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rCOENZlA Dyplomy dla najofiarniej zych
I

DZIERRIK
·.oDZB:I

i Czechoslowacia
Wojciech Ja.ru7'elskl 1 Zbigniew
Messner w 40 rocznicę P<>lsko-cze..
chosłowacklego układu I w 20-Jecle podpisania nowego układu o
przyja:tn.i. współpracy I wzajem. nej pomocy wyst()S()wall na ręce
Gustawa Husaka t Lubomira Strougala depesze z serdec7.nyml. braterskimi pozdrowieniami ! najlepszymi żvczeniami od KC PZPR,
rządu f nairodu polskiego
Podobna IV treści depesze nadesłali do Polski przywódcy CSRS.

w akcji „ Dzieci-dzieciom''
Klubie Dziennikarza odbyła się mila udo jubileuszowej, dwudziestej piątej z
kolei akcji „Dziennika Lódzkiego" i PKPS pod hasłem „Dzieci - dzieciom". Zaproszeni zostali przedstawiciele szkół, głów
nie samorządów, kół PCK, ZHP, a także delegacje zakładów
pracy oraz indywidualni ofiar9dawcy.
W

sobotę

roczystość

w

nawiązująca

Nowa radziecka inic1·atywa rozbroJ"eniowa

Syryjski -program
zakończenia

walk

w. Libanie
Premier Llb&nu Raszid Karami
powiedział w niedzielę w Damaszku, te murułmanie libańscy zaapro-

bowali nowy plan syryl<Sk!, którego celem j~~t zakończenie U-letniej wolny domo\(rej w Libanie.
Nowy plan przypomina propozycję syryjską z grudnia 1985 r„ któprzyjęta
zasadzie
ra została w
przez wlęksroś~ li.bańskich ugrupoRadziecki proponuje,
„Związek
ale
polityczno-wojskowych,
wań
spotkała sle wówczas ze zdecydo- aby problem rakiet średniego zawanym sprzeciwem prezydenta Li- sięgu w Europie wyodrębnić z pabanu Amina Dżemajela. Podobno kietu spraw i zawrzeć na ten tenowy plan uwzglednia ustępstwa mat odrębne porozumienie i to
głosi ośw!adczebezzwłocznie" poczvnione przez Dżema]ela.

z pr~edstawicielami MFW
i Banku S1iato11110
W Waszyngtonie zakoflciyły •I•
Narodowego
rozmowy deleJ{acH
Banku Polskiego pod przewodnie•
z
twem prezesa pro!. W. Ba.ki
przedstawicielami Ęanku Swia.toMiedzynarodow~o FunduWej(O
azu Walutowei;!o I rzadu USA.
W rozmowie z korespondentami

Eksplozja
ładunku

wybuchowego
w Gdyni
27 lutego wieczorem przed buMiejskiego
Komitetu
dynkiem
PZPR w Gdyni eksplodował ładu
umieszczony w
nek wybuchowy
metalowym pojemniku na śmieci.
W wyniku wybuchu wypadły szyby w drzwiach wejściowych oraz
w oknach parteru. Mimo rozrzutu
50 m stalo\V promieniu około
wych części pojemnika i .metafo·
wych odłamków urządzenia wybu·
chowego, nikt nie doznał obrażeń
Prowadzone }est energicz.ne śle·
drtwo.

rakiet średniego zasięgu i rakiet
taktyczno-operacyjnych) Byłby to
wielki krok ku całkowitemu uwoln!er„ u Europy od broni jądrowej).
Zapewniano nas nieiednokrotnle
- głos! sobotnie oświadczenie Michaila Gorbaczowa - że jeśli ZSRR
wyodrębni sprawę rakiet średniego
zasięgu z pakietu reykjavickiego,
nie będzie trudno porozumieć się
w kwestii ich likwidaejł w Euronie Michaiła Gorbaczowa, rozpow- pie. Teraz powstaje dogodna moższechnione w sobotę wieczorem
przez agencję TASS.
(Dalszy ciąg na str. 2)
Przywódca radziecki powiedział,
że gdy tylko osiągnie się porozumienie o likwidacji rozmieszczonych w Europie radzieckich I aśredniego
rakiet
merykańskich
zasięgu, ZSRR wycofa z NRD I Czechosłowacj.I swe rakiety operacy]n<>-taktyczne o zwiększonym zasięgu,
rozmieszczone tam w odpowiedzi na
rozlokowanie przez USA w Europie zachodniej rakiet ,.Pershlng-2"
I pocisków manewrujących „Tomahawk". Co się tyczy innych rakiet
operacyjno-taktycznych ZSRR jest
gotów przystąpić natychm;ast do
rokowań w celu zmniejszenia tch
liczby I całkowitej likwidacji.
Istnieje więc - głosi oświadcze
nie - realna możliwość uwolnienia
w krótkim czasie naszego wspólnenarodu
do
W pn:emdw!enlu
fo domu europe,lsklego od znacznej
w
··;ygło z():ty.m
~kru'>..tk!ea;o,
C%ęśd b::-zl'>fnlenil\ !lJk!ea~~ ~·l

RADZIECKI ZAPROPONOWAL W SOBOTĘ STANOM ZJEDNOCZONYM NIEZWLOCZNE ZA WARCIE ODRĘB
NEGO " POROZUl\IIENIA O LIKWIDACJI RADZIECKICH I
AMERYKANSKICH RAKIET SREDNIEGO ZASIĘGU W EUROPIE, NIEZALEŻNIE OD TEGO.J_ JAK POTOCZĄ SIĘ ROKOWANIA W SPRAWIE ZBROJEN KOSMICZNYCH I STRATEGICZNYCH.
ZWIĄZEK

PAP I „Trybuny Ludu" w Waszyngtonie prtewodn~cy dele,raN.a.rodowego
cii polskiel. prezes
Banku Polskieito. prof. W. Baka
poinformował. że delegacja t>O]ska
aby
przviech.al~ do Waszyngtonu,
'J)()uziiodnić zasady współJ>racy
miedzy Polska a Bankiem świa
towvm i MFW. to jak wwółpraca
ta ma wyglądać na r6żn:Y1:h pła•
szczyznach współdziałania z Polska tych dwóch nalwiekszych miedz:rnarodowYch oritanizacii finannie
sowych, których działalność
o.1iranicza sie tvlko do udzielania
kredvtów. ale także do udzielania
rad i ekspertyz ekonomicz.n~ch
tormuJowania planów. roz.wiazYwania różnych problemów eo.spodarczych.
r6wDelegacja polska odbyła
nici; rozmowy z prze<lstawicielaml
Departamentu Stanu USA w tym
miedzv innvmi z Pcxisekretarzem
(Dalszy ciąg na str. :!)

ły

Dyplomy odbierają delegacje:
nr Gł (zdjęcie u dołu).

(zdjęcie

u •óry) I szko-

Foto: A. WACB
Gawroński, wiceprezes
ZW PKPS, zwrócił eię do obecnych 'Z serdecznym podziękowaniem
za wspieranie naszej akcji, dzię
Stanisław

Przemówienie R. Reagana
do narodu amerykańskiego
Apel demokratów o powstrzymanie

ki czemu co rok w paczkach noworocznych 250 dzleCl ł rodzin podopiecznych znajduje prezenty w
postaci m.in. zabawek. książek,
gier, odzieży.
„Dziennikowi Lódzklemu" - inicjatorowi akcji l współorgani'Za
S.
torowl corocznych Imprez Gawroński wyraził stowa uznania.
(Dalszy

wyścigu zbrojeń

ciąg

na str. 2)

prezydent Reagan ~wlad
mimo kłopotów w ziwiąz
ku z a.terą irańską jego rzad skupi zasadniczą uwagę na głównych
problemach polityk! budżetowej

sobotę
cz.ył. i'

państwa.

*•

w
Ag.encj.e prasowe podaj;,,,
po południu do Bejrutu
zachodniego przybyły nowe oddziały wojsk syajsklch. Od wkrocr.enia do Bejrutu :r.achodniego 23 lutego wojska syryjskie wspólnie z
oddziałami armil !!bańskiej zlikbroni,
widowały wiele składów
na
rozmieściły punkty kontrolne
ullcaeh miasta oraz patrole. Z ulic
Bej.rutu zach. usuwane są barykady I posterunki. a także plakaty
wa.icza~ch ze sobą formacji m nitarnych. · Usuwane są równi~ż nagromadzone osłony z worków z
plaskiem wokół niektórych budynków I ambasad. Patrole. które rozbrajają młocych ludzi. nakazują
niedzielę

równ!et r.golenie
kształt

brody,

której

był oznaką przynależnotci

Prezydent nawiązał do rezygnacji
1zefa sztabu Białego Domu Donalda Regana. którego raport komisji Towera obarcz.a szczególną
za naruszenie
odpowied'lliaJnością

do określonego ugrupowania.
Syryjscy wojskowi nailzoro·vali
dwóch
dostarczenie żywności do
obozów uchodźców palestyńskich na
Bejrut.i gdzie w
przedmieściach
niedzielę przekazano 40 ton mąki,
mleka w proszku i konserw.

(Dalszy

ciąg

na str.

2)

Agnieszka, HalszQ, Helena,
Henryk, Luiza, Paweł, Symplicjusz.

pan•I AqU•InO
· t•
og OSI a amnes
"ł

ł

W 61 dnJu roku słoóce wzeo rodz. ~.21. zajdzie za§ o

szło

l'l'.16.

1ę

Akcia w Bystrei

W 1<>botę prezydent Filipin Coruon Aqu.i.no ogłosiła całkowitą
a.mnes-tlę w stosunku do tych którzy w ciągu 8 miesięcy złożą broń.
,Amnestia - jak zapowiedziano
w Man!ll - nte dotvczy osób znaldujących się w wl~zlerWich. Przedłl·letnl Howard Balter miano.wany
stawiciele rz.ądu zapowjedmell, iż został 27 lutego szefem
kancelarii
akcję w tatrzańskiej Jaskini Bymiejsce Donalda
władze „od'kupią" broń od par- Białego Domu na
z:olutego
17
tej
strej. W jaskini
Regana zamieszanego w aferę Irandzisiaj jut wia- tyzantów, którzy bedą chcieli sko- gate.
stał uwięziony CAF - AP
rzystać z amnestt.i.
domo na pewno, te n.a zawsze jugosłowiański grotołaz. Zespól ratowników, którym kieruje znany
geolog i speleolog - Jeny Grodzicki - wypompowuje wodę z. syfonów {stawkóW) jaskini. Prace
s~ prowadwne nieprzerwanie przez
cali do~. W sobotę na klika rodzin akcja Z10Stala wstrzymana r.e
względ111 na awarlę un.ądzeó energetycznych. Obecnie trwa wypomp<>W)'wanJe wody z trzeciego syfonu Celem przedsięwzięcia 1es·t oPrzed odlotem prymas P<Jowledlliał
Po kllku.dnlow;ym pobycie, 1 marPt'Ó:!:nl-enle t{lkże czwa•rtego i pią
Polski rzymskiemu korespondentowi PAP:
tego sta \\·ku, właśnie w pł!\tym ca opuścił Rzym prymas
syfonie. pod zwaliskiem skalnym kardynał Jó:r.ef Glemp udając się
w Rzymie
„ W czasie pobytu
zna.ldujn się najprawdopodobniej do Abidżanu - !tolicy Wybrzeża
przewodniczyłem posiedzeniu Rady
Kości Słoniowej .
zwłoki 26-letnlego Jugosłowianina.
Głównej Epislropatu Polski. Miało
ono z;wiązek ze zbhż.ającą się wiJan.a Pawła II w
zytą papieża
ojczytnie I jak to już jest w tradycii. przed każdą pielgrzymką
Ojca św. do Polski, odbywaliśmy
posiedzenie właśnie w Wiecznym

trwa nadal

Kllkunastoosobc>wy z;espół ratowochotników składający
ników się z cz.lonków grupy tatrzańskiej
z warpłetwonurków
GOPR,
szawskiego klubu PTTK ora-i rakontyn.uu je
town.ików-górników
(PAP) podjętą w minioną środę kolejną

XXI LO

Prymas Józef Glemp
•

u

w dniu d7Jlałejląm przewiduje
dla Lodzi następującr, pogodę:
zacbmurzen.le małe I umiarkowane, Temp. maks. w dzień
około -3 st. C. Wiatr slaby
umiarkowany, pólnoono-wschodnl.
Ci§nfenle o rodz. 19 wynosiło
1001,5 hPa ('751,2 mm), a temperatura -8,9 1ł. C.

1872 -„ Ur, K, Kelles-Krauz,
socjolog,
Szymal'iskl,
1902 - Ur. A.
działa~ ruchu chłopskiego,
L. Waryński,
Zm.
1889 polskiej
założyciel pierwszej
partii robotniczej, I Proletariat.
poeta
Loeb!,
B.
Ur.
1932 prozaik.

myśl

Tako 'obi
JunoH
sztuki.

azczero§clr,

UłmłechniJ sł41

Libański

terrorysta
skazany na dożywocie

w międzypaństwowym meczu plę§ciarskim rozegranym we Wrocła
wiu reprezl"nłacja Polski pokonała RFN 14:6. Na zdjęciu były łO
dziaoln - Henryk Petricb (z lewej) w zwycięskim pojedynku ze
Svenem Ottke. Szczegóły oraz pozostałe informacje sportowe na str. 6.
Fot. CAF - HAWALEJ

W Paryżu zakończył się sześcio
dniowy proces Goorgesa Ibrahima
Abdallaha uw9żanego za przy·
wódce terrorystycznej organizacji
Zbrojne Rewolucyjne Oddziały Libańskie FARL. Wbrew powszechnemu oczekiwaniu. został on s1'aza.ny na dożywotnie wiezienie. Popc-z,edniego dnia prokurator zażądał
tylko IO lat poz.bawienia wolności
a nawet zaklinał członków specjał·
nej lawy p!'Zysięgłych, by nl.e o-

Ml.eście.

Cz.!onków rad.y przyjął papież.
Mieliśmy wiec okazję tym razem
uroczyście i osobiście przekazać

zaproszenie Episkopatu Polski dla
Jego Jego Swiątobl!wości, a następnie
wyroku.
jak omówić wspólnie niektóre aspekty
zdaniem Francja, która
„niewiele może w programu wizyty. Jan Paweł [J
stwierdził walce z terroryzmem" - stałaby przijmował nas bardzo serdecznie.
się wówczas „zakładnikiem terro- był w pogodnym, dobrym nastrorystów".
ju.
głas~i

wyższego

Teraz udaję sie z 5-dnlową WizYtawa przyzawodowych tą do Abid.i:anu - na zaproszenie
prawników, nie poszła za radą regionalnej konferencj i episkopatu kilku sąs·lednich krajów o tranprokuratorą, ale wydala najsurowcuskojęzyczneJ trtdycJi".
szy możliwy wyrok.
Tak więc specjalna
z
sięgłych. z.łożona

I

- Co cl 11,
- Wstałem

•r.I.„

1tałoT

11 łóżka

lewr, no-

Nowa teoria_!

G. Shultz
w Pekinie

Zakończenie

obrad

Kto zabił Palmego? zw. zawodowyc~
u.utande do ~u I socj.aJdemokra.tycznej partii, a. tak:io do roll
med.i.a.tora. w kont1ikcle Iran :_
Irak, jaką odgrywjl w ostatnim
o:(tresie Palme. W handel bronią,
niezgodny ze szwedzJkimi przepl-

Do Pekinu przybyl 1 bm. • wiL-

Pran: szwed2lk.a przedrulwwala 1
bm. w cał>0ści lub we :fra.gmentaeh
a.r tykul z: nied:lli.elnego Wydania
dniowego pobytu prze.prowadzi on „N~w York Times'', w którym ma.rozmowy z mini.s.trem spraw za.gra.- ny amerykafurlm .loomentator Ri11icznych ChRL Wu XY.eqianem, a chard Reeves u<breymuje, że przyttkże 2'JO!ltanie przyjęty przez ero- czyn.ą śmierci Olofa Palmego byłowych przywódców chińskich. Jak ło wydia.nie p.rzez. niego polecenia
pod.al rzecznik MSZ ChRL, pod- zatrzymani.a transportu broni przecz.as spotkań ShultŹ;a. z politykami zna.czonej dla Iranu. Insynuuje on,
chińskimi będą omawtane stosun- że świad'<>mi e nie podjęto tego troki chińsko-amerykańskie oraz nie- pu w boczącym się śled?ltwie, popod•ważylaby
które problemy mtedzynarodowe. 1 niewa:!: prawda ta
zytą oficjalną sekiretarz stanu USA
Podczas sześcioGeo_rgę Shultz.

ZSRR

za.koMey? się w
W 1obote
Zwi&,7k6w
być Mo!łkwiie XVIII Zjazd
miał
samd. zaangażowany
nwedzk'1 koncern zbrojeniowy „Bo- Zawodowych ZSRR,
d·o stapoprawki
wniósł
Zjazd
·
!ors" .
tutu związków zawodowych. Odzwierciedlają one zw!ęks:zioną rolę
W artykule ame.rykańs)dej ~· tej najbardziej masowej w Związ
ty malauy sdę także informacj-e o ku Ratd~eckim organizacji spol>eczw.izycie irań~kiej dele~acji w Sztok- nej, któFa liczy 140 mln cztonk6w.
Delegaci wybrali nowy · skład
holmie krótko przed śmiercią Palmego, a także twierdzenia, te zachod•n ie W~zeC'hzwią:ukowej Oeintraln.ej RaZa wod·owych
Związków
służby wyw1adowc:ue in!o.rm<>wały dy
Komisji
motywach (WCRZZ) i Centralnej
policję <>
szwedziką
zbrodni, a także o innym morder- Rewizyjnej. Na. przewodni.czącego
WCRZZ 7<!>Stał ponownie wybramiała
stwie P"Olityc7lilym, jakim
być śmderć główn-ęgo inspektora u- ny Stiepan Sz.s.ła}ew.
wodniczacym Ulrz~u reee.rw t„ zbrojenia S:z;wecjt, • FredI"ika-Carla
de.ra.1nych USA. Pauile.m Volckeirem Algern=a pod pociągiem sztok·
:pro1'1emów holmskńego metra przed kilkoma
do.tyczyły niektórych
budieto.wych. szczególnie skutków tygodmiam4 (stal on na czele grupy
deficytów budżetowych dla ?>Oli- ekspertów mają<:ej z.badać podejrzetyki umacniania pi&niąrlza i po- nia o nielegalnym wywozri.e broni
banlków cen- ze Szwecji ).
lityk.i kredytowej
tralnych.

(Dokończenie

ze str. 1)

otw&rtej ! azcU!lrei a.tmos!e:rze.
Om&wia.jąc problem zobowiązań
USA
finaMowych Polski wobec
delegacja polsk>a podkreśla, i:t Polska jest przekona-na, :ie z tych zobowiązań. roo:ie W;rwi,azać sie wła
anymi siłami. Jed.na,k::ie wywiąza
nie .ale z obowiązku maty udłu
knia nie Jest możliwe w kt"ótk!m
cz.uie. Nie jest możliwe bez zasadniczych zmian w polskiej l(OS·
reorientacji strukłury
poduce
eksl)Ortu polskiego, poprawy efektyWnoki l(ospod.a.rowainia i - co
strona polska szczetólnie podltteśliła - nie jest możliwe bez współ
działania Ul(1:'anicznych partnerów
toSPOda~ych PO<ls.ki. Sta.ny Zjednoczone mają. szczegc>lna mO'i.liwo.łć, aby uczestniczyć w poliltyce
r ·--- - •· ',

·1;:i

r ~ -2 -

---"-~ ~f·v

wso6M·'~'--' -

..... . "re~:-Pv:1nvr'"

: o-· --·: .,,

„ ,., ·c,11 ro 1 :kiego 1a dlP ie1ia - Q.§ ·.v iadczyi szel polsk iei deleg.acj~
Rozm oWT pn:eprow.adzone s IDI"!~

Wzgodnym stadle
małżeńskim

73 lata
97-lełmia Ma.r.i&M& ' ł lfoze,~ 99
lat Antoni Derangowscy z niewleJ·
kiego B y sławLa (gm. Lubiewo woj .
bydgoskie) ;irze:iyli z sobą w
związ.ku małżeńsk i m.„

73 lata.

Jubilaci sędziwych lat tycia l
po:iycla mał:ieńskiiego doczekali się
na gospodarstwie rolnym, choć od
dawna zajmują s.ię nim Leh rodz.i.n.ni n.ast~cy. Jubilaci za.wsze ciężko
pracowali, nie · tylko na roli. A.
DerengoVl'IŚki

na.

życię zarabiał już

jako 9-latek u ok<>licznych rolnL·
ków; w swoim długim tyciu w
trudnych <>kiresa.ch walki o byt
dmelił również los polskich emdgrantów, pracując m.in. w kopa.In! węgla i w zakładach metalu.r gicznych Kruppa w Westfal ii. Mał
teństwo jubilatów . wychowaio 11
dzieci Graz doczekało się blisko 90
wnu.c:ui,t, prav.>nucząt i prap~al\V'nu
cząt.

(PAP)

wyścigu zbrojeń I os ągru.ęc a
rozibrojentowych
rorurndeń

(Dokodczenie ze str. 1)

ląezy

te

Irak kategoryczn.le r.aprzeczy!
r.e
tw·ierduniom foan.u. ja.koby j-ego
Rad-m>eckim.
Demokra.tyc:zina wi ększość w Ko.n- woj9ka przełamały irackie linie
gresłe apeluje do prezydenta Rea- obronne w rejonie Basry i zdiobygana, aby zgodził się na zawarcie !y jedn<> z największych umocnień.
ze ZW!lą~iem Radz.ieckim ukladu Komunikat iI"acki podaje, że odo całkowitym zakazie wszelkich parto nocny a.tak - trzech dywizji
prób z bronią jądrową. Partia De- irańskiego Korpusu Stra:!nikOiw Remokiratycma gotowa j-es·t także po- wolucji.
!rac.kiego
Jednocze-śnie dowód<c.a.
móc prezyd.e.ntowl w ro7JW!~n!u
zbrojeń lotnictwa mars·zalek Hamid Sz.a.aproblęmów / dotyczących
i
Zjednoczone
Stany
tych ban os·k.artyt
Roz.wią,z.anie
kosmicznych.
problemów byłoby olbrzymim kro- Izrael o dosta.rczenie Iranowi nokiem naprzód na drodze do re" wych samolotów wojskowych oraz
dukcji zbrojeń :atomowych - o- o udzielenie pomocy w reperacji
świadczył P'I'7.edstawiciel kierow- posiadanych jut przeufl m.as:z:yn
bojowych.
nictwa Pa:rtti Demokratycznej.

du:!:e nadzieje na ożywienie dzLa13 I n oś ci rzadu w rezultacie przeję
c;' r1.1nk cj;' s z2 ~a szta.bu Białego
Don-.u µrzez byłego senat<>ra Ho, warda Bakera.
P.Iez,.Uent :r;wr6cil się do nuodiu amerykańskiego, aby pooparl jego politykę maksymalnych os·~zęd
ności l>ud~t.owych. PreZJYdent skrytykowal pootawę tyc.h człoruków
Kong.ręsu. którl,;J nie chcą og•niczyć polltyki oszczędności W·Yla.cz·
ni·e d<> redukcji wydatków na P'!'O\
gramy socjalne.
prezydentowi w
Odpowiadając
imieniu kierOWI'IJictwa Partit Demokratycznej sena.tor Terry Sanfocd
wy1r.azil ppgląd, iż demokraci nie
mog.ą zgodzić się z tymd wni011ka·
mi raportu kom.isji 1enarora Towera, które mówią o an<>malia·eh
w pracy Krajowej Rady Bezpieczeństwa i innych organów rządu
federalnego. Partia Demokratyczdzialalność
aby
na nie sąd'Li. ,
Rady . Be·?Jpieczeństwa.,
Krajow-ej
Centralnej Agencj·i Wywiadowczej
i Innych agend rządowych w d·z iedzinie polityki zagranicznej była
od
odchyleniem
swego Todzaju
głównego nurtu polityki zagranicznej rządu. Działalność ta była
z.godna z duchem tej polityk•i i
wyra:iala post,a,wę rzą.du w<>bec wielu krajów ! wielu problemów mdę
deynarodowych - ośwltdczyl 1enator Te.rz·: Sa.n!ord. Dodał, O!ll,
zbrojonej
i:i demonstrowani e sily
n.ie powinno b'yć głównym elementem polityki zagraniczin.ej Stanów
Zjedmoc:oonych.
Przedstawiciel więkisrości demokratycznej w obu izba.eh Kongres.u :z;wrócił się z apelem do prezydenta Reagana o podjęcie kroków,
powstr7..ymanla
zmierzających do

1------------------------------

Gie/da samochodowa

Europa bez rokiet
(Dokończenie

ze str. 1)

nie W'l.i:oej niż Ilio f}OW'ic

11.w·ość

wYk&Util'l& te,O w praktyce.
Przyw6dca radziecki cwraea uwagę, że porozumi~ie w kwest~
rakiet średniego zasięgu jest juz
prawie got-owe, gdy:i: w Reykjaviku
obie strony opowiedziały się za
zlikwidowaniem. w ciągu pięciu lat
wszystkich swych rakiet tego rodzaju rozmieszczonych w Europie.
W myśl propozycji radzieck,ię.l.
likwidacji rakiet śręclniego zasi~ U
obu wielkich mocarstw w EuroJ)ie
towarzyszyłoby zmniejszenie potencjału radzieekich rakiet tej klasy
w azjatyckiej części ZSRR do !tU
glowlc, pod warunkiem, że na terytorium USA pozoatainie równie~

'wciorĘJj zgloszeni"ii

·dziś·

••*•

'--~OGl;.OSZENIĘ
„LUCZNIK KL 420" przemysłowy
sprzedam. Bednarek, Bedoń
4551 g E
wieś 8.
„GOLF" diesel, 4-dr:z:wiowy (19SO)
- sprzed.am. Tel. grzecznościowy
4550 g E
. 43-11-39 godz. 19.-20.
9})rzedam,
FRYTKOWNICĘ
4508 g E
33-94-93
dobry
warzywa-owoce,
KIOSK.
sprzedam. Listy 4555
punkt Biuro Ogłoszeń, Piotrkowska 96.
PAWILON (Bałuty). waflMki Koluszki
sprzedam.
rożki
21893 g E
14-17-89.
ZATRUDNIĘ szewca. Tel. 43-41-22,
21882 g E
do 12 i od 19.
M-2 i pokój w starym budownictwie zamienię na M-2 z wnęką.
21879 g E
Tel. 51-92-49.
M-4 kupi~. Tel. 74-76-17. 21865 g E
LOKALU na pracowmlę bieliźniar
poszukuSi:ódm!eście ską ~fl. Tel. 74-41-n. 5!5-26-08 .
21842 g E

rakiet

średniego zasięgu.

•

• •

Swfatowe atencje !n!ormuyj.ne
przek.az.a!y niezwłocznie sygnowane jako „pilne" relacje o treści
sobotn iego oświadczenia Michaiła
Agencje przynoszą
G<J.rbaczowa.
tez już pierwsze nieoticjalne ! ofdrządów · państw,
cjalne reakcje
podkreślające, 1 iż śmiałe posunięcie

radzl._ecki e ot_wiera możlLwość z.awaircia plerwsz;ego porozumienia. o
ograniczeniu zbr<>J·eń jądrowych
na podsta.wie tego, co zarys-owano
~czytu
historycznego
podc:i:as
ZSRR - USA w Reykjavi~
pokój wynaj21845 g E
sprzedam.
KUCHNIĘ gazcmrą
21841 g E
Tel. 33-91-85.
SILNIK d iesel - „Golf", „Peugeot"
504. „Hanomag"; obudowę sprzę
gła, tloki. panewki, rozrusz.ruik,
pompy wtryskowe, głowicę i wal
wszystkie typy samochodów
sprzedam.
zagranicznych
21790 g E
86-69-73.
PIERSCIONEK z brylaintem (0,97
K) - sprzedam. 86-25-33.
21808 g E
UZYW ANE nadwozie „Skody" 105
- sprzedam. 84-69-58. 21806 g E
MAGISTER rehabilitacji poszukuje kawalerki. 43-74-66, wtorek 21795 g E
czwartek 18-20.
M-2 Chojny-Zatorze zamienię na
M-4 spółdzielcze. 52-28-03.
21778 g E
PRACOWNIKÓW po wojsku zatrudni zakład elektrc>niki. 22 Lip21727 g E
ca 96.
MASZYNĘ LZ-3 kupię. !52-04-95.
2174% g E
monterów-9J)aWaczy
ZATRUDNIĘ
Wymagana
instalacji sanitarnych.
Brzoz;owdługoletnia praktyka.
21721 g E
skl, Allende 15/25.
CUDZOZIEMCOWI
mę. 43-14-26.

eto wcrorajee ceny wywol,awcze:
1976: 300, 330.
,.Fiat 126p" 1977: 350, 370. 1978: 340, 390. 1979:
380. 440, 455. 19sp: 450, 490, 550.
1981: 540, 585. 1982: 600, 620, 640,
660, 670, 675. 1983: 690, 710, 720,
730. 1984: 760, 780. 790. 810. 1985: 800,
860, 870. 1986: 89o, 940, 950, 980,
1.000. 1987: 1.030, 1.080.
„Fiat 125p", ,,FSO 1500" - 1972:
L6dzka giełda. zbyt wyratnie nie
:z:areagowala na podwyżkę cen de- 270. 1974: 300. 1975: 390, 440. 1977:
talicznych „FSO 1500" i „Polcme- 465. 1978: 580, 590, 620. 1979: 610.
r.a". Przynajmniej wczoraj nie za- 1980: 600, 620, 670. 1981: 745, 770.
notowaliśmy gwałtowniejszego s~o 1982: 760, 800. 1983: 81!5. 1984: 1.100.
ku w górę cen na te dwie marki. .1985: 1.330, 1.500.
1976: 580. Hl78: 1140.
„Lada" Najblitsze tygodnie będą naj'Ptawdopodobniej miały charakter 1980: 900. 1983: 1.380.
„Trabant" ..:.. 1980: 600. 1982: 690,
Niezdecydowani na
t!lońda:!.owv.
SOBOTA
sprzedaż swoich aut wyczekają je- 710. 198.'3: 750.
,,Syrena" - 1979: 190. 220. 1980:
~zcze parę tygodni. by potem wyA GODZ• . ,.10. Teolin, gm. Nowostawić samochody , gdy ceny osiąg 175, 200, 250._ 1981: 255, 270.
peR solna. Jan P. lat 25 kierując ,,Nyną wiosenną. (w}'soką) stabilizację.
utracił panowanie nad pojazSl\"
dem 1 uderzył w drzewo. W wyniku wypadku cztery osoby odnlo•łY
z głębokim żalem zawiadamiamy, te w dniu 25 lutego t98T roA, GODZ. 18.łS. Ul. Rzgowska 58.
poważne obrażenia ciała i przewie-"
ku, po długiej 1 clętklej chorobie, zmarła nana najukotha'J.sza
zlone zostały do Szpitala im. Koper. Nletrzetwy Henryk I. lat ł9 wszedł
Mama I Babcia
gwałtownie na Jezdnię 1 wpadł pod
nlka. Straty 200.000 zł.
„Fiata". PleHy doznał urazu głowy.
S. ł P.
Ul, Piotrkowska
A GODZ. 15.ZO.
17
20.05. Zrlerz, ul.
A GODZ.
175. Stan!Blaw w. kierując „Trabangwałtownie
Bogdan K.
tem" na skutek nleostro:tnej jazdy Stycznia.
dla pieszych ws.zedł na 'ezdnlę I wpadł pod ,,Fiapotrl\Clł na przejściu
nletrze:twego Tadeusza s. lat. 52. Pie- ta". Pieszy poniósł gmlerć na miejKOTO~SKA
scu.
szy doznał złamania podudzia.
Pogneb odbędzie się w dniu 2 marca UST roku IPonledzb.lek1
A GODZ. 21.łO. Ul. Maratońska 35.
& GODZ. 18.35, Ul. Limanowskiego
o godz, 13 na cmentarzu Radogoszcz.
Nietrzetwy Ignacy K. lat 79 wpadł
gwałtownie
80. Stanisław P. lat 66
CORKI, zn;e, WN(ICZ"EK
„Fla·
„Ikarus" linii
pod
wpadł
I
autobus MPK
jezdnię
na
pod
wHedł
Proslm~1 o nie~kładanie kondol~nc,jl.
ta". Pie~zy doznał zlama11-la lewego 86/4. Pieszy doz11ał zwichnięcia staNaboteństwo żałobne odbędzie się w kaplicy cmentaru o gotego wySwiadkowle
biodrowego.
wu
miednicy.
podudzia l
dzinie 12.30.
Wczoraj pogOlda dopLsala, więc
w kierunku Widzewa od rana sunęły ~znury poja.7Jdów. Dojechały
wreszcie te, których wlaśc.iciele nie
mieli odwagi w czasie niskiej temperatury gdziekolwiek się ruszać.
Wybór dość urozmaicony, chociaż
nie zawsze oznajdowało to odzwierciedlenie w cenach wywoławczych.

,
1

dniu rr lutego 1987 rokn,
zmarł, pn;etywszy 16 lat
ł.

ł

S.

P.'

MICHAŁ
FIAŁKOWSKI
Pogrr.Pb odbędzie •ię w dniu
2 ma re• hr . (poniedziałek) o godzinie H na c1nentarzu P<ZY uli·
cy Szczecińskiej.
ROD711NA

2 DZIENNlK

ŁODZKI

Z głębokim ta.Jem zawladaml:.·
my, te w dniu 26 lut,ego 1987 ro·
ku zmarła, pnety.wszy lat 51, na1" sza najukochańsia żona, Mama,
Babcia i Tdcfowa

51 (12261)

ł

Z głębokim talem zawiadamia·
my. te w dniu ZS lutego 1987 r„
odeszh od nu, prze:l:ywszy 58 bt,
nasza ukochana żona, Mamusia
i Babcia

P.

S.

PAWŁOWSKA.

odbędzie ~ię w dnln
Pogneh
2 marca · br. (poniedziałek) o goementarz:i
dilnle lł . z k .'ł plicy
rzym.·kat„ ul. Oe:rodowa 39.

MA,Z, CORl\I. SYN. ZIĘCIO
WIE I WNtJKT.

Pro;imy o
lencji,

nieskładanie

kondo-

P.

S.

BARBARA
TABO·R

ANNA TKACZVIQSKA
z domu

· ł

s domu

Pogrzeb z mszą św. odbędzie
2 marca br. o godr.. lł.':lO, na
cmentarzu parafialnym przv kościele św. Józefa w Łodzi, \V Rudzie Pabianickiej, przy ul. Farnej.
PODZINA
Redaktor depeszowy

odbędzie •ię w dniu
Pogneb
2 mare" 1987 roku (poniedziałek}
o gncl'l:. H z kaplicy cmentarz:i.

~oly.

JERZY KLIMA

bezpieczeństwa

mańskich tunda.menta.llstów,
usiłowali podpali" dwa

ny

któ·

koś

koptyjskie z Sohag - mieś.
cle w płd. Egipcie. Do zajść do~
szlo w zw!ą.zku z wybuchem pożaru w miejscowym mecz;eele. Roże odpO'llVll·
zeszły się pogłoski,
dzialnl są za to kopto'llVle,

wrocławscy ogrodnicy u„tulipanowy most" - ekswysyłki zamówionych
presowej
przez odbiorców w Czechosłowacji
200 tys. tullpanó1'1. Również Inne
gatunld kwiatów ciętych i dow coraz większych
niczkowych
Ilościach trafiają na eksport.

opr. (kl.)

Dyplomy dla najofiarniejszych
(Dokończenie ze str. 1)
Redaktor l!la•c zelny naszego pLsma,
Henryk Walenda., udekorowany zoNa
stał sreprną od7lilaką PKPS.
jego ręce dla zespo~u naszej gazety wręczono dyplom uznania.
Dyplomy uznania otrzymały szkoly podstawowe nr nr: 159, 19, 64,
173, 160, 91. 9, 150, 34, 183, 14,
73, 103 (w delegacji wyróżn i onej
szkoły nr 15 znalazł się Bartosz
Kulig, który sam w tym roku ofiarowal kilkanakle paczek z darami), LO nr XXI, Liceum Medyczne przy ul. Lipowej , LO VI im.

Lelewela, Zespól Szkól Energetyczno-Instalacyjnych (ul. Ki'l.ińs•kie,go
/
159/163).
Dyplomy otrzymały także zakła
„Vera'', „Pole>pren"
dy pracy:
Zgierz (kolo LKP i ZSMP), „Stomil" (kolo ZSMP). Iz.ba Rzeinleślnicza w Lodzi, „Progal" oraz indywidualni ofiarodawcy: Lech Rakowski, Mirosława Kotynia, Przemek Kampinowski, Tomasz MizioDaniel Kwiatkowski, Helena
łek,
Ma.górska, Alicja Borkowska, Agnieszka Kabat.
(Ku.)

Miss Ziemi Sieradzkiej

Wysoka szatynka
Już wszystko wiadomo: Miss Zi.emi Sieradzkiej '87 to szcxupła szatynka. Nazywa się Danuta Kania,
mtesz;ka w O.:uarowie kolo Wielunia.,
a pracuije w j·ed1n.ym z najwięk
szych ! naj.ważniej.szych zakładów
„Polmo"
polskliej motoryza,cj1 Praszka w woj. częstochowskim.

TOIK~

KOMUNIK~T
DUŻY

LOTEK

I LOSOWANIE

7,

1~21,25,

32, 48

dod. 1

Jest wysoka. Komisyjnie dokonane pomiary zanotowane w protokole są następują.ce: wzrost - 173,
biodra. - 89, talia - 64, i obwód
bius.tu - 85. Jak na dzie1wczynę,
która zdecyd.owała się uczestnlczy6
.w wyborach na ruijpiękin.iejs"Xą, ma
oryginaln·e hobby - luibi ma.j&terpo.głę\Ma
d'1atego
lrować. Chyba
swoją wiedzę teehnicz.ną w szkole.
Wraz z Miss '87, która nie ma
jeszcz,e dwud1Z.iestu lat. wojewódzitwo sieradzkie w dalszych eliminacjach reprezentować b~ą j.eszcu
trzy dziewcz~a: Jolant.a . .Kubiak,
Jolanta Grzelak i Mairzena Janicka:-

Il LOSOWANIE

2,8, 18,23,33, 39

Z rłęboldm talem uwiadamia·
my, te w dniu 27 luteg„ 1~8T r.oku, zmarła nagle. przetywszy lat
Mamusia
najdrohza
59, nasza

padku proszeni SI\ o zgłoszenie się
do WRD WUSW w Lodzi, ul. Wlady Bytomskiej 60, tel. 57-16-62.

ti

odbędzie się w dniu
Pogneb
3 marca br. (wtorek) o r;odz. 13

z kaplicy cmentan:a

NIEDZIELA.

roku
1987
dniu 26 lu ego
od nas na zawsze nasza
kochana Siostra l Bratowa

P.

~rz:r

szczecińskiej.
Pozostają

ulley

w ro11pae11y ·
DZ~ECI

I

WNUCZĘTA

Pograźenl w głębokim b6lu za·
wiadamlamy, ie w dniu 26 lutego 1987 roku, po długich I clęt
klch cierpieniach odeszła od nas
Mamusia,
na zaw•ze najdrotsza
Babcia I Teściowa

t P.
HELENA
ANDRZEJEWSKA
~-

HELEN·A

WOLIŃSKA
Człowiek

P,

GEN·OWEFA
SZTENDE:REWICZ

Ul. Strykowska
A GODZ. 1%.15.
128. Piotr P. lat 1ł jadąc rowerem
wpadł
na skutek zajechania drogi
złapod „Fiata". Chłopiec doznał
przedramienia i stłuczenia
mania
M. c.
głowy~

S. t

Bab~ia

!. t

23.40. Ul. Bratysławska
~ GODZ.
17. Adam B. lat 23 kierując ,,Fiatem" na łuku drogi zjechał na leslup
wą stronę jezdni 1 uderzył w
trakcji elektrycznej. Kierowca z clęź·
klml obrażeniami ciała przewieziony
do Szpitala Im. Barlickiego.
został
Straty 500.000 zl.

o szlachetnym
Przyjaciel ludd.

~ercu,

z domu LEWA.
Cernmnnla pogrzebowa odbędzje
br.
3 marca
clnill
w
się
o god?.. 12.30 na cmenlctnu ko·
tnuna.ln ym

-

Zarzew,

o

czyn1

powi.l.j.łmiają

MATKA I SIOSTRA

siły

cioły

tworzą

P.

TOMASZ LASKE

LAsoię,

się

ł

& Egipskie

oddały w powietrze stn:ały •ostrzegawcze I użyły gazów łzawiącyeh,
by - rozproszyć ok. 2 tys. muzuł

ca br.

odeszła

Z glęboklm talem zawiadamia·
my, że w dniu Z& lutego 1987 ronasz kochany
ku zn1arł nagle
Syn I Brat

& Deroczna sesja rady mlnfsterialne.I OJA, która obradowała od
lutego w Addis Abebie, wezwała państwa Afryki do zwięk
dla organizaćJl
szenia poparcia
wyzwoleńczych RPA l Namlbll.

23

4 W pierwszych dniach mar-

W

W

& Agencja Reutera pisze z Tel
Awiwu o zaostrzeniu kryzysu po.
litycznego w koalicyjnym gabinecie izraelskim po wizycie ministra spraw zagranicznych Szimona Peresa w Kairze, gdzie zgodził się na zwołani!' w tym roku
konferencji w sprawie pokoju na
Bliskim Wschodzie pod auspleja·
mi ONZ,

4 Kolizja trzech statków mia·
ła mlejsce 27 lutego w szczeciń
skim porcie Wpływająca do nie·
go jednostka bandery panamskiej
„EI Pedrero" najpierw otarła slę
z
trawlera „Kantar"
o burtę
Przedsiębiorstwa Połowów DalekoRybackich
i Usług
morskich
stojącego
„Gryf" w Szczecinie,
pny Nabrzeżu Bułgarskim, a naburtę jednostępnie uderzyła w
RFN „Emstel" - stojącej
stki
przy Nabrzeżu Węgierskim. „Emstel" został uszkodzony.
Kolizja nie zakłóciła funkcjonowania portu, żaden z członków
załóg nie odniósł obrażeń.

JADWIGA z WIECHOWICZOW

'

żywał
świadczenie

& Zgodnie z planem współpra
cy PZPR I KPZR, w dniach od
2 do 7 bm„ przebywać będzie
w naszym kraju 5-osobowa. deCKR
legacja członków KC I
KPZR - pracowników rolnictwa.
Członkolwie delegac,jl zapoznają
się z doświadczeniami pracy parwlejsKlm,
tyjnej w środowisku
gospodarstw
funkcjonowaniem
w warunkach reformy
rolnych
ekonomlczne.l oraz formami pracy KC PZPR.

irańskie

Związkiem

!)l'awa i ata tutu dzi-ała.lnośc! u.równo Białe.go Domu jak i Kraj<)wej Ra.dy Bezpdeezeńs<ł:Wa·, w rezu[tacie j>ei<) udmału w tiene iorafi.·
skiiej.
Pr~ydi!'nt ośWll.aderqł,

p<>·

& Co czwarty Austriak w wieku do 40 lat co najmniej raz zanarkotyki. W Wiedniu dota.kle ma łO proc.
mlodych ludzi. Informuj!\ o tym
dane wiedeńskiego Instytutu narkologil, opublikowane w prasie.
w najwieluzym stopniu ·narkomanii\ dotknięci wą młodzi Judzie
w wicku 21-%9 lat.

sprawą.

Irak dementuje
doniesienia

Apel demokratów

wydawca Un
& Szwajcarski
Duggelln z Lucerny polnformo.
wał, że zamierza opublikować rejednej z najsłynniejszych
print
ksiąg w dziejach, księgi z Kel11
liczącej 1200 lat. Jest ona przepięknie iluminowana na wszystkich 680 stronach.
zakońezone do'
Prace zostaną
1992 r. Przewidziano nakład 1500
egzemplarzy, co zapewne spowoduje, że reprinty będą nie mnleJ .
kosztowały na rynku białyl:h kl'U•
ków co oryginał.

& Prezydium Centralnego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego na posledzen\u w dniu 28
lutego br. ·zapozna.to się z informacją o pneblegu społecznej dyskusji nt. koncepcji powołania Jn.
stytucjl rzecznika praw obywatelskich. Zwrócono uwagę na szerokie zainteresowanie społeczne tą

Rozmowv delegacii NBP
ata.nu USA, Thomasem Simon.sem..
Roz;m.owy te przebiegały w ba.r<b:o

& Stowarzyszenie branżowe zajpodało w
mujące się koniakiem
stolicy Francji, że w ubiegłym rona całym świecie
ku wYPito
o
128,52 mln butelek koniaku 1,6 proc. mniej ni:t w 1985 r.

& Pięt nowoczesnych masoweów ma otrzymać w tym roku
polski armator - Polska żegluga Morska w Szczecinie.
Trzy z nich to masowce o noś
ności po ~3,5 tys. ton, budowane obecnie w szczecińskiej Stoczni im. Adolfa Warskiego - „Wła
„Armia LuGomułka",
dysław
dowa" 1 „Ignacy Daszyńskl".· Dwle
jednostki o nośności po 38 tys.
ton powstają w Stoczni im. Georgi Dymitrowa w \\'.arnie.

rtajwiększy

RODZINA i PRZY,TACIELE

Redaktor techniczny

Wyprowadzenrn 7.Włok odbędzie
się w dniu 3 marca br. fwtorekl
o gndr.. 12 z kapllev r.ment:uza
~w. Franciszka pr;:y · ul, Rzgow•kieJ,
CORK'\, SYN, ZlĘC
I WNUCZĘTA.
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Na razie wszyscy czekają. Ty1ko nik>t ju:l

111ie je.st pewien

CZYJI~ BĘDZIE

NA. WIERZCB'U

O ZPDz. „Pa.lino" J>it1a1iśm7 w „DL" nieraz. Dziewiarski zakład z niemowlęcą produkcją. W starych murach nowe ma.szyny, wprowadzone tam realizowaną od lat
me>dernizacją. Modernizacją na którą zapracowano eksportem. sprzedażą starych maszyn, a przede wszystkim tanimi wyrobami z bawełny dla dzieci. Na te nowe maszyny, dodajmy, zarabiano wzrostem produkcji, z nie najwyższymi placami, trzymając się niezbyt opłacalnego asortymentu, gdy inni szybko przechod:fill! „na damszczyznę". Przy tym jak w mało którym
zakładzie, wszystkie zakupy obywały się bez
kredytu, za :l:yWe złotówki I „zielone".
Sta·r e mury i część w-tekowych, wyeksploatowany-eh un:ądzeń <>Macza niskie odpisy
amortyzacyjne, a to oraz niskie płace powoduje, że koszty wytwarzania są vr tym
zakładzie stosunkowo niskie. Zwłaszcza zaś
niskie były koszty w wykończalni „Pafino'',
która od lat prosiła sii: o modernizację.
Wydział ten mieścił si~ w dzierżawionych
przez zakład, stacych pomieszczeniach ZPB
„Alba". Ten bawełniarski zakład zapowiadał
od dawna, że po wygaśnięciu terminu (koniec 1987 r.), dzieTżawy nie przedłuży, bo
sarn musi się modernizować. „Pa.fino" winno zatem srukać innego miejsca w Lodzi.
Najlepszym wyqawała się „Bistona", o której nie wylrorzystanych powierzchniach i maszynach w Lodzi wiadomo od dawna.
- Dla nas, jako rady pracowniczej, eala
sprawa zaczęła się w listopadzie - opowiada Halina Lasota - przewodnicząca RP
w „Pafino". - Wówczas dyrekcja popro1lła nas o zaopiniowanie, jaki wariant przyszłości wykończalni wybieramy, jako najlepszy z punktu widzenia Interesów zakładu.
Czy dzierżawienie Pomleszeze6 „Bistony",
ezy przejęcie przez nią, (odkupienie) naszego nowego ciągu Wels11a-Bruecknera (którego część jut jesł, a reszta nadejdzie w
kwietni U).
Ta drul'a wersja oznaczałaby koniee naszej wykończalni.
To „Bistona" usłurowo
wykańczałaby nasze dzianiny. Ponlewał Jednak koszty wykończalnicze „Bistony" 1ą trzykrotnie wytsze nit nasze (kłania 11111 rtpnt
- przyp. A. 0.), a rentowno'ó nasza 1ę
proc. przy Ich 10 proc,, zdecydowaliśmy, ie
optujemy za wariantem dzierżawy. Rozmowy podobno trwały cały grudzień. Bez rezultatu. 29 grudnia zaproszono I nas de dyskusji. To było
NIEMILE SPOTKANIE.
Owsrern, z udziałem wszystkich - dyrekcji obu firm, przedstawiciel! organizacji partyjnych, związkowych i rad pracowniczych.
„Bistona" o dzierżawie nie chciała w og6le słyszeć. Nawet nie dała nam przedstawić argumentów.
Na kolejnym spotkaniu
- 25 stycznia - rad pracowniczych nie było. To, co Wiemy 'Z drugiej ręki od naszych szefów oznacza na razie oczekiwanie. Nihy minister jest za n.ami, niby
motna być · dobrej myśl!, ale„.

I księcia

KAżDY
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•

•

zmodeanizować awą wykończalnię własnymi
silami. Może poprzez zakup erefenowskiich
uni\dzeń, może stosując polskie rozwiązania.
W każdym razie tak, by nie zanieczyszczać
środowiska. Póki co z koncepcji wykończal
ni w „Bistonie" się nie wycofuje. Bo a nuż
własnej
wykończalni nie uda si«i: unowocześnić? To jednak byłoby zło konieczne.

W

Kieliszki
dla de Gaulle'a
cesarzowej•
•

•

• • ••

spr&wie NPafino" - „Bistona" zrobiło się głośno. Wspomniano o
niej podczas III Plenum KC partii. „Paflno", czując się zagrożone
przejęciem przez „Bistonę", wysłało alarmujący list do irenerał.a .Jaruzelskiego, a oba zakłady zaczęli coraz liczniej cdwledzać dzaennlkarze. 25 stycznia br. doszło z Inicjatywy łódzkiej instancji partyjnej do spotkania mediacyjnego, Były oble strony, dyrekcje, oriranlzacje partyjne, był wicemin! ster. Rad pracowniczych nie zaproszono.
Stanęło na tym, że zadecyduje ekonomia. To znaczy Biuro Studiów i Projektów
Przemysłu Włókienniczego opracuje wersję, jakiej chce „Pafino" I okaże, czyja
koncepcja jest tańsza.
CHCE ZYC

I bidy NMOn:ąd · działa w intere&Je - • IO zakładu - twiecdzl Zbigniew Frą,t0111ak przewodniczący Rady Pracowniczej
„Bi&tony". - Dla naa propozycja dzierżawy naszych pomieszczeń dla „Pa.tino" była za&kocreniem. Dowiedzieliśmy się o niej dopiero 29 grudnia, a w końcu stycznia 1987 r.
wpłynęło pierws'Ze oficjalne pismo od tego
zakładu w tej sprawie. A przecież cala historia trwa już drugi i::ok. To prawda, mamy w zakładzie sporo nie wykorzystanej powierzchni, ale to nie są powierzchnie uzbrojone. Blisko 6 tys. m kw. magazynów dzierżawimy kilku instytucjom.
Mamy własną
koncepcję przyszłości zakładu.
Choć niby
nowoczesny i gigant potrzebuje już modernl·zacjl. Bo trzeba było z bistoru przestawić
się na mieszanki z bawełtlą. Tekstlµ'Ownia,
pracująca przez 10 lat bex przerwy n.a trzy
zmiany jest już zużyta i właśnie ją modernizujemy. Może w tym roku, jeśli wstYstlro się uda, kupimy 6 nowych maszyn teksturnjących.

Po urlopie wróciła, Ja.k z
stauowień. Koniec z wyrę<
robić większe za.kupy, syn
caniu śmieci i ścieleniu łóż
dno. Pamięć im wróci, kiedy

Bowiem kooperacja jest u nas tak niedoskonała, że każdy woli sam wytwarzać produkt od początku do końca. Wychodzi najta:niej i z najmniejszymi kłopotami. I trudno 1ię dziwić, wszak koncepcja centralnej
dzie'W'iarnl dala się wSJZystkim w Lodm we
maki, a ile było zaitargów o jakość przę
dzy i dzianin„.
Dla nas d'ZJ~rtawa wvk.<>ńczalnl. dla "Pali:no" to
KONCEPCJA .NIB DO

pusto.
Po tygodniu atmoatera w
alny porządek 1nlkł. W Ha

Io

się,

PODCINAC ·

GALĄZ,

NA KTOREJ 8IEDZI

Dyr. Wojtas, n.acz.el.ny „Bistony", lllPl'awę
naświetla z iJ!lnej strony. Oto wi08ll" 1986 r.
podczas posiedzenia Rady Zrzeszeni.a Przedsiębiorstw Dziewiarskich postanowiono,
że
wykończalnia w „Bistonie"
powinna być
zmodernizowana. I t<> nie był wni<>sek tej
firmy. Dwa zakłady dzdewia.r11kie „Pafino"
i „Delta", której prezydent groził 'Lamknię
ciem farbiarni przy ul. 22 Lipca, potrzebowały na gwałt wykończalni. Stanęło na modernizacji wydziału w „Bistonie" - z maszyn obu zakładów,
prze% wymontowanie
niektórych niepotrzebnych (bo dostosowanych
do syntetyków, nie bawemy) maszyn tego
giganta. Koncepc.lę takiej moder'nizacji zlecono Biuru Projektów „Biprowlók" .
W
czerwcu proje'kt był gotów. Pomysł upad!,
bo

"DELTA"

SI~

WYCOFALA

choo oficjalnie tego nie zrobiła.
Klusek twierdzi, ie zakład będzie

Zanikają.ce

o,r.

L

usiłowal

Na Wystawie Sw.iatowej w Paryżu w 1900 roku
zwiedzających zwracały słynne już od lat
Emila Galle oraz ich liczne naśladownic
twa. Wiele firm prezentowało wyroby,
których
dekorację wykonano metodą trawienia barwnych
powłok szklanych. 'faństLa, a zarazem szybsza technologia usunęła w cień rytowanie i szlifowanie; wysoló:o cenione, n~~nie wytwarzane B'Zkl:o
ozdobne uległo na rzecz produkcji masowej.
Wiele fabryk francuskich do końca lat osiemdziesiątych XIX w. wytwarzało jedynie szklo cocpodarcze. Około roku 1890 nastąpił zwrot w produkcji i jej metodach. Przygotowano laboratoria
I warsztaty, w których miały zostać wypróbowane
nowe możliwości sz1ifowania i rzeźbienia szkła oraz pozłacania i emaI.iowania. Powstał sztab projektantów, szklarzy, grawerów 1 malarzy, którzy
wspólnym wysiłkiem zaczęli tworzyć przedmioty
szklane w „nowym stylu". Ten styl przesa:edł do
historii pod nazwą wiele mówiącą mieszkańcom
Lodzi - chodzi bowiem o secesję,
Trudno uwierzyć, że w całej Polsce jest tylko
jeden człowiek, który umie zdobić szkło w tamtym stylu i tamtymi metodami. Niespełna czterdziestoletni Ryszard Ramskl - łódzki rzemieślnik
niedawno odtworzył metodę Emila Galle. W
jego pracowni powstały szkła ozdobne wykonane
techniką wielowarstwową, któreJ tajemnicę dziadkowie zabrali do grobu.

Warsztat przy ul. Piotra Skargi 11klada 1i11 1
dwóch części. Jedną stanowi laboratorium alchemika, do którego wstęp jest wzbroniony, drugą
pracownia szlifierska, gdzie laika zagkoczyć może
obecność wiertarek dentystycznych. I to właściwie
wszystko. Reseta to dziesiątki albumów i katalogów muzealnych oraz dociekliwość i pasja artysty, który za wszelką cenę chce pokazać, że dziś
można zdobić szkło tak samo pięknie jak dawniej.
- Zacząłem zajmować się szkłem w Technikum
Technologii Szkla w Cieplicach Zdroju. R<>dzice
byfi zdobnikami szkła więc nic dziwnego, :l:e znalazłem się akurat w takiej szkole. W hucie szkła
kryształowego „Julia" w Szklarskiej Porębie bylem uczniem grawera szkła. W całym zakładzie
pracowało wtedy 800 osób, w tym 3 grawerów ja byłem iym czwartym. Już wtedy robiłem kilka poważnych prac, do których zaliczyć trzeba olbrzymi serwis dla prezydenta Francji Charlesa de
Gaulle'a; każdy kieliszek czy filiżanka wykonane zostały w 120 egzemplarzach. Gdy skończyliśmy,
zestaw, ledwo mieścił się do potężnego „Stara".
Grawerów szkła można dziś w Polsce policzyć
na palcach. Zawód ten wymaga zdolności artystycznych, opanowania trudnej i specyficznej tech niki oraz talentu, gdyż praca ta nie kończy się
na odtwarzaniu prac dawnych mistrzów. lecz polega na wykonywaniu - często skomplikowanych
w swej formie i ozdobie - zamówień współczes
nych. Wielkich zdolnośći wymagała m.in. praca
dla cesarzowej Iranu. Farah Diba też chciała mieć
niepowtarzalny serwis 1 wygrawerowanymi mono-

Jde-

pnerzedzltapcnnle 1 k1l~-

1lewor.mTWał

- Co alę dzieje w łTM d
wszy, Piotrek aż do pracy
mu: Ja nie mam w czym lś
żyła im swoją teorię.
- O co ci chodzi - rzuci
poczęta po urlopie.
- Na wczasach byliśmy '
Wszystko naraJ wywr1
razu.
- No właśnie mąż sz
trzeba by najpierw usiąść,
- Domowa narada? Tu
łeA, łe spodnie nie wytrzym1 .
a co dopiero głowa. Więcej
samej roboty. Wzięłam to 101l

PRZYJĘCIA

twierdzi dyr. Wojtas. Zdolność produkcyjna
naszej dziewiarni to 7,5 tys. ton dzianin
dziennie. Dziś robimy 4 tys. ton, bo nie ma
surowca. Ale kiedyś chyba będzie. Jeżeli
oddamy swą ,część wykończalni dla „Pafino" (a nie obejdzie się bez rozwalania murów i wyrzucenia 8 wielkich maszyn wykończalniczych), to na owe 3,5 tys. ton dzianin, które potencjaLnie moglibyśmy re>bić będziemy musieli szukać u.sługi wykończal
niczej w innej fabryce albo w ogóle
zrezygnować z tej produkoeji. To oznaczy co?
Wyir:zucić 150 dziewiarek i 6 tys. m
kw.
dziewiarni przeznaczyć na magazyny? ...
Zlecenie od ;,Pa!ino" na opracowanie lroncepcji przeniesienia ich dziewiarni i adapRPP HI
tacji jej w wykończalni „Bistony" powinno lftll R• •
być gotowe w marcu opowiada projektant ~ Biura Studiów I Projektów „Bipro.
włók" inż. Henryk Dłubak, Wszyscy nas.
popędzają, dzwonią,
dopytują się o !Ina!.
Przewidzieć go trudn.o. Ale już dziś wia<loPo baJ.u, s kaimawalowydl llPOtmo. to będ~
kań oprócz miłych wspomnień
nieraz pozostają trudne do wyJ'ABRYKA. W FABRYCE
wabienia plamy na obrunch.
wszya11klch
ppodyń.
Bo „Pafi.no" pOtStawdlo warunek.
Musi Zmor.a
kłopotów
sprawia
miet! w „Bistooie" własną wyk-0ńczalnię, wła Najwięcej
sne biura, magazyny, własne liczniki pa- rozlane czerwone wino, kawa
ry, energl!, ba, nawet własne laboratorium czy herbata. Można temu zarachoć po drugiej stronie korytarza je&t dzić.
laboratorium „Bistony". To nie będzie proPLAMY Z WINA
ste przeniesienie, ale spora inwestycja. Koszt
zabezpieczenia antykorozyjnego 1 m kw. far• Plam11 posypa6 natychmla.t
biarni wynosi 30 tys. oz!, koszt 1 m kw. pły
tek - 2--5 tys. z!, tyleż Ich położenie. Czy- po rozlaniu wina większą iloś
li 1 tys. m kw. farbiarni, to już 30 mln zł. cią soli, a po zakończeniu t1rzyA może trzeba b~zie stawliać ściany, pn:e- jęcia obrus uprać.
• Zdjąć obrus, przela6 ""'Z4tdlużać kanalizację,
trudna będzie sprawa
wentylacji. W sumie to będ11, spore koszty kiem i uprać.
• Zalać gorącym mlekiem I
dla producenta dziecięcej bi•lizny. W dodatku koszty eksploatacyjne wykończalni, plukać gorącą wodą.
•
Skropić sokiem i cytryny
która zmieści s-ię w „Blri<m!•" będą wyż
sze, nit starej wylkończalni, kt6ra mieści się i uprać w eorącej mydlanej
w „Albie", a dojdą jeszcze spore k<>l!zty wodzie.
• Zwllży6 plamt 2-procentodzderl.awy.
To wszystko odbije lic :n.a cenie wyro- w" wod11, utlenioną z dodatkiem
bów dl.a dzieci. Czy zatem gra warta bę paru kropli amoniaku I spłu
dzie śwleczk.1? Czy rzeczywiście zwyclę:l;ą kać wodą.
koszty, a nie emocje i sympatie? A j~li
ceny wyrOlbów dziecięcych maj11, nie pn.ekraczać określonego pułapu, bo z czyjej kieszenl ~zie się do nich dopłacać? A swoją drogą. jak trudno dogadać się zaklade>m
i ich radom pracowniczym. W 1983 r. pisaliśmy w ,.DL" o konflikcie „Pafino" „Polsport". Ten drugi zakl.ad, wówczas bez:
wrowców, miał tylko mury i n1e wykorzystane magazyny. ,.Pafino" zaś latało dachy. Sruriorządy samodzielnych za.kladów nigdy się nie dogadały. I każdv dalej swą
rzepkę skrobał -z:e zmiennym losem. Racje
załóg, racje społeczne miet1Zaj11, się w tym
tód:r.kim tyglu. a mury moją. Jak widać,
przestawienie silę n'l Inną produkcję, a zwła
szcza na tnne myślenie, j~ najtrudniejsze.

wytrzymal pler' \vyjściem 1 do• południu wyłozecld

jesteś WJ'·

jaśnlla.

spokojnie.
nogami, tak od

,. t wątek, eZJ' nie
11zmawlaĄ.
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opiero
m6wldywania na nieb,
m eo trseb&, alł
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na

obrusie
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· inie obrus namo. Można talde ,,
w wn>adku tk.aw białych, kt6rych
>tować pocierać
ejsca 5-proeentową
l!Wiltonym

lą.
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AGNIESZKA OSTAPOWICZ

zawody: grawerowanie

uwagę
szkła

sa. to w

slę C!lężka.
lamł

tką.

„

Wiele jednak zależy od pomocy resortu
oraz partycypujących w inwestycji zakładów,
m.ln. „Sandry", bo urzędowe ceny na przę
dzę teksturowaną nie pozwalają na osiąg.a
nie du:l:Y,ch zysków. A na surowiec wszyscy
czek:aj11. Jeżeli zaś zgodzimy się na dzierżawę powierzchni wykończ.alni dla „Paflno'', to uniemożliw! nam modernizację w!a&nej w}'t:ończalni w przyszłośoi. A kto zgodzi ·się

ein rnllcnych po.
tkich. Mąż musl
· 1minać o wyn.uskarpet - lru1 czystymi będ1ie

szkła

gramam4 i herbami rodowymi. Ryszard
był jednym z: wykonawców tego dzieła.
- Do Lodzi przyjechałem w roku 1971,
pochodzi moja żona. Ponieważ nie było tu tradycji zdobienia szkła, dlatego „rozkręciłem·• Spół
dzielni11 im. J . . Krasickiego, która otworzyła nowe Pllllkty przy ul. Narutowicz.a i Jaracza. Lódż
nie znała produkcji kryS'Ltalów. Wykorzystałem tę
1ytuację i w parę lat po przyjeździe I uzyskaniu dyplomu mistrzowskiego zdobyłem patent n.a
wzór użytkowy chodziło o chemiczny &posób
polerowania s~ i kryształów.
Pa.n Ram9ki stale współpracuje 1 Muzeum Narodowym w Warszawie, Tam, a także w Muzeum
Szkła w Jeleniej Górze, znajduje 1ię wiele jego
prac. Może wa·r to tu powiedzieć, że wielu fachowców 1 „Desy" przegrywało zakłady o pochodzenie jeg.o dzieł. Jedynie kunszt.ownle ukryte we
wzorach sygnaturki świadczą,
że są to prace
współczeene. Nic d11iwnego: łódzki ~emieślni:k wystawiał już swe prace w Paryżu, Monachium, Wiedniu i Padwie, gdzie wiosną zeszłe.go roku zysk.al
największy rozgłos. Tam bowiem pokaz.al sz'klo
zdobione metodą Galle. Na czym polega ta · zapomniana sztuka?
.
- Mogę jedynie pow1ed;r:ieć, że chodzi o wyzyskiwanie kolorów ze sozk!a. Biore wazon z huty może być przezroczysty lub kolorowy pokrywam specjalną miksturą, a następnie wypalam w
piecu. St.klo zyskuje nowe barwy,, które do tej
pory były ukryte w jego składzie chemicznym.
Następnie
graweruje się na takim przedmiocie
dowolny wzór, zaś stwoi:zony w ten apoeób kolor jest niezmywalny.
·
Kolor jest wieczny, ale szklo kruche l m.!11. na
tym polega jego piękno. Na ra-&ie jestem na etapie uzyskiwania zieleni i żółcieni. W niecllugim
czasie spodziewam się wydobyć u
szkła kolor
niebieskJ.
- Szkoda, :tie nasze muzea nie akupuj" tych
pięknych wyrobów. Skutkiem tego mówi R.
Ramski - g.tnie hii.storia rzemiosła artystycznego.
Obawiam się, że podobnie jak kiedyś , tajemnice
zostaną zabrane do grobu. Najciekawsze dla mnie
jest to, że wiele receptur z tamtych lat pozostało, jednak nie daje się uzyskać takich efektów. I właśnie to pasjonuje mnie najbardziej. Samemu dojść, jak to kiedyś robiono. Jak uvrskam
jedno - po jakimś czasie już mnie to nudzi
i 11zukam czeg-0ś nowego. Jeśli chodzi o metodę
Galle, to próbowali ją odtworzyć Rumlllli i Japończycy, zaprzęgając do pomocy komputery, ale
nawet im się nie udało.
Ostatnia wystawa w Padwie, to było wejśde
do jaskini lwa. Włosi znani są przecież ze znakomitych wyrobów artystycznych, produkowanych
ze szkła, metali szlachetnych, itd Ale i tam szkło
łódzkiego rzemieślnika zrobiło furorę.
Może warto wspomnieć. że dowiedział się

o tej
wystawie książę Liechtensteinu. który zamówił u
p, Ramskiego komplet zastawy do swojrj winiarni
WLODZIMIERZ MIECZKOWSKI
Foto: A. W ACH

Mały
łowego

antrakt podcz&1 karnawa.balu.
CAF -

lreneau RadklewlC'I

DZIŚ:
1/2 kl

gry~ej

mąki

-7
JOd

ac.

INY
(mo-

żna kaszę gryczaną zemleć w
młynku), 1/4 litra mleka, 3 jajka, 3 dag drożdiży, lyżec~a
solł, 8 dag smalcu do 1mdenia. Do okraszenia - •wieże
masło, może być stopione lub
podsmażone z cebulką. Oddzielnie p<>dana bryndza, mod:e być
prócz stopionego masła, tarty
żółty ser.
Wsypać do ga.rnka mąk,, wlać
gocące mleko (ale nie wrzące)
roztrzepać, dodać
cał• jajka,

161 rosblł dold.adn4e
6 aby cl.a1to wyroeł-a.

~l'zaną patelni~ wlołyć
.wcu, kłaść łyżki\ cla, się rozle3• na olm'\-

szkl smażyć z obu
em trzymać w piekarnie wystygły zanim
iii wszystkie. Ułożyć
sku, ponakładać
na
naioną cebulkę
lub
pi·onym rna.słem. Na.osypać kddy tartym
(eł)

mineralnych eo 10-

Rada

l

, obraniu. Do

Ziemniaki rełowane w mun·
durkach nie tracą tyle wita-

Obclątenle nadmierną pracą za\
kierowniczych nle zawsze J)rowat
zawa.lu, Nieza.dowoleni, nie usatr
dujący w pracy radości są bardz
kierowników".

I

iwanych na zimno
zlej subtelny imak.
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n.ła.
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Reaguj
na J)ostępowanlc
dziecka. możliwie szybko
I
przychylnie, okazuj stosowny
entuzja.zm i zachętę. Ustanó\V

1lenle funkcji
śnienia
czy
ni, ·nie zna.ina „choroby
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,ZŁOTĄ

Kielnia", W sobotę młodz~ż z techników budowlanych wojtvództw:
warszawskiego,
skiernieY.ckiego,
siedleckiego i łódzkiego rwalizowala o udział w finale ceitra!nym

Kłopoty Z WO(q ...
.„mają

od wczoraj lokator~ wyż
szych pięter bloków
na Jsiedlu
Wid~ew-Wschód. Naprawą awarii
mag1s_trali wodociągowej miei zająć się dziś pracownicy P'WKOŁ.
Ju~ro ciśn~enie wody powinro być
juz odpowiednie.

turnieju, który odbędzie
k<>niec marca w Bytomiu.

się

piosenki

Wszyscy chłopcy mają zapewnlony start w finale ogólnopolskim.
W piątek I sobotę w ZDR „Pol- Natomiast ci, którzy zajmą pięć
tex" odbywały się międzywoje pierwszych miejsc w Bytomiu wódzkie eliminacje XI Ogólnopol- otrzymają Indeksy szkół wyższych
s~iego
Młodzieżowego
Przeglądu - bez zdawania egzaminów wstęp
Piosenki. W imprezie zorganizowa- nych.
nej przez CKM i ZL ZSMP wzię
W.M.
ł? udział ponad 30 zespołów' i solistów. Do finałowego. nied":ielnego
koncertu. a zarazem do fi~·ału ogóln?polskiego przeglądu, kt°1bry odbędzie się w kwietniu we
roclaWitt. zak\valif!kowały
się grupy:
„Lira" i „Nie ma żartów" z• Kielc,
Sposób opłaty za ustawowe u„SAPO" i „Tubylcy betorfu" z
War:'zawy oraz „TRAKS" ·~ Ra- bezpieczenia komunikacyjne jest w
tym roku identyczny, jak dawniej.
domia.
Wzrasta natomiast wyS-Okość skladj
kl, która przy pełnym ubezpiecze( c) nlu wyno.si: pojazdy o poj. do 900
ccrn - 8 tys. z.ł (produkcji zachodniej - 10 ty.s.), poj. 901-1250 12 tys. (14 tys. zł), 1251-1500 oplata 15 tys. (produkcji zachodnie.I 17 tys.) I p-cywy±ej 1500
Niedawno pisaliśmy o zatrzy mantu ccm - 22 tys. zł (pojazdy produprzez milicję dwóch kolejarzy, pra- kcji zachodniej - 25 tys, zł).
cującycb w stanie nietrzeźw m. z
Pełna składka roczna za przy.
Informacji, przekazanych nam przez czepy specjalne (W tym camp!ngorzecznika prasowego WUSW. "' ynlka- we i ciożarowe) o ładowności do
Io, te byli oni pr:ir-:-·"a~t stacji
"
Mdź-Widz<>w. Natzelmk stacJI przy- 2 ton wynosi - 2 tys. zł, za ciąg
~ nam jednak plsll'o«\eJa~z 1t 1orym ni ki 2,5 tys .. zł. Zą motocykle
zat~~':iienJ ·w ;;.-;-,;~nowni Ló~t b,vll i wózki ' Inwalidzkie oplaca się
lokomotywowni Lódź-Kallska. c oraz składkę w ograniczonym z:akresie
m.v się więc w obowiazku przep iuje-1 i wynosi ona 1200 zł, a dla motozalogę stacji Lóciź-Widzew, mim rosi~ rowerów - 600 zJ.
pomyłki doszło nie z nasze.ft" wl~
Inwal!dti, którzy są po.si.adaczay,
< ~bJ
ml pojazdów mechanicznych uży-

!"

pospieszny, odjeżdżający z Ło
dzi o 6.55. Kupiła bilet, a przy
okazji również powrotny.
Jakież bylo jej zdziwienie,
gdy
zupe!nie przypadkowo
dowiedziala się. że interesujące ;ą
pociągi od dluższego już
czasu
są odwolane! Poszla więc .zwrócić bilet i pyta, dlaczego
pociąg nie jest wykreślony z rozkladu? Bo teraz ciqgte coi
się zmienia uslyszala w odpowiedzt i musieltbyśmy wciąż
wywieszać nowy rozkład; takie
to już czasy, że tr~eba pytać.
No to pytamy: czy „Orbisowi" nie wstyd?
(ab)

Jednci z nciszych
czytelniczet
wybieralci
się
do Krakow t
gdzie muslalci być w poludni l,
Poszlci wtęc do „Orbisu"
prz ·
ul. Piotrkowskiej i znalazła i<~
wiszącym tam rozkładzie
jaz) 1v
._dy
______________________
v
odpowiadający jej
pocią• -

Pomysł przedstawienia
łódzkiej fabryce wynika

kolekcji polskich dywanów w
z tego, że stoisko „Textillmpexu" w
Hali Sportowej jest zbyt małe, aby można było pokazać wszystko, co zasługuje na pokazanie cudzoziemcom.

NIEPOTRZEBNE?
Drobiazg? Może I tak, bo w koń
cu !le warte moga być te kapsle..•
Ale tu chodzi o coś więcej. Ktoś
kiedyś wymyślił i słusznie akcję zbierania kapsl!, vi sklepach
wystawiono pojemnik!, nawet udało się przekonać ludzi, żeby coś

...

wanych do celów niezarobkowych,
płacą o 50 proc. taniej, przy czym
obniżka dotyczy tylko jednego pojazd u.
Blankiety opłat prześle PZU zmotory'Z<lwanym w marcu.
W.M.

Z

sądu

Wl.A.MYWACZE I ZLODZIEJE
SUROWO UKARANI
Jeden z nich - 24-letnl Sławo
mir D. był robo1ln11tiem transportowym w Pabianickich Zakładach
Tkanin Technicznych, drugi - 26-letnl Zbigniew B. pracownikiem
fizycznym w Przedsiębiorstwie Budowlanym w Pabianicach. Obydwaj
byli już karani. Trzeci - 20-letni
Przemysław Z. uczęszcza.I do III
klasy Zasadniczej Szkoły Budowlanej. Wszyscy odpowiadali przed Są
dem Wojewódzkim w Lodzi z przepisów ustawy o szczególnej odpowiedzialności karnej,
W nocy z 26 na 27 lutego 1986 r.
dokonali włamania do sklepu spożywczo-przemysłowego w Pawlikowicach. Z magazynu zabrali alkohole krajowe I zagraniczne oraz
wyroby tytoniowe i czekoladCYWe
wartości przeszło 405 tys. zł. N a
włamanie
pojechali samochodem
ojca Przemysława Z. Lup przewie:fli do Sławomira D., który „wypłacił" Im odpowiednie kwoty za
współudział.

do nich wrzucali. I teraz ci ludzie, którzy przychodzą do sklepu przy ul. Nawrot 13, widzą (O
całej
sprawie poinformował nas
właśnie klient), że to nikogo nie
obchodzi. Czy przyniosą kapsle raz
jeszcze? ...

TELEFON DLA RODZICOW
33-24-99 _ porady wychowawcze, czynny od poniedziałku do
piątku w godz. 13-18.

Pogotowie MO
straz Pożama
Pogotowie Ratunkowe
Informacja służby zdrov.ia
Informacja telefoniczna
Informacja lrnlejowa
Informacja PKS
Dw. Centralny
Informacja kulturalna
Pogotowie ciepłowniczp,
Pogotowie energetyczne
Lódi Północ
Lódź- Południe

74-3

74-2• -35
a-19

Pogotowie gazowe
74-55-23; 74-66-95, . 992
Pogotowie dtwlgo'll'.e
f
74-87-66 14' .
•40-łl
TELEFON ZAUFANIA · 33 _ _
37
37
Ml.ODZIEŻOWY TELEFON
ZA·
UFANIA - 33·50-66 czynn y od

godz. 19 ,;Nawró-

teatry nieczynne
MUZEA

998

5:;:

IW AN OWO
Dang" 111, 17 .15,

-

„Mlstrzynj
Wu
od lat 15 godz.

chiński

19.30

PRZEDWIOSNIE - „Nie kończąca
sle opoWieść" - RFN b.o.
godz. 15, 17, 19

WLOKNIARZ - ,,Nad Niemnem"
cz. I I II - pol. od lat 12,
godz, 9, 12.15, 15.30, 18.45

Pozostałe

36-5

zamknięty

TEATRY

997

999
36-1 5-19

17.30, 10. Seans

iOdZ. 11.

POLESIE - „Nad Niemnem" cz.
I I l i pol. od lat 12
godZ.
15.30, 18.45

cony''

mSTORII RVCHU REWOLUCYJNEGO (Gdańska 13) godz. 11-11
POLSKIEJ WO.JSKOWE.J SUJZ·
BY ZDROWIA (Żeligowskiego 7)
godz. 10-13
Pozostałe
muzea nieczynne

• • •
zoo -

czynne w godz. 9-15.30
(ltasa do godz. 14.30)
PALMIARNIA
czynna "W godz.
10-16 (prócz poniedziałków).
KINA

BJ\t.TYK „Niesamowity jetdzlec"
USA od lat 18 godz. 8.45, 15,

Dziennikorzo
W Klubie Dziennikarza czynna
jest wystawa rysunku satyrycznego
Wiesława Fuglewicza zmarłego
w 1982 r. wrocławskiego artysty.
Ekspozycja zorganizowana została
z okazji jubileus7U 30-lecia „Karuzeli". z którym to pismem W.
Fuglewicz współpracował przez :wiele lat.
-

PKS do Rzeszowa
Od dzisiaj wznawia kursy - po
przerwie - autobus do RLeszowa. Odjazd z Dworca Centralnego o godz. 6 (przyjazd - 13.48). 1 Rzeszowa
6.10
(przyjazd - 14.05).
(ab)

półtoramiesięcznej

Telewizja i prasa namawiają nas
do oszczędzania - zgaś niepotrzebW.'t\I.
ną żarówkę, nie wyrzucaj na śmiet
nik butelek itd„ itd. A jednocześ
nie człowiek widzi palące się w
dzień latarnlr (nie tylko wtedy,
gdy sprawdzane je~t Ich działa
nie), a sklepy nie chcą przyjmować butelek. bo np. nie ma pojemników.
Od piątku w L6dzkim Ośrodku
(ab) Sportu przy ul. Worcella 21, trwa
kiermasz wyrobów przecerionych.
Za obniżone q 30-40 proc. ceny
można kupić nr.in. wyroby
dziewiarskie, tkaniny. pościel, zabawki i wsrtelklego rodzalu konfekcję.
Do czwartkowej relacji z III Zjaz- Są też stoiska „Mody Polskiej", i
du PRON w d!delnłcy Lódt-Wid:r:ew rzemiosła. Jak się można spodziezakradła się nieścisłość. Znlekształ wać, klientów nie brakuje, a w
najdłuższą kolejkę zobacUlśmy nazwisko jednegó z dysku- sobotę,
tantów p. Wiesława Tylsklego. czyllśI11y przed ladą z„. obuwiem,
Przepraszamy.
(Wit)
co jest właściwym odzwierciedleniem ,,-sytuacji w te.l dziedzinie.
Klienci kupują przecenione buty
Skazani zostall: Slawomlr D. na zimowe. Na kit!nnaszu motna też
8 łat pozbawienia wolności, Zbig- kupić tańsze o tysiąc złotych spodniew B.- - na 6, a Przemysław Z. nie z grubego materiału oraz„. ką- na 5. Poza tym wszyscy na ka- Piel6wkl.
•
ry po 6 lał pozbawienia praw publicznych I po 500 tys. zl grzywny
Jak nam powiedziała wczoraj
oraz konfiskatę mienia w całości. przedstawfc!elka
,Otexu" Iwona
Na rzecz GS „Samopomoc Chłop Talacha - największą popularnoska" w Pabianicach zasądzono od śclĄ w ciągu trzech dni sprzedanłclt kwotę równą wartości zagar- ży (w niedzielę
handlowano od
niętego mienia. Wyrok jest nie- godz. 10 do 16) cieszyły się _kom·prawoinocny.
plety pościelowe, kołdey I właśnie

1edzielę też się handluje
•Stoiska w Hali Sportowej zostawe wtorek o godz. 18.
W.M.

ną zamknięte

ścisłości

Dla

z kroniki

A DDK Górna (ul. Siedlecka 1)
zaprasza na dwie dzisiejsze Imprezy: o godz. 16.30 - otwarcie wystawy malarstwa Bronisława Matszala, a o godz. 17 wieczór
autorski Ewy Filipczuk.

zawiadomiła

DUSW ł.ódź-Bałuty o
do 1el komórki. Sprawcy, którymi okazali ~le 34-letnl Jerzy G. I je!(o rówieśnik Jerzy o„ urwali skobel. wyrwali
kilka desek t ukradh ..• węgiel, wartości tysiąca zł. Obaj osadzeni zona stali w areszcie.

MO

MAJSTERKOWICZE

A Towarzystwo Przyjaciół Lodzi
I LDK przypominają łodzianom o
Jutrzejszej imprezie pod nazwą,
„Parada przebierańców". Odbędzie
się ona w LDK (ul. Traugutta 18 •
Początek o godz. 17.30.

włamaniu

W Pablan.icach, zatrzymano
gorącym uczynku czterech złodziei
- 26-letniego Ryszarda R„ 24-letnlego Dariusza J„ 34-letniego Wło
dzimierza G. i 26-letn!ego Mieczysława K„
którzy ze Społecznego
Przedsiębiorstwa
Budowlanego,
gdzie pracowali. ukradli mozaikę
parkietową I inne materiały, ws.rtości 26 tys. zł.

KROTKA PRZEJAŻDŻKA

W południe mieszkanka ul. Lubeckiego zawiadomiła milicję o
•kradzieży jej „malucha''
zaparkowanego pr.zed domem. O godz. 16.
pooczas kontroli drogowej w Dobrej, fur1kcjonarluS'Z ze- Strykowa
zatrzvm!lł sprawców, którymi okazali !tę 23-letni
Krzysztof M. i
Z ZIMNA?
dwaj nieletni.
Mieszkanka ul. Sierakowskiego
(ab)

A Politechnika Lódzka organizuJe cykl wykładów o energii Jądro

wej, adresowanych głównie do nauczycieli I uczniów szkół średnich.
Pierwszy wykład z tego cyklu odbędzie się w najbliższą środę o
godz. 16.15 w audytorium Ch-1 w
pawilonie chemii (wejkie od ul.
Żwirki 36 lub ul. Żeromskiego 16).
Wykłady prowadzić będą pracownicy PL.

A Polskie Stowarzyszenie Jazzowe - Agencja Koncertowa w Lodzi
zaprasza na organizowany 12 bm.
o godz. 19 w salt koncertowej Liceum Muzycznego (ul. Sosnowa 9)
galowy koncE'rt pt. „Jaz:r TOP '86"
z udziałem najpopularniejszych polskich wykonawców .Jazzowych. BIiety są już do nabycia w siedzibie PSJ przy ul. Piotrkowskiej 5il.

h..Q07.ULQ..177..Q/~~.D»7.//H//D7~

ANONIMOWl ALKOHOLICY
tel. dla ludzi z problemem alkoholowym - 57-31-ł2 (poniedziałek piątek 17-'•'l).

TEA'I"R 77 -

WAZNE TELEFONY

D IO

ORMO

.~-----------------------W.D7'.D7'//./HD7.////.D7HH.D7H/.D7D7Z'Hh97/H/~/U'h97/./7.D'./»'7/ZW"AU~.D7AUDA'.h?O'.Q
ponledzlalku do piątku w godz.
12-18.
TELEFON ZAUFANIA dla kobiet
z clątą problemow11 - 57-40•33
w godz. 12-22.

zakładów

dla zakładów pracy· w aspekcie politycznym, gMpodarczym I militarnym.

Samodzielna
jednostka
ORMO
przy MPK w Lodzi liczy 264 czlonkpw. Działając wspólnie z milicją
i Towarzystwem Trzeźwości Transportowców, ormowcy z MPK skontrolowal! w ubiegłym roku 45 tys.
'poja.zdów oraz wnieśli 8 tys. usprawnień w ruchu drogowym. W
sobotę, podczas uroczystości z okazji 41 rocznicy utworzenia ORMO.
polowa działaczy MPK otrzymała
wyróżnienia. Samodzle\na jednostka
ORMO otrzymała list gratulacyjny od ministra spraw w.ewnętrz
nych oraz Honorowa Odznakę Miasta Lodzi. Poszczególnm członkom
ORMO przv \'Yf PK wręczono odznRczertia: „W służbie narodu". „Za
zasługi w obronie porządku publicznego",
.,Za usług• dla województwa lódzkie!!O"' oraz „Zasłu
żony działacz ORMO".

W.M.

W sklepie- spożywczym przy ul.
Nawrot 13 leżą trzy worki I tekturowy karton pełne przyniesionych
przez klientów kapsli, których nikt
nie odbiera. Wkrótce sklep ma być
remontowany, i jeśl! kapsle nie
zostaną zabrane, wyrzuci się je na
śmietnik.
·

dla

Honory

całej

WKO, wy-

przeprowadz.oną dyskusję,
określono bieżącl' zadania obronne

pracy i

W oparclu o referat wprowadza-

Fabryce Dywanów ,,Dywi'lan" w Lodzi, uczestnicy targów „Interfashion" będą mogli bez przeszkód obejrzeć, dotknąć I wybrać to, co najbardziej przypadnie im do gustu,

dl k'erowców

Nie ten adr „s

I

jący przewodniczącego
stąpienia
dyrektorów

Pod przewodnlclwem prezyde.nta
Lodzi Jarosława P.etrzyka, obradował Wo.lewódzk1 Komitet Obrony w Lodzi. Tematem posiedzenia była ocena realizacji zadań
obronnych zakładów przemysłowych
w warunkach re.formy gospodarczej.

D anowo mozaika

Egzamin :r.: przedmiotów zawodowych odbył się w Zespole Szkół
Budowlanych przy ul. Kllińskiego
159 w Lodzi. W kateg·orli budownictwa ogólnego wzięło udział 41
uczmow, z których najlepsi okazali się: Krzysztof Michalski z
Zespołu Szkól
Budowlano-Geodezyjnych przy ul. Skrzydlatej
w
Lodzi, Dariusz Pierzchałka - także z tej samej szkoły oraz Wojciech Gałązka z Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych w Wairszawie. Zespołowo zwyclęfył zespól technikum z ul. Skrzydlatej.

Ważne

Zobnd· WKO w lodzi

Tylko dla uczestników „Interfashion"

p<>d

W specjalności - urządzenia sanf.tarne (13 uczestników) - pierwsze miejsce zajął Andrzej Molak
z Zespołu Szkól Zawodowych w
Mińsku Mazowieckim,
drugi by!
Paweł
Popielski z
Zasadniczej
Szkoly Budowlanej w Warszawie, a
trzeci Dariusz Królikowski z Zespołu
Szkół Budowlanych nr
3
przy ul. Kilińskiego 159 w Lodzi.

Przegląd

sta:-ł"all

S

r zkiej młodzieży

akońc:zyły się el!rrnacje okręgowe
szesnaste edycji
Turnieju Wiedzy i :miejętn ości Budowlanych „Złota

'*

amych dywanów będzie ok. 500 sztuk. Pełną kolekcję
swych najnowszych wzorów pokażą wszystkie liczące
_
się w kraju firmy: „Kowary". tomaszowski „Weltom",
„Welur" z Kietrza, „Novita" z Zielonej Góry I białostocka „Agnella". Oprócz dywanów będą także wykładziny
i chodniki. Na powierzchni tysiąca metrów kwadratowych, w

WOLNOSC - „Dawno temu
Ameryce" USA od lat 18
godz. IO, 14, 18

w

WISI.A - „Bohater roku" (pot.)
od lat 15 - godz. 10, 12.15, 15,
17.30, 20
- „Sygnał ostrzegawczy" - USA od lat IS godz. 10,
19; „Przyjaciel wesołego diabla" - poi. b.o. godz. 12.15, 14.30,
17
STUOIO - _.Trzy stopy nad ziemią" poi. od lat 15 godz.
17, 19.30
ZACHĘTA

STYLOWY - „F /X" USA od lat
ta godz. 18.45, 19
TATRY MALE-STUDYJNE - ,_Aktorzy prowincjonalni" - poi. od
lat 18 godz. Hl, 18

DKl\I - Iluzjon - Cykl „Ameryka inaczej" godz. 15.30, 17.45,
20.

11; „P!erjcleń 1 róia'•
(poi.)
b.b. godz. 12.15;. „Czas r1adzlM"
Cpol.1 od lat 15 - godz. 19.30

OKA - „Nieoczekiwana
Zinlana miejsc" USA od lat
15
godz. 8.30, H, 16. DKF - godz.
,18.30

STOKI - ,Bolek I Lolek na Dtl•
kim zacllodzle" (poi.) b.o. godz.
16; „c.K. Dezerterzy" 1pol.) od lat 18 - godz. 18

GDYNIA - Kino no!l stop, godz.
9-22 „Tootsle", USA od lat 15,
HALKA - „Klasztor Shaolin" Hongkong-Chiny
od lat 15
godz. 15
l\!LODA GWARDIA - „Lubię nietoperze (poi.) od lat 18 godz.
IO, 17.15, 19.30; .,czy leci
z
nami pilot?'' (USA) od lat 12 godz. 12.15, 15
MUZA - ,_Indiana Jones"
USA od lat IS godz. 16, 18.15
1 MA.JA -

„Porwanie w
tlurllstanie" - poi. b.o.
16 „Dramatyczny lot" od lat 15 godz. 18

I

TATRY - · .,'l'hals" poJ, Od lat
18 godz. 15.30, 19.30.
Przegląd
Filmów WFO An11y Górnej
I
Lubomira Zająca: „1
zaczęli
mówić chlop1" 1
„stowarzyszenie
Teatralne
Oardzlenlce·•,
„Przychocl.zlmy
odchodzimy
czyli Pl Will ca pod Baranami".
„Do schyłku dnia" godz, 17.30
SWIT „Bolek I Lolek
Dzikim ZacllOdzl~·· poJ.
godz. 16, „Seksmlsja" od lat 15 godz, 18

na
b.o.
poi,

Aleksandrów - Kościuszki 4,
Zgierz - Sikorskiego 16, Oą•
b~owsklego

10.

Ozorków
17.

-

DYŻURY

Arłnll

Czerwonej

SZPITALI

Chtrurgla urazowa Szpital
im. Radltńsklego (Drewnowska 75)
Neuroclltrurgla - Szpital ;m.
Barlickiego (Kopcińskiego 22)
Okulistyka - Szpital tm. Barlickiego <Kopcińskiego 22)
Chirurgia dzlech:ca
szpi•
tal Im. Biernackiego cPabianlce,
Karolewska 68).
, t.aryngologla dziecięca - Szpt•
tal Im. Konopnickiej
<Sporna
36/50)
Chirurgia
szczękowo-twarzowa
_, Szpital lm. Barlickiego (Kop.

Tiu-

SO.TUSZ - „Moryc z ogloszen\ogo słupa" - NR!;> b.o. godz.
16, „Honor Prlzzi.cll" - USA
od lat 18 godz, t'l.30

godz.
rum.

ZLOTA .JESIES' '-· „Cotton Club"
od lat Ul godz. 18

L11ryngologla
Szpital tm.
Barlickiego (Kopcińskiego 22)
Toksykologia - tn«tytut
Medycyny Pracy <Teresy 8\

POKOJ - „Król Drozdobrody" czes.-RFN b.o. - godz. 15.30;
„Protector" - USA od lat 18
- godz, 17; DKF - godz. 19 „ seans zamknięty.
ROMA - ,_Ucieczka z Alcatraz"
. (USA) od lat 15 godz. IO, 14.30,

APTEKI
Mickiewicza 20, Nlciarnlańa 15,
Dąbrowskiego
89,
Lutomierska
146, Ollmpljsk'a 7a,
Piotrkowska
67.
Pabianice - Annll Czerwonej T,
Konstantynów - ·Sadowa 10,
Gtowno - r.owlcka 33.

ctńsktego 22)

Wenerologia
przyc!lodn1a
Dermatologiczna (Zaltatna 44)
Doratna pomoc
Zapolskiej l od 17-7 rano w
w dni wolne od
bę
Tel. 43-39-72

okullstyczna ul.
Gablne1 czynny
dni pcwszednle,
pra~y całą dowew 68.

WU///'

„DZ JENNIK

ŁODZKI" -

dziennik Robctnlczej

Spółdzielni Wyd&wnlczej „Prasa-Ksłązka-Ruch". Wydawca: ł.6dzlde Wydawnictwo Prasowe, Łódź, ul Piotrkowska 9S. Druk:

Prasą WJt Zakłady Graficzne w l:..odzl. Redaguje kolegium. Redakcja: kod 90-103 Łódź, ul. Piotrkowska !IG. AdrE'3' pocztowy: ,.DL" Lódź, skr poczt. 89 Telefony: centrala
32-93-00 (łączy z wszystkimi działami). Redaktor naczelny: Henryk Walenda 36-45-85; zastępcy redaktora naczelnego: 84-06-15 I 33-07-26; sekretarz odpowiedzialny

i n '~ekretarz: 32-04-75 sprawy miasta: 33-41-10, 33-37-47; społeczno-ekonomiczne: 32-28-32,
dz. ła )CZności z ezytelnikami, interwencje I Telefon tJslu gowy: 33-03-04; sprawy terenowe:
74 - 72 - -Ol i 74-71-30. Ogłoszenia i nekrologi - Biuro Reklami Ogłoszeń,
Łódź, ul. Piotrkowska
nie 0< dpowiada). Warunki prenumeraty podaj!\ oddziały PUPiK RSW „Prasa-Książka-Ruch"
4

DZIENNIK ŁÓDZKI 51 (12 ZGl)

B-1

•

33-10-38; ~otoreporter: 33-78-97: kultura i oświata: 36-21-60; sport
32-08-95:
32-23·05 (rękopisó\v nie zam6wlon;rch redakc.fa. nie zwraca)Redakcja nocna:
96, tel. 36-49-70 i uL Sienkiewicza 3/5, tel. 32-59-11 Cza treść ogłoszeń redakcja
oraz odpowiednie urzędy pocztowe.

PIEC &azowy czteropalnikowy (nowy) - sprzedam. 78-85-16 rano lub
20700 g
wieczorem.
MAGNETOFON „ZK 140",
pralkę
RTV,
stolik
1prze„Swiatowid" dam. 51-21-57.
20785 i
WARZYWNIAK - 1przedam, Tel. 34-38-95.
20588 I
„ WELTMEISTER 120" sprzedam. 34-18-45 po 17.
dziewiarski\,
MASZYNĘ
overlock, at,bnówkę sprzeprzemysłow' dam. 52-94-13.
aprzedam.
BOKSERA 20754 '
34-30-83.
SZNAUCERY miniaturowe oraz jamniki
aprzedam. Tel. 84-17-99.
20783 '
- kupię.
UMYWALKĘ
Tel. 86-63-78.
20809 I

JU2: 7 MARCA 1987 R.
najpopularniejsze
ZAKŁADY SPECJALNE
TOTALIZATORA
SPORTOWEGO

....·

.

TOT~łZ~TO!' _SPORTOW!.

~z OKAZJI,~

DNIA
KOBIET
Wszystkim Paniom oferujemy najwyższe, miliono·
we wygrane I cenne nagrody rzeczowe:

ee
e

e

e

5 .samochod6w osobowych FSO 125p
5 ciqgników „Ursus" C-330
15 samochodów osobowych Fiat 12.6p 650 E
Standard
10 wygranych pieniężnych po 300.000 zł
10 telewi1orów kolorowych „Elektron".

Ponowie, nie zapominajcie, że kupon Totalizatora
Sportowego jest najbardziej oczekiwanym upominkiem dla każdej kobiety.
Tani I frapujący, kosztuje tylko 125 zł I bierze
udział we wszystkich losowaniach.

WYGRANE I NAGRODY CZEKAJĄ
NA SZCZĘŚLIWE KOBIETY.

Wszystkie kolektury przyjmują zakłady tylko do
351-k
piątku, 6 marca 1987 r.
RHI -

HBR•

R

•••• _,_,.,.,.,.„. ,.„ .•. ,.
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r11.
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11 " ' " • ,_,

2SPRZEDAM działkę
• hektarową wśród lanad
sosnowych
sów
w gminie Osjarzeką
ków woj. Sieradz, nadającą się na urządze
nie ośrodka wypoczynskr.
kowego $widnica
poczt. 41 kod. 58-100.
52-P
- sprzedam.
DZIAŁKĘ
Tel. 48-23-92.
20723 g
DZIAŁKĘ budow1aną w
Kolumnie (os. Li?_2wa)
Wiadosprzedam.
mość: Lódź, Marchlewskieio 77 /57 wieczorem.
20698 g
DZIAIJKĘ w Sokolnikach
sprzedam.
notarialnie
31-94-54.
20743 '

11

-5_

H•

n e

n

I

F I H

8500 m Olt'O•
o- ,, •••.•• , .•... ,..... „ .•
drzewami
•1•1
• 1 • 1 · 11 ••w •.•••
wocowymi w Justyno- •••
l\ll I l•lłll • lllli'-1 ... -.w• mi I łłł 1
wie - 1pr:r:edam. Li- , ,, •••••••• , • • ' ....... '•' „
sty 20750 Biuro Ogło
szeń, Sienkiewicza 3/5.
STARE wazony ze ukła,
DUŻĄ willę, earai:e, poporcelany, figurki oraz
mieszczenia na pracowinna drobiazgi - ku- 1pr:ttnię (Polesie)
Listy 20760 Biuro
pię.
dam. Listy 20597 Biuro
Sienkiewicza
Ogłoszeń,
Sienkiewicza
Ogłoszeń,
3/5.
3/5.
„RUBIN" 714.p, „RadmoI rozpoczęt,
DZIAŁKĘ'
ra", „Dam• Pik", kow
budową aegmentu
lumny: 40; 25 W
Lodzi zamienię na 1aZgierz,
t5przedam.
mochód. Tel. 36-13-17
Witkacego 1/104, bl. 50.
203Z8 I
20824 '
aprzedam dom FOTO powiększalnik PILNIE
z działki\
(drewniak)
color sprzedam 87-17 54
budowlaną. Tel. grzeczn.
4336 i::
(16-20).
52-17-23, po 18.
„Singer"
OVERLOCK
trzynitkowy, błam ka20768 '
z
murowany
czarny
DOMEK
rakułowy
sprzedam. Tel. 31 ·97 .q9,
garaż
wygodami,
20682 g
sprzedam. Ruda Pabianicka. Tel. 48-64-90 po KREDENS mlc:dzywojenny - aprzedam. 78-70-23.
207ł6 I
16.

DZIAŁKII;
dzoną z

„. „
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ZAKŁADY PRZEMYSŁU PO~CZOSZNICZEGO
IM. MARIANA BUCZKA „ZENIT"
w lodzi, ul. Sienkiewicza nr 82/84

5
5

ZATRUDNIĄ

~

~

ZAB·AZ

-

S
S
E

=
~

wykształcenie wył· ~

§

A PLASTYKA - wymagane
sie - kierunek w1ornictwo pr1emysłowe,
• MAGAZYNIERA - 1-ca kierownika maga1y·
nu, gł. surowca - wykSit. średn. włók.,

.5

5

A KRAJACZA-ł:N'11ROLIGATORA

5

5
5

5

oraz

s=

A d1iewiarzy pończoSiników,
A pracowników niewykwalifikowanych do przy·
„
uc1enia w 1awod1ie pońc1osznika.

-55
-§
-5

Zakład nie przyjmuJe osób po samowolnJ'lD porncenłu

:
:

~

5
=
S

§-5
5
5
-

pracy.

-

5

udziela:
Oferty przyjmuje i szczegółowych inrormacjl
:
osobowy, zatrudnienia i plac, Ł6dź, ul. Slenklewtcza
5
nr 8Z/84, tel. bezp. 36~18-01.
;
1084-k
hll 11D11112111111111111111111111111 IIIIIII II II IIIli Ili li llllll llll li llllll Ili I IIIIli IUUłł
dział

=

trzypokojowe J!IDWllllllllllllllllllllllllllllUllWDmmmlllllllllllllllllDlllllUUlllllllllllł!.

ZAMIENIĘ

~!~sk~\a ~:..~era~:y:~2.

5

pojazdową.

S
=

0

CENTRALNY OŚRODEK BADAWCZO·
ROZWOJOWY PRZEMYSŁU ARTVKUtćW
TECHNICZNYCH I GALANTERV JNYCH,
Łódź, ul. Hutora 65/67

;iu~~ ~~~~z~~ty ~r:~: §
pj~~~i~zJ,&5 • lokalu na §
0

mechanikę

52-14-12.
LOKAL z

~~~a~ 0T;f. u-1f~67~yna- . §
20734 g

.. ... .•..

=

MATEMATYKA 78-52-85.
2770 g
Balcerek.
fizyka.
MATEMATYKA,
84-44-35,
Wrzask,
20268 g
81-64-09.
MATEMATYKA w zakszkoły łredniej,
resie
matury. Szmuk, Wioś
larska, 20/22' m. 104 bl.
podło1019834 g
WYKŁADZINĘ
56.
w, drewnopodobną
PODEJMĘ prac• w sektorze prywatnym (oprócz
kupię. 48-91-94.
szycia). Nowotk 80/5.
20749 I
3532 li
DRUT kwiaciarski - kuPRZYJMĘ szycie spodni.
plę. 36-26-02, wieczorem.
20757 g
36-59-97.
20799 I
CHAŁUPNICTWO
kupię.
NAMIOT 33-39-94.
przyjm'!.
20670 I
55-88-23.
20771 g
pingpon1owy kuSTÓŁ
3308 g POSIADAM lokal przyjpię. 51-16-60.
Tel.
mę chałupnictwo.
dziewiarską
MASZYNĘ
86-10-80 po 16.
Tel.
„6" sprzedam. 20813 g
20004 g
16-93-11.
poszukiwane.
„PHIL.IPS" 26 cali PAL./ MODELKI
osobowe,
Dokładne dane
(gwa11ancja)
/SECAM
wymiary, zdjęcia przegpn;edam. Tel. 16-93-11.
„Informa Consult"
siać
20003 g
s~rytka 18.
Łódź 6,
stolbudowski,
DOMEK
20657 g
skrzyni~ „Golfa" sprzetynkarzy.
dam. Piotrków 265-30. ZATRUDNIĘ
Tel. 86-43-17 po 16.
3733 g
20741 g
dwuigłowy,
ZYK-ZAK
(stażys'tkę)
FRYZJERKĘ
„t.ucznik" przemysłowy,
Kizatrudnię.
zaraz
od
krojc:iy - sprzenóż
lińskiego 48.
dam. 84-12-83.
20752 g
20793 g/21066 g
PIANINO, 1egment mło MATEMATYKA 111-74-10
mgr Pluskowsk,J.
sprzedam.
dzieżowy 2206 g
Tel. 86-03-27.
20725 g
OVERLOCK przemysłowy
- sprzedam. 87-44-54.
20718 g
ZBIORY znaczków, staWilrych listów leup! Biuro TELEPOGOTOWIE
kowski 34-21-09.
WarszaPośrednictw.a,
4183 g
wa, Chełmska 18A/30,
n:ll3 I! TELENAPRAW A - Brzo40-44-07.
zowicz 33-13-89.
STARY obraz iz;decydowa4230 g
nie kuplę. Listy 20758
Rubin" JOWISZ"
Biuro Ogłoszeń, Sienkie" naprawa. 63:24-56 Muwicza 3/5.
3818 1
szyński.
„URAN", „Cygnus"
78-84-19,
telenaprawa,
21198 g
Kaczmarek.
ANTENY 51-30-8!1 Poppe.
_ _ .„, •• „ .• _
3356 g
KUPIĘ 126p (1986-1987). VIDEO-Mlx,
filmowanie
20727 g
Tel. 157-88-77.
uroczystości, filmy rel26p (1980) po wypadku
szkol&niowe,
klamowe,
z przyznanym nadwoJan
wystawy. 36-44-91
ziem sprzedam. Karpiń
20817 g
Frankowski.
ska :r..arn. Ja11teń 5, 97-524 PRALKI automatyczne Kobiele Wielkie k. Ranaprawa. Klimczak, 53 p
18522 g
domska.
86-03-56.
automatyczne,
„125p" - (1979) "l>rr.edam PRALKI
lub zamienię n.a „126p",
zmywarki - naprawa,
Kaczuba,
. Zgierz, Andrzeja 6.
podłączenia.
17106 g
81 ~30-78.
3540 g
CZĘŚCI do silnika „Opel. CYKLINOWANIE laRekord" diesel sprzekierowanie (połysk, pół
dam. 51-95-65.
dla
mat, mat), Również
Instytucji. 51-77-10 · Jak3310 g
36699 g
-;;;::;:::=;;::;;:;;;;; son.
. =--•·••• • • - 1UKŁADANIE glazu~y, =::::::::= 86-42-43, Karliński.
19037 g
- · · · · · · · ... glazura,
MURARSTWO,
Rudnicki, 43-52-30.
MIESZKANIA poszukuję
20814 g
Listy ŻALUZJE
~ynajęcia.
do
przeciwsłoneBiuro 01łoszeń,
20794
·czne. 51-87-83 Skrzypek.
Sienkiewicza 3/5.
3503 g
mieszkania ALARMY przeciwwłama
POSZUKUJĘ
lub domku na rok. Pianiowe do mieszkań. Tenino kupię. Listy '0540
lefoniczna sygnalizacja
Biuro Ogłoszeń, SienkieMaślankie
włamania.
wicza 3/5.
wicz 36-32-68, 36-77 -64.
DWA razy M-3 zamienię
3559 g
Tel. &7-52-79, WYCISZANIE
na M-4.
dnwi,
/
21494 g
po 18.
zamki, blacha, blokady
ZAMIENIĘ włunościowe
- zapinki okienne
M-3, ul. 10 Lutego i M-2,
43-70-o:; Przybylski.
ul. Uniwersytecka na
3926 g
rn!~zkanie powyżej 50
MYCIE okien, sprzątanie
m, Radiostacja, okolice.
rach _inki.
Instytucjom
Listy 20729 Biuro Ogło
32-74-13 Prokopińska.
szeń, Sienkiewicza 3/5.
20604 g
M-3 ro:ckładowe Teofilów MYCIE okien, sprzątanie
zamienię na równorzędne
wnętrz. Instytucjom rawiększe w Innej
lub
chunki. 86-25-82 Wiecka.
dzielnicy. 43-92--IS.
19253 g
20747 g MYCIE okien, sprzątanie
DWUPOKOJOWE 73 m,
Kowalczyk wnębrz:,
telefon, ogrze-wanie a36-85-05 po 15.
zamienię
2092 g
kumulacyjne
telefon. MYCIE okien, sprzątanie,
na mniejsze,
Mikina, 52-34-83.
Ll&ty 20548 Biuro Ogło
20595 g
szeń, Sienkiewicza S/5.
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20764 g
telefonem 30 -
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CHEMIKA l UB MECHAN IKA
z

tytułem nau kowym

----

do.ktora ha bii it'owanego na
stanowisko

5
5

Z-CV DYREKTORA DS NAUKOWYCH.

-5
--55

Zainteresowani proszeni są o kontakt z dyre·
ktorem COBR PATiG, tel. 32-11-00.
Ponadto COBR PATiG zatrudni:
'Y inżynierów mechaników i techników mecha·
ników na stanowiska konstruktorów,
'Y spawacza,
'Y ślusarzy nariędiiowych,
'Y fre1er6w,
'Y sdifieny.

S
5

-5
5
5

-=
5

Warunki pracy I płacy do om6wlenla w dziale
kadr, szkolenia I spraw socjalnych, tel. 32-14-87.
Ośrodek

nie przyjmuje pracowników,
samowolnie porzucili pracę.

--5
-5

którzy

a5

·:011-k
5111111m11nm1111111111mnmumm111111111111mm111111111111mm1
1111111nnm11
szyb, 1prz,tani1
rachunki, wnętrz 67-03-M, Sobczak.
20525 I
CZYSZCZENIE azamponierl\ dywan6w, wykładtin,
tapicerki meblowej, 1134-08-03.
mochodowej,
w,1rowska.
MYCIE

Zakłady Priemysłu

Dziewiarskiego
Im. P. Findera „Pafino"
w Łod1i, ul. Dąbrowskiego 17

18322 I

ZAKUPIĄ NATYCHMIAST:
CZYSZCZENIE dywanów,
tapicerki. Mazurek
do worków papie·
1s1ywarkę
3795 I
57-56-19.
PRANIE dywanów, wYltPanonia, model
firmy
rowych
ład.dn, tapicerki metodą
V750 lub innych firm.
Rachunld
ss'c".
51-10-18, Grześkowiak.
Oferty należy kierować pod
21225 g
odzie:i
ODSWIEŻAMY
adresem:
dokonujemy
skórzani\,
wnelkiej reperacji. ZaŁ6di, ul. Dąbrowskiego 17121,
chodnia 77. Kochanek.
d1iał głównego mechonika
2995 ~
KOBIETY karmij\eel WYlub telefonicznie 43-23-58.
elektryczpotyczalnia
nych odcluaezy pokar452-k
mu. Yousi!, 32-33-03.
·AUTORYZOWANA przez
FSO i FSM atacja z.a- „I.EWI-WIDEO". Fjllnouroczystości.
wanie
bezpieczania antykoro-.
57-48-31, 55-81-73.
Ksawerów,
zyjnel(o,
.... „.•.• __.
_
g
2977
Lódzka. 81, tel. 15-81-84,
17732 g TĘPIMY gryzonie, robacPawelski.
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two. Gwarancja - raprawo juchunki. 78-17-53, · Ko- ZGUBIONO
4364 i
74-26-29.
dy, Henrvk Kotowie&,
2583 g
walik.
automatyczne,
PRALKI
al. Polltechnild 30/13.
polskie - !)a.prawa. For20665 '
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służbową nr 782/85. La·
43-75-04 Ro1oziński.
tarska Teresa. 20810 ł
3488 '
Jegityma.cj,
ZGUBIONO
wydechowe. PANOWIE!
UKLADY
Atrakcyjne
studencką 59153/Pl:o, Tanadkola. Judyma 20 (od
matrymonialne
oferty
deusz Pawlaczyk.
Traktorowej), Inż. Mypoleca .,LIDO", Gdynia
20531 ł
3085 g
szkowski.
10. skrytka 37. 955 k JANOWI Sadura, JU&tyan- SAMOTNI! - Ofer-ty maZABEZPIECZANIE
Daszyńskiego 31
nów,
sam{)Cbotykorozyjne
„SWATtrymonialne
skradziono prawo Jazdy.
dów. Solankowa 4, UKA" - Piotrkowska 133.
20522 g
znański. 84-62-33.
3382 g
piecząt16998 I POZNASZ ludzi morza, SKRADZIONO
„Gal wanlzatiorstwó,
kę:
za.
ANTYKOROZYJNE
Marynarskie
pisząc:
Jan Stańczyk, ul. Za·
bezpieezanie samochoMatrymonialne.
Biuro
33B,
nr
radzyńska
dów. Gwa.rancja. Inż.
Gdynia 22, skrytka 31.
95-200 PablMlice".
Żniwna
Czajkowski,
1239 k
20783 ł
27E, tel. 51·99-83.
2058'7 I
$CINANIE drzew.155-55·ł2
WVR01K SĄDU
21414 I
. Włoda.'!'czyk.
HAFCIARSTWO. KoslaS!ld Rejonowy w Łodzi prawomocnym wyrokiem 1
da, Promińtkiero 44.
dnia at patdzlernika 1986 r., wydanym w try'ble PfZ3'·
18357 I
1pteszonym, skazał Cecylię Haszklewlcz, ur. 20 czerwPRACOWNIA plutyema
ca 1950 r„ córkę Mariana, zam. Łódź, ul. Kilińskiego
223, za produkcję bez wymaganego zezwolenia sposopoleca szyldy - reklabem domowym spirytusu, na karę 2 lat ograniczenia
my - usługi chemigrawolności ze skierowaniem do pracy i potracenie 25
ficzne. Tel. 18-23-10, Liproc. z uposażenia za pracę na rze~z skarbu patistwa
manowskiego 14, Ilnicki.
i s podaniem wyroku do publicznej wladoinoścl.
20779 g
88'1'-k
AnaLABORATORIUM
~lotrliz Lekarskilch.
prawomocnym wyroidem
8!ld R&Jonowy w Lodzi
kowska 204/210, Jezior20802 1 z 1ł &ierpn!a 1986 roku, skazał Józefa Bystrzy„
ski.
roku, syna .Bolesława.
!952
maja
30
ur.
ckt110,
„RUBIN", „Elektron'' zam. Łódt, ul. Wólczańska 146, na kari: ł lat ponaprawa. 151-44-54. Gokonfiskat~
zbawienia wolności, 70.000 zł grzywny,
18.11 I
gulski.
wyroku do publlcznc3
mienia w całości i podania
PAL/SECAM/PAl'.. - tewiadomości, za przestępstwo polegające na tym :te
po uprzednim włamaniu się do autokaru wyciecikomagnetowilewizory,
weco dokonał zaboru w celu przywłaflzczenla rół·
Inż.
pneatr.aja.m,
dy
nych przedmiotów ogo!nej wartości 7.165 zł na szkoHoff 51-154-93, 57-12-33,
'
dę osoby fizycznej.
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PONIEDZIALEK, I MA'RCA
PROGRAM I

Komuinlkaty .
Koncert. 11.57
czasu. 12.05 Magazyn Informacyjny. 12.30 Kapela „Wiarusy z
Ro!nic:iy
Pustkowa" - aud. 12.45
13.10
kwadrans. 13.00 Komunikaty.
Radio k ierowców. 13.30 Karnawał z
Wlad. lł.05
muzyką Straussów. a.oo
Magazyn muzyczny. 16.00 Wiad. 16.03
Muzyka i aktuaLnoścl. 17.30 Peter
Rezek - r. kortu na estradę - aud.
18.05 Wynalazczość li.OO Wiad.
przed czy po zakręcie?. 18.20 Koncert dnia. UJ.OO Mag. inform. 19.25
Ch"l.v:!!a mu zyki. 19.30 Radio dzieciom:
• Dziki koń spod kaflowego pl~ca" odc. 1. 20.00 Dziennik. 20.15 Koncert
20.3~ Rzemieślnicze sprawy,
tyo:z:eń.
20.ł5

-

Sygnał

lłanna
Płomień

io.sa· w

Muszyńska~:ioffmanowa
nR śniegu - fragm,

kilku taktach. 21.00 Ke>muntkaty, 21.05 Kronika sportowa. 21.15
KTonlki wędrówek Frsmclszka Liszta
- aud. 22.00 Wiad. 22.os Zbliżenia aud. 22.15 Mała Polihymnia. 22.so In23.00
formacje, rady, propozycje.
Wiad. 23.25 Dla tych, co nie lubl11
rocka.
PROGltAl\I ll
11.10
11 00 zawsze po jedenastej.
12.00 J\tu7.yka.
non stop.
historia zcspolu WeathP.r
.serwis
13.0~
wiad
R~port. 13 .00
,,Za" ~rowalnfonnacviny (L). 13.10
nla" _ tel. lit. Mlroslawa Ku7nl~1'.a.
(LI 13 20 z malow :rnej 'krzyn!. n.~o
Album' op<>roW~ ' . 1 i. llll Prz~~l~cl ,.,!,_"towy .,.. nud. 14.30 Folk lor na mopie
Mu~yczny
12 25 Mała

··-·
..-- „ , - i

u .oo

11.59

·-

.8

'

I

I

I

,,,_

••
LJ

magazyn. 1~.oo Pamletniki
śwl~a
i wspomnienia - Beniamino Gigli
- „Pamiętniki" odc. 15.10 Muzyka
Dz1ela, style, epoki.
młodych. 16.00
„Jego dwie
16.50 Patrick Quentin
Rozżony" odc. 17 .OO Wiad. 17.0s
wiązanie zagadki muzycznej (L). 17.10
Aktualności dnia (L), 17.30 Drogi poznania. (L). 18.00 „Takty I takty" mag. (L). 18.30 Nowośc.i plytowe. 19.30
Wieczór w filharmonii. 21.20 Wiad.
Na21.25 Wieczorne refleksje, 21.30
grania wieczoru. 21.35 Studio Form
Dokumentalnych. 22.10 siuchajmy razem - zaprasza Tomasz Beksiński.
23.00 Wole Soyla!ka „Interpretatorzy"
23.20 Koncert polski. 24.00
- odc,
Glosy, lnatrumenty. nas.tToje.

16.00 Z&pl'&sa;amy do Trójki.
auc1.
19.00 Codziennie powieść: E. M, Remarque „LU!< Triumfalny" odc, 19.30
Trochę swingu. 19.50 Jan TUlil( „Doś
odc. 20.00 „Zgryz" _
wiadczenie" mag. 20.45 Klub Trójki: „AIPS
czyli panika wywalana przez AIDS"
- aud. 21.00 TITY kwadrans~ jaz.zu
- aud. 2U5 Klub Trójki. 22.05 In!.
sportowe. 22.15 Forum Mlodych Muaud.
zyków: Eugeniusz K.napi.k 23.00 Opera tygO<lnla: Giuseppe Verdi
- „Travlata" - aud. 23.15 Czas rela.ksu. 23.50 Vladitnir Nabokov „zaproszenie na eg:z:ekucj'" - odo,

PROGRAM IV

J'ryderyka
„N()kturn czyli rod.zina
w WaI"Szawle w latach
Chopina
19.45 Niezapomniane kon·
WJecerty jazzowe - aud. 20.15
czór muzyki i myśli „Portrety" a_µd. 21.35 ChWila muzyki. 21.40 Spot- „Pan Takanie z reportażem
deusz" - rep, 22.00 Akademia muzyki dawnej - aud. 22.50 Gra o przyaud. 23.05 Muzykoterapia szłość dedykacje - aud. 23.30 Sens życia aud. 23.U ChWila muzyki. 23.50 Wlad.
23.55 Kalendarz radiowy.
1832-1881".

zyka" -

program

folk10-

rystyczny1:
18.00 Wladomo•c1 (dla. nlesb'11,.

cych -

Z.)

Stefan
„Wokół estrady" Mroczkowski
19.00 „Krysztii.l" - fllln TP
19.30 Dziennik
20.00 „Polska 12:!mą" - Lębork
20.15 Festiwal muzyki Lańcut '88
- recital pieśni
20.45 „Prosto 'Z morza" - program pub!.
21.ll! Operowy koncert czystych
serc
21.45 „Sowizdrzał świętokrzyski''
- mm TP
23.25 Wieczorne wiadomości

18.30

PROGRAM li

17.00 Język niemiecki (20)
17.30 „A w Kulmie!'%U gra mu-

TELEWIZJA
PROGRAM 1

•ud.

12.00
11.00 Dom I śWiat. Wiad. 12.05 40 lat z piosenk11 - aud.
PB.OGRAM m
13.00
ode,
12.30 „Matysiakowie" Swiat wokół nas. 13.25 Współczesne
11.00 Polskie archiwum jazzowe
aud. 11.30 „Są sprawy" - audycja. partytury - auc1. 14.00 Popoludnie
17.00 Wiad. 17.05 Muzyka
11.40 Gwiazda tygodnia: McLean. 11.50 mlodych.
Jan Tullk „Doświadczenie·• - odc. instrumentalna. 17.15 W trosce o przyaud. 17.3:; Muzyka Instru12.00 Serwis TrćJkl. 12.05 w tonacji szłość Trójki. 13.00 Ursula Leguin Lewa mentalna. 17.45 Radiowy poradnik ję
Widnokrąg.
17.55
ręka ciemności" - odc. 13.10 "pow- zykowy - aud.
t(>rka ' rozrywki. 14.00 Mlstrzowskn 18.25 Chwila muzyki. 18.30 Język rqmuzyki.
knlckcja Jolma Playera. 13.00 ser- SY.1skl (42). 18.45 Chwila
wis Trójki. 15.05 Biel~r.y odcień blue- 18.50 Studio eki<pei;tów - aud. 19.30
Slwkowska •a - auct. 1;.10 Sporto ''a Trójka - Wiad. 19.35 Janina

19.00 Dobranoc - „Przechytrzeni
oszugcl"
19.10 f.aborator!um - „Koetruk·
eja l chaoa"
19.30 Dziennik
20.00 Rozmowa aa telefon (1)
20.15 Teatr Telewiz.jl - Michał
Bałucki „S••!edt:i"
21.43 DT - komentarze
22.05 Rozmowa na telefon (2)
22.20 Telewii:yjny film dokwnentalny „Francis Bacon
notatki z wystawy"
22.45 DT - wiadomości
22.50 Język niemiecki (20)

16.20 DT - wiadom.oścl
16.25 Dla dzieci: „Zwierzyniec"
„Zwierzyńca"
16.40 Kino
„Przyjaciele Zielonej Doliny" (10) - „Mgła"
17.15 Teleexpress
17.30 „Kobieta Ul ladą" (ll)
„Wesele Olinki z delikatesów" - serial prod. CHRS
18.20 Witryna - magazyn CZSP
18.30 Echa stadionów

W dniu C marea 19łT roku mija pierwsza, bolesna rocznica tragicznej 6mleret naszeco jedynego, najdrotszego Syna, Brata, Szwa•
gra, Ojca Chne1tne10
ł

S.

P.

WOJCIECHA GRACZYKA

Tego dnia. o godz. 1 w kościele parafialnym Ma ks~mlli:in Kolt-ego na D11browle zostanie odprawiona m<za ~"· 1.a spokó.i .Jogo dtt<iy. \Vszystkieh. którzy zachowali Go życzliwie w paml~ci · pruslm v o chwilę wspomnienia.
Na uwsze pogr~teni w żałobie:

„ _____________
RODZICE,

i Jl\CEr~ z TIZIEC'fl
!Wll_._ _um:mS1-•am:mm:1„

GRAŻYNA

DZIENNIK L0DZF1 51 (1ZZ61) 5

11 marca pierws ze mecze turniej u „play off"

-

ŁKS

jedzie · znów do

Włókniarz wystąpi

'

K001tarkl ekltrakJu1 zako6cz7ly rewanłowłł rundtt ·1połka6. Sobotnie mecze nie miały usadnlcze&o wpływu na układ tabelł.
11 marca rozpocznie się decydująca próba rywalizacji o ml1trzow1kle punkty, Obro6czynie tytułu, wybiorĄ 1lę powtórnie do Gda61ka, roz&rywaJąc pierwszy mecz turnieju „play Off'' s tamte,fszĄ
SpóJnlą (rewanż H marea w Lodzi). Koszykarki pablanlokleso Włók
niarza zmlerzĄ 1h1 w Poznaniu z Lechem.
Krakowska Wisła rozpocznie turniej „play off'' spotkaniem w Katowicach • AZS, a Slęza Wrocław zmierzy 1lę w Poznaniu • AZS.
Wt.OKNIARZ - GLINIK
odniesieniem wysokiego zwycięstwa.
95 :63 (56 :36)
Tymczasem Glinik objął dwuWŁOKNIARZ: Urbankowslta 26, krotnie prowadzenie (5:4 I 9:6), ale
Gliszczyńska 19, Seroka 18, Bloch już po sześciu minutach gry pa14, Biskupska 6, B. Szymańska 4, bianiczanki odrobiły stratę, obejOTczyk I Laska po 3, Uleyter 2. mując prowadzenie 10:9. które w
GLINIK: Stech 16, B. Nowak 15, 12 minucie wynosiło jut 10 punDane!, Tabor 1 PękaJ.ska po 10, M. któw (28:18). Jesi\cze jeden r:ryw
Nowak 2.
,
Spotkanie pod paht-anickiml koszami rozpoczęło aię od pechowej
WYNIKI 1 Czarni Slęza
60 :87 (20 :39), Le,eb - AZS Kał.
kontuzji koszykarki z Glinika 90:60 (46:34), Spójnia Szczerby, która musiała opuścić
LKS
62:70 (38:%8), Wl6knlara B. parkiet jui w 13 sekundzie. WyWisła 65:H (35:41), Włókniarz
dawało .się wlę~. te pabianiczanki
P. - Glinik 95:63 (56:36), ROW
nie będą miały tadnego kłopotu z
Rybnik - AZS P. 72:67 (1'1:30).

zczęś"i

błis

o

W drugoligowym meczu rozegranym w Lodzi. koszykarze Społem
przegrali dość pechowo z warszawską Legią 81:82 (33:38).
Szczęście było blisko, bowiem na
14 sekund p~d końcowym gwizdkiem słabo prowadzących mecz
sędziów (za dużo błędów przy ocenie wydarzeń na boisku), lodziante prowadzili jednym punktem,
wznawiając przy tym gr:ę rzutem
1 bocznej llnll.
Niestety pUkę
przechwycili
legioniści, kończąc
zwycięsko mecz w Lodzi.
Kledv legioniści uzyskali jui po
lc!lku minutach gry 18-punktową
przewagę, trener warszawskiej drużyny · posadził na ławce zawodników pierwszej piątki (m.i.n. odpoczywali tet eks-łodzlanle Królikowski I Kaźmierczak), dając szansę
za~ranla zawodnikom rezerwowym.
Dzięki
temu Społem zmniejszyło
przewagę przeciwnika do 5 pkt.
Najskuteczniej w zespole Społem
zagrali: Jakóbczyk 29, Garczy6ski
19, Sclbuł 15.

•

•

•

Koszykarki Widzewa swyc!ętyły
bez trudu AZS Warszawa 69:49
(40:22), obe}mując prowadzenie 21 :O
jut po sześciu minutach gry. Naj·
więcej punktów dla łódzkiej drułyny uzyskały: Wojtacka l~ ICacmnarek 14, Jarzyna 12 I uumowska 11.
(w-w)

1. Wl.sla
41
2. Slęza
40
3. LKS
39
ł. Wt.OKNIARZ P.
3'1
!!. Lech
35
6. Spójnta
34
7. AZS Poznań 33
8. AZS Katowi!:e 29
9. ROW Rybnik 28
10. Czarni
26
11. Włókniarz tł. 26
12. Glinik
23

1825-1338
1772-1390
1853-1485

Gdańska

w Poznaniu
skiego tytułu nie była tak widoczna, jak w lnnych ligowych spotkaniach, bowiem trener . LKS J.
Jarczyński posyłał na parkiet zawodniczki drugiej
piątki. które
skutecznie zastąpiły, odpoczywają
ce na ławce rezerwowych. Sędzic
ką, Turską I Sidoruk. Dobrze zagrała szczególnie Anna Buchwald.
Można mieć nadzjeję , że Buchwald,
podobnie jak I pozostałe koszykarki z drugiej piątki. równie skutecznie zagTa w kolejnych meczach turnieju „play off".
WIESLAW WROBEL

Na MŚ tenisistów

Złoty

ł

b

w za

9 DZIENNIK WDZKI Sl (12261)

ki

Polska ekipa uczestnicząca w 81
mistrzostwach świata w tenisie stołowym,
które zakończyły s.lę w
1570-1478
niedzielę w Delhi wywalczyła, po1666-1583
dobnie jak przed dwoma. laty w
1626-1545
Goeteborgu, jeden brązowy medal.
1451-1672
Zdobyli go Andrzej Grubba l Le1386-lfi59
szek Kucharski w grze podwójnej.
1335-1492
Tylko
ktoś złośliwy lub nieobecny
1399-1705
w niedzielę w hali Im. I. Gandhi
1266-2004
móg·łby powiedzieć, że start Pola·
ków w deblu zakończył się pełnym
koszykarek z Górllc zmniejszył sukcesem. Grubba I Kucharski staprzewagę pabLanlczanek do sześciu li na podium uśmiechnięci, ale zapunktów. Potem ju:ł przewaga Włó dowolone mi.ny mieli raczej dla
kniarza nie podlęgała dyskusji 1 licznej rzes-zy fotoreporterów. Po
zanosiło się na przeszło stupunk- ceremonii dekoracji nie byli zbyt
towe zwycięstwo. Trener H. Lan- skorzy do rozmów. - O czym tu
r;lerowlcz postanowił jednali: wy- wła§clwie mówić. Szansa zdobycia
próbować rezerwowe zawodniczki, mistrzostwa świata w deblu mote
dając możliwości
zaprezentowania się jui nie powtórzyć - powiedział
swoich umlejętnokl debiutantkom Andnej Grubba.
w pierwszoligowym meczu: Mał&o
Ostatni i;faleń mistrzostw rozporzacle Biskupskiej (udany występ) czął s-lę dla biało-czerwonych . pooraz Agacie Olczyk.
myślnie. W walce o medal Polacy
zmierzyli się z reprezentantami
sroJNIA - LKS 61:170 (38:%8)
LKS: Turska I Sędzicka po 17, KRLD Chu Jong Cholero l Kim
Buchwald 10, Laskowska 9, Sido- Song Hui. Tylko na początku pierruk 7. Madej 6, Pletra.uewska 4• wszego seta można było mleć wąt
W drutynie Spójni najskutecz- pliwości co do końcowego wynl·ku.
niej za#fała młods:rA siostra B. Zawodnicy z KRLD objęli prowaSędzlcldej Malgorzata Wołuje dzenie 9 :3 I praktycznie na tym
wicz, zdobywając 25 pkt. Nie mia- musieli pOpt"Zestać. Od tego momentu rozpoczął się prawdziwy
ła ona jednak dostatecznego :WSl>•rcia ze strony swoich koletanek koncert w wykonaniu Polaków.
Grubba I Kucharski zbierali oklasklubowych.
Przewaga obrończyń mlstrzow- ki przy otwartej kurtynie, • rywale
tylko bezradnie spoglądali na sleote.
Wygrali nasi zawodnicy 21 :17 1 21 :6.
Radość w polskim obozie po zdobyciu brązowego mędalu była ogromna, ale gra jeszcz.e się nie
skończyła. W walce o finał Polacy
rywalizowali z Chińczykami Chen
Longcanem 1 Wei Qing Uanl!'lem.
Reprezentanci · ChRL zo.stall roz1tawienl w turnieju z nr 6 tut za
Grubbą
l Kucharskim. Przebieg
zrrupowanle tadr:r pned elimina- pierwszego seta raczej wskazywał
cyjnym spotkaniem ml11trzostw Eu- by na większą rótnlcę w umiejęt
ropy z Cyprem w Gda6sku (12 ności.ach między parą polską i
kwietnia), Od 22 kwietnia repre- chińską. Grubba I Kucharski sz:vbzentanci trenowa6 będĄ wspólnie ko objęli prowadzeme 9 :3. Chińczy
w Warszawie, skąd odlec- na elł· cy zmniejszają jeszcze rozmiary pomlnacyjny mecz z GrecjĄ w Ate- rażki na 9:12, ale We! Qing Uang
nach (29 kwietnia). Wy.Jazd do Bu- psuje dwa serwisy 1 wszystko 11mo1\Jłpesztu na spotkanie z Wę&rami wu wraca do normy. W secie dru(17 maja) poprzedzi kilkudniowe gim Polacy przegrywają 7:10 l 10:13,
zgrupowanie w Oliwie.
by następnie zdo.być sześć kolejTrener W. Lazarek stwierdził nych piłek. Prowadzą jeszcze 17:15
także, iż nie ma żadnych proble- I nic nie wskazuje. aby losy' memów natury wychowawczej w ka- czu zostały rozstrzygnięt.e nie po
Amerykański trójskoczek M. Condrze, dobrze 1.1klada slQ takte naszej my~ll. Jednak Kuch~k:i ley oraz lekkoatletka NRD Heike
współpraca z klubami.
wystawia czterokrotnie plłk• do Dreeb1ler potwierdzlll znakomitą
159Z-lł8Z

Polska - RFN 14:6

W SKROCI E

-

•
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Z· PIŁKA SK CH ·s.B ISK EUROPY

piło kilku
jących w

Jtałlenlautem M, C. Bayer
L. - 22, 5. Werder B.
22, 6.
VfB Stuttgart - 21 pkt.

itf.

*

•

Liderem pierwszej 11'1 angielsklej jest wciąż ze,,pół Evertonu,
ald po 80 kolejce wyprzedza on
loka!Mgo rywala Liverpool tylko
lepszą rótnlC4 bramek. W IO kolejce Everton zremisował wy1as·
dowy mecz z Manchesterem U., a
Liverpool pokonał na własnym stadionie Southampton l:O,
dzięki
bramce pozyskanego niedawno z
Oxford United J. Aldridge'a.
Trzecie miejsce zajmuje Ar1enal
ze stratą l pkt. do duetu z Liver:poolu. Londyńska jedenastka w
sobotę nie grała 1 ma Jeden mecz
zaległy.

>ff

*

•

WŁOCHY.

Zbigniew Boniek był
naJlepuym sawodnlkłem Bom:r w
wiódł

ale. ł..odalankl sajęł:r 1l6dme
mlejace wypnedzająo jedynie Iskrę Norma Szczeci.n. Ty-t ul mi.strz0wskl wywalczył zespół Stilonu Gorzów wyprzedzając
ZaJ(łebl·a.n.kę
Dąbrowa Górnicza. Pafawai;i Wro.
claw I Czarnych Sosnowiec. Czwar·
te miejsce- tej drużyny trzeba U·
znać za niespodziamke. bowiem jest
to aktualny mistrz Polski w rozl!rvwkach w hali i na t>owietrzu.

wy ha en

fonnę podczas halowych mistrzostw
Wleikt 1ukce1 pnrnlosła sportoUSA, które odbyły stę w nowojorskiej hali Madiaon Squa.re Gar- wcom - 1tudentom CSRS zakoń
den. Conley ustanowił rekord świa czona w sobotę 13 Zimowa Unl·
ta w trójskoku, a Drechsler w wersjada w Szczybrsklm Jeiziorze.
Zdobyli oni ogółem 15 złotych, 8
skoku w dal.
srebrnych I !! brązowych medali.
Podwójny rekordzista łwlata w Polacy muszą zadowolić się jedskoku o tyczce (w hall 1 na ot- nym trzecim miejscem.
wartym stadionie), S. Bubka nie' ·Złoty medal wywalcr;yU hokelkl
zaliczył ani jednego a!!;oku na wy- CSRS.
W ~tkaniu finałowym
sokości 5.72. Jeszcze większą nie- Czechosłowacy
zremisowali
3 :3
spodzianką
jest
dopiero
trzecie (1 :1. 0:1. 2:1) z ZSRR I to wystarremlaowym mecau tetro zespołu •
miejsce
czterokrotnego
mistrza
oczyło im dztękt korzystniejszej
Brełcl, 1:1 (O:O). W 62 min. Polak
llmpljskiego
Los Angele. C. Le- rómicy bramek - do zajęcia pierzdobył ie>Ia dającego
rzymskiej wisa w bieguz na
!15
m.
wszego mie1sca w turnieju.
jedenątce l)I'owadzenie. W 67 min.
W
na 30 km na podium
wyrównał GrittL Agencj.a AFP oM, Conley ma 24 lata l jest srebr- stanęlibiegu
ci sami biegacze, którzy ocenie.iąc gre Polak.a n.a:plsała: nym medalistą igrzysk w Los Ange- kazll się
najlepszymi kilka dnt
Boniek był
nie tylko
au.torem les. Rekordową o4ległość . 17.76 uwcześniej na 15 km. Ponownie najwapani.ałei bramQti zdobytej strza.
zyskał w czwartej próbie.
szybszy . był W. Nlldtin, drugi tym
łem & 25 m. ale po raz kolejny
H. Drechsler poprawila o 3 cm razem D. Sołowlew (trzeci na IS
-potwierdził. ie znakomicie
czuje
km). a truci 1rebrny medaliwłasny rekord świata z 25 styczsię w roll libero.
Interweniował
„piętnastki"
N. Gl-erasimow
wecnylnie. a jego akcje miały nia 1986 r. Lekkoatletyczni facho- sta
Cwseysey
ZSRR).
czesto decydujlłCe znaczenie
dla wcy uważają, że w ror;poczynaj"W
slalomie
specjalnym
Ha- Bułgar P. Popangełow swyeldYł
wzebl•u V°Y· Lider. Na.pall zre- cych się za tydzień. I
przed AuMlstrrostwach
Swiata striak.Iem
mlsow.ał n.a własnym stadionie z lowych
:J. Grabherem I J'ugosloSampdorl-. Gola dia · gOSPodarzy Drechsler będzie zdecydowani\ ta- włanłnem G. Benedildem.
worytką w biegu na 200 m ł w
zdobył w 35 min. Maradona. Była
Otwarty konkurs skoków na 90·
to 200 bramka w ka.rierze Arge.n- skoku w dal.
-metrowei skoczni wvgrał J. Matyń.czyka. Maradona trał
do.brze
W biegu na 55 m ppł Amery- lec l!rzed I. Smlndlerem (obaj
ale leiio partneTzY znacznie
goCSRS) na trzecim mteiscu upla·
rzej. W derbach Mediolanu Inter kanin G. Foster w półftnale prze- sował sie I. Lesser z NRD.
przegrał z AC Milan 1 :2. Kolejną grał z najlepszym Europejczykiem,
T. Balia zajął 10 miejsee w 7.3·
bramke u.zyskał. w ty.m spotkaniu Francuzem S. Caristanem, ale w wodach w kombinacji norweskiej.
Pr-<>wadzący od daWllla w klasyfi·
Pufinale odniósł 8 w tym sezonie zaliczar>vch do klasvfikacjl
ka.cli na.jle:oszyeh strzelców
charu Swiata W biegu na 15 km
li!?i zwycięstwo.
włdsk!el Altobelll.
Polak zaiął 8 miejsce Alto.belli ma
46.01.
na koncie jut 12 toli. O zwycieSkok wzwyż mętczyzn wygrał I. Zwvclężvt T. MueTier przed H.
Welnhuc:hem I H. Schwarzem (wszystwie AC Milan przesadzill Gaiscy RFN).
dedsl 1 Virdls. I właśnie Virdls Paklin (ZSRR)' - 2.33.
zrównał sie z Altobellim w klasyftk-acH naHeioszYl::h strzelców mal~ także 12 bramek. Trud
jest
Marado.na - li to.I!.
ZESTAWIENIE I
ZESTAWIENIE Il
WJ!Illkl 20 kolejki: AscoU - A·

Rekordy
w Nowym Jorku

W 19 kolejce Bun'desllll W11Jłll•
plłkuz)r polsk.ldl, graRFN. Grali Wójciekl I
Bu.ncol (FC Homburg),
Smolarek
(Eintracht
Frankfurt),
Oko6sld
(HSV Hambur1).
W komentarzach ~cjl Dl'A
na wyróżnienie zasłużyli Oko6skl
Pllkarze LKS odbyli w sobotę 1 Buncol. Smolarek
nao.statni sparring przed rewanżową tomlast w spotkaniu otrzymal
Ei.ntrachtu 1
rund- rozgzywek futbólowej eks- FC Koeln żółtą kartkę.
traklasy. Wygrall oni '1:2 (4:1) z
drugoli&owrm Ualtyklem Gdynia.
Wynild 19 kolejki: FC ' Homburl
Bramki d1a zwycięzców strzelili: - VfB Stuttgart
2:1, Borussia M.
Robakiewicz 3, Terlecki 2 oraz Zlo- - Kaiserslautern 0:1,
VfL· Bochum
ber I Baran po 1.
- Nuernber~ 0:1 Bayern M. Podopiecz.ni treiiera Z. Gutow1kiego · wykazali dużą skuteczność, Fortuna D. 3:0, Mannheim
a w sparringu nie mogli uczestni· Schalke 04 2:0, Werder HSV HamFC Koeln
czyć Ba.ko, Chojnacki I Więzlk, burg 2:1, Eintracht F. :2. Bayer L. - Borussia D. (mecz
którn przebywał. wraz z drużyną 1przełożony),
Blau
W.
Bayer U.
olimpijską na Wę111rzech. Wzięli natomiast udział w tym test-meczu (mecz przełożony).
Baran l Ziober, którzy z kolei uCzołówka tabeli: 1. Bayem M. czestniczyli w zgrupowaniu kadry
w. Lazarka w Belgii. W meczu re- 27 pkt., 2. HSV Hamburg - 28,
Zel'W LKS zreml:sowal O:O s Lechią
Tomaszów.
Nie d~zedł natomlalt do skutku
wyjazdowy mecz Widzewa z drugollgi:>wym Radomiakiem. Wszystko
wskazuje na to, że łodzianie nle
rozegrają już żadnego oficjalnego
1Parrlngu przed wyjazdowym meczem ze Stalą Mielec. Inauguracja
W Sosnowcu ulto6eu-ł:r sie tlwiosennej rundy pn:ypadnle LK.8,
który w najbliższą niedzielę "O:io- nały halowych mlstrzostw Polski
czątek meczu o godz. 12) będzie w piłce noi.ne.l kobiet Wś.ród oś
mleć za przeciwnika warszawską miu zespołów znalazła sio :r6wnież
Le!:(lę. Oto wynHtt innych spotkań: drużyna łódzkiego KoJejarza. ~
Stal Mielec - Igloopol 2:0, GKS niamiinek rozgrywek ekstraklasy.
Katowice - Górnik Knurów 6:1 I Tym razem start ..sz6&tce" prowa·
GKS Katowice - Szomblerld By- dzonej prrez byłe.l(o
tawo&lika
tom 1:2.
LKS - Piotra Suskle1• nie po-

7bramek piłkarzy ŁKS

Nie powiodło się 1latkarzom łódzkiej Wifam1 w kolejnych meczach atochowle brał udział zawodnik Wiekstraklasy. Prze&rall oni zdecydowanie we Wrocławiu z Gwardią, dwa tamy - Gruchalski. Z takim pómecze. W sobotę 1:3 (11:15, 8:15, 9:15, 10:15) i w nie.dzielę O:~ (6:15, wołaniem można było się licz.yć, po.
8:15, 3:15). Wifama wystąpiła w następują.cym składzie; Szydhk, Or- nieważ podczas pólfinałowego tur·
czyk, Babuchowski, Czyżak, Gruchalski, Rychlicki oraz Kałucki, Pio- nleju o Puchar Polski, rozgrywanetrowski, Chromiński, Lassek i Fibor.
go w hali przy ul. Nictarnianej,
nazwisko łodzianina trafiło do noJeszcze w sobotnim meczu benia· mawialiśmy z trenerem ozespołu.
minek rozgrywek spisywał się, mi- Oto co nam powiedzia.I. - Nie rna -:-----~------ .._ c ~
WYNIKf: Płomień SOSnO\viec .,..
mo porażki, nietle. Wygrał pierw· co ukrywać że zwłaszcza w pru·
Stal Nysa 3:1 I 3:0, Czarni Raszą partię do 15, a było to wynl· gim spotkaniu zagraliśmy
bardzo
dom
- Hutnik Kraków 3:2 I 3:0.
klem mniejszej liczby popełnionych słabo. Próbowałem różnych warianResovla Rzeszóv1 - Stal Stocznia
błędów, zwłaszcza w końcówce te- tów ustawienia drużyny, w efekSzczecin 1 :3 1 O:3 AZS Olsztyn go seta. Nieqzielny rewanż trwał cie na parkiecie zameldowali się
Legia W•wa 0:3 I 3:1, Gwardfa
Wrocław zaledwie 50 minut i moma rzec, wszyscy zawodnicy którYch zabraWi!ama 3 :1 I 3 :o.
że podooieczni Marka Makarskie- lem do Wrocławia. Być może, że
I. Stal St.
29-3
89:21
61
go oddali ten pojedynek bez wal- na taką dyspozycję wpłynęła dłuż·
2. Hutnik
2ł-ll
81 :łO
56
ki. Po przyjeździe do Lodzi roz.- sza prz.erwa w rozgrywkach zwią·
3. Resovia
23-9
73:46
55
zana z występem w finałowym tur4. Gwardia
18-18 48
60:ł3
5. Cz.arru
13-19 45
47:19
nieju Pucharu Zdobywców Pucha·
6. Legia
12-20
53:68
44
rów w Bazylei r7eszowskiej Resovil.
7. WIFM\IA
lZ-20 ł4 SZ:ff
Najważniejsza jednak przyczyna to
8. AZS
12-20 4ł
50:69
niedyspozycja wielu czołowych za9. PIOmień
11-21
51 :11
43
wodników. Szydlik doznał kontuzji
ro. Stal N.
8-21
10:78
łO
prawej ręki przed wyjazdem ~-0
Wrocławia I grał na blokadzie. Nie
był więc w pełni sprawny I w e- tesu trenera Stanisława Gościnia
fekcie po dwóch setach niedzielne- ka. Od wczoraj Gruchalski i Rychgo meczu posadziłem go na ławce licki przebywają na • konsultacjach
rezerwowych. be> nie mtała sensu I badaniach 24 kadrowiczów w
w tej sytuacl! dalsza 1ego gra. Na ośrodku O'PO na 13ielanach w
prawy bark narzekał z kolei Or· Warszawie„
(a. szym.)
czyk, który przecież tak dobrze spi·
prost.efo zbicia 1 Chińczycy wygry- sywał się w ostatnim spotkaniu z
wają 21 :18.
AZS Olsztyn. Dodaimy do tego
także to, że kompletnie zawiedli
Porażka zaczęła zaglądać w oczy Babuchowski i Piotrowski, zawodPolakom przy stanie 7 :11 w trze- nicy, na których spoczywa przecież
W Hali Ludowej we Wrocławiu
cim secie;
Chińczycy
zaczynają ciężar
prowadzenia gry. Po raz odbył się oficjalny mecz między
gra~ coraz lepiej. Wet Qing Uang, pierwszy widziałem tch w takiei
pa!lstwowy pomiędzy reprezentacjanajsłabszy
dotychczas
zawodnik dyspozycji. Nie miał również najprzy stole łapie drugi cddech. Po- lepszego dnia (zwłaszcza w rewan- mi Polski I RFN. W swym 191
spotkaniu
zwycięstwo odnieśli bialacy, a właściwie Grubba grają na żu) kadrowicz Rychlicki. Nie che~
ło-czerwoni 14:6. Oto wyniki postojąco.
Grubba kilkakrotnie nie też traktować jako usprawiedliwie- szcz.ególnych
walk od wagi muszej
trafia w piłkę. Podłamany Kuchar- nia taktu. że wrocławska Gwardia.
ciężki.ej (na pierwszym miejscu
ski także nie jest w stanie zapo- jako zespół, .,nie leży nam" w do
biec porażce. Przegrywamy 1 :2 grze. T-0 też jest jakiś przyczynek gospodarze): Sienkiewicz wygrał 3 :O
z Kammem. Zaparł pokonał jed(11, -18, -10).
do tych porażek.
nogłośnie
(walka
by1a
Wszyscy narzekaJii na przemę punktowana,Geilera
mimo doznania przez
W riu singlowej Andrzej Grubba cz.anie rozgrywkami. To prawda. zawodnika RFN kontuzji w połowie
przegrał w ćwierćfinale z Chiń Trzeba jednak wykrzesać z siebie drugiego starcia). Nowak
wygrał
czykiem Ten& Yi 1:2 (-15,17, -19), trochę energii, bo przecież nadal 3:0 z Uubertusem, Marcinkowski
zaś Kucharski odpadł w 1/8 finału znajdujemy się w strefie drużyn przegral 0:3 z Giesern. Gołębiewski
przegrywając
z
Chen
Xinhua zagrożonych spadkiem. Oczekują w tym samym stosunku musiał u(ChRL) 2:3 (10, 18, -12. -18, -18). nas w najbliższą sobotę I niedzielę znać wyższość Guettarlego (MaroMistrzostwa zakończyły slę sukce- dwa wyjazdowe mecze do Stali Ny- kańczyk posiadającv oby\vatelstwo
sem reprezentantów ChRL, którzy sa, która -,,raktycznie bi-orąc po- RFN), łodzianin Ole,fniczak stosunzdobyli 5 złotych medali. Oto żegnała sit: już z ligą. Mimo kiem głosów 2:1 pokonał Kuenzletriumfatorzy: gra pojedyncza ko- wszystko wierzę w moich zawod· ra, Czarny przegrał O:3 z Ku1biet: Be Zblll (ChRL), mężczym: ników. Powinni przvnajmniej jeden nickiem, Pełricb pokonał 3:0 Ottke.
Jiang Jialiang (ChRL), debel ko- z tvch meczów rozstrzygnąć na Lakom lee stosunkiem głosów 2 :1
biet: Hyun Jung Hwa l · Yang swoją korzvść. Innego wyjścia nie wygrał z wloemlstn.em Europy
Young Ja (Korea Płd.), mężczym: ma!
Bottem I Dyla wygrał jednogłośnie
(Chen Lóngcan i We! Ginguang
Tyle trener l\larek Makarski. Do- z ZieKelem.
(ChRL) 1 w grze mieszanej Hui dajmy od siebie, te w ubiegłym tyA żadnemu 1 polsk.ldl pi~ścia
Jun l Gen Lljuan (Chl\L).
godniu w konsultacjach zaplecza rr;y nie udało się awansować do
narodowej kadry siatkarzy w Czę- finałów mi~dzynarodowego turniePo ru pierwllzy w hl.stor!t teju pitiśclarsktego o puchar Strannisa 1tołowe10 zorganizowany zostatata w Sofii. Ja.błot\skl przegrał w
nie turniej 2'. udziałem całej świa
półfinale (waga lekka) z Gun Reno
towej czołówki mężczyzn. Do GeSZACHY. Trzecia partia szacho- (KRLD). zaś Zarenktewtcz (supernewy w dniach 2-3 maja br. przy- wego meczu pretendentów do ty- ciężka\ musiał uzna~ wytszość
Buł
jechać ma 32 najlepszych singlis- tułu mistrza świata między A. Kar- gara
Stojmenowa.
tów śwlata. Turniei rozegrany zo- powem i A. Sokołowem zalfoń
A W zaległym' meczu 1I ligi
stanie systemem podobnym do czyła się w Linares remisem. Po pitiściarskiej Gwardia Białystok wy„Top 12" (8 grup po 4 zawodni- 20 posunięciach remis zapropono- l!TBła ze Stoczniowcem Gdańsk 15:5.
ków), a pótniej bezpośrednie, pu- wał Karpow, który prowadzi 2:1. W naibliższą niedziele odbędzie
się
charowe mecze. Podróż I pobyt
KOLARSTWO.
W szpitalu w trzecia seria mistrzowskich spotwszystkich uczestników opłacają Marsylii zmarł 19-letni kolarz bel- kań., a pneciwniklem
ł6dzklej
organizatorzy. Zwycięzca otrzYma gijski M. Goffin. W sobott: (21 lu- Gwardii będzie ze9J)Ół Carbo
Gll4000 franków uwajcarsklch. Tur- tego) GoU!n jadący w zespole „m- Wlce.
niej odbywał się bt:dzle pod pa- tachi" uległ wypadkowi podczas
tronatem ITTF, a deeyzja o jego drugiego etapu, rozgrywanego w
o~nizacji zapadła w Delhi pod- poblitu Marsylli wyścigu kolankleczas mistrzostw świata.
go.

medal w deblu

WRvbniku zFinlandia
ZNorwegia we Wrocławiu
Dzlałaln~ci
wychowawa.e} w
J)olsklm futbolu poświęcone było w
głównej mierze sobotnie posiedzeni!! zarządu PZPN
Wiceprezes
związku J. Domański przypomniał działania I inicjatywy PZPN
w
pracy ideowo-wychowaw czej.
Wskazał także na istniejące jeszcze niedociągnięcia i rezerwy w
tej działalności.
Trener reprezentacji ..... W. Lasarek . dokonał oceny dotyclicusowuo przebiegu przygotowań a:-ut:Y'llY narodowej do sezonu l niedawnego wyjazdu do Belgii oraz
J)rzedstawił najbliższe plany kadrowicz.ów.
18 marca nasza reprezentacja roaerra towarzyskie spotkanie z Finlandii\ w Rybniku, a 24 mąrca z
NorwegiĄ W!! Wrocławiu. Mecze te
zosta~Ą poprzedzone trzydniowymi
konsultacjami.
5 kWletnla rozpoeznte 1114' w OPO
w . Gdańsku-Oliwie , tygodniowe

odkow j

adol

-

LIGA ANGI ELSK A

tal11J1ta 2:1, Brescia .,- AS Roma
1:1, Como - Avellino 1:2. Empoli - Torino 2:0, Inter - AC Milan 1:2., Juventus - Fiorentina 1 :O,
Napoli - Sampdoria 1:1, Verona Za najlepszą zawodniczkę finałów Udinese 3:1. Czołówka tabe.li: 1.
111 pkt., 2. Juventus uznano
Młodzik
(Z!ll!ł~biankal. Napoli bramkarki! - Dzterże (Telpod K.ra- 2'1. !. Inteor - 26, 4. Roma - 26,
k6w). zaA nalwleeel Jt<>li strzeHła 5. AC Milan - 28, S. Verona
Siu.pak (StLlon) - eztery,
23

„kt.

Coventry - Charlton
Liverpool - Southampton
Luton - West H.
Manchester U. Everton
Norwich - Aston V.
Nottingham - Chelsea
Oxford - Arsenal
Queens P. - Manchester C.
Sheffield W. - Watford
Tottenham - Leicester
Wimbledon - Newcastle
Birmingham - Hui
Crystal P. Blackburn

2:1
1 :O

2:1
0:0
1 :1
0:1
(2)

1:0
0:1
(1)

3:1
0:0
2:0

Grimsby - Sheffield U.
Leeds - Bradford
Millwall - Derby
Oldham - Huddersfield
Plymouth Barnsley
Portsmouth - . Stoke
Shrewsbury Reading
Sunderland - Ipswich
West B. - Brighton
Bournemouth - York
Bristol R. - Notts C.
Bury - Brentford
Carlisle - Newport

1:0
1:0
0:1
2:0
2:0
3 :0
O:O

1 :O
0:0
3:0
O:O

1:1
2:2

