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ALBO NIE
SPOTKANIU Z BRAZYLIA
f,.

minionlł Hbohl • r;odz. 10 rano polscy piłkarze przeprowadzili
osłałnł trenln3' w l\łonterrey, zaś późnym wieczorem wvtecłeli do

W

wowvch,

więc w
nawiasach ooda:jemy numery z ja.•
kimi będą l!rać noszczero?ólnJ zawodnicy): Carlos (li J11s!mar
(13), Julio Cesar (14), Edlnho (ł),
Braneo (17) - Alemao (15), Se·
erateii (18), Junior (6), Elzo (19) wale.
W
Guadalajara
Antoni C:u1agrande (11) lub ltlueller ('I'),
Piechniczek skorzvstal z uwa11 Careca (9).
trener·a-ob~erwatora Marla1'la Szcze ..
W ek ipie 8:-azylii panu1e umlarobowicza, kt6re t>Qwinn:v orzvdać k.owany optymizm. Docenia 1:ę

Guadalsjara, l!:dzie dzjj o godz, ZO czasu oolskieiro. na stadionie Ja·
llsko, / przysł111pl111 do decydującego o dalszym awansie meczu t/8 fi·
nału s Brazyll111. Wszyscy kibice spodziewaja się· ambitnej walki I
r;dzieł tam w zakamarkach własnych 1ero liczą po cichu na sukces.
A przecież jf!sł on mołtiwy_
Trener Antoni Piechniczek ( !siepolskiej ekipy jest nada!
o!ro.:'ek Bahia Escondida) zabra1
z sobą 17 :r:awodniitów. Wszystk<J
jednak wskazuje na to, ie biało
czerwoni wybiegną przeciwko rywalom w następującym składzie :
&Dynarczyk - Przybył, Majewski,
Wójcicki, Ostrowski . Dzieka.·
nowski, Tarasiewicz, Kara§, Urban
- Boniek, Smolarek. Na ławce rezerwowych -uozostaną: Kazimierski.
-Pawia.li:, Zmuda, Matysik. rała.sz
I Furtoli:.
dzibą

Prezydent Republiki Zimbabwe
List R. Reagana
do M. Gorbaczolva

wizyty w Polsce
1"~dent
kończył 14

" -

cz~ć

Uroczystośó ootegnanle szefa paf!~
twa Zimbabwe odbyła się na lot·
".lisku Okęcie w Warszawie. Gościa pożeiinał orzewodnkzący Ra·
d:v Państwa Wojckch Jaruzelski
wraz z członkami władz partvl·

rego· Miasta. W Muzeum Hlstory
cznyrn obelnał Nm dokumental·
nv ot. „A !ednak Warszawa", na'ltęonie przeszedł orzez Ryn~k Sta·
ro•nleisk do Zamku Królewskiego
Po zwieilzeniu Zamku Kr61ewnych I państwowvch.
sk:el!a eo~t'le z Zimbabwe udali
Z Warszawv prezvdl!nt Republ! sie
do Konibinatu Państ•.\·ov:vcr
'.d Zimb~hw1> udał si;: dro~a tot- Gos;od~r;ł.w ()grMn'ezycb w My
nlcza do Kralęow1t.
«iadle k<1'c W•rszAwv
W

w drugim dniu wi-

llObotę

prezydent

Zimbabwe złożv'
001annycb wienier·
na płycie Grobu NieznanPl!O Żoł
tt!erza w Warszawie Po uroczv·
!Jtości na placu Teatralnvm rtoś;
"l'!'az z towar-zy 7acvml mu O:IC>-llaml 11dał ~ie na zwl„rlz.·nif' S'..9·
1'.}'ty

w

~odz\nach

•

P~zeb:rwa lący

•
w

•
naszvm kraju

Nasl

<Daisr.v c!air na str 2)
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ROKU

.PRZYSZŁYM

Uotvszcu ltrazy·
kibiców „biały Pele" czyli
Po prostu Zico dopiero w trzecim
meczu eliminacyjnym przeciwko lrlij.~klch

p'łkarie. którzy bardzo d<>obejrzeli na magnetowidzie v.sz ~·~tkie wvstępy przeciw nikó ">v t wierd?.ą ie Ich występ w
Guad11 1.1t.jara nie będzie Ich ostatnim na meksykallskim „Mundialu". Józef l\lłyuarczyk :;twierdził
że m tsyrzostwa świata zaczyna la
się
od r:>0czątku Załamanie po
spo•kanlu z Anl!lia minęło t zdaniem naszego bramkarza wszyscy
1.awodnicy dadza z siebie wszystko
by osiągnąć cel. Ciekawe zdanie
wypov;iedzial Dariusz Dziekanow·
ski Ima on sporo racji)· - Nie ohawiamv siP. zbvtn;o piłkarzy Bra~1T1i',
N? ten mecz wyjdziemy
.snre i "'n"'
Wszvscv zacliwycai?
sie 1tra te!(o zaspał:; P"Zeciwko
•rlar.d; Północnej, Mało jrdn?l!
lt!n ~wróc;r uwagę na fakt, i:e
Rruy!!jczycy grali tak dobrze, po·
n!ew~~-" bardzo słabo grali ich ry·

Anonimowy przc!!stawiciel Bi.i·
Domu potwierdził w s<>bot~
że prezydent Reagan ik1e1 ował list
'111.o radz'eckiego priyw6dcy M'cha·
i ła Gorbaczowa
proponując pod.
jęc1e przygot·~w s il do drug ei;o uo
ubłegłorocznym, sz.cz:vtu
ZSRR ·
USA WsPOmniany l ist r.ostal nrie·
zeń określony jako „pojednawczy'
1 miał byó wręczony
prn•wod• 1
cadzlecklemu
przez :i.mbasador11
amerykańskiego w Moskwie
t\r·
thura Hartmana.
Brytyjski tygodin!k "Ob$erver'
bez powoływania się na źródło
informacji.
utrzymuje.
że
:ist Real(ana sugerował zorga·
nimw an;e w kt6rvmś ~ mrest eu·
*opejskich snritka;u'.a -;:zefów ivolomacj~ obu zainł<?res,,wanvcb
mocarstw. Eduarda Sze'llardnadze 1
George'a Shultza w celu przygotowania su::ytu ZSRR-·USA.
łego

Republiki Z~mbabwe Kanun Sodlndo Banan
bm, w godzinach popołudniowych oficjalną
w!zyty w uas_zym kraju.

w bar•
war.h „Canarinhos".
Do lt'l!'1ł momentu
(vddl)fznf' na zdję·
ciul bawił sil) w.„
fotoreuortera. Tre·
ner Brazylijczyków
Tele Santana
nie widzi jencze
dla ni~o miejsca
tt'
podstawowym
skła~:r:iP w meczu
z Pelsks. Zajmie
Jedn~k mlr.Jsct na
ławt'e
dla rezer•
Wl>Wych,_
Fot, CAF - Reuter
wyst~plł

-.•:r,l'./'.l"f-''''-''''''''',,,-'-'111/ /1,A

ŁODZI!

\V

~'.ę

przy ustalaniu batalii

t.Dt" rozmowie z or' Andrzejem
dyrektor m OC nym

Oesv1now&r1y
ltan:lern Au
t rli Fram \:~&n tz '!P pn d •awil
.,,, oilłtek nowych min atrów
w
!IWVm
sb!necle. finis t m s.prav;
ta1?ranicznvch zoetał Peter J nko
Międzynarodowych
wltsch.
dotychczaso<vv i;;.>kretar.
o spraw mlędzvnarotl~wvrh So.
,
c ial ;st vc7nej P>1rW Austrii od lat
ff czo raj za'l!o602"tv •ię czen\ • tow gilst.roilomiczliycll, ~ tuze
ćlz'2łaiacy w austriackiej dyptoma
oowe 38 Ml'P - najwało!!'j~za Im· lepszy s.ę st.rndar<:I us.ug.
- Potriebnł" beda panu ogromue
prcza
w stawirnnicza polskiPgO
C ~·
"18 bm odbędzie się nadzwyczaj· handh1 -z:iorr1.n;<'znri: , Ober.nvch plenladr.!!, if! dziw' e 'iię więc, ie
ne posiedzenie austr1aci<iego par bvlo ponad 2 tyli. firm 7.agraolr.11 juź dzii wy~tawt'y ~karia ~ię na
lamentu na kt6rvm nowv kan n:vcb i 17SO pol~kicb Of Prtę towa· opłaty, zaś 1wirdz11jący na ceny
derz zap~ezentu}e sw63 progralfl rowa 7.:tJ>tt'1.t'ntowano na pC'lwierz· biletów!
- W ubiegłym roku targi osiągdziałania do najblitszvcb wyb?r6\\ choi 1%7 tys. m. kw. tj. e ponad
powszechnych, które mają się od· 4 tys. więcej niż w r 11h. !\limo te· nęly pułap przepustowośr 4 • Licr.ba
być w kwietniu nrzyszłego roku ro kilkuset kupców odjechało 'I rwfodea~cych była tak duża. te
przysłowiowym kwitkiem nie ma· zakł6oona została funkcja ha,ndlo.
Ja.c gdzie „pokazać dę". Padły ko· wa imprezy. A przecleż targl mu~
lejne rekordy. Wydaje •li! jednak,
ie lUTP m&JI\ coras kr6t!;ry oddech, robi •lę coraz elałnlej f w
coraz m11le.f"zym sto11nla „taJa •'ę
lmpreia handlo,v14 I promocyjn„.
Od zeszłego
roku mot.emy
mó'l.\r.ić o pełnym
wyko.rzystan:lu
pow erzchnl wystawienniczej. Ak·
tualnie mamy do czyn!enia z de·
ficytem miejsca, który będzie 9ię
jeszcze pog!ęblal. Targi pilrue po.
.,Koncertem przylał.ni" 1 udzia\rzebuja rozbudowy oraz moderni- łem artystów oolskich t radz.lecKIEDY PILOT POSZEl)ł,
zacji. to lat temu zdecydowano, ie kich zakończył sie 14 bm. XXIJ
NA SNIM>ĄNfE
. 1'TP zostaną
przenJ.es!one pOZ8 Futlwal P!osenkl Radziecklel w
\'V mieJllcowołoJ Fort Laud~r
:entru;m Pozna•n'.a.
Ze znanych Zielonej G6ne. Doblegla końca
dale na Florydzie
przyczY'l nowe obiekty n!e pow· największa w nu:r:ym kra'u ama·
donłc> ria
ęzczęicie do niegroźnego w skutstały, w sU!.r• przestano inwesto- tonka Impreza muzyczna w której
wać. Ffekty 1ą widoczne. Aktual· uczKtnlczy co roku ponad 2.0 ty1.
k!'cb wypadku samolotowego.
Kilkunastoletni chłopiH, ko- ·nie mamy konkretny plan roodet· wrkonawców w ellmh1acjaeh ró:ł.
nlzacjl f !lllwestycji. Do 1992 r. nego azCl:ebla. Najlepsi s nlch zarzystając a okazji. te pilot I za·
nzem \vła4ofeif'l olewielkletfo powierzchnia powinna się zwlękS1tyó pruentowall 1lę przed ?>Ubl1C%lloś
nmolotu panterskler;o pMzedJ o 6 tys. m kw, ~ kolejnych 8 cl11
zielonog6rskleco amfiteatru.
na 4niadanie. włllz11:ną.ł 110 do
hal zo.stanie doprowadzone ogrze. sli:gaj11c po gl6wne trofea tel Imwnętrza ma~nny I uruchomił
wanie, co umożliwi Ich wykorzy- prezy - &loty, crebrn• I brą7.0we
<iltnik
stanie przez cały rok. Wyposał.eni.e samowary.
~molot w11blł sio w powłet·
hal zostanie równ!et uno~cześnlo
Po dwudnlowych w1$łępach ar'le. .if!szcze zanim do~„haJ do
ne. Zwiększy slę także liczba punk. matorów
l
koncercie
laureapa,i;a •łartowt'ro, a następnie rn·
t6\V
na
zakończenie
festiwarutł na t.lemll) :s wvs!lkoicl e:reł·
lu zaprezentowali .się w finałow}·m
elu mf'tr6w Cltln11le" 'łdC'll:tl w
„Koncerr.ie przyjaźni"
uwodow!
Mtatnld rhw111
w\·Q!;Ol'7.vl I
wykonawcy. Wraz i radzieckimi
!fzfęki tf!nm uniknął vowatnleJ·
artystami wystąpili w .,Koncercie
uych e>braien.
pnyjaini" polscy piosenkarze 7.asiadajac1 w jury tegoroczne-go
festiwalu: Krzysik>f Krawczyk l
TLF; PtJ.\ C7.ECHOSŁAWACT'/
Eleni ora2 Maryla Rodowicz, Gratvna Łobaszewska. F.dyta Geppert.
W ~l!C'h&cłowacjf wyt1iJa •lę •
Do p6źnej nocy trwał w;-p6lny
"CZ•"" 16 mln hPktAlltl'ńW
~a. 91111 tv„. hJ wina. son tT•

Byrłem

Torgów Poznańskich
.?O-, ~zą
poz.c-s:a..,.~ć miejscem kontek·
tów

na

dzl- klaaę Polaków ł umlejętncić gry
w finałach m'strzostw iwiata. Tre-

A co słychać w obozie rywal!?
I .Jedynym
zmartwieniem trenera
Tele Santany 'est kontuzja mło
dego napastnika - Muellera, 1a>1:iej doznał w poiedynku z lrlandla Płn. Decyzja o ego udziale '\\:
grze pod iE:ta zostanie tuż przed
meczem. Na razie zawodnlk bra:r.1·
lljski otrzymał niezbędne leki 1-·
~a' az op.zu•:i:an a
okolu Jeżeli
~i ieJsie testy aprawnościowe wr·
adną nieźle to ma on m iejsce w

owy ze

„

Północnej

landil

S'.'!jszą „piłkarską bitwę",

plom cji Austrii

Zespół Brazylii wystąpi
następujac;m składzie (W

Podstawowym
składzie
zespołu
Nie zagra na pewno od początku
ulubieniec brazylijskich kibiców
- Zico. Zdaniem Santany nie je.st
hanalowc6w I producentów on ieszcze w pełni t'ł I mecz 2
' lad owa „zaporowa" cena biletów Po!s.1<'\ ~oi;poczn;e na ławce rezer- 1 500 zł do godz. 14. Ma to jednak - - - - · - - - - - - - - - - - '1 ewiele wspólnego :i: Inwestycja.mi
W ciągu najblliszyco 3 fat musimy
m · eć ponad 700 mln d, ~ czego 1
połowa p~hodzić będzrle li naszych
śro.fków. Co do opłat za uczestno!ctwo to wy&tawcy krajowi plac11 i

ner Tele Santana
przestudlowd
dokładnie filmv te spotkań ell•
minacyjnych biało-czerwonych. T
jednak był„ u mało. Za!l!~gn:o,l
(Doltoóczen!e na str. S)
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W 117 4nlu roku 1ło!ff WH·
szlo o godz. ł.M. ujdzie ni e
2L

Jułyna,

Koncertem przyjaźni'' zakończył się
zielonogórski fest1wal piosenki

-

W pon!e~atek (111 ezerwc;)
odbędą si ę kolejne mecze 1/8 fi·
nału
p:łka.rskieb
mistr:r.ostw

świata. Grają :

POLSKA - BRAZYLIA (Guadalajara, stadion Ja.llsco, godz.
20 czasu polskiego)
Argentyna - Urugwaj (Puebla, stadion Cauthemoc, godz. 24)

kon<:ert. zakoflczon:r flnalem wykonanym przez wszystkich uczest·
nlków festiwalu ł tradycyjnym
sygnałem - melodl11 ,,Podmoskiew-·
skle wieczory".

Alina. Lndcarda,
Benon, Aneta

Dy r y
w dniu il:ilsfe.lsrym pnewiduj„
dla ŁodJ• ~tępują1>ą P"l"dę
oezcbmurnle lub zachmurlllen1e
m&łe, Temp, tnaks. w dzien 211
1t. Wiatr słaby,
przewai11ie
wschodni. We wtorek nadal 1ło·
necznie l ciepło.
Ciłnienie
o lf• 19 wyno.lło
1001.1 hPa (75D.9 mm),

rt
1111 -

łłumaca,

Ur. P.
lobolew1kl.
pisarz. pionier pr&1y

polskiej w USA.
1835 - Vr. J. Ssu,łskl, hlitoryll, profeser UJ.
1905 - Ur. H. BeJewetd, ma·
tematyk, kryptolor.
.
1983 - Druga
plelcrzymka
Jana Pawła O de Polski.
1919 - Powstała &łowaeka
Republika Rad.

m
Kałły łzld tycia pnynesl 1
IObll\ jakął nauk"

„,.

~I w-irY„~. 'll'nnfalińw Up. O"'ńl~ro
wrd„t!;l
l11r!n„~J na
llrnhnł
ttrTt1t1•~~! 9 mld korC1n t1'1 11łw11,
1 mlrJ
wlnn I li mld !Ja <tl·

Zmarł

n•

,

'!!>1'nt w-vcnlre>C'll't'ef'ntnw•.
Na
1
"-'nl!>t'IJ "htv•h•C'lT'P!!:n 1>bvwa·

'"?.-

nrzy11!).\~

Jorge luis Borges

N1r.tnle f 50 1 pi'!Va,

10 t wina qraz 6 I wódek - a
1'1' 1ftl' !l.5 1 l't.,.•tf'i?(l 'lt>lrvfu:on
W c:ilf'I l' 11nhflce · a!1u1ł:ol
"'"""ndnwał 1>oł.rPdnlo chqrnby
•arnnhńldwa CZ'!' ,,„Ą.
"'"'e ~le" .,. roku 1!183 na imłerf!
~!Il!! mf'fozvzn I 561 lrobleł. Sta·

"'li'""""·

t. .... tvc"""

nb:v watet

wypija
lf"'enn!e 39 11; czv~tejl'o splrytu.
"" tnlił litra plwa uwiera ro
~o "'r"mó-vl.
PnPeletn• Czechotłowak WT•
!!>lllla l'"l!'Znft 1800 ntak paple·
"'""ńw
(dwunaste mle,łaee aa
l"Wl~t.le).

Porturalla.
u·1ulein
cuaooo
niebezpieczny polar tas6
w okolicy miasta A.;u<'ds w hodkowej
części kraju. Na 20- kilometrowym
11dclnkn wa1<'1ylo 850 11tra.tallów. 15
osób Eginęło,
ponad
e4nłosło
,oparzenia.
N~.f wypalony w6z 11łrahekt.

- sobot zm a rł w Ge n ~'i'. i <! w
w· eku Si la.t p' sari
Jo rge Lu!
Borges, uinany 1-a i dnego z n.aji::nakomitszych w pułczesnych twOl'·
ców 1. teratuty lat}•a.oamery k a ń•·
kie J. Borges, Argentynczyk ttrodzo..
ny w Buenos A'r:
gciz.!e był potem
pretesorem llll' :e~syte tu i
c:r::touklem Argentyt? kiej A k ade mii
I:.lteratury, studiowal w Gen.ew' e
I Madryc!e.
Był
utorcm wlel u
:i:blorów poezji, cenionej :r:wlastcu
ta bogactwo metaforyki 1 p; ęk n
obra1:ów. Pluł takie baśnie, e'ie l" I
I ~powladan!a, które pnynlos~y n µ

m' diyll&1'~9W' "

„„.

·:t' lit..,

f.

I

.z

,.....,~....-USZĄ 'IE
Z BRAZYLIĄ
,v 'u""';~-11'~1 S1'YL WALKI, Łudzę się.

•

„\YI'·

te tre-

„trafi" ze 1lcładem. życzę sobi•
nie doszło do persqnalnyeh

sie gr

Wi!l!ftll!bJ!rę środkowych

obroń

eczu potwierdzili,

t•

.strzeleck ie. Czy w
Ma jewski, albo żmu~

•

„„•.

...„ ...„ ...„„„.....

~„„„„

tDokońCl'A?nfe

. .„„„„„„„... .....;.,1„„„...„„„„„„...„„„. . .

na str. S}
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Drugi etap likwidacii , Rada Bezpieczeństwa ONZ
skutków awarii ·w Czernobylu zażądała zniesienia
ROZ1P<1czął aię drugi e tap walkd,
niż
być może je$Zcz.e trud.niejszy
ple!"wuy - stwierdził w soboti: !IJ!1

l:a.mach d.ziennika „Izwiestia" przewodnkzący Komitetu Pa1'1stwowego
Bi.alorusi ds. Ochrony Przyrody,
Wiktor Kozlow. Powiedział on koprzebywarespondentowi gazety,
111cemu w rejonie Białorusi, przylegającym do strefy Czernobylskiej
Elektrowni Atom.owej, że w celu
rozmieszczenia ewakuo.wanej ludnośoi po-s tarnowiono zbudować nowe wsie liczące n'.e mniej niż 50
ugr6d. Pociąga to za sobą konieszkół,
nowych
butdowy
czność
przed6'Zkoli, skl~pów. punktów usłllli!<.v
placówek
!
słu0gowyc"h
Podejmowane są także
11drowia.
wysilkii w celu znalezienia pracy
dle ewakuowanej ludności.
Mia.sto Bragil!l postanowiono dezprzemies:z;cz. ając
nie
lłktywować,
Oczyszczono ju.i wszystkie
ludzi.
169 stu<1ni (w całej strefi€, która
u.cie r p iała w wyniku wypadiku jest
Ich prawie 13 tysięcy).
W r~public.e oprac-0wuj.e ai~ me-

t.ody ustiwania z ujęć ' wod•nych,
torfowisk i Lasów substa•ncj' rad'o-

się tam dostały.
Rozwiązywać się będizie także inne

aktywnych, które

problemy, ro.i.n. wody deszczowej,
która z pól może przedostać IO'ię do
zbiorników wodnych.
Wszystk.ie prace trzeba wykonać
w Cl'iągu trzech miesięcy, taki bowiem termin wyznaezył rząd Biapodkreślił Kozło.w.
łorusi -

stanu wyjątkowego w RPA

Bezpieczefistwa ONZ
w piątek „natychmiastowego zniesienia stanu wyjątkowe,go" w RPA i
zdecydow anie potępiła rząd tego
kraju za masowe gwałty i morada

R

:i:ażądała

Prezydent Republiki Zimbabwe
mu osobami obej.rzał w Krakowie pamiątki narodowej hU;torii kulttiry i zgroprezydent Republiki Zimbabwe
Kanaan Sodindo Banana odwiedził maózone · w Państwowych Zbiorach
15 bm. teren byłego niemieckie- Sztuki na Wawelu. szczególnie ży
wo inte·resując się problemami
go obozu zagłady Auschwitz Birkenau.
konserwacji bez-cennych dzieł sztuW godzinach popołudni-owych pre- ki.
zydent Republiki Zimbabwe wraz
(Dokończenie

sł;r. 1)

ze

towarzyazącymi

:i;

Zgon Benny Goo~mana
klarnecista
ame-r ykański
Jorku, sla.wy
w Nowym
Goodman, św i atowej jaz•zowy. Liczył 77 lat. Przyczyną
najprawdopodobni€j
zgonu była
ni-edomoga serc.a.
Benjamin Da.vid Goodman wrodiziit s!ę 30 maja 1909 roku w Chi Był c11wartym spośród 12
fago.
dzieci 'pochodzącego z Warszawy
biednego krawca.
Jego mistrzowskie wykonywanie
na klarnecie utworów mmyki t<Lk
Socjal'styczny rzątl greckd An- klasyczne-j jak i wspókzesnej przyd!'easa Papandreu uważa, że usta- niosło mu 11ła:wę i u2m,anie na cawa jest wa;żuym posunięciem prze- łym świeci.e:.
ciwko nie kontrolowanym :z.ablegom
lat trzydziestych
N.a p.<>C'.&ątk<U
przery\va,nia. ciąży.
założył swój pierwszy
Goodman
zabie~ prz„rywania
Dotychczas
bigband. Był też pierwszym wielciąży możliwy byl w Grc 'i jedykim rouzykjem jamowym, kt6ry
nie w wyjątkowych wypad!··ach i skupił w jednym zespole jazunapo u.przednim postępowoa,n;u admi- nów murzyńskich ! bioałyclb. PrzJ_nistracvjnym.
cz:ynil się do UJtwierdzen.ia i po;
- - - - - - - - - - - - - - - - pularyzacji stylu swim.g, Móry stał
si;i jego specjalnością. Dzięki temu
wzyskał przydomek „Króla swinpiątek,
umarł Benny

W

W Grecji zalegalizowano
• •
•
c1ązy
przerywanie
I
•

Greci,i zaakceptował
przeu.stawę, leg.alizującą zabiegi
rywania ciąży . Ustawodawca greona
cki ma nil.d'Z.ieję, że położy
kres masowo przepto0w ad.za.nym zabi-egom nielegalnym, wiążącym SHl
•
często z zagrożeniem zdrowia.
na wet życia kobiety.
Na mocy nowej usta.wy. k:aż.:!a
kobieta moż-e poddać się zab:egllwi
przerywania dąży do 12 tygodnia
jej trwan ia. W wyjątkowych wypaclkach (zagrożen ie zd•ro.wia lub
życia mMki lub dziecka. ciąż.a jamoźe
lek~rz
ko skutek gwałtu)
wydać zgodę na przerwanie ciąży
do 24 tygodnia.
Pa·rlament

Ameryka tacińska
bliżej
Jak
wiedt~

najlepiej
o Ameryce

reg1ou1e
Można

I.o

spopularyzować
Łacińskiej oraz

Iberyjskiego?
Półwyspu
r.rcibić wieloma ~poso

baml - poprzez wystawy, projekcje filmowe. prelekcje ilustr-0wane przezroczami czy podczas .spotkań ze .studentami Studium Języ
ka P~kiego dla Cudzoziemców.
'.l'ak na~óluiej można scharakteŁódzkiego
dział.alnosó
t.vzowai:
Oddziału Towarzystwa Polska
Amei;yka Łacińska, które obchodzi
właśi.IJ.ie 5-lecie swego istnienia.
Oczywiście działalność ·ta nie ogran icza się jedynie do spotka1\ i
prelekcji. Dla członków towarzystwa prowadzony jest lektorat ję
zyka hiszpaiiskiego. zaś latem organizuje się miesi ęczną wycie.czkę
do Hiszpani. Na w i osnę orzys.złego
roku za pl,.anowana je.st, pod patronatem towarzystwa, 3-miesięcz
nl!. wyprawa naukowa do Peru,
Ekwadoru i Boliwii.
W sobotę obchodzono pięciolecie
oddziału towarzystwa. Uro.czystośc.
w której wzięli uclzia! przedstawiciele władz miasta. uświetnil
koncert studentów Akademii Mui:vc?,nej oraz występ zespołu artys!yczneiio st u<len ló w l at:v nos.k ich
ze Studium Języka Polskiego.
\,jsl>)

Zmiona numerów
telefonieznych
URM

Niewolnicza praca
portugalskich azieci

gu".

zawstydzające,

rząd

wzywając

Fortugalii do anulowania archaicznych ustaw, legali,zu.jących niewolniczy wyzysk diz ieci. Według z1wią
zku, nie tylko młodociani, ale i
dorośli „pracownicy dornowi", poniż
więcej
winni pracować nie
przez 45 godzin tygodniowo.

..i

Godz. 16.4S. -

stanie

nietrzeźwym

ul.

Limaw
wszedł raptowbok
wpadł i:ia
Na

Stanisław

s.

będący

nie '(la jezdnię i
Jelcza doznając urazu nogi.
<li

Godz. 18.15 -

Na

Rybnej

ul.

pn:ez
nie ustalony samochód, doznając urazu gl-0wy. WRD WUSW ul. Byo
tomskiej 60, tel. 57.16-62 prosi
Barbąl'a.

A.

kontakt

została

kierowcę

potrącona

liwiadkow tego

'1

zdarzenia.

Godz.

Polskiego

w

wjechał
wrócił się

uu. -

Na

Woj~ka

~1.

R·
Michał
rowerzysta
wyrwę na jezdni. pneI z ppdejrzeniern wstrząs

nienia n1ózgu przebywa w azpitalu.

w :i;gierzu-Cheł
..i Godz. 7.oo. mach kierujący Flątem Tadeusz s.

zjechał . n~

lewo 1

zderzył

su:

z Po.

J.onezem, ze złamaniem kręgosłupa
Zgierzu.
w
przebywa w szpitalu
Urząd Rady Mln!-.str6w uprze jmie
Straty 100 t;i's. zł.
tiawiadamia ze od dnia Hi czerwnumer
ca br. zmieniony zostaje
Na ul. Wojska
..i Godz. 14.13. telefonicznej· Polskiego wszedł r aptownie na jez·
centrali
nasze.i
vrpadł pod Poi
N.
dnię Grzegorz
Aktual11y numer 694-60-00.

za przelew 'k·r wi, za
cierpienia ludności. ;potwierdzono prawowity charatkter
walki narodu Południow ej Afryki
i zwrócono a ię do reżimu w Pret-0rii o usunięci e apartheidu ! ustan owienie demokratyeznego ~po
łeczeństwa, wolnego od pod z i ałów
rasowych. op.artego na rządach
wi ększości.

Ka.lejne posi€d:i;enie V' apr Lwie
RPA zapowiedziano .n·a poniedzi:tłek 16 bm.

Lek! dla dzieci 1.am!erające aspirynę zo$tainą wycofane ze sprzeZjBC:.;:oczonego
terenie
daży na
Królest..,_.a aby zapobiec ew~ntual
nyrn )J-0\viklaniom wątrohowo-m6z
gowym (syna.room Reye'a) - podała Asp ir i n Foundoation gru1pująca
producentów aspir y ny I jej pochodny ch w W ielki€j Brytan' . Zapowiedź ta id.zie "' pa•rze z podejmowana, obecnie przez Ministl'rstwo Zd'l'owia karnpani:ą ostrzeog awśród lekarzy ~ rod'llic6w.
wczą
Apeluje się . do op iekuinów dziec!,
by nie poda.wali aspiryny d•z ieciom
do lat 12 be;i; wy.rażnego poleceni•
lekarza.
jest choroba
Reye'a.
Syndrom
rza·dlką ! zapada na nią roczni<! ·w

do

WUSW,

WRD

..,j oodz 16.4~. - Na al. W1óknlaKomar,
rzy kierowca motoroweru
Marian N. zjech ał na lewo I zde.
rzył ' się z Fiatem. z ogólnymi potłuczeniami

Pirogowa.
..,.

niu

I

Godz.

ul.

Klotylda

dzielone
tramwaj

przebywa w Szpitalu im.
11.40.

N 11 skrzyżowa
Ocly1'lca
I ul.

-

Ki\iftskiego

przechodząc przez
torowi~ko MPK wpad ł a

Z.

7(l.

Kob'1eta

ciężkich

nbrażeń

goznala

wy-

poa.
bar.

~lala.

God.2.

Na ul. M araH.lD. K:azlmlerz S\z., kierowca
t-ot\slci"j
r'iat a nie ustąpil: pierwszeństwa przejazdu 1 zderzył Jill z Fiatem 126 P.
urazu
J;' auterk a malueha doznała
Straty 5tl tya. zł,
głowy.
..i

'4

Po WRD wusw

św1:adkow'1e

-pronenl 111

nat1tępuj;icych

ków;

wypad-

Mobilizacja
_wojs~owa
·prezyderit Zambii Kenneth K11.un.oglosil w piątek wieczorem
alł :r.br-0jczęściową mobilizację
nych, n.a. wypadek przewidywanejakiego
go zmasowane2-0 a.ta.ku,
oczekuj11 się ze strony Republiki
na}bliiAt.ryki w
Południowej
s.zyrn czasie.
Informując na kon!ere•ncji pra~o wej " podję tych środkach. prezydent K:aunda pociał, że w <>statnim czasie siły bezpiee2;eń.stwa
za trzymały kilku szp i e~ów połu.d
niowoa!ryka1't,kich. którzy ujawnili )?lany RPA zaatakowania Zambii, odcięcia stolicy kraju Lusaki
i \~-ys•dz ._ ia w powiP.trz~ mostów.

W. Brytanl.i :r.aled,•.'ie S dzieci rut
milion - jak pedał rzecznik M:nisterstwa Zdrowia d.r Don.ald Acheson. Jednakie biorac pocl uwaa.
gę jak bardzo jest <>n a ciężk.a
!aokże fakt, że w USA &twierd'ZOje,j ppwi,ą;zanił!' z używaniem
n'o
aspir:vriy prze'.11. mal<'! d:>:ieci, ini.nisterstwo u.znało :o:a "'skazane wycofan ie tiakich leków i• •Prz:ed:tży.

••••

'-~ OGl;.OSZFNIĘ,.

„ WAR.SZA WĘ"

g6rnqzawor9wą

(Dokończenie

PUDELKI -

38-31-05.

gauizacyjne zmienające do wyodrębnienia. z czerwoowych MTP llP•salonów obejmują
cjalistycZ'łlych
cych pojedyncze branże lub pe·
krewne gałęzie rospodar-0ze.

Czerwcowa impr err.a ma w ia.to~eniu prz.eksztalcać się w miei•tych towarów t
ce pre·z ent.acji
uiz,nane zostały za
branż, które
w proekspo·rtowej poliwi.o<lące
tyce haną,J.u zagranicznego. Mam
tu na myśli przemysł maszyno.wy,
precyzyj.ny. elektronic:my, o~i11;g
Musimy
nl~c i a rui,:uki polskiej.
7.Wiekv..ai: ich eksp()rt, :zd realii.acii tego celu mll!rii fowarzyszyć
-

l!erdeexne wyrazy
koleb,nee
•Jl' int.

'll'lpółcnmeia

B.ARBAJRZE
z powodu

- świadków potrącenia męzczy:my
przez Fiata 125 w dn1u 25.05.1986 r.
przy Hipoteczna ul. Pojezierskiej

835 g-E
aprziedam.

GALANT
śmierci

MATJtl

składaJ'I •
· KOLEŻANKI I ltOLJIJD:l;Y
Z ZESPOł,U SZKOI.

MAV-MAJEWS-KA

RODZINA

kondolencJl.
\

821 g-E
74-49-31 ,
823 g-E

18531 f·E ODSTĄPIE maszyny do szyci.a s.kó.r
M-4 włs.mościowe
,.!11inerwa" - możliwość przerob :en.ia na szwalnio.e. Ak w1,zytora
(Radogosz;ez) zamfo.nii: na rów43-24-34 (po
norzędne (Zaborze)
- bluzy, ku.riki, spodnie - poszukuję 57-33-93 (do 17).
848 g.E
15).
KOMFOR'TOWE m1~-s2kanie w bu8411 g-E
downktwie międzywojennym , 4- ZBIÓR truskawek zatrud.nię, Kwia876 g-1~
towa 43, 78-92-!)7.
pokojowe w centrUJm Lodzi 11.przed.aim. Poważne ofertv 18ł66 PPZY.l'TĘ d·n zbior u tr 11~kawek.
f"ag'e w n icl; a. róg C21apli.
Bluro Ogłoszeń, Piotrkowska 96.

„.

s.

Pr!>slmy o nluJdad1tnl11

JERZY KOSSAKOWSKI

PR.ZYDZIAŁ
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ze 9tr. 1)

iak o w iele mniej niż zagraniczni.
MTP nadal pozost ają dla polskich
eksporterów najtańszym środkiem
prom-0c}i ich towarów.
- Na. efekty zabiegów inwestycyjnych trzeba będzie poezek&ć kilka lat. Wyjściem lu~ działania er-

- 25.05.1988 r. na torowlt!lku ul. Aleksandrowskiej I ul. Biellce>wej, gdzie
tramwaj potrącił mężczyznę; '

•

Odnedłd

w Warazawie dwudniowv I zlaz
H~rcerstwa
aenlorów Zwlą2lu1
Polskiego, Został on zorganizo-

na

palu na. niedzielnym posiedzeniu

od nas dnia 11 ezerwea 1911 1,

Niespodziewanie.
Zrozpaczona żona • · córką

w•ny dla UC7CZPl\ia przy.PadaJą·
cej w 1ym roku 75 rncznlcy po-

wstanla ruchu harcerskiego
ziemiach polskich,

<li ·Około 1 tysięcy dziewcząt I
udział
chłopców wzięło H bm.

pokojowej manifestacji

\V

nizowanej przez
nizaeję ZMW w
Odrą.

z

Redaktor depenoy

zorga~

gon.owską

orga·

Kostrzynie nad

miasta

zniszczonego

przez wojnę popłynęło stanowcze
oraz·
unie" dla wyścigu zbrojeń
inicjatyw
clla
słowa poparcia
wysuwanych
rozbrojeniowych
przez Związek ~adziecki i Układ
wauzaw1kl. Na cmentarzu żoł
nierzy ATmll Radzieckiej oddane
pod
zost~ły salwy honornwe, "
>:łożono
pomnikiem Bohaterów

..i W ff lat po 1mlerct w War-

Kazimierza
- prochy
Przerwy-Tetmajera, pl&aua i po·

szawie

ety, który do literatur)' wp1·owa·

dził iwh.t clirabki, piękną gwabm.
rę podhalańską, spoczęły 15
w Zakopane'.m. Całe Podbale, •

takte Orawa, S11in i Pieniny od.
daly hold poecie.
..i H

bm. w

Kos~allnle

rozpo-

Moalę tegoroczne „Dni
Morza
Dni
Koszalińskie
tym
trw··~ będ11 do 28 bm. W
się Dni Kultnr:y
czasi~ odbed4

e~ęly

rz&".

Mt'lr1ki•J, Jarmark Ruuztynowy,
Ili Ogólnopolski Konkura na Nal·
Me!del Statku,- Il SeJ·
mik Kultu1·y !11onklej.

ładniejszy

..i 15 bm. w Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika _w

Krakowie

•ię

zakończył

tJ;zY·

dniowy XXXI Naukowy Zjazd
l'olskiego Lekarskiego Towar:iy1twa Radiologicznego, w którym
uczestniczyli naukowcy z kraju i
Związku
zagranicy, m. in. ze
Radzieckiego, Szwajcarii, Austrii,
RFN l Belgil, Zjazd był okazją
do „aprezeutowania najnowszych
w

dziedzinie radiotera-

nawiazania
pii oraz
kontaktów naukowych.

1>owi•ch

I
Clenrilwka l"abryka l"arb
Lakler6w „Polilarb" w Marklt'lwieaeh ·k, ciu~yna stale rouzewyro•wych
na a•l)rtyment
bów. 01tah•io OJ>racowano i wykonano tam. nnw~ emalio: renowacyjne w knlooch stnsowan 'Ch
aa:m.or.hodów
malowanht
l"l'ZY
„ł.ada'~ i „,Wartbu.rgn_ W l>r. załoi:a „Pollbrbn" wykona 10n ton
ama!Ji r~nowaeyjn~·cb li? „ Wartem.alii do.
br1rgów" I łO lon
„Ład" dla indywidualnych. luajowyeh od.biorców.
"4

PatrY•łlł

odpowiedn:a promocja„ Obok r:.nanych już i sprawdzonych imp rez
tak.ich jak Salmed, Poligrafia, In~
termasz, Kooperacja oraz PolagraAg.roexpa., w roku przyszłym przygotowujemy ctwa n.owe salony Międzynarodowe Targi Komput•m:>we w Poz.naniu ora.z Międzyna0rodo
Targi Odzieży, Tkanin Dziewiaatw& i Wyrobów Skórzanych
.- „Inter.tashion" w Lod·zot•.
Deeyzja. MHZ w tej sprawie
mówi, że łódzka. impreza odbędzie
ai'ł w dniach 17-21 czerwca. 1987
r„ a więc będzie się niejako na.kład·a.e • c~a.sem trwania, MTP w
Poznaniu, które odbęd11o się z kolei
w dniach lł--21 czerwca. „InterfashlGn'', mimo, ie odbędl\ 1ię w
Łedzł, będ11, pneciei firmow(>ne i
'
orranizowane przez pana.
- Lódzke targi będą sygnowa.ne
przez MTP i prz.ez nu o r g.a.n.ieoWa.11'1!, Trudino dziś wyrolwwac w
jakim lłtopni1u miejsce ! termial !kh
orgain-iz.ac:i;i wpły·n ie na. końcowy efekt. T.argi 1lużyć ma:ii4 prz.ecież
pi"omoe}i ekspoirtu ~lsk.iego :przejego
mysłu lekkiieg&, prel!e-ntacji
Ze swej
doro'pkU I rn(l;ili'Wl()Śd.
„In•bY
ws;r.ystoko
trobo!my
st.rony
t&r!a\!lhion" 11tały się imprMą o
wy~kiej ·«rand u międzynarod-0wej.
kanały
wszystkLe
Uruchnmimy
promocyjne aby rori:powszechnic i
za;reklamow.ać łódzkie targi. Na. :o:akończonych 58 MTP były już plaugranic21nych
kdy zapr.aszają<!e
kupców d-o Lod.zi. P-o 'Prosimy także
biiur:t naazych radców handlowych
21a graruica, o :za.reklamowa.nie i
rozpowsze-chnd6'll ie łódzkiego salonu. Z b, samą pr-QRb11 zwrócimy się
do ra-dców handlowych państw ob.
cych re,z;vd.\ująeych w Wanzawie.
W naszym bank\! in!orm111.cji - w

w•

Dahl lł ezerwca Ułł
f'l\·lętyml takramentłlJlll,

"4

'

Zgromadzenie Naro\lowe Ne-

zatwie1•dzi!o Marlcha Mana SingJ1a Shresthę na stanowisku pu·
miera tego kraju. Shrestha, który
do ostatnich wyborów był pnebył

paflall\elUu,

wodniczącym

zre•ztą jedynym Kandydatem na
H· .
to stanowisko. Kandydatura
letniego Shresthy została p_opar ta przez 117 członków 140 osobo-

wej

iłby.

"4 Jak donoszą s Jonannesburga

agencje zachodnie; ostateczny bi·
w
bombowego
Jans zamachu

przep1·owadzonego w
Durbirnie,
sobotę na krótko przed godziną

%2.00. czasu lok'alnego (Z2.00 GMT)
- to 3 ofiary śmiertelne i 69 osób rannych, w tym U w sta.

ładunek
nie krytycznym. Silny
sa•
wybu~howy eksplodował w
zaparkowamochodzie-pu!apce,
nym przed hotelem „Parade" nad
brzegiem Oce anu lndyjskieg1>, w
uJ.ubloneJ
dzielnicy 3zczególnie
'
przez białych turystów.

"4 Rząd I naród Panamy
%Di esie podeptania godności

nie
narodowej 1·ep11bliki i Jej kierownictwa, nie dopusci do ingerencji
sprawy
w &woJe
z zewnątrz
1 eJ
Oświadczenie
wewnętrzne.
Panamy ,
treści złożył prezyo.ent
ETic del Valie, zanierają c w so·
zw1ąuu z podjętą
botę głos w
USA
ptzed kilku dniami przez
propagandową, której
kampanią
pa•
celm jest zdyskredytowanie
namskich 11! zbrojnych, dopIO·
wadzenie do ich rozłamu, do ogo
l)alenla rządu l zastąpienia
proamerykańską ekipą, ·

Premier lndli Rajiv Gandhi
•~'gnał do rozposoJrntę
operacji oczyszwielkiej
czenia wód Gangesu, jednej z
najbard.zieJ
glównych a także
Indii.
nek
zanieczyszczonych
agencja
, Poi11.forntowała o trm
prasowa PTI.
Reali1,acja s.eroko zakrojonego
programu oczyszczenia wód Gan·
guu, rzeki liczącej z 525 km, kodol.
sztować będzie ok. 244 m1n
zaoierowały po·
Indii
Rządowi
..i

dal w
częcia.

współpucr, w
moc I
FrancJa.
ago Z11danla

realiz~cjl

Wielka

nrytanla, Holandia l Stany Zjednoczone.
..i W Jednym z
nnitRIJ 7.m?TI w

nnwoJor•klch
am~
aobot,
r:vk•niski kom110,.yt.or l librecista
- ;\Jan .J~y Lerner. On wlaś11ie
Kompzytorem
T.
1ln apółki
Frederickiem Lowem - napinl
,1P,dna " nagłośni„jwzych" ws116)·
„My Fair
ciMnycb operf"tek LRdY", wntawioną, po raz p1er•
Opr. (jsb)
w•zy w Uól r.

JBB.2;2 BARSKl
„> '.. •
~ . <. - •• :~....:· ,

naszegh kompu.1.era maja.diresy blisko miliona firm
i klientów. Do W!iękStZ.ości z n-ich
wyślemy specjałne zaprosz.enie do
Łodzi. Wszystko to powinno- przynieśc określone efekty.
pamięci
dują się

Lód! dysp o.now ać będ.zl.e łącznie ,
wraz z nowo bw:l•owanym paiwilonem ni.edaleko Pabacu Sportorwego,
powierzchnią pon.ad 6 tys. m kw .
O należytą ofertę towairową za.dbają łódzk ie spółki włókiienlllicze

być ati tentyczną wizytówkĄ
s~
przemysłu lekki.ego. Trzeba będiie
zrohlć równiiei wiele aby do Łotlzi
u.równo ze
fi1rm:r
,,ści ągn:i,ć"

Wschodu jak I z Zacbodiu koO'pe'l'U·
jące z przemysłem lekkim. Myślę
l!'z.cr:e·gólnie o koncernach chemiczobec11ych na ezeirwcowych
nyah
MTP. Szkod•a , ~e tall"gów włókien
niczych nie mo:i:n.a. połąc:i:yć z In..termaszem - salonem ms.SŁyn włó
kiennkzych 1 skórzanych.
Wiele do z,robieruia będl\ ml.aly
władze m iasta. Chodzi zarówno o
przygotowanie odpowiedniej baz y
hotelowej i gastronomiczn-ej, zadbanie o odpoWliedni poziom · usług
jak L o rorgani:ww.an.ie imprez kulturalnych będących magnesem dla
t.arf!owe j publiczności.
że wm>(>lnyml- 11!hmi
Wierzę,
t.argl godne Łod:zl i
„zrobimy"
przynoszące

chwał11 Międzynarodo
Poz.n,ańsikkrn.

wym Targo•m

ZYGMUNT CHABOWSlrt

roku, po

długich cierpieniach,
przeżywny lat 68, zmarł

S. t

opatrzony

P.

l'IHl!)"niak, !tyły ln1pe~Mtr 4.1. coapodarstw

Szkół

rolnfl:h l\ll:nlsteratw&
Wytszych 1 Na11kl, administrator Pań1twow ych Gospodarstw
naczelnika
w Ł~ee, Ldmierzu I MłochowJe, zastępca

Rólnycłl
Wydziału

o raz
Celltrall Surowców Włókiennlezych 1 Sk6rzan,yc]'.I
wl1Ioleml rzei:1:oznawea aądowy s dziedziny rolnictwa w okręgu.
w miejscol!l"'du lł'ojew6dzkiec;o w Łodzi - działacz 1połecz1>y
wych orcanlza.eJach zwlązanycll s rolnictwem,
Od1ztdł ezłowiek prawy, ;tębokleJ 1\1ary, o wielkim poezuoJU
ebow:lązku 1 .najlepszy OJslu i wychowa.wca, tenior bardzo liczn<.j
ro1!11łny, kt6ry swo trudne 1 pracowite życie po•wlęclł. odbudowie
rodsbty o~n służbie ukochan„J ziemi, której zawsze był wierny.
E.k11porh,cja dro~cb nam xw!ok z domu żałoby do knśeloła
puatlalne1to w Bedonlu edbędzie 1Ję dnln n czerwca o godz. 10.
J't'lcneb iu cmentarzu mie jscowym, poprzedzony nroezvstą mszą
d:n!a,
tegoł
l!
łwlęt.., 11utąpi do grobowca rodz.lny o god~.
• uym uwiadam iaj"' pocrąt•nl w głębokim talur

tj~~-·.~}~;,:"·?~'~ „!_ł~,~~· •.•-Ą·lh~·~·

CORKJ, !IYXOWll!!, 'lł'NU!l.I, Bit~ Z ltODZU~.'\, SYNOWE,
ZIĘCJOWU:

I
I Z

PO'l:OSTAŁA

~ODZINA

Z

KltA~U

ZA8łtA)fl'CT ~

Redalitu~wt-n-„----~z~o~-.~IA~-G~!JJ')!Mł=~~'"'o'"'w="'A--..

.·····

I

skórzane: Textilimp·e x, Trioot, Confoxim, Skórimpex. Być może dołączą sci ę fa:m;r waJ'~za,wskie
Po!cotex ora,z Corypexiiin. Wiele do
powiedumi.a beaą' mleld także producenci szczególnie ei wytwarzają
cy na eksport. Łódzkie tar'gi mu-

inf. ANDRZ·EJ K'ORWIN-KOCHAN·OWSKI

PGgrub olibtd'llt alt dnlr. 11 czerwca ltłł r. (wtorek) e ,e&. M
na r.m.entanm 'przy ul. OgtGdołl'ej fł,
Prosimy o nlewkladanl11 koiulelen•jl.

L

l-08

J>m.

Targi \to jest interes

<>raz kierowe~ Fiata 128 p, ' któCtlikierniika i ucznl a do
dnia
ry uczestniczył w wypadku
cukierni. B:egańskiego 56.
PAPIERNICZO·
1
12.06.1986 r. na ul. Strykowskiej
·POLIGRAFICZNYCH
COMMODORE C 128, DRIVE
(z g)
świadków.
W LODZI
g-E
18504
sprzedam. 55-70-83.
LOKALU na gabinet dentys.tyczny
- posz,ukUJję. Tel. 43-35-73.
Z głębokim bólem uwtadamla:my, te . dnia 13 OJ.•l"u ttH 1·oku
18468 g-E
opatnmx11. ukr"mentami iw.
•marla, po cli:źklcb eierpill'niancb,
POSZUKUJĘ m -i uzkao,i a na rok.
nasza ukoelia.oai Mamusia, ·Babcia I Prababcia
853 g-E
43-89-72.
t
POS'.ZUKUJĘ wspólnik a. z gotówkirawiectw() lektkie l bieką 837 g-E
liżnlarstwo. 74-67-47.
WACŁAWA
SPRZEDAM silnik ka•Jaka, butl~,
nóż tarczowy do tka.nin, lor·netkE:
1 domu SIK.ORSKA
„Practica", „Sok6ł-Z", lodówkę
lhkoły Podsta-""fj nr ł1.
naue'tyclelka
wleloletnl!(
836 g.E
tm·ystyczną. SG-64-07.
Przeż„ł& sn lat, do koń ca oddana rodzinie
uszko„SYRENĘ 105" sprzed.Am Pogrub odbędzie 1ię w dniu l7 czerwca UH r. o
8.34 g-E
dzony silnik. 51-56-50.
(wtorek) n a Stari' m Cmentarzu pny ul. Otrl>dow1J.
LETNISKO do wynaj~cia Z.akowiCÓRKI, WNUKI, PKA WNUC!;Elt, ZllUł I l'OZOftAl.A
ce, · Poprzeczna 3 (po 1 i).

sprzedaom, żródfowa 7/8.
18.529 g,- E
sprzeZAKLAD rzemieślniczy dam. Wspólpraca, zezwolen ie. Oferty 18510 Biuro OgłiJszeń Piotr.
kowska 96 .
E
„I-l.AD'-'I ORA" io; przysla•wką i ko-•
okazyjnie . svrz.edam
1lllnnam.i
18533 g-E
(gwaranc.ja) , 48-68-5!1.
WARZYWNIAK - s.przedam, Tel.
43-57-66 po 16.
18470 tt-E
ZA'MRĄŻARKĘ, „walkmana", ru- „RUBIN 202" kolor
33-34-78.
ogrodze11lowe - sprzedam.
ry
18532 g-El NAMIOT !IPl'Zedam.
84-85-17„

odbył
..i w 1obot• wieczorem
anw Paryżu wlelki fes tyn
tyrasistowski. Ponad 100 tysięcy
jego u~zest11ików przemauerowa.
Io w pochodzie na plac SastyJ11.
Przez cala noc trwały tam kOn•
7.ll•
eert.y artystów "' J"ran·ejl I
granic~-, występuJ~cych na estra·
dach pod gołrm nii;bem.
się

..i w Berlinie, poinformowano,
ii. El'ich Honecker złoży w <tulach
oti ?5 do !7 czerwca br. o!icjaln:i wizytę w Szwecji, na zaproszenie premiera tego kraju Inc·
varn Carlssona.

zbiórkę blisko
zakończył •ię 15

Uroczy5tą

..i

uczutników

tl:t

PRZYJMĘ

i-dziś·

ntabów i jedno-

okręgu.

kwiaty,

ZAMBIA

nej ok. godz. 22.15;

'Vvcioą1j zgłoszeni~

każ

gwałt,
śmierć i

współdziałania

stek teco

dy

Aspiryna niewskazana dla dzieci

dz-0

SOBOTA
<li

całkowit11, odpowiedzialnruć u

Po..i Na •••Jl :wyjazdowej w
Wojskowym
Okręgu
.mo.rsklm
przebywali członkowie sejmowej
K.omisjl Obrony Narodowej, pod
po1. Henryk&
przewodnictwem
fabłoń•kieg-o (PZPR). Na poligo.
cwinie posłowie obserwowali
doskona.1eniu
•łut11ce
czcenla

oslągńi~ć

toneza, doznając ogólnych potłuczeń.
Swiadkowie i kierowca proszeni są
nowskiego

derstwa na. ludności atryka.ń<1k i ej,
w tym młodzieży 11zikolnej, 1tud entach i innych przeciwnikach dyskryminacji raliowej. Dalsze tragiczne wydarzenia w RPA mo,gą, w
opinii rady, zwiększyć :r:agrożenie
pokoju w reg ionie i na świe0ie.
Rada zwróciła się do Pretorii -0
bezzwłoczne ~wolnienie wszystk1ch
bojowników walki z apartheidem.
pon ies ie
iż
Ostrzeżono Pretorię,

Wielka Brytania

w
Tysiące portugalskich dzieci
wieku pon i żej 14 lat, zatrudnionych
domo„pomocy
w chairakt€rze
wych", wykonuje pracę niewolnistwierdza Zwis,uk Zawodorzą wy Usług Domowych. Obowiązują·
ce w Portug.alii ustawodawstwo
zezwala na obciążanie tych młodo
cianych ~łużących pracą przez 14
dziennie, od poniedzi~łku
gn.d'l! in
do soboty włą,cznie, czyli 81 godziKiero\.vnl:two
t:;godniowo.
ny
wspom~li·aneg<C> zwfązk.u zawo<i-owego określa istniejące przepisy w
tym :o:alluesie jako o.burzające i

'

l!•J•fĄI =IElł :J•l :J ~3~r.« i M~J •łA t;n-1 ;-I•J=1! §I~ W
•YHY •hybr. w PeJsee wiemy, ~aki )IOwinlen by6 nas..: lekarz. Dobry - zawodowe, eler•
pliwy, eh11t•ie wyllłuehująoy .na•zye.b. 1kar11 1kar11, wyrozumiały. No, może jeszcze 1kory de
wypisy_wanir. 1'41Clllpt, jr.kieh AJbie śyesyiny i łatwo dający zwolnienia. Doktorzy u.mi o sob!• myllit, ie pnyjmująo 11aejentr. powinll! być: wypoezęei, zrelaksowani bez 1tresów, natomia1t
łebne u~abir.jąey, dobrze ed:iywieni, A nr. pewno nie powinni być: zahartowani na ł ponclaeh,
w pe11onl ą 11r„zem, znieeltęeeni, 1111ttęczeni, śle nastawieni do ehorero, bo ezas nacli na następ
eb.f. . W 1połeesn:rm widzeniu jest zupełnie nr. odwrót. B11., mamy nawt1t na.s'l'ą polską spe11j11lnośe, od Zeromakie10 się ei:u;nll:CI\. Mir.nowioie zakodowana, nam }!Uflili 1zkołę świadomoić, ż•
jetly~ potrHblł Iekart:• jest wyrzec się w1zy1tkieh dóbr te10 iwlata., a miast te10 w siermiędze I
lle.o nieść chorym zdrowie i poeieehę .. W dod&tku do dziś w wielu środowiska.eh polrnhtje •t&re
11 lał pięćdziesill:tyeh powiedzenie: „Nie ma.rtweie •ię o leka.ny, oni i ta.k 1nbie dorobią".
Ja-111.e. Al• esy to leży w ieh na.turze,
MJ' 110 prostu muazll:' Da niedawna. ordynator nie br&ł
~biu.rów. WpAMt ni• wypadało. Tera:i: blor11 ja wszy1ey, Sytuacja przewyższyła „dobre m&niery",
Nie biwię się d.011, PAWŁOWI DYKTYNSKIEMU- dyrektorowi sz}lita.lr. im, Kopernika, Jcly s
r ... reryezeniem. puytaeza clł:l:ie Ilię cła wyaokośó najnowszych pl&e usadniezyoh (z wysłu,11 la• l•·
karzy), „Chir11rr 11• 15 latach praey - ma pensję 20 ty1. zł, pielę1nia,rka po 10 lataeh
Ił tys. ll!ł, •rdynator s H-l•tni11 pr11ktyk11 28 ty1., lek&rs - iwieżo Pn ukończeniu AM -' I

W
.„

in.

sł".

Pref JlOltJ[OWSJtA, wleemlnister PPllłl u ŁóllskleJ Jionfereneji Partyjnej wyjdnlała rweez
wieloletnimi dyaproporej~, któryeh jednorariow11 podwyżkP, w1równ1.6 •ię nie cła. Z te1oroo111yeh 85 mla sł prsezn&caonyeJ,_ na re1ulaeje pbcowe - 17 mld pochłonęły podwyżki dla aluł:by
llllrewia, Ta.k to wycl11da 1Iobalnle. Ale w Łodzi to d&łe średnio !.109 ił na pracownika służby
sdrowi,a, wliM.ajfre w ie ta.'łtże odprawy emerytalne. Jak w tej 1ytuaeji mal'tlye • bodźeowa.nlu,
a:nleżnia.llill płaey o~ wyniki\w'l'

' Shi.tba zdrowia ma. t'll!l'oiste

clo eksperymentów.

SZC%4ŚCie

W czasie partyjnych kon1erencji
niemal

Co s

zakładowych

słyszało

Bił

ekre.no~ md~ hospłtalizo

wanych w c!agu np. trzech
11.t i ustali~ j~ jako normę,

WllZf;dzi•

pytania:
wyboru l•-

m:oiliwołci!ł

NASZ

11 arza.? Mi„la. b;ri I nie ma..

Nie ma -

bo 1n6w za ma.le
W sumie w ca!ym
kraju starczy , ich dla ~60
pnychodni. W Lodzi w
dwóch dzielnicach - na :Bałutach i Polesiu i to jen.c z•
nie wiadomo, w których przyC'hodniach. A to dlatego, że
okazało sift w czasie eksperymentu; ie lekarze rejonowi
(zwłaszcza pediatrzy) cieszący
pieniędzy.

~ię

wzięciem

37 -

zaczęli zarabiać
zł Ba, miast jak
dawać rejestratorce
by za dużo pacjenzapisała na kontł'I,
t~ licz~ u.biegać .

40 tys,

dawmeJ
kwiatek,
tó\V nie
:r.aczęll
Słyiozał

o
kto u nu takie rze-

czy?

Okaz:uje 1i~ jednak, ie mo-glibyśmy ' nawet ddczekać si,,
że ehciano by nas takie w
gzpitalach, w których p<>d
wzgl~dem liczby łóżek mamy
ostatnie miejsce w Europie.
W łódz.kim Szpitalu im. M.
Kopernika opracowano w ub.
roku projekt kolejnego eksperymentalnego
rozwiązani11.
Rzecz wychodziła lf założeni.a,

te

można

,,,yjaAnła.
Tylko nie mam
juł być więcej peten•
t~m„. l'rzeciei ten na.s po-

ochGty

wy1iezyć

pewnlł

DOKTOR
A 9 ile udałoby 1lę ltkarzom
przekroczyć t~ iaorinę ~ tr2eba by za każdego pacjenta dodatkowo szpitalowi zapłaci~
Cz budżetu naturalnie),

•

Te J>ieniądze przeznaczone
byłyby na scalony
fundusz
płac, a tu zacząłby już dzia·
łać bodźcujący regulamin. Doc.
Dyktyński
opowiada, ża na
forsowanie projektu przeznaczył tygodnie prywatnego czasu. Ze 20 razy jeź.dził do resortu macierzystego, p·racy i
finansów. „Tyle razy musie·
lilmy przerab1ae i poprawid
ten dokument (eo najmniej 8
wer1ji) opowiada ie •
ryby zostały same ołel. Nie,
Jeszcze nie 11rezy1nowałem -

mnł zast\pllb:r

wybudow1 •

nie nowego H .pitala.„".

Sprawa

może

latorla mogłyby pracować dla
tych, którzy gotowi 1ą {'rzyj!ć
tu jak do spółdzielni, by np.
1zybciej :i:robić badania. Tak
zarobione pieniądze ułyby w
części n11 opłacenie lekarzy, w
części dla szpitala
na jego
potrzeby, Pomy sł ciekawy. Nic zeń nie wyszł-0. Rozbiło
1ię o rozliczenia. No, bo jak
liczyć zużycie państwowej ża-'

rówki, jeśli lekarz będzie prywatnie zarobkować?
ktoś n
zarobi... W NRD ordynator ma prawo do oficjalnych 5 prywatnych łóie\!: na
swym oddziale. Kto chce i
stać 10 na to, płaci za t:ikie
prywatne leczenie, z czego lekarz ma swe honorarium,
płaci stosowny podatek l kos:i:ty całego hospitaJi.zowania
pacjenta. Czy miast tego lepsze są nasze polskie kopeny
i „datki" od społeczeństwa?
Chcielibyśmy jak w An11:Iii
czy RFN, móc pójść do dowolnego lekarza (np. bo $ię
on nam podoba) i za W!ZYtct
zapłacić raz w kwartale kuponikiem wyciętym :i: naszej
karty ubezpieczeniowej. Czy
u nas jest to finansowo ni~ 
możliwe? Na Zachodzie płaci
zię na taką „ kasę choryeh",
c:r.y ubezpieczenie,
wvso~ri~
podatki np. 20 l więcej
proc. zarobków. Nasz. pracodawca wszakże także odprowad:i:a <i3 proc. od plac na
ZUS (w co wliczona jest słu
tba i:drowia).

Ta nasza obawa, ie

dużo

Lekane satem

· wydać 1!~

i.eć1

krócej,
jeśli badania
zrobione będą ho·
norowane, jeśli nie będziemy
przyjmowani
na oddział w
piątek, by potem leżeć .,bezczynnie" trzy dni, jeśli bę
dziemy w normalny dzień operowani po południu, a nie
tylko rano. Itd. Zresztą to nie
pierwszy pomysł. Przed laty
wymyślono
w Szpitalu im.
Koperhika opowiadał dyr. ,
Ma.chnlkow11ki szef Wydziału Zdrowia UML :7.e
nieczynne po południu 11mbuwcześniej

śr.eJtni.e

.

wyk.ształc.nle

włdnl•,

ukol\czo.ny ku,~s u w.odowv I końskie zdrowie,
tCI aa 'k:walitik-acje i.d.eal!l.ej muzyniat,kl.
Końskie z.drowie swłuMu nieo.d:i:·o wne:
zs wodo wa muzyais~ka. .tawia dzienni•
około 100 ty.sięcy zna1{6w Każde ude.rzenie w klawisz,, wedłut norm 1)-rodu·centów maŚZya. wymaita nacisku ró'l'f1neg.o
ci~żarowi 0,7 kt. Łatwiej wyobrazić .obie ten 'Wysiłek p-0d.rzucająe d.o l[Óry 1'Ół
kilogramowy chociażby odw·ażnik. Dziesięć, piętnaśde, &to razy.„
Zauważ,my,

t. e

te mam:r w kira.ju
niewiele l)Onad 2() tY'illC.f muzynis~.k
(l)olkz<l.no tu takie operatorki rozmaitych
maszyn zaopatrzonych vr klawiaturę). ,
Maazyni.stki .,,, tyle że pOpt"Zebie.r ane:
H
pomoc biu.rową, lnst.r Ltki.o.ra, rzecz-01mawc,, specjalist•, insi:>e-kto!'a i co tam
je.sz-02e. P·o wody tej orze·bier8'1°1ki .ta d·w11..
Pierwazy bardzo konkretny: 11ensja.. Rid.ey można zapłacić te trzy tysiace wiece'.
Więc niech będ.zie l'adca. byle chciał p!lllĆ n1.~ mas-tynie. Dru.-i uowód nie tak

Kobieta
•

I

tym uwodsłe aal-

łatwiej

mówić poslutulac •ie aiown&etlvem spo.rtowym. Siedem aodzin b~b
nienia w czcionki t<i wy:&iłek rówl!'ly morderczemu trenin.ri;owi ciężarGwca, zal)aś
nika, no, judol,ci może. TrE'll:int. Temi:to.
Cwiozenia. Rytm. Klas. mi'>trzc\vska. Kiadra. Na wet atopnie zawodO'we ułożone la
. na ksz;tdt li«i.i l)!ł·karskieJ. Mł-odsza. mal!IZY·nistka: umiejętność b~bi·ędnego l)ikllia t: uyb!rości~ 180 uderzeń 11t mLnutę. Maftynistk·•: aeo takich uderzeń. łltłll'
nl. :muzy.ni.tka: S()() uderzeń. Ma.szyoni'lliu mi&trzowska: ricmad łfJO maków IM.
minutę!

Pora posiavdć pytan,ie. Ue właściwie
ieat tYCh maszynist ek, Nie ma madref.:>,
który to wie. W Stowai"Z.Y.llz.eniu Sten<il!l'afów i Maszynistek ostrożnie S'lacu ).
się tł! ll'UPl'l . zawodowa nl. około 300 tysi~cy osób. Ale rów.nie t'[.obrze może ieh
być o 100 tysięcy więcej. Kobi&t «zywiś.cle, jest to bowiem u nu
za•w6d w
99,909 l)roeent1i - ,,,- 'Przeciwieństwie do
innych kr1.j-Ow •ur:o-pejskich - 9f&minizowa,ny,

klawiatura
wymierny, ale ehyba. 'ffwni• walmy: n.Jl•

(a za. welł11.
.Tak w wielu innych nwodach Mik i
w tym li.i• o.pła.e-a !'<ie dażye do i:terfetkeji,
11ajwyż8l!ych k.wallfikaci•l. Psu na bud•
to się zdaje. Skoro maszy·nistka l>illzaea
1 biegłości~ S50 znaków na minutę ziwa'e>la o kilkaset :r:łotych wi!!-Cei od amatorki ledwo „pukajacej" czterema l>alca.mi.
to co tę naprawdę wyszk·C>lon:ą, ma skła
niać d<> wyższej wydajności? Czy l>rACllje aybciei, czy wolniej 1'ieoniadze n włd
clwie te same, Ro.zsądek każe jut racz•j
on:ezędzać- w biurze .silv,
by l)Ot&m w
d.omu u zdw.ojoną. eneraia ubrać si11 do
~ra·c

z.lec·OinY(!h.

0

Kfo'l>OtY • ll'O'liC!?enl-e-m mu~ynlst.ek blera &ię stad.
choe ()Ile sa , t-o ich ... n:ie
l!!M., Czy&ła .a brakadabra. 'Bo oto ostatni

u

0

Foto: A. W ACH

mieszkań

dla medyków, ta.kich, by mogli Pni cr:ęśc ich
przeznaczyć

cr:eka.lnią.

na gabinet z po-

że to jedna.k nie tylko kwestia mieszkaniowa.
Na Dąbrowie był
miody lekuz, który mia]
ochotę na. eksperyment. Chciał
J:Osta6 lekarzem rodzinnym
dla sporej populacji. Lekarzem na kwękanie dzh.dka,
katar dziecka, tabletkę antySądzę,

koncepcyJną mamy. Za dttżo
7.arobił. Według wvllczeń
średnio trzydzieści ty-

1'y
-

•ięe:v na mle11iąc.

AGNIESZKA 08TAPOWJCZ

Oz:r jed:el! .ledn& l ~ l&!M iil.&mo, ll'l>Uwozda.nie, refor.at, m.aszynistk& l>rZe1'isuje dzinięć, ~ięt.ndocie-, d -ov11dzirici1. HzY i

ieby nie -pięt~.zyły al.11 z,aległośel mu9i· ro•ta.wa~ l>O l(·Odzi nach, z.na.czy j,o, k w h&lach maszyn zbyt 1:msto? A moie ~ raC'Eel l)a,n radca ezy 1>a.ni referent coke>lwiek na bakier s wiedza hchow, l ;io
(Orsza pols zczyz ną!
N1. ll'Y·nku !)racy maST.yni-stek 1>1.nuje
balai?an. Prozet: ll'M:•maite
bowie·m instytucje, ezę.sto miuzezace się
w tym. nmnn biurowcu, n1ur.:y·ni"'1;1d aa
lnaeHJ C'P~a.ca.ne i traktowa.n•. Działacze
..towain:yezenla twiel.'dq, te 'będzie t·ak d1'p6ki -wszystkie HJt!-udinion• u 11u mar.oynistki 11.ie d-ostacna św;adectvr kwallMkacy jnych. Takie właśnie kwalifl:ka,cyjne Ul)l'IS.Wnie.nia
ma trtowarzvszeni•. I
chętni• s n ieh 'br 1:n.a,czni• 11Zerz-ej n.iż
dotłd ko.aystało. Ale „rz:vm-usu ~a;ninis
lt-uyjn*!l·O 11i• m1., wiee o o.ce-n11 uirnieJ,tnoll\Ści •w,o kh ma.aynil&te'.k lH<tli •towanyueni• t.v1ko łen 1:1ora-codawea, któ!'"Y
ehee. W •te.roleciu 1980-84 l)rMe~z·aml
nowu10 w t•n llJ)e>sób z·d &dwie 46-00 maIZY?li~ek. Tyle eo !ltie.
niewy.obrałalm.y

De te.r-o. lHLW()dll

tł"'atia

ale

»rzeważnie

k uchen1nymi schodami: WDrost z u-liey, be'!
kwali!ikac.li. '-:t6r,e i»otem 1 trudem się
M1-0bywa. '.Az·adk& kiie.dy · jed.n s·k .tamouk
jak trzeba: bezwzrokowa,
wM:ystkimi deie~ędoma 1»a.lc11mL
I

Stow11l"ZYSZ«irlle oria·ni~uje d111ie11!ęci(lmiesillci:.ne kursy. Jtoczc11io koń.czy je około !'!OOO osób, _Część a nich nie ma. umia.r u Ul'IObk<J>WaĆ maszY?IGp iuniem, kura
traktujae jako swojego rodzaju l!ab~z
pieczeni• u
-pr~ysz!lośó.
Więk!zość, i
ownem, myiii e ?ITac:r biur owej, ale lula
muzy.n. to :nie cel., l•es w:riicl• zapaM>we. Sto!unk.owo niewie1kl '!łt'Oce.nt ikuruntek amkoli si~ :na koszt za,kładu pr1.-

r.r.

.Jetel! w•ięk•MŚĆ naszych u~drn!ków
wykazuje całkowita bez. radnoś6 na widok
maszyny do l)isania, nie "Potrafi na 11iel
sklecić pię,ciu zdań do kui:tY, ezy fo z na.ezy. że brakuje nam maszy nistek? A mot. t<i raczej personel biurowy ma ienulac• braki w 'Pr:tYlt1:>towa?lliu 2& w1XlowymT

godziwej

na atol na przeszkodzie takienm rozwiązanht. Nie ma np.

Zawody sfeminizowane

11'i& kadrowy uja wlliił.

szkole

uwa:t.aJ~. ie
»ienięi

1nnmm111mrmn1mm111t11nrnrrmrnrmmr1mHDmmm1ąmn1111młfr11rrmnnm1mm111n111111111mnmrm1111111mn11mn1101mnnm

W biurowej hierucldł m.uzylll.et!ka lt1·kuje ai11 .ri;dzieś w ok>t>lieaeh (Oń<>_. i w<Ył.
ii.ei. Obsłul(a ~orszei ka:te(orii Pracownik
fizyczny. Od rdere.nb. dzieli la cały oc~a,n... kompetencji. Choćby ohoj« zdawali maturę w tym •aroym ~ehnitku:m.
ekonomicznym.

Rozważania ń

ta nle tylko kwestia

nam pacjentom nie dość jasna. Wszak szpital - nie !abnka. Ale - można w nim '.!·

Opowiadano mi historię pono~ autentyczną: otóż pt'lwien zdesperowany dyrektor dużej fabryki usiłował ze swoim kolegą z inn~go
zakładu dobić targu, oferował mianowicie dwóch magistrów J:a jedną wykwalifikowanłl maszynistkę, Nic z tego nie wyszło. Okazuje
1ię, ie łatwiej o magistra nii o pracownicę biegle piszącą na maszynie.

Rozmawiamy z delegatami Łodzi
na X Zjazd PZPR: Haliną Suskiewicz
- dyr. XVIII LO l Krzysztofem
Jakubcem nauczycielem w XXIX LO

T~ błlJNi111<> >Ol)ła,ca1Jl.a f.o.t'l'n1. lldobycia
wykwail'ifiokowaneio w.teownik&. Ma •ie
i-o u l>ll.U tyai~ey złotych. Co 1 ruaz pawiu.za.a• w uneie ro'lli>aczlhr• anonsy „t:s.t.rudnimy b i ~rła maaay.nistklł" na l)ewno
wi~j kosz·tu}a.

•. :r.

Na X ZJeźdzle PZPR będziecie - jako nauczyciele - repTezenLowac !l'łównie 'nteresy oświaty. To zaszc:i:ytny, ale. zarazem
i bardzo trudny ohowi<łzek„.
JIALINA SUSKIEWICZ: - Mam:r świadomość e!ażacej :na
nas odpow iedzialności, ale chyba jesteśmy nieźle przygotqwa.'1i
do wypełnienia zadań zleconych nam przez całe łódzkie środo
wis'ko oświatowe, także kolegów bezpartyjnych. którym jednako iak nam leży na sercu dobro polskiej szkoły i przyszłość
nasze] -0światy. J a pracuję w zawodzie nauczycielskim 27 lat,
od 13 lat jestem dyrektorem szkoły. d<:>brze więc znam realia
naszego szkollllidwa, jego problemy, kło0oty, bolaczki.
Wiele
mater.iałów, refleksji i doświadczeń dostarczyły mi też liczne
spotkania i dyskusje przedziazdowe. T-0 w sumie poważny kapitał, który chcę jak najlepiej spożytkować. Mam też nadzieję
i1naleźć mocne oparcie w koledze. moim uczniu.
KRZYSZTOF JAKUBIEC: - Tak się złożyło, z czego jestem
ba•rdzo rad. Będzie mi raźniej w towarzystwie mojej nauczyciel~. której wiedzę i doświadczenie bardzo cenię Moje do~
wiadczenia sa wprawdzie skromn.ieisze. bo nauczycielem jestem
d<>p;ero od 11 lat, ale jednocześnie od t~·lui. lat zajmu i się
"Praca WY'Chowawcza w Zwiaz)m Harcerstwa Po\skiei?o, co poz-.
waliło mi z<lobyć spora wiedzę
o
całej złożoności zarówno
:szk•o lnych, Jak i pozaszkol.nych form i działań wychowawczych.
- Bagaź „roblemów, który llabieracie ze sobą na zjazd, jest
bil.rdzo ciętki ..•
H. S.: - P ·odo:))nie ja!k ciężka jest obecna . sytuacja naszej <l!\wiaty - w wielu wypadkach wręcz dramatyczna
na co
zlożyło sie wiele przyczyn i okolicznośc,i, m.in.: negatywne konsekwe,ncje wieloletnieiro .niedoinwestowania tel sfery, wyż demo.!!raticzny i skomplikowana or!(anizacyinie. a zarazem kosz·
t-Owna reforma pro!(ramowa.
Obecny spjot owych uwe.run'.rnwań to istny węzeł gordyjs'ki. bardzo trudny do rozwi:Jrłania.
K . .J.: - Zwłaszcza.
że do te.!(o doszły znane powszechnie
trudności .ri;ospodarcze, :r: jakimi się dziś borykamv, a tymczasem rozwli!zanie większości podstawowvch problemów oświat:v,
przede wszystkim lokalowych, wyposażeniowych i kadrowych
wyma.!!a o.ri;romnych środków. Musimy je znaleźć. wygospodarować wysił'kiem całe.i;ro społeczeństwa, jeśli chcemy nie tylko
utrzymać oświatę w jakiej ta.klej k-0ndycji, ale jeszcze ja roz•
Wiiać. usprawniać, unowocześ·niać.
- Póki eo nie stać nas na l'ozwtĄzanie
wszystkich owych
nroblemów. Na eo zatem na.leży dziś ~kiorow<l.ći naszą uw~ę,

na czym

skunić

wysllki?

R S.: - .Tut niebawem. u lkilkana.kie
lat wkroczymy w
XXI wiek, Powl•nniśmy zatem jak najlepiej przyj?otować dzr-iejszych uczniów, a przyszłych dojrzałych obywateli nasze.!!o
k.raju do ży<:ia w innych warun'kach cywilizac:yjnvch, w nowoczesnym, demokratycznym społeciz:eństwie. Próbujemy to robił,,
ale waru.nki, w ja~ich realizujemy zadania edukacyjne. sa nieśłychanie trudne. Jeśli ich nie poprawimy, efekty naszvch wysiłków d:vtlaktycz;nych i wychowawczych również n ie · będa na-1lepsze, z l)rzvczyt11 ~biektyw.nych.
K. J.: -

Potrzeba wielu nowych szkół, przedszkoli. interna-

tów l innych obiektów oświatowych, dostatku podręcz,ników l
różnorakich pomocy dydaktyczn:v:Ch.
wysoko kwalifikowanef

'kadry, T·o sa podstawowe wa.runki pow·o dzenia naszvch zamierzeń &dukacyjnyich. obliczanych na P-Otrzeby inajblitższej i dalszej nrzyszł-ości, Trzeba też -szeroko rozwlnać cała sferę pozalekcyjnych i pozaszkolnych form
pracy dydaktyczno-wy,chowawczei z dziećmi i młodzieża
na tyle atrakcyjnych. by
mogły skutecznie kO'Tlkurować z ·innymi „ofertami" o wątpliw„j
wartoścl ksztalcacej i wychowawczej. moralnej i i<leowej,
W
tym zakresie wiele mogą zro.bić -Organizacje młodzieżowe, ale
im też trzeba .stworzyć odpowiednie warunki działania,

li. 8.1 - JeśU sz'koła ma być neczywiście owym wiodacym
ogniwem w procesie edukacyjnym, kształtować u młodzieży
mocne i trwale no<istawy oożadanych wzorców osobowych, należy za,pewnić jej pełne sza,nse i moż1iwości realizacji tego zadania. Jak te11:0 dobitnie dowiodły nasze doty.c hczasowe doś
wiadczenia, na ośw.iacie nie można oszczędzać, bo nieuchro·n ne
w konsekwencji te.ri;o straty świadomościowe, a w dalszej per&pektywie - -0kreślone straty społeczne, polltyc;me i gospodarcz-e znacznie przewyższaia doraźne, watpliwe zyski.
- Czuo jesz-cze - o-p1·ócz dobrych warunków materialnych,
łechnicznych i organizacyjt1ych trzebl.\ \VS-pólozcsnej szkole
aspirujące.i do miana nowoczesnej?
H. 8.: - O twartości na h>iat i cała jego złożonoś ć . Gwarantuje to nam konsekwentnie przestrze.G(ańa.
jak we wszystkich
cvwilizowanych krajach, zasad;t
świeckości szkoł y oparta na
elementarnych re~ułach tolerancji kulturowej, ideowej. świat-0POdadowej, maiacej w P-0lsce - co warto tu przypomnieć
dłul!a, chłu bna tradycje.
It. J.: ·- Nauczyciela I uczinia obowiazuje - niezależnie od
ich osobistych przekonań - realizacja prol(ramu uwz.6!ledniajaee.1to całe bo)!actwo 'PSPólczesnej wiedzy naukowej, Jeśli klzie
o sfere dydaktyki. Wychować
nat-0miast chcemy uczciwego
człowieka. światłego obywatela, zaangażowanei?o
w sprawy
sweiio narodu. kraju i państwa patriotę,
również niezależnie
od różnic światopo.ri;ladowych. Wszak zawsze od te.ri;<1~ co z natury rzeczy ludzi dzieli. znacznie wa:imiejs.ze było, je~ i będzie
to co ich łaczy. Cóż, w pojedynkę daleko się nic zajdz ie, rlo
lepszei przyszłości zm'erzać musimy wszyscy razem.
- Dziękuję bardzo za rozmowę.
Rozmawiał:

ZBIGNIEW!!!. NOWAK

-,
r-·-m
Chl ebo we dyle :ma ty I
~

A.ni Jednej tywej lal"W7 ezy poC'Jwarki zwójki zleloneczkl (zjada·
J•cej do niedawna liście dębów w
Łagiewnikach) nie znaleziono podczas lustracji łagiewnickiego la·
au. Fachowcy z radomskiego Zeapołu Ochrony Lasów, kt&rzy specjalnie z tej okazji przybyli do
Łodzi, orzekli, iż prowadzona przy
użyciu hellkoptęra walka ze szkod·
nikiem takońdyła się niemal 100procentowym sukcesem. Niemal ponieważ zauważono jednak dwa
żywe dorosłe egzemplarze zwójki.
Miejmy nadzieję, że zanim się rozmnożą na niebezpieczną skalę, u·
płynie wiele lat. W każdym razie
osiągnięto więcej niż się spodzie·
wano • •
Nieuzasadnione okazały się obawy części łodzian. że zastosowane
środki zaszkodzą Innym, pożyte.
cznym owadom, czy też ptakom owady bzykają, a ptaki śpiewają
jak dawniej.
t.e po okresie
Przypominamy,
wymaganej przepisami kwarantanny, od 10 czerwca las ła~if'wniekl
Jesł otwarty dla wszystkioh łak
ruieyeh 'wleiego powietrza i zielenł.

(ab)

est

ra

Przed ,,Juventusem" stała w sobotę kolejka, ale tym razem nie
(>O ciuchy, W karnym rządku ustawili się samochodziarze. Andrzej

Goidzlk: I Krzysztof Jędrzejczak
ustawiali światła w „maluchach".
Na co dzień obaj pracują w stacji obsługi przy ul. Matejki, ale
tego dnia zajmowali się fiacikami
w ramach wspólnej akcji organizacji zakładowej ZSMP łódzkiego
funkcjonariuszy
„Polmozbytu" i
DUSW w Sródmieściu, Za ustawienie świateł, czym zajmowały sie
dwa zespoły diaRnostyczne, nie
trzeba było płacić choć wszyscy
chętni - a było Ich sporo - mogli w ramach rewanżu zasilić
skarbonkc której za warto.ść nrzeznaczona była n11 wsparcie Narodowego Czynu Pomocy Szkole.

• •

•

Równie:!: samochody -

u

tym ra-
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Zgodnie I poleceniem ministra
zdrowia I opieki społecznej - Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej
- Urzędu Miasta Łodzi Informuje,
że od dnia 16 czerwca 1986r. de
wydawania mleka w proszku dzieciom chorym w wieku do 2 lat,
11 miesięcy, 29 dni zostają wytypowane następujące apteki: Łódź,
ul. Sporna 83, Elsnera 19, Piotr·
kowska 193, Narutowicza 6, pl.
Wolno.ścl 2, Cieszkowskiego 5, Bratysławska 2, t.anowa 129/131, w
Pabianicach ul Armil Czerwonej
7 l_ w Zgierzu osiedle Sikorskiego

+ Ciemne chmury nad

+

kredyt

-

dostawy

5

5

5

5

i
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j · Plastycy z Lyonu w Łodzi
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5

5

5

5
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5

5

5
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Mówiono :a 1orYCZ4 I 11lepokojem o wszystkich niedobrych zjawiskach, które apowodowaly to, że w na.wzy!ll mieście przy tak li·
cznej kolejce oczekujących., budowlani budują dwa razy mniej mle-

Związkowcy

o mieszkamach

Poeaąwny od tege roku kandyda·
cl zamierzający studiować chemlcrną
na Wydziale
włókna
technologię
Poutcchnlkl L6dz·
Włókienniczym
egzaminie
na
mieli
będlł
kieJ
lub
wstępnym do wyboru fl2ykę
chemię. Dotycbcza• w teJ spccJaJ·

1zka6, aniżeli w koflcu lat aledemdzleslątych. Aby sytuację tę zmienić, budowlani domagaj\ się od władz wezełnlejszege przygotowa- noścl obok mate111atykl i Języka obpr7edntlotem
obowiązkowym
nia terenów pod budowę I te w włelkościaeh edpowladających wy• cego
daJno!cl zakładów pl'efabrykaeyJnyeh. Doma1aJ~ się łakże systema- egzaminacyjnym była fizyka.
sp~
Ilości
łyeznyeh dostaw materiałów, 1apewnlenla nlezbędnyeh
Z kolei kandydaci, którzy zdecytu lłd.
dują 1lę na studia na Wydziale Fi·
TecbnlczneJ I Matematyki Stosykl
Związki zawodowe budowlanych podjęły inicjatywę przejmowasowaneJ, będą mogll wybrać sobie
których
remont
na
mieszkań,
stojących
pusto
dyplomową flZY·
ni.a od kwaterunku
Jako 1pecjalnoł~
nie ma wykonaw~ i i>rzekazywanla Ich przedsiębiorstwom budo- kę medyczDll.
(n)
wlanym, które po wyremontowaniu przydzielą je najbardziej potrzebującym pracownikom. Takich .mleszkaó. „znaleziono" jul około J)ięćdzlesięclu.

(p)

•

l

POKAZ

I SPRZE.DAŻ

rosotowte MO
Strat Po:tarna
pogotowie Ratunkowe
mformacJa 1łużby zdrowia
Informacja telefoniczna
Informacja kolejowa

d

Kto to kup!? - zastanawiali sł•
uczestnicy wczorajszej giełdy aai:nochodowej. przystając na chwilę
przy efektownym, białym „Fordzie
Orionie 1.6 D GL" (roczniik 1935),
za którego właściciel żądał 4,8 mln
zlotycll.
To samo i>Ytan!e zadawali llOble
radzieckiej
zwolennicy
również

*

Informacja PKS
Dw. Centralny
Dw. Północny
Informacja kulturalna
Pogotowie ciepłownicze
Pogotowie enere:etyczne
Lódt Północ
L6di Południe

sdę

.„...,
991

31-15-19
913
lł-55-Sli

32-15-11

"-46-9ł

32·84-03
32·53-11
33·3ł-31

33·3ł·ZI

Pogotowie pzowe
Pogotowie

Tł-55-23: Tł-68·95; 891
4łwigowe
Tł·łO·łl; Tł-87·88

33.37.37
TELEFON ZAUFANIA
ZAMLODi!:IEŻ'lWY TELEFON
UFANIA - 33-50·81 czynny w
i:odz. 13-11
TELEFON ZAUFANIA dla kobie\
z elą:tą problemowii - 17·'8·33
, w godz. lZ-U

TEATRY
Nleezynne.
MUZEA
HISTORII RUCHU REWOLUCY.J.
NEGO (Gdańska 13) godz. 11-17
POLSKIEJ WOJSKOWEJ SLUŻ·
(Żeligowskiego
BY ZDROWIA
'7) godz. 10-13
GALERIA TEATRU STUDYJNE·
GO godz. 18 - otwarcie wy·
stawy fotogram J, Byrczaka,
Pozostałe muzea nieczynne

• • •
zoo

1-11
ezynne w godz.
(kasa do godz. 1'1)
godz.
w
czynna
PALMIARNIA
10-18 (oprócz ponledz!ałk6w)
OGROD BOTANICZNY - czynny od godz. t do zmroku.
LUNAPARK - czynny w godz.
I
111-20, w sobotę, niedzielę
godz. 10-21
łwięta ·KINA

BAI.TYK - „Podr6! do Indii" ang. od lat 1t g. 10, 13.30 18,

ll-5

•

1 1

=

o godz. 13 na n piętrze „Uniwersału" zabrzmi muzyka l pomodelki, prezentujące dwie nowe kolekcje własne tego
opularnego domu towarowego. Później rozpocznie się sprzedaż &
każda z pań będzie już wiedziała co jej się najbardziej spodobało.
Jedna kolekcja. po(l „upalną" nazwą „Uff", przez.naczonao jest na.
lato. Modne f.ai.ony i kolory, możliwość łączenia ze sobą romia'tych
części strojów, ~ezbyt wysokie ceny I krótkie serie ..• .Uniwersa! zdobył tkani.ny, zadbał o pomoc plastyków, znalazł sol!dne firmy. potrafiące szy~ modme, wykoorzystal też umiejętności własnych szwaczek, :z.atrudnlonych w pracy nakład~zej. Uzupełnienie tej kolekcji
stanow'ą stroje, zaprojekt<>wane przez plastyk6w " PWSSP. To propozycja dla tych pań, które nie boją się ekstrawagancji, Druga kolekja n06! nazwę •tenlsowa t do tej gry właśnie świetni~ służy.
K. K.
Dziś

jawią

WA2N11: TELEFONY

Nlezale:tnie od tego związkowcy propaguj" lde• budownletwa zakładowego w awolell przedslębioretwach.
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Film pn:edprernlerowy • esytaną listą dialogową - „Cotton
Club" USA od lat 18 godz. 17,
19.30

IWANO WO
fr. od lat 15
18

„Skorumpowani"
godz. 13,30, 15.451

PRZEDWIOSNIE - „Porwanie w
Tlutlurllstanle" poi, b.o. godz.
15; „Zapach pigwy" jug. godz.
17, 19
POLESIE - „Goście z Gatakty·
kl Arkana" Jug •• CSRS od lat
„czułe słówka"
12 godz. 15;
USA od lat 15 godz. 17
„skorumpowa.
WLOKNIARZ ni" fr. od lat 15 godz. 10, 12.15,
14.30, 17. 19.30
WOLNOSC - „Seksm'1sja" - poi.
t.30, 12,
od lat 15 - godz.
14.30, 17, 19.30
WISt.A - „Cud .niebywały" 'ug. od lat 18 oraz fllmy król•
kometrażowe goctz„ 15, 17, 18
STUDIO - „Dziewczęta a Nowolipek" pol. od lat 1s aodz. 17,
19
STYLOWY - „Kobieta w kapeluszu" r,o1. od lat lłl godz, 15,30;
,Star-80 • USA od lat 18 &OdZ.
l 7.30, 19.30
- „Paryt
l'tlALE STUDYJNE
Texas" !r.-RFN od lał 11 godz, 17
Mistrzowie
DKM - nuzjon
kina - D. Damlanl &odz. 18,
18, 20
OKA - „Dziewczęta 1 Nowoll·
pek" od lat 15 (pol.) godz. 8.30,
11, 13.30, 16; DKF - godz. 18.30
GDYNIA - Kino non stop od
„Miłość Swanna"
godz. 9-21;
fr-RFN od łat 18

HALKA - nteczynńe
„Powrót
Mt.ODA GWARDIA
Jedl" USA od lat 13 gOdz. 9.30,
ka·
Sprzedawca
17;
lł.30
12,
godz,
peluszy• 1 fr, od lat 18
19.30
MUZA - „Stn:et się dzlewiąte
&o syna" ZSRR b.o. godz. lS;
„Zaproszenie" pot. od lat 15
godz. 18
„Historia tółtej cll MA.TA lemk'1" pot. b.o, ~odz. 16; „Gllnlarz z Beverly Hills" USA od
lat 11 godz. 18
PoK01 - „Czy lecl z naml pilot? USA od lat 12 godz. 16.30,
18.30
ROMA - „Nieoczekiwana zm\a·
na miejsc" USA od lat 15 godz.
10, 12.15, 14.30, 18.45, 19
STOKI - "Gry wo,enne" USA
od lat 12 godz. 15.30' „Potop"
cz. II, poi. b.o. godz. 17 ,30
noe
S WIT - „1 jeszcze jedna
Szeherezady" ZSRR b.o. godz.
15; „Eskimosce Jest zimno" ,.....
węg. od lat 18 godz. 17, 19.30
TATRY - „Wielki Szu" pol. od
lat 18 godz. 15.30, 17.30
ENERGETYK - seanse zamknlę·
te
APTEKI
Mickiewicza 20, Nlclamlana 15,
89, Lutomierska
Piotrkowska
146, Ollmp'1jska 'la,
Dąbrowskiego

67,
7,

Pabianice -

Armil

Czer~onej

Konstantynów - Sadowa 10.
Łowicka 33,
Głowno Aleksandrów - Kościuszki ł,
Dą·
Zgierz - Sikorskiego 16,
browskiego 10,
Ozorków - Armil Czerwonej 1T
DYŻURY

SZPITALI

- Szpital
Chirurgia urazowa
łm. Sonenberga (Pieniny. 30\
Szpital Im.
Neurochirurgie Kopernika (Pabianicka 62)
Im.
Szpital
Okulistyka Jonschera (M!llonowa 14\
Szpital
dziecięca Chirurgia
Im. Korczaka (Armil Czerwonej
15)
Laryngologia dziecięca - Szpital Im Korczaka (Armil Czerwonej 15).
szczęir:owo-twarzowa
Chirurgia
Szpital Im. Barlickiego (Kopcll\.lk1ego 22\.
Im.
- szpital
Laryngologia
(Kopcińskiego 22)
Barlickiego
Toksykologia - Instytut Medycyny Pracy (Teresy 8\.
Przychodnia
Wenerologia
Dermatologiczna (Zakątna łł).

98.
Piotrkowska
ul
ł..6df
Prasowe
"DZIENNIK t.ODZKJ" - dzłennlk Robotniczej Sp61dzlelnl Wydawniczej „Pasa·Kstątka-Ruch". Wydawca l.6dzkle Wydawnłcłwo
89. Telefony:
Druk: Prasowe Zakłady Graficzne w t.odzL RedacuJe koleclum. Redakcja: kod 90-103 l.6df, uL Piotrkowska 96. Adres pocztowy: „or.•.' ł.ódf, 'ikr. poczl
odpowledzlalny
centrala 32-93 ·00 (łączy z wszyatklml działami). Redaktor naczelny: Henryk Walenda. 36-45-85; zastępcy redaktora naczelnego: 84-06-15 I 33-07·26; 1 ekretars
32·08-95,
sport:
.
36·21-60;
oświata~
I
kultura
33-78-97;
fotoreporter:
33-10·38;
32·28-32;
e:
społeczno-ekonomiczn
33·3T·ł'I;
·10;
33-41
miasta:
Sprawy
75.
·
32-04
I n sekretarz:
J
dz. łączności a czytelnikami, Interwencje I Telefon Usługowy: 33-83-0ł; sprawy terenowe: 32-23-05 (rękor;ls6w nie zamówionych reda!ccja nie -swraca). Redakcja nocna: '1'4·72-01
nie odpowiada).
14-71-30. Ogłoszenia I nekrologi - Biuro Reklam I Oglo1ze6, Ł6df.. ul. Piotrkowska 96, teL 36-49-70 I uL Slenklewieza 3/S, łeL 32-59-11 (A treł6 orlo1ze6 redakcja
Warunki prenumeraty podaJit oddzlałJ' PUPIK RSW .Pn•-Kslapka-Roch n oras odpowiednie unędy pocztowe.
ł
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Z. Chadrysiak. -

lokalizację, chcielibyśmy zbudować ją na osiedlu Chojny-Za-

my

przebojem

„!.ady". WMy tej mark! cieszą się
dobrll opinią, ale Ich ceny wywood
ławcze częstokroć odstraszają
kupna. Wczoraj na przykład trzyletnią „Ładę 1300 S' oferowano za
1.280 mln zł, zaś „Ładę 1500" z
1978 roku - za 980 tys. zł.
Ciekawe też, czy znalazły amatorów: nowy składany „maluch"
(pełny „Face lifting"), ceniony na
830 tys. zł I roczny „FSO" (5 biegów, zapłon elektronowy) za 1,5
OBRONY PRAC DOKTORSKICH
mln zł.
Przy ul. Putzkina pojawiły się
Dziekan I Rada Wydziału Farmaceutycznego AM w t.odzl uprzejmte za.
wiadamia, :te dnia 27 czerwca 1986 roku o godz. 13 w sali wYkładowej także w większej liczbie tegorodypubliczna
1111
odbędzie
1,
Muszyńskiego
ul
Farmacji,
nr 2 Gmachu
czne „Trabanty", za które żądano
1kusja nad rozprawą doktorską mgr BOZENY PILACIK nt.: „Postępowa około 750 tya. zł. Na tle wysokiej
nie laboratoryjne dla wyki ywanla niedoborów alfa-1-antytrypsyny oraz podaży innych wozów zupełnie niejej genetycznie uwarunkowanych odmian",
widoczne były natomiast „Syreny".
Zachęcająca do spacerów. pięk
Promotor: prof. dr hab. Janusz Hanke - Instytut Medycyny Pracy.
pogoda sprzyjała
na słoneczna
zalnterewglądu
do
Pracę doktorską oraz oceny recenzentów wyło:tono
kupcom, któczytelni Biblioteki Głównej A.M, ul. Muszyńskiego Z. Wstęp wczoraj potencjalnym
1owanym
rzy bez zbędnego pośpiechu mogli
na rozprawę wolny.
dokładnie obejrzeć wystawione na
sprzedaż samochody, Słoflce bez·
litośnie obnażało wady aut. zwła
za·
uprzejmie
l.odzl
w
AM
Farmaceutyczne10
Wydziału
Dziekan I Rada
szcza tych mocniej wyeksploatow:ladamla, :te dnia 27 czerwca 1988 roku o godzinie lli.30 w &all wY· wanych.
kładowej nr 2 Gmachu Farmacji, ul. Muazyńsluego 1, odbędzie slq pu•
A ~ nlek:t6re ceny wywoław
bl!czna dyskusja nad rozprawą dokto1ską mgr WOJCIECHA PIOTROW·
1zpitalnego cze:
SKIEGO nt.: „Gronkowce koagulazoujemne ze środowiska
biologiczne".
l pozaszp!talnego: klasyfikacja I właściwości
"Fiat 1Z8p" - 1976: ZM tys. zł;
19'1'7: 260, 270; 1978: 290, 300, 830;
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Mllmcki - AM t.6dt.
1979: 310, 320, 32.5, 330, 335, 340,
Pracę doktorską oraz oceny recenzentów wyłotono do wg1ądu ntnteuao- 350; 1900: 340, 365. 370, 3l0; 1001:
wanym w czytelni Biblioteki Głównej AM, ul. Muszyńskiego 2, Wstęp 370. 380, 393; 1002: 460, 470; 1984:
590; 1986: 650 (składak), 730, 830
na rozprawę wolny.
(składak „FI'').
19711: MO;
nFlał 1%5p/FSO'"
Dziekan I Rada Wydziału Farmaceutycznego AM w Łodzl uprzejmte za. 1976: 300; 1977: 250, 330, 4-00; 1978:
wladamla, te dnia 27 czerwca 1986 roku o godz. 11 w salt wYkładowej 370, 410. 430, 400; 1979: 415; 1980:
nr 2 Gmachu Farmacji, ul. Muszyńskiego t. odbędzie się publiczna dy- 540; 1931: 550, 650, 700; 1982: SSO;
tkusja nad rozprawą doktorską mgr MAt.GORZATY ROZALSKIEJ nt.: 1985: 1,11 mln (li biegów, zapłon e„L-asparaglna7.agronkowców - otrzymywanie I cechy białka enzymaty- lektronowy).
cznego".
1972: 340; 1975:
„Wartburg" 340; 1978: 470; 19/iD: 430; 1980: 600;
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Mikucki - AM ł..ćdt.
1982: 759; 19~ 876 (składak),
Pracę doktorską oraz oceny recenzentów wyłotono do wglądu zaintereso„Trabant" - 1971: 210; 1972: 165.
na
W11t11p
2.
wanym 'w ceytelnt Biblioteki Głównej AM, ul. Muszyńskiego
23tl; 1974: 210; 1986: 750 ty«. zł.
rozprawę wolny,
(Jm)
390'1-lr:

*

oddziału,

i

będzie

wydahlMi:ko w proszku
wane z aptek wyłącznie dla dzieci
chorych, na recepty lekarzy pe·
diatrów, Obowiązuje 100 proc. odpłatność, Na 1 receptę będzie apteka wydawała tylko 1 opakowanie
a 0,5 kg mleka.
Recepta lekarska musi zawierać:
dziecka, jego
imię i nazwisko
wiek. adres zamieszkania I rozpoznlanie choroby. Dla dzieci zdrowych do 1 roku życia sposób dystrybucji mleka nie ulega zmianie.

+ Wziąć

Ma- cl zd bardzo sobie chwai. możli
wość kupienia PO południu chleba, który dwie czy trzy godziny
Popołudniowe
czy zrezygnowaćł
torze, tak by mogla piec chleb wcześniej opuścił piekarski piec. •
Najmniejsze obszarowo woje- •
również dla Widzewa-Wschodu i Trzeba więc. mimo kłopotów trankraju),=
jeszcze na des- sportowych, rozszerzać sieć takich : wództwo (49 miejsce wbez
znajdujących aię
„du- :
: bez żyinych gruntów,
Pierwszy kwartał był znakomi- chleb. Mąka powlana bowiem le- kach projektantów osiedli Hen.ry- sklepów.
: żej wody", tak ważneJ dla e·
ty - do łódz.ldch sklepów tra- żeć prze.21 2-3 tygodnie i dopiero ków 1 Janów.
K.K.
fektywnej gospodarki rolnej ... :
do rąk piekarzy.
fiło ponad liOO t ciemnego pie- potem trafiać
: A jednak - wydajność sekto- :
Kłopot z pieniędzmi. Inwestycja
czywa, podczas gdy rok temu tyl- Ale gdy w magazynach pustawo,
: ra rolno-spożywczego - plasuje :
ko 350 t. A więc znacznie więcej, o ta.kim leżakowaniu nie ma mo- taka sporo kosztuje, · a większość
: ten obszar na 20 miejscu.
łódzkie
funduszów Inwestycyjnych
choć ciągle jeszcze mnie~ niż ży wy.
To stwierdzenie było najbar- :
przeznaczyć
trzeba
Wygo „Społem"
czyliby sobie tego łodzianie.
: dziej optymistycznym akcentem :
pewne
Warto
Il".
wprowadzono
„Centralu
razie
Na
budowę
na
najwię
jak
piec
padałoby nadal
: spotkania środowisk<>wego dele- :
rozważyć koncepcję
cej razowca, ale szanse na to są zmiany w recepturach, zwiększa więc chyba
gatów na X Zjazd PZPR, któ- !!!
żadne. Wygląda na to. i wkrót· jąc udział gorszych gaj.unków mą „podparcia się" kredytem. Pożycz
: rego założeniem była dyskusja, :
ki na budowę piekarni udzielane
ce ciemnego pieczywa będzie zna.: ki żytniej, Co będzie dalej
: a•ktualizująca poglądy dzaała~y :
cznie mniej, Jesteśmy na przed- trudno dziś lJ()wiedzieć. wiadomo są na dogodnych warunkach
: i producentów nt. dalszego roz.
Jak Informuje Wydział Paszpornówku, a to oznacza kłopoty z tylko, że prognozy są niezbyt po- splata w ciągu 30 lat, tylko 10
woju wsi i rolnictwa. Problemy :
myślne.
proc. gotówki, by zacząć budowę. tów WUSW w Łodzi, 16 bm. uru- : te - przedstawione przez de-:
mąką, szczególnie łytnł•·
Gdybyśmy mieli tę jeszcze jedną chomiony zostanie kolejny dzielni· : legatów woj. łódzkiego na fo. :
który
jui o chlebie mowa, piekarnię, można by zapomnieć o cowy punkt paszportowy,
A jeśli
Z informacji, jakle nadchodzą z
rum zjazdu, powinny znależć
mieszkańców
Oddziału Produkcji warto wspomnieć o projekcie, z problemie zaspokojenia chlebowych obsługiwać będzie
magazynów
: należyte miejsce we wnioskach :
I
Andrespol
gminy
oraz
kierowWidzewa
iż jakim nosi się od dawna
potrzeb łodzian,
łódzkiego „Społem" wynika,
: i opracowaniaćh komisji prob- :
Nie można natomiast zapominać Nowosolna. Punkt mieścić sill bę : lemowych.
w nictwo Oddzi< lu Produkcji.
średnie zapasy mąki zmalały
:
4.
Wandurskiego
ul.
przy
dzie
do
o rozszerzaniu sieci sklepów,
ostatnim czasie równo o połowę .
W 1potkanlu, któremu przepourzędowania:
godziny
oto
A
ob11pokojeni
ze
dwa
się
móc
Zeby
dostarcza
pieczywo
których
Coraz częściej zdarza się (na co
sekretarz KŁ PZPR :
od 12.15 :: -wodniczył
już od dawna narzekamy), prze- serwować rozwój nowych dzielnic razy dzie·nnie. Ten stary pomysł niedrzialki I czwartki Kazimiel'Z Orzechowski, wzię-:
od
piątki
I
ilrGdy
wtorki,
18.
do
nam
potrzebna
połowie
w
mieszkaniowych,
reaktywowany
został
mły
z
bezpośrednio
syła.nie mąki
li udział delegaci na zjazd:
nów do piekarni. Z takiego su- jest jeszcze jedna piekarnia śred marca l dotyczył 15 sklepów. Dziś 8.15 do 13.
Ba·rbara Niedzielska (PSS „Spo- : ·
(a.b) : łem"),
ocenia prezes tych placówek Jes ok. 80, klienrowca piecu alę znacznie 1orszy niej wielkości Wiesława Ceran (Zakłady :
:
Jerzy Smolewski
: „1 Maja"),
(PGR Leśmierz), Tadeusz Mu- !!
: siał (Przedsiębiorstwo Przemy- ii
: słu Mięsnego) oru Mirosław:
Klucha (PKP).
K. Orzechowski oraz wlce- :
:
W łódzkim Biurze Wystaw Ar- wzięli: prezydent Association Fran- : prezydent m. Łodzi - L. Kro- :
tystycznych otwarto wystawę ma- ce - Pologne w Lyonie - Roger : wiranda, przedstaw'll uczestni-:
larstwa, rysunku, rzeźby i fotogra- Grivel, przedstawiciel„ Socłete Lyoo- : kom spotkania najświeższe dane
zem Jednak e!ę!arowe - były a- kulatur:r I dod&tkowe 7 zł - rol- fii artystów z Lyonu, przygotowa- naise lies
Beaux-Arts" - .Jean
na temat sytuacji sektora rol- :
na Wldzewie-Wachodz!e. ka papieru. Widzewiacy przyno- n!l przy współpracy .,Societe Lyontrakcją
Na tyłach piekarni pn:y ul. Baśka sili makulaturę chętn!e. 1 niekt6rzv nalse des Beaux-Arts". Prezento- Augis, artyści lyońscy oraz dyTek· : no-spożywczego w naszym wo- :
::
Kultury I Sztuki : jew6dztwie.
tor Wydziału
dwa „Stary" łódzkiego p0 %.--3 kit. inni ponad 20 kg, Iło
stanęły
prace z
Najważniejsze problemy - to
„Wtórpolu". Jeden pełen papieru wem co kto miał. Podobne cię wane 1ą na niej m.ln.
RYszard Czubaczyńskl, wi· :
UMŁ uporanie się w kolejnej pię- :
toaletowego, drugi pustych wor- żarów1<! stały w sobotę w dwu in- cyklu „Chopin we Francji".
cedyrektor BWA - Krystyna Zie· • ciolatce z barierą, jaką są nie- :
ków na makulaturę. Rachunek był nych punktach Widzewa-Wschodu.
do.statki melioracji, niedostate- ::
K.K
Jednocześnie w miniony piątek lińska oraz łódzcy działacze tcutprosty - n każdy kilogram maczna mechanizacja w gospodarw BWA odbyło się okolicznościo turalni. Tematem spotkania były
brak :
stwach indywidualnych,
w którym udział szczegóły współpracy w zakresie
we spotkanie,
zaohęt I pomocy do przyciąga. :
Narada aktywu nrl•zkowego, zorgani2!owana przez Radę Woje·
Ło
między
kulturalnej
wymiany
nia do pracy na roll młowódzką Federacji NSZZ Pracowników Budownictwa pny udziale
:
dycn gospodarzy.
dzlll I Lyonem.
przedstawicieli władz miejskich, związkowych l spóldzielczoki mieM. Kr.:
szkaniowej, miała na celu om6wienle problemów hamujących roz(n)
wój łódzkiego budownictwa mieszkaniowego.
nn111D1n11111111111111 11m11111111nu

ciemnym chlebem

~

tODZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INFORMATYKI
PRZEMYSŁU BUDOWLANEGO „ETOB 11
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Informacji o warunkach pracy l
udziela
dz. słuib pracowniczych ł..PIPB „ETOB" w Łodzi, ul. Wólczańska 158, pokój nr 10, telefon 36-ł3-76.
Przedsiębiorstwo nie przyjmuje osób po porzuceniu pracy.
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ŻWIROWNIĘ

sprzedam.

nościowy

11-16.

'.

-=

E

-

3755-k

.... .. _

15493 (

do- MALŻEŃSTWO
p.oszuGRUNDIG kolor,
kuje
mieszkania.
mek stolbudowski
sprzedam. 265-30 Piotr86~33-89.
15907 g
ków.
15919 g I ·żYNIER
P<JSZUlrnje
mies'hkania 57-<i9-62.
- . , , . . . . . . „ •• _
26105 g
M-5 RadogOSflcz
za.=::;:!:.;:':=
mienię
.na Chojny-Zatorze. 31-04~.
261$4 t
„SYRENĘ R~20",
wózek
inwalidzki dwuosobowy DWUPOKOJOWE 38 m·
z telefonem
z.a.mienię
1<przedam.
Telef()lll.
na trzypokojowe
lub
3~-12-S3.
15872 g
dwupokojow&
4~ m i;
SPRZEDAM „Audi"
100
telefonem.
Oterty
GLS (1978), mały prze15902 Biuro
Ogłoszeń,
bieg, stan idea-lny. Tel.
Piotrkowska 95.
5J~22-67.
po !{).
M-'3
zamienię ina więk26208 g
sze. Sprzedam segment
SILNIK I skr-.zynię
biel fotele. Tel. ..52-79-19.
gów „Fiata 132-·1800" 15873 g
11pr7edam. Piotrków
JEDRZEJÓW
M~
tel. 26-104.
15005 g
spółdzielcze
zam1e-nię
OPO;\i'Y 15 x ,70 - sprzena mniejsze w
Łodzi
dam. Ta.gore 3 b m.
lub
okolice wiad.
17.
158'39 g'
Łódź 74-4'3-40·

-
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.
_ . „........
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A UTON APRA WY 51-77-4.6
Mo.chalski.
26785 g
ANTYKOROZYJNE
zabe:zpieozanie
samochodów na gorąco,
.nadkola.
Uznański,
Solankowa -i 84-62-3~.
.
14~!(
ANTENY Wolniak,
tel. 84-00-00.
HH22g
TELE)l'APRAWA. M-lli!-65
Bednarek·
26868 g
TELEPOGOTOWIE
78-64-19 KaC7..marek.
26412 g
KINESKOPY re.~ene
racja 57-33-00 Lubarlowicz.
27133 g
PRALKI
automatyczne,
zmywarki napra.wa,
instalacja.
Kaczuba,
52-54-52.
16202 g
PRALKI
automatyczne
naprawa
l!ti-03-Se
Klimczak.
I 162 g
ELFJU'ROI1 'ST ALACJE·
Sieja 34-11-015.

24578 g
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nieruhandlowe MATEMATYKA. 51-74-JO
mgr Piusko-wski.
pośred.11ictwo biura mgr
H993 g
Raryckiego Tuwima
fizyka
20·
1708J g MATEMATYKA.
- Wrzask
86-10-13.
PO$REDNICTWO 6prze84-44-3j,
25574
g
daży
n.i eruchomości.
lokali. Knia.ziewieza 31t ELBrTROMONTE.RA zatrudni Zakład Instalacji
(Julianów) 51-26-91 RutElekt.n'cznvch. Telefon
kowski 12-17 .
16292
57-04-93 , PO g'odz. 16·
chomości:

sprzedaży za wnluty
wymienialne
używane samochody produkcji
zachodniej z silnikami „diesla"
w nowo otwartym

oferuje do

Tel. g'r.zecz16-24-62 ~odz.
15879 g
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MTE..">ZKANIA

THZ „POLIMAR" SA

0,5 ha

1•e

.ka zatrudni
utown!•
ka-instrukt<lra wr
..,,
ośrodku kolonl.inym nad
morzem. Tel. 86-62-29.
3334 k
ZA TRUDNIĘ 8tolana meblowego i rencistio;. Zakład stolarski, Dą;b'l'ow
skiego 26.
15860 g
ZA'rRUD:N"IĘ
do ~rywa
nia truskawek. Pła t.ne
od koszyka. Sięgan6w
k. Lasku. Nowacki·

ZAGRANICZNE „DAMPEX"
5
w Tworzyjankach, p-ta Brzeziny §
ZATRUDNI
::
kusmerzy.
Tel. 14-12-18 Koluszki.

„~

„

Składzie Konsygnacyjnym
w Łodzi, przy ul. Olkuskiej 2

11

ł

MEBLE (kuchenne klep-

(przecznica z ul. Brzezińskiej).
ka. kilka wzorów). kanapy rogowe.
pralki,
Zapraszamy w dni powszednie w
lodówki. telewirory kugodz. 9-16. Ceny bardzo atrakpisz-sprzedasz.
Jaracza e. Pawlak 00-98-84
cyjne. Bez cła i podatku. Każdy
17978 g
samochód
posiada otenę techniczObBIORNIK „Radmor", 2
kolumny „Thomson" i
ną.
1'367-k
„Finezję"
video
p
sprzedam·
32-58-12,
I
godz.. 10-17.
gazowa
MASZY1 TĘ do pi.~ania 15822 g KUCI-I:'.'/IĘ
r.przedam. Tel. 78-73-01.
sprzedam. 51-17-30.
WÓZEK inwalidzki
g
15904
15&65 g
sprzedam. Tel. 57-'il-05
KORCóWKI
ra·pitogra15818 g
SKRZYPCE
sprzedam.
tów Rotring,
FaberWZMACNIACZ
PW-8040
Tel. U-61-&3.
Castel 0.2 mm -sprzena g'warancji - sprze15868 g
dam. 33-36-8'2
w;eczodam. Tel. 48-28-67.
ZAMRAŻARKĘ, piec c.o„
rem.
15912 g
15821 1{
240 m, bfam karskulooverlock
. MIKROKOMPUTER ZX- SPRZEDAM:
wy i fapki kara1rnlo~ve
trzvnitk<'>wy,
domowy
. 9,1 - sprzedam· 78-58-M
cza-rne na futro
,.Singer".
Paibianice,
15323 g
"l>rzed~m. Pacanowskiej
Dąbrowsk leizo 41 m· 1.
LĆ1DKĘ nowa „Wodnik"
7 m. J~.
15878 it,
1580 !:
lekką spi·zedam za.
1400 MASZYNY $tol~rskie nomienie n;i kajak.
Sit- SZAFĘ chłoonirza
we
SPJ'?.f'ÓS!ll·
sprzedam. 15-86-M.
ko11-~k.i, Koniczynowa 2°
16-.3il-!'O.
l.;881 t
i58.;9,
rns:w i

••

•

•

Budownictwa Komunalnego
„z ACH OD"
w lodzi, ul. Kasprzaka 6

:

5
:

:

-

::

iE

zawodach:

:

=

55-81-7.3 Skąpski.

:

murarz,

=
e

14956 g
ZABEZPIECZANIE drzwi
(zamki. blokady).
43-75-04,· Rogoziński.

:

cieśla,

be.tonlarz,

-

24852 '

:

i5

CYKLTNOW ANIE b~zpylowe _
lakierow<>ńie

=--

•

stol'"r"',
„ „
mechanik
n:vch,

--=

(110lysk. nólm;;t. mal').
TFI. M-77-10, .fak„on.
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2406-k

wytłumianie

<"iom rachunki.
An- instytuczewski, 51-16-89.
25850 g
ZABEZPIECZANIE. Vv'Yciszanie drzwi. Monta?;
sejfów karniszy.

-===-

ślusarz-spawacz,

:

li

•

W

sky~~kg

•

=
=

nagrody motYWMY Jne kwartalne, roczne, tzn. „14 pensję" oraz specjalne po niena1annym przepracowaniu roku pracy.
Deklarujemy pomoc w przyspleszelllu otriymanla mieszkania po spełnieniu przez praco\fnlka postanowień uchwały RM z 7 grudnia 1981 roku.
pracownlcnm
Zapewniamy ,;akwaterowanie w hotelu
podwyższenie
nraz unoilłwiamy każdemu pracownikowi
kwalifikacji zawodowych.
Przyję6 bez pośrednictwa WYdziału zatrudnienia dokonuje dzłal 1praw pracowniczych, tel. 36-76-łO.

I

:

5

Wynagrodzenie w systemie akordolvym. Poza tym ttrzed-

•

e
=
•
=
:

=
:

slęblorshvo wypłaca

pracowników

:

=
=

ZATRUDNI ZARAZ
na terenie miasta Łodzi pracowników
wykwalifikowanych w tawodach:
MU RA RZ-TYN KARZ,
CIESLA,
BLACHARZ-DEKARZ,
LASTRYKARZ,
Przed~iębiorstwo nie przyjmuje osób po samowolnym porzuceniu pracy.

zAT Ru DNI

-=--=-

=
e=

Przedsiębiorstwo

17467 i
INSTALOWANIE.
karn i.,zy, drewniany-eh osłon karniszy
84-40-15
Bunvic1„
25604 g
MONT AŻ zaipinek, przeróbka okna środkowe
go, 33-31-27,
Arbajter.
26511 g
Ż :\LU ZJE
mi ędz.ys z:Yb<>51 87 83
we.
- SEJF - icnstalacje a.nty'\\'łamaniowe,
bla-cha.
blokady, zamki sekretne, slarmy ultradźwie·
kowe. sejfy, . ozdobne

!! lll IIli li llllll liIli li llJ 11111 łl Ili Ili Ili li llll lllU 111 IH
5 tóDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO §
-=BUDOWNICTWA
____
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PRZEDSIĘBIORSTWO
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4. Księgową.
5. Operatorów EMC (do przyuczenia w opera·
torskiej obsłudze EMC Odra 1305).

§§

=

5

5
5

~
§ =
5
~
§

1. Kię.ro.wnika zespołu systemów operacyjnych
- wymagane wykształcenie wyższe lub średnie oraz znajomość eksploatacji systemów
operacyjnych George 2 i 3, problemów wdra~
fonia oprogramowania standardowego i
apltkacyjnego EMC Odra 1305 i programowania w jęukach PLAN i COBOL
2. Programistów i operatorów systemów ie znajomością języka COBOL.
3. Inżyniera lub technika budownictwa ze znajomością kosztorysowania.

§
~
§

••••~
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S
= CYf·::l,INJ<\RSTWO 1 ~ 310(2!?0r.

maszyn budowla-

i
=
:

robotnik budowlany,
zbrojarz,
operator c.m. b,
ceramik.

=-

Volt). Dobrz:rńsJd.
'4.ił41-74.
!607~ '
MYCIE
oki!!<n· 'l'nstytu<-:jnm rarhunkL
z.arp11 k, 52-12-35.
15855f
MYCIE okien.
in:irzatanif' wnętrz, instytucjom
rachunki.
86-25-82.
Wiecka.
26593 g
PRANIE dywanów,
dezvnsekcja,
sprzat.anie.
Tel. 48-30-92
Maćkowiak·
13958 g
DYWANY piori: u.amponierą, 51-70-30,
Chojaczyk.
· 255~ g
CZYSZCZENIE
gzamponierą dywanów, wykładzin. ta.picerki
meblowei.
umoehodowei,
Wii,growska, 34-96-03.
'
26458'
SEZAM elektroniczna
•nnalizacja ~la~·mowa
c:t:uinikami ultradźwiekowymi,
ubezpieczanie drzwi (bll).cha., blokady, nietypowe zamkil
.rnperw;ci.sz~nie.
l)odstkowe drzwi ~~aJowe. skrytki sej!owł'.
Rachunki in~tyiudom
52-91-$2
Kali·
nowski.
2s:;ss g
AUTODOMOALARMY.
Wiel<l'letnia.
iwa-rancja..
Dzieni~zewskl

WłOo'
bramo- SCINAN!E drzew
darczylc 74-7$--03 .
fony, dzwonki.
pozytywki, pracownia. ele2~311 I
ktroniki, Wigury
15.
~-~-24. Trojak.
24661 g ---„•••11•-UKl..ADANIE
wy)dP.dzin, parkietów
cyklinowanie,
montaż
kar,ni.szy. 84-58-58, Ra- SAMOTNI
oferty :mia·
dzikowska.
trymonial·ne
„Swat.ka„
1·5M3 ir.
Piotrkowska 1313.
PaODSWIEŻAMY
odzież
niom - polecamy o!erskórzaną o raz
dokonuty zagranicz.ne,
jemy wszelkiej
repe15207 f
racji. Zachodnia 77. Ko- BIURO „Ewa".
Gdańsk chane le •
14393 g
6. skrytka
237 MALOWANIE na tkaniwysyła samotnym ofet'•
nach
- sitodruk do
ty.
.'!820, k
1·40 cm ora:i;
na sza- KOMPUTEROWY system
blonach. Dobroń, Grunmatrymonialny
„RAwaldzk,a 6, tel. 16-!ó,
ZEM",
tysiące ofert .
kierunkowy 10-435 JaOśrodek
obliczeniowy
naszki ewicz.
18g g
80-9;)8
Gdańsk
50,
KOBIETY
ka.rmiące!
skrytka 195.
Wypożyca;aJnia elektry 2312 k
cz.nych odciągaczy pokarm u. 32-35-03 Yousif.
23084
g
TEiiElPOGOTOWIE
Witkowski.
84-52-32,
33-09-32.
17063 g
„RUBIN - Elektron" ~ KATARZYNA Runowska
1J(ubiła
prawo
jazdy
napraiwa. 51-44-54, Gonr D 582035·
gulski.
15724 g'
$CINA:"IE drzew
Du15871 '
SKRADZIONO
))l'awo
da 32-08-58, 74-25-29.
A1icja
Ja.zdy
16276 g
Boniecka, No·womiejsk,a 6.
OKAPY nadkuchenne
z
wyciągiem.
Niepytals.ki
15S64 g
ALI Kan.sou zgubił
78-59-99·
le-

lt'EWJ!LACYJNE

--·······'__... ... „„ .• - . _
---····--------······-

17639 g

git:vmację

CYKLIN'OWANIE.
lakierowanie
33-41-65.
32-20-37, Starenga.
16479 g
NON-lnse-kt t~pi wszelkie robactwo. Gwarancja. Rachunki 1'7-10-43.
Milewski.
15182 g
EKG u pacjenta . Drozd
57-[;5-3.3.
25401 I!
GABINET
2inekolog'ic1.nv ŁóM . .Juli~nowska
5/7 zapisy telefonicznie 57-22-00 po
16·
Dr Ozekan.
S3 g
ZAKŁAD
l)rzewijania.
-przędzy
poszukuje
wspólnika lub
współ
pracy r. r.akładetn uspo~
łecmion~·m.
Oferty 158&3 Biuro
Ogłosze1\,
Piotrkowska !l6.

62637 PL.

lPBP stworzo moz'I'IWOSCI:
' •

:

-.Mr

.,,... wysokich zarobków,
• pracy na budowach eksportowych,
..M.. d b '
.,,... z o ycia zawo d u na k ursac h
organizowanych w przedsiębiorstwie,
•
dla pracowników z 5-letnitn
i
·
n enagannym stazem pracy
przydziela mieszkania z wła1nej puli lokalowej, będącej
W dyspozycji LPBP,
•
dla zamiejscowych zakwaterowanie w hotelu robotniczym.
Zakład nie przyjmuje po samowolnym porzuceniu pracy.
Zgłoszenia przyJ· muJ' e dział zatrudnienia i płac, Łódź, al. Kościuszki 101, tel. 36-71-:07.
2836-k
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studencką

1589'3 g
Skonecz.ny
legltymaci"? stu61494 PŁ.
1589"1 g
SKRADZIONO pr~wo jazdy - Tadeusz MLrtecki,
Kilińskieg'o l 12.
15338 g
UNIEW AZNIA
się zagubioną pieczatkę; „1963
Michał Klincewicz, lekarr. chorób
wewn~
trznych, 91-010.
Stryków, ul. Stary Rynek
3/14, tel. 209".
364 g
ZAGUBIONO legitymację
służbową ni." 17 /82 wydartą prze-z Komitet d/s
Radia i TV na nazwisko Tomasz Zarzvcki·
615 g
ANTONI

zgubił
dencką

OBRONY PRAC DOKTORSKICH

Dziekan I Rada Wydziału · Lekarskleg-o Akademii
Medycznej w Lodzl podają do wiadomosc1, że dnia 20
~zerwca 1986 r, w sali wykładowej Instytutu Pediatrii
w Łodzi, ul. Sporna 3S 50 odbędą . się publiczne dyskusje nad rozprawami dokt-:irskiml.
Godz. Il - lek. Ewy Chmielowskiej pt., .,Zaldność
ltllnlcznego przebiegu czerniaka złosllwego skóry od
Jego cech populacyjnych, lokalizacji, stopnia zaawan·
1owania oraz cech histopatoJoglczn:,ch".
Pt·omotor: prof. dr hab. Leszek Wożniak.
Godz. 12 - lek. Andrzeja Kalużyńsklego pt.: „Kłę
buszkowe zapalenie nerek u szczurów w przebiegu
pr zewlekłego zatrucia rtQci11".
Pl'on10tor: prof. dr hab. Zenon Tonieckl.
Godz. 13 - mgr Danuty Sako'"klr,i pt.: „B ~kteri,,_
=ynogenne właśclwo•.ct drobn,oustrojów z gatunku
MorganE'lla mnrganil''.
Prnmotor: rlnc, dr Jiao. Antoni .Je1zmanowskl.
Prace doktorskie oraz oceny re~enr.entow WYlotont!
•:11 r!" .u gląrlu w Blhhote~e Ak„demil M~dyczn'!'l w
, ,t.odzl, ul, MU!zyńsklego 2.
3826-k
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OBRONY PRAC DOKTORSKICH
'Dzlekan I Rada Wydziału Lekarskiego
Akadem11
Medycznej w Łodzi podają do wiadomości, te dnia
25 czerwca 1985 roku w sali wyk!ado\ ej Inst. l?'edlatrll w Łodzi, ul. Sporna 35 /;o odbędą się publiczne
dyskusje ll&d rozprawami doktorskim!:
godz. 11 - lek. ANNY GRABOWSKIEJ pt.: „Ocena wyników leczenia operacyjnego odpływów pęche
rzown-moczowodowych u dzlecl".
Promotor: doc. dr hab. Jadwiga Jankowska.

godz. 12 - lek. KRZYSZTOFA RYBAKA pt.: „Anallza czynników zagrożenia knksa.rtrozą w następstwie
wrodzonego zwlchnlęcla stawu biodrowego i choroby Perthesl\".
Promotor: prof. dr hab. Henryk Zwlenchov;skl,
godz. 11 - lek. ANNY ADAl\IEK-KO~~UDJ'.:R pt.:
„Zaburzenia czynności
wentylacyjnej płuc na pod1t.11wie seryjnych badań spirometrycznych u pacjen:ów przed i po leczeniu operacyjnym wad zastawki
:1wud>:ielnej".
Promotor: prot. dr hab. Marla Krzemińska-Pakuła.
Prace doktorskie ora~ oceny rec..,nz.entów wy!ctone
u\ dei wglądu w Bibllot~ce Akadem!1 Medycznej w
t.odzl. ul. Muszyr'isklego 2.
W$t~p n11 rozprawy wolny.

Drog!e,1 ltoldance

ALICJI WROBlEWSKIEJ
serd~zn•

s

w~p61c:r.ucia

powodu

łm!eret

B6-R9-48·
27047 ł
ALARMY
ł)rr.echvłamaniowe, telefoni=a 1y1t'naUza<:.i11.
wl~manla,
Maślankiewicz, 36-32-68.
36-77-64.
24975

akła4•3frł
WSPOŁPRACOWNICY
I
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
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PONIEDZIAŁEK,

IS CZERWCA
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PROGRAM II

11.00 Zawsze po jedenastej.
11.10
Muzyczny non stop.
12.00 Młodzi
śpiewacy, wielka. sztuka - aud. 12.25
Europejskie orkiestry jazzowe. 13.00
W'tad t3.0S Serwis Informacyjny (Ł).
13.10 Spotkania 'l pisarzami - aud.
G. Papier (L). 13.20 Polskie zespoły
regionalne - Portrety twórców lu·
dowych. 13.30 Album operowy. 14.00
!l!uzyczne koneks!e - aud.
14.30
Folk.lor na
map'ie świata - mag.
J5.00 Kazimierz Kuratowski .,Notatki do autoblograf!l" odc. 15.10 Muzvka młodych
16.00 Dzieła, style,
epok't. 16.50 G. Herandl - „Twter.
dzal' tr . 17.00 Wlad. 17,05 ROZWl\:r.ll•

„

j=l~!J!i

PROGRAM I

11.00 Koncert. 11.57 Komunikaty,
11.59 Sygnał cza~u. 12.05 Magazyn Intonn.acyjny. 12.30 Muzyka folklorem
malowana. 12.45 Roln'1czy kwadrans.
13.00 Komunikaty. 13.10 Radio kle~
rowców .
13.25 Informacje Studia
Mundial. 13.30 z taticem przez wieki. H.00 Wiad. 14.05 Magazyn ·mu:iyc;my. 15.55 Radlo kierowców. 16.00
Wiad 16.05 Prezentacje. 16.10 Muzyka I aktualności.
17.30 Szczęśliwa
l(wiazda Franka Schoebla - aud.
JR.OO Wiad. 18.20 Koncert dnia. 19.00
Magazyn Illformacyjny. 19.25 Chw'ila
mm:vki. 19.30 Piosenki na dobranoc.
19,45' studio Mundial. 22.15 I<omunlkaty .22 25 Chwila muzykl 22.30 Kon.
cNt iyczeii 22.55 w kilku taktach .
2~.00 Wlad. 23.25 Dl!!. tych co
nie
lubią rocka.

--· =·

;f
...,.,, ,- =
~w?!ptĄ

~~

nie 7.ag. R;u!loranka (L). 17.lQ. Akt.Ualltości dnia (Ł). 17.30 Magazyn rodziny wiejskiej - aud. (L). 11.50 z
młodzieżą dla młoclzleżi' rep (ł,)
lR.00 „Takty i takty" - mag, pub!.
(ł.). 18.30 Klub
Stereo , - .N owości
płytowe. 19.45 Wieczór w
filharmon'1. 21 20. Wiad. 21.25 Wieczorne refleksje.' 21.15 Od ragtlme'u do swingu. 21.30 Nagranie wieczoru. 21.40
Studio Form Dokumentalnych. 22.10
Słuchajmy razem
23.00 T. Holuj „Róia 1 plnnący las" - odc. 23.~0
Koncert pol.<ki. !4.00 Głosy, instrumenty, nastroje.

21.00 Trzy kwadrann jazzu - aud.
21.45 !{lub Trójki. 22.05 In!. aport.
22 .15 Nowa muzyka, nowa wrażll
woś~ aud. 22.45 „o na• samych
raz jeszcze" ro:z:wat.anla.
23.0<I
Opera tygodnia: Giuseppe Verdi .,Aida" - aud. 23.U Czas relal;:Ju.
2~ 50 Gustavo Salna „Koletka wUk"
odc.
PROGRAM IV

u.oo Horyzonty wiedzy. 11.!~ Kompozycje kameralne. ll.S9 Syl\Ilał cza12.05 Wlad. 121.0 Odpowiedzi na
listy słuchaczy - aud. 12-20 Zespoły
instrumentalne. 12.30· „Matyslakowie"
- odc. 13.00 Swlat wokół nu 13.25
„Poznańsk a c~órali:stka"
- · aud.
14.00 Popołudnie Młodych. lł.OO
s.
O'Delle
„ Wyspa błękitnych delfinliw" odc. 16.10 „Spotkanie z piosenką radziecką" aud. 18.30 Widnokrąg .17.00 Wlad.
17.05 „Placido
oom'mgo" - moje tycie na scenie"
- aud. 18.00 Rozważania stylistyczne aud. 18.10 „Piosenki starej
Warszl\wy" - aud, 18.40 Studio ekspertów. 19.30 Wiad. 19.35 Chwila muzyki. 19.40 Język rosyjski (71). 19.SS
„ w trosce o przyszłość" - Ośrodek
Komputerowy Zakładu Doskonalenia
Zawodowel(o w Warszawie" - aud.
20.1s Chwlla muzyk!. 20.20 Wieczór
muzyki. 21.40 Z archlwum reporta7.ysty. 22.0~ Akadem'1a muzyki dawnej - aud. 22.50 ?-!lchael Novak „Przebudzenie etnici:neJ
.Ameryki".

5U.

PROGRAM W

11.1){! Archiwum juzowe. 11. o „Są
sprawy" - aud. 11.40 G1\la~da tygodnia. 11.~o Gabriel Garcia l\Iarqu.
ez „Nie ma kto pisać do pułkow
nika" odc. 12.00 Serwis Trójki 12.05
W tonacji Trójki. 13.00 Henry Kuttner - „Stos kłopotów" oclc.
13.10
Powtórka z rozrywki. 14.00 Poetycki świat dźwlęk6w.
15.00 Serwis
Tró.ikl. 15.05 Wakacje na clwóch kół·
kach - aud. 15.05 Lubię szum sta·
rej płyty.
15.45 Sportowa TrOjka
- aud. 18.00 Zapraszamy do Trójkl. 19.00 Codziennie powieś ć L. Toł
•toj „Wojna l pokój" odc. 19.30 Tro.
chę sw'mgu.
19.50 Gabriel Garcia
Marquez „Nle ma kto pl~ać dn puł
kownika" odc. 20.00 Katalog nairrani" :Camel (11). 20.45 Klub Trójki:
„Nasze stressw"
- c•. I - aud,

;!:

l'.3.00 Muzykoterapia, 23.30 Ekonorn!a
l gospodarowanie - „Przymus innowacji" - aud. 23.IO Wiad. 23.55 Kalendarz radiowy,

PROGRAM I
16 ..M DT - wia!omośel
16.30 Encyklopedit. TDC
dzieci:

17.20 DT -

„Zw!erzynl9'1"

wiadomości

17,30 „KamilaN (1) rad z.

fllm prod.

18 ..30 Monitor m1dowy
19.00 Dobra.noc - "Urodziny b&bci"
19.lD Laboratorium
J9.30 Dziennik
19.5j Studio Mun.dial - Meksyk
'86 - 1/8 finału: meC2 Polaka - Braiylia
21.SO DT - komentat'Z4
22.~ Teatr Telewizji n.a. Swleeie
- TrevorJc Gritfith: „Komicy"
23.4\l DT - wladomołc\
23.45 Studio Mundial - Mek&yk
'86 - 1/8 finału: ?n8'C• A1·1entyna - Urugwaj

PROGRAM

n

18.00 .rę.zylr !l!ern!eeltl t22)
lG .•30 Studio Mundial - Meksyk

'86

""'!

KOl.EDZl'!

IRENEUSZOWI
SADOWSKIEMU

19.30 Dziennik

TELEWIZJA

18.55 Dla

18:31> Wiadomolol 41.& nie&lYIZI\"
oyeh (ł..)
in.oo Pię.kn.i i wspan.l•U

powtórzeni•

19.:;:; Sz.kice historye%ne - „Wielki Fryc"

20.10 „Dzi wne l06y ,; a.ne Eyre"
(3) f ilm prod. CSRS
21.10 · „Dom Monaru" spotkani• s Ma:rkiem Ko-Łańskim

wynizy
azczerego
powodu imiercl
OJCA

składaJ111

%2'.00 Nsu.a. Warsuwa

KOT,EŻANIU

23.00 Zatrzymlln• w kadrz.

W dniu ł eurwca
U!6 roku
nasz nieodżałowany Kolega

zmarł

INŻ.

OBYWATJl:LCB

wYf&lł'l'

STANISŁAW

STRZAŁCE

11tciere1•
powodu lmterel

KOT.EDzy

LODZI.

wsp6łpraeown1cy

ZOFII

i

ZAKLAJ30W
CHEl\fICZ·
NYCH „URAJllJU\t" MSP w

li

2.3.2.0 Wi~zorne wiadomości

Nauej

~sp61czucla

:g

WARDENCKI

w1p6łc1ucla

dłuroletnl
pracownik Łódzkle~o
Przedalęblorstwa Ceramiki Budo·

1

wlanej, odznaczony Srebrnym l
Knyżcin ZasłUgt, ,l.\Jeda·
lem lO·lecla PL" i „Medalem "1lecia Polski Ludowej".

Złotym

O I C .A
składa~

J>TREJtCIA, :POP

Hl"lł.,

!tA•

DA PRACOWNICZA, ZARZAD
ZAKŁADOWY ZWIĄZKU ZA•
\'l'ODOWEGO, ZK ZSMP oraz
i

KOJ,EŻANKI
ZAKł,AU()W

i

KOLEDZY
PRODUKCJI

KOLDER „FAK.OPA",

Rodzinie
Zmarłego
wyrazy
szczerego wspólczuci akład;1.ją:
DYRl:K.CJA, ZWJĄZKI ZA•
WODOWE. POP PZPR oraz
KOLEŻANKI I KOLEDZY z
Z..óDZKIEGO
PRZEDSIĘ
BIORSTWA CER.o\MIKI BU·
DO WLANEJ'

„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„

l.A-A~~~...

DZIENNIK ŁODZKI nr 139 (1%046) ł

Start

Nie
(Do.kończe.nle H

1)

t'lod.11.tltowo

opl.nil htnego 1Z11:oleniowca brazylij.skiego, opiekuna re·
prezentacji Maroka J~e Farli.
Rozmawiali ze IObl\ ~k. dwóch l
pół godziny i bezpośrednio pa tej
pogawędce Santana wydawał a\ę
•IX>kojniejszy, 'Zauważyl! to od

Kto

sę

• . ') ·
dziuJe~

raz.u dziennikarze . bl'azylljsc:r.
Pojedyn.eJK . P!łlska - Braz,Ua hę·
dzle Jedenaałj' w 111.istorli rywali·
zacjł obu reprezentaeJI. W dQtych·
czasowych 10 (dwa . razy :i:e strony
tlruyli! grała drużyna olimpijska)
bilans jast korzystny dla. przeciw·
ników, Tylko trzykrotnie zwyeifi·
tali biało-czerwoni. Jeden rai: . był
remis, :ta~ sześciokrotnie lepsi byli
przeciwnicy," Bila111 bramkowy jest
również
korzyst'!!-Y dla. nich
2.5: 19.

W Meksyku pod.ano nazwi&l!:a arbitrów, któr-.ty._ sędziować bę:ią
a;potkania 1/3 finału. Mec:ll Polska
- Brazylia .poprowadzi 44-letnl 11ędzia 11 RFN Volker Roth.
Argentyna - Urugwaj;
Luigi
Agnolin (Włochy)
Wlochy - Francja: Carl<>3 A. Ee.posito (Argentyna)
Marc>ko - RFN: :ZO.ran Petrovte

•

W sobot.t wi~zorem p0lecy -pił:.
ka;<ze prxyjechali do Guacialajary.
Lot :r. Monterrey ttwal około godziuy. Na lotnisku była równieź
telewizja meksykańska. Jak zwy~
kle najwi~ej wywiadów musiał
(Jugosławia)
ud':tielić Zbigniew Boniek~
ktbr;r
Paragwaj ~ Anglia: Jamel Al- cięs:i:y s!i: tu duią popularnością ,
Sharif (Syria)
Poli.ka ekipa zamieszkała w ho.
Dania - Hiszp&ni.a; .Jan Kei.:ter telu Cam[no Real . Jest to- '!IOWO(HoLandia)
·
cze.sny, pięknie: l>Ołotony wśród oSędziowie spotkań ćw ierć.finało- !{rodów
nięclogwiazdkowy
hotel.
w>ych· wyznaczeni wstaną 18 czerwc z:awodnicy maja tu - jak „ sami
toa wi-eczorem.
twierdza
znakomite
waKomisja dyscyprinarna FIFA po· runki. Jest basen. tereny relt.realnformowała
jednocześnie, te
w. cyjne.
·
ispotkanfach l/3 finału n:!e wystą·
"
•
.
pi 5 piłkarzy,
którzy otrzymali l . Guadal&Jna powrtała polsltą. dmdw\e żółte lub czerwoną kartkę. zynę o~c:i:e;n . .w sobotę. w1eczoVictG:r Diog11 i Jose Batisb (Urug· rein I ~1ed:i:ie~ę rano. padało, ale
waj), Terry Fenwick 1 Ray Wił· oorem niebo si~ pr:te:tru1niło: Temkins (Anglia) \ Frank Arnesen (Da· oeratura wynosiła 22 stopme. Na.inia).
ważniejsze. i:e jest cl:ym · oddychać.
Guadalaja:r:a
leży na W:f'SQkości
1500 m n.p.m. Po upalnym. pelnvm smeigu. Monterrey, to miasto
wydaje się kurortem.
'Po\i'ietr:z.e
Jest tu rześkie, g6rskifl.

W

•ba

e21a1

SURUWE KARY fIFA
&omlsJa

Oy$eypUnarn3"

FIFA

carsktch za nieaportowe saehowa·
nie lłllll trenerów, działaczy . i H•
wodników pocicroq meez'IJ ei•mina·
cyjnego r.e SzkoeJI\<- Ponadto trener

cz~1' ar~entyńskiego · .,Mu~dialu" w OmllUl' &rrae otrzymał karę Io.dyi:m:egraliśmy 1:3 nie kwa- widu.dną w postaci zalw.zu pr'l!e•
lifikując się do finałowej c:twórki. bywa·nia . na ławce dla rezerwo.Tak będzie natomiast d:i:isiaj? •.•
wych podct..as następnego meczu
sV?ej d.rlliiyny & Argentyną.
Jak
(a. lł:llynt.) oświadczył w uzasadnieniu tych
decyzji wi.cepriewodnic:r.ący FIFA

19711 r.

- .Bflrman Neuberger, w wypad·
ku .p0>wt~:oonfa s.ię pc.do.bnych wydarze(l z u.tb;iałęro ekipy urugwa}•kiej bę~!ł podjętl!. d·u~ surowsze
ł&likcj!ł .d <l>0 .wyklu:c:r.enia dirudopieto po iyny .1: ua:dału w mii!\+.rzo&wach

!

· •
wid ędziemy - mogli
meczu.
Mam wraienie, :te r.m!a.na klima.tu zrobi nam wszyitkim d.obrze. Czujemy !lię po kllku.nastu
goazinach p<>bytu w tym mieście
znacznie lepie:, przede wst:ystklm
·'
psychicznie. Nie bez znaczenia jest
równlei zmlaną warunków ~amies:i:kar.la. 't'n:ytygodniowym polly11•
tem
wyizolowanym ośrodku
,Babla Es::ond!da" byliśmy już nieeo :tnużeni. Nastroje pr:P.d m-eczem
94 dobre.

Chalałklewica (łO

Chałaśklewlca (ł7

-

flnałat:1h mł.t!łn:Olltw &wlaia. postanowiła ukara6
Urugwajską
sespoły 11111ot)'kały się ll„łych Federację ,
Plłkan;luł gnywną w
tnykrołnle. W 1938 r. w eli- wysokoKI %5 tys. łranków 1111\vaj-

minacjach przegraliśmy po dogrywce 5:6, w 1974 r. wygraliśmy 1:0
(bramka Lały) I zdobyli~my tl':"Le-eie m.ie}sce na M$ w RFN i !)«i-

poddają się!

mtn.), lpokonać. I do końca tej ligowej
min.), Z:l· rywalia:acjl trwała wym!a.na pULonka (49 mln.). ·
karskich ciosów.
S'.rAR'.r: Ossowski - Trojanow•·
Bardzo dobrZ<t ;pisywał się Ch•ki, Clejka., Drapiński, Serek
- Jaśkiewicz, który nie tylko zdobył
Kasperkiewicz, Karolak, Molenda dwa g_ole, ale jednocześnie :łW~ nie(od 4,6 mln. Krzyc:nnanik), Krawiec szablonową grą, powodował :l:e oo- Cha.łaśkłewiez, Matusiak („d 63 fensoi:zy bytomian w wielu wymln. Gajewskl).
r>adkacb
uciekali się do za~rań
Żółtą kartkę otrzymał:
Wolak niezgodnych r: pr:iepisam1, by go
(Polania).
powstrzymać .
Zwycięstw<) Startu
Wreszcie obejrzeliśmy bałucką ml'gło być wytsze. pou.leważ w OO
jedenastkę grającą w takim stylu mln. po silnym strzale Karolaka
w którym chciałoby się ją oglą· z 20 metrów tylko słupek uratodać w
kaiżdym
drugoligowym wał Patonla od ke.pitułac}i.
spotkanil!l. Mecz był ciekawy I ob- W zespcle Startu obok Chałd·
f i tujący w w l. ele grożnych sytua- k.lewlcza wyróżnili się: Ossowski,
cj1 pod obiema bramkami. Już w lIMperklewlcz. Karolak ł Serek:,
l min. Matusiak ' egzekwował rzut
Start ma więc jeszcze szanse na
·wolny, a piłkę zmierzającą pod po- utrzymani• się w lidze. Wszystko
przeczkę wybił na rzut roiny zależy od ostatnich spotkań, które
Patoń. W minutę później bramko- odbędą sl.ę w najbliższy czwartelt.
strzelny napastnik bytomian
- Korona gra na wyjeździe z · Polt>Walczak znalazł się sam na sam nl:i, Bytom, zał Blęk:ltnl podejmu. •
.z Osnnvskim, ale ule potrafił go ją Start.
(szym.l
.l:O -

z:e -

„BYĆ ALBO NIE B YĆ''
•r.

Bytom 2:1 {1:0)

Polonfa

łwiata wł~~znie.

.S wój fin·ał na · 'l\l'c>k.11.ndzl<e · K1Mnlsj! Dy.si:::rpl!:narne.j zn.a.lazła takie
spi'awa wyproszenia :z ławkt re•
c.erwowych ekdpy Pe.ragwaju jej
trenera. Cayet111n@ · 1t.111 na 8 min
przed zakońc~nlero meczu z .Belglą.
Tten~r Re :oostał uka.rany
grzywną w wysokości 11! tys. franków uwajcarsk~eh :r.a :Jamowo!ne
wk„rncz-e"'i"' P.a ':)oii;k-0, i:;. takie za
nl?.przestnegani„
reguł.llm!nu aa

Włókniarz

Hutnik
o

1:0 -

Bąk!ewlca

(2:0)

Kraków

a

(13 mln.), Z:O - P<>le go.kl n!e grali ('.ttonsekwencja.
Rosiński (29. mln.), 3:0 Wojcie- żółtvch kartek)~ Putek i Słowakle
chowski {5a mln.I. 4:0 - Rutkow- wicz. W defensywte IJ'Opełniali on.i
ski (8ll mln.).
wiele prostych błędów. które n!e
Wt.ó'KNIARZ: Stf?fańczyk - Ku- przystoją nawet tr.zec10ligowcom.
kleła. B&rdelski, Komorowski, J»~ Bardzo efektOwnego gola :r:dobył
cek . - Szałeekl. ~kiewicz (od '1'5 Wojciechowski. Po jego strzale
ł~wce.
min. !llowiliski), Rutkowski, Rosiń- piłka odbiła sie od słupka I wpa<lA oi-0 co mówi t~'ilne!· A . Pit;·
Natomfast olłkar.11 [raku ~l:tl!Jdr ski Wojciechowski. Perydzyń· la do bramki ·Goście me · potrafili
chniczek .,Dru:i:yna tyje meezen't. Mąlumnul został l~karany roc7.nym
ski (od 81 mln. Stanowski).
zmniejszyć rozmiarów poniiki. W
ZdaJl!my sohie sprawę 1 i!lg<", ~e za.katem
wyst111p6w
w mecmch
G~?Odarze odniclli wysokie i 9-0 minucie Szczecina wyl{.onywa.l
stajemy do spotk.anfa • jednym z miE:dzynarodowyc h ' oriranizowanych
zasłużone
zwycięstwo.
które nie r~ut karnl'., lecz. nie p~tra!ił zn~:.
DJ11jpowa:.zniejszych kandyllatów df>- pod f!g!dą federacji. Tak wysoka
łytułu ml.str.i:owskiego. Brazylljczy- karę
otrzyma? on u oolncie sę wynika tylko z faktu. że w zes- s1ć do kapitulacji Stefanczyka. \• 1,
dać zapatrzył się na idola meksyey zbiera.ją w !\leksyku dobre re- dziego, natomiast d.waJ jego kolekańskich kibiców Sancheza•••
cenzje I l'zecz:vwiścił! prezentują nie d7.y z dm:l::vn:v Ba§lJ Georglw
ł
tylko efiektowną, "'Ie także bar• Haris Mohamed, którzy ·po tej ll'l·Jak już informowaliśmy był to
dzo skutecznił piłkę nozn~. czego m~J norażce Iraiku z Belgią f.:2.
ostatni mecz, w którym Włókniarza
dowodem. jest ich dotycbczasowJ' abra:dłJ a:rb!tra ZO!!.tali odsunięci od
. , prowadził .do boju" trener Jacek
dor1>belr w elintinacJach."
Machoiński. Od wczoraj wypoczy.
dwóch meczów swej reprezentacji
wa on wraz z rodzina w l\1'.ikołajkach. ·znś lego asystent Andrzej
3~4
Włochy - 211!'.I tys. dolarow, Bn.
G~ębos~ (były piłkarz Widzewa) poNajwi~k~. niespod:ti~.nk« . 1:a~z
w sobotę. odbyły się pierwsze nrowadżi drużynę w ostatnim nie!';ylia - 100 ty-s. dolarów, l"ran· ;io przvieżdzie spo,tkała Wł::mi:1m1~·
mecze tegorocznych rozgrywek o czu w Ursusie.
eja. - 150 tys. dolar6w. Tak wy· r~a· Smola;r-ka. ~toi ezekała tu · n.a
(sz.)
1 . gląda
Pucł,iar Intertoto. Piłkarze Widzeczołówka „Mundialu" pod mego pani Ale1andra Gabriela R!WYNIKI GRUPY t:
l!lzomblerkl
wa wyjechali do Kopenhagi, m;ljąc Bytom - Odra Opole 0:1 (O:l), zawzględem wysokoścd premid \:)ie· vera Krakowska, Wprawd:&ie DH•
za rywala tamtejszy zespól Broon· wlsza - GKS .Tastrzęble 3:0 (2:0).
niężnych jakie otrzyma katdy 14• mówi '!>O polsku, . ale Jej matka 11
dhy.
'f.odzianie przegrali 013 (0:1). Chrobry - Dozamet 1:1 (O:O), Zawodnik z wyżej wymienionych ze„ domu - Krakowska jest ~okrew
W drugim .1cPotkaniu grupy VII, ffłębie Wałbrzych - Gwardia war.
~oolów, za wywalczenie Pucharu n!ona 11 rod1in:\ sławnego ~łkania:
s:r:awa 1:2 (1;0). Radom'1ak
świata,
w której występUJe Widzew, FC Wodzisław 1:1 (O:O) Sięza -- Odr11
·
Dotychczas nie miell ładnych konArk~
Magdeburg
zwyciężył
szwajcarski 1:1 ct:e),
takłów, a~ 1 pnyjazdn 1we10 kaMoto Jelcz - Otlmpi11
St.
Gallen
5:1
(3:0),
obejmując
Poznań
3:0
(3:0),
Piast
- Stal Stoc:I:"
Nieco n!:!:ej plasują :s!~ Dunczycy, 1:y11u1 bud:io tlę uciess_yla.
prowad:r.enie w tabeli przed kopen- nta i:o co:o).
którym o.biecano 30-40 tys•ęc:y d<>- Było to dla mnie duże zu1:
Biel&OAJW (29 min.), 1:1 - rrow, Kuzniecow, Demianlenko !arów, natomiast An!(licy dr•6tają. koczenie. ponłewai nie wiedziałem, 8ciło (58 min.), 2:1 haską
jedenastką.
Widzewem i WYNIKI GRUPY n:
m6kntan
Biełanow Jaremczuk,
Alejnikow, Za.warGw St. Gallen. Wła.inie Szwajcarsy
za. każdy mecz po 3 tysiące, nato- t~ mam rodzinę """ Meksyku
Pab.
- Hutnik Kraków t:O (1:01,
(72 uiin,), 2:2 .__ Oeuleman1
(Rodlonow), Jakowienke (Jewłu· dą przeciwnikami Widzewa w bęmiast n końcowy su.kces ot.rzyma- powiedział Włodz!.mien:-. Smo!.arćll.. mln.), 2:3 - Demol (102 mln.), ('1'1
soJagiellonia Broń
4:0
(3:0), Igło- ·
Z:4 penko) - Bae, Blełanow.
botnlm meczu drugiej kolejki, któ- opol - Ollmp!.a Elbląg 1:1 10:01, neUbv po 45 tys. d<.>larów.
Spotka~ cię I dłużej .P1>rozma- Cla.esen (109 min.), 3:ł - Bie·
ry odbędzie li'! na widzewskim sovla - Górnik Knurów 3:2 (1 :1\,
..... ._.............................______
._.-........„ „................„ ..... łanow
BELGIA; PfaU - .Grun (Clij· stadionie.
(111 mln. - " iu•rnego),
Stal St. Wola - Unia Tunow 3:0
sters), Gereta (L. der Elst), Vereo(~:O),
Wlsłe
Błęk'1l!!.l 2:1 (0;1),
Bułgario
Z':SRR1 Dasajew - Dal, Ble,,.10- ort, Re<qui:n - Selto,. Vercauteren,
Także od przegran-j rozpocz•l! Sta-rt - Polonia Bytom 2:1 (t:Ol,
~
"'
Rorona
'trrsµ1
1:0
(LO).
Demoł, Ce111leman1, Veyt, Clae~en. start w Intertoto
· piłkarze Legli,
Sędziow.ał: E. F~rH~sson (S2we- ulegając w Bernie tamtejszemu zes-TABELA GRUPT n
c]a).
pcłowl You.ng Boya 1:3.
d-1~
4'1:17
Zwycięstwami
ukończyll
1t1dfł 1. Polonia B.
36-2S
38:20
Piłkarze ZSRR <rO:llpooczęli mecz mlast swoje mecze piłkarze Gór· 2. Wisła
3• .Jagiellonia
35-23
34:24
nika
l
poznańskiego
Lecha.
Ml1
Belgami
· ofe:ll.Sywn.ie, · tak Jak to
4. Hutnik
34-11
33:25
l,fi - N\łlgrete (35 min.I. :Z:O Qufrarte. F. Crul!, Servin - M»· 1
strzowle Polski zwyeięźylt w gru· 5. Wł.OKNIABZ
31-!ł
31:27
~erwin (62 min.i.
czynili zarówno , w meczu z Wę pie III ua wyjeździł'
rl-Oll. Aqu.irre, BOy (Od H min. de I
6.
G6rn!k
M-33
K.
31:27
m1rweskl\
MEKSYK:
Larioa - Amador, J,09 Ct>bos), Negrete ·- Sanebez, I
grami oraz w. pozostałych gpotka- drużynę Rosenborir Trondhaim 1:0 T. Resovla
31:27
29--.S
8. te;loopol
Espana.
21-20
M::Z.S
niaeh ·eliminacyjnych.
mmm..., ee ·YW"
l I
Belgowie (0:0), a bramkę uzyskał w 65 mi· 9.-Stal
28•30
32-%1
St. Wola
nucie
spotkania
Cyroń. Lech po· 10. Broń
idawali
sobie
30···il3
doskonale
'8:30
sprawę, ie
BUŁGARIA: Mich ajłow - Zdn·
konał
z kolei w wyjazdowym 11. Olimpia E.
28 •30
S0-35
MUZEUM ZAMIAST lłANDKJ
or-zeeiwnfil!: jest silny ·i wymaga- spotkaniu wysoko duński zespół 12.
wkow, •Arabow, Dlmitraw, Petrow
26 32
Koron"
rn-'1
.- Sadkow, Jordanow, l'aszew (od
30-IJ
26:32
jący. Więcej uwilgi poŚwięcall gri:e Odense BK !'l:l.. przodując w ta- 13. STA'R'r
Kiedy gracz.e włoscy głośno na14. Unla
70 min. bkrenow), KCiiładinow 28-'.~
21;37
rze.ka.li, te trener Be.arzot poJoWOlil ·w obronie, przegrywając uesztą beli grupy IX. '
15. Ursus
23-~~
~9;38
Gl'lspodinow, G etow.
!?e
dotychCliiU rozegranych
(w-w)
!t-3i
18:40
16.·
Błękitni
większość
pojedynków
o
im
piłkę
tylko
w
jeden
dzleń
przebywać
meczach w ta~li strzelców MS
Jestdmy jeazeze pod wrażeniem z żona.mi i przyjaoiółkaroA 1 ~Y· środku ·boiska, gdzie pruwat~i
prowadcz:ą:
·
·
pomina11
mu..
że
np.
Franeu'l!i
d()I!.. g.rająey piątlu4 pomocnicy radzie<:·
ł bru.mld Altobelli (Wło
pierwszej bramki 11trztil<>Mj przez t.al1 ai trzy dni „uT'lopu'', Beanot
Jastrzębie
chy) i Elkjaer~La.rsen (Dan:a)
kiej drużyny.
gospodarzy . mistrzostw.
Piękny
odparł:
Nie
chodzi
o
wolny
czas
. 3 bramki - Careca (Brazy·
strzał Negreie a 16 metrów, :z ~ćł- iecz o aposób jego spędzenia. M.v
lia), Lir.eker (Angli.at Valdan.o
Wśród nie,pełna 30 tys. kibków
woleja, przewroik11,, mozne. lak do w wolnej chwiLi p6jd,zlemy np. do
(Arp.e-ntyna.l.
tej pory uznać za najpiękniejsze Muzeum Antropologiczneg o. To od- óbecnych na stadionie w Leon, daZ bratnkt - Olsen ID2niaJ,. trafienie do bramki. T chyba 'ten św!dl~I~:';!:!,1 ·~: 'UT"" Z .... G.,. „ W
l<> · !fJę llłysi:eć niclmiałe okrzyki:
W nvy!ll 011tainlm, przed wakaTneba podkrełll6
Kha!ri (Maroko) Ca!dera (H1.sz"1~
gol :i:niweczył w.szvstkie plany
- '" "'""' '"'"' "" ....,.
„szajbu, ·szaj'pu", I nidicizna gru- cyjną przerwą występie w pięt· w ringu brązowego zachowanie
medalisty ME
taktyc.7.n<e Bułga:rów. Chcieli zape·
pani·a) „ Ca'banas (Paragwaj) A!BARCELONIE
pięścbrzt1 T1>masza Nowaka. z GKS .JMlofs (RFN), Homero (P:ira~waj) ~ wne przez pierwsza połowę prze·
w gaz.efach angiels1tich pojawiły oa ki'bi:c6w ZSRR doc:Ukała się ciarskiej ekstraklasie
Gwardii przegrali na. irzębie. Miał on za przeciwnika toJaremczu.lr (ZSRR),
trzymać n;ipór gosPodar:z:y, e. po- się Informacje, :i:e strzelec trr.ech bramki. Zdobył ;1, w 29 minucie JMJ:zkiej
Qui.ra.rte
. rMeksvk).
tem skorzysta~ z ewentualnych o- gol! w 'mec:r;u z Polską Gary Li- !lJIOłkania Bieł~now, ogrywająe o· własnym ringu ·z GKS Jastrzębie czącego pierwszy pojedynek w eka.8:12. Oto wyniki poszczególnych traklas!e - Mirosława Kaczmarka
t bramka - wśr<łd kilkun.a:;;..
ka.zii do strzeleni!'-· brai;nki w na- nel!u od nowego sezonu gr.a6 bę·
„ tu szczeWwych ;i:r.!,obywców iw· stępnej faiie rywalizacji. Nię u- dzie w Barcelonie. Sam zalntere- brońców · bel(ijskich. Pfafł 11tał ~a,k walk od muszej do ciężkiej (na (J?ozyskany z Widzewa). Róż!).ica
wryty,,
obserw'111Jąo 11iln:r i eelny pierwszym miejcu łodzianie): Pie· umiejętności była rażąca. Nowak
dało się to
'la znajduje s'ę niestety tylko
a' s drugiej strony sowany :w.reagował z · rozl:iawlelesiak pokonał Sobczaka, Piełrzy. oszczędzał w wyraf.ny· sposób sw-ejeden zawodni 1f polskiej repre„ ~ trzeba zauwa:i:yć, ie Bułgar2'Y. prze- niem. - To bzdura. Nie zamierzam &trzał Biela.n owa.
kow.skl wygrał z Kotwasem, M. go młodego „ i niedoświadezonego
grali te mistrzostwa 'uz w elimi- na razde opu:siczać Wysp Brytyjszeritacj.i W. Smolarek zdobył
hram:.:ę w meezu z Portu~allą).
nac:lach. T-o nie> natize jed~ak zma<'- kich. Ale nie po raz pierwszy e2y· . Utrab. gola zmobilizowała Bel- Kaczmarek przegrał w Il r. przez rywala. Widać są jeszcze dżentel
'(szyru.)
1 bramka sam0Mjc21a ·
t-wienie. Drugą .bramk;ę stracili po tam w gazetach o sobie rzeczy ~· gów, którzy· ?:dając ·.sobie sprawę, pr:ze.wag111 z · Nowalclem, Sł. Kacz· meni w ringu...
· Kwang-Rae rKorea Płd.)
li r~ucie rożnym. brużyny p0łudnio- dące cfila mnie zupełnym ~asko ~ ti;-acą szanse awansu, pod.krę marek przegra! przez rsc w III r.
z
Jabłońsklm.
Szymcsak
uległ
<:;o.
WYNIKI:
Gwardia
Warszawa
łl\ woamery·kańskie· mają , do perfek- c:ien.lem. Wi'dać . dl:lenni·kil!"ze nie cili tempo i częściej g-O&cili
na łęb!ewskiemu, 1
g;~~'11".r~.,..,"'~·....;-;.-; cji opartowane wykonanie stałych tracą fantazji .•.. '
przegrał Czarni 15:5, Górnik Sosnowiec
przedpolu !'.adzieckiej bramki. Ale przez ko w IIHorodecki
r.
z
Wija.sem,
J.
Legia
10:10.
Zadęble
Lubin
fragmentów gry.
obrona radzieckią:o :&Npołu nie Kaczmarek· pokonał
Ten łak~ w_e
ZAZIDB.OSN'Y BRlEITNERT
Ma.rczyńskle Igloopol 10:10, Gwardia Łódt
wczorajszym mec:r:u potwierdził !1ę
popełniła błędu, kończąc pierwszą
dobitnie. Meksyk r.atem jako pierPaul Breitner, byty. imak-0m1ty połowę.... społlkania jednobraml?bwą goi Cieciera zwycięzyl Góreckiego. GKS Jastrzębie 8:12.
Kołowa.ekl przegra! przez przewaw~za drużyna , takwalifikował .Bili' piłkan ! kolega z drużyny obec- przewagą,
gę w. III r. z Michałowskim .. Ry·
io ćw!E!.rćfinału l teraz czek!l ·na nego trenera repre:i:ent.11,cji
TABELA:
RFN
biński
·r,wvciezce meezu , Me.tako _ RFN. Franza Beckenbauera nie ukrywa
7
lr.:51
I. ~le
11
Drugi p0tow1. 1nórw :aezęia się punkty ({łKS Jastrzębie) otrzymał
walkoowerem.
7
87:53
2. GKS
1 a
spotkani~ odhędz:1e się :u CZ;!F·: swych dużych aspiracji. Wyrata na ąd· ataków
10
TPIPłnr< ~~ n1' 'Ili ·
piłkarzy rądz.ie.okich.
Najclekawsz~ walkę dn.la stoczy.
wca 0 godz. 24 w Ml'lnter.rey.
7
70:70
3. Górnik
9
'• -' >f\fl'łl
tt.ir-rfh~f :ł"Jr"łłił
kat.dym loroku swfi opinie. o tut• Po ;„słupku" Biełanowa i nie,udali Pieleslak I Sobczak, Ten ,ostatni 4. Igfoopol
1
33:57
bolu, a nczególnie drużynie RFN. nej p-0puwe.ł (Piłkę
8
h ·J1'®
~na~
ł' „1•
„
wybili
z li· znów pokazał szermierkę na pięś1
73:67
5. Gward1a
(l!'m.) · Ostatnio
powiedział: - ·Becken- nH bramkowej Belg<iwle), Scifo
cit w najlepszym . wydaniu. Wiele
7
58:82
bauer przeli dw.!ll lata pracy z na6
fi. Czarrnl
,..,,„„;-;.,,„7,,,.,.Jf'l'ff„IA'//l'.il'/,/'/fJl"fff.r.r..qT.J'Yf#Jl'T~r~i.r,,.,,,_ rodową jedenastką n'e :tdołal '(118·· wyrównał. Odpowiedziig był celny emoejl diosta.rczyl r6wnlet pojedy'1
61 7!ł
4
7. Zagłębie
.strzał Bicia.nowa, '-1& w .pięć miS·
nek J. Kaczmarka z Ma.rczyflskim.
T
39:R
8 d.ać jej ok.reślonego stylu. P.ilkarze 'nut
8. Gwardia Ł.
t
później · C.uleman.
uzyska1
~
Przez trzy starcia trwała soczysta - - - -- - - - -- - - -- - - biegają Po boisku beltładrn!e, nie W,Y..t'QWllUjl\Ce«o łola.
SI
wymi.ana ciosów, 111. po jednym z.
~ ll'.1a w ich poczynaniach
:tadnej
nich pięśclarz go§cl był w drruglel
S
''
głębs-zej
myśli..
Niektórzy
111tc!ą.
le
I
po
iru
plerway
mek.sykań.
~
S „fll07.0f fatbolu", 3ak: nuyih się llklm „Mundialu" doszło do1 -pół rundzie Uczony. Otrzymał także
~
r.O<:>k-ol'\cc:zenfe 1:& ~r. ll
ostrzeżenie 1 przegra.I w illiillle wySS cza~rn BreLtnera., jMt po pro$tU gocl2innej do.arywikl.
1
~
soko.
~ 'rocibę zazd•r0$.'!l.y o słewę f. apan.aS: lmll', m~ .1ac u Mku Tarasiewicz.a, kt6ry - «i · p0wtarn.i'n. Jut ~ te l5eck-enbauera.~
·
T:reiw;r belgijskiej druJ:yny okaS do z:~uclzer!la - potrnf: strzelić z dalsze3 odleglokl. Dwo)l«;
ł LOSOWANIE
PRZEDMECZ'!'
1
uł 11!111 '!)T!Zewiduj1tcy.
Nie wpro- W SKROCl E
'fi powinni
B.+ran ! Matysik.
finaJ:u Dan'a
Hl$Z• wadził zmian, liczllC na wprowa118
TENIS, W meCl'lU II rundy PuA W ATAKU? Poza u~pod wat.ain~ p<\'zycja Sm4Jlarka na·
pa.ni a zaplanowany na łrodę, ro:z.. dzenie i:.aw<>dników· dopiero w dodod. 43
charu Daviaa a:trety europejskiej
§ ;.eżałob" dat' s':an;ę Baranowi. Ale niestety ·Bara:na
w Gua- S począł się niespodz.!ew.ani• w no- grywc._ I nie :ppmylil Sil\.
n LOSOWANIE
Polska przegrała z Rumunią 1:4.
~ .falajarze nie ma i wielka szkoda. W teJ sytuacji trzeba dal!
cy :i: piątku na s!l'botę. Th> si;ędziby
Jedyny punkt dla Polski
n .~reszcie szansę Furtokowi (n.p, w pierwszej połowie) ·i Zgut- ' ekipy dui\skiej "Hacienda Jurlea"
5, 6, 15, .2~. 37, 18
P6lgod11!nn.a dogrywka o'ka:zała w ' nlątek L. Bieńkowski. zdobył
~ ~i:yńskiemu iw drugi.., j), Bo co ryzykuj emy? Faw<irytaml sa
S
koło QuP.re.ta.ro pr;z.ybyli w noey.M •ię 'szczęśl!wę dla Betg6w. NajPIŁK"A
NOtNA.
Włocli
8rnzylijczycy. Oni niech się rt1ai:twlą, jak WY!Hl!.
INTERTOTO
S piłkarze His:tpanii wru l'l ·uczn1t pl~rw · celnym· strzałem popi.sal alę zdobyła AS Roma. Puchar
W rewanżo
S
0 grupą
działaczy I tłzie·nnika~ty. Dęmol, ·a po nim Claesen. Piłka wym meczu finałowym
Boyer
..,..
Sports
rozegra~
~
Zycze oolskiej reprezentacji, aby mea: s Brazylhl .z „kotiS Kierownictwo eklpy duńskdej do- rze radzieccy od.powledzie'l.I tylko nym w Rzymie na Stadło Olint- l\<1almoe FF - Vl<leoton SC
~
czył si~ d<>.grywką i wygrnniem przez naszy.ch w rzu tach k&r·
S
żyło v; FIFA ofi.cjalny protest. jednyi:ri, celnym strzałem Biełano pieo, Roma zwyciężyła Sampdorię Trondheim - Górnik z.
nych. Tak się już skład!! :i:e w tej fazie walki o wysoki$
S Czujemy się jak bokserzy zawodo- wa, :zdobytym z ·karnego.
Llllestroem
- Witosza S.
Genua 2:0 (1:0). Bramki strzelili: Young Boys SK
~ miejsce dochodzi do nie~poozianek. Chciałbym, aby tak11 wła- Legia
wt przed
walką o mistrzostwo
Deslderl (4!! min. - z kamego) I Admlra w. - Ujpestl D.
~ śnie niespodzi:rnke zgctc> ?'Rli kihicom w 'Pol.!łce i ·na świecie
~ świata. Patrzymy na siebie by,,Czer:wone dlabły" .ra Jeszcze Cerei:o (00 mln.).
Aarhus - Grasshopper
~ misi· piłkarze. Mimo, l:e do+. „ ~hczasowl!. gra naszych chłopców
S ki.em, jesteśmy „szpiegowani" przez dow!odły,
· że ..w meczach o wielPŁYWANIE.
Na mlstrtostwa.ch Broendl;>y lF - W!d:zew
do takieito optymistyC'l:nego ~twierd:zeni11 ' t'aciej nie „mbohiszpaP..skich reportel"ÓW. To wszy- ką stawkę są górą. Oni teri 22 kraju
FC
Magdeburg - St. Gal!en
Rumunka T. Costache prze§ "' i1rule":
S stko n.ie sprzyja. koncentracji czerwca w Pueblo zmie,rzą się w płynęła 50 m st. dow. w czasie Odense B!< - Lech
~
Al" ·piłl\:~ iest. o'l!:rąi;ła ; póki l~t w grie.„
Sredec s. - IFK Goetei>org
(Nł!t~ow11ł w-w)
~ powiedz:!al kapitan. du.ńskiej dm- ćwierćfinale ze. zwycięzcą spotka- nowego
t'ekordU Świata I czasem Sturm a. - Ferencvaro~
nia Dania - Hiszpania.
(w-w) 25,59 sek.
Carl Zeiss - Oergryte
'l!''"'."""'·""''"'''"11"4"'A~ł"J'F;f''"'"'"'';'"'"'""''"'"""'''"'''''"'ll'A/1'J tyny Morten Olsen.
~ 07,.I UITNIB t.ODZIU OJ' 139 {U0461
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