiko Krzypolopiryn.v . a$procolu, calcioirvnv . sztofa Szwa:Jpiera opa.rte
1est
Coraz większe uimanie lekarzy u·
na motywach utwo'r6w W.
zyskuje ped iatr vczma form'a uoloGl6wnu ' wątek
Gombrowicza.
(przyjazd Józia do wu1ostwa na
Di ryny - sa ebol 'l'en syroip. orp.
z
został
zaczerpnięty
w!ęś)
rlukowany ol"Zez R.zeszow::lkle Zaale ttajwieks2a
„Ferdydurke",
dostępnv
kład v Farmaceutvczne_
część materlaltt l.iteraeklego r.>O·
iest w całym kraju Przy leczechodzi z pierwsze? wersji „Ope· u-iu l(rypy nolecane sa także dwa
Tetki",
nowe leki - ascodan (po1ączenie
Ubr(>tto - Edward ' Chudzi·ń
aspiryny 'Z kodeina) oraz skorbo·
ski . reżyseria - Krzysztoj Ja!amid. sklada-:iącv sie z aspiryny
siński.
C i rutyny.
~dtaminy

mięśni.a
nież. .vta
""rdła

Wio, koniku,

za.paleniami
Ju~ sześ6 tygodni trwa atak roba
wirusa typu_ ,,A", wywołujące· ser~owego, przewlekłymi
go grypę i schori:enia grypopo- mi oskrzeli, schorzeniami
dobne, Efe_ktem są dziesiątki W dalszym ciągu u trzymy ws ll~
. tysięcy zachor owań notowane iest zakaz odwiedzi.n w szv.~alacb
Mimo uruchomienia prze'l „ne
codziennie w całej Polsce. W
liczj>a ·farm" specjalnej pu)i Jel;:a.v an
województwie łódzkim
oscyluje tygrypowych i antybiotyków stan
nowych zachorowań
zaopatrzenia łód·~kich autek tptdno
między 5 a 6 tysiącami.
Gdy początkowo więksi.oś~ cho- uznać za zadowalający. Nadal bra·
teraz 11.uje witaminy C. Mo.Ja na te1'
rych ~owiły dzieci i:v-~?U"•e
nadzwyczajna:
-większość to dorośli . Zarówno . w lek jest
przycbodnia_ch .jak i szpi,ta1ach ob- spożywamy'' dziesiątki milionów
serwu.ie się napływ cho.r:vch po opakowań. Znaczne ilości sprowa·
a jak się postar·asz, nie będzie.my grz~zn.ąć przebytej ~ry;pie. u ki<l-:vch o-hec- dzaoe sa ze Zwlazku Radzieck.'enie nasilaia się choroby serca. u· !!o. ale i tego za mało. Radzl"fl:v
w starym i brudnym śniegu.
krążenia i dróg oddecho- więc sięgać ..,o jabłka l kiszoną
kładu
Foto: A. Wacl1 wych, Nie w pełni wylecz'.l~a <:!Vl· 1 ńa;:;;Htę.

lllllllllDlllllllUlllllllllllllłlllllllHHID!lllllRIDllllll111111111111nn11 1 1 1 111111u11 1 111111111n111nm• 111111 t11 u1111111 11111111111111 1 11111~111111111111111111 1

o telekomunikacji
ywiad z zastęp-c?, dyr~ktora
Wojewódzkiego Urzędu Telekomunikacji w Lodzi inż
Zbigniewem rtomanowskim
(„DL" z 21 lutego) wzbudził wie1.e em.ocjj ~·śród ozytł!lników-ab<l
nentów. Najoi:iólnie.i -mówiac. acgumenty dyrektora nie przekonały
mieszkańców naszęg 0 miasta. Jak

W

można

listów

finansoAbonenci kwestionują niei to
o))laealność telekomunikacji,
tarówno w sensie bieża.cej' konserwacji i napra-w. jak te:!: w senslE'
rozwoju.
Oto. fragment jedne.go z listów:
„.Jeśli obecnie ab onent o płaca 18
telefotys. zł , za zainsta-lowanfo
za :
nu, to jest to o - owe 18 tys.
wych.

-

duje c ena jednej r ozmo-w,,., a ta.
•
nie jest mała".

I5=

k

Przybiegli do Łodzi w soboprzed połnocą. Byli w drodze rowno półtorej doby. Zaczęli biec w piątek w połu:duie
we Wrocławiu.

· tę

ZARZADZENIE PREZYDENTA - FIKCJĄ

Gdy w czwartek dowiedzieliśmy się od wlcedyrekton Wyllaudlu lJMt., B. Kredensa, o zuzą,iJzeniu prezydenta,
polee'aJą,cym otwieranie od pocłątku marca sklepów z zaopatrzeniem ogrodniczym . również' w soboty - uznalii'my to za
bardzo dpbry pomysł. Silne mrozy jut za nami, w powietrzu
czuć wiosnę, tylko patrzeć jak na działkach i w przydomowych ogródkach zaczną się pozimowe porządki i pierwsze „roboty ziemne". A zaraz · p11tem trzeba siać, a jak ,siać - to
najpierw wizyta w sklepie ogr01Iniczym po nasion;i.. Z tych
właBnie p owodów postanowiliśmy w sobotni ranek dowiedzieć
sezonu
kupić tuz przed p_oezątkiem
się co I za ile możemy

działu

działkoweg o .

Duży Sklep przy ul. Piettr.kow-1
skiel 80. Wystawa zachęca do zakupów, p0kazano sporo towaru, ale
rozczarowanie.
.szybko nast~puje
Drzwi zamknięte, w środku żywej
sklep
Niedaleko ikolejny
d~.stY·
teJ branży. Przy ul. Stru·ga S wystawy- już mniejsze, .ale sytuacja
-

Z kroniki MO
ZAZDROSC
DUSW Łódź-Widzew zawiadomiony został o przewiezieruu do jedneii:o z łódzkich szpitali kobiety z
ranami klutymi !~latki piersiowej
Stan pacjentki był ciężki. Jak się
okazało , miała ona przebitą opłuc
na i uszkodzone płuco. W trakcie
- śledz:twa ustalono. że rany pD'cho-dz iły od noża, a zidał je poclczasalkoholowego przyjęcia przyjaciel
40-letni w;esław S.
kobiety Powodem była zazdrośĆ' . Sprawca
zbieiił. l~cz wkrótce został ujęty
i aresztowany. Kobietę uratowano.
WŁAMYWACZE P OD KLUĆZEM
19~letni uczeń jednej z ł6dzkich
Juc'1k Ch. i
szkół zawcdowych jego rówieśnik - Bariusz K. mamimo młodego
ją na · 'kone!e wieku - wiele włamań i kradzie:l:y. M.in. włamali się do mieszkania przy ul. Górskiej, skąd sk.radli przedmioty ,wartości ponad pół
miliona zl. innym razem „obrobi• li" barakowóz MPK przy ul. Telefonicznej. a ze szkoły przy ul.
· Giewont wynieśli sprzęit spOrtowy
wartości prawie 50 tys. zł. W paź
dzierniku zeszłe~o ro!rn ukradli
motorower, włamali się tei: do kil~
~u samochodów. kradnąc pozostawione w nich przedmioty i akcesoria. Niedawno widzcws:<a mili.da zatrzymała obu przestępców,
którzy na poC.stawie decyzji prokuratora zostali aresztowani . Odzyska-nó czę.'·ci !upów.
(ab)

.---w-•

Estrada
Teatr Stu zaprosiła
a wirlowi~ko be<lzi eŁódika.
scenie
na
mo:ina obejrzeć
.. Ro:maitości„ 24 bm. o uodz. 17
i 20
E"t·racla . niel;awem. :-apropo-

Sa również klopoty ze' zdobyciem
i lubianych form wapna - satura,
.
.
·
• .
tyni, którzy maią numu·.)
inujep kolęjne teat rnlnE< atraknów na 3J do 34, 48 i 78 -- ,„110z. lu o~az effervitu - calcium W.ęcje al bowiem nnw111rnla ścisln
ność oblicza od początku dJ lum cel _1est wę.pna !raoolo~ane,eo.
z voznn.M?rn scenQ.
współprace
„Na pięr.ne" o. tam pn1motoea lrnmputer. natomiast reszta abo- 1CBlcrnn? w svrop_i,e. Pomim~ zw.ęwano już sporo wielce ciekaneoLów ma swoje ljczniki zarnsta kszone:1 produkc.1i. czvtelnicv rn·
:z.n-aw11ch inseen·i zacji.
lov.;ane w posz.czególnycb centra· formu18: nas 0 klopotacll
7
lach. Pod koniec każdego mies1;ica ł• owa~item recept. na fle~a,_rune '
R. S.
udaje się tam inkasent kt-Ory to- O:l!eladm„
tografuje tarczę licz.nika i takż(>
<Z (11.)
PM:ekazuje dowód do pamięd kom~ .
putera. Czy komputer może iię - - - - . . . ; . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·
pomyli6? Zycie udowadnia ze mo-

I

Prze_CIW ma owe] . sm1erc1 fonÓ~d~~je:<xi:~!a r~~~zk~~~~- t~

:!iu:::k~jit:;~t c!~ła~:~:;j _te~~~;: §

Żak.

,

.Nie bę_.dziemy, rzecz jasna, v;da- Wszystko sprowad'za. się zatem do
w t'ozważan1a e:wnom 1c1 - owego żółwiego tempa.
Drul!ą ~prawą. kLórą poruszyli
ne. Ponieważ jednak wfrnvmv "
zdrowy rozsądek. dlatego oos.t?.w i czytelnicy, to _tach1inlti za l'OZ~>111.v inne ovlanie: co to z.a finna wy_ Bywll tak, że kogoś nie ma
której nie oplaea sil} rozwój·? Może w domu przez miesiąc lub dwa. 11.
komuś opłaca się sty l :iótwia, all' tu rachunek przychodzi bard1lo wy·
społeczeństwu nie! Jak pamięta soki. ' !'...udzie za.da.ią ovtanle: .,U ko·
my z wywiadu,. telekomunikacja go i' w jakim trybie abonent mo·
. uje jest deficytewa, a Cirma. poi! że skutecznie zakwe.~tionować wynazwą „Polska P-0czta Telegraf i liczoną przez licznik liczbę rozmów?
Telefon" nalezy do najbog:itsz,·<>h. Jak się dowiedzieliśmy w WUT
- - -- - -- - - - - - - - - - - -- t ze.I Jeszcze jedna sprawa.
ł
;
8
ł

spr a w

iotr Kusiewicz. Olt:1a Szwajoier, Andrzej Biegun, Marian

.

wać się

najwlęcej

s!i;: spodziewać,

dotyczyło

n

I
I

Jeszcze

Spo§T6d licmuch recenzji ann/.izuja.cuch spektakl zacytuim.ll
imaly fragment z „NtternlJerger
„ ...w !f'rttncie r<eczy
!Zeitung"!
spe1~tn1dowi można zarzucić tul·
"fr,o 1edno: t ·rwa zb1-1t k.r6tlrn".
blorq;
udział
'W widowi~ku

tiowsii:echnie si~ga~ą
Lekarze
leczeni u grypy i cborob
grvpopochodnych po antybiotyki
Niel<tó1·ych
bojąc się powilihń
•rodzajów at1Ly hloty ków uiestet)·
brakuje, co nir oznacza, że n~e
ma czym lc<rtyć. Mitno bardzo
wysokiej produkcji, zużycie le·
ków Jest ogromne. Trudno się
temu dziwić. skoro częśń lekarzy
lekkich przcziębit-
miwet przy
niacb i katarze stosuje ten ro·
dzaj Icków.
przy

Zimno, deszozowo. Qod hotelem
„Swi_atowi.t " spora grupka mlody<;h
gorącą herbatę
ludzi czeka na
J
· tlł ·
· · ·
ugw· w 0 Z:z:ia.iani.- przemoczeni
sy, nie~tórzy z modn.YR!i fryzurami, zmęczeni. Ale po;(odni, uśmieNormalni
chnięci, J)Odś-piewujący.
młodzi ludzie. nawet trochę więcej ni.i. normalni. bo ktnnu by się
biegać z Wrocławia do
chciało
\Varszawy, i to non stop?
Normalni. a dokładniej: znowu
norma1ni. Robią co chcą, a jeszt k · b ł Ro
'ed
•
cze d -o n.i awna_ a· nie Y o
blli tylko to. c() musieli. A m I·
swoja
zdobyć
codziennie
sieli
„d~lałkę". P-0.tero_ 'Zastrzyk i znoa.i do kQlejneiio i<łowt1 s,polf6j du. I kolejnej „dzi~i".
•
"ś
D z1 maJą to za so b ą. p rzcmoitłi nałóg, który mógł Ich zabić .
Tęraz biegllą, by uratować Innych.
w
Biegna kilkaset kilometrów,
dzień i w nocy, w zimnie i deszczu. by zaapelować do wszystkkh:
przyłączcle się do naszej prośby
o zakaz uprawiania ma.ku w Polsce!
Pod siedziba łódzkiego punktu
-przy
konsultacyjnego „Monaru"
ul. Piotr~owskiej 67 -przyjmują apel o zabronienie 'qPrawy maku .
Stola. obok siebie byli na!'komani.
".Monaru".
lekarce, . -pracownicJ
przypad,kowi widzowie, To. co UOstulują., powinno być wzięte ·ooCi kilkunastoletni ludzie
ważnie.
poznali już takie zasadzki życia, o
których wielu bardzo dojrzałym
nawet się nie śniło. I jeśli teraz
krzyczą, źe uprawy maku trzeba.
zakazać, to ich · l(fosu należy wysłuchać, a racje dokładnie przemyśleć. Oni potrałlli hyc silni I umknęli makowej śmierci, ale inni są
słabsi. A mak rośnie„.
I

do środlta w wbot;:
Podobna ni.kt · wejść nie może.
Szukamy dalej - .ul. Piotrkow<)ka 317, popularny ,.Gór·niak". Caly rząd nc-wych, ładnych, alumini9_w ych . i pr:tęszklonych kiąsk?w.
Wszystkie otwarte, z wyją.tk1em
jednego, na który,m widać inicjały „CN". czyli Centrali Nasiennej.
DoeiekliWJm podajemy, że -OJPróc.z
kiosków prywatnych czynny był
ta·kże ~iosli: „Drobiarza". Tylko w
, ~:Viloniku z nasionami cisza i spokoJ.
ul.
I;'odobnie w sklepie -przy
Rzgowskiej 23. Towar- wystawiony
ale
za szybą.; popatrzeć można,
K.K
już nie. Zudotk.nać lub kupić pełnie jak w muzeum. Całowania - - - - - - - - - - - - - - - klamki osz-czędzooo nam w skler
Łagiewnfokiej 1/3.
pie przy ul
Z ·daleka wddać- p<>tę-ż.ne kraty i
kłódki.

Kwartet
kontrabasowy

Retkinfa - ul. Batalionów Chł-0p
skich. Tutaj pomieszczenie Centrala Nasie.n.na dzieli z P,aństwo
wym Przedsiębi-0rstwem Qg(.od.niWieczo,ry muzycz.ne w ł6dzklej
czym. O dziwo - oba sklepy ot(ul. Gdań
wa,rtel W tym z nasionami spora Akademii Muzycznej
kolejka. Zao]Jlltr-:z:enie na oko nie- ska 32) mają już swoją tradycję.
mnóstwo nasion kwiatów, Dzi~ o godz. 18.15 zaprezentuje się
złe warzyw - w torebkach i w wor• Kwarte.t Kontra-b asowy Im. Franza
kach. O szczegóły trud-no, bo J)ra- Simandla. Zespół w składzie: DaJarooław Koło
cuje ty}ko jed~a- sprzedawczyni, a rius-z Ceglif:•ki.
i
Sylwester Masłoń
dr.iejczyk,
więc uwiia się jak w ukropie, by
uGrzegorz Wieczorek wyikona
obsłużyć · klien.tów.
twory B. Romberga. B. Alta, S.
Nawet z tej kirótk!ej obserwa- · B. J;>orądowsk!e-go, a takze
F.
cj.j widać, że szczyt zakupów ma- SimMi'd.la.
(r $.)
my jEJ>Szcze iprzed sobą. Niewielu
klientów dopytuje się o nasiona.
Największym powbdzeniem c-ieszą
się zaś ziemniaki, o które dziś coraz trudniej.
Wnioski z rajdu oczywiste t b:iRadiowa w Łodzi
Rozgłośnia
nalne: kolejny raz przepisy sobie, informuje
słuchaczy 0 planowaa życie - sobie. Jeśli nas nie stać, nych przerwach ko-n serwaeyjnych:
(w """"iedziałek)
A 10 marca
by otwierać tych kilka sklenów
n:u1iennych (bo przecież nie jest na fali średniej 229,88 ... ~..
m W godz,
ich dużo) we wszystkie soboty w 9--14;
sezonie, to nie Wydawajmy nlere- ·
na
J,. 11 ma-rea (w-e wtorek)
a.lnych postanowień•. Jeśli zaś stać falach ultrakrótkich w pasmach
godz.
w
Mhz
23
72
i
'Mhz
01
73
na15, to przypilnujmy, by handel
nie odbywał się tylko na. papie:rzl'. g....'..14 oraz w 'paśmie 68 _51 Mhz
K.K. od godz. 9 do 13.
·

Uwaga

radiosłuchacze!

Chodzi

,„

.
"snobów"

Holenderskie nasiona dla

tyczy on o-k 120. tys. abonentów 1
jest iu:i
z czego 1:200 numerów
nieaktualnych Zmiana nas.tepnvcb
już. przygoto·
1500 nu.merfl\~ jest
W skl~ple firmowym Zali.ładu Za·
wy wana. a do 198& roku_ przewiduul.
opatr·ieuia Ogrnduiczego przy
Je się kolejne zmiany dla 4 tys Piotrkowskiej so od czterech mlesięnasion
sprzeda:t
jest
prowadzona
cy
tych
abonentów - tym razem dla
czasie
których numery zaczynają się na warzyw za dolary. w tym
sprzedano różnego rodza.h1 nasiona
55 i 57.
W zeszłym
Jak . pamiętamy, spis koszt-ował za 10 tys. dolarów
stoisko d>•sponowało jedynie
został i·uz· • roku
• wydany
300 zł,
1
• nasionami roślin szklarniowych
wkladltą zawierającą zmiarlv Mo- teraz są Już dQ nab~-cia także grun„Royal
Holenderska firma
że ktoś zap,•tać: po co te wszyst- towe.
m. In. nasiona
kie poprawki? W WUT dowiedzie Sluis" proponuje
Jiśmy się, że zmiany numerów Q.O· marchwi - .3.20 dol. za 100 g, og6rków - 3,40 dol. za 500 g, kapo·
d k
a także arbuzów,
Y towane są koniecznością odcią· str _ 4 dolał'y,
ienhi ce!tltrali „Centrum" t prze• ·sałaty 1 kalaflor6w , Kto chce mieć
niesienia pewnej · liczby numerow; własne zielone nowalijki za „zielo·
.do łunej centr~Ii. Wszystko roim-\ ne". młaje się Więc do wymieniamierny, ale dlaczego książka tele nego sklepu: Kierowniczka plnc6w-1
foniczna, która nie Jest aktualna ki. Wanda \Voslk. powiedziała dam.
„bolenderskhn'' stoże . ruch przy
nawet w chwili druku, kosztuje isku jest bardzo duty, czym to jest
(W. l\f.) spowodowane7
300 złotych?._

1cówGdy z zapytaliśmy
Ce11tralnego

o

to

facbow.
Laboratorim11

Cbłndnictw:1 w ł.odzi. okazało sie ' te
wiele odmian rodzimych warzyw nie

Mamy .
odbiega od z~i:r;tnicznycb.
Z
dobry i:roch, fasolę. marchew-.
drugiej strony w olArówce przy ul.
Piot.-kowskie;] RO R:l _porv za dolary,
a uie ma_.. za zlotov•kl nodzt •lt
nie·
wyjaśnić, że nasiona porów
mal w całości sa Importowa nr. a pow
tylko przepakowywatH"
tem
Centrali Nasiennej ! sprzed•WanP_za
złot6wki, Teru - jak widać - ich
Z!!-brakł_o ! ratować must nas firma
holenderska.
będą
Wiosna tuż, tuz. NiedJugo
nowalijki. Ciekawe za Jakle pienią.
dze?„,
w. )f.
.

·
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WAŻNE

TELEFONY

Pogotowie 1110
Straż

!

5
:
:

•

991
998
1199

Pożarna

P ogotowie Ratunkowe
Informacja słutby zdrowia

::
·: Informacja telefoniczna
Informacja kolejćlwa
PKS
: Informir<'ja
nw. Centrnlny
:
Dw -Półnornv
Pogotowie ciepłownlczp
Pogotowie energetyczne
:
Łódź
Łódź.

Północ
Południe
ll'llZOWe

G\VARDIA - „Gliniarz
z Beverly Hills" USA od -łat

l\IŁODA

18

913

32-83·56
55-C8-98
32·53-1!
33-3ł-31

godż.

33.34.zs

33·95-81. 38-53-59 892

Po;-otowle diwigowe

1ł.40-łl, 7ł·8l-S6

13-18

.

TEATRY

•
:
:

a
:

WIELKI - godz. 19 Ree!:tal
kalny Ewy Pl:>dleś.
Pmostale teatry nieczynne

WO•

:

•

= BISTORU
:

:

I:
:
•
:

i
„

:
:

MUZEA

aEWOLU·
ROCHU
13)
Gdańska
CYJNliGO (ul.
godz. 11-17
POLSKIEJ WOJSKOWEJ SŁUŻ·
BY ZDROWIA (Żeligowskiego 'I)
godz. 10-13
Pm:ostałe mU1Zea nieczynne

• •

:

czynne w godz. B-15.30
• zoo
(kasa do godz. 14 30)
:
=.•
godz.
• PALMIARNIA czyn.n!I w
10-18 (oprócz poniedziałków)
-

5„
5

:
•

a

JUNA

„KaTatecy z KanioRzeki" - chiński Cld
12t 15 godz. 10. 1~. lł, 16, 18;
•
titmu przedp~eSeans nocny
:
mterowego z czytaną Usta dla:
le-gową - „Mlstrzyn\ Wu-Dang"
:
chiński i<odz. 20.30
:
„ IWANOWO - „Podróż~ Pana
Kleksa" cz. ll - „Wyspa Wynalazców" pol. b.o. godz. 15.30;
:
z Kanlcnu żółtej
„Karatecy
:
Rzek1" chlftsk! od lat 15 oraz
::
pokazy karate godz. 1'1, 19.30.
;

=

B.~ŁTYK
nu żółtej

14.30

USA
STOK I - „Powrót Jedi"
od lat tz ~odz. 16: _.Pechowiec"
fr . od . lat 12 gO<IZ. 18,30

Pogotowie

~odz.

pol.

„Seksmfsja" pol. 'oo
15 godz. 16.30: D!U"
ląt
godz. 19 seans zamknięty lat
ROMA - .,Duch" USA od
10; 14 30 17, 19.30;
15, godz.
15
lat
od
pel.
„Chrześniak"
godz. 12.15 - seans zamknięty

POKOJ -

38-55·55

ZAUFANIA dla kobiet
TELF.F'ON
1
z ciąża problemową - 57-40-33
w godz. 12-22

10. 12 15, 14.30. 17. 19.30;
„Pechowiec" !r. od Jat
godz. 16, 18

12
„och Karol!"
1 MAJ,4. od lat 15 godz. 1s.15- 18.15

36-15-19

33-31-37
TELEFON ZAUFANIA
ZAMŁODZIEŻOWY TEl.EFON
UFANIA - 33·60-66 czynny w

god~.

MUZA -

„Miłość.
PRZEDWlOSN!E
szmaragd i krokodyl" US.'- od
15 godz, 10, 12 ,14.SO, 17,
lat

19.30

POLESIE - „Moryc z og!O'SZenlOwego słup&" NRD bo. godz . :s;
„Miłość, szmaragd i krokodyl''
USA od lat 15 godz. 17. 19.15
- „Nieoczekiwana
WŁO,KNlA&Z
lat
zmiana miejsc" USA od
15 godz. 10, 12.15, 14.30. 17, 19.30
k
WOLNOSC
- „ c zu1e 1słów a" USA od lat 15 godz 9.30, 11!,
_14.30,

17,

19.30

,.Ognisty Anioł" poi.
od lat 18 godz_ 10. 12.15. 14.30.

WISŁA

-

17, 19.30

Pana
- .,Podróże
, Kleksa" cz I - „Wysłann!cy
9.30.
BaJ docjl" pol. b.o. godz.
11.30 • 13.30. 15.30; „Indiana Jones" USA od lat 15 godz. 17.15,

ZACHĘTA

- „Goście z Galaktyk!
SWIT
Arkana" jug od lat 12 godz .
15 17; „$lady wllczych zębów"
pol. od lat 18 godz. 19
TATRY - „KomandOS! z Navarony" ang. od lat 15 godz. l's,
17.15, 19.30
REK<;RD - . „Być albo nie być"
USA Od lat 12 goflz 16.!5, 18.30
- „Czy lect z nami
SOJUSZ
pilot?" USA. godz. 16, 18

--5
=
--.
„
••
••
:•

5
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E

••
•
••
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APTEKI
Mickiewicza 20, Nlclarnlana 15,
Lutomierska
89.
Dąbrowskiego
146. · Ołlmp!_jslni "o a, Piotrkowska
67

.

Pabianice - Armil czerwonej
- Sadowa tO
Konstantynów
Głowno _ t.ow1cka 33
Aleksandrów - Kośc!u~zkl •
Dą·
Zgierz - Sikorskiego 16.
brow1<k!ego 16
ozorków _ Arml! czerwonej ?7

'1,

DYŻURY

SZPITALI

19 30

- ,,Diabelskie !IZczęśSTUDIO
17,
ne" pol. cd lat 15 godz,

.-=•••

szpital
Chlrm'g!a uq12owa Sonnenberga (Pieniny 30)
Neurochirur111a -, Szpital tm
Kopernika (Pabianicka 62)
Okulistyka - Szpital 1m JonSTYLOWY - „Powrót .Ted!'"
schPra CMl11onowa 141
USA od lat 12 godz. 14.30, 17;
Chirurgia dziecięca _ Szp? tal
,.Zagdka nieśmiertelności" ang.
!m. Blernecklego (Pabianice, Ka·
od lat 18 g<>dz. 19 30
rolewska 68)
Laryngologia dzlec!fl('a - SzpiPrzegląd
l\1AŁE STUDYJNE
tal Im Korczaka (Armil czerw<>Zanussiego
filmów Krzysztofa
ne_t t5l
„Spirala" pel. od lat 13 godz.
szczękowo-twarzowa
Chirurgia
18
- Szpital Im. Barlickiego (Kopod
DKM - „Hallo taxi" jug.
cińsklego 22)
lat 18 godz. 17. 19
szoltal Im
Larvnii:ol~ta
- .,Przezna~zenie" (no!.)
OKA
Barllcklego (Kopcińskiego 22)
13.30; .
od lat 18 godz. 810. 11,
Toksykologia _ In~tytut Me.
DKF .:... godz. 19
dyryny Pracy (Teresy 8)
GDYNIA -' Kino non. stop' od
Pr7.yC'hodnla
z 1 wenerologia
godziny 10-22 „Kaskader
Dermafolog!czna czakątna 44)
przypadku" USA od lat 18
lm.
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,,DZIENN IK LODZKI" - dziennik R.obotulc:zej Sp6łdzielni Wydawniczej „Prasa- K slątka- Rnrh!", Wydawca ł.ódzkle Wydawnictwo PrMowe,
poczt 89 1'c1Płony
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Nie ma dzieci straconych
Gdy weszłam do pokoju sędziów, usły
szałam strzęp rozmowy:
„Pa.ni sędzio,
ja muszę pomóc temu dzleck'\l! Przecież
k•i.edy cm wychodzi na cały dzień rozła
dowywać węgiel,
dziie,wczynka z.ootaje
sama. Matka poszła w świat ju.ż kolejny
raz. D11:iecko wstydziło się pójść do szkoły,

bo miało brudną główkę.„ Mo że zadzwonimy do sz.koły, żeby dali jej bezpłatne oblwy? ..• On opiekuje sdę małą,
ale to przecież nLe jego d?.iecko.„ Tak,
tak, ja to wsrzystko napiiszę, pa111,i sędzio,
tylko się uspokoję, bo tak I\li się ręce
trzęsą". Kobieta wychodzi, a pani sędzia
mówi do kuiratora Kuźnickiego : „Jak to
dobrze, że pani Minodora dostała tę
sprawę„."

MINODORA KAROLAK
k u<rat 0or
z.gierskiego sądu
mieszka
w starymi drewnianym domku w centrum miasta. Mteszka tu od 40 lat. Swoją ułicę, !H\Siadów, środowisko ma jak
wła!lrul kieiszeń. Nieobce SI\
je<j
losy
dziec!, które tu mieszkają.
Sprawuje
opiekę nad kllkor.g>lem. Są w rozmadtym
Wli·eku - od 8 do 16 lat. Każde z n.ich
jest liTine. Są tr11drne, jaik np. Aldona,
która ucieka z domu, któiry nie jest dos.połecmy

ee a

ma

me m I ma na sumi eniu ro zma it e spraw ki. Sęd zi na mówi o. niej, że chY'ba już
jest str acona. P a·ni Minodora nie chce
się z tym pogodzić . Szuka dziewczy ny ,
zała~ w i a zam ianę s zk oł y, śc iąga z melin.
Sprow adza też do domu mat kę. Nagadała s.ię, naprosiła tym swpim
lekk o
śpiewnym, zaciągającym głos em, j u ż tyle
raa:y. Na pew ien czas był s pokój. Matklł
wróciła do domu, do konk ubina, który
sam jest na rencie I z nie<j płaci alimemty na czworo dz ieci. Matka Aldony,
co tak uciekała, I Kas-i, co wstydziła się
i ść do szkoły, może sobie gada ć na tego
sw ego konkubina ile wlezie, ale O<D nie
pije, a małą opieku j e się
j.ak potrafi.
Jej, pa<11i Min oclorze, już nier az
ręce
op adały. Co załatwiła kobiecie pracę tamta porobiła mies iąc-dwa i znowu
szła „w Polskę". Młodsza, 8-letnia d„..dewx:zynka nie spra.wia kł0<potów, chce się
u.czyć, pa.n icznie boi się domu dziecka.
Woli zostać ze swoim pr-zybra•nym ojcem - jak go nazy.wa,. Pani Minodora
rul.e ma o.bowiązku się nią zajmować, bo
jeist ku;ratorem sta;rsze1 siostry, ale okaziało sii:, te pomocy potrzebudą
obie.
Starszej potrzeba rozmów, często ostrzejszej nagany. Młodma potrzebuje depła.

Więc

„ wychodziła'! dla niej bony żyw
notcio w e do baru. miejsce w do.mu ci,;l.iP.cka, ale jakos tak się złożyło. że zostało
zajęte. Zresztą mała i tak płacze, że tam
nie pójdzie.

Chłopcy wcale nie są łatwiejsi. Robert
np. ma cichych, zapracowanych rodziców,
ale rady sobie z nim nie dają. Chłopaik
ucieka z domu, 7.f! szkoły. Nie ma żad
nych zainteiresowań. „Z jakdej ja już go
d7.lU<ry wyciągałam, z
jakiego
strychu - opowiada pa,ni kuntor. - Na
tym strychu to nie tylko O<D się chował,
inne dzieci tei. A pijak z sasledztwa za
„wtrącanie się" groził mi brzytwą„. Z
dziećmi , które na to patrzą. trzeba umieć
rnz mawfać. Nie do każdego można dotrzeć. Są 21amknięte w ."lobie, podejrzliwe. A przecież tak bir.rda:o potrzebują
c:epba, serca" ...

Pani Ml·nodo<ra nie bard-zo umde o tym
opowiadać. Mówi, że zaniosła małej jedzenie I rajstopy, jednemu z chłopców
spodnie, drugiemu sweteir. Mówl, że nie
może spokojnie S'PaĆ gdy myśli, czy któreś 1 jej podopleczmych n~e jest .rtodne,

albo

że

turę

w domu.

może

patrzy na

W
potocznym użyciu
pojęcie
minimalna" jest czi:sto my•
!one i utożsamiane z pqjęciem „minim um socjalne1rn" Jest to llłąd
oczywisty. ale nie całklem przy.
padkowy. U jell'o podstawy tkwi
niebt'zzasadne 11rzek11nanic, te pła•
ca minimalna powinna gwaranto.
wać owo minimum
socjalne, w
każdym zaś
razie - że powinna
oscylować gdzieś w
jeg-o pobliżu.
Tymczasem ...

pijacką

awan-

Tymczasem urzędowo ustanowiona płaca
minimalna wynosi od
lat 5400 złotych, a minimum socjalne oblicza
się
na znacznie,
znacznie więcej. To „znacznie, zna.
cznie witicej"
przypomina trochę
żart o uczonych chińskich. którzy
wyliczyli, że gdyby wodę ze wszystkich akwenów ustawić kropelka
na kropelce, to słupek byłby bardzo wysoki,
ale także nie jest
przypadkowe. Kłócą się bowiem ze
s obą różne szkoły o kryteria ustalania, co wchodzi w zakres poję
cia „minimum",
a oo nie, ezas
przy tym biegnie I ci1urle napraw·
dę nie wiemy. ile powinno nam
wystarczyć, żeby prze:iyó. Zyjemy,
więc jednak wystarcza. Tylko
pewno nie 5400.

Pani M:inodora jest na rencie inwalidzkiej, ma naddśnienie. niedowład no.gi,
widzi na jedno oko. Ma troje wnuków„ O nich też nie zapomina. Mogła
by, ja<k inne babcie, powiedzieć: Mam
dosyć zajęć I swoich kłopotów.
źle

C<l je,j nie daje spokoju? Co spać nie
pozwala tak, że od rana pędzi do
tych nie roozonych, ale przecież „sw0ich" dzieci? ...
AGNIESZKA OSTAPOWICZ
Imiona d1deol. - zmienione.

na

*#*'

Te dwa zdani& o minimum eecja.lnym są w tym miejscu jedynie rlygresją, choć akurat dygre.
słą niemal konieczną. W dalszym
c1ąę11 bęclzje już tylko
8 minimal•
nej ołaoy.

Namnożyło się

dokumentów, opracowań, prognoz i diagnoz mających określić jak to jest i jak hc..dzic
1 naszą kulturą, czego jej trzeba I komu jej potrzeba najbardziej. Formułowało je Ministerstwo
Kultury,
Instytut Kultury, Narodowa Rada Kultury (do dzłś zresztą przygotowany przez nią raport o stanie kultury krąży głównie w przekazie ustnym). Swoje badania przedstawił też PAN-owski Komitet „Polska 2009" ..

Problemy
emancypaCJI••
czasomsma „Paking Review'', kobie-ty chińslde
nadal
spotykają sie I! przejawami dyskrymlaiaojf w !>NICY 1 tyciu llf)01e~nY'Ill.
mimo og.romnego postępu w ziaiklresle zrównania praiw
obu ple! Jakd nastąpił PO 'EWY·
ci ęst'W:ie rewoduc11 w 1949 r. Zda nlem m~~ azynu. popraiwa ~ytua
c.11 kobie ty, uz ależniona Jest od
wiekszeJ liczby :tłobków. przedszkoli. ORI'Odów zabaw dziecię.
cych oraz st<>lówek i bufetów
orzYl!akladowych.
Mimo, te o.be en le kob! ety stanowią 36 procent ogółu sl.ly robocze! w Chinach wdbec 7.5 proce nt w 1949 r. nadal są słabo
reprezentowane w niektórych sektO'l'a.ch za.trudnienia. I ta•k 11p.
i.nżynierQlwle meżczyźni
przewyższają llczebnle kobiety o t~l
samej &pec1alnoścl w stoisunku
ia.k 8 :1. Przycz yną tego 1est nit.
szy społeczny status kobiet 1ak
równi eż nierówny poziom oświa
t y. no s zący historyczne
Pietno,
którego wmbolem jest <>Plnis. tt
„ nie udolność w koblecie stanowi
Jej cnotę".
Pismo · stwierdza riastepn!e, te
niektóre szkoły 1 fabryki.. dY'!kryminują kobiety w obsa1ha,n lu
stanowlsl< I naboru do specjalistycznych zawodów.
Wlekszość
kierownictwa zakładów Jako powód niechęci do zatrudnienia lcobiet wymienia takie przyczyny
iak obowiązki domowe kobiet rzutujące na w y dajność pracy oraz
ciąże i urlopy macierzyńskie.
Pańuie opinia. że dziewczęta z
dyplomami maią mnle1~ze sMn~
se wyjścia za mąż , pcmieważ mło
dzi meżczyźnl cenią na ogól bardziej takie zalety iak U;t!o1ę
I
zdolności l(ospodarskie niż intelektualne zalety życiowych partnerek.
l.U!b!P a;;::; n
•PE

Rozumując

to

dot yc z ą samych tez ,
obciążonych za w iłymi rozważen i am i

Pierwsze wnioski

nad-

teo-

retycznymi I i:>rognozaml oderwanymi od
naszej rzeczywistości gospodarc-zej. Okre ś
lano wręcz, że są tu treści z pogran icza
science fiction. I trudno się temu dziwić ,
gdy np. czyta się obszerny rozdział, w którym gesto od twierdzeń na temat rozwoju
l możliwości telewizji satelitarnej, wideo ,
czyli i<nwa.zji najnowszej techniki. Nie S'POsób tego wszystkiego nie d01Str z egać,
ale
w dyskusjach nie bez racji podkreślano, że
wciąż i chyba jeszcze na bard z.o długo luksusem będ zi e kolorowy telew izor. Z atem nie
w technice . a w ludziach, w kwalifikac jach
kadr upo ws zechnieniowych. nauczyciels k ich
wpa,t ruje s ię szanse ro zwoju tego, co w dyskusjach uznano za najistot niej sze: ecllvkacji
kultural:lę.j dzi_ecl I mlodzie:i:y. fatot ne j e5t ,
by· mi.ał kto nauczyć dzieci posługiwa~ s i ę
komputerem, aile i pomógł rozsmakować się
w sZJtuce.

O ile w tezach wiele jest futurologii, o
tyle codzienność ma do ść powierzchowny
obra-z. Właściwie z materiału niew iele wynika na temat stanu posiadania kultu<ry ,
dokuczliwych zaniedbań· tak widocznych w
jej bazie, trud.no tei dos trzec hierarchię potrzeb. Weźmy przykład ksią żki. Od kilku
lat stawiana jest na pierwszym miej scu,
a sfera wydawniczo-polig raficznych przedsięwzięć zdomi,nowała wszystko inne. W tym
kontekście szczególnie musi wi ęc niepoko ić
fakt , że mimo wielkiej dbało ści i uw agi
zwracanej na problemy k si ą żki , tyle wci ąż
wydawniczych pomyłek, tyle książek nie
cieszących się uznaniem.

Wś ród pytań , jalkie w y wołują tezy i Inne
dokument y pr zygotowane pr zez wym ien ione
na wst ęp i e instytucje, jest ta kż e pyta-n ie o
m iejsce ś ro do wisk twórczych. Wyznaczono
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ak już zaznaczyłem tyd<zień temu,
nazwanie wyda.rzeń na Półwyspie
Iberyjskim w latach
1936-1939
•
wojną domową, nie oddaje w peł
ni ich charakteru, albowiem zaangażo
wały się w nie czynnie
hitlerowskie
Niemcy i faszystowskie Włochy.
Pierwszy tyd21ień walk od 18 do 25
Hpca przyniósł rebeliantom ograniczone
sukcesy. Wiąkszość Hisz.pan!i pozostala
w rękach republikańskfoh, w tym uprzemys~owiona Kata·l onia, górnicza Asturia
hutnictwo Kraju Baisków, a z miast Ma.cl.ryt, Barcelona i iillile główne porty
Morza Sródziemnego o,r a.z Za.toiki Biska,jskiej. Republikańską pozostała więk
s z ość floty wojennej.
Rebelianci mieli
t Y'l ko opanowane Maroko, Wyspy Kanary jski.e oraz Majorkę I Ibizę z Wysp
Balearski<ch. Nie udało się im opainować
Minorki. W samej Hiszpa.nii za.władnęli
Sewillą, Kadyksem, Kordobą i Gre.nadą
na południu kraju. a na północy prowincjami Navarrą, Galicją i częścią Starej Kastylii.
Te o ś rodki rebeJ.ia,nckfo nie miały jednak łąc z.n aści między sobą, co mogło doorowadzić do ich szybkiej
lilkwidacji.
gdyby republice udało się zorganizować

Procenty od

W tej ro z.ma itośd głos ów domagano s ię
także by w <'ent ralnym zb iorze pos t u lató w
z.nala zł się jeden wnio~ek . który może wy·
dawać ~ię bardzo lokalny. Oc zy wi~cie. chod zi
o sprawę Łódzkiej Filharmonii. M imo ogrom-

hędzie te 5400. byleby naprawdę
było 10, 15, a możł' jeszc:11e więcej.

N'ajprnstsze rozumowanie prowadzi
Jednak czasem na manowce I mów i ąc or,lędnie hywa bałamutne. Tak
tl'ż jest w tym wypadku.

nego społecznego wysiłku, nic niP wsk a zu je
na to , że uda sie ją zbudo w ać s ił a mi m iasta . Ten problem musi więc trafić na ogól·
nopolskie forum .

kapitału

Wszystko, co związane z płaca
mi, z natury rzeczy interesuje katdego. Działaczy związkowych sprawy płacowe interesu ja. dodatkowo
z normalnego i statatowego obowiązku.
Nie pamiętam
takiego
związkowego zebrania czy spotkania z„. (tu wpisać: ·sekretarz. mini!'ter. dyrektor
itd.). na którym
nie padłoby sakramrntalne: kiedy
formalnie zmieniona zostanie wysokość minimalnej płacy?
Odpowiedzi bywają rozmaite. ale naJ.
czQściej niejasne. Zabrzmi to jak
anrgdota, ale słvszalem
~ z ust
nie urzc;dujacl'g.o
już wprawdzie
ministra, ministra przecież i
taką. żvwcem wyjętą z poprzedniego akapitu. I o co wam idzie?
Przecież faktycznie takiej płacy już
nie ma!

W tym nurcie spraw u znanych za najistotniejsze było też wiele głosów podno sz ą·
cych temat powinności kultury. odpowie·
dzlalnoścl . twórców, postaw - zwłaszcza mło
dego !)<)kolenia.
Było wiele troski o jeJ
pr z yszło ~r. o jej kształt
w
najbli ższ ych
latach. Główny ton refl!'ks.ii oscylował wokó'
jednego: aby po5tanowienia były realn e
aby kultura została pot r a kto w ana t ak. jak
szczególnie wa ż na gałąź gospodArki n a ro·
dowej . Bo to ona wszak buduje nM z n a r odow)• kapi t ał intelektualny i służy poten- >
cjałowi gospodarczemu.

je bowiem nazbyt daleko w hierarchii spraw
i jako śc i, które w k ultur ze z nac7ą. Może
to dziwić tym bardziej , że w p rojekcie Programu partii twórczo.ść zajmu je jednak wysoką pozycję, I to ani trochę n ie umniejsza
z.naczenia sfery upowszechnienio w ej.

R.

s.
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Dla koordynacji pomocy rebeliantom
gen. Milch powol uje w ~uftwa.ffe „Specjalny Sztab W". Potem zaczyna jawnie,
d z iałać w His zpanii, r zeikomo ochotniczy
lotn ic zy legion Ko.ndor, który m.in. w
kwietni1u 1937 r. dokonuje terrorystyctnego bomba.rtlowa,nia miaista Guerniki,
z ab i jając beozbron<nych miesz,kańców I nisz czą c dooa: czętnie ich dom ostawa.
To
wydar zenie
zost ało
unieśmiiertelniooe
słynnym obrazem P iicassa.
Lotnicy Kondora jud: w
formacjach
Luftwaffe, wraz ze swymi kolegam.l, których są n!lluczyci-elami, swoje doświad
czenia hl5 z.pańskie wykor zystują we wrześniu 1939 r. nad
niejednym polskim
m iastem. Choc Guernika jest tak daleko
to warto o tym pamiętać.
Jak się szacuje, w ciągu całej wojny

nych W. Brytanii
Edima w fabie
Gmin, w dwa dni po bomba.rdowaniu
Guerniki. Otóż Eden oznajmił, w odpowiedzi na protesty La.botLr Pady I brytyjskich związków zawodowych, że rząd
brytyjski nie zamierza protestować
w
Berlilnie przeciwko bomba,rdowanlu lud·
no ści cywilnej w Hiszpainii.
Już w pierwszych dniach rebelii., republlikański r z ąd Gkala żąda od Francji
r ea!Lzacji umów, za.wartych przed rebelią, o dootaiwie broni dla Hlszpa,n!I.
25
lipca fra,ncuskl rząd Bluma odpowiada,
7.e nie poziwoJ.i na eksport ma,terlałów
wojennych do Hisz.panid i „ewentualnie"
z.goozl s.ię na dost a wy samolotów cywilnych produkowanych przez przemysł
prywatny.
W praktyce · ogranlczoole. eik6portu dla
republikańskich sił objęły wkrótce n,ie

sprawną a.rm.ię.

Gen. Fra·nco, który po ś~cl w katas·trofie 11>tnlczej (20 lipca 1936 r .) gen.
Sanjurjo, staje na czele faszystowskich
sił, · już 22 lipca wysyła do Hitlera specjalnego pr zedstawiciela, kpt Francisco
Arra.nzę z pro śbą o przysłanie samolotów. Franco powołuje .siti na „ ws pólny
Interes ant.vkomuni5tyczn y". Jego perrsoektywy n i·e są najlepstte. W tym czasie głównym trzonem sił Frainco jest 40
tn . żołnierzy ma,ro.kanskich i Legii Cud?.o?:iemskief
Konysta już ' wprawdzie
z pomocy włoski e j. ale uważa ją za niew:vostarc z ającą.

Hitle<r rea.guje szybko. 26 !lipca daje ·
polec enie wysJa,nla rebeliantom 20 samolo.t ów transportowych „Jti -52" i 6 uzbrojonych samolotów mv śllw&klch „ He-~1".
7. załogami i e>b s łul(ą naziemną. Ponadto
1,a rząd za w v5 vłke drogą morską 20 d z iał
pPe<>i wl ot n iczych.
Tak się z af'1ął hit lerowski udział w
woinie hi szpar" ki Pj .
Po<'7atko wo . dla zachowania p0 zor6w .
ma~ko wa no
i nte-r w Pncję. po woi v wa niem
„niPwlnn vch" firm handlowyc h (l!Tf'MT.
'fl()W .I. K) łub fikcvinvrh biu,r podró7 v
l'(Tn i0n). któ r e dokonvwały pr7erzutó w
b r oni, samolotów, C7.Jołgów i ludz i...
·

h i szpańsikiej

1936-1939, Niemcy hltlero.wskie dosta,rczyly fas zy stom hiszpańsk i m
tysią c e specjalistów wojskow ych, 650 samolotów , 700 d ział i ok. 200 czołgów.
Mussolinl natomiast wysłał 150 tys. żoł
n ierzy, 900 ·samolotów , 800 dział, 300 czo.\gów, ok r ęty woj e nne i inny spr z ę:t. Dod ać naleiy . że flot a Włoska utr zym yw a1a blok adę południowo-wschodnich
wyb rz eży Hiszpa nii I w ten spooób
n ie
dopuszczał a dosta.w dla republikanów.
Polityce
inte r w encji
fais zyi;t owskiej
s pr zyja.la polityka „nieinte rwencji" przyj ęt a przez Wielką Br yt anię I F r a.ncję na
k onferencji pr im'li er ów t y<ch państw
w
L ondy nie w dn . 23 ·lipca 1936 r. Pol ityka
ta bowiem naklad ala embar go na dostawy wszy st kiego co mo że s ł użvć woi nie
w H iszpanii. a w ięc teo retycznie traktowała ob ie woj ujące strony jednakowo .•
ale w praktyce wob Pr lekce w a że nia l t>i
nolitvk i pr7 e2 NiC' m rv i Wł oc hy st aw ial a
w go rszv m p oło *<>ni u s t ron ę r e publlk a nską . Co wię~ej z t a o;t ro n11 utnymywa11 0. n n C' r ie ż. st osu nki dv nlom ~ tvc z ne.
R ja l;: ie m a no wce 1anro wa d1 i!a poli1, ' · ;i nie i nto>rw<:>nrii
n~ 'lepi.e j świadc1y
o świaclcz en ie m in istra s pra w z,agrani cz-

mołna

• Dyskusja w środowisku kultury jako jeden
z czo!ow yC'h wniosków przyniosła bardzo
kr ytyczną oc ene nakładów na tę sferę Ż Y ·
cia. Podkre ś la się brak zrozumienia, że kultura to nie luksus. ani środowiskowy probl<"m. lecz jedna z podstawowych wię zi
integrujących naród. ·Wciąz niejesna sprawa:
jak to jest
ze
zwalnianiem niektórych
przedsiębiorstw od ło ż enia na kultu:rę , tak ż e
w zbudza wiele kontrowersji I krytycznych
uwag.
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najprościej,

by rzec: pokażcie mi takiego naf•
wniaka, który podejmie naJgłupsz11
nawet pracę za 5400 mlesięoznle.
Nie ma takich! I nie ma w praktyce ta.kich płac. I znów roznmu.iąc najprościej, zapytaó można: •
co w takim razie chodzi? Skoro w
rzeczywistoścj są wyższe to w porządku. Niech sobie
na papierze

Suma do~wladczefl znalazła się w tezach do dyskusji nad „Programem rozwoju kultury polskiej", a '"nioski r- bo debatowano we wszystkich organizacjach partyjnych instytucji kulturalnych, głównie na zebraniach otwartych ..,- podsumowała właśnie Komisja Kultury KL PZPR.

Wedłll<f(

"

„płaca

Wie co to bieda. Pólsiero.ta spod Lwowa , jako dz.iecko 1.ostała wywieziona do
Niemiec. Wie co to wojna, ka,towanie
dzieci, głód, praca pCl'llad siły„. Chy.ba
dlate.go tak dobrze rozumie te dzieci i
umJe z nimi rozmawiać.
Nie
używa
wielkich słów. Właściwie to nie ma obowiązku tak często do nich biegać. Codziennie, al'bo i dwa razy dziennie jeśli trzeba.. „Mąż nienz ma pretensje,
że ciągle nie ma mnie w domu".

PS.:

~:..ma

le jedyny te wypadek fik·
cji, z jakim spotykl'my się
na eo dzień; ten jednak ma
siebie, że wyjątkowo skutecznie
wyprowadza z równowap,
Rzecz bowiem dotyczy pieniędzy,

tylko broń , lecz także lekarstw~. ur z ą·
dze.nia sanita.rne, a na.wet żywność.
Do tej a;glo-fra.n c us klej polityki }'lrzy.
się też rząd Stanów Ziednoczo·
ny ch. Jak jednak po latach ujawniono .
fa szy~ ci hisz pań scy ot rzymyw ali z USA
w cza6iie wojny w aczną il ość sprzętu
wojennego i surowców
strategicmych .
Sama tyuko firma „Texas Oil Company"
sprzedaJa Franco 1.866.000 ton ropy naf.
towej.
l ą c z ył

Tej

polityce nie-interwencji, która toprzeWobec
n i.eskryw a<11ej po stronie rebeliantów ob ec nośc i żołni e r zy hitlerowskich Niemiec
i fa szystowskich Włoch, śpleiszył w miar ę swych mo żliwo śc i (trudności transport ow e I znaczna odległość ) republikanom .
dostarc za jąc spr z ęt wojskowy I inny oraz
s necj ali stów - ofice-rów. którzy byli dorad camd w armii republikańskiej.
le r owała pomoc dla rebeliantów ci wstawiał się Związek Radziecki.

Interw<" nda niemiecko-wioska 1'0mo1?la
F'r a.nco, i uż w sierpniu 1936 r „ pod.lać
o feonsy w ę na Madr yt , ale u zb r o io n v lud .
g ł ów nie ro bo1 nicy w zaimpro wi1z o" ·an yrh

formacjach

za.t rzymali ofen5ywę, która
1936 r . Madn·yt zdodopiero w marcu Hl39 r.
Do tego jednak czasu
będ z ie trwala
z aciekła walka ,
Wobec sp0ontanicrnpg o
nap!ywu ochotn ików z różnych kraiów.
Ke>m11n istycrna Partia Hiszpanii organ izuje w Albacete, w kon cu 1936 r .. o śr o
dc.k formowania brygad międ zv narorlo
w y ch. Powstało s z eść takich brygad liczących łącznie ok. 30 tys. ochotników
reprezentujących 54 na,rodowoścl.

Związkowcy
jednak co by
ta m o nich nie mówić - nie dzieci i mnir.i więcej wiedzą, o eo im
id~i<'. Ow~zem, i o to, że
niepoważne jest pQtltrzymywanie wyso•
kim urzędem sankcjonowa11rj fik·
c.ii, i o to, że ucies znie - uciesznie i żałośnie zarazem wyglą
da minimalna płaca przy m inimalnrj emery.turze.
JPsles my, pC>dejrzewam, jedynym na świecie krajem. gdz ie minimalna emerytura
jest
wyższa
od minimalnej
płac y ! Przc1le wszystkim przecież
idzie zw iazkowcom 0
p rak ty•
cz n e
konsekwrncjc
tego stanlł
rzeczy. A są i takie

załamała się jesie<11ią

będą faszyści

Zanim Jednak doszło do zo-rga,nizowania bry,gad
pierwszy bojowy odd z,ia!
międzynarodowy utworzyli
w sierpniu
1936 r. sportowcy zrzeszeń robotniczv ch
- uczestnicy spartak'1a.dv w Barcelonie .
Wraz z pierwszymi ochotnikami z Francji powoładl o.ni centurię Im. Thaelmanna .
centurię im. Sozziiego i oddział im. J .
Dąbrowskiego. One to pierwsze or zes zly
chrzest bojowy na froncie S<ragot'1skim
a od paźd ZJ!ernika 1936 r. tworzyły trzon
0
•• gularnych
brygad mfedzy11airodo w vrh
Ostatecznie uformowa tv się o.ne według
n arodowościowej, ięzvkowe.1. bądź regionalnej nrzvnale ż no•ci O<'botników. B.vły
fo: niemiecko-au st riacka XT Brygada im
E. Thaelmanna . włos k a XTT Rrvgada im
G. Garibaldie·go. polska XITT Brv!!ada
im. J, Dąbrows kiego.
fr a.ncus ka
XIV
Bry gada ,.La Ma.r seiJla,ise" <..Mars vłi an ka"). a·nglo-amervkańs ka
XV
BrygR d~ im, A. Lin('olna
i
powstała
w
ln~ll r. c z.esko-bałkań ska 12!1 · Brvl(ada
Do wvbitniejs,ych orga,ni , atorów i dou;ódców brygad należeli : H. Re i młer , G
Rrown, K . Cichowski.' F . D eh lNn. H
rr ~hle , L. Longo . A. Ma,rty. S
N<'l•on .
P. Nenni. B. Parowicz. L. Rai k. T„ Tlenn
K. Swierczewsk1 - „Wa.lteil'". P . Togliatt i. M. Zalka l in.
Udział brvgad między.narodowv c h,
a
• właszcza Brvga<lv im . J. Dąbro w s k iel(o
w wojnie hiszpańskiej to odrębnv r01.·
d z.fnł. Tu o.rl•not111my tvlko. że werb11nek
ochotników w Polsce zainiriowala i prowa.dZJ!ls KPP I wleks1o~ć z nich rekrutowała sie z S'Z ~regów t<'i partii ora.z z
KZMP Wielu komuni.•tńw sprawowało
w BrV11Ad 1ie funkcie d-0 w ódC'ńw I komi< ~1'Z'/' . Byli to m.in · K. Clrhrnv<kl. M
Dworn ikow . !'; , ,fa<111ń sld A. KnrhanPk
W, K0'11!'r . F' Ksi~ ; ~ rr 1 y-k, .J. Mob1 <;1
c•a1':, .T f'~r , rl f',vk li: S• v·r . H . Toruń
r'>'k . J . 1''' ~~ row , J Ziół k o w ski.
OMIKRON

Od tej fikc~· jncj minimalnej pła
cy oblicza się na przykiarl wysokość odpis u na fuurlus 7 socjalny.
Przy obecnych . a ros ną c ych pTZe•
cież wciąż, cenach za udup;i tego
typu (wP7.mv tylko wr?.Rsy l sprawa robi sie od razu poważniejsza
niż wygląda z pozoru.
·

F ikcyjna minimalna
płaca jest
tei podstawą do w y tie1a11ia dodatków stażowych . lł'śli ktnś mi powil' że obecnr skłania ia ko ri okol~
wif'k do trzymania. •ie jcdnri:-o za.
k!adu, po !)!Ostu u ie uwierzę.
Od tPi:o 5100 załe;ą cz~~lo także
n;t>k li1rr inue składniki w y n~gro
dzenia, 11p. płaca za pracę w godzina.eh nadlicrllowvi•h lub w wo}.
ne soboty. 5400 .ie~t riiwn lrf. 9Dd<ława ustalania w " 'oko~!' i prl'mi!
.iuhił e uszowych i od praw emervtalnych.
·

Urealnienie minimum 11 la !'owe~o
musialohv - jak wid'l:imv - troche kosŻtować. Tym bardzie.i ie
nhowiarnjące
jes t bardzo stare.
Kied~' ~ orzeoież oprr:wie tę · przenrow ~ 1l7 i i' trzeba .
J im szybciej.
tym .ir.i kosztv będą · mnir .is~e . A
nie lek!'Pwaźylhvm
też c?:vnnika
morionalnP!!:O LP1hir niP cirr)lią.
il"~li r7.!'('7.VWi•łn§ć kłóci im ~ię r.

0

r7f'-t;VYWiStO.Ę(' i ;\

ze zdrowym

n~ tt iPrOWf\.,
rozsądkiPnt.
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Zwycięstwa

„Górna"

:

nr 1

I A D A M I A,
że od 21 stycznia 1986 roku
zmieniła się nazwa I siedziba spółdzielni.
OBECNA NA-ZWA I ADRES:
BUDOWLANA SPOŁDZl'ELN1A RZEM1ESLiN1:czA
„8 U D E X"
w lodzi, ul. Piotrkowska 146.
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SPRZEDAM

no.ta1'1allnie
13{)0
m w cent= Grotnik
, (woda. :z. sieoi, siła, świa
Biu.tło). ~e.rty •19467
1:'0 O.ęł<XSzeń, Sien:kiewiC'U 3 /5.
SPRZEDAM d.7Jial'k1 ttOhociszeltreacyjl!le w
wle (pierwsza stacja za
Telefon
Grotnikami}.
od
l&..1.2-67 dzwO"n.lć
19545 g
godz .19.
Prow
dom
SPR2iEDAM
~ewicach 16-42-48.
19428 g
dom
GA?.iKóWEK.
z.amle.nię
irtmtedam Ila M-3 w Łodzi. 51-15-71
55fi4 g
d!ziallkę l:'eikreacyj .ną

TEKSAS kuipię. Star;wa
Góra, Hetmańska 9 A.

18334

J(

tya:a.ndol,
.ANTYCZINY
meble biede-l'llT\ayer
kupię &l-36-96 (wiecz.<>19499 g
Tem),

WCIĄGARKĘ budowlaną
ku~ę 57...J.9-63.

kuplę Pit.Pl taśmowa NIWELATOR
spr.u6518 g
Tel 32-68-52
po
dam, tel. 816-00-'/9
FLAKI - sprnedam Tel.
6608 g
18.
f;!5-42-.36 RATLERKI S-tygodniOIW&
girze=n~iowy
J.95-03 g
po 18.
Limamowsprzedam.
A U'l'OMAll' 11kUpetJkowy
sklego 1'54 m. 67.
6597 , .
ll/PII"UD2RU Niu 14 dam. O!erty 19493 Biu- CHARTY a!igańskle rodoSiem.Idero Ogłosize~
Warszawa
wo.dowe.
wicza 3/5.
6587 g
3:3-08-18.
DYWAN 2~. płaszoz ak6- DALMAT~ł1WFIU
rzany n11 k<>ŻIU.chru - ta1!}463 g
48-14-f>!.
Telefon
nio sprzedam,
6495 g
15-81-29.
„REGE}NT" 15() W, bas o'V.'Y - S<Pl"Ze-dam. Felsiztyńsklego 24/11.
'1"3il8 g SPRZEDAM Poloneza 1980
Ru.tkowsiki,
Kazimieu
kolorowy
TELEWIZOR.
Skalmierz 98-.2313 Sęd zis.p a-zedam.
„Temp"
69-P
m!.r01Wice.
57-6~ 3Q 'PO 16.
'1'500 g
•'Prze- „FIATA 125 p" (1974)
WIEżĘ ~teTeo 7'565 g
da m. M-55..eo.
spnzedam. Tel. 52-20-14
sałaty
ROZSADĘ
6S.79 g
wJetzorem.
sprzedam. Tel. 1'4-31-0'7. SPRZEDAM do „Golfa"
652~ g
komkoło
hak,
19i5/76
SPRZEDAM ~ee akumuczęści.
pletne, inne
bojler
lacyj.ny 3 kW,
86-93--00 po 15.
Tel.
elektryczny 50 1.
6514 g
85a1 g SPRZEDAM 1'26 p (1979)
'78-45--00.
BŁAM łai:/ld ea.irme
19502 g
57-55-14.
1pirzed11m. VW-1200 w całości
tanio
lub
6500 g
84-97-02.
na części - sprzedam.
ZAMR.AŻARKl!; T....J.'21 Tel. M-74~7.
Marysińska
spir.ze<iam,
194145 g
e9 m. 87.
AKUl'<fULATOR - 314 (no8604 g
•
wy) - tanio 1przedam
192.11 g
74-09-71.
P:t.ASZCZ dt6nu.ny damw okol.!cy TuGARAŻU
Tel.
&-pra:ed·a m.
s!ki pos0ukuję.
szyńskiej 8545 g
84-01-68.
Tel. 43-76~.
stołową ,
WIERTARKJ!;
194M g
o tred. 300,
azlltiea:kę
taś
Polerk11 filcową _

19433 g
k io.sk
KWIACIARNIĘ lmpię . O!l'rty 1M72
mową, frezarko-koparkę
SienBturo Oglos.zeń .
do drewlila - sprzedam.
kiewicza 3/5.
Franciszka 83.
KUCHENKĘ że,la:z.ną ,.koO:'.l.GANY „Estrada" „B11"
ku.pią. 78-66-75.
zę" Vermo.na 600 H - 11prze19..J.Qll g
dam. Urzędnicz.a 9 m. MIESZKANIA
własnośRaKUPI!!i MJtyndar.
M68 g
m. 5e p0 17.
ciowe - najkorzystniejdomsko 56-C37
pośred
najnybsze
sze,
grzejc.o.,
gazowy
PIEC
&18e t E
nictwo biuira mgr Bain!ki - ST.>l"Zedam, Ł6df ,
SPECTRUM p1'us - sprzeryc:kiego - Tuwima 20.
Sole-c 12/4 1'JO Hl.
dam. Tet 78-44-99.
6712 g
55,H; g
~58 C

„

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ELEMENTOW
BUDOWLANYCH W ŁO,DZI

1

.

. zatrudni natychmiast
w zakładach przy ul. Demokratycznej nr 89/97,

ul. Zgierskiej nr 221
następujących pracowników:
.A kierownika działu zaopatrzenia.

A majstrów,
A specjalistę ds. normowania,
A technika mechanika - konstruktora.
A betoniarzy i pomoc betoniarzy.
A ślusarzy,
.A elektryków,
A hydraulików,
A. spawaczy,
A suwnicowego,
A kierowców.

.,.

1478-k

PO N IEDZIAŁEK,

10 MARCA

PROGRAM I
11.57 Komunikaty. 11.59 snnal cza12 05 Ma~a7.yn Informacyjny.
gu ,
l~.45 Rolniczy kwa12.30 Muzyka.
13.00 Komunikaty. 13.10 Radran.~
dio l<ierowców. 13.30 z tańcem przez
14.05 Magazyn
Wieki. 14.00 Wiad.
15.55 Radio kierowców.
muzyczny.
Prezen·
16.05
Wiadomo.~cl.
16.00
organiw o,J cwódzkie
tacje
azdem
Zj
X
przed
zacje p arty.1ne
16.10 Muzyka I aktualności.
PZPn.
17.30 Wlaclimir Szaliński - . kompo18,20 Koncert
zvlor. 18.00 Wiad.
d'nla . 19.00 · Magazyn Informacyjny.
19.25 Chwila mu zyki. 19.30 .. Baś1'1 o
20.on Dzienni k .
słuch.
oraczu" Koncert żyr1cń. 20.4'! Opow\a_
20.1~
Marka Hłaski pt. ..Okno".
danie
20 5:; W kilku taklaclL 21.00 Komun\k~lv. 21 05 Kronika sportowa. 2l.15

,. F

J{ro:ilkj

\VP,drłnvek.

Fr\lncic;zka

t a. 22.00 Wiar!. 22.05 Zblii.enia
a11tl 2~.15 Rartiowv suplement
L~k>ykon11

Telewi,y,inc~o

L\sz-

clo

Pol~kicj

M11z,·kJ. 22 55 W l<lll<t• takta('h. 23 .00
Wiac!. 23.25 Dla tych, co n ie lub ią
rocka.
PROGRAM Il
11.0Q Z~wne po .ledenastej. 11.10
Muzvcznv non stop. 12 OO z nae:rań
Chói·u R oct1• I TelewizJi wrocław
skie!. 12 ~5 Ch ick Cor,..a lat 70-tych
Wi•rl
„L!iht" ~· a feather". 13.00
13.0.> Serwi< inform:tcyjny IV. 13 10
l\luzvcz11P penl'trnj e - w opr A.

(l .'

·rn z

l'.l
Ko1:c>~V
13.3ą Alhuln
~ląd plvtnw~· -

n1alowanPi skrzy

ooerowy. 14 OO PPe_
14 . ~0 F<>1!'10r
aud.
na mBnie l\wlata. ló OO ?•mięt„iki
I wspomnieni a, 15.1 0 Muzyka młon\.

dych. 16.00 Dzieła, style, epok\. 16.50
L. M. Mleczyn „Ostatnia spr<iwj inspektora Ima l" odc. 17.00 Wiad. 17.05
Rozwiązani e zagadki muzycznej (L) .
17.10 Aktualności dnia (L). 17.30 Tematy z Waszych listów - aud (L).
18.00 Nowości z R-1 (L), 18.30 Klub
Stereo 19.30 Wieczór w filharmonii - tylko z płyt kompaktawych.
21.00 Wiad . 21.05 Wieczorne refleksje. 21.JO Noworomantyczne oczekiString Connectlon.
wania zespo łu
21.30 Wieczór ilteracko-muzyczny.

.

PROGRAM III
ll.00 Archiwum Jazzowe. 11.30 „Są
aud. 11.40 Gwiazda tysprawy" f(o<lnia. 11.50 M11staj Karim „Bardzo
serwis
1~.00
rtzicciństw o".
clł.11,i::ic
Trójki. 12.05 W tonacji Trójki 13.00
Ji:ugeniusz Dębski „Ludzie z tamtej
z
strony świata ". 13.10 Powtórka
rozrywki. 11.00 Dzieła Instrumentalne. 15.00 Serwis Trójki. 15.()5 Festiwal Pieśni PolityC?.nej w Berliaud . 15.40 ,.Sportowa Trójnie do
aud 16.00 Zaprasuimy
ka" Tró1kl. 19.00 B. Prus: ,;Faraon" odc. 19.30 Troch ę swingu, 19.50 Mustaj Karim .. Bardzo długie dzieciń
stwo" odc. 20.00 Katalog nagrań Wlshbone Ash (12\. 20.45 Klub Trójki .. Mówmy niebanalnie" 1ud. 21.00
T r1.v kwadran'e 1azzu - aud. 21.45
Klub Trójki 22.05 Tn! Sp.< rt. 22.15
l<oc1orowski - aud. 22.40
S l ~womi r
.My i :rnt.·k" cz. I - aud . 23.00
HerZanr~""mv do Tróiki. 23 5~
in"n flroch „Ballada o stręczyciel
ce" (16).

wyde-chowe,
inadkola Judyma 20 (od
MyT.raikitoa:owej),
81108 ł
1:zikowsik!.
ANTYKOROZY JN'J!:
hydrodymamkm.e za.bee'Piecza.nie ..amochodów,
llf, tel. 57-74-72
Spiska
5164 g
Wolskd.
DYWANY czy52C7.ę &Zampomi&ą.. ZaJdl«" &4-18-02
7180 g
- iregeneKINESKOPY
racja 57~-00 Luba•r to19950 g
w icz.
TELENAPRAWA 78-64-19
loo.12 g
Kaczmaa:ek.
ANTYKOROZYJNE zabezpieczanie samo.chodów.
Polonez,
Au~oryzacja
FSO 1500 mgir inż. Gajewsk.i, Mimozy 35 _
tel.
róg wa~:z.yskiej_
65-12-87.
7004 g
wykonuję ,
PIECE c.o.
Łask. tel. 35-74 po godz.
6&11 g
17. Merda!;:.
CYKLINOWANIE, lakierowa1nie, 51-66-07, Mar6452 g
ciniak.
auNAPRAWA p.ralek
telefon
toma.tycznych,

uu.

•• ,

a•

n

•1a~m 1 ea

I

ZETO-ŁOD!

ZATRUDNI
TECHNIKÓW ELEKTRONtKóW
w wydziale systemów
mikroprocesorowych.

w

-

•
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PROGRAM IV
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11.00 Horyzonty wiedzy. M.30 Polskie orkiestry raillawe. 11.59 S ygnal
czasu. 12.05 Wlad. 12.10 Odpowled,zl
na listy. 12.20 Zespoły instrumęntal
ne. 12 .30 „Matysiakowie" odc IG.OO
świa t wokół nas. 13.25 Muzyka angielska. 14.00 Popołudnie Młodych .
16.10
Lektm:y nastolatków.
16.00
Z zielonogórskiego albumu festlwalawego. 16.30 Widnokrąg. 17.00 Wl ad .
17.05 Placido Domingo - moje ż y_
cie na sceni e - aud. 18.00 Rozwa18.10 Piosenki
stylistyczne.
żan1a
Stare.I Warszawy - aud. 18.40 stu19.35
dio ekspertów. 19.30 W\ad ,
Chwila muzyki. 19.40 Język rooyjskl
(45). 19.55 _„w trosce o przyszłość" aud. 20. HI Chwila muzyki 20.20 Wieczór muzyki. 22.00 Akademia muzyAntonio
22.50
ki dawnej - aud.
S!orzowle".
„Okrutni
Perda
23.00 MU2!y<koterapla. 11.30 Ekonomia
„Polska oferta
I goopoda.rowa<n\e
handlowa" - alli1, 13.50 Wlad, 23.5~
Kalenda~z radi!GWY.

TELEWIZJA

PllOGRAM I
16.25 DT - wiadomości
16 30 Dla młodych widzów: „Sto·
warzyszenle myśląc ych"
16 ~5 Kl no Zwierzyńca .,Na lewo
od pinl!win6w" (15)
17.20 DT - wiadomości

11a

ki\JJJlĄLjlłC llJl'Zyclętlł

wymiairy,

qdane

ewairancją.
z
sucha,
Kańika., 86"31...41 wieczo...

1M07 g
rem.
EKG u pa.cjenta 57-55-55,
17568 g
Drozd .
kU'?l'lłące KOBIETY
elektrywy))Ożyczal.Jl'l.!a
cz.nych odciągaczy polkarmu., 32-35-00, Yousif.
17566 g
gla2lllry,
UKŁADANIE
Karliński. 86-42-43.
17'1'79 g
laCYKLINO W ANIE kierowanie (JJ<>łysik:, pół
mat, mat) również dla
instytucji. Tel. &1-77~10
6500 g
Jakson.
święta
ŻALUZJE przed
mi. M-07-&3 Skrzypek.
. 6503 g
TELENAPRAW A 48-01-49
19790 g
inż. Marty1nka.
szampoCZYSZCZENIE
wynierą dyiwanów,
mekładzim, tapicerkf
blowej _ samochodowej
Wągirow6'ka 34--96-03.
197813 g •
NON - Jin.sekt tę-p.i ro..
baetwo. Gwarancja, rachrulilkł. 57~114-46 Milew19817 g
ski.
Konserwacja
GRACO!
mycie
samochodów.
podwozi, sUnlk6w
nowe na.tychmlast. Ko13,
Zakładowa
liński
Toma.
(Dąbro.wskiego,
szowską.

•

DOKTORSK1łEJ

O&R.ONA PRACY

w

dniu 20 marca 1986 r. o godzinie 11.30 w Cen•
trum Badań Molekularnych l l\fak1mmolekulamycb
PAN w l.odzl, przy ul. Bocznej 5 w sali semlnaorJnet 09 - odbędzie się publiczna obrona pracy dona temat:
ktorskie.I mgr ELŻBIETY TADEUSIAK
„Reakcje tioloestrów k was ów fosforu z halogenami".
Praca do · wglądu w Bibliotece CBMIM PAN w 1.o-

dz~.romotor:

CBM!M PAN

prof. dir Jan Mlchalsltt -

w l.odzl.

z gł~bokim talem zawia damiamy, H w dniu
l7 lutego 1986 roku zmarła nasza długoletnia
pracownica _

J.AJNtNA KOWALSKA

nas Człowiek wielkiego serca,
dobra Koletanka.
Rodslnle
współczucia

od

Odszedł

Wyrazy

1łęboklego

składaJa:

DYREKCJA, ORGANIZACJA SP.01..-POLlT.
KOLEZANKI \ l{OLEDZY z PDT „CENTRUM" ODDZIAL w ŁODZI

Olechowską).

7017 I!;
z
OKAPY nadkuchenne
N~e<Pytal~k.i,

wycią.g:i em

Najszczersze kondolencje dyrektorowi I kl•·
rown!kowl artystycznemu

5892 g
tel. 78-59-99.
DuSCINANIE d,r zew
da, 32-08-58, 74-26-29.
6539 g
dy<Wal!lćw
PRANIE
&1~97-61, Zaroś!&!!:.

ł!rTll

AINDRZEJOWI JO:tWIA KOWI
i JADZE PADUCH
1

«

1

elekironlcz.ne dekodł!'I'y i'nstailiuję, magnetowiidy, tel.ewiwry 'PI'Zeinż.
str.ajam. 51-54-93.
17050 i
Hoff.
TELEPOGOTOWIE Witkowski. 114-52-32, 33-09-32.
. 6702 g
na,pra.wa.
LODóWKI Pawłowski &l-16-88.
PAL -

83(ł4

•

powodu

Jóźwiaka

·
PRZYJACIELE z BIURA l'MPRESARYJ·
NEGO w WARSZAWIE
zmarł

Dnia 12 lutuo 1986 r.

g

INŻ.

DR

BOLESŁAW

zabezp.ieczanie
POlllieszc.zeń przed wła
ma.niem - blacha, blozamkady. n.ietyipowe
dodatkowe d.rz..wi
ki,
stalowe, skrytki 11ekretne. Ozdobne wytłurnia
ni.e, ochrona czujnikami
ultradźwiękowymi. Insrachulilki
tytucjom
52-91-82 Anczewski.
1976'7 !(
CZYSZCZENIE dywanów,
&2-42-3'7 Ma'!'cinlak.
192313 g

KONORS'Kl

emerytowany pr<>fesor Ewye,zajny · PoUtecbnlkl
l.ódzkleJ
Zmarły byl wybitnym uczonym w dzte.dzłnle
Elektrotechnlkt Teoretyczne.I. znanym I cetnlonym w kraju I za 11ranlcą. Był takte wszech.
stronnle wykształconym humanl~ta. Naletał do
1trona twórców Wydziału Elekt.ryczne11e Poli·
techniki l.ódzkle.f, Zorganizował I przez Wide
lat kierował Katedrą Podst.aw Elektrotechniki.
Oddany pracy pedagogiczne.I. WYksztalcll ll·
czne rzesze · studentów, a takte pozostawił po
aoble wielu uczniów, którym 1:awsze ałutył r11d11 I pomoc11.
8towanynenla
Był zasłutonym działaczem
l!:lektryków Polskich ł wspólzałot:veleJem Polskiego Towani:vstwa ·· Elell:trlltecbnlkl 'Teoret:vczne.ł ł Stosowanej,
Twórczo~tl ł praca r:marlego pozostaną · na
zawsze we wdzięcznej pamłeel całego Wydzła.
łu Elektrycznego.

ovm-lock
Oferty

pr z emysłowy.

Tełcla

Ojca -

1kładaJ11

SEJF -

WYPOŻYCZĘ

ł:mlercl

Stefana

Pozostający w 11:leboklm talu
DYREKCJA I PRACOWNICY INSTYTUTU
PODSTAW ELEKTROTECHNIKI POLITECHNIKI ŁODZKIEJ, DZIĘKI\~ l RADA
WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI ŁODZKJEJ

Og-łoozeń,
6082 Bim:o
Piotrkowska 96.
od
RABKA - przyjmę
zaraz dzieci od lat trzech
zdrona wypoczy<11ek
wotny, tel. 77-'741.

PANI

59 p

SW A TKA - za:prasza sa~otr'kowska
motnych,
W42 g
133.
KOMPUTER.OWY system
matrymonlal1ny „Raa:em"
Tys.i ące ofe.rt. Ośrodek
80-958
Oblicze1niowy
Gdańsk 50 sk.r yt'ka 11J5.
63 k

MAIRIAINN'IE· BRZOSKA
rłęboklego

w:vrazy

łmlercl

współczucia

powodu

•

MATKI

.
DYREKCJA. RADA PRACOWNICZA, POP
PZPR, ZWIĄZKI ZA W OD OWE ORAZ KO· ·.
LEŻANKI I KOLEDZY Z PRZEDSI~BIOR· .
STWA USl.UG lNWESTORSKICB GOS·
PODARKI MIESZKANIOWEJ W l.ODZI

sklada.tą 1

KOLEDZE

ładowanie

JOZEFOWI ADAMUSOWI

akumylator6w
• akumulatory do l!łlnł·

nie przyjmuje pracowników po samowolnym porzu·
ceniu pracy.
F

47.ła.

Rt>generacJa I

Zakład

I

c!11sta 231, tel. 52-16-69,
18638 g
(9-16).
na.prawa.
LODóWKI 84-75-94 Now!oki.
191212 "
H06ZQZęBOAZERIA -

REKCEl

Zgłoszenia przyjmowane są
Łodzi przy ul. Hutora 69, tel.

36-47-70, 32-50-70.

•• • U F•k•Wr::-•••
:""--""·__,,. -·==-·
-I
-:..J j 1 r a · ·

-

UKŁADY

dojetdżający

Liś)

Sowińslcl .

u~ługi.

wyinajmde 1amod0ielll'le
Łodz.i
w
mieszlka11>!e
lub okoL!cach na kilka
dl!lJ! w miesiąoo. ~ł!'I'ty
~<>szeń
19334 BiJUTo
Siealkdewiaz;a l/S.
MŁODE, bezdzietne maliefuibwo J)Olmuk.uje mleszkanla. Tel. 84-'119-G3 po
19500 g
16.
BAŁUTY _ lokal<U na bitu
O!&ty
ro wsz'Ulkuję.
ń
"""'
6529 B .
~.s~os:ze '
iuro
PJotirikowska OO.
LOKATORSKilE M~ dwupokojowe Warszawa 7..amienię n11 r6wmorzęReitkJ,nia,
dne Ł6d! Oferty &50.1
Kairo.lew.
Binl,ro Ogłosa:eń, Piotrkowska 96.
SPRZEDAM własnościowe
M-2 w Sr6dmieściru. Oferty 1947:5 Biruro Ogło
s zeń_ Sienkiewicza 3/5.
LUKSUSOWE - między
wojenne 150 m . kwaterunkowe (ciche centrum)
zamieJ11ię na 80 o idenstandardzie.
tymnym
86-24-00, Wiś n iew ski.
Szca:egółowe oferty 19497
65'7li g
Birnro Ogłoszeń, SienStudnia.r ski
ZAKLAD
kiewic,za 3/5.
przyjmuje zamówienia
i
'Ila studnie kopane
Bugajski,
po·głębien.ia.
6547 g
tel. 16-50-26.
INSTALACJE elektry czne,
Misiak, 74-!"1-15.
6536 g
AUTONAPRAWY na wezMATEMATYK.A 51-74-10
Mowanie, 5·1-TI-4.6,
- mgr Plruskowski.
19591 g
chf!lski.
3610 g TELENAPRAWA 34-98-65
19571 g
Bednarek.
MATEMATYKA, foiizyk!l.
dom,
Wrzask 86-10-13, S.1-44-35 FUNKCJONALNY
z&JpTojektuje
wnętrze f;M(j g
1LrChi.tekt Bielak 57-19-63
tainfo.
MATEMATYKA
1941.34 g
48-a::J-317. Kozłowski.
nodłóg,
Oik!en
MYCIE
65135 g
dyprainie, trzepa.nie
MATEMATYKA. chemia
wa116w, równ ież imstytelefon
- koa:epetycje
PIJ!ttucjom 86-15-72
52-10-77. Cie.sek.
3S6 g
ik.iewicz.
MONTAZ upJme-k, przeróbika okna środkOIWe<,go
pos.zukuję
WŁOSKI
33-3>1-27 Airbajter.
32-36-96
nauczyciela
1!M42 g
(wieczorem).
samo19496 g KONSERWACJA
4.
chodów. Solankoiwa
przyjmie
SZWA CZKA
Uz.naooki 84-62-33.
pracą . E. Plater 27 m.
e2'l'9 g
15 - Baruty.
19458 g DYWANY, wyikła.dz'iny Chojaczyk
pierzemy.
CHAŁUPNICTWO
19399 g
51-70-3-0.
przyjmę (p.roste szycie(
montują,
BOAZERIE
tel. 52-69-96.
55-16-75, Wojtasa:(lzyk,
9551 g
CHAt.UPNICTWO
- 2365 2
Rubin naprapr.zyjmę (pa:oste 11Zycie) JOWISZ Muszyński
&5-24-56
wa
sprzedam,
,.Szron" 48413 g
6556 g
tel. 51-41-.39.
beton01We stuPRZYJMĘ fryzjerkę dam- KRĘGI
dzienne, P'Ustaki betonoAlekską lub męsk,ą.
we i żużlob et onowe róż
sandrów Bratoszewski edonych rozmiarów 19446 g
go 28.
Tel. 413-&3'.:-37,
starczę.
ZATRUDNIĘ pieik.arzy Kapa.
78-G8-58
piecowego. Sttry;kowska
14125 g
19483 g
81.
DO zaikładu przyjmę pra- LECZENIE bólów kręgo
ga.
słupa, d yskopa tii ('()lWnika ze zmajomością
bi.net, Kościusz.ki 39, B iaobróbki szkła , drewna
3m g
łek.
srumiennych,
(toczenie)
maszynowy Prorównież HAFT
bez nałogów,
Kosiada.
18
/
44
mińskiego
przydo
oraz
kobiety
164:?.6 g
uczenia. Koncesjo.powan:v :zakład o produkcji ALARMY przedwwłama
nio0w e - Maśla111kiewicz
Łódź ,
ek-sP<>rtoiwej
36-77-64, 36-32-68.
Janoś~ka 155. Sprzedam
1'7004 g
fre z arko-w iertarkę („Podywanów, wyPRANIE
do
ręba") i szl i f ierkę
Grze ś
51-10-18
kładzin.
płaszczyzn (czeską).
1890.1 g
kowiak.
19465 g

Warunki pracy i płacy dp omówienia w dziale
spraw pracowniczych przy ul. Demokratycznej
·
nr 89/91, telefon 84-87-30.
Zakład nie przyjmuje pracowników po sa·
mowolnym porzuceniu pracy.

Impregnowane, p0wlekame (~tylono
we I ba.weŁnd.a.ne) oru

kupnanieruchomoKnia1.ielokali.
ści.
(.Tulian6w)
~5
wicza
5<1-25-91, Rutkowski 126527 g
17.

sprzeda~y

INŻYNim

prowadzi UNIEWAŻNIAM t>!~ł·
PSYCHOLOG
Pe.o
k11 ,,Bla.el!arstiwo
mairymonialne,
u..s~uii
mbitrs Win•
jaadowe
metody relaksu Łbciź 7,
J4llll\ln Kon,..
czew.ski
43014 g
&krytka 63.
1tantym.6w, ul. MoniU&M70 C
ki 28".
J'ain.koiwsld,
ZDZISŁAW
Konstantynów pl. Wol'J)l'a.wo
ności 56 zgubił
6595 I
Jarz.dy.
MlS WłodzLm!en Niska ZBIGNIEW M!Uer', Aa·
6 /3lJ zag1\llhił pr8iwlo jazzacwbll
ton~ew11ka 31
dy,
19466 I
pra.wo Jaz.dy.
STRUŻYK WMoLd., CzarAndrtZej,
SLI~If;rSKI
nocin 4 u.giubił prawo
Cwikli ńsk!ej 2/82, a.gu19488 g
jazdy.
bił pra.wo Jaa:dy. 19444 I
Janusz
WINCZEJWSKI
Konstantynów, Moniu- ANTCZAK Rysza;rd , . Ko- .
wleńska 1 :z.a.gubił p.rasz ki 28 - zgubił pra1947'1 g
wo ia.zdv.
6469 g
wo Jazdy.
się ZałU~
UNIEWAŻNIA
ZGINĄŁ cza.riilY, pod palasłuż
legitymację
iom!
b
wskakując
ny spaniel
wydaną
bo wą nr 444
22 lu.tego do autobusu
prze z Sąd Wojew6dzki
69. Uczciwego z.naJ,a,zc ę
na nazwi&ko
w Łodzi
o w iadomość
.p rosimy
Wanda Zychlińska.
godz.
tel. 86-M-511 po
65el ł
Hl Lub 43-85-18. 6565 g

TKAło.'lNY

P CŚREDNI€TWO

-

wYrazy szczerego
cl

k6w wvsoknureż_nvch
,
Int. SIKORSKI.
GDA!QSKA 108.

„
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• powodu

•ml.er~

MATKI

•kladaJ11 KOLEżANIU l KOLEDZY Z
PROJEKTOWANIA ELTOR -

13136-t!

·~·-IKW

współczucia

ZAKŁ.A.DOW

l.OD:Z.

b ....

1

•n

•n

serial fab .
22.10 „Misja" (4) 17.30 „Bezlitosny front" (4)
prod. pol.
na zaw·
umilkł
„P3X sze" serial prod. NRD
· 23.05 Wieczorne wiadomości
18.30 Ecbi stadion6w
„Umka szu·
19.00 Dobranoc ka przyjaciela"
roku,
1986
W dniu ł marca
19.10 Laboratorium
pneiywszy lat 80 zmarła
19.30 Dzienn1k
20.00 Rozmowa n.a telefon (1)
P.
j, t
Per Olov
20.15 Teatr Telewizji
„Noc tryba:d"
Enquist 22.15 DT - komenta.r:ze
slatk6wka
22..35 Studio aport BACZYŃSKA
Franmężczyzn Polska cja
Pogrzeb odbędzie al• dnia 12
23.05 Rozmowa n.a telef0\11 ('2)
marca br. o iiodz. 12.30 na cmentarzu komun.alnym - Zanew, o
wiadomości
23.20 DT czym zawiadamia
23.25 Język nlerniec~ - 1. 19
WNUCZKA 1 RODZINĄ

JOZEFA

llS*Ll

..... !

" . .

ro\'IJ
198S
W dniu 6 muca
zmarła \V wieku 79 lat nasz.i uko·
chana Matka,' Babcia I Prababcill

S. t

P.~

HELENA
W'ITKOWSKA
Por,rzeb odbędLle ale 10 manca
br. (poniedziałek) o goda. JC na
rzymskokatolickim
~ment:..zu
przy 111. Ogrodowej 39, o CZYIM
z bólem zawiadamiają:

comu.

ZrĘClOWIE. WNt!CZKOWJE I PRAWNUKI

PROGRAM Il

1. 10
16.30 Język niemiecki
17.00 Bliżej wawa ·
Oliga
17.30 „Moja muzy<ka"
Sawieka
film
IS.OO „Kosmiczny ktłł" -

SF

W dniu 6 marca 19„ roku
nasza najul<ochailsza Mama

(ł.)

18.20 Przeboje „Dw6,tl"
dla nlesly·
18.30 Wiadomo§cl IZ"Cych (Ł)
4al4
n
w1pa.
i
Piękni
li.OO
19.30 Dziennik
20.00 „z dymkiem cyi:iara" - gawęda Wilhelma S zewczyka
20.15 Gwiazdy wielkiego soortu
20.45 Rozmowy z Luc vnką (6)
spotkanie 1
21.25 „Nad"zieja" Romanem Bratn y m - film
~k.

odessła

ł.

od nu oogle, w wieku 81 lat

t P.

BRON'ISŁAWA

JANAS

MOSZCZT°RSKICR.

1

Urocz vs łośt.I pogrzellowe odllędl\ 1lę w dniu 11 · marca br. o godzinie 13 (wtorek) "' ~aplłcy cmentarza Kurczaki, o czym zawiadamiali\ pogrąźe11l w 1121utku1

C0RJ[A, llTN, SYNOWA,

•

Prosimy e

nieskładanie

zu;c

I WNUCZIH

kond1>lencjl,

DZIENNIK

Ł0DZ1U nr

58

(ll~SS)

5

• '

'
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GKS KATOWICE -

•

~

ŁKS -

WIDZEW 1:1 (0:1)

Celny strzał Kajry sa
•
l
cztery żółte kartk i

~

o

(WW)

,,

~

l

'

'

-~ ,......

•

~

''

GÓRNIK ZABRZE 0:0
.
'

od kontrolowania prz.e.z: l>iłkany
Widzewa 'P'Oczynań ofensywnych
przeciwnika. Pr.zychodzilo to ło
dzianom o tyle ła.twlej. bowlem
ataki katowickiego zespołu były
W pnerwie tego ligow~g<> spotschematyczne i dość czytelne. Niewiele brakowało, aby Kajrys po- kania u.xnanego za numer 1 w 2.0
wtórnie zdobył bramkę, ale nie- kolejce mistrzowskiej znany fotopotn:ebnle wwlekał on ze strza- reporter „Sportowca" - Eugf'nlus7
Warmi.ń.ski. ustaw.ił do wspólnej fołem, umożliwiając Sękowi wybiegktórzy
lepiej
radzili sobie w nięcie z bramki i wychwycenie to"rafi-i dwóch znakomitych piłkarzy ŁKS, których łączy wspólne
a.kejach ofe.nsywnych. Kiedy sym- piłki.
nazwisko. choć nie są absolutnie
patycy GKS typowali, w którym
Kiedy wydawało się, t.e widze- krewnymi. Stanęli więc ob(}k siemomencie Furtok I jego koledzy wiacy „dowiozą" do
końcowego
wpisz~
się
na listę strzelców~ gwizdka korzystny dla siebie wy- bie Stanisław i Knysdof B:lranowie. Ten pierwszy zdobywał
ze
bramkarz drużyny gospoda.ny nik, w 78' minucie na 11tnał z 20 swoim zespołem mictil"Zootwo PólSęk musiał wyjąć piłkę z włas
me,trów zdecydował się J9zef Łu ski, ten drtligi wszedł -przebojem
nej bramki. W 34 minu{lle meczu czak. Piłka
zdziwieniu piłka do teamu A. Piechniczka. Zdjęcie
Krzysztof Kajrys wyk·orzystał nie- rzy I kibicówku wpadła
do 1la.tki jak znalazł na pierwszą strcmę hzdecydowanie obrońców GKS i obok za.skoczonei;o bramkarza
Wl- r,od11ika, tylko czv zaslu.żył na n'e
chytrym strzałem uzyskał prowa- drewa. Wydaje się,
że
dzenie dla Widzewa. W cz:tery mi- nieco zasłonięty przez Bolesta był ten młodszy - Krzysztof? W tl9
nuty później Sęk dość sz-czę.rnwie i nie m:ał mo.iliwości obrońców mln. meczu o~ro wystartował do
śledzenia odbitej przez Wandzika pitki (oo
wybił piłkę J)Onad poprzeczkę po zapił'ki po strzale Łuczaka.
strzale R. Robakiewicza). dopadł iej
skakującym strzale Mirosława JaI mając przed sobą tylko lmun:rnworskiego
przy
egzekwowaniu
Nadal ·w drużynie łódzkiej
:rza gości strzelił w Słupek. W tym
„wolnego". Ale~ szczęście nie omi- dać wyraźnie brak chorego wiW. momencie publiczność wstała
z
nęło łódzkiego zespołu, kiedy Jan StruJlarka.
Jeden celny strzał Kaj- miej-oc, Krzysztof Baran złapał się
Furtok mainc przed sobą pusta rysa nie wystarczył tym razem za
głowę, a senior Stanisław zarubramkę, uderzył
'Piłkę
na tvle do odniesienia zwycięstwa. Remis mienił się chyba w tym momencie.
lekko, że zdołał la chwyc.ić Bo- zamiast
wygranej
widzewiacy Dlaczeg0 nie było gola? Warn:!zik
Jesta.
..o!tup'H" ponadto crlerema żólty-1 na pewno u.tr~dni~ zadani~ łódzDruga C'Zęść sobot·niego spotka- m1 kartkami.
·
kiemu na,pastmkow1 skracai11.c kat
nla w Kll.Jtowicach roz·poczęła się
(ww) 1 strzału., a. z miejsc 1>rasowych moż-

l
pachar
redakcji
„Dziennika Łódzjtiego" zdobyła I. Zienkiewicz z Pafawagu, zdobywa•
jąo w łódzkim turnieju 6 bramek
(wszystkie w meczu z Zag.łębian
ką wygranym przez wrocławianki
7:2). Najlepszą bramkarką została
E. Sikora (Stilon). no.jlepszym technLklem - Z. Klim .(Czarni),
najlepszą napastniczką A. Kubiak
(Teofilów), a na:grodą d1a najlepszej zawodniczki turnieju wyróż
niono 14-letnlą oiłkarkę z drużyny
Teofilowa - K. Kowalską. Pucharem „fair play" wyróżniono zespół Pafawagu (fundator
Ognisko
TKKF Teofilów), a „słodką nagrÓ7
dę" (okazały l
Podobno
nader
smaczny tort braci Zalewskich) ~a
brały ze sob4 mistn.ynie
Polski,
piłkarki Czarnych Sosnowiec.
Łódzki turniej
dobrze
przygotowany i &prawnie przeprowadzony był doskonałą propagandą
kobiecego futbolu Odnotujmy na
koniec, ze do ~wołanej PO ł6dz
klej imprezie kadry żeńskiej Polski awansowały z
teofilowski~
drużyny Aneta Kubiak 1·
Iwona
\Vojnarowicz oraz...
ich
trener
P!Otr Suski, J,;.tóry b~dzie
takie
przygotowywał (obok J.
KQ'Peia)
najlepsze zawodniczki naszego kr~
ju do licznvch spotkań międzyna
rodowych. Gratulujemy!

,_ •

.

na było od.n.ieść '\\'Ta:ienie, że
po
prostu niezbyt czysto tra!!ł nogą
pił' ę. s:oozący obok mnie ieden
z zagorzałych kibiców jeden~st~ i
z al. Unii z melancholią w e:ros:e
stwie~dz:ł: Gdyby w tej sytuac.ii zm:lazł się Stanlsta 1' Baran
to
na)prawdooodobnie;
zabrski
g'oalki.per razem z p;lką znalazłbv
się w siatce. Być może. choć
z
Bałtyk
Legia 1:1, Motor Lech 1:1 Slą k - Lechia 1:1
Stal ~lielec - Pagon 0:1 (0:1)
Górnik Wałbrzych - Zagtęb ; e
Sosnowiec 3:1 (0:0). GKS Katowiec - Widzew 1:1 (0:1), ŁKS
- Górnik Zabrzl' O:'O, Za,g!ębie
·Lubin - Ruch 2·0 (0:0).
TABELA
1. Legia
2!Ul 40-21
2. WIDZEW
29:11 31-16
3. Górnik Z.
28:12 5 2'--15
4. Lech
26:14 211--15
5. Ruch
n:JB 30-2.-5
6. Katowice
21:19 29--26

7

Pogoń

8. ŁKS
9. Sląsk
10. Górnik Włb.
111. Stal M.
12. Lechia
Ji3. Bałtyk
14. Zagłębie L.
15. Motor
16. Za,gł)>bie S.

Mistrzostwo Polski dla Czarnych z Sosnowca
haill .l6dzkiej WAM zakoń
czył &:!ę wczoraj dwudniowy, or.ganizowany oo raz
siódmy, finałowy turniej o
mistrzostwo Polslk.i \tObiet w piłce
nożnej Tytuł mistrzowski wywalczyła .,,szóstka" Czarnych :z Sosnowca, powtarzając ubiegłoroe~ny
sukces. Licznie zebra.ni na trybunach hali W AM sympatycy piłki
nożnej liczyli na medalowy suikces dziewcząt z Og,niska
TK.KP'
Teofilów. Niestety„,
Podopieane tren~• Piotra Suskiego roz.poczęły finałową batalie
Od dw6ch zwycięstw. W pierwszy-ro sobotnim spotkaniu „az~ka"
z Teofi1owa - pokonała w!cemdsirza
Polski wrocławski Pafawag
Z:l
(l:l). Taikim samym rerultatem zakończył się mecz łodzianek z Za&łębian.ką Dąbrowa Górnicza.,
Po nieclzlelnych meczach, w których niestety dziewczęta z Teofi·
Iowa uległy PO 0:1 Czarnym l Stilonowi
oraz zwycięstwie druiyny :z Sosnowea z krakowskim
Telpodem 1:0, stawka finałowa wytówna się wręcz idealnie. Każ!IY z
finallst6w miał szansę ubiega.ma sit:
mistrzowski tytuł.
Zaczęfo się od meczu Telpod Czarn.i i gorącego dopingu „Zosia,
Zosia my czekamy na . ziłobycie
pierwszej bramy". Tymczasem jedynym celnym w tym spotkaninl
strzałem popisała się Marzana
:z
Sosnowca. Obrońe2'j'nie tytułu nie
Z!ll.aJ'!l.OW&ły &Z!141S:V
'p<>wtón:ema
sukcesu z ulbiegłcroeznego tllr'niełu
w Gorzowie. W tym
momencie
Cza:r.ńi i zwycięzca drugiego meczu ścisłego finału mieli SZUlse na
złoto.".
Marzenia
łodzianek
;<>zwiały się 'Do utracie
bramki
n·a 7 minut
1>rzed
końcowym
gwizd>kiem w po4edynku ze Stilonem. Ale I to nie załatwiało sprawy. W tej sytuacji sędziowie zmuszeni by1i .zarządzić serię rzuitów
ka·rnych. Dopiero „jedenast'ki" miały bcrwiem przynieść
odPo~viedf
na pytanie:
komu
mistrzostwo
Polski i inedale.
Tak więc tytuł halowego mistrza
kraju w tegorocmym turnieju przypadł
Czarnym,
wicemlstrzos~wo
zdobyły dziewczęta z • gorzowskiego
Stilonu, brązowy medal zapewniły
sobie piłkarki z krakowskiego Telpodu, a czwarte miejsce
zajęły
d"'"wmęta z Teofilowa.
Miano
na.jlepsiej
„s~a~perki"

„

,. E

ŁKS: Zb. Robakiewicz Benclkowskl, Klimas, Wenclewski, Ró-1
tycki - Chojnacki Gierek Więzik (od ti2 min. l\:rusz:mkin), Ziober
- R. Robakiewicz, Baran. '
GORNIK: Wanclzik - Gunia. Dankowski (od 73 min. Leśnik), Klemenz, Kostrzewa - Pałasz, l!.:omornicki, Matysik, Urban - Zgutczyński, Iwan (od 46 min. :&lajka).
Zóltą kartkę otrzymał: Klemeuz,

1:1 - Jtajr'y1 (31 mln.), 111 - Łucuk (18 min.).
GKS: Sęk - Kapia.s, Zajl\O, Piekarczyk, Biegun (od 70 min. Nazimek) - Łucz:ak, Krzyżo§, Hetmański (od 46 min. Morcinek) - Konlarek, Furtok, Rzeszutek.
WIDZEW: Bole_.a - Slvl~łek, W6jołckł, Kamidskl, Przybyś Kajrys, Podsiadło, Dziuba, Jaworski - Cisek, Wra1a (od 74 min.
Leszczyk).
Żółte karłkh Podalacllo, Pnybył, Wraca, Leszczyk {wszyscy Wdd:i:ew).
W 'Przedmeczowych ' p~gno:i:ach
mecz
na
stadionie btowidkiel
·ditlelniey Dębice za,powiadaaiy był
ja.ko :ledno z ciekawszych wydarzeń piłkarskich
pierwszoligowej
aoboty. Tymczasem spotkanie pomiędzy miejscowym GKS
i Widzewem :zaliczyć należy do '!)rzeciętnych
v;idowisk
pił'karskich.
Oble drużyny zawiodły oczekiwania 8-tysięcznej W·i downi l zapewne
J)OZOstałych
sympatyków
pierwszoligowego futbolu Wprawdzie spetkanie toc~yło się na roz, mo.kłej,
grząskiej
nawierzchni
b<>iska, ale liczono na lepszą l(rę
:pllkar.zy. Pojedynek na katowickim .stadionie nie zachwycił koneserów :pierws:roligowego futbo.lu.
Gra była chaotyczna, wolna, -pozbawiona oczekiwanych fajerwer;ków technicznych.
Spotkanie ,rozpoczęfo się od dość
'lllyr-atnej
przewagi „.górników",

• ~

?.1 .19 ~ o
20:20
<>-20·20 25-lS

2 23

19:21
15:25
16:25
14:26
14:26
14:26
1.3:27

25-34
15-22

lS-2~

~34
13-27
lB-<34
13-38

dru•giej strony trzeba zauważyć, że
senior Bara.n znany był raczej 7
orecyzy}nie bitych rzutów
wolnych„.
Poświęciłem tej sytuacj.i

wiele
bowiem trzeba przyznać,
że mógł to być zwro.tny
ounkt
meczu. Zwlasi.cza w sytuacji, kiedy obie strony preferowały atak I
za wszelką cenę (zgodnie z przepisami) dążyły
do
zwycięstwa
Strzelenie jednej bramki było zatem na wagę dwóch
punktów
I Tymczasem nastą.pił ich podział I
trzeba oodkreślić, że spotkanie mimo że żadnej :i:e stron nie udało
' się zmusić Zb, Robakiewicza
i
• W~ndzi!ka do kapitulll(!ji, było rde-zwykle emocjonujące. Powie ktoś
że tym razem na wysokości zadania nie stanęła linia pomocy Górnika
uznawallla za najlepszą w k.raiu.
Jest w tym trochę prawdy, bowiem dalecy od wysokiej formy
byli kadrowicze: Pałasz, Komornicki i orzedE' wszystkim Urban. Có?
mogli jednak zdziałać wobec dos-

II miejsca.

I
I

konale dysponowanej tel
samej
formacji łodi:ckiej jede1,11stki.
w
której na oierwszy olc;n wybijał
się (i b~·ł chyba najlepszym pilkarzem meczu) - Gierek? Tak s;~
gra jak przeciwnik p02wala nieprawdaż? A tymczasem Chojnacki
Gierek i Więzik w pienVsL)Tch uu•
nutacn spotkania aali s:ę zaskoczyć, a później dominowali w tej
stref:e boiska. Gierek zresztą pop:sał się kilkoma strzałami 1 gdybv c:ut, ciut lep iej m:a1 nastaw:on)· celownik móE1tby S<lm przes<idzic 0 wyn.iku iego meczu.
Obie zaś jedenastki miały wiele
o~rnzji do wykazania swej wyższo.i;cj
nad rywalem. :.VIlslrz Pols..~ i rozp::czął z rozmachem i najpierw t:_:r1.iau, a później Gunia
(kapitalny
strz ał z 35
metrów
sparowany
onez Zb. Robak.iewi~l
mogli
wpisać się na listę st:-zelców. !\astęon:e dwie gro7.ne sytuacie i::t·.von.vli łodzianie. W obu znala zł s:tę
Baran, W HJ min. objegł OankowskiPgo, w ~·chodzac na cz. ·stą ooz~·cję i temu ostatniemu n ie pozo-.
sta walo nic innego jak przv oomocy faulu zatrzymać łodz: anina .
w 5 minut później po kombina,cji
z R Robaikiewiczem znalazł się Oii
przed Wandzikiem i prec,vzy.!Jlym
.. fałszem" chciał g0 uokonać. Bramkarz Górnika był jednak na wsteru·nku.
W dru~ich 45 minuitach ~ra była jesz.cze bardziej emocjonująca.
w 52 min. R. Robakiewicz z kilku metrów nie potrafił pokonać
bramkarza G_órnika. Ten wykazał
się nadz:wyczaj.nym refleksem. .la k
on to zrobił? Goście też n!e byli
dłużni. W 58 min Różycki wybija
piłkę z nustej bramki i piłkarze
mistrza Polski w rad-0snyim ~eście
wyrzucają ręce do górv. uważa
fac. że obrońca ŁKS urzynił to już
za l'nią bram!<0wą. Sędzia
W,
Brudka z Gdańska (nie m'.ał milleoszego dnia) nakazał l'!rać dalej
Ten sam zawodnik gosl)Odarzy oooisał się PO'daniem do
wl~snel'(o
bramkarza„ które.„ przejał Palas7
i Zb. Robakiewic, wvb!egiem ratował s:vtuacie. Czy l)Omocnik Górnika był faulO'Wany? Wydaie sie.
że arbiter nie miat !)odstaw bv nodvktować iedenastkę. Nastaolł atak na piłkę , a nie nof!I napastnika Górnika,
Podział l)Unkt6w zatem na stadion'e pr~y al Unii. w meczu. w
któr:vm sorzet (rhodz! o oilkarsk:e
ohuw'e) nie miał 'iadne:10 Zl"<:C~e
aia dla knńcowego wvn;ku . Szkod:;i, że LKS nie wykorzystał sz:ansv ookonania ieden3si.kl
m;Skfll
Polski. z którą ma zadawnione stare porachunki. 'Przy takiel d:VSJJ<)zvcjj (ryoza nielic'zn:vmi fra~menta
mi) Jaką zademe>nstrował Wand:d1('
można było ło '<ot'\flr;:inlE' wt·"r~ć!
ANDRZEJ SZYMA8SKJ

Roma traci dystans do Juventusu
I dl.lewczyny

Wł.OCHY:
Wszy&tko "111.-Skawje
że skończyły sie marzenia
Piłkarzy i kibiców AS Roma o dogonieniu Juventusu Turyn w wyś
cigu o mistrzostwo Włe>c:h. W 24
kolejce Juventus zremisowĄł
co

na to,

\)ilkę kopllł.

Foto: A. WACH

Kazimierz Wołujewicz zbiera gratulacje

,

Pru.zzo Roma urowadzila do przer wy 2:1. Wyrównlll \V 52 m:n. z karnego Galderisi, a zwycięzką bramkę dJa gospodarzy zd-0był na
:>;O
se.kund przed koi1cem meczu Hant
Peter Briegel.

prawda 1:1 u siebie z Napoli, ale
WYNIKI: Atalan~a - Co:no
1 i tak nowiększył przewagę nad Rol mą do 5 pkt, Dru.żyna Zbigniewa Avellino - Sampdoria 2·1. Bari l:!,
Boń'ka przegrała pechowo na wy- Torino
1:0, Inter - Fiorentina 2:0,
1 teMzie z Veroną 2:3. Po skułach Juventus - Napoli l:l. Pisa - Milan 0:1, Udinese - Lecce 2:1, Yerona - Roma 3:2.
Czołówka ta.bell: I Juventus zremisował
W przedostatniej kolejce ekstrakbsy koszykarek, 1ympatyoy ŁKS zakofl~zyło sl~ po 8 minutach gry j
38 f>kt., 2. Roma - 33, 3. :Napoi!
I pabianickiego Włókniarza nie mogli narzekać na brak emocji. Za- remisem 12:12, Potem było nieco
- 29
Bełchato'W
równo mecze w Gdańsku pomiędzy Spójni~ l LKS oraz w Pabian!- lepiej (43:31), ale w 37 min. pacach,_ w których stanęły naprz~iw siebi~ ".Vłóknlarz i Slęza Wrocław, bianiczanld p.rowad.ziły tylko dwow przyszłym tygodniu ruszają
zakonczyły się wygranymi łodzko-pab1amcklego duetu. Nie obyło 1 ma punktami («!0:58 i 62:61). Tre- rozgrywki rewanżowej rundy d·r-ugiei
się je,dna~ bez 11crw.owych momentów, dodających obu ~eczom ner ~V. ~incek ))Oprosił o c.zus. li.gi Piłkarskiej. Łódzki Start roze:
izczegolneJ dram&.turglł. Zacznijmy od i;połlu.nla na Wybrzezu.
ostu~z1ł !11eco rozgrzane glowy grał ostatnie sparringowe spotka·
ZESTAW 1:
,
ł
swoich dziewcząt, co p0skutkowa- nie z trzecioligowym GKS Bełcha· Portsmouth - Barnsley
l :1
Me~z _8pojni~ - ŁKS wygra Y Lukows"kieJ łodzianki objęły l)ro- ło apokojnyro 1 celnym . rzutem tów.
Zakończyło się ono ..rezulta- Shre~'sbury - Fulham
2:1
za~łuz~llle,. choo ~e bez trudu ło- wadzenie 75:70. Jeszcze kilka ner- za ~ pkt. 'qrbankowsk1ej. J~j tem l:l. Bramkę dla GKS strze.lil Stoke - Hun
oa
dzianiu 79.78 (41.40~. Punkty zdo- wowych a.kej! z obu stron i Spój- „kosz 'Prze5:1dz 1.ł bowiem o kon- l\likubki, a wyrównał Krawil'a
Sunderland - Ch arlton •
1:2
były dla LKS: Sędz1cka ~4, J:mow- nia „wyciągnęła" z.nów na 76:77. cowym zwyc1ęsk1m rezultacie spot- rzu~u karnego za faul na M ti 1- rlourn amouth - Cardiff
l :l
Bolton
Readin~
1
3
ska 15 (w tym trzykrotnie po rzu- Końcówka, choć nerwowa, :zapisa- kania.
2:0
siaku
Bristol Rovers - Plvmouth
1:2
tach za 3 1>unkty), Lask.owska 14, na :została na konto LKS. ŁodzianWIESŁAW WROBEL
•
Chestl)r(ield Bristol Ci ty
o:o
Madej 10, Sidoruk 8, Turska 6, ki są na.dal niepokonanym zeTrener starlu - 1'1,
Woziński GU!inJ(ł:am - Blackpoo!
2:2
1 społem w
Adamus 2.
lid.ze l miejmy nadzieję
1:2
wvkorzystał w tym sp0tkan:u 22 Newporte - Lincoln
- Brentford
2:0
W zesp0le łódzkiim doskonałą „dojada" z tym do końca rewanzawodników. a nailepie1 l!rall Wia- Swansea
Welsan - Doncester
t:O
dyspozycją w rzutach
na
kosz żowej rundy. Nikt bowiem nie
derny (powrót do 1esoołu pi) od- Wolverhampton - Rotherham
0:0
Spójni popisała się Bożena Wołu- wątpi w Łodti, że środowy mecz
b~·ciu służby wojsko'l':ej), Serek J
jewlcz, która raz jeszcze wygrała z Wisła ta.kże będzie zwycięski.
Matusiak.
ZESTAW U:
„rodzinny pojedynek" ze swoja
Koszykarki pabianickiego Włók1:1
Koszykarze Społem stoczyli w - - - - - - - - - - - - - - - Bałtyk - Legia
młodszą siostra - MaŁgorzatą, bro- nlarza
GKS Katowice - Widzew
1:1
nieraz już dowiodły, ie sobotę pierwszy
mecci:
turnieju
Górnik
Wałbrzych
- Zflg'P' ·
niącą barw
3:1
gdańskiego
zespołu. potrafią odbierać
punkty 1lln!ej- „play-off", przegrywajac w Kra?,Ks
Górnik
Zabrze
0:0
dla którego ~dobyła najwię.cej. bo szym od siebie dnłynom, nie re- kowle z Hutnikiem 59:80 (20:3i).
Mótor .,- Lech Poznań
1:1
20 pkt. Zasłużone gratulacje za zygnuj~c także ze zwycięstwa w Najwięcej punktów dla Społem
Stal Mielec - Pogoń
O:l
doskonałą postawę swoich utalento- pojedynkach z medalistkami. Tak uzyskali: Jakóbczyk 25 i GrabowSląsk Lechia
1:1
W hall 1>rzv al. Unl za•kończył wanych córek zbierał obecny na się łe:i: stało w sobotę, kiedy to ski 15, dla Hutnika: Klimczyk 18
ZaJ(lęble Lubin Ruch
2:0
Uczestniczący w wyścigu Tirrano
Leicester - Coventry
2:1 ·
się wczoraj finałowy turn_iei pił- meczu • gdańskim Ich ojciea p. Ka- Wł6kniarz: pod własnymi koszami I l\lielcarek 17.
- Adriatico L. Piasecki nadal po- Bradford - Blackburn
3:2
karskich „szó.stek" zorgan 1zowanv zimierz Wołujewicz.
stoczył emocjonujący pojedynek z
Społem, aby uratować się prze<l zostaje w cienlu „starych" zawo- Crystal Palace Mlddlesbroogh
2:1
przez- TKKF „Jedność'', W finałoKoszykarki Ł~S. które już praed wrocławską Slęzą, kończąc spot- degradacją z ekstraklasy, i:nusia- 1·dowców. Jak stwierdził w rozmo- Krimsby - Oldham
l:ł
wym spotkaniu zmierzyły sit: ze dv:,0:ma. tygod?1~m1 „zarezei;wowa- kanie zwycięstwem 67:63 (43:31). łoby wygrać 3 kolejne spotkania wie telefonicznej, w bardzo
!:O
niety- Leeds - Huddersfleld
sobą drużyny oldboy6w ŁKS i SP I ły sobie I rme1sce w tabeli pr:z:ęd Punkty dla Wł6k11lana zdobyły: , (! to nle gwarantuje jeszcze pierwWAW>...
:12
I
powych dla Włoch, niemal zimonr 55. Zwyciężył ŁKS 7:3
(5:2), tu.rnieiem „play of~',". przystąpiły Kukieła :n, Piotrkiewicz 16, Ur- srolie;owej egzystencji. bowiem cze- I wych warunkach atmosferycznych,
Bram.ki dla tego zespołu s~rzelil!: do meczu
ze
Spo1nią na luzie. bankowska. l2, Warchoł 9, S. Szym- kałyby łodzian
l)Ojedynk! z zaj- nie czuje się najlepiej I 'J>O straZAKŁADY. SPECJALNE
Sadek 3 Kostrzewlński 2, W. Za· I zaczęło się od ponktowej prze- czak 5, Błoch 4.
mulącymi dru.gie miejsca w koń- I tach poniesionych na pierwszym
'
le~a I Grzywacz po t. dla ooko· wagi. gdańskiej dru~yny: 5:0 w
Wprawdzie
oobianicza.nkl
nie cowych tabelach zespołami II li- etapie nie ma
już
praktycznie
nanych _ J. Sobol. ŁKS
będz.i,e ~ 2 min„ 16:8 ~ 7, min„ a nawet zawsze ootra!!ły dotrzymać kroku gi).
14,
15, 25, 31, 43
Sprawa więc raczej n1e do szans zalecla
wysokiej
lokaty
reprezentował nasze miasto w f1- 34:22 w 13 minucie spotkania. W Kępce (zdbbvła 20 pkt.)
l · Le.n- pomyślnego
tałatwlenia,
biorąc Zarówno Piasecki, jak 1 Lang 1>rana"łowym turnieju 0
mistrzostwo tel
sytu~cji
trener ŁKS - H. czowskiej (16 pkt.). ale dość sku- ?>od uwagę
możllwosci
łódzkiej gną Jednak Pokazać się z dobrej
DUżV LOTEK
Polski w warszawie W meczu o Langll'row1cz dokonał zmian:v. N~ tecznie wyłączały z ofensywnych j drużyny.
strony w końezac:vm wyści;( etatrze<"ie mieisce Omonia
Walusie parkiet weszła Beata Adamus 1 akcji Pawlak, kt6ra uwikłana w
ole Jazdy Indywidualnej na czas.
Suoer oo'konała FSO Polm.o 5:-l
ŁKS zaczął f,rę trzema rozgrywa,- p0jedynki
o piłkę. dość często
I LOSOWANIE
Do pierwsze! czwórki w tabeli
Niedzielny trzec:I
z Gubbio
Naerody dla .zW:Vl'iezców ufu-n - jąc:vmi. Manewr · ten wprowadził „łapała" przewinienia i w 31 mi- I l!;gl awansowały zespoły w:r<>- do Porto Recanati etap
(198 km) wydowali: PSS „Soołem" „Uniwer· w szeregi przeciwnika spore za- nucie musiała ouuśelć boisko.
cławskiego
S!aska. poznańskiego grał Szwajcu G. Schmutz, przed
2, 11, 13, 31, 37, 41
sal". „Central" i FSO Polmo. Or- mieszanie. Nie na tyle jednak, aby
Mecz l)Od pabianickimi koszami ·Lecha i wałbrzyskiego Górnika Włochem M. Becelą I Hiszpanem
)?anlzatorzv ch~'E'1ibv im l)Odzięko- 1 Spójnia natychmiast oddała pro- rol'JPOCzął się od wielu nerwowych oraz mistrzowie Polski, koszyka- P. Delgado - obaj ten
sam
cza~.
dod. 24
wać iak ·i J, Sadkowi byłemu za· f wadzenie kt6re w 29 minucie wy- svtuaeji. które koszykarkom Włók- rze Zagłębia Sosnowiec.
Prowadzi nadal
L.
Rabottini
wodnikowi ŁKS, z kt6rel!<> m.in nosiło i~szcze 58:52 Działo się to nia-na nie nrzynosiły ocze~·lwanej
W środę w Łod:zi Społem gra z (Włochy). ósme miejsce zajmuje
II LOSOWANm
Inicjatywy doszło w
ł..odzl
do 1 jednak pod kontrola koszykarek porcji celnych podafl i 8itutecz- Hutnikiem, a w Warszaw:ie Legia lider .!(t'U!PY Del Tonl!o Col·na<go pierwszego turnieju
olłkarskich ŁKS. Po rzucie za 3 p'klt, Janow-1 n:vch rzutów. Stąd tet kilku· z Baildonem.
j
G. Saronni - strata 2.55, a czte:;o,,szóstek".
(sz.) skdej i poprawkach Sędzieklej i punktowe iprowadzenie Włókniarza
(ww)
nasty jest F. M-0ser - 3.03.
7, 13, 14, 16,

Sadek i s-ka najlepsi
wturpieju „szóstek"

I

Start
z GKS

Komunikat Totka

poraz•ka wKra kowie•
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