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CK SD
Stim I perspektYV?Y rozwoju sp0łecznego rl!lchU
kulturalnego oraz
aktywizacj.i
kulturalnej
małych
miast były tematem obrad dwudniowego, wyjazdowego
posiedzenia
Prezy<lium Centr.ald'lego Komitetu
Stronnictwa
Demokratyczmego.
Członkowie Prezydium i Sekreta.riatu CK SD odwiedzili 8 miast w
WielkoPQ1sce, a rezultaty rozmów
I epotkań omawiano w Rydzynie.
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doktrynie wojennej Układu Warszawskiego

Delegac:ja
Sejmu w, USA

'or

Dziennikarz PAP komentuje: Dokumenty opublikowane po zakończeniu dwudniowej narady Doradczego Komitetu Politycznego
państw-stron
Układu
Warszawskiego w Berlinie zawieraj!\ niezwykle ważkie treści z zakresu

międzynarodowego

bezpieczeństwa

militamego I rozbrojenia. Komunikat potwierdza wolę przyw6dców
państw naszego sojuszu zrealizowania całej sekwencji prał.tycz
nych kroków na płaszczyźnie rozbrojenia jądrowego. Deklaruje też
. gotowość praktykowania wstrzemięźliwości w dziedzinie zbrojeń
konwencjonalnych w celu stworz'l•
ula możliwie 1 najlepszych warunków dla przyszłych rokowań w
sp1·awie ich redukcji. Podkreślono,
że krokom rozbrojeniowym muszą
towarzyszyć środki kontroli, łącz
nie z inspekcji\ na miejscu.
Szczególną uwagę . polskiego czy-

telnika przyciąga oddzielny doku- drugą stronę, dla prowadzenia w
ment, zatytułowany „O doktrynie ogóle jakichkolwiek działań zawojennej
państw-stron
Układu
(Dalszi ciąg na str. 2)
Warszawski.ego". Deklaruje się w
nim, że w :lladnych okolicznoś
ciach nie rozpoczną one działań
wojskowych przeciwko jakiemukolwiek państwu lub sojuszowi państw
i nie użyją jako pierwsze broni
jądrowej. Siły zbrojne i uzbrojenie państw członkowskich Układu
Warszawskiego są i będą 1itrzymywane na poziomie wystarczającym
dla obrony przed ewentualną agre-

Półwiecze

sją.

Kłerują,e
11ię
tymi 11asadamł,
członkowie naszego sojuszu opowlacfają się za ·redukcją sił zbrojnych i zbrojeń konwencjonalnych

Akademii
Ekonomicznej
w Katowicach

w Europie do takiego poziomu,
W Ka.towicach odbyły się uroprzy którym żadna ze stron nie czystości zwią-zane z pólwieez@1
dysponowałaby środkami dla do- dczialalnośoi
naukowo-dydaktycznej
konania niespodziewantgo ataku na Akademii Ekonomicznej irn. Karola
Adamieclciego.
W sali biblioteki
K.atow:iokiego Cent.ru,m Kultury odbybo się uroczyste spotka.nie z delegacjami kraj.owych l zagranicznych szkół wYższych oraz zakładów
pracy.
Na oen.trałną uroczystość 150-lec!a
ucze1n! przybył Zbigniew Messner.
Premier - wychowanek. a następ
nie profesor tej uczelni, przez wiele lat był również jej rektorem.
Okoliczności powołania Akademii
Ekonomicmej w Katowicach, noszącej wówczas nazwę
Wyższego
Jednocześnie
Biuro Polityczne Studium Nauk Społeozno-Gospodar
czvd1. ie.l półwieczny dorobek . i
stwierdziło, że dowództwo wojsk współczesne
zad•ania przedstawił
rektor Jerzy Rokita.
(PAP)
(Dalszy ciąg na str. 2)

Okoliczności pogwałcenia

przestrzeni·

powietrznęj

Biuro Polityczne KC KPZR na
posiedzeniu, które odbył-0 się w
sobotę 30 maja, rozpatrzyło raport
Ministerstwa Obrony ZSRR o okolicznościach

zw1ąnnych

ceniem

z

pogwał

ZSRR

przestrzeni
powietr211ej
Związku Radzieckiego pri:ez: samolot pilotowany przez oJ>,owatela
RFN Math!asa Rusta.
Omawiając tę sprawę ustalono,
że samolot należacy do jednego z
aeroklubów w Hamburgu wykryto
za pomoC'ą środków radiolokacyjnych obrony powietrznej, kiedy doW sobotę wczesnym rankiem w
latywał
do granicy państwowej
ZSRR. Radzieckie myśliwce dwu- odległości 45 km od portu Ramsgatę
doszło do z.deczenia w kanakrotnie okrążyly 1achodnioniemiecle La Manche polskiego statku
ki samolot.
„Hel" o nośności 7.704 ton z -tankowcem pod flagą Liberii „Skyron"
o tonażu 67.339 DWT. Tankowiec
zostal poważnie uszkodzony. Wybuchł na mm poża·r. Załoga opuś
ciła dryfujący statek. Nie ma ofiar
w ludziach. Nikt z załogi statku
„Hel", ani żaden z pasażerów nie
zosta~ posz.kodowany W ciągu dnia
sytuacja na statkach została opanowana. Ogień nie dotarł do zbiorników ropy. Wody morskie z:ostaly
zanieczyszczone w ograniczonym
Prezydium
Rady
Najwyższej stopniu. Wszelkie ryzyko dużego
ZSRR mianowało genP.rała armii zanieczyszczenia kanału La ManDmitrija Jazowa ministrem obro- che zdaje się być wykluc:llone.
ny. ZSRR. Marszałek Związku Radz1:-ckiego Siergiej Sokolow został
• •
*
zwolniony z obowiązków ministra
obrony w związku z odejściem na
Kiedy o godz. 4.115 w sobotę w
e meryturę.
Dover odebraino nadany przez ka-

Kolizja „Bela" na kanale La Manche

Błyskawicz~a

materiałów

Jubileusz FSM

Dwumilionowy „Fiat 126p"
30

1!1aj~

w Fabryce samochodów
obchodzono 15-lecie yowstania l?rzedsiębiorstwa. i
wspalpracy z Frntem w Turyme.
to z wyprodukowaniem
dwumilionowego samochotlu „Fiat
126p".

PODWODNA

Hiszpański. wynalaz'c a dr Francisco Lopez lbor skonstruował
miniaturowy okręt podwodny o
wadze 56 kg, długości 2,5 m,
szerokości 1,8 m i wysokości 95
cm. Będzie to prawdziwa zabawka dla bogatych amatorów
zanurzania
się na głębokość
pięciu
metrów. Dwumiejscowy
pojazd, zbudowany z lekkich a
bardzo wytrzymałych materiałów plastycznych
jest wyposażony w silnik o mocy 50 KM
(jego moc
może być jednak
zmniejszona). Obsługa nie wymaga żadnych specjalnych umiejętności.
Autor projektu zdobył za tę konstrukcję nagrodę
/
250 tys. peset na niedawnym
kra.iowym konkursie wynaląz
czości
w Saragossie, wra,z ze
złotym medalem.

PRZESZLA N A

EMERYTURĘ

dzika

(choć

.

dla .p0Jsk1ego
fotoreportera

Zbiegło się

pitana polskiego statku sygnał wzywający natychm1a-stowej
pomocy,
31 maja po trzydniowym R]a rmie
gdyż jak sąd~ł on wówczas statek tonie, sytuacja wyglądała ekologicznym, ogłoszonym dla wrobardz-0 groźnie. Liberyjski tanko- cławskich wodociągów ·- z powowiec, który uderzył w lewą bur- du zanieczyszczenia olejem napę
dowym dorzeeza Nysy Klodzkiej ...:._
tę „Helu", wiózł w swoich zbiornikach 137 tys. ton ropy nafto- wznowiono dootawy wody z uję
wej. Należy przypomnieć, że wy- cia w Michałowie (woj. opolskie)
starczył wYCiek 80 tys. ton ropy
d9 miejskich wodociągów we Wro„Amioco Cadiz", aby u brzegów c!awlu. Jak poinformował dyrekFrancji spowod,ować ekolog•i czny tor techniczny MPWiK - 3-dnio·
kataklizm.
Wll przerwa w dostawach
wody
Poniewa:!: „Skyron" zaalarmował, kanałem prz.erzutowvm z Michało
iż płonie i ewakuowal zaJ.ogę na
przechodzący
w pobliżu statek wa do Wrocławia była sk!rupulatnie wykorzystana do padań pró'(Dalszy ciąg na str. 2) .
bek wody. Nie wykazały one śla-

GLOS ZA PRAC!l:
29-letni Hiszpan z Va-Uadolid
za.mieścił w tatejszej gazecie ofłoszenie, w którym zaoferował,
Iż .odda swój głos w wyborach

Mteszkańcy 650-tysięcznego
cławia

znowu otrzymują
stawy wody pitnej.

Na

zdjęciu:

uszkodzony „Hel".
CAF -

Jakub, Konrad, Nikodem,
Gracjana. Hortensja

Wrodo-

Wczoraj Warszawa była najzimniejszą stolicą w Europie o godz. 14 1ia-n otowano zaled·
wie 9 st. C. ""Najcieplej było w
Madrycie - 29 stopni. W po2lostałych stolicach europejskich
o g-odz. 14 zmierzono następu
jącą temperaturę: Lizbona
26 st„ Rzym i Ateny - 22 st.,
Londyn, Paryż I Bukareszt
18 st„ Budapeszt - 17 st„ Helsinki - 16 st , Berlin - 15 st.,
Moskwa i Wiedeń 14 st„
Kopenhaga, Bruksela l Belgrad
- 13 st., Sofia - 12 st„ Sztokholm i Praga - 11 stopni.
(Jsb)

w dniu dzisiej.~zym przewiduje
dla Lodzi następującą pogodę:
zachmurzenie duże z większymi
przejaśnieniami. Możliwy deszcz.
remp. maks. 14 st. Wia.tr słaby
zmienny
O godz. 19 ciśnienie wynosiło 994,7 hPa (716.l mm), a temperatura 10,3 st. c.

a ze
1943 - Oddz.iały BCh, GL ł
AK stoczyły bitwę z wojskami
hitlerowskimi pod Józefowem.
1946 - I Kongres TPPR w
Warszawie.

Człowiek
- to
dziecko: jego siła
tym, że rośnie.

Us

urodzone
polega na

„h !J

s.ę

AP•

CHŁODN . Y
egorocmy maj był ~jąt
k<>w-o kapryśny; chłody panowały przez prawie cały
miesiąc i taki t~ był jego ostatni dzień.
Tatry utrzymały przez cały miesiąc zimową szatę, a w niedzielę
na Kasprowym Wierchu pojawiło
się nawet kilka centymetrów świe
żego śnie..,dU. Wysoko w górach notowano minus 4 st
Zmarznięci
spacerowicze na Krupówkach powtarzają sobie pytainie: kiedy też
zjawi się ciepła wi-0sna w TatraĆh
i pod nimi?
Jednak w Zakopanem przestrzega się przed określaniem miesią
ca - najchłodniejszym majem stulecia. Warto przypomnieć, te w

W 152 dniu rolrn słońce wzeo godz. 4.21 zajdzie zaś
o 20.47.

szło

pełne

Temperatura
w Europie

I.DEALNA TRAWA
Dwaj Kanadyjczycy - profesor genetyki z Uniwersytetu w
Manitoba Jap Wei,fer i jego pomocnik Barry Hill - wyhodowali trawę
idealn11r, o JakleJ
marzą właściciele działek I ogródków.
Now:v gatunek trawy posiada
same zalety: nie wymaga czę
steg'll podlewania, zadowala się
znikomą ilością nawozu,
jest
Wysoce odporny na ehwa~ty 1
- co najistotniejsze - bardzo
wolno rośnie. Milo~nlcy pięk
nych gazonów f trawników, do
tej pory budzeni 9zumem rosnątlej trawy, będą mogli wreszcie sypiać spokojnie.

dów oleju w Nysie K10rlzki 2j. Tym
samym powodzen•E"m · znkońcqła
si~
akcja likwidowania skutków
awarii pompy olejowej w Zakła
dach Przerobu Kości w Grodkowie (woj. opolskie), z których kHka ton oleju napędowPgo wylało
się do Strugi Grodkowskiej (dopływu Nysy Kłodzkiej) ziemne
przegrody, pontony, słomiane maty :i:atrzymały zanieczyszczenie.

(PAP)

wy-

do Parlamentu Europejskiego I
os- władz terenowych, które odbf:dą
wojona) świnia świata
Luiza się 10 czerwca, na tę pa.rtię,
chwalebnie
zakończyła służbę która zapewni mu pracę. Autor
państwową w szeregach dolno- tego niezwykłego ogłoszenia od
saksońskiej nolicji, Długie la- dwu Jait jest beztobotny.
ta służyła. dzięki swemu rozwi(opr. zr)
niętemu węchowi, jako tropiciel
Najsłynniejsza

Dzięki poważnemu wzrostowi produkcji wydawnicznej, książka inów
stala się dominującym akcentem
majowego święta kultury. W całym kraju odbyło się ponad 4 tys.
kiennaszy wydawnictw, organiz-0wanych na olacach I ulicach, a
także ok. 2 tys
imprez kiermaszowych w zakładach pracy oraz
ok. 700 na wsiach. Wielu towarzyszyły spotkania i
autorami.
Majowy festiwal był równi·eż okazja do uhonorowania tych wszystkich, którzy swą codzienną pl'acą
wzbogacają
życie
kulturalne
kraju. przybliżaja szerokim krę
gom dorobek naszych twórców.
Trwal.YT!l śladem tegorocznych
.,Dni" będą licme obiekty kulturalne, przekazane społeczeństwu.
(PAP)

firmy ,.Fiat" 1 „crv-ene} zastavy".
Przypomniano dzieje fabryki która w· ciągu 15 lat wyeksportowała
•
ponad 783 tys. „maluchow". W br.
FSM wykona 203 tys. sztuk „Fiatów 126p", i czeg-0 105 tys. na
Ogromnym su,kcesem dla Ireneueksport. Nowymi rynkami zbytu są sza Sobieszczuka z Wojskowej ADecyzją aktywu partyjno-gospokademii Fotograficznej zak011czył
darczego kombinatu dwumilionowy Nowa Zelandia. a także Gabon, się światowy konkurs „Interpress
„maluch" zostanie ofiarowany Cen- Zair i Indie.
Foto - Bagdad '87". Zdobył on
trum Zdrowia Dziecka w WarszaGra.nd Prix za cykl o Etiopii „Nawie.
Podczas uroczystej ak!adt>mii 77 dzieja przeżycia", oraJ srebrny
pracowników FSM otrzymało od- medal w kategorii fotoreportażu.
W uroczystym spotkaniu aktywu znaczenia państwowe.
brązowy w kategorii portretu
i
f'bryrznego uczestniczyły delegacje
(PAP)
mPdal im. Rotczenki.
W konkursie brało udział 500 autor/iw z 42 · rati.~tw. N des!Anti ok.
3 tys. zdjęć, wśród których 40 byto polskich.

Małohtraozowych

Pożegnanie
Easłuźonego dla
spraw bezpieczeństwa wewnętrz
nego zwierzęcia
odbyło 1lę z
należnymi honorami.
Minister
spraw wewnętrznych
Dolnej
Hesselmann wręczył
Saksonii
Luizie dyplom i osobiście poczęstował .fi!. ulubionym warzywem; Ważąca 300 kg Luiza była wyraźnie wzruszona.

l\1INIL0Dź

Dobiegły końca kolejne, 41 już
Dni Kultury, Oświaty , Książki i
Prasy. Niedziela 31 maja była osta•tnim dniem tego festiwalu, tak
mocno wpisanego w kalendarz naszego źyC'la kulturalnego. Jego celem jest ulatwienie dostępu do
dóbr kultury szerokim kręgom społecznym, a jednocześnie zapre1entowanie osiągnięć amatorski•'!g? ruchu artystycznego. Pod tym ką
tem układany był program obejmujący setki kiermaszy. k~iążki .
spotkania z pisarzami, akto'.'ami
muzykami. występy amatorskich
zespołów muzycznych i folklorystycznych, jarmarki rzemiost'i artystycznego i sztuki lud-owej, zabawy i festyny ludowe.

akcja rato\\lnicza

D. Jazow
ministrem
obrony ZSRR

narkotyków i ·
buchowych.

W dniiu 31 maja na zapro-,
szenie speakera Izby Reprezentantów Kongresu USA .Jima
Wrighta. przyJ;>y!a z oficjalną
wizytą do USA delegacja Sejmu PRL. z marszałkiem Sejmu
Romanem l\falinowskim na czeIe.
Program wiryty w USA obejmuje spotkania i rozmowy
delegacji Sejmu PRL z przywódcami Partii Demokratycznej i Partii Bepublikańskiej w
Izbie Rept'hentantów i Senatu oraz z członkami komisj~ obu
izb. Niezależnie od spotkaf1 w
delegacja polskich
Kongresi-e,
poslów przeprowadzi także rozmowy z przedstawicielami rzą
du USA.

Zakończenie

1866 r. sławny pleban zakopiań
skii, kB. Józef Stolarczyk notował:
„Snieg i mróz okoli> dwudziestego maja, wszystko śniegiem pokryte„. Sople na dachu poro.sly na
dwa ! trzy łokcie polsk:·e". A w
1873 r. zapisał: „Mroźny czas ~rwał
aż do czerwca". A więc może nie
narzekajmy.
Mimo chłodów :i.naczny ruch turystyczny panowaJ .w niedzielę w
Bieszczadach i Beskid.tie N!.;;k.m
W Lesku zakończył się XX ogół
nopolski rajd młodzieży „Bieszcz3.
dy '87". Na bieszczadzkim morzu
pojawiły si.ę set!m kolorowych ża
gli - zainaugurowano sezon regatowy. Z żeglaruml konkurowali
wędkllZe, którzy Ucmie przybyli

MAJ
nad ten górskJ akwen. Nad Sanem harcerze rozpoczęli sezon
wodniaeki od dwudniowego spły·
wu tą górską rzeką.
Z okazji
„Dnia Dziecka", PTTK w Lesku
zorganizowało pieszy „rajd malu·
chów". połączony z zabawami plenerowymi.
Na przeciwnym krańcu Polski Wybrzeżu Szczecińskim
było
chlodno, ale słonecznie.
Wielu
wczasowiczów wybrało się na pla·
że, ale opalać można się było wyłącznie w miejscach osłoniętych od
wiatru. Chłód nie z;ratz:ił jednak
pierwszych amatorów · kąpieli, ' którzy zaryzykowaH wejście do iście
lodowatej wody.
·
(PAP)

- Nie widzla.łeś
„Quo vadis"? !„.

Nerona

w

t'lfl'flll'IJ!!Jllfł
na sw1ec1e
w ra1
Kluczowe dla gospodarki problemy - udziału samorządów w
;.ktywlzacJt produkcji eksportowej
ora'Z rOll:wljanlu postępu ~chntcz•
w Warszawie
nego - omawialt
uczestnicy Vll Ogólnopolskiej Na·
rady Samorządu Załóg Przedstę
blostw. Dyskutowano równleż nad
"Tez w
sposobem konsultacji
sprawie U etapu reformy gospo·
darczeJ''.
~

~ Wśród zagranicznych hodow·
ców nle maleje utnteresowante
zakupu naszych
możltwośclami
wierzchowców. Dużym powodze.
niem cieszyły się plerwsze tegoroczne aukcje kont zorganizowane
przez ,,Animex". W sumte sprze.
dano już 288 kont rasy wielkopol·
sklej 1 małopolskiej za prawie 600
tys. dolarów.
- T czerwca ~ Za tydzień
wieś obchodzi~ będzie Swięto LU·
dowe. Jego współczesne treśct na·
wlązują do wspólnej pracy robotników l chfo.pów dla dobra kraju
a historyczne do tradycji wspólnej
walki o wyzwolenie narodowe I
społeczne, w tym roku zwłaszcza
do 50 rocznicy wielkich strajków,
chłopskich w 193'7 r. Gospodarzem
centralnych obchodów Swlęta Ludowego będzie w tym roku woj.
zamoJskie,

~

Amerykańska

związek

między

nlewtaśclwym

przeprowadzeniem remontu samo·
lotu ,,Boeing-747" 1 Jego kat&Strofą.

Afryw soboti: decyUSA o wstrzymaniu

~ Silne trzęsienle ziemi nawiezachodnie rejony
dziło w piątek
Iranu.
W wyniku trzęsienia ziemi o sile 5,Z stopni w skali Richtera Z osoby zginęły, a ponad 50 zostazniszczonych
ło rannych. Zostało
wiele domów w mlast'ach Hamadan, Nahavand t Tuymrkan około
350 km na płd.-zach, od Teheranu.

Organizacja

Jedności

potępiła

Senatu
pomocy dla południowoafrykań
skich państw frontowych. W WY·

o

firma lotnicza
„Boeing" po raz płerwszy przy·
znała w sobotę, że ponosi odpowiedzialność za śmierć 520 pasaterów samolotu Japońskich Llnil
Lotniczych JAL, który uległ ka·
tastrofie w sierpniu 1985 r. Jak
poinformowali prawnicy japońscy,
ofiar
rodziny
reprezentujący
„Boeing" prz~nał, że Istnieje
~

treści

szczegółowe

planu i odpowiedziała na liczne
pytania w tej sprawie. Uczestnicy przyjęli z zainteresowaniem
także rezultaty posiedzenia DOradPolltycznego
Komitetu
czego
stron Układu warszawpaństw skiego w Berllnie.
~
kańskiej
zję

~ W niedzielę Goa zostało ofl·
cjalnle ogłoszone 25 stanem Indii.
Ten najmłodszy indyjski sta.n, polotony nad Morzem Arabskim za·
mieszkuje około 1 mln osób. pod&I\ dochostawą gospodarki Goa
dy z rybołówstwa l turystyk!. W
zopowołany
stolicy Goa Panjim
rzĄd stanowy,
stał w niedzielę
który na pierwszym posiedzeniu
omówU główne problemy rozwoju społeczno-gospodarczego.

~ Laureatka P.okojowej Nagrody
Nobla matka Teresa odwiedziła w
w
sobotę więzienie San Quentin
stanie Kalifornia.
San Quentin uważane jest za
jedno z najcięższych więzień • w
Stanach Zjednoczonych. Matka
Teresa spotkała słę z odbywającym!
karę przestępcami w kaplicy wię
ziennej, a następnie odwiedziła
blok, gdzie znajdują się cele ska·
zanych na karę śmierci.

się

W Bruk~ell zakończyła

dwltdnlowa sesja Komitetu Bezpieczeństwa I Współpracy w Europie,
który obchod'ZI w br. 15 rocznicę
swego powstania. Przedyskutowano najnowsze propozycje rozbro·
Jenlowe, w tym Plan gen. Jaru.
Polskiego
Delegacja
zelsklego.
Społecznego Komitetu Bezpieczeń
stwa i Współpracy w Europie
przedstawiła

danym oświadczeniu óJJL stwier·
dzUa, że za przemoc na południu
nie
Afryki odpowiedzialne są
pafis~wa frontowe, ani rłlcby na·
rodowowyzwoleńcze, lecz raslstow·
akie władze RPA.

(Opr. zg)

Układu

doktrynie - wojennej

W sprawie „Założeń zmian w kodeksie pracr"

Oświadczenie

rzecznika
prasowego OPZZ

W

związku

z licznymi zapytania-

mJ klieOO<W3JllYmi do OPZZ po opu-

blHrowainiu przez prasę dok!umentu
„Zal>ożeln.ia :zmian w kodeksie pracy" m:eczmik prasowy OPZZ sbwder·
d!Zil, iż kierowndobwo OPZZ z aprobatą odnio.sło się do zaproponajptl!n!ejszyoh zmian
nowa nych
kodekBu pracy, które są uzasadnione obowiązującym\ rooiwdązamlam.i
prawnymi (ustawami o pm:edsię
bi<llt'S!Jwie, samorząd.zie, zwi ą"ZJk.a eh
za'WOO-owyoh) i mus'Zą uwzg!.ędlnńać
istotne przeobrażenia jakie zaszły
w !ll8szej goopodaroe.
Piodida.n:ie apołec:zmej dyS.lrusjt! „Załoilenda" w ruiektóryoh zapi'.!Mh odwoJ,ując się do waronków, k!tóre
mo,1<ą dopiero wyntkinąć w tira1kcle
rea1izacji II etapu ref-O'Il!lly gos?O·
darozej.
z,,..iracając uwagę, iż ogólinmpołeCYLna dyskus.la nad „Założeniami"
nie mo7..e być, w myśl. mtaiwy o
7lwi ązkach zaM~owych. traktowana j.aklO konsuLta.cja ze :ziwiąl!lka
projektµ zmian
mi zawooowymd
usta.w y, !'2'eC011ik prarowy OPZZ zaznaczył. że ost.a,teozne stanOM1i~o
w spraiwiie pl'>O'P<llnowanydh zmian
ustawv - k-Odektsu praey zwd~kl
za'IOOd(')IWe sf<J1!'ll11\llują dop'iero po

n

Na Centrum Zdrowia Matkt•Polki

250 TYS. ZŁ OO KAPELANÓW WOJSKOWYCH

zna.om-.,

Błyskawiczna

akcja ratownicza

„Le Monde" oantysemickich represjach
we ·Franćji w latach 1940 -1944
Paryski dziennik „Le Monde" w
specja1nej wkładce doltumentalJ!lej
poświęconej represjom antysemick'm we Francji w latach 19401944, zamieszcża pod tytulem „Konwoje śmierci" zebrane prze.z Serge Klarsfelda dane 1>tatystyczne
dotyczące liczby Zydów wywiezionych z Fr.a.ncj.i do obozów koncen-

Warszawskiego

;Jeśli Europa ma rzeczypodejrzliwości I braku zau · stronach lepsze wzajemne rozurnle- wiście stać się miejscem bezpieczczepnych. Towarzyszy temu oferta nle sie i uznanlt' przez obie strony nym dla nas wszystkich, żyjących
wycofania ze strefy bezpośrednie czysto obronnego charakteru tych na Wschodzie I na Zachodzie.
go styku dwóch sojuszy wojsko- doktryn.
ANDRZEJ RAYZACHER
wych najbardziej niebezpiecznych
Tak więc pajwytsze polityczne
rodzajów broni zaczepnej oraz
tylko
nie
sojuszu
naszego
zmniejszenie koncentracji wojsk w gremium
tej strefie do minimalnego, uzgod- opowiedziało się za najbardziej nowatorskim punktem polskiego Pl\lo·
nionego poziomu.
nu, lecz rozwinęło i skonkretyzo.
wało zawaTtą w nim myśl. Jest nil\
Posunięcia te zaproponowano w
~
trzy tygodnie po ogłoszeniu cztero- zalotenie, H: należY tak przeobrapunktowego planu Jaruzelskiego zić doktryny, postawy sił zbrojzmniejszenia zbrojeń i zwiększenia nych I Ich uzbrojenie, aby obie
zaufania na obszarze od cidnln strony uznały je na.wzajem za nie·
duńskich po dolinę Dunaju. Niesły prowokacyjne. Temu wl&śnie ma
(Dalszy ciąg n.a str. 2)
chanie istotny jest ten fragment służYć skierowana. do NATO oferta
wspomnianego berlińskiego doku- objęcia konsultacjami powstałych obrony powietrznej wykazało niementu. w którym organizacja U- dysproporcji i asymetrii w rozmai- d o puszczalną · niefraoobllwość i nieaby przerwać lot
kładu Warszawsklrgo proponuje or- tych kategoriach wojskowych i u· zdecydowanie,
ganizacji Paktu Północnoatlantyc zbro.łenia w celu ' ich likwidacji na nie uciekając się do środków bonajniższemu
ku
redukcji
drodze
jowych. Swiadczy to o poważnych
kiego wszczęcie jeszcze w tym ro·
organizacji
w
niedociągnięci.ach
ku w Warszawie lub w Brukseli poziomowi.
służb bojowych ochrony przetrzeni
konsultacji w celu skonfrontowaJest to wyraz nowego sposobu powietrznej kraju, braku należytej
nia doktryn wojskowych obu sojuszy, analizy ich charakteru, wspól- myślenia także o sprawach bezpie- czujności i dyscypliny, poważnych
nego rozpatrzenia kierunku ich czeństwa i rozbroj1mia. Taki właś· uchybieniach w kierowaniu wojdalszej ewolucji, mając na. uwadze nie sposób myślenia jest nad wy- skami ze stro.nq Ministerstwa Oboczywiście po obu rony ZSRR.
likwidację narastającej latami wza- raz potrzebny Za niezorganizowanie I opieszałość w położeniu kresu wymienionemu naruszeniu przestrzeni po·
wietrznej ora'l brak należytej kontroli nad działaniem wojsk obrony
powietrznej Biuro Polltyczne uznało za konieczne zwolnić Aleksandra Kołdunowa z obowiązków naczelnego dowódcy wojsk obrony
powietrznej. Podjęto uehwal~ o umocnieniu kierownictwa Ministerstwa Obrony ZSRR.
Biuro Polityczne KC KPZR je·
Prezydent USA Ronald Reagan jeśli Irańczycy, kładąc się spać
w wywiad2!ie udzielonym w Bia· każdego dnia będą zgadywać, c i szcze raz podkreśliło pryncypialne
zrobić, n.iż aby dowie- znaczenie zdecydowanego podniełym Domu grupie dzLennikat"Zy te· możemy
lewizyjnych z siedmiu rozwinię· dlZiLeli się o tym zawczasu od n >s'' sienia poziomu gotowości bojowej
I dyscypliny sił zbrojnych, umiejęt
Amerykiańskie środki masowego
tych przemysłowo krajów Zacho·
du, ponownie wystąpił z pogróiJka- przekazu prezentują różne war\1tri- nego kierowania wojskami, zapewmi pod adresem !f'anu Odpowia- ty „działań odwetowych" przeciw· nienia ich stałej zdolności do podając na pytanie, jak daleko Sta- ko Iranowi. Tak np. sieć t.elewi- łożenia kresu wszelkim zamachom
ny' Z.Jednoczone mogą posunąć się zyjna ABC, powołując się n~ a- na suwerenność państwa radziecwojskowe, kiego.
źródla
w swych akcjach przeciwko Ira- merykańskie
że wskazuje na możliwość zbombar·
stwierd;i;ił,
nowi, prezydent
„działania będą miały charakter o- dowania irańskiego portu Benderbronny". Jednakże, oświadczył R. -Abbas i lotnisk ..,.ojskowych w
Reagan, „będzie macznie lepiej, głębi terytorium Iranu.

ze str.

1

Podczas osta.tndej środowej audfen· dzienini!ka:ray a!wedytiqwanycih PflZ1
cji ogólnej na plaau św. Pliotra pa- Sroticy Alpos-t.o.ls.k!iej odczyrtaio,o to
otnzyma:nil\l projektu ustaiwy I prze-- pleż, zWl?'acając się po pol&ku do także ja.ko potwl.ermenie, :te przyprowad!Zeniu ogóllnoowlązkowej Iron· z~ych tam rodaków, wsp<>· gotowanda do tej wizyty ~ej
mruał Lo zbldiającej •ilł swojej 3 dobiegają k.ońoa.
wl.tacjł.
W.idomym tego 2!lallclem ~ł odW k!ręgu
podróży do oj(!zyzny.
z Rzymu s,pecjaJinego Tm-a
ja:OO
----------------------należącego oo PKS, brainsportującego jeden z 3 przemacwnyoh dO
uży1iku w czasie wdzyty w P~
papie&kńch samochOOów tzw. pap&•
mobiJe'ów.
Kończy &i~ j\lt także powlellm4•
tekstów 26 homilhi I prz.em6'wlień
papie.9kioh, przetłumaczonych na
języki włoski, a.~el&kd I ~
Apele o oflarnośd w lwl&dczenlu na przedsięwzięcia upamlęt.nlaJl\ce
ki, a pisanych przez papieża po poll'orężne dzieje naszego narodu zawsze społyka.llł 1l1t z szerokim od·
k>u. Będą wie stanowiły
dźwiękiem w środowł&ku kapelanów Wojska Polsklego, Wspierali oni
kiilkaset klilio®r&llówt
bo W19.żąeą
budowę Szpitala-Pomnika Centrum Zdrowia. Dziecka, w1pótuczesłnl
crzęść bagażu zabieranego paplesk1m
CZI\ w fundowaniu tablic pamllltkowych, urzl\dzanlu miejsc pamięci
samolotem. Będą wyłożoae, ocr,y•
narodowej I zakładanłu ksiąteczek mieszkaniowych dla sierot.
wll:śoie również w jęz:rJw ~
Ostatnio kapelani przekazali 250 tys. zł na Pomnłk-Szpltal Centrum
w oent.raeh J)rasowych - clia poZdrowia Matki-Polkt. Był to już kolejny dar. Dotychczas wpłacili na
tmeb lmlkuset dzienn~>Itany pola•
ten cel ponad milion zł.
kich I :zagranicznych obsŁugujących
wizytę. z Wroah p.rzybędizle ieh po..
nad stu. M.dn wyjechaila jut ~
12-<>sooowej ekipy Radia Wa.tyllcań
eklego, które będzie - rÓWl!liie! dla
i-ejecelów d<Jdrumentacyj.nydl s.trow.ać każde nlemał sł<ll'łlio PA·
sce kolizji przybyły tei h'Olown·1· pieia.
(Dokończenłe ze str. L?
WyJeoożaJ11 takte 3 ekiiPJ'
kanrusk.i, na jego pokład sk!ero-- ki ze sprzętem pr.zedwpożalrowym bechinii<m1e telewil.zji ~eJ.
waru:> ekipę pożarn.iez11. Na m~el- oraz stat:kli, których z:adanlem byNad stroną orgailtlJza,cyjlną J)Odróło zapobieżenie rozprzest.rzenianiu 7.y ozuwa ze &łlrotny W<8JtY1ka.nu je•
Okazał.o się to
si'ę plamy ropy.
zllli.ta ojeiec Roberto '!luccl. by1y
}ednak niepotrzebne, ponlewa-t na dyrektlOlr generaillny Radia Wa.ty'k!ań
tankowcu zapaMły się jedynie faT· skliego, k!tóry cd ponad rolcu pe1lll'ł
by pr:recbowywane w magazyn:ku fruJnkcje organizaitora podTÓŻ)" pa·
dlzi<>bowym.
piesklich POIZl1 granice Wł<>dh.
Tradycyjnym już zwycna.jem paTrzeba podkreśl!~, te akcja ra· pież wraa: z tow.arzyS"EącYmii mu otownicza rozpoczęła się błyskami· oobam:i udaie się w podTóż samow czym pomogła m.in.
cznie ,,Ad•
platfonn'!l wiertnicza „Tran~ocean" lotem włoskiich lim.tł lot:niozycll
it~a", a wraca lln'iami lara.fiu. któtracyjnyoh w latach 1942-1944, na Morzu Północnym, która ode- ry odwiedza„ a więc PIL „Lot".
J.ak wynika z tej sta.tystyki, ogó- brała I przekarnała st~jom ochrołem deportowano 75.721 osób, w ny wybrzeża sygnaty wysłane przez
tym 2,7 pToc. dzieci w wielru po- fulllkcjonujący automatycmie naniżej 6 lat, 11,6 proc. dzieci w wie· dajnik awaryjny . pols~ego statku.
lru od 6 do 17 lat. Ląoznle wywie· Pierwszy śmigłowiec MF przybył
na miejsce w 6 !l11inut po zder.zeziono 11 tys. dzieci.
iż
Ponad 9.700 deportowanych sto· niu i jego pilot meld>0wał,
nowily osoby w w.ieku powyżej „Hel" spuścił już na wodę !za60 lat. Około 43 tys. osób spośród lupy.
wywiezionych zostało natychmiast
Kapitan „Helu" zamierzał pły
zagazowanych. 1945 rolru dOC"Zeka·
ło zaledWie 2.566 osób, czyli poni- nąć ze zmniejszoną prędkością oo
Narodowy Bank Polski przygoPonie- towuje emisję nowej monety okJO..
lub Southampton.
Dover
żej 3 proc. deportowanych. Wraz
wonabrawszy
statek
jednak
waż
z 3 tys. osób, które zmarły w
llc:znościowej o nominale 10.000 z
obozach przed deportowaniem I ,1y miał za duże zanurzenie, że wt:zerunkiem papieża Jana Pa.wł&
ok. 1 tys. Zydów na których wy- by mógł wejść do Dover, zaś do II.
konano wyroki śmierci. ostateezny Southampton było za daleko, w
wy>lronana ze
Mooeta 2!00tanie
polskiego srebra
innego
bilans we Fram<:jl wynosi 80.000 towa.rzystwie
próby 750. Srecmi<:a jej wystatku „Starogard Gdański'', któ- lliies.ie 35 mm, a waga 19,3 gram.a.
ofiar.
najwięcej ry przy pomocy brytyjskdch śmi
wywożonych
Wśród
Na a.wersie monety majdowa~
byl,o Żydów poch~ących z Polski głowców 1 lłtatków ratowniczych się będzie goolo państwowe i noI
załogi
część
„Helu"
z
przejął
francusŻydów
(ok. 26.000) oraz
a na rewersie półpostać
minał,
kich (24.000), 'P'Onadto Zydzi nie- pasażerów, oraz holownika holen- Jana Pawła II z pastorałem. Momieccy (7.000), rosyjscy (4.500) I derskiego, popłynął na własnych netę zaprojekt.owala artystka-rze~
inni. Co najmniej 85 proc. żydQW silnikach do VMssingen w Holan- hiaxika
Wą:tróMkia·
Stanisława
wywie?Jionych z Fran~ji areszto- dii, dokąd dotarł bez dalszych Frin<lt.
(!PAP) przygód. Tu będzie naprawiany.
wała Policja kancuska.
Wprowadzenie monety do obiegu
Cala załoga 1. wszyscy pasażero
będzie następowało !t()pniowo. powie są ca11 i zdrowi.
czynając od dru.gi~j połowy ~
(PAP)
ca br.

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

Zaproszenie do myślenia po nowemu
(Dokończe'llie

Watykańskie przygotowania
do wizyty papieża w Polsce

jemneJ

łania,

Moneta
z wizerunkiem
Jana Pawia li

· pogwałcenia
Okolicznośc
.
~

przestrzeni• powietrznej ZSRR

Pogróżki . R. Reagana

pod adresem Iranu

Przyjęto do wiadomości, że pro-kuratura ZSRR bada wszelkie okoliczności związane z naruszeniem
przestrzeni powietrznej ZSRR I
działaniami osób urzędowych w tej
sytuacji oraz odpowiedzialność obywatela RFN.

Wojska izraelskie
zablokowały
obóz palestyński
W nied'2lielę oddzl&ly izraelskie
zablokowały obóz uchodźców paleBalata na zachodnim
styńslrllch
brzegu Jordanu. O świcie wojsko
wtargnęło do obozu, zamykając doniego, ogłoszono god·zinę
i zaczęto prze&ZUlriwać
dom po domu. Mężczyzn· i chlopców w wieku powyżej 13 lait zebra.no w budynku szklolnym, aby

stęp do
policyjną

dokonać przesłuchań.

Na terenie obo2!U zamieszkiwanego p1·zez około 14.000 Palestyń
czyków doszło do gwałtownej demonstracJi, którą wojsko rozpędzi
ło, używając gazów łzawiących.

Na

zdjęclui

awera t

posunięcia

Reakcja na

Waszyggfonu
Przebywający z 11.·i~ytą w Abu
Zabi (stolica Zjednoczonych Emi·
ratów Arabsloch) brański minister
spraw zagranicznych Ali Akbar
Welajati ostro za·reagował na zarpowledziane przez prezydenta Reagana wzmocnienie amerykańskiej
obecności wojskowej w Zatoce Perskiej.
Na konferencji presowej mini·
ster Welajatl powiedziail, że „o.sta:tnie wydarzenia w regionie (Zatoki Perskiej) wykazały, iż ci,
którzy ~ąd211i, że interwencja wiel·
kieiio mocarstwa zmniejszy napię
cie. mylili się". · Szef dyplomacji
irańskiej przypomnfał, że już w
przesz~ości Stany Zjednoczone pró·
bowaly zastraszyć Iran, a:le nig9y
im sie to nie udało.

I

Wczorajsza giełdowa oferta by·
laby w stanie zadowolić najwy·
bredniejszego klienta. Wystawion„
na spmedaży auta od zupełnie nowych, ba·rdzo drogich zach<>dlllich wozów z silnikami wysokoprężnymi
po kilku<Lz!esieciolebnie, tan.ie.
Najdroższy byl najprawdopodobniej dwuletni „Ford Sierra" za 8,4
mln zł. Dla pooiadających zaledwie
75 tysięcy złotych proponowano do
sprzedania prawie dwudziestoletnią
„Warszawę".

Zgodnie z wieloletn±ą tradycją o
tej porze roku na samochodowych
milllister giełdach częściej pojawia sie sprzęt
Irański
Jednocześnie
podkreślił, że je-g.o kraj jest przypływający, przyczepy turystyczne I
gotowany I dysponuje odpowied- oczywiście jednoślady. Nową przynimi środkami, by przeciwstawić czepę campingową można kupić za
się' Interwencji z zewnątrz w Za·
około pół miliona złotych (po krót·
toce Perskiej, orarz uważa, Iż od- kotrwałym targowaniu się), towapowiedzialność za. bezpieczeństwo i rową za 120-135 tys. I jednoślad
stabilizację w tym rejonie spo- za 2<> tys. (motorynka) do 300 tys.
czywa wyłącznie na państwach w zł np. BMW.
Wyjątkowo mało w tym roku onim leżących.
feruje się na giełdzie akcesoriów
Również radio syryjskłe uznało samochodowych oraz prospektów i
Reagana w sprawie katalogów znanych firm. Te ostatzapowiedź
amerykańskiej obec- nie do woli można wybierać w sozwi~kszen!a
w Zatoce P er• boty na targowisku przy ul. Zjazności militarnej
skiej, pod pretekstem ochrony szla- dowej.
Oto niektóre ceny wywoławcze:
ków żeglugowych, za posunięcie
„Fiat 126p" - 1976: 310. 1977:
zagrażające bezpieczeństwu krajów 360. 1978: 410. 1979: 385, 440. 1980:
490, 515, 550. 1981: \180, 1160, 1180.
tego re~onu.
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USA
Zaginął kontener
,

z groznym wirusem

Kontener z ;rożnym wirusem
„Crimea Congo" z~nąl podczas
go z laboratorium
przewożenia
\V'Ojslrowego w Fort Detrick w
Atlancie do glównej siedziby wojskowego ośrodka kontroli chorób
w Maryland.

jest przez kleszcze. Jak po!.nformował przedstawiciel wojskowego
la1boratorium w Fort Detrick, któ·
re na zlecenie Pentagonu prow;;.dzi badani·a z bronią baktl'!riolo-giczną, zgubiony wirus nie stano•
wi zagrożenia dla ludności, po•
nieważ ginie on w ciągu 24 godzin, jeżeli nie jest przechowywany w barozo niskiej temperaturze, a ponadto nie moze on być
przenoszony przez ludzi. Nie wia·
domo, co stało się z wirusem
„Crimea Congo".

Dopiero w Maryland odkiryto, że
w kontenerze nie ma groźnego wi·
rusa powodującego ból mięśni, gorączkę, zawroty głowy, WY,mioty
i biegunkę. Wirus ten występuje
1982: 500, 535, 5'l'O. 1983: 590, 660, w Azji 1 Afryce I przenos.~ony
700. 1984: 725. 1985: 7'70, 820, 870.
'1988: 901i, 930. 1987: 9'70, 980, 1.000.
„Fiat 125/FSO 1500 - 197'7: 520·
1978: 580, 610. 1979: 640. 1980: 615.
660, 700. 1981: 730. 1982: 870, 910.
1983: I.OOO. 1984: 1.045. 1985: 1.300.
SOBOTA, 30 MAJA
~ GODZ. 10.~s. Wielkopolska 88, „Skoda" kierowana przez Kazimierza
1986: 1.490, 1.600. 1987; 1. 790.
na lewą stronę I zderzyła się czołowo z
zjechała
omijania
podczas
K.
„Polonez"" - 1979: 990. 1980: t.180.
„Flatenl 126 P", którego kierowca I dwoje pasażerów doznali obraże6
1982: 1.300. 1983: 1.500. 1984: 1.800,
olała. Straty - 500 tyt. zł.
2.000. 1986: 2.270.
• GODZ. 11.ł5. Kurowice (gm. Brójce). Ogień strawił trzy 11t0doły
peR
11 maszynami. I zbożem, część budynku gospodarczego i dach obory.
Przyczyny pozaru ł straty ustali komisja.
~ GODZ, 13.50, Al. Kościuszki - ul. A. Struga, , Fiat 126 p" kierowa•
ny przez Annę D. potrącił na Przejściu dla pleSŹych Jolantę K. któ·
'
ra doznała stłuczenia nogł.
przez
~ GODZ. 16,00, Ul, Grablenlec. Motocykl ,,Jawa" kierowany
nieostrożnego
skutek
nie posiadającego uprawnień Dariusza J. na
stłucze•
doznał
Motocyklista
p''.
125
wyprzedzania &derzył •\ę z ,,Fiatem
nla nog-f.
lderowanJ'
Blegańskłego. „Fiat tzs p"
~ GODZ. 1'.ł&. Z1lerska P~z nietrzeźwego Jana B. na skutek utrzymywania zbyt bUskleJ odległoscl uderzył w tył „Fiata 125 p". Straty 20 tys. zł.
P0<nad 600 mleszkańeów potWIA~ GODZ. 11.ss. Pabianice, P. Skargi - 20 Stycznia. „Fiat 125" kle·
rowany pn:ez nie ustalonego kierowcę uderzył w drzewo. Pasażer Sławo•
tu Dual!l Yao w 8Jtttonioml0Zltlym reStraty - 300 tys. zł,
mir K. doznał urazu głowy.
~ionie Gua!l1gx,j .Zhwmg na połudll'IJ!u
NIEDZIELA, 31 MAJA
Chi.n zatruło się po wyipiolu &ka~ OD 1odz. Ul.IO t!o l'.'odz. 19.10 str>'tacy wypompowywau wodę z ko•
ż.onego alkoholu, prze7Jnaazonego do
tłownt I spot! hall ŁKS przy al. Untl. Wypompowano 1500 m sześc.
użytk>u p11zemysłowego. Jak ~ntor
wody.
muje pe~ińs!ki organ zwią2lków za• GODZ. 15.35. Sąsieczno 98 (gm. Andrespol). Rowerzysta Andrzel s.
(lat lł) na skutek nieostrożnej Jazdy przewrócił się, doznając ztamanta
wodowyeh, d.z ienniik „Gongren Rlobojczyka.
bao", 45 osób zmarł><>, a 58 jest w
KOMUNIKAT
stanie cięilk!i.m. Wdirmyml spr.zedai:y
~ WKD WUSW, ul. W. Bytomskiej 60. tel. 5'7-16-62, poszukuje cwtail•
skaronego alkoholu. byli - według
ków potrącenia pieszej przez „Fiata 126 p" na skrzyżowaniu al. Ko8·
dziennika - „n!elega.tme działający
al.uszki - al. Mickiewicza w dnłu Zł maja o godz. a.u. Poszuktwan1
prywaAlni ptmedsiębi«ey".
(J1b)
JMł takle lllerow~ .,mamcha".

Gie/da samochodowa

Zatoka Perska

rewers mollety 10.000 zr.
CAF - Wltolt!

1i1 0:1 ~ te•!~'I

·

Chiny

Redaktor depeszowy

Zatrucie

metyle~

ZOFIA GUTMANOWA

Redaktor techniczny

JERZY BARSKI
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Temat do konwersacji

Po dolary _z kooperantem

W

yemancypowana. aamodzielna, samotna - to kobieta, czy może Inny rodzaj ssaka? Bez pary,
z własnego wyboru, czy za sprawą
obojętne zrządzenia losu, jest u nas sprowadzana do roli
.
Istoty niższego gatunku.

kaźdorarzowo negocjowana z kontrahentami. Chodzi o
podrzAal eksportowych pro~itów odpisów ROD, ulg w podatku dochodowym. zwolnień podatk?wych
od pona.dnormatywnych wyna.g:ro'
dreń.
Dewiz potrzebujemy wdęcej
niż „odzie'i:ówlka" - mówli W. FerI tutaj w !'07l!llowacb
chow. musimy być twardzi. Podlmelić się
trzeba z prodsuoen-tam!.
przecież
przędrzy, dołożyć wytwóroom barwn~ków. Rąk wyclą.gających aię po
dolary jest zresztą 2111aicm!e więcej.
dochodowym
ULgamf w podatlru
dl7liel!imy gię zwykle 'PO równo. Producenci ~leży muszą mleć więk
sre od nati ulgi w podał!ku od powynagrodzeń.
nadnorma.tyv.myoh
są bal'dz!ej
Wy.roby na eksp-ort
praoochronl!le l trudndejslle. Trzeba
za ich szycie lep.lej zapłacić.
Duięki tak.4.m umowom w „Teoroku o 10
filowie" w ub! egłym
proc. 1lmflliejsz<l'!l.Q eksport •. metraźu". To był początek. W tym rożeby e~portować kal zamierzają pójść :znaC1Jnie . da lei
Jrulowal!iśmy,
potrzebuje ładnych. modmyoh su- tym bal'dziel.
że do .p rodukcji
k te, któ- wchodzą
~owców. Ta1ciob m.li111. ja1
d7Jlaniny i:
aitra1cicyjn~
re „Teofiil.ów" sprzedaje na rza- mieszanek bawelny z poliestrem i
A piizecież z czys1ej ba,w.ellny. Mo:!lna z ?lich
grain i=ycll ryn1kacb.
na konfelre.id rzMobi ć moźna lepiej
niż na „metrami". Lm wyrób bartym opłacał
dziej przetwowony.
n.iejszy. Postanow1iliśmy dogadać sic:
z „odl7!ie'i:ówką". ZmnJejszymy ek<Sport „metraru" dając :z:aoszmędzo
ne dziaJil•iirlY kIDajowym kra.wcom,
~óre
ale na uszycie wyrobów,
spełnią światowe wymagania. Tivka operacja ukieru1llkowana na rozwój ~ leży w dMere&ie obu
stron. Wmyscy ji:Klnalwwio potnze.bujemy odpisów dewi2owych. Rrreoz
więc w doga.&nLu altt, Jak je Potem podmieL!ć.

&zebiera.my w klden.t aoh nie kryją w ZTK „Teofilów". Ostatnio prezes jednej ze spółdzielni! odzieilowycb poskarżył się
mindstrowd Grzywie, te swoim odbiorcom stawiamy za duźe wymaga.ni.a. A rozmowa jest zawsze taka sama; s·p nzedajemy towar jeśli
chcą szyl: na eklsport.
Z J)UIIlJlmiu widizentia potrzeb
fabTY'kii naj.pierw musimy m i eć domówi
złotówki la.n', potem
przewodn.iozący rady praoowni-OZej
Ferchow.
w „Teofilowie", Wielisla.w
- Bez dewliz nie ma mowy o
modemdlmcjd fabry'.kli, o utrzymandiu
produkrcj1i
nawet tego oo jest, o
na k.tóre
atra.kcyjlnyoh dzial!lin.,
wszyscy mają apetyt. Życie ~uSiza
do eklsportnl, naciskamy więc na
inrnyoh. Zw~aszcza tera~, gdy ,realirujerny koncepcję. by ogra•o.iczać
sprzedaź za granicę własnych dr.d anin. Pows·tala o.na w zakładzie w
ubiegłym roku. Przemysł od·ZJieżo
wy n1e ma z czego szyć - kal-

Dzisiejsza samotna k-0bleta, mimo p-OZorów, niewiele
różni się od swej prababki stanu wolnego. Dawniej, je:!:eli panna dobiegła „niebezpiecznego" wieku I nie znalazła kandydata na męża, jej życie stawało się wegetacją. Była zdana na łaskę rodziny I najbliższego otoczenia. Literatura pełna jest opowieści o ciotkach-rezydentkach, potulnie wypełniających swe liczne obowiąz
ki, bo przecież staropanieństwo skazywalo je1 na żywot
ubogich krewnych. Były tematem żartów i pośmiewis
kiem. Wówczas gdy kobiety nie chronił prestiż męż
czyzny, stawała się praktycznie nikim.
Odgł-osy dawnej tradycji pobrzmiewali\ I dzisiaj. Choi!
kobieta stała się ekonomicznie niezależna, jej życie bez
partnera bywa nie do :mlłeslen!a.

Popatrzmy wokół. Kow!!Jlska ma męża pijaka, mąź Nowakowej lubi dziewczynki, ale obie litują się nad biedną Wiśniewską, której przecież nikt nie chcial. Męż
czyzna bowiem, obojętne jaki, takie dzisiaj dodaje kobiecie pewności sieóie, niesie świadomość, że jest coś
waTta, skoro zdołała go usidlić. Tradycyjna nlentalność,
nie poparta nawet realiami życia, zakorzeniła się mocno„.
Dawniej samotne rostawały te naprawdę nie chciane.
Dzisiaj trudno określić wiek, w którym przestaje 51ę być
po prostu panną, a zaczyna się być „starą" panną. Za
mąź wychodzą bowiem kobiety do późnej starości. Przyjmijmy jednak, że granicą jest trzyd21Lestka. Okazuje się, że
mamy w Polsce ponad 566 tys. panien, które przekroczyły ten wiek. Najczęściej są to te, które w stosownej chwili nie .zakręciły się koło mężczymy w szkole
czy na studiach, a wcbod7-ą w życie zawodowe, w któ,
rym wszyscy już mają pary.

DZIŚ
DZIEŃ

Z wiekiem ,,stara paruia" robi się coraz bardziej wybredna i jeżeli nawet spotka kogoś na swej drodze,
nie chce burzyć ustalonego porządku. Czuje się dowartościowana zawodowo, finansowo, prestiżowo 1 boi się
osobistej pomyłki. I tak leci rok za rokiem. W pracy
jest nieoceniona gdy trzeba jechać na delegację, udać
się na wieczorną konferencję, czy wziąć urlop jesienią.
Przecież takich „przyjemności" nikt nie zaproponuje koleżance z trójką dzieci.
Nie jest jej łatwo także na rruncle towanyskim. Albo
sill ją za nucmą I nieatrakcyjną I wtedv zaprasza ją z litości, albo, gdy niebrzydka, nie zapraŚ;z:a wcale, bo po co ma ~agraźać stadłu.
uważa

Na co dzień częstuje się ją pytaniami w rodzaju:
„kiedy wyjdziesz za mąż?", ,,masz już kogoś?", choć
jej nie przyjdzie do głowy zapytać Kowalskiej, kiedy
rozejdzie się ze awolm mężem - pijakiem. Jej życie
osobiste jest przedmiotem kpin. jej nastroje przypisywane „brakowi chłopa". Jeżeli ju:i: zdarzy się jej kiedyś stanąć przed ołtarzem, dokoła słychać szepty, że
się jej udało I

EKSPORTER ŻYWI KOOPERANTA

DZIECKA!

„Teo!l[ów" np. dtllieln ~IS dolairam1 z producentami pl'\Zęd:z:y. Robimy to bez pretensjd - = a Pl'\Zecież muszą
czają w fabTyce. -

Nasza

kupować częś
o!. 'N naszym iirtteresle leży, by
Załóż
produkcję.
zwięl=at5
1'111()g}i
my, że odmawiamy im odpisów
- dOIWoo'lll Wd.eUsław Fercbow a o.ni wpadają na szatat"wlti pomysł
eksportowania przędzy, której w
się moderni.zować

Al~ zazdrościć naprawdę nie ma czego. Ludzie są okrutn.i, ~awsze wytkną Inność. W domu cueka ją pustka,
zyci.u towarzyski~ l?rzykrości. Nic więc dziwnego,
1e kobiety epieszą się, zeby nie być ostatnią przed urzędnikiem USC, żeby w mak-szu nie zostać w tyle sko!'O s~anse na. ul~żenie życia • we dwoje z b!egie~ czasu się zmnle3sza1ą. DorastaJą przecież coraz młodsze
k cmkurentki.
~

A w~ 4~ p~en na lffł wycbodzł za Dtl\f jut przed
1~ _rolu.e m zy°.!a• między 20-24 rokiem życia 112, póź
m eJ między 2a-29 tr!ko. 31, a po trzydziestce spóźnio
ne - 10 n~ 1000. Jesh s1ę nie wygra wyścigu z czasem
'
p ozostaje sill samą.
<;hoć ~lebezpl~cze~stwo • pomyłki przy pośpiechu jest
d uze i \\ 1ele związkow konczy się rozczarowaniem ! roz'\l;odem, t? nie j-;st takie s~raszne. Był przecież kiedyś
obok kobiety męzczyzna, ktory nobilitował, a jego star~ p an t ~fle. ponlewii;z:ają się jeszcze w szafie. Kobieta
me musi się wstydzw, że nikt jej nie chciał.

Bo okazuje się, że to było I jest największym wstydem. Spotęgowanym przez postawy najbliższego otoczen ia I
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kJrajlu mamy i tak nie za wiele.
Musieli'by§my ratować się i>m!)O!l'tern. G'bupotą jest, -by ekl&p-ortowaLi wszyscy. Tneba s.zukać takich
rozwiązań. aby w dobie trzeob „S",
kdedy kailde przedslębioMtw-0 musi wyjść na swoje, sprzeda1wać iza
11:ra1rukę to, co na}bardziej się opła
ca z pulllktnl widzenia gOS1podarki.
Nilkt z otwartą głową nie &bwierdz.i dz!ś, że eksport zubaża rynek.
Ci, co handlują z zagranicą podnos.zą 5WIOją jak-OŚĆ I w:zomlctwo
a w efekcie dają równdeż na rynek ainacz>n~e lepsze towary. Polufemy choćby na iob ekl.9porlowe
odrzuty, podczas gdy wyroby producen•tów szviacyt'h tytlro na ktra i.owy rynek nierzadko zalegają pó?lti. Z puniktu w ;dzenla gospodarki
S'ńkod~iwe są iednak ta1t!e tran<Sak!{dy Jedno przed.s!ęblonr;two
cje,
"'l)I'Z'edaie swój wyrób za ~m.ieę .
by zarol;ić dewl:zy. drugie za~ lrupuje ten sam towair drożej <>d ml?rankznvch kontrahen.tów. Koncepcja „Teof!lowa" ł>O w pewnvm se<n«le 00t'7,adlrowallllle taldch eksportowveb nonse-nsów w przemvśle lekkim. By oufacało się to obu stro!l'Om )'.)(>wstaje

Gdy ~-OSk~nale realizuje sill na polu zawodowym. dla
wszystkich Jest to zrozumiałe, bo przecież nie ma innych obowiązków. Ta ma anielskie życie - ironizują
koleżanki, dużo wolnego czMu, nie trzeba nikogo kairmić I opierać. Tylko pozazdrościć!

,. .

~wie"

w „Teo-

kontekcjll, dobrze :t~owie". Modem.t.zacja zaś •
na zachochliiob ryn- nie tylko większa wydai™>ść U11Zą
kach. „Teo:t!lów" zrezygnuje z bez- dzeń, atrakcyjniejsze wyroby. Taik•
poŚ:I'ed·niego eMportu tych d'Zliandn że mniejsz.e zużycie energid. a więc
oo ma ret
tyl'ko pod warunkiem, że zarobią obniżanie kosztów.
w~aroego
ooe dewizy jakJO odzież. Oto ta- wpływ na ?JWięki!.zenie
jemni.ca ,1przebierain.ia" w ldien- fund.uszu płac.
tach.
Dew•irz jest ciągle o wiele za ma16. Na modernizację parku mM2YCIULANIE DEWIZ
nowego, na bzw. dol.a.rowy wsad.
szybkie w:z:bogaoa.rue własneg-0 kon- bez którego n ie mOŻJ!l.a wyprod111ta, ~óre w tym ~kru Jest Jron.t«n Irować wielu wyrobów. Także n•
majątkowym, to nie tylko dJ.a „Teo- surowce. Wdękmy elusport jest więc
mowa" podstawowa sprawa. Ubie- jedynym spooobem na to, by nie
nde
ltach z~ytały tryby gospoda.rkJ,
głol'0021lle wpływy na , Raclbiun1
zaopatrzeniowe nif.tlk.t.
Odpisów Dewizowych zostały za- rwały się
blok;owaine. Od 1 i&tye2mJ\ol1 tego ro- Wię~zy . ale I ba.rdziej o;:>ła<l8llny,
ku moima skorzystać zaledwie z 5 choćby dzięki kooperacjd n~wlo
proc. wcześniej zgromadzonych do- ne.i na zarabianie dewiz. Jaik na
larów. Potrzebne są więc szybkie razie wciąż jeszcue marny w nahandlu zagra.DJioznym Wli.ele
wpływy, by z.rea.Ji:oować wcześniej s.zym
.kwiatków" podobczy nawet ek<'<rn>rtowych
zaplan{)IWa.ne zakupy,
już podpi.sa•ne umowy Potrzebnych nych do tego: polski 'lvytwórca podsprzedaje ją za granicę.
przemysłowi lekkiemu do moderni~ suew•ki
zacji maszyn za złotówki kupić pols ki wyhwórca odzieży importuje
ją stamtąd d-0 swoich wyrobó•!V.
się nie da.
Dogadać się nie mogą. choć obaj
- 300-400 tys. dolaTÓW k-0s~je działaią w ramach leg.o samego
.iedino urządzenie do wylrończal·ni. rerortu.
masz:ma
500-700 tys. dolarów EWA LUKASIEWICZ
teksturująca - przytaczają w „Teouszyć modrną
$przedającą sdę

Małe

•

•

przy3ęc1e:

Na taką okazję najlepiej przeznaczyć największy pok~j w mii;
l!lzkaniu. Przedmioty łatwo tłukące się usuwamy . z zas1~gu ręki;
bibeloty i dróg! &pTzęt hi-fi nie powi1111y niepotrzebn~e przykuwać uwagi dzieci. Radzę zwinąć również dywan, !'!'laczej sok czy Im-em
na pewno tlę na nim M·ajdą. Pokój warto udekorować - f>!ZY
lampach powiesić lrolorowe balony, serpentyny. Mall goście uw:ielbłają niecodzienne sytuacje. Toteż wielką radość sprawi1' Im maski
karnawałowe, maluohom papierowe kapelusze. Starszym m<>tna urządzit5 bal przebilerańców. Wystarczy naszykować kamizelki., szaliki. czapki, kapelusue, chustkili, z których d'llieclakl na mlej„cu
skompletują sobie strój. Jeśli ma to być przyjęcie dla młodszych
dzl'eci - wymaga kierowrun.fa całością, Inspirowania. Sta'fszym (11-14
lat) motna pozostawić nieco swobody.
Stół (ławę) nakrywamy kolorowym obrusem jednorazowego użyt
ku. naczynia - nie UukąC1! się, mogą być plastykowe, ozdobione
kalkomanią. dzięki której dzl.ecko rozpozna swe nakrycie. Co na
stole? Najprostszym wyjści;om będzie ;zimny bufet, np. jeż!! kanaokowe. może pyć ciepłe danie I słodkie zakończenie. Na srodku
stołu ustawiamy kenzan (wazonik z dziurkami) w który wkłada
my li'Zaki. mazaki, ołówki. by dzieci miały jakąś pamiątkę z przyjecia. Takle drobne upominkll np. plastvkowy żołnierzyk, maskotka.
pi„rścioneczek. są naprawde mile widziane. zwłaszcza opakowane
kolorowym papierem i przewi:i,zane wstąż~czkami.

Na takich Imprezach dzieci chętnie i dużo piją. „Pepsi colę" nie
cyzalecaną przez lekarzy, można zastąpić sokami owocowymi trynowym, :!:urawinowym, z czarnej porzeczki, które . ładnie wyglą
dają w szklanych dzbankach. Jeśli decydujemy się na cieple dapolecam zapiekane grzanki. hod-dogi lub zapiekankę ponie daną na talerzykach. Punktem kulrni'!'lacyjnym jest słodki finał. Zazwyczaj jest to tort. Może być jednak tylko biszkopt przybra111y
owocami, marmoladkami w sposób przyciągajacy oczy lub naleś
niki z sosem czekoladowym. Można pe>dać lody wymieszane z owocami lub mleczny koktajl. A oto kilka przepisów.
JEZE KANAPKOWE
Zeby zrobić „jete", trzeba przygotować niewielkie okrągłe boc~
neczki chleba. W bochenek' wtykamy p-la~tykowe szpadki z . ki;1wał
kami · tótt.ego lub białego sera, z wędliną, orzechem lub niewielkie
kanapeczki z pastą na ballie twaroźku. Mogą też być słone pa•l uszkl zakończone „buławką" z parówki lub maleńkim klopsi~iem z
mielonego mięsa.
HOD-DOG
Cieszą sill powodzeniem u dzieci. Kupujemy przeto słone rogale,
po jednym na dziecko. Obcinamy końce I spiczastym nożem drąży
my ostrożnie. Ta.ką samą liczbę parówek obciągamy ze skóry, maczamy w keczupie i nadziewamy rogale. Z wierlchu smarujemy
cienką warstwą masła, układamy na blasze i wkładamy do pieca
na kilkanaście minut. Wyjmujemy szczypcami (do cukru lodu), u. kladamy na tacy przykrytej barwną papierową serwetką lub wycinanką.

.

',

.

NALESNIKI Z SOSEM CZEKOLADOWYM
8 clenkilch naleśni'ków. Nadzienie: posiekać lub zemleć
10 dag łuskanych orzecłlów laskOV.'YCh i ·4 włoskie, dodać 3 łyż
ki cukru, łyżkę masła i łyżkę mleka, utrzeć na masę. Dodać 2 łyż
ki opłukanych l osuszonych rodzynkd\v. Posmarować nadzieniem naleśnik!, złożyć je w ,,pakiecilci". W - rondelku stopić 1/2 tabliczki
czekolady, dodać łyżkę cukru, 3 łyżki mleka. Zagotować. dod.a<! 4
łyżki śmietanki i wymieszać z łyżka m :i ki. Ponownie zagotować (nie
bać się „owarze.nia''), na końcu wbi ć żółtko (fajko przed rozbiciem
sparzyć) i wymieszać (już nie gotować). Naleśni1k1 podawać polane &0sem.
l!!maźymy

Prawo i zycie

Zoftd Tarnowska

Z j~nej .strony mamy dJo czyn ienia ze statystycznym optymizmem. z drugiej - z pesymistycznymi faktami. Naczelnik
Wydziału Walki z Przestępczo
ścią Gospoda.rozą WUSW w Lodzd Informuje, że zagrożen·ie w
kategorjli przestępstw zwal!lych
sp<>le=eg>o
mienia
zaborem
malejące,
wykamuje tende-neje
tego roiku
bo w I klwarta.le
w
167 po&tępowań
wszczęto
tych sprawach, a w analogieznym ok.resie zeszłego rolru 191.

ZWIĄZKI

Z tych 167 dochoctzeti wszczę
tych w tym roku poł'owa dotyczy

rzy
są

je pr:zywła.srozać -nie
zjaiwiskdem wyj~tkowym.
chcą

POPYT I !PODAZ
Gdybyśmy
wszysłlko,

mi.eld na rynku
czego nam potrzeba.

krad7Ji eże mieni.a państwowego
znaczsię
ograniczyłyby

TAJEMNE

pmez

praoownicy
s.ię srokują ce
służby dozoru uczestniczyli w
ra}sto(l.
kradzieży 2 tys. par
Tajemne zwJą;zki tych, którzy
mają chronić dobro z tym1, któ-

przestępstw

WydZiiaNaczellllik
nie.
lu Walki z Przestępcwścią Gospooarozą stmierdza, że nledopowodują pe>pyt
statlti ry!l!lro
głównie wśród sekto.ra prywat-

wala" 20 tys. litrów olejów napędowych. Spreedawal! je rolnikom, którzy jak w!adon1()
mają coraz Wd.ęcej sp!1Zętu mecbM!icznego, a ten musi s.!ę poruszać na ropie, a nie na samogonie.
Woz%tkJe te afery wyiklryły
sluiJby milld<:yjale, lilie zaś konktóre wewnęt=e,
trole
&twierdza się to otwarcie - po210Stają w niedowładzie org,andza.cyjrnyrn. Są oo prawda zakła
mysz tlę tlJie
dy, w których
bo kontrola je&t
pmemlmlie,
pełna, ale są też zakłady, w
których krad7ileże mienia mają
charakter n.Jej-a.ko oficjalny preez fałs.:rowande dokumentacY\.
czym się parają rorganl:rowane

pope!>n~onych

p ra co w n i k ó w

Q:a-

O czym bo świadczy?
kładów.
O p-oważnyoh niedostatkach w

systemach zabezpieczenia mienia. Potwierdzenie znajdujemy
nie tylko w doch-Odz.eniach. lecz
w różnych kontrolach
ta kże
k tóre ra.z po raz nawledzaią
zakłady produkcyjne. Brak nadI lrontroll w e w n ę t r z?X>l"U
n e l S!>t'ZVla ookonvwani.u przed·robstępstw. I ~ nie tyl'k!<>
lecz poważ
Jm-adzleży,
nych
tworzenie całych
nych aler.
Przykła
st1!"llktur gir<up.owyeh.
dem teiio może być słynll'la afera makulaturowa. k>tóra ogamę
la d·rukamle I „Wtórpol". a z
ostatnich - kradziete przędzy
z ..Albv". Na nocmeJ zmianie
kontroli wewnetr'Zl!lei nie było .
terenu nikt sv•t!'matv=ie n•l e
sorawd7.al. wz<l!uż o~roo'len:ia ·
nikt nie chndz!l (al·o o ohod7.!l
tak. te zł<ld:llieje rozpraoowaM
jego metodę).
p<>ń·
„ P'en·ikis". Ta f.a.bry!ka
emoh już trze.et ra:z ~wa
wyrobv w
7.-"lm~cll na itwoje
('hrP.'l')'!e zakładu . A co wv~~{o

Bumerang
że przy
\'lewnętrznego

udziale

nego. Chooi~by jedna z kilku
spraw znajduj~ych. się w doch-Od.zeniu: przy naprawie rowerów w odpowiednim dziele
Jednego pmedslębiOl'Stwa hand~
!owego, pracownicy dopisywali
mnóstwo części, które t'Zekomo
21używali. Z tych części skła
dalli nowe rowery I sprzedawali.
Straty dla przedsiębiorstwa
pół miliona zl'JO'tych.

gi:q,y, bywa,

straity, bo
Jeszoze wlekme
3,3 mln zł poniosło jedno z
importowych.
przedsiębiorstw
Praoownicy sporządzali fikcyjne
protokoły ubytków z US2Jkodzonych przesyłek. (.. US7lloodzo.ne"
przesyłki to te! nasza sPecjaln-OŚć. znana chociażby z afer ma
„ubytkł"
poozitaoh). Fik;cyjne
h8!ld1a!l'lka z placu
na·bywał.a

W ~ym roku pmeprowadiziono 59.111 kontroli zakładów
przemysłowych, gospodarlm komunalnej, pMedslębiorstiw budo-

Nieoodlegk>śol.
C'Tl'Upa klierow-c~w ,,'Z'Olrgam~

do.ror<U

etraż
że w
stWl!erdzono, Iż 87
dororu znajdowało

ników, portierów.
zeszłym

rolct1

Fakt.

praoown.ików
się w sta.n!e upojema allrohojest r6WIIll1ł wymolowego wny co wsbmąsający.
.KONTROLE, SKUTKI 1.„

wlainycll i plaeów budów. skleinstytucji
pów I magazynów,
I ut"Gl:ędów. Ue to CM.SU, ludzkiej enel'git\ ttp. trzeba pośw·!ę
clć na śledzenie tego, oo poWlilnmo być „od grodka" w peł
nym pornąd1lru. Uja.W1I1lono kilka tysięcy rMmorodnycll ndedo-

&tatków, taikże
iospodairnoś<:i,

p.rzykladów niemairnotrawstwa,

lL]l.

8la.bo slw~uje postanow.ieruc
Urzędu
r. ~IU'

Rady Mmist.rów z 1985
17) w apraiwda techniczd. o.
nej oobrony mienia. Co prawda
w zeezłym roku zał!Ożono 34 u- ._„„._._._„„._._...,._„._..,,....,._.,._._.,....,...,„..,„...„_....,_am
w
rzą<lzenia alairmowe, H
tym roku, ale crr.y musimy mealarmy,
łnsta.lować
czywliście
krat.ować drawd i olma, instalować sztaby i ki.llrukiil<>gramowe
.klódki? Skoro jednak n.ie ma
innej rady - zamykajmy •ię
coraz ~bszymi żaluzjami, monie z tendencjami mody Ale jeśli
te mnieJ ludzi trafiać l>ędzle za
Dzieci Chcą być modne. Zwła
l< toś j uż umie szyć , warte> poszcza dziewczynki. Telewizja ma
kraty?
si;Uikac: w kioskach „Ruchu' , rytu też chyba swój u<l:zial, Obsersowa:n ych przez plast yczki , proze
me>Ją 7-letnią córkę
wu.Ję
~ienn& jest jedna ~:
W Lodzi
jek tów z wyk rojami.
zdiumJeniem. Ona jut się trochę
w trakcie śled2lbwa ()[liana śoi
swego czasu takie projekty
gdy mnie
podczas
interesuje,
tym
do zakładów
gainla wysyłają
przy
wyk roje by!y drukowane
było to zupełnie
w jej wieku,
wyatą,pienia, w kltórych piszą o
wsp ół u dzial e NOT i PWSSP.
e>l:>Ojętne. Oczywiście nawet gdywaI"lllllkiacl, w kitórych nairodlzlsprostać dziecię
byśmy chelell
A wracając do mC>dy dziecięcej
cym zaehclankom w tym wzglę
ł<> się p~t~pstwo. , Zakłady
ona
t ego roku Ni<'! naśladuje
dzie, nie jest to łatwe. 1 dzieci
Wprowareagują natyohmia&t.
„cj:ll nie dor os łej: Jest w swosp
to,
w
raczej
są
ubierane
nasze
dzają nowy typ dokumenitaej.I,
wze>roklasyczm.a
np.
stylu
im
co uda się kupić, an.!żeli zgoowyobow1iązek lroinbrolowanla
co
wana n.a stylu angielskim,
Wl01JU, la.ta.ją dziury w Olt'Odzesą
Ramion a jednak
ł a tw i ejsze .
a
niaoh, wyciągają winlo.!lkd dy.scys zer.>z-. sylwetka swobodna,
dla dzie ci jest to ba rdzo wa źne.
pliinarne, ~mLendają to I owo.
Me>d.
pastelowe
kolory
Letn.ie
Czyż trzeba jedna·k czekać aż
ny dalej dżins - rozszy wa;ny kona przootęps·two. :i:eby wykonydrukowany w drobne
lo rem,
wać codzlienne 'l>OW.inności?
k wiatki na.wet tdobiony koron..
ką. W s troju dz i ecięcym królują
Kurtki typu buttlekompl ety.
-dress, które mot na założyć wyNIE WSZYSCY
spodni, spódnicy,
do
miennie
SIĘ MARTWIĄ...
szortów, spodni do kolan - ty_
Warto te rzeczy
sycylljld.
pu
Na pewino martwi 114e Kos!toordynować kolorystycznie, 1amisja Prawa I Porządku Publitwie.1 będzie wymieniać elementy.
cmeg.o RN m. Lodzi I Komisja
Dziewczynkom na pewne> spodoba się styl sport.owy wzore>waKL
Praiwa I Pre.~cl
I
na latach pięćdziesiątych
ny
PZPR. Tem·&t prz~tepczoścl goPodkoszulki z
sześćdz!esiątyeh.
przenoszą sesjami
spo<la,rozej
krótkie
pachami,
amerykańskimi
ukladów
do
wyjazclo.wym1
spódniczki, bard.210 opięte, albo
p.racy. Z miemy;m skutkiem.
liczbą
dużą
z
kola
z
Może wdrażam.ie reformy mm-.
dzianinie drusuwaków. Na
ki - flag! , sportowe emblematy.
s-1 do rygoot<u tych. którzy roboTo ma być szal tego Iata. Styl
wdą'Zani są do ochrony mienia.
„Olimptc". Projekte>wany dla doMoże. Używanie trybu warunroslyeh, Dzleclom i młodzieży na
Irowego :!est uzas&dn.J()!le. bo
pewne> s1ę spodołla 1 · to U!lll będą
temat. p!'Ze9tepstwa zwamego zaA. O.
to noolćl
borem mienia społecznego wraca Jaat bumerang ..•
Rys. B. Pietrzak

Moda: Też dla dzieci
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zam1
Gdy na stacji Lódź Fabryczna rozpoczęły
się przed
dwoma
bodaj miesiącami
prace
torowe,
w związku z
czym część pociągów przestała
z tej stacji odchodzić, wiszący
nad kasami duży rozkład jazdy
wprowadzał
nieświadomych rzeczy podróżnych w błąd, bo przez
pewien czas zawierał po prostu
informacje
f}ieprawdziwe.
Potem naniesiono poprawki, ale
nie uczy11lono tego na Dworcu
Kaliskim, który „przejął" część
pociągów z Fabrycznego.
Od wczoraj na kolei obowią
zu,ie nowy rozkład jazdy, co na
Dworcu
Fabrycznym objawiło
się zdjęelem
informacji znad
kas w ogóle. Wisiały tam, co
prawda, rozkłady jazdy w formie plakatów. ale podstawowej,
widoczne.i juź z daleka tablicy
- nie b:vlo.
No có:!: kto 'l kim przesta,le.
łaklm się sta.Je. Skoro kolefar7.e
mają. na co dzf Pń do czynienia
ze spóźniają.cym! się state pociągami, to mogło Im się udzMić .•.

Warto dodać,
że w tym roku grupowe
wyjazdy zagraniczne,
organizowan<:
przez zakłady pracy, nie będą już mogły
dojść do skutku na dotychczasowych zasadach, kiedy to Wydział
Paszportowy WUSW jedynie potwierdzał
listę .zgloS'Zonych osób
(tzw. paszport zbiorowy). Nowe
przepisy
wymagają
posiadania
paszportu przez każdego członka
grupy. Dokumenty trzeba więc załatwiać indywi'dualnie, bądź zlecić sprawę któremuś z biur po·
dróży.

Sporo jest uwag klientów pod
adresem czasu pracy banków, jednak nie wszyscy zdaja sobie sprawę, że po przyjęciu gotówki, trzeba wykonać sporo. czynności. aby
np. już następnego dnia klient
mógł podjąć pieniądze.

ffiłoa
zeszłej

D&ehowa na Górnej od
jesieni
tonie w śmie
ciach. Lokatorzy posesji nr 24
w obawie przed epidemią skła
dają odpady w f<>liowy<'h workach (może by ten
zwyczaj,
wzorem Innych
państw.
upowszechnić?) I starają się omijać cuchnące pagórki. „Napastowana" przez mieszkańców administracja
odpowiada.
że
śmieciarze n!e maia teraz czas·11.
bo sprząt.ala Lub1inek. P.o 13
czerwca mają przyjechać I posnrz!ltać.

Takich ..wyjaśnień" n'e pn.yjn111iemv d<> wi,,.<lorno~ci !
W piątkowym numerze „DL"
„Chemobudowa" zamieściła ogłoszenie w którym oferu.ie „do
natychmia~towej odprzedaży po
cenach obniżonych" róż11e materiały budowlane. Nasz czytelnik wybrał ~ie pod wskazany w
ogloszeniu adrł'~ (Teres:v 111) i
spotkał lam jeszcze kilkan:iśeie
osób, zwabionych
moź!lwością
kupienia
stall
dwuteowi'.!.
kształtek
kanalizacyjnych. itd.
Wszyscy zostali
odprawieni z
k wltkłem: pracownlry „Chł'mo
bmłowy" oświadczyli, ~e mote
coś będzie sie
spr:1:edawać
w
przv~7Jvm tyl\"Odnlu.
„DL" w stopre
redakcyjne.i
uprzedza, źe nic odpowiada za
treść ogłoszeń. Czyżby ich aul orzv również? ..

rz

Przed nami - i przed bankowcami także - sezon urlopowy.
Zbyt ufnie chyba wierzymy, że ktoś zrobi dla nas więcej n'ż
może. Dotyczy to zwłaszcza ul"łopów zagranicznych. Zda1·za się,
że np. w piątek zgłasza się do banku grupa 200 osób, ktora
nie mając kompletu dokumentów, żąda wymiany naiycbmiasl,
„bo jutro wyjazd.„".

-

Il

t
'

ale przede wszystkim dla biur podróży i na talony tranzytowe.
Aby uniknąć tłoku , bankow:!y
przedłużyli
czas pracy oddziału
PKO przy al. Kościuszki 15, który
sprzedaje pieniądze do krajów socjalistyq:nych (z wyjątkiem koron
CSRS): ka~y otwarte są codziennie
od 14 do 18, w soboty robocze od
12 do 16. Bank przy ul. Piotrkowskiej 57 pracuj 0 ocl 8 do 14, we
wtorki od 10 do 17, a w soboty
robocze od 8 do 10.30. Bank przy
ul. Sienkiewicza 24. który sprzedaje korony oraz tzw. normy pasz-

Uroczysta

,lak r.aws1.e, uroczysty charakter
i u- miała przysięga wojskowa, którą
mó- zło?yli w sobotę w Ccntmm Szkowi zastępca dyrektora Oddzi.alu lenla Oficerów Politycznych w LoWojewódzkiego
NBP,
Stanisław dzi słuchacze Szkoły Podchorążych
i żołnierze zasadniczej
Jakubowski - jeszcze w tym ro- Rezerwy
ku rozpoczynamy budowę własnego służby wojskowej. Licznie przybyły
ośrodka obliczeniowego. Kolejnym rodziny ż<J·lnierzy. delega{;je współ
-etapem modernizacji banku bę pracujących z CSOP szkół i zakła
dzie lnstalowanie mikrokompute- dów pracy, organizacji społecznych
rów, z monitorem w okienku. Stan I młodzieżowych. kombatanci. Obeckonta będzie można sprawdzić na- ni byli przedstawiciele
łódzkich
tychmiast, a dodawaniem, odejmo- władz p<>lityc2mych i administracyjwaniem i księgowaniem zajmie się nych z sekretarzem KL PZPR już mózg elektronowy.
Tadeuszem Ja.nuszem. W ul'OCzy·sto- Zdaje się, ze w tej chwili naj- śoi w·zięł-a również udział matka
bardziej poszukiwaną przez klien- chrzestna szta.nd-aru szkoły Zotów walutą są forinty?.„
fia Patorowa onn Bw:l.ov;-niczy Pol- Rzeczywiście tak jest. \Vynika ski Ludowej - Stanlsrawa ·Swiderto z dużego ruchu turystycznego ska.
na Węgry oraz przejazdów tranzytowych pr1,e7 ten kraj. Forintów
Zaszczytu składania p1.11:ysięg; na
mamy tyle, ile dajt nam bank wę •zta·ndar· szkoły
dost<lpili:
szer.
gierski. który musi tak wydawać, pchor.
Grzegorz Deptufa,
s7ler.
aby zachować równowagę płatni pchor. Cezary Półtorak, s7.er. Jóczą. Forinty uzyskujemy z wymi1- zef Kowalik. szer. Piotr
Lyszkony turystycznej, a nie z handlo- wlcz.
wej. co uzależnia ich Ilość od przyjazdów Węgrów do Polski. Mamy
Życzenia pomyślno~c! w .służbie
mieć będziemy walutę węgierską, przekazał
nowo zaprzysiężonym
Żeby sobi_
e ułatwić pracę
sprawnić obsługę klientów -

-

W ramach obchodów
30-lecia
ZMS, w sobotę odbyły się uroczystośoi pośwlf)cone pamifiei „Promienisiych" O g<Klz Il ljlrzed tablica
umieszczoną na budynku
przy ul.
Piotrkowskiej 83, gdzie 20 kwl-etnia 19~3 r. oddział „Promienistych"
dokonał udanego zamachu na hitlerowski skład
broni. delegacja
młodzieży
członkowi

towarzysząca

byłemu

---=----=

poniedziałku

-5

5--==
--=
5

-=
--=-

W AZNE TELEFONY

Informacja telefoniczna
Informacja kolejowa
Informacja PKS
Dw Centralny
Jnfot·niacja

kulturalna

Jn:ormacj" PKO
Pogotowie "odorlągowe
Pogotowir energetyczne
Łódź Północ
Lódź Południe

~98

999

36-15-19
913
~6- 55-53
31-97-06
32·84-UJ
36-32· li
78· 35· 46

74-34-33
N-28-19

Pogotowie gazowe

74·55·23; 74-66-95, 992

Pogotowie

dźwigowe

74-87 • G~; 14-40· łl

TELEFON ZAUFANIA
33-37-37
MLODZIEŻOWY
TELEFON ZA-

PALMIARNIA czynna
w godz.
10-17 (oprócz pon!ed<:lałkówl
LUNAPARK (na Zdrowiu) czynny codziennie o<i godz. 10-20,
w dni wolne od pracy od godz.
10-21
OGROD BOTANICZNY - czynny
od godz. 9 do zmroku.
KĄPIELISKO
„FALA" (al. Unii
4\ czynne w godz. 10-18 a w
(lnl wolne o<i pracy w godz.
10-19.

33-50·6' czynny od

do

piątku

w godz.

TEATRY
WIELKI - !!odz. 19 „Trzej muszkieterowie" - i:;o~cinne wystę
py Ballet des Bacllscl1ei1 St;_at.~
tl1<'aters „Danza Viva - Karlsruhe <RFN)
STUDYJNY - go<iz. 15 „Pasztet
z króli.k a"
TEATR 77 - godz. 19 „Nawróc<>ny"
FlLHARl\IONJA /Narutowicza 2n)
l!Odz. 19
Recital mistrzowski.
Grl<iorli so.\młow (f0r4:eplanl 7.SRR. W proE(ramie' L. v. Bęe
t11oven - Sonata l3-d11r on. 106
„Hammerklav!er": F. Chopin 12 Etiud z op. 25
MUZEA
HHl'l'ORTI RUCHU REWOLUCYJ.
NEGO (Gdańska 13) Jt(Odz. 11-17
POLSKJE,J WO.JSKOWEJ
surż
BY ZDROWIA (że!lgowsklego 7)
~o<l.z. 13-13
Pozostałe
muzea nleczyrnne

Dl:.

• • •

ZOO - czynne w goaz:.
(kasa do goclz:. 17).

111111111111 111111 m

1111

ł
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Ci. którzy chcą spędzić urlop za
granicą. a nie mają jeszcze ksią
żeczek walutowych, mogą udać się
po nie do banków przy ul. Sienkiewjcza 24 oraz al. Kościuszki 15
i 63.
Dodajmy. że bank PKO SA przy
ul. Piotrkowskiej 211 przez pięć
dni w tygodniu pracuje od 8 do
19, a w dwie soboty w miesiącu
w godz. 8-14.
w.~··

Szkoła Podstawowa
nr 56 lm. przybyły także
delegacje
Bronisława Czecha
obchodzi swe szkół podstav."'Owych.

wCSDP

ł-18

KINA
BA.LTYK - „Nieśmiertelny"
anl!. O<l lat 15 )'(odz 10. !ł.30,
16.4u 19; seans zamknięty
godz. 12.30. Seans noony filmu
przcdpremlerowetto .. Zdrad•
I zPmsta" - chiński godz. 21.15
IWANOWO - .. sposób na wakacje Bolka I Lolka" po].
b.o. i;tod7.. 15, 17; „Mllość, szmaraiid I krokodyl" - USA od lat
15 <!odz. 19
rRZEDWIOSNlE - geans
zamknięty .:odz. 10. 12.30; „Gremllnsv ror. rablaią" - od lat 12 USA !!odz.
14.30. 16.40. 19
POLESIE - .. Po de."7.C7.yku
w
C'7.wart<'k" - rad?„ b.o. - i:(odz.
t 5: .. Elf'ktronicz11y morderca" USA od lat 15 qodz „ \6.45. 19
Wt.OKNIAltZ - !'eans 7amknięty
!!Od7.. S.30 10. 12.30: „Sposób na
wakacje Bolka I I,ol\,Jt" - poi.
b.o. l'(odz. 15. 17.30; .. Hoog Gil
Doni! - kar<ł!e mi~lrz" - korMńl'ld od lat 12 qodz. 20
WOLNO~C - S<''lTIS Mmknięty godz. 8, 10: ,.Pierścień I róża"
pol. b.o. godz. U.30; „Nie-

tnnych

70-lecie. Po poprzednikach dzieło
Były liczne gratulacje. nauczyoleedukacji młodzieży kontynuują d:ziiś H i społeczników wyróżniono pamło:'Lzi nauczyciele.
miątkowymi medalami.

komendant CSOP -

pl:k dr Zenon
Na uroczystośoi z lej okazji przyZ oka.zji roezn!cy mlod·:ziież szkoły
członkowie
rodziny od swojego zakładu op!ekuńczego
Delegacja podchorążyoh !Złożyła byli liczni
otrzymała wspania!y dar komkwiaty pod tablicą poświęconą pa- s:z:kolnej i jej sojusznicy - dawni. puter.
(M. Kr.)
mięci oficerów i podchorążych po- dziś emerytowani.
nauczyciele. a
Foto: A. WACH
leglyc'h w walce o utrwalanie wła także rodzice ucmiów, pracownicy
dzy ludowej.
zakładu opiekuńczego
,,Wagmet",
Uroczystość -za;kończona
została przedstawiciele władz oświat-Owych,
pokafiem musztry paradnej.
(ab)
dzoielnicowych.
Ze sztandarami
Rożko.

Zapraszamy dzieci

e• op y Do

eruka dla
O

d czerwca ~szlego
roku
LZPG .,St-0mil" skupują l
bieżni·kują opoi1y. Miesięcz
nie ok. 1200 „łysych'' opon
otrzymuje nowe ,.peruki", co przedłuża ich młodość. a kos.ztuje mniej
niż kupowanie nowych, o które i
laik bardzo trudno. Starą oponę od
.. malucha" mo2ina sprzedać za 800
zł. a odnowioną kupić za 3.200. oo
.. FSO 1500"' - 1400 - 4.500,
od
.. Żuka"' - 1.050 - 4.450.

Po czterech latach

TELEFON ZAUFANIA dla kobiet
2 ciążą problemową 57-ł0·3%
w godz. 12-22.
1'ET.EFON DLA RODZICÓW
33-M-99 - porady wyehowawc>.e, czynny od poniedziałku do
piątku w godz. 13-18.
A'.'!ONT\\lOWl AI,KOHOLICY
tel. dla ludzi z prob!P.mem ~1koholowym 57·31·42 (ponle·
działek piątek JT-18).

Pogotowie MO
Stra:i; Pożarna
Pogotowie Ratunkowe
Informacja służby zdrowia

słowackich.

- Zużyte opony kupujemy też w
RFN - mówi krlerown:ik wydziału
artykułów technicznych.
Jan Zachary. - ' Miesięcznie
uzbiera się
i.eh ok. tysiąca sztuk. Po -założeniu
bieżnika dwie tr:zf!cie pozostaje w
kraju. a reszt.a staTiowl eksnort
bezde\'Vizowv. Kt:>nyść iest znacz·
na. gdyż użytlrownfoy ~amoC'h0dów
nlkiiem
upamietniającym
bitwę. zn<'hodnich nie mu.~zą kupować ooktórą w maju 19~3 r ..• Promieniś- wv~h onon z11 dolary.
cl" stoczyli w Psarach 2 hitterowW naibliż«7vm
czasie .. Stomil"
cami.
(ab) po<lp;<ze porozum ' enie z przed~ię....__._,,__

12-18.

=
i
-=
=
--=

portowe do krajów kapitalistycznych, pracuje tylko od 8 do 12, a
w soboty od 8 do 10.30. W tym
samym czasie urzędują banki przy
al. Kościuszki 14 i 63 oraz banki
w. Zgierzu i Pabianicach, które nie
prowadzą wymiany koron czecho-

biorstwem
surowców
.. Wtórpoi", od którego
dzi.e opony,
których

wtórnych

kupować bęwłaścici-ele
pozostawiając je

Na n•okandzle Sądu Wojewódzkiego w Lodzi znajdą dę w tym miesiącu poważne sprawy o włamania
I kradzieże mienia społecznego m. in.
Marka w. - portiera Fabryki Dywanów .,Dywilan" w Lodzi,
który
wraz z czterema Innymi O§karżony
jest o przywłaszczenie 3~0 kg przę
d:tY I 2ł dywanów. wartości co naJ·
mniej 543.960 zł. KradzlPte trwały od
października 1985 r.
do
grudnia
1986 r.

•
Na.tępna.

spraw„
dotyc:r.y Intendentki, a jcdnoczemle magazynier!<!
przedszkola
zakładowego Zakl"d""
P,.zemy•h1
Wetnlane~o ,,Kon•tllana•·
w Konstantynowie. Zagarnęła
ona
5&Z t~··· zł od sty zula 1982 do grud·
nla 19~4 r.

• • •

rnmnmmum
17.30, 20

ZACHĘTA

-

seanse zamknięte godz. 10, 12; „Nie kończąca się
opowieść" RFN b.o.
godz.
14.30, 17;
„Ucieczka z Nowego
JO!l"kU" - USA od lat 18 godz.
19.30
STUDIO - „Nad Niemnem" cz. I i II - pol. od lat 12 godz.
17
STYLOWY - .,Star - 80"
godz.
11:
USA od lat 18 „Ognisty Anlol" - po!. Od lat
18 - godz. 19.
TATRY - MALE-STUDYJNE
.. Dom wariatów" ....: poi. od lat
18 godz. 16, 18
Dii:llf Iluzjon - „Na szlaku
wielkiej przygody" gad.Z.
16,
18, 20
OKA - „Powrót Jedl" - USA
od lat 12 godz. 8.30, 11, 13.30,
Hi: DKF 18.30
GDYNIA - Klno non stop
od
godz.
12.30-22 .. Powrót
do
pnysz!ości" USA od lat 12
HALKA „Indiana Jonea·• USA od lat 15 - godz. I S.45.
18

Ml.ODA GWARDIA
sean~e
umknlęte
- godz. 9, 11; .w
niewoli u wikingów"' - t"ad~.
-nor. od 1.at 12 god?.. 13. 16;
.. Purpurowa róta z Kairu"
USA od lat IS godz. 19
MUZA - „Nie ko1,eząca się o-

zł!

Oo prawda

różne świąteczne łm
trwają już od pi ątku, ale to

prezy
dziś

Na wokandzie

• • •

śmiertelny"
11ng. od lat 15
godz. 14.30, 17, 19.30
WISLA - seans umknli:ty
godz. 10; „Harfa Birmańska"
jap. od lat 13 godz. 12.30, 15,

kina za 20

jest ten właściwy
dzień.
Wszystkie d:ziieci z okazji ich świę
W zakladzle przy ta zapraszamy do kin. Z kuponem,
płacicie za
al. Poliiechn.ik.i
ws-zvstlto da się który zamieszczamy.
wykorzystać. Odnowirn"l opona ma bilet tylko 20 zł. Okręgowe Przedsiębiorstwo
Rozpowszechniania Filprzecież mniej więcej 80 proc. wartości nowel!
(W. M.) mów. które wraz z .,DL" składa
Wam tę propozycję. prezentuje dziś
dziecięcy
repertuar
niemal we
wszystkich kinach .
Zapraszamy! Dobrej zabawy!

pozbywają
się,
gdzie popadło.

przez sejmową Komisję ds. Samorządów czterema podziękowaniami
na piśmie, a władze naszego miasta przyznały dziesięć Odznak Ho18· letni Adam B. oskarżony Jest t1
norowych m; Lodzi.
Oznaczenia doknnl\nle czterech włamań I kra.państwowe Złoty Krzyż Zasłu dzieży.
Poszkodowanyml obiektami
gospodarki uspołecz
gi otrzymał W. Garus, a Srebrny s~ jedno•tkl
nione.I.
Wartość
łupu, który zabral
- D. Bocheńska.
włam:vwacz
obliczono na ok, półto
ra miliona złotych. Włamań dokoZadania. radców,
skupionych w nał w czasie od 16 do ~1 sierpnia
OIRP rozszerzają .się, wiażą się z 1986 r. z udzhlem Innych osób, któreformą gospódarczą.
Mówiono o rP. oclpowladają w odrębnym postę
tym na sobotnim
zgromadzeniu. powaniu.
wytyczając nowe za.dania. Wybrano też władze OIRP.
Weszli do
nich reprezentanci \'Vszystkich wo21-IP.tnl
Roman n. dokonał
1\'
jewództw. Funkcję dziekana po- t9A5 r. dwóch wlan1a1\ w Buk()Wcu.
Z
mae·azynn
RJde11u ze sprzptpm
w ierzono ponownie Z. Prośniakowl,
a rzecznika dyscynlinarnego - tak- eospodarstw:i domnween Z•hrał rzecz:v
wa
rto~cl ok. 739 ty~. zt,
ze
że ponownie W. Wenclowi. Na ~klc1111 wU•kl~nnlrzeeo dvw•nv ;a Inczłonlrn wladr Rady Krajowej wy- n" ar•vkuły wartości
prawie · t1ó''"rJ
brany -został J. Dorenda.
(zt) mln zł.
(zt)
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UFANIA -

pokoleń

Szkolna sztafeta

I•

PAMl~CI „PROMlfNISTYCH"

1111

1111

SI

przysięga

„Promienistych" - Stanisławowi Gajkowi - ztożyla kwia- . powstała jak. pozostalych
Najmniejszą
chyba w kraju
ty. W uroczystości wzięll
udrzfal
18 w całym kraju
- w
..obsługę" etatową
ma Biuro
przedstawiciele łódzkich władz po1983 r. W sobotę, podsumoOkręgowej Izby Radców Prawlityc:znych
i administracyjnych z
wano czteroletnią kadencję
nych w Lodz! (izba skupia 1.0łO sekretarzem KL PZPR - Adamem
Okręgowej Izby Radców Prawnych
radców l 108 aplikantów). ObWalczakiem.
w Lodzi. Pienv5zym z rozlicznych
sługa składa
~ie z kierownika
jej zadań było zorganizowanie sazatrudnionego
na pól
etatu.
kontaktu z
Następnie zebran;I prze~zli w o- morządu, na,wiązanie
k5ięgowej na pól etatu, rei a<lmi:nlkolice „Centralu".
gdzie nastapil władza,mi politycznymi
ferentki
- na całym etacie i
honorowv st.;irt „Wyścil!'ll Szlakiem stracyjnymj naszego regionu i wysprzataczkl - na zlecenie.
Promienistych", w którym wzięło kazanie. że izba istnieje i działa.
Gdyby ktoś chciał skor?.ystać
Powołano wiele orga.nów. m. in.
udział ok. stu młodzików. zrzeszoz tego wzorca przy
atestacji
nych w Okręgowym Związku Ko- Zespół Konsulta.cyjno-Doradl'zy dla
•tanowisk administracyjno-biularskim w Lodzi.
Trasa wvścigu Samorządów Pracownkzych I Termvych - pr<>r>onujemy kontakt
wio<lła do Głowna. a w pobliskiei r:vtorialnycb. Funkcjonuje on przy
z Biurem OIRP.
rnieiscow,">ści P~ary
nastąpiło za- lComisii ds. Samorządu RN m. LoGor:1NJ o<>1Pc-"1mY !
koficzenie ra.ldu „Promlł'nistycb", dzi. Udziela.no porad w czasie stawydawano opin.ie
zore:anizow~neito
urzez ZL ZSMP łyC'.h dyżurów.
(np. na temat współpracy samoi łódzlm oddział PTTK.
Do zobaczenia, do juh'a!
rządu
z or1rnnami
przeds!ębior
Tam też odbvła
sie manifestaTelefon: 33-41-10.
cja, podcza~ kiórej odcr.yta.n n, apel stwa). Za dr.iałaln<>ść w tym zespole
radcowie
zo5tali
wyróimleni
~--------------•·o pokój i złożono kwiaty pod pom-

~

•

K

U

powle~ć"

18

do

opowieść"

16, 18

PQKOJ - „Bolek I Lolek
na
Dzikim ZachOdzle'" - pol. b.o.
godz. u; se.a ns zamknięty
godz:. 16.45; DKF - goclz, 19 sea111s

zamknięty

ROl\IA - seanse 1.amknlęte
godz. 10, 12.15; „Przyjaciel Wesolego diabła" - pol b.o.
godz. 11.30; .Proteotor" - USA
od lat 18 gooz. 11. 19.30.
STOKI
- „Ojciec Swlęty Jan
Paweł II w Polsce" pot. b.o.
godz. 16;
,.Nl~amowity
jetdziec" - USA od lat 15
i:iodz. 18
·
SWIT - .. Bolek i Lole1t na Dzikim Zac11odzle" - pol.
b.o.
godz. _ 16;
•• Niesamowity ietdziec·• - USA, od lat 13
godz. 18
TATRY - „Porwanie w Tiutlurllstanic" - poi. b.o. godz. 15;
„żyć I umrzeć w Los An~eles"
USA od lat 18 goelz. 19 ; Pokaz
Fllmów WFO z okazji Między
narodowego Dnia Dziecka.
W
programie: „Spotkanie z jeżem".
„Niczyj", „Z życia kwiatów",
, Sarenka",
„Filmowa niespodzianka'' - godz. 17
SOJUSZ - „Baśil o Jasnym sokole" - radz. b.o. goc\7„
16;
„Nieoczekiwana zmlana mle.is~"
- USA od lat 15 - l!Odz. 17.~0
ZŁOTA JESIEN „Sprawa sle
rypła" pol. od lat 1& godz.
18.

m1m1111ni11ł111mmmni11r1L111nmmonm •111m111111111111111111111111111111111111111m1111n111111111111rnn1111111111n111111111m
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ki n a

Złodzieje
skrupułów

bez

Na skrzyżowaniu

ulic BratysławFornalskiej I Wróblewskiego
nie działała sygnallzacJa
swletlna.
Samochody wyjezdźające
z bocznych ulic nie mogły wydostać się
na główną ulicę. Kierowcy, zdenerwowani zbyt długim czekaniem, wymuszali
pierwszeństwo.
w kaźdej eh wili mogło dojść
do
tragicznego wypadku.
skiej,

dość

długo

Wojewódzkie

I Mostów

przedsiębiorstwo

sterując_ą,

dewastując

. rządzenia.

pozostałe

B-3'

I

ł

I 41

\

U•

Stąd

l\10

prośba
<to nocnych patroli
z GórneJ, abv czuwały też nad
sygnaliz:icJI\ świetlną.

uliczną

(g)

mmu
APTEKI
Niciarni.ana 15.
Dabrowskiego
89, Lutomierska 146. Olimpijska 7a,
Piotrlrnwska 67, Mickiewicza 20.
Pabianice - Anni! Czerwonej 7
Konstantynów - Sadowa 10,
Glown-0 - L<>wicka 33.
Alcksa'!'ldrów - Kośclus~kl 4,
Zgierz - Sikorskiego 15, Dą•
browskle.go 10.
Ozorków - Armil Czcn\'onej 67.
DYŻURY SZPITALI
Chlrurgl3 urazowa - „zp!t.al Im.
Sonenberga (Pieniny 30)
Neurochlrurela - Szpital
Im.
Sklodow'Rklei-Curie (Zgierz,
Parzeczewska 35)
Okulistyka
Szpital
im.
Skłodowskiej-Curi e
(Zgierz, ParzPczewska 35)
Chlruri:lia dziecięca Slpltal
Im. Korczaka <Anni! Czerwonej

15)

•

LaryngoJog!Ą

dziecięca Szpital Im. Korczaka (Annll Czerwoni'! 1~\
Chlrur~a
szozekowo-twarzowa
- Szpital Im. Sklodowsk!P.i-Cn·
ri.n (Z!!ierz, Parzęcze vska 3~)
Laryngoloe(ia
- Szpital
im.
Piro.:owa (Wólcul'iska 195)
Toksykologia - Instytut Medycyny Pracy <Teresy 8)
Wenerolo~ia
Pnychod:nia.
DP.rmatologlczna (Zakątna 44)
Doraźna
pomoc okuli.styczna
zapolsl<iel 1 - Gabinet czynny
o<f 17-7 rano w dni powszednie,
w dni wolne od pracy calą dobę. Tel. 43-39-72 w~w. 68.
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„DZlt<.:NNIK t.ODZKI" - dziennik iłobotnlczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa-Książka-Ruch'". Wydawca: Lódzkłe WydaW11ietwo Prasowe, t.ódł, ul. Piotrkowska 96. Druk:
Prasowl' Zakłady Graficzne \\' Lodd Redaguje kolegium Rf'dakeja, kod 90-103 Lódi, ul Piotrkowska 96 Adres
pocztowy: „Ot." Łódi, skr poczt. 89
Telefony: cen tra.la 32 93 OO (łączy 1 WS'lystkimi ddafami) Redaktor naczelny· Henryk Walenda 36-45-85: zastępcy redaktora naczelnego! 84-06-15 t 33-07·26: sekretan odpowiedzialny
i n ~ekretari' 32-04-75. sprawy młasta1 ~3-41-IO, 33·:U-ł7; 1połeczno-ekonomlcme· 32-28-32, 33·10-38: fotorePOrff'r: 33-78-97: kultura
oświata:
36-21-60: sport· 32 -0R-9
dl. łą.cznoścł ,z czytelnikami. Interwencje I Telefo:-i Usługowy: 33-113-04; sprawy terenowe: 32-23-05 (rękoPl!i6w nie zamówionych redakeJa nie „wraca).
Redakcja nocna:
7ł-'12·1ll I 74-71-30 Ogłnszenła I nekrnlogł Biuro Rek łam f Ogłosze~, t.bdł, uL Piotrkowska 96, tel. 36-49·7' I ul. Sienkiewicza 3/5, tel. 32-59-11 (za treś6 ogłoszeń redakr.b Ale odpnwłada.. Warno.kl urenumerat1 podają oddziały PUPIK RSW „Prasa-Ksłąźka-Ruch" ora:r 'łdpowlednłe urz~dy pncdowe.
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Dróg

miało sporo kłopotów
z
sygnalizacji, bowiem trz:vkrotnie nieznani sprawcy
ograblll
z podzespołów
elektrycznych szafę

naprawą

- · RFN b..o. godz. 18,
„Nie kończąca
s.lę
RFN b.o. godz.

O

Swiąteczny bilet
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Mt.ODY, prawo ja.7.dy podejmie prace po g<>dz,
16. Listy 12756 Biuro Ogłoszeń. P!otrkiowska 96.
MALARZY zatrudnię. 52-48-81 po 18.
11632 g
SZWACZKĘ w praoownil
zatrudmę.
krawleoklej
Listy 11631 Biuro Ogło
szeń, Piotrkowska 96.
PIECOWEGO I ciastoweTel.
go - za.trudnię.
30349 g
32-11-18.
zatrudmę.
MURARZA
30463 g
78-17-34.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ARTYKUŁAMI
WYPOSAŻENIA MIESZKA"1 w lODZI

(ilDMAli)

OFERUJE

odbiorcom indywidualnym i pozarynkowym
• SPRZĘT SCHNEIDER - AMSTRAD •
800.000 zł
CPC 6128 G
1.100.000 zł
CPC 6128 K
400.000 ił
CPC 464 G
600.000 zł
CPC 464 K
1.200.000 zł
PCW 8256
1.600.000 zł
PCW ---8512
460.000 zł
DMP 2000
300.000 zł
FD- 1
350.000 zł
DD- 1
PC 1512 - SDMM
1.900.000 zł
PC 1512-DDMM
- 2.400.000 zł
PC 1512 - HD20MM
- 4.000.000
monitor kolorowy
600.000 zł
8 SPRZĘT COMMODORE 9
250.000 zł
64
500.000 zł
1571
128
500.000 zł
350.000 zł
MPS 803
C 128 D
1.000.000 zł
750.000 zł
NL 10
350.000 zł
- - 1541
zł
40.000 - 50.000
magnetofon
• SPRZĘT ATARI.

•

•

COLOR
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•

•

55-24-56,
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001\:i jednorodzinny, pię

tro w stanie surowym
okol<> 1200 m sześcien
n ych I 400 m kw. nadający się na biura.
rzemiosło na Bałuta ch
sprzedam. Tel. 84-70-99.
11518 g
SPRZEDAM działkę l e ś
ną 0,2 ha w Sok<:>lnikach. Listy 11598 Biuro
Piotrkawska
Ogłoszeń,
96.

rekreacyjnosprzedam, 11597 g
tel. 84-22-82.
z domkiem
DZIALKĘ
letn'skowym w Tuszynie
Lesie, Lokietka 4
sprzedam. Tel. 86-03-85
30578 g
P<> 20.
SPRZED AM· dzłałk!i reprzy trasie
kreacyine
Pabianice - Janowl<!e.
Jerzy MaJąg, Jes·ionna.
11512 ~

DZIALKĘ
budowlaną

todą

..
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I ra SI

„Arię"
MAGNETOFON
Dec - sprzedam. Tel.
11544 g
33-79-40.

LÓŻKO „Tinden", sekre- WAPNO dołowane :ir dos- MIESZKANIA,

-··········---········--·····„··-

nierudhopośrednictwo.
Knii.a.ziewicza 36 (Ju!:.ianów). 5L-26-91 Rutkow31542 g
ski, (12-17).
MALE mieszkanie kupię
lub wynajmę (może być
z.a opiekę). Tel. 32-48-13
30580 g
po 14.
KIELCE. M-3 35 rn kwaterunkowe zamienię na
M-3 lub M-2 w Lodzi.
11963 g
Tel. 86-19-97.
M-3 os.ieclJe Radogoszcz
Wschód - zam!enlię na
Nastrotowa
większe.
23. Wtec:ll()rem
Hł 11618 g
NIEDROGO Wy.najmę pokoje 2-. 3-, 4-osobowe
mośal

w Jastrzębiej Górze w
terminie od 1. VI - SO.
VI. Tel. Gdl'l?lla 21-05-49.
11630 g
WYNAJMJ!; htb wyd"ll!erża.wJę lokal o powierzolrobo 20 m w
chni
Sródmieśotu na nieuUsty
ciążliwe usbugl.
11580 BluN> Ogłoszeń,
Plotrk-ow9ka 116.

,. -···· ...,_
....................
.--·......
..
--····
,...,.... ,.,., __
..
-·····,··--···,····-·······„.....__
_,, ............. „ ......... „

MATEMATYKA, flieyka,
Wrzask,
84-44-33,
81-64-09.
25784 I
2

2 2

Muszyńskii.

z_.

01

PONJEDZIALEK, 1 CZERWCA

Komunikaty.
11.ll1
11.00 Koncert.
11.59 Sygnał czasu. 12.05 Magazyn inforrnacyj!!ly, 12.30 Muzyka folklorem
Rolniczy
aud. 12.45
m alowana lS.10
kwadrans. 13.00 Komunikaty.
13.30 Z tańcem
Radio kierowców.
przez Wieki - aud, 14.00 Wiad. 14.05
Magazyn m112yczny, 16.00 Wiad. 16.05
Mwzyka i aktualności. 17.15 Relacja
z ME w boksie z Turynu, 17.30 Estrada dla najmłodszych - aud. 18.00
Wl.ad. 18.05 Hyd<>mat na 2 etapie.
Magazyn
19.00
18.20 Koncert dnia.
tnf<>rtnacyjny. 19.2S Chwila muzyki.
19.30 R adl<:> dzieciom: „Mała s yrena"
- słueh, 20.00 Dziennik . 20.15 K ·:moert życzeń. 2-0.35 Rzem i eślnicze sprawy. 20.45 Hwnores.ld Grahama. 20.55
w kil.kil taktach. 21.00 Komuntl<aty.
Wiad.
21.os Kronika sportowa. 22.00
22.05 Zbliżenia - aud. 22.15 Relacja
z ME w bolmie z Turynu. 22.2.5 Mała
Polihymnia - Mld. 22 .50 Jnfonnacje
rady, propozycje. 23.00 Wlad. 23.25 Dla
tych co nie lubi!\ roeka.
PROGRAM U

11 .00 Zawsze po

j edenastej.

11.lO

Muzyc zny non stop, 12.0ll szcze clń·
ski Chór ,Collegium Maiorum"
aud. 12.25 Po festiwalu Old Jazz
Meet!niz ' 87. 13.00 Wlad. J3.05 ser·
wls tnfonnacyjny (I.). 13.10 Okollce
kultury - fel. J. Wilmańskiego (I.).
13.20 z malowanej skrzyni , 13.30 Album o.perowy. t4.00 „Mwzyozna ka ruzela". 15.00 Pamlt;tnlk1 l wspomnie„żyw e
nia wl.asny". 15.10

----

::
-

li. Technikum Budowlanego dla Pracujących na
podbudowi_e Zasadniczej Szkoły Zawodowef
- no kierunki:
.,.. budownictwo ogólne,
.,.. maszyny i urządzenia budowlane.

Ili. Sredniego Studium Zawodowego dla Pracu·
jących - na kierunki:
.,.. ogólnobudowlany,
.,.. ogólnomechaniczny.

IV. Jednorocznej Szkoły Mistrzów Budowlanych.
.,.. o przyjęcie mog'q ubiegać się kandydaci
posiadający:

świadectwo ukończenia
szkoły zawodowej,

,
I

I

=:::::11:=
• „.• „ ••-

KORESPONDENCYJNE
MatrymOt11ialne
Biuro
Lódt 90-980, skr. 24'1
uwzględniamy znakń zo11634 g
dia.kiu.
Biuro
,,MARYNARSKIE
Matirymonialne'', Gdyinia
22, •krytka -31. Df$kiretnie pmesyla ofęrly.
2817 k
Cz~tochowa
„IDYLLA"
•krybka 748 - dyskiretn.ie kio~·rzy małZeństwa.

3002 k
campingoPRZYCZEPA
wa potiv.ebna od 13 do
21 czerwca. 86-54~41 wie30597 g
crorem.
koOGRODNICTWO rzystnie pi:rzyjmę dzierżawcę. Rzgów, Lód'Zlka
31606 g
68.
czerwcu
W MIESIĄCU
morzem
nad
mieszkanie
do wynajęcia. 43-70-55.
30576 g
WYTWARZANIE galantedl - poszukuję wspól-

n!k.a
niem t

z

-E

18.00 Dzieła, 11t:Yle, epok!. Ul.50 Hele- mlodyett muzyGtów - wd, H.łl Pon.a Sekula „Barakuda" - odc. 17.00 deptany oh.leb - aud. 23.00 Opera
1
ugadki ty~dnia: E. Hurnper&alck „Jaś
17,05 Rozwiązanie
WJ.ad.
Alttualnołd M.ałgosla" - aud. 23.13 Czas relaksu.
muzycznej (Z.), 17.10
dnia (L). 17,30 z cyklu „Drogi po- 23.60. J-05e Donoso „Miejsce bez irraznania" - aud. (L). 17.0ó Marazyn nic" - odc.
18.30
(Ł),
publicystyki muzycznej

PROGRAM W
lt.00 Polskie archiwum j89!l0We
aud. U.30 „Są 11pr.awy" - eud. 11.łO
GWiazda- tygoclrua. 11.llO Beata Pawliodc. 12.00
, Powrót" kowska Serwils 'Ilrójki. 12.0.; W tooacji Trójki. 13.00 J, Archer „Oo do ~OflZ&" odc. 13.10 Powtórka z rozrywld, Ił.OO
leł"W!s
DedY1koW81!le dzieciom. 111.00
Wakacje na uwócłl
Tró.1kl. 15.05
kólkaeh - aud. 15.10 Bielszy odcień
bl ue153 - aud. 15.40 „Sportowa Trój-

do
ka" - aud. ie.oo Zapras=y
Trójki. !9.00 codziennie powieść: te.

13.00

NIS,

Spotkanie a reportażem - „Sposób
!2.00 Aka~.l.a
swinf§U. lt.llO Beata na tycie" - rep.
odc. muz;\o\ki d.aw.nej - At-ud. 22.ao G·ra o
Pawlikowska - „Pow.rót" Klub pr.&y&Zl04§c! - aud. H.Oll MuzYłrotera
mag, IO.łl
20.00 „zgryz" Jawadranse pła - ded)lkae,te - a'\ld, 2UG „Sens
Trójki (1). i1.oo Trzy
l!Tebro - tyclory11 jazzu - aud. !l.45 Klub Trój:td. 22.fll! tyci.a" - aud. !3.e Ch-wila muzyki.
l'orum 23,ee W!ad. 13.tll Ka!E!llldan •d4ow:r.
M.11
1pcmowa.
lnfomiacje
młodych.
M-11%ylta
Fliatkows·k l „Adam Jede!!l z nas"
Trochę

TELEWIZJA

16.20
16.25
17.15
17.30

n.oo

13.26 Współczesne
Popołudnie
partytury - allld. !UO
Muz:vka
mlodyoh. l'f.00 Wlad. 11.011
Cl
n.Ul w trollce
Instrumentalna.
17.3S Muzyk& SM•
przyazł<>ść - &Ud.
trume:ntatna, l'f.ts „Rmwat.imia atyUstyozne" - aud. n.es Widnokł'!lg aud,
„Fll<n.0tia 1 ftlozofowie" ta.u Chw11a muzyki. 18,30 Jęsyik romuzyki.
syjski (6'7). 111.łS Ch~
111.50 Studło !!k5per,tów. 19.30 Wiad.
t9.~ Lektury Czwórk.! - L. B. Grzej.
niewskl „warszawa" w ;,Laloe" Prukoncerty
19.łl Niezapomniane
sa.
jazzowe - aud. 20.15 Wieczór muzyk!
! myśli. '1.3' Chwila muzyki. 21.40

Sw!.at wokol

odc. 19.30

INSTYTUCJA

=

El

5-

wynajmie lokal w centrum
gierza.

z

.sE

,
warunek: powierzchnia powyłej

5

50 mkw.

::

Wiadomość: tel. 33-90-41,

--

18.30
18.50
19.00
19.05
19.30
20.00
21.20
21.50
22.lS
22.40
l'f.30
18.00

18.10

!=
-e
a5

--i5
Si

33-65-11, 84-21-18.
El
12683-9 a
e
11m11n11mm1111111111111111111111111111111111111111110

-

-

Okręgowe Przedsiębiorstwo

Surowców Wtórnych
„WTORPOL"
w Łodzi, ul. Nowotki 75

oprzyrządowa

pomysłami. Usty
Biuro OglioS!Zeń,

12601
Pi<>trkowsk.a 98,
SPRZEDAM pawdion w
•tanie wrowym 1Ul sklepy lub pumct małej !laos. Retklinla
atroinomił
lub przystąpię do smól- ,
BLuro
kl. I:.lwty 12943
Piotrkowska
Ogłoszeń.
98.

?atrudnl
w

Ośrodiku Wczasowym

woj.

w D7liwnowie,
terminie od 15
czerwca do 15 września 1987 r.
szczecińskie ,

w

palacza konserwatora
z uprawnieniami na obsługę
kotłów parowych.

::::=-::.:::~.:.·.=

Zapewniamy zakwaterowanie I wytywienie. Mile widziany rencista. Blitsze informacje w sekcji socjalnej, tel.

_ „ . „ ...• _

-·••••••ANNA Botyk Żgubiła }eg,
lltuden-cką 14391/L AM.
11589 g

l'OI J

-§

JUUUlllllllllllllllllHlllllllllllHHlłllllllllllfllmll

2633-k

33-28-57.

•sn:sraa
a us nr•......, c,-~~-·
SC

-;:

Klub stereo. 19.30 Wieczór w fllharPBOQBAMIV
Wieczome
moml. 20.55 Wiad. 21.00
do
reflekSJ e. 21.05 Od ragtlme•u
M.OO Dom 1 łwiat· - mag.
swingu. 21.30 Wieczó:' literacko-mu.. Wiad.
12.05 łO lat Z PIOBeink1'
ZYCllllY,
au.d. 12.311 1 _Matysi.akowie" odc.

zasadniczej

minimum· 6-letni stai pracy w danym
zawodzie.

il

I & I J 17 min

10.00 Mistrzowie drugiego planu
- Mieczysław Stoor
19.30 Gwiazdy wielkiego sportu
20.00 „Tunezja" - program dok.
21.00 Kalejdoskop tanecmy

:
--I

PROGRAM I

obsługi

.„ •,

ptorąoo-ssącą.

86-53-67, Bednarska. ·
31097 g
PRANIE dywanów. wykladzin metodą ssącą.
- 51-10-18,
Ra.chunkł.
26942 g
Grześkowiak.
MYCIE oklien. sprzątanie
'IWlętm. 36-85-05 Kowal29621 g
czyk.
M'YCIE okien, 1'achllllikd.
51-49-31. Kucharskli.
27724 g
wydechowe.
UKLADY
Judyma 30.
Nadko.Ja.
(Od Traktorowej) . Int.
12896 g
Myszkowski.
ZABEZPIECZENIA antyloorozv_jne samochodów.
Solanlrowa 4. Uznański.
12356 g
84-62-33
ANTYKOROZYJNE za,b ezp ieozan.ie samochodów,
autoryza.cja FSO I FSM
Rosow 57-85-36 Be.sk!dz12076 g
k.a 70.
ZAKLAD obróbkl kamdenia budowlanego prz}"'jmle oferty na wYkionanle z ma.rmuru: posadzek okładzin, parapetów Itp. Ja.cklewicz.
Kajeta111\)w M. k. rolelc,
tel. 31-81-89, pmy tra3034 k
sie E-7.
KOBIETY katm!~oe! Wyelektryczpo!y<lZMnia
nych odc!agac:zy pokarmu. Youslł 32-35-03.
29139 g
ANALIZY lekarskie, Piotrkowska 204/210. Ku31566 g
lisiewicz.
LABORATORIUM Anal1z
Retkln~a .
Lekarskich.
3 bl. 161,
Napleri::lciego
Mal<>lepna,
mgr
3041!8 lit
CYKLINOWANIE. la.klerowainie. 51-66-07 Marei1297S g
nlak.

~~~~~~~:;::-=::::~:::::~~~::::~~=~a:~~~~~-:;~~~'!!:OO/lt;:=:~:::~~=-•ss••••s••o.:i::ia11111•c•s•n•••••111n1111•1111111112112m•111111111_11111111Jt1111\llllu„lff1Ma-.;111111111•••~· t1IO'c
2 2

uprawnień

51-87-83
ne zakładam
Za1>ls1 prnJmuJe ł lnfnrmarjf udziela llekrt-tariat nknły,
11891 g
Skrzypek.
1645-k
Ł6dź, ul. Siemiradzkiego 4/8, teL 43-29-47.
CYKLINOWANIE, lakiierowande. 81-57-99. Dzi30960 g
k.owski.
laCYKLINO W ANIE tir UNIEWAŻNIAM pie!2ąt•
kierowanie (połysk, pół CYKLINO W ANIE, lakiie- ZAGINĘLA decyzja
rowanłe. Rachunki. Sta243 z 15.08.1982 ro~ na
kę: „Barbara Krzem16mat, mat). Również dla
renga. 32-20-37.
instytucji. 51-77-10 Jadziałalność w zakreSlie
ska, lekarz medycyny,
g
11268
36699 g
koon.
ma.glowanła nr asy~.
4685 Lód:!, ul. Sę<h!ow
samoCYKLINOWANIE be'zlpy- KONSERWACJA
7252 wydana przez Naska 11 /13 m. 2, tel.
chodów. Nadkola. Norowe, lakierowanie. wot~I 144 Wójcik.
111184 I
czelnika Miasta I Gmi57-83-68",
Wesolomski 86-00-75.
9727 g
29604 g
ny Koluszki na naz\.\nis- ZAGUBIONO legitymację
wykladziny,
DYWANY,
ko Lepalczyk Marek.
studencką Nr 53204/PL
1 ••
tapicerkę czyścimy me11559 g
- Piotr KisieL 30589 a

FM Hl • • • • • •

Tel.
tarzyk, k<>rnodę, (rumuń
tawą sprzedam.
11555 g
16-52-60.
skie), wózek głęboki sprzedam. Tel. 78-42-37. DYWAN weln.i&ny 3X4,
apxizebutlę 11 kg 11587 g
dam. 51-94-82. 11515 g
UNIWERSALNĄ maszynę
proplus,
drewna, ZX SPECTRUM
obróbki
do
gramy - 11pr2edam. wlasnei lron.strukcjl 11577 g
86-65-41.
Nastrojowa
sprzedam.
sprze11617 g „RUBIN 714" 16 - 23.
11623 g
dam. 35-16-53.
cenNIERUCHOMOSC
trum handlowe - wol- AUTOMAT do lodów i
soh!apasteryzator ny duży lokal produkdzalnik nowy - sprzecyjny, sklep - sprzeM-38.
Wieluń
dam.
dam. Listy 11628 Biur"<>
11637 g
Piotrkowska
Ogtoszeń,
96.
KOMPLET wypoczynkowy
sprzedam . --·~·······„Sabina" Tel. grzecz. 43-67-93 po
30550 g
18.
diamentowe, SPRZEDAM „Simce APILNIKI
stół krawiecki, manekin.
ronde" na części. Tel.
sprzedam. źelm:ko 11582 g
43-34-03.
30509 g SILNIK „Dada 1300" 33-6!i-32.
DZIURKARKĘ konfekcyjspr.zedam. Bieganowskii.
na: ryl(lówkę; overlock
Skotm.kł łO k. Zgierza.
czteronitkowv - sprze11609 g
30590 g „FIAT Ritmo" - maskę
dam. 16-21-07,
HYDROFOR I stup drew1ilnika, nyiby, zderza;k
Tel.
n ia.nv - sprzedam . Tel.
sprzedam, 30572 g
11S91 g
43-97-32.
36-48-63.
ELEMEN'l'Y wyposaten1a
samochocfowarsztatu
._,
.
weeoo - spr7.edam .' 31-96-4!1 DO 19 . 30563 g
„ELEKTRON 380-D" nowy - sprredam. OLaj- POSZUKUJ~ mieszkania
.za opiek,. 88-65-63 po
kowsklego 10/4 (12-17).
11563 g
30533 '
16.

mechanik maszyn budowlanych,

ŻALUZJE przeciwsłiO<necz-

500.000 zł
600.000 zł
800.000 zł

•

ślusarz-spawacz,
elektromońter,

sprzętu ciężkiego.

- .

I

DRUKARKI GEMINI •

••n ••

YH

na.praiwa

12453 g
PAL/SECAM - przestrajam, inż. Hof!, 51-54-lla,
31465 g
57-12-33.
regeneKINE.SKOPY racja (akttywacja), Luba.rtowicz. 57-33-00.
28412 g
ANTENY instaluję.
51-30-85 Poppe. 11480 g
FOTOGRAFOWANIE
81-65-91 - śluby, d7lieci w domu. Dudek.
9624 g
DZWONKI - pozytywki,
ptaszJkli, polecam. Trojak. Wigury 15, 36-39-24.
27738 g
przeoiwłamaALARMY
n!owe instaluję Maślain36-32-68,
kiewiicz
11292 g
36-77-64.
dl.'Zwi,
WYCISZANIE
blacha, zamki, zapinki.
Przybylsk.i 43-70-05.
12403 g '
PRALKI automatycz~ - I
'n aprawa. Klimczak. 28813 g
86-03-56.

ZAPRASZAMY DO SKLEPOW w ŁODZI, przy ul. PIOTRKOWSKIEJ 91, tel. 32-20-65 i ul. DZIERŻYŃSKIEGO 32 a {RETKIN·IA).

na HRI

-

malarz,
flOsadzkarz,

możliwość uzyskania

10109 g

900.000 zł
750.000 zł
1.100.000 zł -

1O Xł
160
15 XI

.,..
.,..
.,..
.,..
.,..

Wit-

TELEPOGOTOWIE
kloW9kl. 34-21-09.

DRUKARKI STAR •

NX 15

na rok szkolny 1987 .:.... 1988 do:
I. Zasadniczej Szkoły Budowlanej na kierunkh
.,.. technolog montażu w budownictwie,

-····~····----

180.000 zł
280.000 zł
280.000 zł
300.000 zł
350.000 zł
1.800.00Ó zł
2.600.000 zł
-40.000 - 50.000 zł

SG 15
Nl 10

PRZVJMUJE ZAPISY

-·········-··„····--·""·····-

c
c

800XL/65XE
130 XE
1050
GP 500 AT
1029
520 STM.
1040STF
magnetofon

ZESPOt SZKOl BUDOWLANYCH NR 1
im. W. REYMONTA
Łódź._ ul. Siemiradzkiego 418

r.

·

•

.i

„. r
~-:'."\

wczor~1zg1'0Szen1e

••

PROGRAM I
·dziś·
DT - wJad<>moścl
Dziecko potta!l (1)
'--~ OGl;.OSZęNtfl
Teleexp,ress
XXIII Festiwal Piosenki !!.
Radzieckiej - Zielona Gó- NOWO otwarty iakład poszukuje
ra '87 - festyn dzieci~cy
odbiorców boazerii. Tel. 15-98-36,
„Barwy przyjaźni"
Laboratorium
lodz. 14-17, Witiazaik.
„Spiewający
Dobranoc DZIEWIARZA na maszyai:l:~;;z~
tó!w"
zatrudnię.
elastil
klowe,
Rozmowa na telefon (1)
31897 g-E
33-80-78.
Echa stadionów
Dziennł•k
MOTORóWKPJ - •poedam. In31896 g-E
ltarol
Teatr TelHńzzjf ~anclta 4.
również renciisWojtyła - ,,Promieniowanie PRACOWNIKÓW,
ojcostwa"
tów - zatrudnh1. 87-49-57.
Rozmowa na telefon (2)
31895 g-E
film baleto• MURARZA - tyn.kaTZa zatrudnię
„Nłhll est" wy
31924 g-E
na stale. 84-82-82.
Ki.no ch1flskle
„WA!!.TBURGA" z karooeri ą
DT - komentarM
31894 g-E
SJl~am. ()7-49-57.
VIDEO „Hitachi". deok, wzmacgramofon PROGRAM D
nlacz „Techn,ics".
MtJzyk.a dla Jasia l Mał
„Alwsf' - eprzedam. 43-53- 22.
gosi·
31918 g-E
Wladomofcl (dla nfealy11„- USMKJI
W<ldnokanallza~yjne .
cycb (I,)
Tł-30-03 w dniu ogłoQSZenfa 16-20_
PromocJ• 'Ił
31888 g-E
B1anla1ewieiz.

_:::::::::::=::=:==::::::==:::...!

21.30 Panorama dnia
21.45 Per pianoforte - program
muzycznv
23.05 Kinematograf rewotuejt
23.20 Wieczorne w1adom0śd
zatrudndę.
GLAZURNIKA
31887 g-E
57-59 47 po 18.
TAPETOWANIE. 31-86-71, ma~w31914 1-E
ski.
zamlen!11t
KAWALERKĘ bloki
na dwa pokoje. kuchnię. 31-65-54.
13092 g-E
NAMIOTY: 4- I 2-osobowy - sprzedam. 57-51-12, oo 17.
t3091 1-E
120. Sprzedam
KUPIĘ wannę meblościankę,
kuchnię. terme.
1313!1 f·l!l
gąbkę 55-38-56.
NAMIOT „Warta- 4" - ll)t'%edam.
13120 g-l!l
Tel . 52-15-66.
LETNISKO nad morzem cze~lee
wrzesień . bonifikata . Rezer13088 g-E
wować 78 33-21.
„126-P" (1980) - sprzedam. POMteehnH~ 27 /l kl. III.
131Hł ·1-l!l
telewizor Iroforowv.
SPRZEDAM
13134 g-'l!!
5'7- 49-09_
wypoczvnkowy
komplet
NOWY
ławę rozkładaną „ W ies ław".
115-28-19. pe
sprzedam.
dąb 13116 g-E
godz. 18
telewimr kolo~
SPRZEDAM
„Elektroon 7380". Tel. 43-92-08.
13082 R-E
DALMA TYNCZYKI rodowodówe 13113 g-J!!
snrzedam. 55-11-59.
2

2
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Lech

•

~.\}

;

Poznań

•

•

Z L
SZCZĘŚLIWY

„ADID S
DLA ł.O ZI

(Z POZNANIA OD NASZEGO

Chala§klewloa (30 mln.).
WIDZEW: Bolesta Przyby§, Walczak, Dziuba, Cisek - MJ·
'liński, Swiątek, KaJrys, Putek Chałaśklewicz (od 88 mln. Kamiński), Wraga.
GORNIK: Wandzlk - Grębockl, Dankowski, Piotrowicz, Kostrzewa - Majka (od 77 mln. Kołaczyk), Matysik (od 69 min, Leśnik),
Komornicki, Urban - Iwan, Cyroń.
Żółta kartka: Piotrowicz (Górnik).
Sędziował: M. Listkiewicz (W-wa). Widzów 12 tys.
1:0 -

WYSŁANNIKA)

SOCZY~SIU (12 min.), 0:2 - BARAN (64 min.)
Chojnacki, po której o mało nie
LECH: Płeśnierowicz - Pawlak, Skrobowski, Rzepka - Skrzyp- padła dla LKS druga bramka.
czak, Romke, Miloszewicz, Rybak - Araszkiewicz (67 min. CzerNatomiast pi!kar:zt.> Lecha zaczęli
niawski). Pachelsl>i (od 75 min. Niewiadomski), Kruszczyński.
groźnie kontratakować. Wyraźnego
LKS: Bako - Bendkowski, Kruszankin, Wenclewski, Różycki pecha miał Pachelski, w 23 i 44
Chojnacki, Soczyński (od 73 min. Wesołowski), Terlecki, Ziober (od minucie będąc sam na sam z Ba89 mfn. Stefański) - Baran, Więzik.
·
ko, piłkarz Lecha strzelał jednak
Żółta kartka: Miłoszewicz (Lech).
na aut. Trzeba podk:feślić dużą oWidzew 7 tys. Sędziował: J. Cwięk (Katowice).
chotę do gry Araszkiewicza, który
po raz pierwszy po odbyciu służby
Kiedy rozpoczynało się spotkanie,
Już w 11 minucie, Chojnacki po- wojskowej . (pońoć
bez żadnej
przecierałem
oczy re zdumien ia. pisał się silnym strzałem w „okien- zamiany) wystąpił ponownie w
Jede·n astka LKS lamiast tradycyj- ko", ale Pleśnierowicz wybił piłkę barwach Lecha. Widać . było u ni.ego
nych· czerwono-białych
strojów, na „róg''. Dośrodkowanie, zamie- braki kondycyjne, ale w 37 minuwystąpiła
-w atrakcy jnych, bia!o- szanie pod bramką Lecha. Piłka cie popisał )!ję kapitalnym uderze-ziefonych strojach „Adidasa".
trafiła do Soczyńskiego i ten za- niem piłki z 20 metrów, na szczęś
Ekwipunek ter. otrzymał LKS w wodnik z najbliższej odległości cie dla Baki minęła ona o mirl ire.mach · kontrakt~ za przejście D. „wepchnął" ją do siatki. Od tego metry poprzeczkę.
Gajdy tio LASK Linz. Dopiero w momentu :LKS zaczął na do)>re „ W drugiej połowie spotkania,
Poznaniu przyszła pora na ten „de- dyktować warunki gry. Widać by- gospoda.rze wzięli się solidnie do
biut"
ubiorów.
Jak
się
po- ło, źe jest wyraźnie drużynĄ lep- roboty, ale ich akcje były mało
tem oka7-alo zi e leń znad Dunaju szą. W 34 minucie meczu byliśmy dynamiczne I nie przemyślane. Zdeokazała
się
dla łodzian bardzo świadkami ładnej akcji w wykona- gustowani mało skuteczną grą kiszczęśliwa.
niu tercetu: Więzik - Baran bice Lecha, często
komentowali
~'t"l--(~-.~------------------------- głośnymi gwizdami albo brawami
nieudolne poczynania swoich pupilów, szczególnie zaś wtedy, kiedy obrońcy przekazywali piłkę

0:1 -

Włókniarz - Hutnik Kraków

0:0

L. Ćmikiewicz rozgoryczony

1111111111111111111111111111111111111111111

oas c tra
M. Elliott (W. Brytania) wygrał
wyscig d00ko.a Anglii. Elliott objął ptvwadzenie po prologu i nie
oddał koozulk1 lidera przez 13 etapów, choć nactskał g-o mocno A.
Zinowjew (ZSRR).
W końcowej klasyfikacji M. El1iott wyprzedzi! A . .linowjewa o 28
sek„ P. Le Bigauta (Francja) o 1,58,
M. Sykorę (CSRS) o 2.29.
W Gorzowie Wlkp. odbyto się
kolarskie kryterium uliczne. Wygrał Z. Jaskuła przed Z. Wroną.
Szwajcar U. Freuler . wygrał sobotni dziewiąty etap kolarskiego
Giro d'ltalia. Wykorzystał on pomoc kolegów z drużyny i już po
raz dwunasty został triumfatorem
etapowym Giro.
W Sta.rgadzie rozegraoo kolarskie
kryter.ium uliczne. Jego uczestnicy
mieli do pokonania 30 okrążeń po
1.600 metrów każ<le. Zwycięży! A.
Mf.erzejewski.
u111n1li1unu 0Jn " i •c:. r>•• n • ~n u u1

Skórski

z-rewanżował się

Dębowskiemu
Po sensacyjnym zwycięstwie mło
dego, lódzkiego torowca J, Dębo
wskiego, który jak pisaliśmy
w sobotę - wygrał wyścig na 1
km z Wicemtstrzem świata juniorów M. Skórskim,
w kole jnej
konkurencji torowych MP w tej
kategori.J wiekowej, rozegranej w
Kaliszu,
doszło do rewanżu
w
sprincie.
W tej specjalności
1\1, Skórski
nie miał sobie równych. Wygrał
zdecydowanie, J. Dębowski był dopiero czwarty, a jego klubowy kolega. D; Myszak zajll,ł 8 miejsce.
Wyścig

czwórka

drużynowy

Ziemi

wygrał.a

Opolskiej,

zespoi

łódzkiego Włókniarza był dz1 e w1ą
ty. W wyścigu dystansowym na

50 , okrążeń dwójka Żyrardow . anki
(J. żukowski i G. Grejner) idobyla ·· srebrny medal. W innych
konkurencjach zabrakło na p •1 dle
reprezentamtów łódzkich
klul:>ow
kolarskich.
(w-w)
m111nnn1ńn11~1n1n11nn11111n11n

Szlakjem „Promienistych"
· Na trasie Lódź - Zgi'1rz - Sia-:-- Stryków --.., Gtowno roze7
grano doroczny w y śc i g kolarski pn.
„Szlakiem Promienistych". W impreiie, współorganizowanej przez
Zt ZSMP i RW LZS uczestniczyła

li

młodzicy.
Zwyciężył
Dominik
. (Remo Głowno) przed

Szymański

P. Bieleckim ('Vis Skierniewice) i P. <Sajdą (Orkan Lódź). Startowało fi6
kolarzy.
(:w-w)
I

, __ •

~

J

0:2 (0:1)

ŁKS

Wl.lOKNIARZ
Stefańczyk
Stano.wski.
Bardelski. Ciesieiski,
Jacek - An ioł (od 56 min„ Leszczyński)
Bąkiewicz
WojciechowSki (od 54 min. Ku Jaj). Urban iak
- Rosiński, A. Rut..owski.
Opiekun piłkarzy krakówskiego
Hutnika. Lesław Cmikiewicz nie uk.rywa! w rozmowie z nami przed
meczem, że przy;echal ze sw-Olimi
pitkarzami do Pabian ic z nasdzieją
na zwiększenie szansy „załapania
się" do „strefy barażowej" w ekstraklasie. Aby spełnić ten warunek
hutnicy z Krakowa zaprogramowall zwycięstwo nad Włókniarzem.
Po 90 minutach i;:ry opiekun krakowsk;iej drużyny miał mocno zawl~zioną minę. Pia.n spalił na panewce. Z marzeń trzeba było bowiern zrezygnować i na<lal zachodzi potrzeba szukania szansy gry w
baraża.ch o pierws1ą l i gę na innych
dru!{oligowych bo.iskach.
Ale i nie mogF być zadowoleni
z końcowego wyniku
pabianiccy
piłkarze. a przede wszystkim ich
opiekunowie, trenerzy S. Szałecki
I A. l'yrdól. Trudno n ie prz.vzna ć
Im ra-cji. bow'iem Ich podopiec-zni
mogli zakończyć zwycięsko spotka~

:.

nie. Ale nie wpadla piłka do siatki
bramki Hutnika ani w 19 minucie,
odbijając się wcześniej od poprzeczki (po uderzeniu jej · głową przez
Bąkiewicza) . ani też w "'15 minucie. kiedy niemal w stuprocentowej
sytuacji znalazł się przed · bramkarzem krakowskiego zespołu Kud •
Zdegll.5'towani byi1 też ba.rdzo kibioe pabianickiego zespołu. Zarówno słabym poi;iomem meczu, ale
przede wszystkim nieporadnością
zawodników. będących w doskonałych sytuacjach podbramkowych.
Ciągle marzy im się takle spotkanie jak ze Stalą ze Stalowej Woli, która także zremisowała u siebie
z Wisłą Płock 0:0.
Piłkarze Jagiellonii już przyjmują gratulacje za awans do ekstraklasy Po oobotnim
zwycięstwie
nad Hutnikiem Warszawa 2:0, mimo sukcesu najgroźniejszego rywala Górnika K. nad Wisłą w Krakow1e (3 :1) nic już praktycznienie
może odebrać awansu piłkarzom z
Białegostoku.
(wrb)
·
GRUPA I
Gwardia W. - Stil1>n 1:0 (0:0)
Chrobry - Szombierki 0:0
GKS J. - Piast G. 2:3 (1:0)
Gwardia K. - Urania l :t (1 :1)
Dozamet - Radomiak l:Z (O:l)
Arka - Odra W. o:O
Piast N. R. - Zawtsza 4:0 (Z:O)
S!ęza - Bałtyk 0:0
W tabeli na czele nadal Szombierki, wyprzed7.ają o 3 pkt. Bał
tyk I o 4 pkt Piasta Gliwice.
GRUPA li: Brąń - Zagłębie 0:0,
Korona K. - Avia 1 :O (0 :0), Sa,nclec.ia - kloopol 1 :1 (0:0), Stal St.
Wola - Wisła Pl. 0:0. Re~ovla Olimpia El. Z:l (2:0), Wisla K. Górnik Kn. 1:3 (1:0). .Jagl!'llonia
- Hutnik W-wa 2:0 (t :li). Włók
niarz P. - Hutnik K. 0:11.
'l . Jagielloni.a
51 47-11
2. Górn;k K
3!l 36-17
3. Stal St. W.
36 3!!-24
4. Hutnitk K.
3!'i 33-20
5. Wisła' K.
32 33-26
li. Zagłębie
29 22-17
7. Titlo<>oł1<1
27 2R-27
R. WLOKNIARZ
27 26-26
!l. Avia
2.i ?,4-30
1O. Olimpia
24 26-34
11 . 'R.esovia
23 19-2n
1?.. Hutni'k W.
20 26-36
n. Rroń
1!l 20-34
.14. Wisla P.
18 14-27
Hi. KON"ma
17 17-~
16. Sandecja
1.1 111-42

Pleśnierowiczow1 .

Miłym
zaskoczeniem dla 81'0madki łódzkich kibiców była postawa Krzysztofa Barana, W efekcie jego dobrej gry trener B. Waligóra desygnował. do pomocy Pawlakowi byłego widzewiaka - Romkego. Na nic to się jednak zdało.
Napastnik LKS w 64 minucie meczu
zdobył drugą
bramkę.
Po rzUcle wolnym, wykonywanym przez
S. Terleckiego, plika trafiła do
Więzlka. Ten celnie przerzucił ją
po uderzeniu głową do Barana i
łódzki „snajper" z 12 metrów nie
dał szans Pleśnierowiczowł. Po tym
wydarzeniu było trochę wesołości,
P-Dnieważ zepsuta tablica na sta~ionie
„pointormowasła"
widzów,
że LKS prowadzi z Lechem aż
R:O. Nic nie mielibyśmy przeciwko
temu. ale musże stwie<rdzić, że ło
dzianie magi.i wygrać spotkanie w
Poznaniu za trzy punkty. W 74 min.
Bendkowski przerzucił piłkę na
pole karne, ale Więzik minimalnie
rozminął się z pi'łką. W trzy minuty potem Terlecki idealnie podał' piłkę Zi·oberowi, i ten z 12
metrów strzeMI mocno i celnie, ale
wprost w ręce Pleśnierowicza.
Kolejny, znakomity mecz „prof.
TerleclHego". ·Na trybunach płlz
nańskiegp
stadia.nu obecni byli
oldboye zachodnioniemieckiego klubu Relhard Hoehnes (przegrall oni
z oldboyami Lecha 0:3). ale ogląda
jący
spotkan.fe ligowe Lech
LKS jeden z licencjonowanych menagerów
Bundesligi
powiedzlał
wprost: - Od razu kupiłbym Terleckiego! To wystarczy za komentarz.
ANDRZEJ SZYMA~SKI

Na . kortach
Roland Garros
W otwartych mistrzostwach Fraincji, rozgrywanych na kortach Roland Garros, odbyły się pojedynki singlistów w 1/8 finału.
Do
niespod>zianki doszło w pojedynku
Czech<>slowakla K. Novacka z rozstawionym z nr 14 M. Jaite, który przegrał 6 :7„ 4 :6, 7 :6, 3 :6. M.
Mecirr (nr 5) pokona? P: Kuchna
6:0, 6:1, 6:3.
W III nmdzJe pań R. Reggi (nr
14) zwyciężyła H. Sukovą (nr !S)
6:3, 4:6, 6:2. Ch. Evert (nr 3) yrygirala z· K. Melejewą (nr 14) 6 :3,
6:1, a M. Navratilova (nr 1) pokonała S. Hanlkovą (nr 15) 6:0, 6:2.
(w-w)

NaJeżało się spodziewać, że naj- dzy Widzewem I Górnikiem
bę
ciekawsze w przedmeczowych za- dzie rzeczywiście wydarzeniem na
powiedziach spotlranie dwudziestej poziomie ekstraklasy. Ale ani piersiódmej kolejki ekstraklasy pomię- wsza połowa, ani też druga, trlllll.smitowana przez telewizję, nie zaAlFF
sługują na miano
wyjątkowego.
Dlaczego?

••

Rekordy

Rekordv

Bułgar

•

Christo Markow ustanowił podczas zawodów lekkoatletycznych w Sofii rekord Europy w
trójskoku - 17,81 m. Poprzedni rekord należał od 11.08.1986 r. do tego samego zawodnika i był gorszy
o 1 cm.
• Dwa rekordy Polski padły podczas
rozgrywanych w Warszawie
zawodów ligowych w podnoszeniu
ciężarów.
Mirosław
Chlebosz z
wrocławskiego Sląska w kategorii
75 kg podrzucił sztangę o wadze
192,5 kg bijąc dotychczasowy rekord P. Mandry o 1,5 kg.
Jego wyczyn skopiował w następnej kategorii 82,5 kg Zdzisław Faras z warszawskiej Legii.
uzyskując w podrzucie 207,5 kg, co
przewyższa o 1 kg dotychczasowy
r 1tord H. Cofalika.
• Podczas zawodów lekkoatletycznych w Nitrze Czechosłowak Jan
Żelazny ustanowił rekord świata w
rzucie oszczepem - 8'1,66 m.
Poprzednio najlepszy wynik na
świecie (rekordy notuje się od I.Ol.
1987 r.) w historii rzutów nowego
typu oszczepem nalefał do K. Tafclmeiera (RFN) I wynosił 85,74 m.
4

Goście przyjechali do Lod7JI już
właś ciwie
mistrzowskim tytul:em

z

w kieszeni. Górnicy z Zabrza li-

czą już tylloo dni, dzielące Ich od
momentu fetowania trzeciego pod
rz ą d mistrzostwa Polski. Stąd też
nie przejawiaM zbytniej ochoty do
· pełn e j zaangażowania gry. Inaczej
to należy o~nia~ w przypadku
Widzewa.
W!}l"awdzie gospodaorze
Stię
nied:melnego meczu potlmęli
przed tygodniem na lubińskim stadionie, ale nadal .nie stracHi nadziei na załapanie się do rozgrywek o Puchar UEFA. I temu celowi podporządkowali oni wszelkie swoje pl'Zedsięwzięcira.

Zabrski zespół w pierwszym kwadra nsie meczu dał jednak do zrozumieni a rywalowi, że należy mleć
i>ię na baczności, że Widzew musi
zapracować na zwycięstwo.
Stąd
te ż widzewska obrona miała sporo roboty na przedpolu wtasne1
bramki. Oddelegi\wanl do opieki nad
Iwanem, Urbanem, Matysikiem czy
CyroniE;m
widzewscy zawodnicy
musieli uważać, aby oddany pod
ich pieczę zawodnik Górnika nie
sprawił
przykrej
niespodzianki.
Wnet jednak okazało się, że cl
właśnie piłkarze druży<ny z Zab-

"°'''roo·r*-s•:~orn•t-~~

Dobrv bieg I. Nagórki
na łódzkim lartanie
roku
AZS Lódź
zdotiył w pierwszym rzucie II ligi o 33 punkty mniej i zdołał się
zakwalifikować
do grupy finatowej, co mu się, niestety, w tym
roku nie udalo i w sierpniu przyjdzie walczyć, wspólnie z drugim
łódzkim zespołem LKS, o pozostanie w II lidze lekkoatletycznej.
Na usprawiedliwienie naszych akademików można jedynie powiedzieć, że przeciwny, zimny wiatr
przeszkadzał najbardziej
sprinterom, będącym od lat najsilniejSZ'.\
bronią łodzian. Co prawda zwycięfali, ale punkty za jakość wvniku, doda.wane do punktów za
zajęte miejsce, były o wiele I\lŻ
sze niż gdyby wiało z innej strony. Najwartościowszvm wynikiem
zawodów,
organizowanych przez
LKS na stadionie AZS, było 13,68
sek. T. Nagórki (Ais :Lódź) na 110
m ppł, czym potwt .~rdził, że stać
g-0 na pobicie rekordu Polski. Ponadto zwycięstwa dla łódzkiego
AZS odnieśli : • Dorota .Jędrzejczak
na 100 m ppł - 14,55, R. Zarzycki na 100 m - 11,43 (wiatr - 1.0),
M. Rządzińskł na 400 m - 48,55.
M. Sira na 200 m - 21,90 (wiaitr
3.1), 4X100 mężczyzn 42.30,
4X400 m mężcz}"Z.Lll - 3.16,12.
Zwyclęstwia dla LKS odni~śli:
Katarzyna Grabowska na 1500 m
4:36,40 oraz w skoku wzwyż
Artur Partyka - 210 cm. Z innych wyników należy odnotować
40:26,38
J. Klasa (Resovia)
w
chodzie na 10 km oraz 11,87 s. na
na 100 m Elżbiety Kapusty (BuW

ubiegłym

Kielce).
Sensacją była
porażka M. że1·kowskiego
(ROW
Rybnik) z D. Skurą {AZS Lublin) w biegu na 1500 m. Zwycięzca uzyskał czas 3:43,03.
I-ligowy łódzki StM·t wystąpił
w Krakowie. Zwycięzył w tej grup-ie Górnik Zabrze, nartomiarst Start
zajął 9 miejsce.
R. Katewicz wynikiem 117.14 w
rzucie dyskiem zajęła pierwsze
miejsce.
(ma. j.)
dowlmi
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J. Olejniczaka
zjadła

trema

Nie powiodło się jedynemu p i ęś 
aiarrowrl łódzkiemu, Jackowi Olejniczakowi n.a rin$1 w
Turynie,
gdrzie odbywają się bokserskie m iEuropy.
Reprezentant
str.rostw.a
łódzkiej
Gwardii przegrał już w
pierwszym pojedynku 0:5 z siódmym zawodnikiem Europy Rumunem S. Rriscu w wadze 67 kg.
Lo<lziaruin
przystąpH d<> walki
nle;prawdopodobnie
stremowany.
był mało aktywny i przegrywał z
rywalem szybkiościa.
H. Petriah awanwwał do ćwierć
Nnalu wagi Ś!'edniej. wygrywając
w elimi1rn.c jach ze Szkotem S. Harronem 5:0.

rza nie pall\ 11, sbytinlo do uakakujących pMe<:iwnika akcj.l
ofensywnych.
Nawet po uzyskaniu w 30 minucie przez Widzew prowadzenia.
Akcja zaczęła się właściwie od
śmiałego rajdq Dziuby, Wprawdzie
kapitan Widzewa nie znalazł peł•
nego zrozumienia u swoich kolegów, ale było to zaczątkiem sytuacji, z której w kilkanaście sekund potem Chałaśkiewlcs wpl11a.I
się na listę str-.i:elców, W kolej•
nych kwadransach meczu piłka
rze Górnik.a starali slQ jak naj·
skuteczniej rozbijać ofensywne akcje Widzewa, aby nie utracić kolejnych bramek. Miał jeszcze Widzew dwie dość dobre sytuacja
podbramkowe, ale zakończyły się
one niepowodzeniem. Rajd Ciska
z piłką zakończył się przewróceniem go na polu karnym, ale sę•
dzia nie dopatrzył się ewidentnego przewinienia obrońców Górnika, a później przy silnym strzale Myślińskiego piłkę zdołał wy•
hić na „róg" Wandzłk.
WYNIKI: Pogoli Zagłębie
L. 2:1 (1:0), Stal M. - Górnik
Włb. 2 :1 (O :O), Motor Legia
1 :1 (0 :O), Rucb. Polonia B.
1:2 (0:1), Lechia GKS 1:0
(0:0), Lech - .LKS 0:2 (0:1),
Sląsk Olimpia O:O, Wjdzew
- Górnik z. 1:0 (1:0).
1. G6rnik- Z.

z.

Pogoń

3. GKS
4. Sląsk
5. WIDZEW
6. Legia
7. Lech
8. LKS
9. Zagłębie :L.
10. Olimpia P.

11. Lechia
12. Górnik
13. Polonia
14. Ruch'
15. Stal
16. Motor

Włb.

4'7-1'7
59-3'1
43-26
34-21
32-25
39-27
36-30
Z!>-29
24-24
2()-31
20-27
29-42
22-36
16-31
23-40
9 17-48

4!1
39
36
36
35
33
30
27
25
22
21
21
19
17
17

W Widzewie zabrakło wczoraj L.
Iwanickiego, który miał spełniać
rolę dyrygenta zespołu. W przeddzień Iwanicki musiał poddać się
operacji wyrostka robaczkowego i
nie wybiegnie już na boisko
do końca tej rundy. A przed
łódzką
drużyną
jeszcze
trz.y,
jakże ważne.
biorąc pod
uwagę
szanse na gl"anie w Pucharze UEFA, spotkania. Za tydzień
w Poznaniu z Olimpią, potem kOlejny wyjazd do Wrocławia ł na
zakończenie ligi mecz na własnym
stadionie z Pogonią Szczecin. Trener O. I.enczyk, podobnie jak je•
go zawodnicy, nie traci nadziei.

• • •
Stęsknieni za futbolem' oldboye
Widzewa rozegrali wczoraj przed
meczem z Górnikiem kolejny mecz.
Tym razem zaprosili na murawę
łódzkich
dziennikaray. Spotkanie
zakończyło się czego należało
oczekiwać - wygraną widzewskich
futbolistów 3:2 (2:0) ,(Dwoma celnymi strzałami popisał się Grę
bosz, jednym - Możejko. Dla „Kaczki" bramki zdobyli: Sarzało
I
gościnnie występujący w
dn1ży
nie żurnalistów znany sędzia łódz
ki - Prze.smycki z karnego). Gospodarze wygrali zasłużenie, ale
podzie lili się z nami smacznym
tortem, ufundowanym przez zagorzałych kibiców Widzewa,
braci
Zaleskich. Rewanż zapowiedziano
przed meczem z jl'ogonią. Czy też
będzie tort? .„
WIESLAW WROBEL

Start za 3 punkty
Kierownidwo zachoclnioniemiecki·ego Związku Piłki Nożnej podjęło decyzję o cofnięciu dyskwalifikacji Toniego Schumachera.
W marcu b. roku po opublikowaniu sensacyjnej książki pt. „Anpfiff" został on zawieszony w
prawach zaswodnika, wykluczony z
klubu i reprezentacji, której barw
bronil 76 razy. Powodem tych kar
były
oskarżenia,
jakie w swej
książce Schumacher skie.rował przeciwko wielu znanym piłkarz-0m,
sugerując
używanie
P'rzez nich
środków dopingujących, oclslania:jąc niezbyt pozytywne kulisy futbolu w RFN.
Uznano że kara nałożona na
Schumachera była nieuzasadniona
i jak stwierdzi! radca prawny
związku G. Eilers „.„żadne konsekwencje za napisanie przez pił-·
karza książki nie mogą być wyciągane •.•". Tym samym Schumacher jest, po zerwaniu przez FC
Koeln kontraktu zawodnikiem wolnym i może podpisać umowę z
każdym klubem zachodnianiemiec.kii:n.
Szybko zareagował na tę decyzję
prezes FC Koeln G. Siebert, wyrażając chęć... zatrudnienia Schumachera: „.„ Jesteśmy zdecydowani włączyć mów Toniego do drużyny , jego obecność oznacza 7-łl
punktów więcej dla zespołu w całym sezonie.
CHARLTON POZOSTAJE
W Birmingham odbył się trzeci,
mecz barażowy o miejsce w I lidze anglel~kiej. Cel ten
osiągnęli pilkrarze Charltonu (grali
decydujący
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Toulouse 3 :2, Le Havere - Au- konał na wyjeździe Berchem 5 :O,
Z trzecioligowych spotkań
na
xerire 1:4, Lens Monaco 1:1, podczas gdy startujący do ostatniej
serii spotkań z równej pozycj.i (po sz cze gólną uwagĘ, zasługuje zwyRennes - Metz 0:1, Sochaux Brest 3:0, Nice - Lille 1:0. Nancy 55 pkt.) FC Mechelen przegrał z cięstwo Startu za 3 punkty, który
wygrał z AZS
W-wa
4 :1 (2:0) .
- Lav.al 3:0, Nantes - RC Paris FC Bruge.5 1 :3.
1:0.
.
Lide!'em
klasyfikacji strzelców Bramki zdobyli dla Startu: Rajt
2:3.
2
(z
karnego)
i
Pastwiński
- 2.
;oosfal Islatndczyk A. Gudjohnsen,
W Innym meczu barażowym, w
Crołówkia. tabeli z 1. Bo·rdeaux
Or.zeł Opocznianka 1 :O (1 :O),
• l'Jdobywając w 34 meczach 19 braBoruta - Okęcie 5:0 (4:0), O:;tromek.
~a Wlólmiarz 4:0 (1:0), StartAZS · AWF 4:1 {2:0), GKS - WieGRECY STRAJKUJĄ
luński KS 2 :O (1 :0), Polonia - StoPj1k:aorze 12 lclubó\V gredklch, z czniowiec 0:0. Awansem: Polonia
16 występujących w ekstraklasie WieluńEtki KS 1 :1 (0:0).
pitkarskiej
kon.tynuują
strajk,
TABELA
przez drugą z rzędu kolejkę ligową. Powod·em jest niezadowole23 42 41-11
J. GiiS
n ie i brak akceptacji przez piłka
•
2. Polo nia
24 35 28-12
rzy nowych przepisów organizacyj23 ' 29 27 - 17
3. Ostrov ia
no -fina nsowych.
wrprowadzonych
23 29 25-16
4. Boruta
p rzez krajową federację do rozgry23 27 25-19
5. Unia
we k ligowych.
L d
·
·
6. Wieluński KS
24 23 28-27
on ynie ~II-ligowy Swmdon po- 53 prkt, 2. Marseille - 4g pkt, 3.
Zdaniem za wodników, nie zą.spo
7. Orzeł
23 21 19-21
konał ~i_llmghan 2 :O I awansował Toulouse - 46.
kaijają one w pe!nl ich potrzeb.
BUNDESLIGA: Wynitki 31 ko- głównie socjalny ch, ut·rudniaią też
23 21 20-24
8. Lechia
do II ligi.
lej'ki spotkań ekstrak.lasy pibkar- zawiera.nie nowych kontraktów. Są
9. Start
23 19 30-35
BORDEAUX MISTRZEM
skiej RFN: Fortuna D. - Kaisers- również przeciWln,i spadkowi do II 10. Opocznianka
23 19 18-25
lautern 1 :3, Waldhot M. - Bayer lig.i trzech, a nie jak było dotych- li. St,oczniow.iec
2.3 18 17-25
N.a jedną kolej 1kę przed zakoń L. 2 :1, FC Homburg Bayern azas dwóch drużyn.
23 18 17-28
12. Okęcie
czeniem rozgrywek pi.likarskiej eks- Monachium 2:2, Bayer U. - Ein23 16 22-33
Nie przystąpiły do boikotu roz- 13. Włókniarz
traklasy Francji tytul mistrzowski tracht F. 1 :O, Borussia D. - Bo- grywek cztery kluby: Olympiakos, 14. AZS AWF
23
7 14-36
zapewnita sobie dtruży.na Girondine russia M. O:2, FC KoeLn - Ham- P. OFI Kreta, P<i.nathinaik-OrS i PaBordeaux, po zwycięstwi.e w 37 łro burger SV 1:1, Schąlke 04 - Wer- nionios Ateny, Olympiakos . który 11nnn111u1u:nu1nnnnu nmnm
lejce u siebie nad Saint Etie<n.ne der B. 1 :O, . Stuttgart VfB - VfL zauewni1 sobie iuż tytul mistrzowDUŻY LOTE·K
110.
Bochum 2.:4.
~ki na rok 1987. wystaw\t drużynP
Wiel'e wska.21wje na to, ~ dwa
Czolówka: Bayern M. - 48 pkt„ do 0Matniei;:o meczu liE!<>We.E!o z
I LOSOWANI~
najlepsze w kończących się roz- 2. Hamburger SV - 42, 3. Bo- zespolem Doxa Drama, ale rywagrywka.eh zespoły -'- Bordeaux i ruS>Sia M. - 37.
le nie stawili! się.
Marseille S'P'Otkają si~ w finałowym
meczu o Puchar Francji.
W meczu eliminacyjnym do ME
20 TYTUL ANDERLECHTU
dod. 47
w grupie VII LuksemBurig przegrał
Wyrniikl 3'7 kolejki spotkań elaiPo raz 20 w h.tstodt, a trzeci I z Il'land4ą O:2 (O :1).
ll LOSOWANIE
tra ~ piŁk.arskiej Framcja: Bor- mędu pUkar.ze Anderlechtu BrukW t<>wa<zys.kim me= w Oslo
dearux - Sa~nt Etienne 1:0, Paris sela mobylli tytuł ml~trza Belgii. Norwegia zremisowała z Włochami
j, 6, 11, 15, 27, 34
Oprac.: (w-w)
SG M.a.nseioldt 2 :O, T-oul<:m W ositaronlej k<lll.ejce Anderlecht po- O:O.
w tym sezonie w I lidze) pokonując po dogrywce Leeds 2:1. Dwa
pierwsze mecze · z udziałem tych
drużyn zakończyły soię identycznymi zwycięstwami gospodarzy - po
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+ Schumacher zrehabilitowany
Bordeaux mistrzem Francji

5,9,29, 33,35,49

