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Bezmo 'rednio przed ,głównym i u-1
przedstawiciele
najwyższych
władz
zwiedzili okolicznościowe wystawy
przygotowane na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Postępu Rolniczego
w Marszewie. Ekspozycja ta obejmowała
najnowszą ofertę nauki,
techniki, przemysłu i drobnowytwórczości
pracujących
na rzecz
wsi i rolnictwa.

BELWEDER

/

19

SPOTKANIE HOLNIKOW
ZJalkończeniu

wieńczacych

catoroozm'Y triud rolniczy. de-

le.!('acje wszy&tli;ich sektiorów
r.oln~ctwa fi. całego k:raju oraz nauki roJ;nii<:zej i i'lliStytucji obsłuj(u
jący.ch gospodaxebwa rolne sPotkaJ:y
się 10 bm. w Be1wederre z kieirown·iobwem najwyższych władz politycznych i pań!!bwowych.
W czasie spotkania BO producentów r0ilny-0h i pracowników
rolnictwa uzyskujących
na}wyż52e
vryniki proodiukcyine otI1ZVm.alo odznaczeni.a państwowe
i od:zmaki
„Zasłufonego Rolniika PRL", wrę
crone im przez Wo,iciecba Jaruzelskiego, Zbigniewa LUessnera I Romana Malinowskiego.
Tytuły

honorowe

„Zasłużony

gmin woj. kaliskiego oraz sąsied
nich regionów.
O godzinie 13 zebrani na stadionie rolnicy i dożynkowi goście serdecznie powitali zajmujących miejsca na trybunie honorowej przedstawicieli władz -politycznych i pa!1stwowych z I sekretarzem KC
PZPR,
przewodniczącym
Rady
Państwa Wojciechem :Jaruzelskim,
premierem Zbigniewem l\lessnerem,
prezesem
Naczelnego
Komitetu
Położony nie apo<lal Pleszewa sta- ZSL,
marszałkiem
Sejmu Roma·
dion w Marszewie - miejsce ol
nem Malinowskim, przewodniczą
chodów święta plonów wypełniły cym CK SD Tadeuszem Witoldem
delegacje rolników ze wszystkich Młyńczakiem, członków kierownic·
twa Rady Krajowej PRON.

(Dalszy

ryk Dalis roln·ik i.nd,ywiiduruny
Gole, gm. Baranów, woj. skierniewickie i Roman Karolak - przewodniczący Rady Nadzorcrel Rolniczej Spóbd:ziclni Prod'll1kcyi.nei w
Dąbrówce
Wielkiej
~. Zi;<ierz.
MJi. ll5o!Wlde.

Nie usta,j' walki plemienne w
Burundi. Oto kolejna ich ofiara
U-letni chłopiec z plemienia Hutu
raniony przea tolnlerza z plemie·
nła Tutsi.
Złotym Krzyżem Zasługi ~na
CAF - ~euter Cl'lony zo!ltat m. i:n. Józef Wolnow-

Jan Paweł li w Zimbabwe
Papież Jan Paweł II rozpoczął ce od tygodnia obrady Międzyrew sobotę duszpasterską pielgrzym· gionalnej Konferencji Biskupów
kę do krajów południowej części Katolickich
Afryki Południowej
Afryld.
(IMBISA),
na której omawiane
Wiozący papieża Boeing N7 na· były najbardziej drażliwe prnble·
leżący do. ,,Alitalii" wylądował o my tego regionu.
godz. 16,45 czasu loltalnego
na
lotnisku w Harare, gdzie
Jana
(Dali;zy ciąg na str. 2
Pawla Il powitał nuncjusz, arcybłskup ~at~ck Coveney. Papież\
JUZ
ucałował 'Z1em1ę, 1ak to czyni za·
wsze odwiedzając jakiś kraj
po
raz pierwszy. a następnie przywitat się z oczekującym go na lotnisku prezydentem Robertem Mugabe.
Następnie prezydent
Mugabe udał się do swei rezydenRe.ka zOiSt.ala uraLowana
- to
cji. gdzie dolączyl do niego Pd.- pierws.i:e <Słowa 19-letniei Domin iki
pież,
z którym odbył prywatną S., która powrócila Il bm. do Warrozmowę.
sza.wy po operacii którą przepro·
Zgodnie
z programem wizyty, wadził w Lille prof M. Boure-tz.
10 bm. papież wygłosił przemówieDzię!Gi pomocy Międzynarodowej
nie zamykające oficjalnie trwają- Org.ainizacii
Pomocy
Medycxnei
AMIU Dommika udała si.ę 3 bm.
do Lille :na operację_
którei w
Polsce nie m.ożna było
przeo:rov.:adzić. Bez 1:1-iei dzie"'.czynie groz1ta amputac1a. '.Zdamem
prof.
Bouretz wsz:vsltko iest teraz w po22-letnia Gretchen Elizabeth Carl- rządku i pOZ01Stata jooynie rehabisson z Minnesoty zwyciężyła w Htacia która. potrwa Ód 6 m iesiekonkursie „Miss America", -który cy do roiku.
odbył się w sobotę w Atlantic City
Nie mamy słów wdzi ęczności ooNajpiękniejsza
Amerykanka ro- wiedziel i rodz:oe Dominiki. Córce
ku 1938 jest studentką prestiżowe groziło kalectwo <lo końca życia
go Stanford University w Kalifor- a teraz iest szans.a na to. aby ręnii. Chce również sko1iczyć Har- ka byl.a o;prnwna. Może nie boozie
vard i zostać prawnikiem. Twier- to 100 proc. sorawno~ci. ale ręka
dzi, że jest stuprocentową Szwed- została uratowana Dziekujerr1 tą
ką i oczywiście
jest blondynką. droe:a wszvstkim tvm . którzv doGra także na skrzypcach. co zro- łożyli swoia „cee:;elke" do wv-l.az·
biło ogromne wrażenie na jurorach. du Domin'ki <lo Francii . a w szcze-

ciąg

na str. 2)

\~KllSNIA

(Dalszy

trr

•

W niedzielę na iedme_! z centralnych ulic stolicv
Afgan'stamu
<lo..~ło do eksplozji <;amochodU-'PUlapki wypełnionpgo
materiałami
wybuchowymi. W iei wvn;ku zginęło IO osób w tvm kob'et'.Y i d;zieci. Co naimniei 40 osób odniosło
Nz.: (od lewej) asystent starosty. obrażeon'a. Znaczmie u-c:eroial buPaweł Marks, starościna dożynek, dY"nek firmy
ha,n<ltowei
. Afgan
Urszula Dymna, starosta dożynek, Kart•· UIS'Ytuowa.ny w oobliżu amRyszard Janiak i asystentka staro- basady oakistańsk'ei
Zniszczeniu
ściny, Maria Pokomska niosą chleb lub uszkodzeniu uległo 40 skleoów
upieczony z tegorocznego zboża.
i 10 samochodów. Wybu-chły o<>ża
CAF - ZBRANIECKI - telefoto rv.

In

Józefem
uroczyz 1000Uroczystej
Olszy w obrządku
-leciem chrztu Rusi i mtrainy. na greckokatclic~im,
w
otoczeniu
które przybyli biskupi I duchow- biskupów i kapłanów, przewodnini obrządku greckokatolickiego i czył kardynał Miroslaw Lubacziwpielgrzymi
z różnych regionów ski.
kraju i zagranicy.
Po zakończemu uroczystej
!!.
,
• . .
.:
. _ • t. ,-;;ii mszalnej, tomilię wygłosir
O!Jecm b) li ka~d~ na!o\\ .c,
.ir P'LYJhas
Polski
Józef Glemp,
cyb1skupl
i_
• biskupi
obrządku Zwracając się do zebranych z okarzymskokatoltckiego z kardyna- zji 1000-lecia chrztu Rusi t Ukrainy oodkreślił, że w obchody te
włączamy się my Polacy obr-ządku lacit'lskiego, aby wspierać modlitwą tych co mieszkają z nami,
obok nas jako obywatele
tego
samego kraju.
dają świadectwo
wspólnej wiar:v. Episkopat Polski
wydał list pasterski do wiernvcb
gólności f irm e .. Vogica '.
która obrządku łacit1skiego na temat miprzysłala do Polski soecialny sa- lenium. który był odczytany
we
molot po Dom ' n ike oraz władzom wszystkich naszych kościołach.
pa-~zp.ortowym i amba.sadzie FranPodczas uroczystości został odcji, które blysk:a.wicznie :załatwilY czytany list do wiernych zebrawszystkie formaln.ośoi ZJ\'1iązane iz nych na Jasnej Górze, a przesła
wvia:OO.em.
ny przez papieża Jana Pawła II.
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„Miss Americo"

f!a
to. ŻP zloclzie.i<' musieli ~ol1d111e
napracował' ~iP w nocy. b,v rozmontować' 11 omov i inn" mecha-

nizmy wodo<'il\e"tl. Rank-iem bowiem - mie.is<'owe \\' lndzl" planuwaly zorganizowanie m·oc7.v.~to
ści uruchomiPnia nowego obiektu, o kfórv tuclnośi' r1011ominala
się nrzez wiclf' lat.
Xa razie wiciu ludzi . staw!a
pytanie: czy krarlziPŻY te.i nie
dokonano fVlko dla w:vwolau•a
sens9cji? W każdym razie 8 tys.
mie~>:1<a1icriw miasta zmus7-0t1Y<'h
.iest nadal ezerpar
wode zr
~ludni.

JESZCZE O CZARNY'.\f KOCIE
„Nigdy nie byłem pt·ze~ądu~,
-Zaklina się francuski dztenm·
karz Jacques Martens, A.le od
<'zasu i:-dy czarny kot sąsiadów
przyzwyczaił ile do siadania na

t

ZOS t & &

masce mojego renaulta,
kiedy stawiam i:-o urzed domem,
dzie,ją się ze mną dziwne rzecz.v W ciągu 6 miesiecy byłem
uczestnikiem 11 wypadków samochodowych.
w klórvch nie
hvlo. na.imnir,jsze.i m-0.ic:i winv.
Chor1ai rhodzi tylko o uszkorl71'nia mo.iego samochodu, ldóry .!est itt:i obity z<' ws7.ystkich
stron. a sam wycl1odzilem z w:vnadków zdrów i cal:v. wydaj<'
mi się. że niewiele bra·kuje, abym zaczai wie!'zyć w przesą
dy.„"

STULEl'NJ KrEROWCA„.
Policja zachodnioniemiecka podała, że na.istarszy automobilis·
la kra_ju, liczący
sobie równo
sto lat, prze.iechał sl;:rz:vżowanie
n:t czerwonym świetle. orzewróril rowerz:vste i zbiegł z mie.isl~ober Huebner.
ca wyoaclku.
mirszkaniee
Bawarii. uzyskał
11rawo jazdy 22 lala
·temu, "'
wieki! 78 Ja!, za~ krytycznego
dnia uclawal sie w oclwicdzin.v
do :ion:v. mieszka,iące:i w ocllcgl,1•m domu rencistów.
Przewróconemu
przez samochócJ stulatka
rc>werzyście na
•zczęście nic sie nie stało, jednak polic.ia nie -irezYll'11DWala z
postępowa.nia karue!l'O przeciwko piratowi ~zos .
SIED:\ITOLET;'\"T SPOR
O KROWĘ

Gdyby krowa Pinia wiedziała
do ozego doprowadzi il'.i nil'rozważne oo~tępowanie
zapewne
nie przeszłaby przez wyrwę w ol?rodzeniu parku miejs.kie!l'o w
Godomcr. w hiszpańskiej prowincji Galicia.
W momencie

Ur& OWaD&

I

R a d y k a lne odtrucie
I
Jak podaje w piątek Jornal dó
Brasil 52-letnia Brazylijka Oraniide Angelina de Jesus ze stanu Bahia zmarla po wypiciu całego litra
alkoholu z trzciny cukrowej, na
polecenie kaplana obrządku afrobrazylijskiego, który próbował w
ten sposób wyleczyć ją z alkoholizmu.
Oranilde, matka 34 dzieci, które
urodziła w ciągu 36 lat prz~bywa
ła od tygodnia w świątyni, ponieważ kapłan uznał, że jej alkohokiedy Pinta zaczęła rozkoszosoczysta trawą, została
„zaat·esztowana"
przez dwóch
strażników i doorowadzona
do
budynku Racły l\lie.iskie,f. Od
właściciela .Jo~„ C"ostasa l\1artincza zaż[lclan " 11i~zczenia kary
w wy okoś<'i • l)'s. oc~et. Ten
jednak ka((•g ><'Zni<' oclm6wił
zaplac1•nia.
a1·i:umeńtujt\C
to
nieumyślnym clia.raklerem ,Przeste11shva oraz tym. że zamierzał
-..laśn ie załatać cl zimę w ogrodzeniu. Jego
tłumaezenia nie
zostalv 1>rzyjęte i krowy postanowiono nie zwracać do czasu
zakończenia
uostepowania s:irlowcgo. ~ależy tvlko dodać ze
działo się to wsz~·stko w 1981
roku i Pinia do dzi~ pozostaje
w dyspozycji nadv l\lie.i~kil',i. w
które.i w:vdatkarh na pe,• no pojawiła sie nowa noz~·c.ia:
„na

wać się

lizm był wynikiem opętania przez 1
złe moce.

Jak zeznali później świadkowie ,
podczas zaaranżowanej przez kapłana Genovaldo dos Santos ceremonii religijnej kobieta na jego
polecenie wypiła duszkiem litr alkoholu. Wkrótce potem straciła
przytomność i
zmarła w
drodze
do szpitala. Miejscowe władze zarządziły · śledztwo.
Pikanterii tej
tragedii przydaje fakt, że mąż tej
kobiety za to szczególne „odtrucie"
żony zapłaclł kapłanowi 10 tys.
cruzados.

Bangkoku

i wielu dyplomatów. Pham
Vu
Hien powiedział, że rodziny ofiar
katastrofy otrzymają odszkodowanie zgodnie z konwencjami mię·
dzynarodowymi.
(Dalszy

ciąg

na str.

2)

W 256 dniu roku słońce wze·
szlo o godz. 6.05, zajdzie zaś o
18.58.

Imieniny

-„Zostało

,

koło

Przez·ylo tylko 6 osób

Agencja Associated Press informuje, że w sobotę
na mieiscu
katastrofy samolotu typu Tu-134
wietnamskich linii lotniczych
w
pobliżu Bangkolrn roznoczęły
prace grupy przybyłych z Wietnamu
ekspertów.
Wicedyrektor sekcji
międzynarodowej linii AIR Wietnam Pham Vu Hien oświadczył. że
samolot wpadł w potężną burzę l
przypuszczalnie
zostal
trafiony
uderzeniem pioruna na 3 minuty
orzed lądowaniem.
Reuter pisze, że pilot v.rydostał
się z samolotu o własnych silach
i chociaż znajdował się w ~tanie
szoku dotarł przez
pola ryżowe
do najbliższego domu. gdzie prosił o przekazanie wiadomości wła
dzom tajlandzkim. Wśród 75 ofiar
katastrofy jest siedmiu obywatel'
polskich. Zginęli m. in. minister
zdrowia Wietnamu Dang Hol Huan

------k---.--.-------------------Domini a
po operac1"i

RAY ka

2)

Kabulu

a

na Jasnej Górze za- !Gem1e'mpperymm.asem Polski -

na str.

w centrum

ecia

kończyły
się
dwudniowe
stości
rel!gijnę związane

ciąg

Eksplozja

Pre.z:y1Cli.um Sejm.u p-ostamowno
37 posiedzenie
Sejmu
PcJsildej R7,ieczypospo1titej Ludowej w dniu 19 w.rześnia 1988 r.
Po~ąt.ek p·osiedzenia o l!;'O-dz.
9.00.
Porządek dzi.enny posiedzen.ia
orzewicluje:
- Sprawolldanie Komisji Nadzwyczajnej do Kontroli Wdrażania Reformy Gospodairczei o
rządowe•i infonm.acji o rea11zacj•i
nad2iwv=ainych umawnień i upoważn 'eń dla Rar.lv Min;stirów.
- Wystąp'enie prezesa Ra•dy
M'nistrów.
_>Ili"__.,,.._____________
zwołać

Na Jasnej Górze
,
Uroczys Cl 000Wczoraj

Po odegraniu hymnu narodowego
plonów otwoprezes Gminnego Związku Rolników, Kółek i Or·

uroczystości święta
rzył ich gospodarz,

POS1EDZENIE
SEJMU

pre,z,es 1113,rzą<lu Roliil.i<CZJei
Spółdzielni Produkcyjnej
Kiełczy
głów, woj. sieoo.dilkie a Srebrnym
lirzy:i:em Zasługi - Henryk Olejnik - kieroWllliik Zakładu Rolnego
Kt°ześlów PGR Lii<ota.
\\"Oi.
piotrkiow~e i Jerzv Szkop rolnik indywidu;a1ny. Biała„ woj. siler a<lzll;: ie.
Gr.atuaując wyróżnionym
ii;ospodarzom W. Jaruzelski DOWiedzi.al, iż
zasłużYli nia nie swą
oonadprzeciętną PTaca i jej efektami. Są to
wyróżnienia zasłużone . tak jak na
.!('łęboki c;zacu11ek 7l8.SłUl!)Uie
praca
P'Olski~h rolników. którzy w rym
f:t'Udnvm okr>esie n·igidy nie :z.awiedH.
Są pewne święte. wiemme spraski -

rol-

niik PRL" otrzymali m. im.: Hen-

'v~kazu.i~

Pleszew·e

roczystościami dożynkowymi

\

\~ 1 ł'iZYi;lko

.-

Wczoraj w wielu wsiach i gminach całego kraju odbyły się tradycyjne dożynki, wieńczące żniwny trud rolników i pracowników
rolnictwa oraz tych wszystkich, którzy wspomagają ich w produkcji
~ywności. Szczególnie uroczysty charakter miały one w kaliskiej
gminie Pleszew, gdzie tamtej$f rolnicy znani z wysokiej produkcji
i dużego zaangażowania społecznego gościli na święcie i>lonów przedstawicieli najwyższych władz.

ak co roilru po
zbiorów :z:bóż,

doci;t~.

władz

Dożynki

10 bm. Wojciech Jaruzelslri przyprzebywającego w Polsce
z
okazji obchodów 60 rocznicy pierwszei promocji w dęblińskiej szkole orląt jednego z asów polskiego
lotnictwa podpułkownika rez. Jana Falkowskiego.
W czasie rozmowy
do chlubnego
ud z iału
polskich w II wojnie
światowej,
w tym do walk sławnego
zjonu 303, którego jednym
wódców był J. Falkowski.

SKRADZIONO„. WODOCIĄG
Nikogo nie dziwia dziś doniesienia o kradzieh samochodów,
kosztown-0ści.
pieniędzy.
ezy
cennynh zab:vtkchv, areheologicznvch. WcnezuPl~ki dziennilt „Nacional" zamiPścil informację o
ehvba nic nofowan:vm
dotychcrns wv11adlrn kradzieży. '" miasteczku Aluacas 't.niknął... wo-

przedstawiciel i

najwyższych

zł

jął

Nawiązując
do swego
1kierowanego do polskich pilotów
zamieszkał~ch poza granicami
o
przekazywanie do ojczystego kraju wojennych pamiątelc, pułkow
nik pointormowat przewodniczą
cego Rady Państwa o decyzji pod:irowania muzeum Wojska Pol5kiego w Warszawie swojego unikalnego zbioru dokumentów, odznak dywizjonów, części samol'Jtów i innych rzeczy zwtązanych
z historią polskiego i świ'lt0we
go lotnictwa.

udziałem

obchodzą

Maria, Amadeusz, Gwidon,
Radzimir

z uczty

Dyżurny

bogów"
Nakładem
„Czytelnika" uk.a
zala się nowa książka Igora Ne·
werly'ego „Zostało z uczty bo
gów". Zawiera ona wspomnienia
pisarza z okresu jego dzieciń
stwa i mlodości spędzonych w
Rosji w latach 1915-1923.

.„

•

'---------------•

synoptyk

w dniu dzisiejszym przewiduje
dla ł..odzi następującą pogodę:
zachmurzenie umiarkowane, okresami duż~ z przelotnymi
opadami deszczu. Temp. min.
w nocy około 10 st. Temp.
maks. w dzień około 18 at. Wiatr
słaby i umiarkowany, południo
wo-zachodni oraz zachodni.
Ciśnienie o godz. 19 wynosiło
993,6 hPa ('145,3 mm), a temp.
17,5 st.

Z kalendarza wydarzeti

W- Remisy łódzkich
pierwszoligowców

1683 - Zwycięstwo pod Wie·
dniem wojsk pod dowództwem
Jana JIJ Sobieskiego nad armią

>lf Sukces Langr. i
Piaseckiego

turecką

>if ,;Wielki
S. Graf

szlem"

>lf Turnieje w ko·
szyk6wce
>lf W

Seulu

więcej

coraz

olimpłjczy·

HJ39 - Decyzja o utworzeniu
Robotniczych Brygad Obrony
Warszawy
1818 Proklamowanie pań
stwa związkowego Szwajcarii
1823 - Ur. K. Ujejski, poeta
1733 Zm. F. Cot!Jlerin,
kompozytor francuski

Taka tobie my~I

k6w
(Szczegóły

wia4om'Ości

Inne
sporto-

we Da itr.

ł)

ut1•zy1nanie krO"'Y"·

WPADLI!
Jerry i Barbarę
F1orence aresztowano bezpośre
dnio na jednej z nowojorskich
ulic. nalo:i:ooo kajdanki i przewieziono do wiezienia. Wysunięto przeciwko nim oskuienie
o kradzie:i: samochodu. Wedtuir
danych µoficy.fncgo komputera
Ukradli oni ••• własny samocb~d.
W trakcie ~ledztwa wyjaśniło
Małżeństwo

się, że rzecz:vwiścil' małżeństwu

skradziono samochód.
Potem
znaleziono i:o i zwrócono właś
cicielom, jednakzl' zapomniano
poinformować o tvm kol]łlputer,
który nadał re,iestrował ten pofazd iako poszukiwany i włą·
czai do codziennero komunikatu.
Oprae. lU. C.

Jacek Ziober, pracowity
zwykle
pomocnik
piłkarskiej
jedenastki
ŁKS zdobył nare·
szcie gola, 1tnels·
jąo celnie na wro·
uławskim stadionie.
l:ć(JęołM

A.. WAOll

- Co pani ma w planie, po
operacji?

Nagroda San Francisco Dobiegły koń:a t.argi lipskie
Przerwanie rozmów
iracko-irCJńskich
dla M. Corbacmwa i R. Reagana Zakupione towary

M~=~r=~yi K;~~ ~~j';~~=ew~!~~~o~li-

USA Ron.al<l Reagan rzostaLi og1o!!ze.ni ofi.cja!lnie laureatami J'la.ICI'ody in.a rak 1988 Ot'l2:ani7,a,cji „Świat
bez woj.ny", Organizacja ta.· mająca siedzibę
w San Franci oo
i
zrzeszająca naukowców, wykładowców u:nirwersyteokich, dz:.aJacz;y P-Olitycznych i przedstaw·: clieli kól g-0BPO'darozycll aktywnie ttaziestni<OZa,cvch w ruchu 00\koi-01'-ym p:rzy'11naiie coromnie swa na.~odę po!Ltykom i dział.acz.om &PoleC11J1ym. bądź
l)ań!ltwo.m i ort{.attizacjom, które w
danym roh--u wniosły
n.aiwię.'k!!Zy

Jan

Paweł

W niedzielę rano
odprawił mszę dla

Jan Paweł II
ok. 230
tys.
torze wyścigowym

wiernych
na
Borrowdale.
na . przedmieściach
Harare.
Dzisiaj papież odwiedzi
inne miasto Zimbabwe-Bulawayo,
położone 450 km na poludniowy
zachód od Harare, zaś we wtorel\.
uda się do stolicy Botswany, Gaborone.

Papież pamiętał o Polsce 1 Porównież w czasie swej podróży do Afryki, kierując do rodaków następujące słowa z pokła

lakach

„Udając

się w podo 5 krajów
a więc dość
daleko od Polski, pozdrawiam serdecznie moich rodaków w kraju.
Choć daleko od Polski, codziennie
jestem związany myślą i modlitwą
z wszystkimi naszymi sprawami,
trudnymi sprawami. Pragnąłbym,
aby sprawy te rozwiązywały się
w <luchu prowdy i sprawiedliwoś
ci, dla dobra wspólnej ojczyzny''.

dróż

duszpasterską
Afryki południowej,

---------

rynek .

ple.kisowei .a:ut.om.atyki , napędów do
Je- maszyn do szycia, różnel!o rodzai.u
n ie!lille Tariti Lipsk:ie - naj- częsci hymoauij ioznych, okuć do mewiększa impreza · handl<J!Wa bl i oraz tvw. towar.ami z;e1on:rmi
NRD, spelniają,ca iUll1lkcję \1·aż.nego i ustu.,garn;:.
ląClllli.k.a mi ędizy kra.jam i Wsch<><l u
i Zachodu. W teg-OroCUJych largach
z Ol~AZJI JjO ROCZNICY urodzin
ucze.stni'Czy!o łącznie 6 tys. wysta.wAdama Asnvka - poety i dramaturców, z tego 3200 7,agranicznych. W ga,
uczestnika
pOw5tania styczniotargowej ekSPozyc.i i. zJZodl1ie z ie.i wego lO bm. na jeco sarkofagu
w
charakterem. domi1t1owaly artykuły krypcie ko~clola oo. Paulinów· Na
l\!CJ!!l:sumpcyj.ne, prze:znacm.p.e na ry- Skałce w Krakowie złożone zostały
nek lub też mające
be.zipośredni w;ązankl kwiatów od przewodnlcząre
l'a1\stwa Wojcier.ha Jaru·
z;wlią:rek z produkcją rynkową. Zna- go Rady
i
la:zło to 1·ównież potwi.ero:zienie w zelskiego oraz ministra kultur,·
S7fuki
Alek•andta
Krawczuka. Kwiaty
targowych kontraktach
zlożyll ró1nlie1: nrzedstawiclele wla uz
Po~ską .E!OsPodru:-ke reprerentowalo
Krakowa . Zwiazku Literatów
Polw L ipsku 40 central
i przoosię skich nraz młodzież n •zkól no,zą
b' ot·;itw handlu zagranic7me~
c,·dt im'e wielkiego po~t'I'
Zawarto \1·iele kontraktów eksportowo- imoortowych
niezwykle
ROZPOCZ.~I" SLF; XI Walm• Zjazd
Pr.zebywający
z dusz;pars.uerską istotnych dla naszego
rvnku. W Delegatów
Stowarzyszenla Polski~h
wizytą w Zimbabwe
papież Ja.n NRD kupiliśmy 5,j tys. pralek au-, Artystów Muzyków.
SPA~
skup;a
Pa~vel II był w niedzielę uc:ze&tn i- tomatycznych, motocykle o łacznei ponad 3700 rzłonków uprawiającyrb
kiem światowei akcji „Wyści$( z: wartości 3.5 ml.n ru:bli oraz ze.gark! różne dyscy11lin~' tuuzyczne.
czasem''. Biegnąca wrc:am i Harare 1..a 500 ty.s. rubli. \Vszy15tk>ie te toCZY ZSMP JEST „kolosem
na
SZllafeta przekazia la pap iężmvi p-la- wary ieszc.ze w tym .roku trafia dn
ki.etkę :z. sy;m:bolem te~o przedsi ę pohslkilch sklepów. Natom iast na rok ghnia1l}'Ch nogach", na ile struktura tej organizacji zapewnia jej sk~wzięcia. „Cała ta akc.ia powie- 1989 zamówiliśmy dywany i cho- tecznosć w walce o interesy młodP·
dział Ja.n Pa.weł Jl jest godna dniki za 1.5 mln rubli, firanki za go pokolenia, jakie wnioski ZS1\1P
pochwały, bowiem jest dążeniem do 900 tys. rubli. bieli:7J11P. di.'.ana za musi wyciągnąć z doświadczc(1 kryna 11e
osiągnięcia dobt'a i sprawiedliwości.. 1,2 mln rubli, zabawki za 5 mln ZYSU społeczno-politycznego,
do
do uznania godności kaźdeg1> czło rubli. Zrekomuensujemy to kon- ZS:\tl> powinna dostosować się
zmian
w
naszym
systemie
polltyct-1
wieka".
trahent.om z NRD dostawam i komnym - to niektóre z pytań,
ja-1
~~~~~~~~~--~~~~-·~~~.-.~~~~~~~----~~~--- kie postawłll przed sobą uczestnicy
zakończonej 11 bm. dwudnioweJ Vl
konferencji ideologicznej
Związku
Socjallsty~znej :modzieży Polskiej.

W sobotę i:zakończ.yly

s.ę

-

=

W .nocy z soboty na niedzielę w
genewskim Pałacu Narodów za!koń
czyła się koleina
run<la rozmów
iraoko...ir.ań.s'kich pr<ll\v.a!d.zonych IPTZY
pośrednictwie ooob;><teito prizedsta1Ą.1icie:la sekretarza gcneraJn.ego ONZ
Jana Elia195on.a.
l."czest::iic.zacy w :roz.mowach mlnist:rowie spraw zal(ranicznych Ira-

I

------

Dożynki
(Doko1\.czenie ze str.

n

szczęśliwszą,

lepszą.

pragniemy.

~

,·dzi.tf

„

.....

I
I

WlĘKSZOSć :im:SPERTO\V, zajmujących się badaniem przycz)•n kata•
strofy samolotu, na którego poli:ł~
dzle znajdowal się prezydent Pakistanu Zia ul-ł{aq, przychyla się d•

opinii,

minarium pokojowe z udziałem m!odzież)' z RFN i Polskl,
. _
W programie seminarium, poswu~cooego omówieniu problemów neofaszyzmu w Europie I działaniom mlodzieży na rzecz walki o pokó.l . w
.;wiecie, 11czesb1iczą grupy mło~„,e.
ży Zrzeszenia Studentów Polskich .
organiza('jl studenckiej „PJW"
Z
Dolnej Saksonii CRFNJ.

I sja.

jej

że

przyczyną

była

5-1etn•1e dz•ec ko
wysknifl'z\! o z okna I
I

!Dokończenie

\\-y jak Polska -

pnzezy
. Io tylko G oso, b Ohmz
z 11·eczo
·
IW rAknc h

w Algi rze'

ga

Brazylia

'-'AJWl'l'KSZY
w HISTORII

RABUNEK

I

I

I

.Ro.IKl
W•P•oaow

Giełda

ł

1t'

18'

Ikonserwotoro'w

O:> n.aiinn '.ej <lo korica listopada
potrw.a.ia
pra::e konserwa.torskie
przy obrazie „Opla.kiwa.me CMystusa", l<.tór:v przed rokiem pad1 ofiarą rabusiów. Podczas kradzieży
w kośc.ele farnym w Biecz.u wYtwa1i oni płótno z ram. dodat'lmw.o
przecinając ie w do1nvch partiach.
XVI-wieczny ~braz - wzorowany n.a tllea.poli t.ańskich pietach o:i k!JJ\.u miesięcy z.naiduie się w
ręka eh
k.ori.serwa.to.rów :z;~ spóldz\eln i „Ars A.nt:qua" Obecnie wykonują oni dublet czyli nakleja.i._
go na nowe plól!n'O. Um<>żHwi to
pełną rekonstrukcję dzieła. które w
pr.zyszłym roku oowróci do b!eck!ei facy .

6700 dolarów
za „Girlande"
.
~

Stadnina Koni w
Pruchnej-Ochabach, w woj. bielskim, prowadzi hodowlę angloarabów na eksport. Wraz: z Ludowym
Klubem
Jeździeckim
,.Ochaby"
zorganizowano tam aukcję koni,
sprzedając 35 z 51 wystawionych
do sprzedaż.y. średnia cena angloarabów z Pruchnej-Ochaby wyniosła
2,9 tys. dolarów za sztukę.
Najdorodniejszą
klacz „Girlanqę„
sprzl"dano zagranicznemu nabywcy
za 6,7 tys. dolarów.
Państwowa

samochodowa

!

+

uoo,

4.500 (5 biegów); 1984: 4:509
(5 biegów); 1985: 5.700; 1986: 6.290

(składak).

Tra.bant - 1976: 550; 1917: 850;
1983: 1.400.
Łada 1977: 2.000; 1979: 2.408;
1980: 2.450, 2.601>; 1981: 2.250, 2.750;
1982: 3.100; 1983: 3.600; 1984: 4.400.
Skoda - 1978: 2.400; 1980: 2.800;
1981: 3.500; l!l82: 3.300, 3.500; 1983:
2.700.
Wartburg 1977: J.20CI, 1.300,
1.500; 1978: 1.600; 1983: 2.600, 2.800;
1984: 3.:!00; 1986: 4.100 tys. zł.
Przykładowe
notowania w bo·
na.rh PKO: fiat 126p - 1Ś88: 1500,
2000 bonów (bis); FSO - 1987: 3600;
1988: 2900 (składak): polonez 1983: 2900 (składa.k), 3500; 1985: 3500;
1986: 3000, 3500, 4300; 1981: 4300,
!l400, 450(1; 1983:' 4500 (składak).
5300; la.da. - 1986: 3300, 3800; 1988:
4500; trabant - 1988: 1400 bonów
PKO.
(jm)

I

'.!l·------------11

st™•

+
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+

wvraz''·

śmierci

współczucia

))OWodU

:li ATK 1

•kl:u:J:da
T>t.A
i
7.07.
S?;'KOl. wv1:.;ZVCff

KOLEŻANKI

I

JAN

ZDZISŁAWA

ZGANIACZ

DZIENNIK LODZKI nr 'W! (U726)

JA GODZIŃSKIEGO
•erdeczne podzil\'kowa11ia Profesorom.
Przyjaciołom,
Kolegom
Krewnym I wszy<tkim pozostalvm uc?iestniknm pogrzebu, akła

dają:

ŻON A

I CORK A,

dywer•

Jak informuje „Washington P?~t",
\)OWołując się na oficjalne osob1stoscJ w Pakistanie, zoriento~ane
w
przebiegu śledztwa, według wst~p
nvch rezultatów
hada1i przyczyną
katastrofy bvła eksplc>zJa bomby.

SPOTKANIE ROlNIKOW

W~ybuch

nowe~o

-

ucu:cw

oficjalnie pot'l'l1et•
dzono, że nowym prezydentem kra.•
Ju na najbliższe szei\ć lat został <;ar.
los Salinas de Gortar1. Przystąpi „n
do wykonywania . ~'ych obowiązków
od 1 grud.ni& br.

ruzelski - jest n.as.za ziemia iest
polskiie rolniot;wo. I ta n•iezmif'nność iakże dobi!tn\e odno i s'ę do
&
was.z.e.e:o warsztatu pracy.
Tego
\\'airSlltatu. który zywL Rolnik n "e
strajk.uje. Nawet wówczas. kiedy
(Dokońcwnie ze str. 1)
i .tawic·ieL;twa dyplomatycznP PKL
odczuwa takie c.zy inne truid.'1o§ci.
Katastrofę przeżyh szesc osob. w Bangkoku i Hanoi podjęły na,~OGŁOS~~N/E
problemy. k iedy ma pra•wo uwa- w tym Polka Barbara Rotowska, tychmiastowe dzrnlania w
celu
fać, :ie ie.e:o tnocl ;est n ie w oełn i obywatel francuski. pilot samolo- ustalenia listy ofiar ltatastrofy i
i
nie
do
końca doceoniany. On ma tu i trze.i inni
obywatele
wiettransportu
do
haiu
zwtok
obyLOKAL rzemieślniczy (25 m) do
świad·omość tei slu:iby poJ-;;kiei z'e- namscy.
Wszyscy trzej znaj dnją watPli polskich . .Jednocześnie otowynajęcia Rzgów 14-11-48.
m i I P-Olskiemu narodowi.
Chcę się w
szpitalu Bhumibol
pod czono opieką konsularną BarbaPO:.\tOCNIKA murarza
zatrudnię.
sz:cze.~ólnle podziek ować wam za to. tro sk liwą opieką lekarzy.
rę Rotowską. której ~tan zdrowia
48-27-80 wieczorem.
50134 E
i:i w o1t!I"esie. który orz.eiy>w.amy
•
•
"'
(wg .:>pinii miejscowych lekarzy)
ZATRUDNIF dziPWiarza z „5" oraz
zaw.;7-e można był<> na polska 11•ieś
W
związku z kata. trofą
w uległ znacznej poprawie.
szwa~kę na overlock
(chałupl iczvć i niJ!ldY
nas n ie .zawiooła . Bangkoku Ministerstwo Spraw ZaInformacji dotyczących obywanictwo n.iewykluczone). Pabial!li·
że w.asza or.aca
da.wal.a i będzie .e:raniczn:vch informuje, że przed- teli polskich. którzy znajdowali się
ee, 20 Stvcznia 72 m. 22.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - na pokładzie samolotu ud:z;iela De50133 P.; eksportować.
partament Konsularny MSZ, tel.
TVC radziecki
sprzedam. 36-49-47
Ciężką pracą, sprawnym zebra28-74-51 wew. 447, w godz. 8.1:5501 i6 g E niem plonów rolnicy dowiędlj cxj15.45.
Z.\TRUDNlĘ
do _pyqU{, Rt;1l-tek .PowiedziaH1ego wypełńiania s~ olch
skór'zanych. Zamienie tvk-z.ak na obowiązków \VObec Społeczenstwa.
LZ-3. Tel. 52-12-SS.
60150 E Ocena plantacji buraków dowodzi,
w szpitalach
• .Jedenaście osób zginęło, a
15 osób przebywających
DEKARZY pomocników - za.trud- że cukru nie zabraknie. Dobre plo- zostało rannych w wyniku wybuchu północnych
dził'lnic Chartumu
gazu
w
sobotę
w
jedny11"
z
budynnię , Nowotki 41 a 11l· 22 po 10.
ny zbierają ogrodnicy i sadowniJ0149 E cy. Podaż warzyw, w tym głównie ków mieszkalnych w Algierze. Ph:c to chorzy na malarie.
w bardzo ciężkim stanie prze• Sniigłowiec
amerykańskich •ił Ił
~
3 POKOJE !60 ml bloki sprzedam. pomidorów, z nadwyżką pokrywa osób
bywa w szpitalu.
zbrojnych rozbił slę w sobotę pod1l6-03-79.
50102 E potrzeby rynku. Jest więcej owoczas iuanewróv,,r
„Reforger w 88" RFNw
ZA't'RUDNlĘ
blacharia
mecha- ców.
• Dwadzieścia osób zginęło. a 20 pobUżu
Bad '\largentheim
n;k.a samochod-;wego.
Janosika
Tegoroczne zbiot·y - powiedział zostalo rannych w wyniku katastro· Dwaj piloci ś,,;igłowca 2ostali cięż:
19
50129 E min. S. Zięba - g•.rn rantują dobre fy drogowej do jakie.I doszło w •o- ko ranni, las cztere~h innych 7ołna autostradzie w nierzv amerykańskich odni<>sło ty!CZAHNE o;zklo- marbl:-t (każdą iloSć) zapasy zimowe i poprawę zaopa- botę wieczorem
pob!i7.t1 mia•:a Guayaquil w Fl<wa- ko lekkie ol>raHnia . .Jak noda.lą na- !rupię Aleks;;nd-rów
12-13-05 trzenia rynku
dorze.
oczni świadko\vie,
śmigłowiec typu I
lub Łódź zakł~d I't ern' czv róE(
Po przem ówieniu ministra StaAuto bu, wiozac,• ~o pasażeró,·· zde- san 011-1)8 naJeżacv do niewielkiej
HodO>V.·.lanei i Selerowej
godz. nisława Zięby rozpoczęła się tra- rzył się z samochodem ciężarOW\"lll , jednostki "' Wisconsi11 leciał tuż poD\\-u<lz'estu osobników uzbrojo3-13
500101 & dycyjua częi:ć obrzędowo-wieticowa zapark!>Wan1·m oa polJoczu autostra-, nad _wierzc~1o_łkami dr~ew ł po ~de- nych w karabiny ma.szynowe zaroNOZ pion<>w.v krojczy. podszywar- , tlożynek. Najbardziej pod_niosłym dy.
I rzenn1 " ' linię w~so~1ego
nap1~cla knęlo praoow.ników w to.a.Jecie i
kę 1:>ilnit> sprzedam. Tel. 51-60-80· momentem było przekazame symC'al:lmwiicie opr~żinilo seify oddz:ialu
• 21 osóh zmarło "' Chartumie w j ro~b11 się na pobliskim polu.
50127 E bolicznego bochna chleba upieczo- ciągu ostatnich kilku dni w w•·ni- · l!l w piatek w '\toskwie,
11 zbie- Banco ~o Bras1l „w po~o::o.nym na
UDZ[ALOWCA do rzemiosła
- nego z tegorocznych zbiorów _zbó~ ku zachorowania na malarię. Choro-1 gu plam Oktiabrsklegn 1 Prospekzachodzie Brazyl n
n.1;1esc1e Pc>rto
prt.Y,jmę. Listy 50008 Biuro Ogło- przedstawici~l.om klasy r~bot~ucze3
w tu Leninow•kiego nastąpiła
a.wari& V.a1ho Lupem g.a.ngsterow p ad!ook.
ba nabrała rozmiarów epidemii
szei1 Piotiikowska 96·
E
Przedstawiciele
na3wyzszych północnych dzielnicach 5fOliry Suda- magistrali ciepl.J1ej.
~OO mln cruzeia.-os. CZ'V'li
975 ty-s.
NOWEGO wattbUJrga „_
7..am!e- władz otrzymali korony dożynko- 011, g_dzie 17 -pror. ludności_ zo•tało I w rezultarip urieczki par~· i i:orą- dolarów. Zdaniem poi' ej i. byt to
dotk111ęt)'Cl1
ta
chorobą.
•O
proc.
reJ
.
wod)'
..
która
pok_
ryla.
Pros~:~.~
naiw:ekszy
tup
w
<=zieia·ch
tego
nię
na 126p uowego . Bcłcha- wt> wiet1ca.
Ili!»
, , ,,._ t.enmows~i \\arstwą s ięgaJącą d
kra;u. Bandvci uciekli trz.ema atów , tel. 25-3S4 (16-20}.
G.tos zabrał następnie Wojciech - c e w
amo~hodow, trzeba było na klik'\. · _ .
.
50078 E Ja,ruzelski:
serdecznie
dzięk,ując
dtie~ią1 minut 1''yJaczvć z ruch•• od- m_o_c~cx.1am1. 7: ktorych 1eden U!St:ał
CUDZOZ.lE::vI!EC poszukuje
m.ie- gospodarzom dożynek za goscmrinek najdłuższe.i mosldewsklej uli- po~:e1 zatrz:vmany lll'.Zlez 'OOl1c1~.
szkani·a 12 lub 3 pokoje) z tele- uość podkreśUł on, iż minion y rok
c•·. Trz~· osoby " opa.rzcni:i.mi c•ała a ie~o pasa.zea.-owie
areSLtowaru.
fonem. Listy 50153 Biuro
Oglo- :r-0.lni<:zy nie bl·l najlepszy. ale nie
odwieziono clo szpitala.
Nic Zn<?l~iono w nim jednak ża.dOpr. M. c.
nych t) !E!'l11ędzy.
st.eń. P!otr'kowska 96.
E był i zły. Jeśt to wynik ciężkiej
SOBOTA
SPRZEDAM - Casio CZ 3000, 12Jp pracy polskiego rolnika, który nie
(1981)
garażowany.
Urzl}dnicza wie co to pojęcie przestoju. Chce• GODZ. 5.50. Stefanów. Jerzy K.
9/56 po _15.
50176 g E my serdecznie za taką postawę po- kierując
samochOdem FSO rozwinął
PRZEDSIĘBIORSTWO
zas-arniicz.. dziękować, jest ona wzorcem oby- nadmJerną prędkogć i uderzył
w
ne zatrudni:
murarzy-tynkarzy watelskiego, patriotycznego postę drzewo.
Obrażeń doznały 3 osoby.
robotników budowlanych na do- powania. Chcemy również serdecz- Straty wynosz;i ok. 500.000 21.
bryeh \\'al"1.lil'lka<:h placowy.eh. Tel. nie podziękować wszystkim tym,
\\'czoraj przy ul. Puszkina, przed /przelicznik, to 2000 zł za jeden bon
• GODZ.. 10.40. .Al. Wlókn1arzy coraz liczniejszymi na łódzkim au- PKO.
78-22-97 wew. 57.
50243 E ldórzy wnieśli swój wkład do ,wyprzy ul. Lunano1':s11:1ego. Józef
G. tobazarze ruchomymi biurami" poników polskiego rolnictwa.
w jechał na skrzyzowanle pT7.y rzer· .
.
. "
.
ZAKLAD mechaniczny w PawlikoA oto niektóre ceny wywoław
Teraz chodzi o to, żeby rok na- wonym świetle 1 zdel'7.yl 5ie 2 fla· sredmków w kupme - sprzedazy
1
wicach z,a14"udn-i tokarza 32-65-97. stępny był lepszy, żeby służył ca- tem t26p.
ustawiły się_ kilkuosobowe kolej- cze w złotówkach:
wieczorem
49853 E łemu krajowi . żeby był wzorcem
Syrena - 1975: 278 tys. zł; 1976:
ki. Być może, jest to zapowiedź
p,, LACZ na Iwc1.ol wysokoprężny dla porozumienia llarodowego, dla
• GODZ. . l3.05.
_Ul. Srebrzyńska spodziewanego
przez
bywalców 370; 1977: 160, 3i0; 1978: 210, 340,
:z; upr.aw11"e11 ia rn;
- oohrzeb.nv. umacniania tych wysiłków, które przy al. Unii. i:asazerka fiata 12lp giełdowych jesiennego szczytu w 350, 450; 1979: 240, 340, 4211; 1980:
.
.
.
Giew-ont 6fi.
ł9981 E uczynią naszą ojczyznę bogatszą, Władysława P. me zachowała ostrotności i wypadła z ~amochodU.
Po han~!~ sam~chodam1 uzyw~nym1 , 580, 700 (nowy silnik); 1981: 450,
PRASĘ
111 :.mo~rooowa
30 t udzieleniu pon10C)' lekarskiej zosta- choc1az wy,bor aut wystawt0nych 500: 1983: 760.
!!Otzed.am. łB-6:!-42
501'i9 E
Fiat 126p - 1978: 750, 850, 8811,
la zwolniona do domu.
na sprzedaż wcale na to jeszcze
PRZEDSfĘB!ORSTV\70 Za.graniczoe
nie wskazuje. Przeważają pojazdy 910. 920; 1979: 830, 850, 910, ).(150;
W dniu 9 11 rze~nla bT, ~ wieku
.. GRETA CO 'FECTlON" w Ko.• GODZ.
?3.20. Ul. Pojezierska przynajmniej pięcioletnie, które są 198CI: !!OO, 915, 950, 1.050, 1.100; 1981:
SJ lat z.marła
przy ul. Brukowej. Nietrzeźwy Zbl~ z reguły mocno wyeksploatowane. 1.000, 1.100, 1.1511, 1.160, 1.200, l.350;
1. tel.
IUS1.kach ul Slonecz11a
niew K. kierując polonezem stracił
H-03-73 zatrudni: - mechani.kÓ'.V
S.
P.
panowanie nad samochodem i Ude• Do rzadkości należą np. poszuki- 1982: 1.200, 1.280, 1.300, l.451l; 1983:
maszyn v:\valniczy-ch - ma~az.ywane 2-4-letnie „maluchy". Ceny 1.330, 1.350, 1.370, 1.400, 1.450, 1.500,
rzył w slup latarni.
nlerów. Wa-runk·' pl.aCY do uzl(oK" f7JM1ERA
wywoławcze nawet w obrębie 1.570, 1.650; 1984: 1.630; 1985: 1.800,
dnienia na miejscu
51058 E
nL.J
NIEDZIELA
jednego rocznika tej samej marki 2.100; 1986 1.180 (składak); 1988: 2.650
OBRĄCZKl l~ ~amów _- &prze.dam
ZJELJ:RSKA
- są niekiedy bardzo zróżnicowane (składa.kl, 3.000, 3.200 (składak),
• GODZ. 1.;s. Na trasie G!owno- (właściwie przy każdej trzeba by 3.400, 4.000 (bis).
Tel. 32-7&-46.
S0'.?.3l E
emeryto\\an~ długoletnia nauczy- Domanlew-lce
zerwała się sieć trakPOSIADAM F\SO - podejmę pracę .
cielka łódzkich szkół podsta' ·oFiat 125p FSO 1978: 1.400,
cyjna PKP. Uruchomiono zastepczą było podawać szersze uzasadnienie).
Listy 50230 Biuro Ogłoszeń. P iocb nr ł9, u, 23.
komunikację autobusowa. Ruch kole- Notowania aut zależą przede wszy- 1.500; 19l9: 1.450, 1.700, 1.800; 1980:
trkowsk,a 96.
.
E
jowy przywrócono o godzinie 17.2T. stkim od zakresu wykonanych re- 1.650, 1.950, 2.100; 1982: l.800; 1983:
DOSTAWCÓW dżetów słomek. koPogrzeb o:>dbędz!e si" w dniu 13
montów i zmian w wyposażeniu. %.500, 2.850; 1988: 5.500.
raii. p<>.~uie. 48-62-42.
września br. o godz, 1', n& cmen• GODZ. 18.20,
Ul. Lutomierska.
Polonez - 1980: 2.500, !.900; 1983:
Sporo wozów oferuje s!e: za bo51)170 E
tarzu św. FranclsJka. pr.zy ul.
Robert K. kierując jawą nit! za·
ny PKO lub ich równowartość w
ZATRUDNIĘ ślusat•r.y
blacha·l'i"l.Y
Rzgowskiej. o C'lym za~'\adamia
chował ostrożnokt l uderzył w zazłotówkach. Najczęściej stosowany
bux:!.owlanvch.
uczniów.
Tel.
pogrążony w &"lęh<>kim ta.1)1:
parkowanego fiata 1Z5p.
kp
na łódzkiej giełdzie samochodowej
Z głębokim talem s&wladamla34-40-79.
50136 E
..ilmAT i ~C:~!~AŁA ROmy_ te w dniu I wrze!nla 1981 r.
zmarł aag1e, w włeku lat 18, nan
POLONEZA
SS-32-31 wieczorem.
so.rzedam.
501135 E j •
ukochany ~t, OJciee t Dziadek
Dnia 9 wrze•na 1933 roku, opatn<>ny łWiętymł sakramentami
r;ma.rł w 'll&mauowle Mazowl•cldm, pruływsey lai łO, w lta.płatl
P.
~.
Za nle()()enloną pomne, wyrazY
'5
Pani
P.
w!ł{iół~ucia,
w\etlce i kwiaty
otiaz l!i:zny ud-ział w pogrzebie
KSIĄDZ KA!."\ONIK
BARBARZE
S.
P.

(w-cz_o_r.'!""81-.z-g-ło_s_z;eie

G
. IEKSYKU

W

OST.:1.TNl RAZ gen, AlfTedo Stro•
essnera widziano w pałacu prel:Y·
tlenckim 30 sierpnia, potem przew1eziono
go do jednej 7. prywatnych
klinik.
Korespondenci zachodnich
•
agencji prasowych piszą. że 75-letnl
Stroessner - był Operowany dWU•i
krotnie, w odsto:pie kilku dni. Wła1' dze
jednak nic nie podają of.icja!ttie
ł
na temat stanu zdrowia dyktatora,
rząclząccgo w Paragwaju 3! lat:i-. w
UU ]
prasie
nie
ukazują
się
zadne
wzmionki o „ojcu narodu" zaś
w
w·czoraj w Szpitalu Miejskim w kołach _. d yplomatyc_znycb Asui;~~°o~
C-- ,1·eci'miu doszło do tragiczneuo i kr>1zą rozoe pogłoski o stame ~
•::-.\\ .
„
.
.
,..,
wia A. Stroessnera„
wypadku. ~ ykorzystuia.c nieuwaW MIĘDZYNARODOWY:\'t
Domu gę personelu
lekarskiego 6-let111
RACZEJ RZADKO 5potykaną
w
Tego wszyscy Spotkań Młodzieży
w Oświęcimiu Roman D. \ ·yskoczy ł przez okno sferach dyplomacji formę wyrażania
rc>zpoczęło się u
bm. dwudniowe 18- z I piętra. Dziecko, które prze- nlezadowolenia
wobec postanowień
własnego
rządu obrali
dyplomaci
! bywalo w szpitalu z objawami za- francuscy
a.kredytowani w USA . O•
burzeń psychicznych, doznało cież
ogłaszając
w piątek jednodnlowv
k!ch obrażeń głowy. l\Tałego pa- strajk w związku
z decyzją rządu
cjenta w ciężkim stanie przewie- francuskjeg1> o obniżeniu o 20 proc.
ziqno do szpitala klinicznego
w wynagrodzeń dla pracowników amba sady i konsulatów.
Katowicach-Ochojcu.
Opr. M. C.
Dochodzenie
w
te.i sprawie
ze str. Jl
chl.:b.
1 dawać naszemiu
nar.o:fowi
prowadzi RUSW w O święci miu .
j Coraz więcej chkba.
mówił W. Ja-

w Pleszewie

ganizacji Rolniczych w Pleszewie
- Czesla w Skowroński.
Hejnał kaliski rozpoczął historyczną część widowiska, którą zatytułowano: „Byliśmy Jesteśmy
Będ11:iemy".
Przypominało ono
bogate i burzliwe dzieje ziemi kaliskiej, od czasów najdawniejszych
po dzień dzisiejszy.
Następnie
zabrał
głos minister
rolnictwa, leśnictwa i gospodarki
żywnościowej Manislaw Zięba,
który powiedział m . in.:
Dziś już wiemy, że chleba nie
zabraknie. choć tegoroczna wiosenna susza źle wpłyn~ła na wegetację zbóż , zwłaszcza w gospodarstwach położonych na najlżejszych
glebach. Według pierwszych wstęp
nych danyC'h GUS zbiory zbóż
przekroczyły 25 mln ton , a średnie
plony 3 tony z hektara.
Z tegorpcznych zbiorów rolnicy
dostarczyli ok. 1,2 mln ton rzepaku. Ta ilość zaspokaja w pełni
krajowe potrzeby, a nadwyżki nasion można będzie korzystnie wy-

ku Tariik: Azi"Z I Ir.anu Ali AkbU
Welaia'1ii odmóiwiili udz:ielen.ia la•
kiejkolwiek informacji dziennikarzom. Jan Eliassoo w oświadczeniu
<lla. prasy =naczYł. że konsulta{:ie
w sPraiwie 'roZWiąza111ia
konfliktu
iracko-:ra ńskiego będą konty.nuorwane. ale n:e ))()dal konkretnej da.ty
kolejn""i nmdy rozmów.
A&&!U

li w Zimbabwe

(Dokoi'1czenie w str. I)

du samolotu:

Tegoroczna
na.lt'l'oda ~aa:ia
zo.stała P!I"zyiwótkom ZSRR i USA
za to, źe dokona'li izmiany w stosunkach miedzy S.ba.nami Z.lednocz.onymi i Zwiąrik-iern Radiiiee!kim
or.11esuwając je z płasz<:zy.:z.ny 'wogości
na pl:aszozy,znę
o troimej
WllPóhDracy.
zmniej!SZ.ając w ten
sposób ~roźbę totalnej 7.a,głaidy o:raz
u=niiając nadzieję 111•a cabkowitą
li!kwiidację ml?lrotenia
wojennego
dla śwfata - podkreślił w o!icialnym cświ.adc.zeniu preaies organiMcjl ,.Swia.t be?.: wojny".

\VZbogacą

STEF AN · PORCZYK
były

probo:>suz pal'afil: Bratoszewice, l\farzenln :li1kolajew1ce
i Dobroń.
:\laza święta pogrzebowa. zo,tarie odpra\\iona w poniedziałek, 1?
wn:ełnia br. o godz. 15, w koiclele parafialnym św. Antoniego w
Tomaszowie :llaz„ P<> caym nao;t;:i,pi 111'7.ewleZ\et!fe zwłok na n1ie.fscowy cmentilł':&.
·
DUCHOWlE!Q: TWO DIECEZl! ŁODZKIEJ ot'az RODZISA.

Redaktor depenowJ

MAREK CISZEWSKI

FILWROWSKI

RODZIN A.

Relialńor &eebnlmtl!!

J ÓZEFA
JABLO:RSKIEGO
1

skladaja:

Pogrzeb o:>dbędzie sie w dniu
13 wrześni.a br. (wtorek) o godt.
10.30, na Cmentarzu Komunalnym
na Dołach.
?( o\JBLIŻSZA

Wyruy serdeemet"G W5p6łe.:u
cla Rodzin.le 11 powodu 'mlercl
naszego Pracownika

DYREKCJA, POP PZPR, ZW.
ZAWOl)OWE.
ltA•DA
PR.A·
COWNICZA oraz KOLEŻA·N'Kl
I KOLEDZY z PG'.\ol ŁODŻ·
POLESIE.

KRZYSZTOF PASIKOWSKI I

WADLIWE STEROWANIE
ID

la dyrektora generalnego łodzkiej >.półk. ,,'le:xtJm1pex ''
- Stanisława Jaro8a &prawa od początku była jasnil,
prosta i czysta. Podjąłem decyzję - mówi - odpowiadając~ zarówno literze jak i duchowi reformy. importowa.ny za ciężkie dewizy ~urowiec nie może byt\ dzieło.ny i
dawany, a sprzedawany. Tymczasem sytuacja jaka ię wyLwo·
ri1yla w czenvcu .spowodowalit, że nieoczekiwanie „Texlilimpex"
sta.nąl na kran·ędzi niewyptacitlno ·ci. Należności od przedsiebiorstwa 1..a bawełnę, wełnę i włókna chemiczne wy11osiły blisko 37 mld zł. Z tego również powodu spólka, która jest także
potężnym eksporterem wyrobów wlók.ienniczych zalega.la wobec swoich dostawców na kwotę 10.6 mld zl. Część producentów-eki\l)orterów zaczęta nad~y!ać do centrali prz.y ul. Traugutta teleksy żądające przedpłat na a wizowane dostawy eksportowe.
Zgodnie !: przewidywaniami szum a raczej wrzawa . która
wybuchla po oficjalnej decyzji „Textilimpexu'' i ponaglając~·ch
teleksach \\'Y lanych do tabryl' w poto;\·ie I ipca. dotarła bardzo wysoko. Polityczny aspekt suroll'cowego zaopatrzPnia : wcale nie teoretyczna możli\\·csć po~tojciw w (abrykar:h .'µowo<lował.Y spotkanie producentó1\· i handi"()l\'t'ÓI\', .aby w przysl.lo• ci
u.chronić si(' W7.ajemn:e o<l pocl;ibnych syhwc:j:.
Niez.ależnic od \\':1losków i podjeiych dzialan cikawlu -•ę. z."!
1 trudem. bo 1. trudem. ale p!e;1:ądze znalazly "'G. Dlag pr~clsiębior tw wobec „Te-xtilimoe:s.u" JH koniec s:erpn:a z.r1n jsz1·1 się o pon·:i.d JO mld zł. 1.,h w;;zy<tkie bidace należn:i<ci
l'egulowane . ą od ręki. Dzil;ki t 111·1 rÓ\\'nież zmniej,;·.y! ,11·ój
dlug i „Textil'mpex''.
Jed n ą 'l. gJównych pr.:rc1.yn deficytu p'eniędzy . ą 1.aehwiania w relacji: ceny - kredy . Ceny zaopalr:r;eniowe na ~urowc:e i ma.terlllły wz1•osly 111·ze1•.i ętnie o ponad polowe. a M\ w~ padki. 7e równit'7 o 80-LOO proc. Na omiast kredyty, 1. k1óryl' 11
finansi1je się zak.upy zaledw ie o kilkanaści proC'enl. lnnymi
i<łowy - ce:iy rosną zy bciej niż możli\\'o;<ci kredyto\\'c b<ink 1.
t\•ięk~zo.·ci przed iebior~ w prz"m~·,łu ickkic~o z·1Mimo że
pasy są mniejsze niż dawniej. kłopoty z ich l'nansowaniem '<\
&nacznie więk ze. Doprowadziło to do sy tuacji. w której bez
mała wsz.yscy wszystkim "' dluż.n i. Jeden pr1.y kład: lódz.k i
dz ielące ·uro1Yce i materiały
przedsiębior lwo
„Surtex'' otrzyma.to na tegoroczne potrzeby kredytowe liczące 8.7 mld z!
tylko 5,3 mld zl. W pewnym momencie musl więc zabraknac
owych irz.ech milia.rdow złotycn. WS7;yscy o t = \dedza, tylko
niestety nic z tego nie wynika.
Innym powodem swoistego zadłużania sic: przedsiębior!'tW
jest nierytmiczno.ść dostaw 'importowanych surowców. Nie jest
tajemnicą, że mimo r:apisów w centralnych planach rocznych
kwot na .r.akupy surowców za dolary i ruble, nie są one w
pelni realizowane. W stosunku do 1979 r. import surot\·ców dla
przemysłu lekkiego zmalał średnio o 4'() proc. Faktyczne dostawy pokrywały Seeclnio 70 proc. planO\\'anych dosla\L \V tych
ukladaeh trudno się dziwić, że produkt'ja, np, tkanin zmniejsz.vla się średnio biorąc o 'l0-2;; proc„ zaś wyrobów clzirwiar ·
skicb o prawie jedna, trzecią. BL ż~ze przvjrzenie sie drocl7.c
uruchamiania l imitów dewizowych a/. do mome:.tu przywozu
surowców do fabryk ~wiadczy, że przysłowiowy pif.s pogrzebD·
n.'' jest w notoryczn'e p ustej kie ie Dan~rn Handlowego. Na
całym świecie surowce kupuje sit: wtedy, !;'dy są one naj(anliZe, u nas wtedy - gd~ mamy pieniądze. Doprowadza to do
niepotrzebnego wypływu dolarów, zakupów na tzw pniu i nierytmiczności dostaw. Dla ilustracji przypatrzm y s!ę sytuacji
zaopatrzenia w bawełnę. Zalrontraktowano do ko11ca pierw>zeg.J
półrocza br. ponad 54 tys. ton za blisko 83 ml:1 dolarów, gdy
tymczasem do :tabryk dostarczono zaledwie i:> tvs. ton. Na dodatek nieprawidłowa jest takż e struktura O\\TCh do!'taw. Zachwiane są proporcje między ba\•vetną ze ll'efy "·o!nodewimwej a radziecką.
\Vniosek jaki wysnuć moioa ze wspomnianej narady "' „Textilimpexie" to stworzenie magazynu surowcowego 11 clystrybutora., włączenie kosztów tej eskapady w cen~', a także zm1'ana
w polityce banku w losunku do przemysłu lekkiego.
Niepokój wśród eksporterów budzi także decyzja rządu z 13
maja tego roku podjęta \\' ramach nadzwyczajnych uprawniel'J
przyznanych przez Sejm Przypomnijmy 1 że jej intencją b~·la
poprawa zaopatrzenia rynku wewnętrznego. Teoretycz.n ie 1dadza centralna cbciala, aby wzrost ekspo rtu niP odbywał o;ię
kosztem zubożenia rynku Wszelkie ulgi i priorytety mają b •ć
zachot1'ane pod warunkiem utrzymania ubicglorocznych do. taw
rynkowych. W wyp~dlm pn:emysht Jekkit'go je t to pn:.vsło·
wiowy niewypał. Argumenty są silne i p1·zemawiające do wyobraźni. Udział ek J)Ortu w przedaiy przem~·słu lekkiego spadł
z prawie 19 proc. 10 lat temu do nie pelna. ll proc. w l98'1 '"
Przyrost produkcji a tym amym lepsze zaopatrrcnie cynk.li
może się odbywać tytko poprz~z lepsze zaopalrzenil" fabr~·k w
s urowce i materiały. To zaś zależy nie tylko od dPwizowego
zasilania p1·zemyslo. lecz również od przestrzegani:• logiki kupieckiego biznesu. \Vszelkie inne zabil"gi będą p1·ow11dzi1~· ,ie
dynie d-0 podziału ciągle malej m:isv towarowe.i między r;rn
kiem wewnętrzn;vru a potnebami ekspot'lu.
Dokonywanie w śt·odku roku zmian w strnkturze produl1eji
ruoże spowodować pertm·baeje i problemy, z których wychodzi<'
będziemy latami. Handel za~t'aniczny jest zbyt misteri ą paję
czyną naczyń polączon ych, by można bylo intcrll'en!ować I\
nim ręcznie . Przykłady tego mieli 'my na początku lat osiem
dziesiątych Dotyczy to zarówno Zacho du. iak i kr<ijów RWPG
Co gorsze z dziala11 rozporządzenia RM z 13 maja n :c wyratunku dla
łączono transakcji przerobowych i ·slugowych 1 ielu :z.akładów przem ·siu lekkiego w okre :e braków w zaopatrzeniu surowcowym. \\' pomni.ana decyzja fatalnie odbić się
może także na modernizacji zakładów włókienniczych Tz.w mala
restrukturyzacja. oparta na unowocześnianiu techniki i technologii opiera się na kredytach dewizowvch 7.aciągan)•ch w
Banku Rozwoju Eksportu, bądź w ramach porozumie6 kupieckich. Zgodnie z przepisami ich splata następuje z wplywów pochodzących z przyr-0stu eksportu. l\Iechanizro ten zmusza za
ktady do aktywizacji eksportu i splacania należnych rat ka pitalowycb w tenninie. Jest to problem wiarygodno~c; i odpo·
własne zobo "'iązan ia płatnicze. Przenuceni<>
1Viedzialności w
priorytetu z eksportu na rynek wewnętrz~y może rozgrzeszyć
kr<"dvtobiorców z podjętych r.obo\,..jązań
Nowe regulacje prawne, jak równiei korekta środków „t;v·
. mulująeych rozwój eksportu w bieżącym roku mogą spo\1 o„ <lować załamanie się eksportu. Doskonalo1n otl kilku lat systt>m wspomagania eksportu zo lał nagle zburzony.
skupieni w Oddzi•le PTHZ w naszym
Łódzcy eksporterzy
•'~ ,,,ie~cie \1.'ysłali prolest.y zarówno kdo premiera. _jak i zai:1 tedre' 'owanych ministrów Odzewu. ja· na razie. nie ma \\ 1a .w
jakby 7.-'l.pomniala Ż(' koni11nkiural:1e ręczne 'terowan!P i:-o. • oodarką może prz:vnie~,: mimo ooprawy 11• jeclnei sferze rz<'·
cz~·wistości. opłakane <:ki1tki \~ drugiej.
ZYG:\IU:\'T CH\BO\\" Kl
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„MODRZEJEWSKA"
\'\' .,Poltt>lu" powstaje 7-odcinkO·
WJ' serial tclewi1yjny 11t • Modn:cJe" ska" Opowiada.i- 01• lwdiie . o
w okresie
ł.~ci11 wi<'lkie.i aktorki
do
od jei 18 laf at do w~· jazdu
.Jan
A111t>r1"ki Ca lośc reżyseruje
Lomnieki a •l'Pnarinusz do filmu
011rratotn11 i.sała Anna Bojarska.
Fdward Klos iński . scerem jp~t
\ ndnd
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Niecierpliwie oczekiwany przez jednych, kwestionowany zaś w ogóle i w szczegółach przez
innych - wreszcie jest. Oto w pierwszych dniach nowego roku oświatowego 1988/89 społeczność
szkolna otrzymała nowy Kodeks Ucznia, którego przygotowanie i konsultowanie ze wszystkimi zainteresowanymi trwało półtora roku. Czy i na ile spełni on nadzie · uczniów i pedagogów na
czas pokaże„.
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Nowy kodeks pow~tawal powol.
- moroln:-e, nie bez o;iorów i pro· ..... c'.1 :i.au•-' 11y n:..'ekt o.J·
test ow
ze s.~·v
czyci:?l'. fal,;zy.w:e . chyba be;.0-0d•t.twnie przyjmujących, i·ż mafo en ~od.z'ć w m1torvte'. i:;Ed<1..1Pn;~ . Il n.;~\\'e' lll\·laczae ie"'o ~)j -
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ic<lnak ~u onv nox~1.zac.ia p•xistawo\\'e,1w .:r.b'.cru z.;;152.j
: reguł szkolnego żvcia si.al.a s·~
ko11ie01Jno'cią. bv .1rloszone <l<i dawna i coraz powszechn iej postulaty
usamO!l'z.l!}d-0w:enia i u&polecz.nienia
sL!tioły znal.azły wre6Zcie odpowiejnie, w;vratnie określone warunki ·
u.zyskały :realne IM!lSe jak .naj-peł
niejsreiio w:u~wistnienia.
Z drue:ei

Przyjęta

ostaiteczinie
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tuJacy uczn iom, zwlas.zc.z.a slabszym, doda.tik.owa pcmoc n.auczyc .eli 1\·ówc.zas, _9,jy .nie
· ·
al ra,jzą s.obie
c.ni w ramach norm· nych .za 1ę c ~
opanowaniem materialów pro~ra
mowych. J eśl' ów zap:~ Potriikto11\'aĆ .:>er'.-0. , o.znaozalcby to t:hy-ba
rvchlv k·:>:iiec por.a.si:.kcl1 ych, kc.szobE~uje sz.'.;:-Ołę do tc-.rn)·ch koreJelycii.
Ko:.'le'.-.s l.eż
waru-1n~e.z.bę:lnyc:1
7..<:.pewn'cn:a
Z trn1':.i 111:(; i~C<ł pc;.;:ir.z.evL'ii1'imy
ków peł;iej real'z,:;cj' i<?11,v uostanow'e1i. Je:hwm ?. tak:c.11 \\"<·:·u.n - r:a tyt:1 uaru lnf-Ormacjaci1 o noJego sZJcwgólowa
ków ieot - i·ak pOf.tana;•."a z<:.rzcl- \\ ym hc<ie;;.s·e.
I dzc-n'e nr 33 min'<>t:·s edulrncii1 n~' - Je:nura Po7wala w:>z.akż.e ż:P1\"ć
iż rziecz:"w:~c~e w~1lE:s:e
:0":10\\'ei WilrO\\"P:łzajacn koJ(:' -\.;, w n<:..·:1z' ję.
I on ~:o sz:,clne~o życ::a "":e-le demoul.at\l'.'aiano\\'ości.
kra• ·c:z,1vc.-h
e'·ch pci"ony11 ~n:e 1:.cz:wch tru·dnc~.·c1, z.w ła ~zc.za natury mater'.al-

~

„~

,l

>1

~j

~

"t

1tl

~1

't11
~

l
l

0

I

nei.

1

tycznym, unif'°1"1'0Jiul,cj i katakeniia,

'twe1121cie
1~howania,
temu do !Ulkól hasrowośc:i
.,feU:dalnyan" sto.sunkom 1).allUjącym
·weM.ia kodeksu jest t.!'zecia,. z ko- w szkołach.

drona t>Me

runki 1am0Ulldnoścl, pe,rtnerstwa
i ponoszeni& przez ucmiów wspólodpowiedt:ialności za funkcjont>Wa·
to
nie szkoły, tym samym przyg-o wuje ich do dorosłego życia ob ~'wittela Polskiej R:ieczypospolitej
Ludowej".

dni

niierwsza
że
le'. Przypomnijmy.
E!ektv oubl'kac.1i ra;:>0r.tu i skut1,;rz;ygotowali i <io publicznej ·dvski \;yw.ołanej p1·z,ez,e'1 Q!(Ólnosp c:>kus.ii przedstaw!li w kw'etn'u ub. lecz.n.ej dy&ku;;ji orz.erosły oczekiroku harcerm st· r~'. dziala.iacv w wan'.a i~~o aulo.ról\'. O:o bowiem
ramach soecialneiw z=>sp.olu prz , rYchl(• ll( w or.zona zost<i.la cen tra!·
Praw
1 na Kom'~.ia Rzeczn'.c:11.•a
K\i·atoerz.e Glównei Zf'P
l -cr.'1'.owskich d!·'l obronv 'ntere•
•1•tuaw
l'\Zk-0lnei
ml<YJ.zieży
só11·
Jak pam 'ętarny. tamt<m mŁc•d2.1e·
cjacb sporn)'OO i kcmffktowych z
śnnało bur.uicy nauczycielami i wla-izami oświato 
żowy projekt utarte ; mo·cno. zjezaktualiwwane wymi. Za·cz.ęlo g;ę t;iż sukcesywne
schematy - wywołał bardzo gwal- ,.o;fohu::luinie" pro~rarnów szkolnych. Nabr.aJy równ'eż s.zyhsz.(Ogo
townie rea.kej:? n !e tylko w~rój tempa prace nad nowel:.Zacią ko"1auczyc'eli. Dość powszechn:e obu· d~km uczn:owsk:e:{o.
z.kolna
rzano się. ż..~ mtc-dzież
~o l ma.'lly nowy kcr::le:..:s. \\' któ.zamiast s:e oiln:'il uczyć - chce
wstęp:'lei · z.a:phs.an-0:
czesci
ri"~<J
rza-dz 'ć".
„Kodek.3 określa zasad.v współży
l'ia uczniów i nauezycieJi, których
Ale mlo:izież na l}oparc:e wo:ch po-winno lącz~·ć z:rozumienif', ż;v
raci'. prze:ista·nla wowc:z.as o::i '.n:; nliwość i sza'i'unek. Twor;zy wa-

Same bo1\'iel11 warunki mMei:iaJ.ne - acz ważne - ii:e decydu\a
przecież W)'lłąC1'!1ie o jakości i .pozi-omie s.iikoly. O Sllk.ol!nei :kondycji rozstrzy~ przede WB.ZY!Stik:m
charakter stosunków między ucz;niami i ~iauczycielami, rzeczy•
wiste p.artnerstwo w i.eh wzajem•
w.spó.Lne oprac.-owanie re- nyrh .kontaktach. pc>lne porol!lumieżycie mu;lam.inu szk.oJ:ne;i;-0 przez: dyrek- nie we WSPÓl;prat-y.
tora szlloly, ra<lę pedagog iczną,
Ll czne wc;a,ż ;esz,cze .niedostatra<ie sa.morzą<lu szkolne~<>. komitet
oraz przed. tawicieli k' pracy ~koly n'e zaw51le 'W)'nirodzicielsk i
wszyst..1-:ich <]z;ałają~'· ch w szkoie kaia \YUW z CAbecne~o kryzysu
l(C•Qodarczego ; ubóstwa material·
or,gani7..acii mlo-:lz;'eżo·.n:ch.
nee.;:1 o:>.1·';>.ly. , -<'WY ko:lek.s ~la' e
·1.•P cx:J.:1ciw ' :;.z:'>olv i bez '<lo:lat•u
Kodeks m. in ..daje u~wiom prawo do n'.;:skrE;;lO\l'<J.l .::.go w TB ta.n :a kcm~„·h ':i w-i;t,·c:j:. n" któl'e cym-0::i·11': <lotycu1cych życ:·a •z:;dv cz:i·ern n 'e bar:l •o n»~ •:ać.
kn'tycz.nei -000.w tra ·ci nauczan'a
i'"'!Zli1\·0:ić
p:1:·t·l1'?1'-'·ka
W•z:::!'
a taki.e 1vol!1eg·o wyboru ewentuc:J~
nej przynależno-<ci do or.~.anJ.ac;i· rn;ę:lzy u.cz.ni.ami a ru;.:.ie,,._~;"'Jami,
h;m1a'.l'.Zaci.a vstemu eju~.;a-cji, <leszkoln1!j lub młcdziei.owei.
mok.ra tyz.acja gzj;:-Qtne.e:o życl.a, uKodeks szczegółowo reguluje z.an ie
'\\"YChowania saóy ceny i sprawdzania w:ectzy so<>l·ecl!Tl'eTiie
ie:lnei złotówki.
an '
i umi<ejętiności uczniów. :\'Li'1. o wymal{a
o isemnych Wprawdzie n·:e da się testo wszyz.akres'.e i term'n ie
$r&W'dzianów mus.za być oni p0- stkie~ udek.retr.wa.ć nawet w nalw;adam iani z. odpow:€::ln'm wyale dci\lre
doo.kcnal~z:y.m kodeksie.
Kc<l(,'<.~ orze"" ·1 u ie
przedzen:em.
tylko ie:len surawdzian \\' iE t ,..,, l\70rce z.o~tały iuż nakre.śJ.cme.
dniu i co naiwrżei t1·:i:v \I c:·a,- Ja:{ za m i en i ć zaois na iycie'!'
gu ty.!(odna
Inrer2su jaco lr.-i:mi zap'" i;.var:rn ZBIG. ·rnw s. NOWAK
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p1sa:ismy z .ou-

że Łódzki Bank Rozwojako
Akcyjna,
Spółka

~a.

-

•

fakt~

a.e

c:.:n:e

11ieosiągal11e.

o!"le

wszntko b~'ło
w po rządku . Zgodnie :r: koŁBR
handlowym,
oek em
jeszcze przed rejestr acją zło
pailstwowego.
żył do banku
czy i .~BP ponad 300 milionów bez oprocentowania. Są
to pl~nląclzc udziałowców nie
tylko z Łodzi, ktorych rozwój
naszego region u niewiele obchodzi. Oni po prostu w.,·kupują akcje i ozekają na procenty. Są jeszc:z.e tacy - i to
powstania
także jest ce:em
którz:· chcą poży.
ba11ku czek lub kred.,·tów. Po pokoprzeszkody
ostatniej
naniu
zapowiedzieliśmy,
formalnej
ż e w niedługim czasie l.BR
udzieli p ierwszych pożyczek„ .
Początkowo

ju
pierwszy i jedyny w Polsce
rozpoczyna
ha nk regionalny
dzialalno·c. Prezesowi banku
i nam ~'.·dawało <ię. ż e po
padpisaniu aktu notar'alnego. pozyt. ·wne j opurn rad ·
banków, uchwale Rad y Ministrów i rejes tracji w sądzie,
re-zta pójdzie jak po maśle
No, może z wyjątkiem lokalu na bank (nie mylić ?.e
str,,·chem . piwnicą lub pakamerą„.). choć i w t y m w:p.adku obietnice b~· Jy z w ysokiego stołka. Jak to często w
życiu bywa, nadzieje okaza h·
~ię płonne. Chodzi o to, że
r.ódzki Bank Rozwoju nib y
vr n

p1emądz e,

i;eformie

. ... .„.

CZYJE

PIENIĄDZE?

.,Nic wlasnie" - jak ma·.Hó1no w znanym kabarec;e J eden z oddziaiów !\BP w Lodzi. który wraz z oddziałem
wojewódzkim ma pozostać w
strukturze NBP (po oddzieleniu się banku ko:nercyjnego
pod nazwą Pow zechn." Ban'
Gospodarczy }. odmowil ŁBR
1\·y platy, llumacząc te dec. ·formalnymi
względami
z,i
jakiegoś
pod obno
B r akuje
wyciągu z rejest:-u i jakiejś
pieczątki. Owego wyciągu ni e
do się zrobić. poniewai. nie
mA takiej p-otrzeb~· . bo w powszystk<>
sądu
stanowieniu
jest czarno na białym. P rezesowi ł',BR SA w y ja ś n iono .
że te d robne formalności bę-.
dzie
gd .można
załatwić,

1111

vr 111

SĄ

LBH. wejdzie w sntem roz.:iże
czeń bankvWych„. Tylko
trzeba mieć
ab.'· to spełnić,
siedzibę , kp y, itd. it.p. Nadto
nie jest z.wyk!ym
ŁBR SA
bankiem, lecz spółką i chce
np. zajmować się produkc j ą
materiałów budow lany ch i założyć własna siei· handlową,
a do tego potrzeb11e są pieniądze.

W jaki sposób akcjonariu mogą przyczyniać się do
rozwoju naszego banku i region u (jest o tym mowa 1'1
statucie), skoro ich pieniądze
są dla nich nieosiągalne?
J tak wyglądają marzen ia e>
reformie.
~ze

.

.,

W.M.

JESTEl\1 DLA cu:BtE NIEDZIELĄ (1)
Karetka pogotowia ratunkowego jedzie ulicą Miwzianą,. Mija DCllll
Sł owa Polskiego„.

'

*

scenariusz
diato·gi:
J. JANICKI
A. MULARCZYK

•

*

\\' iJ..,otny zaciek na murz;: kamienicy przy rynme.
Z okna swego mieszkania wychylają się Henio Lermasz.ewski i
Osuch.
HENIO: - I to już mi do lokalu zaczyna przechodz.ić„. A grzyby
to w:e pan, wolę w les ie. jak na ścianie„.
Osuch wyciąga rękę, maca zaciek.
OSUCH: - Ten dom Ja stawialem dla F inkelsi:ta:jna„. Tu mur na
PSY POZARLY WEGO PANA (19)
osiem czternast.ek„. Nie przebije„.
HENIO: - A blacharz to n ie człowiek? I (łapie spojrzenie Osucha).
Przed ekr.anem iiied'l.i: Ewa. Osuch, Talarowa. śp.iący Krzysio
ie musi trafić parę .ztotych?
przejęty transmisją Kajtek.
OSUCH : - A po co tn blacharz? Ja potrafię wszystko„. (wychyla
KAJTEK: - Tam krzak.ów nie ma.
Lutown icę mam. zaraz slę
się stękając z okna i sięga do rynny). Kosrnonauta dotyk.a stopa. Księżyca.
z.robi. 'ro dla mn ie malc piwo„.
aa
Co
powtórzy.
nie
już
EWA (budzi Krzysia): - Patrz, to si~
R~·nna trzeszczy, szarpana przez Osucha 1 nagle urywa się aż prach\\'ila! Co z.a chwila!
wie u okapu kamienicy I Osuch próbuje przez moment ją utrzymyT alarowa żegna się.
w.ać. Hen io w ostatn iej chwili chwyta go za pasek. Czterometrowa
OSUCH (kiwa gło\\'ą z uman iem I: - Duże piw.o. To jest :tiakiycs- ry.noA z hukiem wali się pa podwórze.
n ie duże piwo.
HENtO: - Złota rączka„. A ta lutownicą to wie pan, co pal'! IOEwa patrzy ·na zegarek.
bie może przylutować?: ręce do pleców!
Dz1\·onek telefonu. Ewa podchodzi„
Osucll chce ooś odpowiedzieć. ale dostrzega wbiegajq;cei;o z bramy
ANDRZEJ (offl: - Czy chłopcy to "1dzą?·
na l)Odwórko lekarza z pogotowia.„
E\\' A: - Gdzie ty jesteś?
ANDRZEJ (offl: - StTas2'.11ie ź.1 słychać„ • .A.le patn!cle! Koniecznie
'if
Podwinięty sweterek odsia'l\ia
Ew.a leży na br.zuchu, oa tapczanie.
patrzcie!
plecy. Ręce młodego Jekar1.a dotykają krę&osłupa.
Strzykawka wypeloia się płynem zastrz.yku. Lekarz w powietrze
\\'YPUS'Zcui kilka kropel.
Robi zastrzyk Ewie. Wzrok Andrzeja ucie.Ka w bok.
Andrzej odkłada słuchawkę. Jest um;Jilony.
Lekarz siedzi rut brzeżku stołu1 wypisuje receptę.
toi w małym pri:edpokoiku, łapie zwrócone n.a .siebie spojrzenie
LEKARZ (do Andrzeja): - Te bóle tQ ja \Viążę ~ kor.zonke.ml.
Go ·i. która ubrana w sz:lafrocz:ek wyciąga pri:ed !iebie trzy palce.
WypL!lzę pyralgin trzy razy dziennie. Ale radzę w minispódniczkach
Przed nią na skórze kieb-zki i bu tellta wi.na.
chodzić. Ciepło i jes11cze raz ciepło.
nie
GOSIA: - Trzecie kłam tl•:o.
Ewa leży przykryta kocem, kiedy lekarz mija TalarO\\'ą.
ANDRZEJ (klękaja,c przy jej kolanach): - Przez ciebie„.
TALAROWA (poufnie do Ewy): - Najlepsza na to. to kocia skóra.
Na ekran:e powolne, somnambulicz'1e ruchy kodlTlonautów. Bro~
ANDRZEJ: - Na Baz.arze Różyckiego sprzedaja,. Pooskoczę.
P'' K.;iężycu.
TALAROWA: - Na co? Pan OS'Uch trzyma kocura nie wiadomo
GOSIA: - To jest noc, kt órej nie zapomn ~.
po co„.
ANDRZEJ: - A ia tym bardzi j„.

*

*

*

*

*

*

C~łu.ią się.

'if
ANDRZEJ: - Dlaczego dotąd byl:.aś intia?
się gołąb. Dziobie groeh rozZ kolistego otworu gołębnika gramoli
1il" \\'iem.. Nigdy n :e wiem C!t.,V Jól'llę, ez.y uciekam„.
GOSIA: sypany n.a starej patelni. Za nim wynurza się następny gołąb. Po
A "DRZE.J: - Już nie masz przed czym.
chwili oba trzepocząc skrzydlaml zrywają się do lotu.
GOSIA (Z ~orzkim uśmiechem): - Tak, chyba mnie doinalo„.
Krąż11 ponad podwórkiem domu na Złotej Wznoszą się pGnad dach
P y pożarły swego p na .
kamienicy, .z.a.taczają kręgi n.a tle rozsloneC7..nio11ego, pogodnego nieba.
całuje.
Tati1ieniem
Otacza go
Zadarta ku słońcu, rozradowana twarz Jasińskieeo. Sledzi lot ptaNa ekranie dziwne, jaklby plywajl\C• postacie lunonautów.
ków spod prymitywnefo folębnlka.
Spik1!'l' orlana emfatycznie, !e cały świat wkroi:eyl w now11 •Pok•·
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JEST JESZCZE SZANSA
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Supel'l'ewelacyjną
wiadomość
puściła cło prasy PAP. \V RF~
obliczono. iż rok w rok &ż 10
łon piasku sahary,iskiego zasr

puje kontynent em·ope.iski. Bez
komputera udało się nam obliczyć. t-0 •• niebez1>iecze6stwo": oto j
\V zaokrągleniu jedrn i:ram piasku przvoada na ieden kilometr .
kwadratow~· . i to w ciagu
12
miesięcy .fc~!i PAP rhei a la na•
zast.raszyć.
to ~ie nit>
uclalo.
l'iasz .iecleo komin bez filt.rów
bije
zdecycl<>wa11ir
okrauaną
przez wichurv Sahare.

mie.i.sco\\·a gm inna spótdzie1n ia
eksnloatowala młyn zabra ny po
wojn ie orzez pań stwo wla ści 
cielo\\'i, T eraz mlvn jest n ieczynny · pon ieważ zespuly s ie urzadzen ia. a soófdzieln ia n ie ma
Pienię<lzv na ich nanrawe. Aby
pozbyć sie klo-potu zamierza
mlvn SPąedać .
Do przetar.ini
z~k>siY sie sYn bvle1rn wtaścicie
la. któTV w taki soosób zam ierza zakończyć starania o odzyskanie rodzinne1 posi a'Cllości.

o godz. 9 w sal o obrad
przy ul. P iotrkowsk:ej !Oł (prawa o[icvna) roz;poczn ie sie sesja
Rady Narodowe j :vra. ta Lodzi.
Głównym
porzą<l ki em
obrad
b ędz: c za p ozname s ie prz..ez rad-

nych z
kierunkam i dziatai1
wladz moasta w aktualnej sytuacji soołeczno-go~oodarcz e j
(J. kr)

bu -

strażn iika

zwłaszcza

n.a

· 33·4MO, 33·37·47

-=-=-

w

ęlomerację

łódzką.

(J.

-

TELEFONY

lnfurmacja kolejowa
Informacja telefoniczn~
Cnformacja Pli:S
ow . Centralny
1t1rormacfa Pl'O .
ttifnrmarfa kulturalna
Pogotowie wodociągowe
Po~otow\e energetyczne
Lódz Pótnor
Południe

Zatem budowniclwu potrzebne
i rozsadne mechanizmy ekon9miczne. Może wówczas
kry~·s
mieszkaniow:v
orzesta.nie
być zmorą nie tylko łodzian.
Rozmawiał: (wit)
materiały

'
Skończył

s i ę trwający

6 tygodni

r~on~ '?Cepel.ii" PT-o/ ~I. Wol:noś

c1, .:na1w1ękBZe1 placo~V'k.i. te~o roIOzaJU
w naszym reg1on1e. O!Jwac·
cie _ l3 wrzt'Śni.a _ poła,cz;one

!199

991
998

36-15·11
39.55.55
913
31·97-01
36-32-11
33·92-!l
73-35·41

Mt.ODZIEZOWY TELEFON ZAU·
FANIA - nr 33-50-66 - czynny
od poniedziałku do pl11tku w
godz. 12-18
TELEFON DLA RODZlCOW - nr
33-24-99 - czynny od poniedział
ku do piątku w rodz. 13-18
TELEFON ORIENTAC.JJ ZAWO·
DOWEJ I SZKOLNEJ - probie•
my wyboru zawodu - 33·88-61,
czynny od poniedziałku do plllt·
ku w t';Odz. 15-18
POGOTOWIE MIESZKANIOWE:
spółdziP.lcze
komunał n~

osiedle Retklnb.
88-79-łl
PRYWATNE POGOTOWIE LEKA.
RZ~ SPECJALISTOW - 57-55'-55
godz. 1-21

PRYWATNA POMOC LEKARZY
SPEC,JALJSTOW
16-83·29

74.34.3;
H-28·19

Pogotowie gazowe
74-55·23, 74·66-95, 992
t>oę:o\gl" te dzwl~nwe

.

74-81·61; 74·40·41
TF.LEFON ZAU~" ANIA
33·37•31
w dnJ gowszednie w aod!l. 15-7

Il li l I Ili 1111111.lllflllllł 1111111111111

32·41-31
38-33·95

TEATRY
-lEL KI
godz. 20.30.
Recital
fortepianowy Jean-Yve1 Thibau. det i Henry Gronnler (sltnypce)
Pozostałe

teatry ttleCl'.yn ne

jednocześnie,

s!

='~'.eer;~-r;;;.i„~.-

kator

że gdy tylko lowróci, natychmiast awa-

rię u.suną.

f'iłEFLEJ(T(Jl(,ZE---i
'*!C~iCii•l'i!t•.• ~~$

Lokator
wróci! prawie d•vn
tygodnie temu, a wody w ku.chniach jak nie bulo tak
nie
ma.
Zyczym11 hyraulikom. ab11 w
swoich mieszkaniach
też mu.sieli
przez miesiąc biegać
z
każdym brudnym widelcem czy
talerzem do łazienki zaś prezesowi
spółdzielni sugerujemy
zatrudnienie p r a w d z i w y c h
fachowców , kt6rz11 nie będą urządzać sobie kpin z lokatorów.
(jsb)

Kpiny z lokatorów
O interwencję poprosili
nas
okatorzy bloku. przy u.!. Piotr!cowskiej 235/241.
Dziś bowiem
mija miesiąc od dnia, gdy w
iednym z mieszkań w L klatce
tego bloku. nastąpiła awaria woiociągowa. Ponieważ lokator, w
lctórego mieszkaniu. pękla ru.ra,
~ył na urlopie. hydraulicy po
prostu„. zakręcili doplyw ivo1.11
do kuchni we wsz11stkich mieszkaniach tego t>ionu
obiecując

Z własnym
datownikiem?
Kilko. dni temu.

(dokładnie

Kiedy tramwajem do ul. Augustów?
Co będzie z ul. Rudzką?

Cieśle,

przepisy
i komunikacja miejska

będzie

z wvstawa wYrObów regionalnych z p0z.nańSk:ie1 spóldlzielni
., W ielkopotska". Nadoeszłv z n iej
j u ż c'ekawe artvJml:y
tak'e iak
kilimy, narzuty. obrusy
serwety
oraz bardzo ładine tkaniny .zasltonowe w najmodn'ejszei iasnel koLorvzacji zlot.a ; bieli.

obota w handlu, to wYmarzony temai dla urzędni
ków. Trzy miesiące temu
wprowadzono zm.any. z.aipo-

prZY ul. No\VIOllkd 91 (ma.ta od1e2lość, ale duże
.zaludnienie t.eeo
rejonu miasta) kiolejk.a byta P<>;kiaź
nych rozroi.arów. Wreszcie .•Magv. „
14c jednocześnie„
możlilwośc da", w której chyba za,W$ZEI iest
zm ;an pr:red J.oońoem roku . Od ostat- tlok. Po kOSIZYlki - ścisk, ale ~
niej soboty (10 września)
sklepy wnątrz luźno. zaopa,tr7.lenie w OOdspożywcze pracują
wedh.1.g
no- staiwowe a.rtyk;uły SPOŻY'\Voze dowego rozkładu.
Raz więc otwar- bre. I na kon;ec mo;ego spaceru
te będą
od 1
do 13
i.nnvm po Sródm :eściu odwiedziłem „Cenrazem od 7 d<> 16. a w ogóle to tral". Słowo „odwiedziłem" lest w
w soboty czynne maja być te skle- tym wypadku całkiem n.a miejpy spożywcze .
które z.atrU<dJn 'a ją scu. ponieważ żeb:v kupić coś w
co n.aimn.ei
cztery osoby , Aby tamteiszym stoisku wożvwczym.
coś kup i ć. trzeba W!ęc mieć zna- trzeba m ieć bardzo dużo oieirplijomoś c i w kadr.ach . potem ze.rwać wości. albo zupełnie pUJStą gpiżar
z szyby wvwieszkc (jeśl" iest...) z n ie. Jak zwvkle naiwieksza kolei·
adresam i. a następnie wz' ąć plan ka bv>ła oo koszvki.
miasta i w drogę .
Jakie soostrzeżenia za.not.owalem
Uzbrojony w te informacje uda- po sobotnim rajdzie. Po pierwsze
łem s ie prziedwcwra.i .•n.a zaku.py". w wielu 'Dlacówkach w iszą ieszcze
W sklep ie przy uJ . Narutowicza n ' ea.ktualne informacje o macy
137, iak zwykle Uum
klientów. sklepów !adresów nie oodaie. bo
Kole jka po 'ko;;zyczk i kończyła się chyba kierownicy wiedza naile·
n.a zewnalrz. Na
teren 'e osie.dla p iei). Po >drugie - naiwiecel osób
„Rad: oslacja'' m 1ei!zka 9poro lu- czeka po koszvki. !(Idy tymczasem
<lz'. a jest to iedyny o twarlv w wewnatxz ie!!t luźno. I oo U-zecie
tej okolicy sklep. Dodam. że :z.a- - ieśli w Z.wYkłv dzień (inawet w
opafrzen ie byto wvstarczaia.ae. Zu- sklepach z meskimi koszul.ami, czy
pełn i e inny
nastrój
oanowal w męsk imi butami!) trzon kolej~ stasklep ie przy
ut. Lumumby 1/3. nowią kobiety, tak w &<>botQ oo
Chyba dlat.eg<>. :!:e n.ie roz;ooczął sie zakUIPY udaia s'.e i:>r.z.ewatnie va·
jeszcze rok ak.ademiaki w -placów- nowie.
ce tej panował calkowity spokój.
Wszy.stJko można
było kl~pić bez
W ocz·eldwa.niu na kolejne trmiakole.ilki. Podobne wrażenie wYilliO- .ny g-O<lzLn pracy ban!dlu, b~i: zasłem z wi zyty w sk1eoie przy ul. OJ)al:ryw.ać sii: wie WSZV1Stko już w
Nowotki 118. Ale iuż w sklepie piątki.
W. M.

• <>
<>

i

TELEFON ZAUFANIA dla kobiet
z ciążą problemową czynny w
dni powszedni& w godz. u-22
nr 51 - 40-3~
ANONIMOWI ALKOHOLICY
tel. dla łudzi z problemem alkoholowym - 57 ·31-ł2
(poniedziałek płatek 17-20)

=
=
=
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=
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Pogotowia Ratunkowe
Pocotowie MO
Str&:! Pożarna
Tnłormarja słu ·lbv zdrowia

kr.)

wusw

Komunikat

be

L~di

-

są

w okresie letnim, a

•

I znowu me wia.<lom<> czy

ulicą przejście Kombi.nat
Robót Drogo- od ul. Puszkina do wych ma za mało Nie pomogl:y
ul. Au~ustów - tramwaie zaczną kilka.krotnie p<>nawia.ne oferty z.:
zapewnienia.mi o WY9C>kich zarobieździć i~ w tvm roku. A kach. Widać cieśle nie maia za.
wszvstk·o dlatego że brakuje ... cie- ufania do oań~wOWYch firm.
śl ;. Co maja cieśle do tramwajów?
• .
„
Okazuje się że maja Otóż. żeby
W KRD m~1ą, ~ . .,prywaciarz
na w1Sl)omn i.anet trasie ułożyć to- • CzY spó~ me m1ehby klot><>tów
ry, · t;t>z;eba nolf!pierw \\ry-konać tum- I z~ zdobyciem f~ch.o_wców .Ale pr.zestrukcie
przelścia
o<XIz;;emneJtO ciet. so611M ~1i;nu1~ca !l1e oodobPt'ZV ul. Au~·st6w. no te~o po- nvm• robotami t~ie;e od :i'ewnetrzebni są cieśle a tych buduiacv l!O ~ w Lodzi a KRD. iest iej
udz1alowoern ! W czvrn więc oroblem? Ano w tvm że orzeoisv nie
o<mwalaia kombinatow· zlecić WY5 wrzdnial tta.sz czytelnik wu·
konania robót soóloe W KRD rnósłał na ooc.z de tódź-77 list warwia ieszcre że ewentualna PTzertościowu do Siedler Zdziwienie
wa w oracy albo iei cmowo.lnienie.
jego bylo ogromne . f]dy tlwa
90owodowaine
wvkor:zystianiem n'edni później list wrócił do niefachowców bę<lzie koozrować wiego z nriędu Łódź-2 . rt na koperci>ł
niż
!?·odziwe
oolacenie cieśli.
cie widniała
adnotacja •.Brak
No cóż ieszcze
troche
czasu
pieczęci
datownika". Czytelnik
newn.;e uołvnle. zanim nierorowe
pyta więc nas - lcto mial cę
przepisy UJStą.pią mieisca zdrowemu
pieczęć przystawić?
On sam,
rozqadkowi.
czy może jednak panienka
nt1
poczcie?
Z i.nnymi . problemami KRD boryka sie na
ul. Rudzkiej, choć
Logiczna odpowiedź b1zmiala·
skutek mote być podobny. a mia·
nowicie opóźnienie remontu torob?J - panienka n.o. poczcie. Ale
wi·ska. a więc PrtZYWTócenie l«lrou·
obecnie.
przy bardzo szeroko
nhl!:acji iramwaiowej. Z bra.lru stawkraczające; no. pocztę samoobli zbrojen iowef LKB Wschód przersłudze, może rzecz11wiście klienwał bowiem
PTOdlllkcle płyt na
POdtOTza
a nie 'baro7'0 lest czym
ci powinni
przynosić
wlune
fe
:nastą.pić. Na pytanie: eo w tel
datowniki?
sytuacii bę<lzie z u1. Rudz'ka? w
KRD odJJ()wia.dala zgodnie z
(bar)
prawda: n ie wiadomo„.

Rokicińską

(a,b)

w dni 1111
wolne''"
od pracy lical• do-

WAŻNE

Pod koniec lat s ! edemdziesątych ,
k iedy w Lodzi budowało się ok.
1-0 tys. m :eszkań, w budown;ctwie
zatrudnionych byto ok. IO tys. praoo\\'ników. T eraz jeo9t ich tylko 4
\'ys ·aoe.

piątki

i wolne soboty. W
celu uniknięcia tłoku przed kasami,
„Orbis" prowadzi przedsprzedaż biletów
autobusowych
na miesiąc
przed planowaną podróżą. Jest faktem że otrzymanie poł~czenia telefonicznego z Informacją ~KS
Jest
bardzo trudne,
gdyż lstmeje tylko
jeden numer telefonu na całą ..&-

Cztery
dziesięciolecia
obywała
sic: bez tego dokumentu iedna z
mieszka.nek naszego miasta - Maria M. Posług-lwała się w t:vm czas~e legitymacją służbową i ubezpieczeniową wystawionymi na nazwisko orz:vbranl' orze:r nią w 194~
roku, w celu uniknięcia. represji
ze stron:v band UPA (mieszkała
wówczas w wo.i. rzeszowskim).
Niedawno Prokuratura Wojewódzka w Lodzi oomoitla. Marii M. wy·
robić sobie dowód na. prawdziwe
nazwisko. Dokument został w:vdan:v przez widzewski urząd
d7.if'lnicow:v.
(ab)

prze-

zakład

nimi,
także

bez dowodu
osobistegc

li-ill!IE

-Ull

zakończen :e

40 i·ał

Z wa.ka.ej! W 7adnym ze sklenów Pomorza Srodkowel\'O, w
tym
takfeo w
nieźle
za.o·
oatr:m nvch 'lrvwatnvch nla<'ówkach hancllowvch.
nie moźna
bvlo latem kuoić mesklch kał'lil'tńWPk . I kto w tt>i s tuarii
ośmirli sie twi!'rdzić. że natur:vzm na ool~kif'h
olaźach to
kW!'$f.la wolnl'P.'O wvhoru7

--i------

D ziś

Oprócz tego - jak nam oow ieAnalizy, Jakie PKS prowadzi
w
,
.
,
d?Jiala k ierown ezka Danuta Bana_
sprawie Ilości czynnych okienek kaO„oby, na !'tory~h szitodę doko- szewska orzvrotowamo w 'ele
•owvch oraz godzin lrh otwarcia do·1 nano kradz1 t'zy róznych przed.m10nych ciekaV1rvcb
artykułów np.
wodzą
te Istniejąca •ytuac.la
w tów i p i en ' ę<lzy na teren ie basenu in
b i żuteri ę
srebrna
m.in
un ikaty
pełni zaspokaja potrze • , podr ńt ny<'h WOS ' R :m . Promienistych w Lodzi
o?Jdob;·On
e
bur<;z;tynam i Dla wieiaczkolwiek występują koleJki przed 1 ul Glowackieiro 10/12 w okresi>I"
bici
eli
<rtarei
broni
orzvootowano
czerwiec - sierpień 1988 r. progzable wykonane orzez . W;fame"
szone <S<t o zgloszen ie ~ i e do DUSW na
wżór !lZ<lbH husarc:k;ch wg oroŁódź-Bałuty . ul. Cieśielska 27 ook.
207 w godz. 8.30-14 w celu zło- lektu · Woic!echa·· Z8.block.ieg<>
żen ia reznań.
!kas)

,Biali> olarny" nawet na plan'.e
osie<lla?

5-

szanse na

W odpowiedzi na Ust naszej czytelniczki pt. „Kpiny z pasaterów".
w którym opisywała ona swoje perypetie związane z otrzymaniem In
formacji o kursowaniu
autobusów
z Dworca Centralnego PKS z ŁO·
dzl do Zakopanego - otrzymaliśmy
wyjaśnienie
podpisane przez dyrek
tora Krajowej Państwowej Komunikacji Samochodowej Oddział n
w
Lodzi - Józefa Jędraszka. Dowiadujemy się m, in. że na obu rozkładach
jazdy umieszczonych
na
Dworcu Centralnvm
PKS godzina
odjazdu autobu•u do Zakopanego oznak!lwana Jest litera ,D" co
w
obJasnleniarh ~naków oznacza kursowanie tego aut.obusu od t lipca
br. tylko w dni nieparzyste.

Przy ul. Switez;an.k.i w Lodzi
umieszczono na betonowvm noo;tumenc;e l?ablote 1 planem ociiedla ale na karton;e
widać
tylko 1..arvsv trzi>ch
uhcZE>k i
naoiR Rado.iroszcz- W<;chód" P<>7.0'llała cześć iec;t nieczvte1na

-=
--=

Są

Łodzi

RN m.

Śladem naszych publikacji

Idziemy o zakład, te .fe.f szefem nie jest b:vł:v orto1>eda.•••

----==
-

Nasu·wa s :e zatem p'. erwwe pytan 'e; Z czego budować? Py1anie
drug 'e to; Kto ma budować"/ Od
lipca 1987 r. do czerwca 1988 r„
z przedsi ęb iorstw budowlanych odeszło 441 osób zatrudn ionych orzy
prooukcji .

-

W łódzkim „Uniwersaltt" za
t.850 zł można. kupić tenisó,vkopodobne obuwie które różni się
od normalne!l'o t:vm ze oara. nie
dzieli się na but prawy i lewy.
bo oba sa dokładnie takle same.
Produkuje t-0 1>onoó Jakaś firma
1>01011.IJna.

.

- Jak wynika z tych nieoptYmistyczn:vcb dan~' ch. plan budownictwa mieszkaniowc~o n ie będz i e
zrealizowany.

Sesja

S
~

- Dokonal i śmy w Wydziale Budown ictwia
prostego
wylicz.en ia.
Pr.zyjmując,
że
do wykonan:a 1
tys. metrów kwadratowYch powierzchni potrzeba 30 too stali
zbrojeniowej okazało si ę, i.ie Lódź
dostała iej w okre6ie ośmiu miesi ęcy o wiele za maro. Zabrakło
sta·l i na 383 m 'eszkan ia.

- „.a już zupełnie niemożliwe
będzie prze!;.azanic 4.100 mieszkań
w
buclownictwie wielorodzinu~- m
tak .iak
zaplanowala
rada1
narodowa. Czy przynajmniej
w
bud<>wnictwle indywidualnym jest
lepiej?

Dro,!';a t>r= make„.

.,UsiJ.owa? opuścić
czterech noeach".

l

- Z &egorooznymi wynikami budownictwa wielorodzinnego (ok. 40
proc. pia.nu) Lódź po ośmiu mie·
siącacll znajduje się pouiżej śred
niej krajowej.

--------- Na początek tradycyjne py-1 dowy tys i ąca domków, ale pod
tanie: ile mieszkań dosta.ti łodzie.- waiiunk.iem, że wYkonawey otrzynie w sierpniu?
mają pomoc w .zaopatrz.emu w materiały niezbędn e do wykonaini.a in- 219. Plan pr.zew:dywal 310. Od stalacj i, m .in. cieplnych. Staramy
p o czątku rok u d o
kol1ca -sierpn ia się to r ob' ć .
odda n.o do u ży'"..ku 1715 m ' eszka ń .

- S ą sza ns'- na wybu·:lo\1·an: c 4
tys. m i eszkań, to jest tvle ile z..aplanowaly na ten rok w.szysbk ie
przed.siębiorstwa budujące m:eszkan 'a w Lodzi i w \\"O.iewóclztwie.
Będz ie to jednak noeiiwylde trudne„.

W Rudnikach uod \V ;elun iem

Z meldunku
mvs!oweeo:

(„DL" rozmawia o budownictwie mieszkaniowym
z mgr inż. JERZYM KOCIEMSKIM - dyrektorem
Wydziału Budownictwa Urzędu Miasta Łodzi)

MUZEA
HISTORU RUCHU REWOLUCYJ·
NEGO (Gdańska 13) godz. 11-lT
RUCHU MŁODZIEŻOWEGO
(ut.
Gdańska 107) godz. 9-15
Pozostałe muzea nieczynne

PRZ.E DWIOSNJE - „Pluton" USA od lat 18 - godz.
14.30,
seans zamknięty godz. l7, 19.30
WŁOKNIARZ .,Commando" tTSA od lat 18 e:odz IO, 12.30,

POKO.J - „Krokodyl Dundee" austr. od lat 12 - god:>. 15, 17;
„Wielka majówka" - poi. od
lat 15 - godz. 19

WtSŁA

ROMA - „Powrót na ziemię" USA od lat 12 - godz. 15, 17.15,
19.30, .,David I Sandy" pol.
b.O. l(Odz. lO, 12.15

15, 17 30. 20

- „Tabu" - poi. od lat
godz. 15, 17.15. 19.30
ZACHĘTA „Dzlka namiętność"
- USA od lat 18 godz. l5, 17.15,
18

ZOO - czynne od godz. 9 do li
\kasa do godz. 17)
OGROD BOTANICZNY czynny
od godz. 9 do zmroku
KĄPIELISKO

„FALA'' czynne Od
IO do 19 (kasa od SI do 18)
PALMIARNIA czynna
(oprOcs
ponledziałkóW)

w

~odz .

10-1'7.

KINA
BAŁTYK

- „Kogel - mogel" poL od tat 12 god%. 10. 12.30,
!&, 18.30; Seans nocny z czytaną llsll! dlalogow11 "Wyznaw•
cy zła" - USA od lat 18 ~odz.

21

IWANOWO - .,Jutro była wojna·• - radz. od lat 15 - godz.
16 18; Seans nocny - „Samotny Wilk McQuade" - USA Od
lat 18 - godz. 20.30
IW ANOWO - VIDEO - ., Wilk I
Zając"
- pr. składany - radZ.
b.o. "odz. 16.30; .,BUltls"
fra ne. od lat ta codz. li
POLESIE - „Krokodyl
- austr. od lat lt IT; „Między ustami a
pucharu" - poi. Od
codz. tt

Dundee•'
r;adz. 15,
brzegiem
lat li -

ISl.30

STUDIO „Cudowne dziecko"
pol.-kanad. b.o. godz. 17, 19
l!ITYLOWY - ,,Piraci" - franc.tunez. od lat 11 godz. 16.45, Ił
TATRY - MAŁE-STUDYJNE „'.Blue velvet" - USA od 1at
18 godz . . 18
I

DltM „Gwiazdy poranne"
pol. od lat 15 godz. 17, 19
OKĄ „Mucha" USA Od
lat
ta godz. 8.30. n, 13.30, 16, 18.30
GDYNIA - Kino non stop - od
godz. 9 do 22 „Łuk Erosa"
pol. od lat 18
HALKA - „Seksmlsja" poi.
od lat 15 - god:>. li, li
MŁODA

GWARDIA -

„Mucha"

USA od lat 18 godz. 10, 15.30,
17.30. 19.30, „Nad Niemnem'•
cz. I i Il - poi. od lat 15

godz. IS
MUZA - „Zdrada t samsta"
chlflski od lllt tl - gOdl. 18, ta
l MA.JA - ,.Labirynt" ang.
b.o. gods. 18, „D:zleje gnechu"
poi. od leł li - gods. 11

STOKI - „Opowieść Harleya" poi.
od lat 15 - godz.
18;
„Gwie-zdny przybysz" - USA
oo lat 15 godz. 18
SWIT „Przechwycenie"
rada. od lat 12 - godz. 16, ta
TATRY - „Pantarej" poi. od lat
15 godz. 15, „Gliniarz z Beverly Hllls" - USA od lat 18 godz.
17. 19

Zł.OTA .JESIEię

- „straszydła" pol. b.o. godz. 18
VIDEO
od gocb:. U do 1'7.

WYPOŻYCZALNIA

Nlclarnlana 15, Dąbrowskiego 811,
Lutomierska 146. Piotrkowska 6'7,
Mickiewicza 20 Olimpijska 7
Pabianice - Armll Czerwonej 1,
Aleksandrów - Kościuszki 4,
Konstantynów - Sadowi 10,
Głowno t.owicka 63.
Ozorków - Armll Czerwonej 81,
Zgierz - Sikorsktero l8, D11brOW!tkJego Ul.
DftURY IZPITALI
Im.

bdlll\sld910

Okullstyka - Szpital Im. Jonschera (Milionowa 14)
Chirurgia dziecięca im Konopnickiej (Sporna
Laryngologia dziecięca Im. Konopnickiej (Sporna

Szpital
36{50)
Szpital
36/50)

Chirurgia
szczękowo-twarzowa
Szpital Im. BarUeklego (Kopciń
skiego 22)
Laryngologia
Szpital im.
Pirogowa (Wólczaflska 195)
Toksykologia - Instytut Medy•
cyny Pracy (Teresy 8)
Wenerologia - Przychodnia Der·
matologlczna (Zakątna łł)
TelefOnlC!lny Punkt tnfor~aeyf•
ny dotyczący choroby
AIDS c:>ynny od godz. 15 do '7
tel.

33-81-28

APTEKI

Chirurg.la urnowa

Neurochirurgia
- Szpital tm.
Barlickiego (Kopcińskiego 22)

Szpital
(l)rewnowna

T5)

AmbulatoI1a doramej pomoe:17i
- Interna dla dorosłych ul Slen·
ktewlcza 13'7 tel 36-3'ł·OO w ~t
- gat>tnet chlrurl!ll dzteeleceJ ul.
Armil Czerwonej IS
czvnnv
całą dobe tel
74-14-14 gab ~e
dlatrll ul Armil Czerwonej 15,
r.zynny od 15 do '7 w dni wolne o1 pracy czvnnv eal11 dobe tel '74-14-14
- gabinet
stoniatologlczn;v.
ul.
Roosevelta
18,
czynny
od
icodz 19 do 7 w dni wolne od
pracy całą dobę.
- gabinet Nrollstyczny ul Zapol'llklej 1 ezyn.ny od god!l.
tf
do '1 w dnł wetne od l)facy
całą do~. tet. 43-311-tt

11111m111111n1m1111111nnm1

„UL.IEl\NlK t.OOl.KI" - dzleaoik Robotolczel Sp()łdsielol Wydawniczej „Prasa-Ksląłka-Ruch". Wydawca: ł.6dzkl• Wydawnictwo Prasowe. Ł6dł, ut Sienkiewicza 3/5. Druk:
Prasowe l.akladv Graficzne w Lodzi. Redaguje kolegium. RedakcJa: kod 90-103 ł..6dź, ul Piotrkowska 98.
Adre1 pocstowr. „DŁ" Ł6dł, skr. poczt.
89. Telefony: cen·
trala· 32-93·00 <łączy , wnystkimł działami). Redaktor oamelny: Henryk
Waleoda 38·45-85:
a.stępcy redaktora naezelnego: 8ł-08·15 I 33-07·26; seKretarz odpowłedzlaln1
i n •Pkretarz: 32-04- 75 Sprawy miasta: 33-41·10, 33-37-47; społeczno-ekonomiczne; 32-28·32, 33-10-38; fotoreporter:
33-78-97; kultura f o§wlata: 36-21-60; sport: 32-08-95;
dział tącrnośt'ł ~ czytelnlkamL blterweneJe I Telefon Usługowy: 33-03-0ł; sprtnvy terenowe: 32-23-05 (rękopls6w nie sam6fftonycb redakcja nie
SWP.Ma). ltectakeJa necma:
;4 12 01 i 1~ 7t 30 'l~ln~-ienia ł nek'rntorł - Biuro Reklam I Orloned, Ut1ł, al. Płołrkowska 08, &el. 18-łt-ff t al. 81enklewłca ~/S.
SZ-59-11 (H łre§6 orłone6 H·
rfakri:. n <r nrl"owhrfal Warunki l)r!"nt1ment:. podaJit edd7.iah rPPiR' RS\V „Prasa - R~lażka-Ruch„ orH oduowtednłe urzędy pocd;owe.
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KURSY JĘZYKÓW OBCYCH:

§
§

•

;::::

rar; C.wa ookoie

DWA

zam ien :e
kc;ie
52-05-62.

M

angielskiego,

•

=
§

niemieckiego,

•
dla dzieci,

=
=
=
=

francuskiego,
NAUCZYCIELA
języka
metodą tradycyjną
młodzieży, dorofińskie~o
uoszu.k:uię.
.
.
dl a
74-86-97.
46994 t!
§
s ł yc h , me t o d ą la boratoryjną,
intensywne
_ ANGIELSKI
. Lekcje, ko= wyjeżdżaJ·ących za granicę, przygotowu]·ące do
repetvcie.
tłumaczen.ia.
rn~ Ewa
PeW:i·w iatr.
·= egzaminu państwowego - w różnych dniach
43-88-62.
46993 ~
51 74 10
::
tygodnia oraz w sobotę i niedzielę, także na
:; M~1~~1Z!!ki. - §
zlecenie szkół, organizacji społecznych, przed;; MATEMATYKA. r~: ~
==
szkol i, zakładów pracy
ko.r~etvcje
<solidnie).
::::
57-12-39. K.aC2llnare!k.
::
ORGANIZUJE
4·saa1tr
OKRĘGOWY ODDZIAL KSP „OSWIATA"
A~E\~1-~~-~=:
(d. „Ling\vista")
MATEMATYKA, e~i. ul. P1'otrkowska 6., front, II plę
. t ro,
rnv W•
S!ep,ne. Ga.v,,Toński.
rnatUt'Y.
:
. W Lod Zł,
Tel.
84-98-88
§
te}. 33-20-24.
: FRANCUSKI. hi.s:a~~1
~
Zapisy i informacje pod wskazanym adresem
:
~:~:-57 ~~=~ia.
= W godz. 8-18.
1905-k
::: ZATRUDNIĘ rnt!.':z.a~
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4900 m ri: ®mem, ok.<>1-ice Doma.niew i c - sorz.edam. Tel.
43-11-10
46939 g
„ WL,ASNOSC" - -oośred
nicłiwo kuona,-.soN.edaży
donnów.
działek.
m ieszkari.
Am.brl()z.iak,
Piekna
31/33 02-17)
urZY Poli te ohlniiki
pr21ei11iesi-0ne z Oiołkow
skiegQ,
43587 t!
ZABUbOW ANIA. dzi.atkę
0.63 h.a sur.zedam. Zelów.
Pólnoona 10.
47028 fi.
DZIALKĘ

.=·* ....... e
:

~!f;

, ·:.=...·„,

~

,'1 •.„.' / } , !'~

~~··&

1

;_4

;;:;::;;;;;:_.
KUPIĘ

__,
,

J

(mahoń).

stól

43-29-10.
BONY PKO

46576 g

kupię.

87-91-3:l.
46869 t!
„HELIOS" kolor. ewarancla - sorredam. Ma.kuszvfuiltiel(o 3/47.
46877 t!
MASZYNĘ
dziewiarska
dwuulvtowa

ręczna

-

sPI".Zeda.m. Tel. 86-36-59.

47036 I(
PIANINO „Rig.a" -S"PT.zedam. L i1sty 47006 Biuro
O~łoc;zeń.

'l?iotrkorwSka

96.

OBR.AC7.KI fYDTZed:am. Tel.
16-53-36.
46902 I(
KA T40RYFERY
Zełiwne
TVC - sorzedam. LermontCYWa 16 m 7.
49:l00 ii:

REGAZ. .. Nowa f..f>dź" sm"zedam. 33-49-56
49361 il

posiadaiaca ovedock · i
stebnówkę
(<su!kie nk·i).
D ioitv 46845 Biuro O~ło

M-2 wtasnościowe SDM
- ZM;llienie llla 3-i>C!k<>81-59-87 .
46814 g
jowe. 36-43-21. 47030 tt
szeń, Piotrkowakia 96.
TUNELE fo.11<>we - sorz.e- DO -wynajęci.a IQk,a,l l!Ul.
46845 I?
dam. Beskidzka. 1.27.
praoow.n:ie. Brzosllllwii.nio- STOLARZA z terenu Pa46973 g
b i<l!11 i c. Lask u. K0inst.aowa 14.
47022 I?
ZESTAW ·w:vil)OczvnkiowY. POSZUKUJĘ lokalu (["zetvnow<1 ?.a.11't!Jdn ie.
UOWY, izloty
•felUT Lutom iersk. Głowa-ckie
miosl·O), 86-50-47.
sorzedam. Tel. 81-54-95.
tto
Hl.
tel.
1Jódi
48-M-09.
48996 ~
46754 I!
46960 I?
samodzielnego
DZIANINĘ sorre.daję. Ku- SZUKAM
POSIADAM
overiloak.
'POkoju. 52-H-16.
b hsreWSki. Logjowa 20.
nraktvkę pr.zyimę
46981 I!
41140 I!
chaluip.nloliwo. Re.iesbraPUDELKI bra.z,0tw·e, mi· LOKALU :z telef-Omem na
cla. 31-95-80.
45699 I?
niatury sorzedam.
biuro poszukuje Spól- MURARZY, pomoonilków
Soo.rn.n 85 /1'2.
<lxielinia PraC'Y „Ve.~".
a:atll"'udnię. 84-62-82.
STEBNÓWKI LZ-3 s;pr.zeRad-ców 1>raJW\llYCh rz.a tru4'5530 lt
dam. SzoreC'in 22-71-18.
dn·i „Vet1.a'' Ma...<a: poPUSTAKI •• Ferty", surpo-

snrzedam.

I'E!k.s

5~40

k

mY'sł

l!:a

e:.i?loś.

ułatwi

„Ve-

cl

l(•,'f1i11=

start

4. +t-t i..,'_łLei!Ei
w dz;ial:alności
handlowej, usruttowel. Lódź
R"wolucii
U/5
<c0- DEKODERY PAL/SECAM
dz.;ennie 11)-..19). 33-06-79.
inistaluie.
Inż.
Hoff
46997 I!
CIĄGNIK - ku;uię. Ceza57-12-33.
7551 lt
'!"V BonidYNI Chechł-0 I POMIESZCZENIE mai::aTELEFONICZNE autom1t80. 98-150 Dobroń.
ty ułioszeniawe proci\l!kzY!lll>We 100 m, on.2le.
46904 I?
cli .kir.alowei i za,t!lraniwane (Andrespol) - odSILNIK lady 1500S odo rec:zmeł instailu fe Smolll!Zlnaime. 33-17-55, no 19.
mcmtu 'Plus nowe C?:eśskl. tel. 84-08-81.
47007 I!
c-i
""1rredam.
Tel.
48591 lit
1600 m
43-49-80.
46833 2 POMIESZCZENIE
sPrzeda.m. Li.sty 46899 KINESKOPY - reii:ene:racfa
(~i.zaclia),
Biur{) Ogl<:>sz.eń, Piobr57-33..()0. Lubartow·iCZ.
kows'ka 96
48000 r!
SPRZEDAM M-2 lrom:tor- „RUBIN''. •. El~ld:ron"
towe, osiedłe Doły. Tel.
n.aiora.wa. 33-16-76. B~
Lódź 55-20-50.
rz:<xwicz.
~ lf
MIESZKANIA, nLeruoho5495 k T~LEN.AP'RA W A Simoścl P<>Śll:ednd.ol!W<>
M-2
(40
m)
i;póldzi.elioz.e
korslci, 32-91-T7.
handlowe. Knba..ziewicza
z.amieinie
na
M-3,
M-4
4'8975 I!
36 (Julianów) 51-26-91
w dzie1nlcv Ba.łuty, Li- DEKODFmY PAL/S~CAM
Rułlk.<mski (12-17).
sty
46957
Biuro
O~'lo
montu·le,
i>n:!:.
F'dler
48246 lit
szeń. PiotnkioWl!!ka 96„
48-62-1 l!.
46980 I?
MIESZKANIA,
doon:v.
d2'ialiki - h.amdl!()WIE! 00- M-2 śródmieście - rza- DEKODERY l'AL - i·n malowami0. Roema f!IWamienie na t>odobne Wiśredniotwo
t>OCady „-"1111,.,la.
i>nt.
Dn<"11ll'.<!l.
d.ze\„, Dabrowa. Choin:v.
min- Ba.t'Yl'ki
36-04-41.
~~-"4-41
4246:ł r!
KośoiuS?J!ri 93.
Liistv 46950 Biuro Odi>-

47113 ft

aeń.

VIDEOFILMOWANIE

czt ~rv po- · Grefkowicz. 87-14-81.
s:ióklz"elcze.
41372 ii:
46945 g VIDEOFILMOW ANIE. Olczak. 55-81-73

Piotrlkowska 96,

47367 SI
VIDEO-MOVIE filmo<Wanie, Groch-ociński. Narolski. 32-117-03.
47404 ii:

WYPOŻYCZALNIA

mag51-54-35.

netowid&w,
Luldiwisiak

49252 I?

KONSERW AC.TE sam-ochOdów. Nadkola. NCJfW-0tki
144. Obreda.
44075 st
ZABEZPIECZENIA .a.nty-

k-orozv.ine samochodów„
Solankowa 4,

Uznański.

34-62-33.

41185 "

AUTOPOSBEDNICTWO epor.zadza;nle u.mów. o-

pla.ty s1cair<boiwe zn~ko
we. $pótdzielinia „Veaa" Z.ódź,
ReV1-'!0luc.li
11~ oodiJ!ennie
16--19.

33-06-79.
444$ t!
SUPERPRANIE agregatem
'!>od<:iśnieniowym d'.Y'Wa-

nów, tapicerki. 43-47-81

Drobnilk.
.
40546 $!
UWAGA właściciele 126p.
Regeneracja tylnych wahaczy. Mafoo!Qi - Urban. Narewska 22. Tel.
46976 p
ZE slajdów: du,plikarty, od-

84-13-03.
b1t:ki

wYkonuje

FSP
Wa-

„Studilum"
Lódź.
clawa 9 (od
Tatr.z.ań-

skiej) Ryoel,
47534 t!
MONTAŻ boaz...ori'i 36-49-65,

Smlei.

46906

g

MONTAŻ kanst.rukic.ii bo'oll:2let'Y.inyieh. 87-73-70 Nie-

dzi.elski.
41724 I(
WYCISZANIE drzlw:i, :zapi:nki okienine.
żalu.zie
prreci!W'Słoneoune, kolorowe. 74-50-70 Hunikiel.
44890 fi.

PRZERABIAMY dr.zw.i na
BUIWane, Placek. 84-50-37,
'DO

20. 42-55-41.

39057 $!
ELEKTROINSTALATOR-

STWO a IPOmillllr'Y. Floksowicz. 57-64-413, 87-78-47.

46999

PRALKI

I!

auJt<imatyCl!llle,
rmnJ"Watfld - 111!1Jl)t'awa.
81-30-76, Ka.oru<ba..

44979 I!
ŻALUZJE Mze>Citw:slaneczne inst&1uie.
Skmy.
'D'ińi.!fl:I

51-39-58.

311125 I(
MYCIE okien, BPrzatamie.
R&ehucld.
Wiedkia,
33-21-22.
48850 I(
MYCIE olden. 'Dt'lan!e fi-

ran-ek. mrzaitain'e.

Ku-

ohe.Mkł. &1-49-31.

CHCES·Z

43m I!

m ie~ nosorzaita-

M 38-05-42.
!'A ohun'k !.

ChyhOW\9ka,
415881
CYKLINOWANlll!, J.akierowainie M-49-93, Mo.!tirclni.itl<.
45391, I?

- J~
k1enmwi!l'l'i~ nleto.~Y'~e.

CYKLINOWANIE

PRZEMYSŁOWYCH:
mM PC XT TURBO:
- 2 X FDD 386 KB
- Hercules 14"
amber lub b/w
cena: 2:268.000 zł

IBM PC XT TURBO:
J X FDD 360 KB
- HD ZO MB 6;J ms
- Hercules tł"
cena: 3.Jlł.000 zł
-

e

e

IBM PC AT TURBO:
- FDD 1.2/360 KB
- HD CO MB 3ł m1
- Hercules U"
cena: s.210.000 zt.

DRUKARKI
PLOTTERY
DIGITIZERY
DYSKIETKI
SIECI i WIELODOSTĘP
GWARANCJA DO 24 MIESIĘCY!
Kompleksowa oferta to również:
ł łatwe w obsłudze oprogramowanie
ł 130 pozycji literatury
ł szkolenia
PIW „WIFAMA MEZcompu", ul. Niciamiana 41/45,
tel. 74-97-30, tlx 886183.

e

e

D:r;lekan I Rada Wydziału Parmeceutyczneco AM w
~odzl uprzejmie zawladamlają, te w dniu 2T wrzesnia 1988 r. o godz. 12 w salt wykładowej nr 3 Gmachu Farmacji, ul. Muszyńskiego 1 odbędzle się publlc:zma dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Barbary Grabias nt.: „Badania anatomiczne I chemotaksonlc:!lne gatunków z rodzaju Verbascum L.".
Promotor: prof. dr hab. Lucjan Swiątek.
Praca doktorska oraa: oceny recenzentów wylO'tono
do wglądu osobom zalnteresowaillym w czytelnd Bi·
bliotekl Głównej A:\1, ul. Muszyńskiego 2. Wstęp na
rozprawę wolny.
4557-k

pielęgniarce Oddziału Chfirutgli 's:r;pltala Im.
"l\'Ytazy aerdeczneg-o wsp6łczu
ela z powodu śmierci

BrudzldSk.!~go,

składaĄ

~IATJltJ

WSP0lJPRACOWNlCY.

z dziedzin:

Wyrazy serdecznego wsp6łczuda Rod1'Jlnle
powodu śmierci naszego Pr1tcowntka

PONIEDZIAŁEK,

„

12 WRZESNIA

PROGRAM l

ANDR~EJEWSKIEGO
składają:

DYREKCJA, POP PZPR, lłADA PRA·
COWNICZA, ZWIĄZEK ZAWODOWY
oraz K.OLEŻANK.I I KOLEDZY z PGM
ŁODZ·POLESIE.

z

U Pd

-

-=

I

I

-

n n IM UT

I

I

PROGRAM Il
11.00 Zawsze po jedenastej
11.lO
ll.00 Są sprawy. 11.10 Fol~ w plMuzyczny non stop.
11.40
Tań =e gulce. 11.20 Georite Orwell
„Role
wielkopolskie.
11.53 Portret~ twór 1934" odc.
11.30 W kręgu muzyki
ców ludowych 12.05 ~uzyc7ny
non k ameralnej. 12.00 Serwis Trójki. 12.05
atop, 12.30 Miniatura literacka. Wier- W tonacji Trójki.
13.00
AUstalr

z

+
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=
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§
=
5

MacLean „Komandosi z Nawarony"
- odc. 13.10 Powtórka z rozrywki.
14.00 Muzyka na pointach. is.oo Serwis Trójki. 15.05 Rock Po polsku audycja. 15.40 Sportowa Trójka aud. 16.00 Zapraszamy do
Trójki.
19.00 Codziennie
pow·leść:
Karol
Dickens „Klub Pickwicka" odc.
19.30 Złote lata swingu. 19.50 George Orwell „Rok 1984" odc. 20.00
Bielszy odcień bluesa. 20.45
Klub
Trójki. 21.00 Trzy kwadranse jazzu.
21.45 Klub Trójki. 2.2.05 Informacje
sportowe. 22.15 Forum Młodych Muzyków - Chopin Trio 12. 22.łS Kaląt~
ka tygodnia: „Galernik". 23.00 Opera tygodnia: Giuseppe Verd.l „Alda"
23..llł Ml.n.l.atura poetycka.
2UO Borlłl Vlan „I wykoi'1CZ7Dl1
wayatkich obrzydliwców'• - ode.
PROGRAM IV

u.oo Wiad. 11.05

Dom 1 łwiat
aud.
12.30 „Matysiakowie" - ode.
13.00 Popołudnie młodych. 1&.20 Pięk
no muzyki. 17.10 Przysposobienie do
tycia w rodz!nie „ Trud.ni rodzice"
17.50 Widnokrąg. „w trosce o przy57.lość", „Radiowy poradnik · języko-wy". 18.20 Chwila
muzyki.
18.:i.5
Język łaciński.
18.45 ChWUa mmykl. 18.SO Studio ekspertów aud.
19.30 Wlad. 19.35 Lektury
czwórki:
„Religie łwiata rzymskiego",
11.45

D N I:

budowlanych,

ZASTĘPCĘ dyrektora centrali ds. usług łeehnlcznyeh,

ZASTĘPCĘ dyrektora centra

s. handlowych (połreclnictwo handlowe),
ZASTĘPCĘ dyrektora centrali ds. ekologicznych, __..__
ZASTĘPCĘ dyrektora centrali ds. elektroniki I - informatycznych,
KIEROWNIKOW zespołów wykonam:mych wr·as • le•
spolami wykonawców, ·
MISTRZOW (brygadzistów wra1 • b1'7radaml w bra1l•

+
+
+
+
+
+

5

u

DYREKTORA CENTRALI przedsiębiorstwa,

= •
§
:

A T 'R

ZASTĘPCĘ dyrektora centrali ds. budowlanych I ułus

-

żach

1
I
•

i

ww.),

GŁOWNEGO KSIĘGOWEGO,

ZASTĘPCĘ GŁOWNEGO KSIĘGOWEGO,
SAMODZIELNE KSIĘGOWE (w tym ds. płac).

SEKRETARKĘ,

•

AGENTOW,

organizałorów działalności

·

Ii

rospodarczeJ,

+ :~~~ ~~!~!?ó'! ~o:r::~~~w d~!!~:,~~~ :1:1!:

·1-

i samodzielne w zakładach l filiach przedsięblentwa
na terenie regionu łódzkiego, województw l!łlledlllcb
i innych lvojewództw.
Oferty proszę przesyłać - skrytka pocztowa 22, 90-960
Łódź 11, tel. 52-49-27.
4869-k

:;

~

:

i

7.11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111"111111111
CYKLINOWANIE, la.kie- USG - staiwtt l>hodrowe- ARTYSTA~ auha
rowanie
nietoksyczne
~o u duied do rolru t!f·
modeil!ld.
F~
86-20-79 M.a.tiszalelk.
cia. KOll16\lltaJCia o.rtnpe(izwrot
~
dy na. mielscu.

46558 SI

'P<l!llie-

46882 Bi,tl!rO

· Oo..i\,

CYKLINOWANIE 81-5ll-70
działki
itOOz.
17-19
PilO~ IM.
Rosiik.
4S163 g
„MEDAR"
Ziclona 6,
CYKLINOWANIE - latel. 33-85-20.
SKLEP brain.ty WYOŁWillM
4'9692 I?
kiery
1niet-eikmr=e.
nie wnet.r.z ~
INHALATORY
(także
aZ-58-68. DziilroW<ski.
d<.l!Stawclrw. Ziriem Pl.
diziecięoe),
elektryicme
46031 I!
Ki1iński-eitO
8.
'l'eil.
odciąJ;!acze 'DO!kam1u ŚCINAN·IE clrww. Ci.esiel86-27-03 (S-10).
wYt>OżYczailiil.ia.
Yousif.
fiki. 74-27-61 (20-22).
32-35-03.
44885 g
47893 t!
ŚCINANIE drzew. Kolo- ANALIZY lek.arskie, Piotrkowska 200. JeziC!Mki.
cl:zielcz::vk. 74-23-38.
41m

1412 IZ

I!(

DEZYNSEKCJA, dera.tyza- GABINET leozeniia. bólu.
Janaszkiewkz. Wutzow.
cia. Rachunki. Adamski
52-06-88, 'DO 18. 43215 i;t
86-38-09.
41602 ii:
GINElKOLOG
- kont.rola UNIEWAZNIAM UJNbioMEDICUS.
WólozańSka
na t>ieczatke:
„Bieli~
piensi,
wez.łów
chło.n
155 Z8JPM81,A. Prz.vimuia
:ni.anstwo Ant<mł Zleliń
:11vch. PiotrkCJfWska 204/
81)eCj.a:liści ~.
ski 91-831 Z:.ódź. Berliń._
210 kl. I tiarber, wtorki,
aterii:~<>di.
pediallrii,
sld~o 13 m 22". ·
czwartki: 16-17, 36-24-114
Lniterny, f<>niałrii, trillle~ł
45311 i;t
Grz:yibowski„
kol<>gi i, l&T'Y'Dt«l'logil, 111enf1feozeib:
11ol~i~. olkul11
!1tY1ki. on- EKG, lX>t'adV le~skie u ZAGINĘLA
l)acienta codziennie 13,.skleo Odrzleż. Gala.nkolo~H. na.czYI\ obwodo21. 57-25-95, Stryjewski.
Anna
. ter>ia. Obuwie.
~h.
4289 k
45653 e
Ga ida. Lódź. Zitierska
USG - serca. Di~nosty
95.
47014
r!
ikla chorób serca. Me-da't',
Zielon.a I!, 11el. 33-85-20. - - ;11 !J, t ·
SKRADZIONO oLecz.ą.flkę:
48936 fi.
.... C...lt
Barbara SzraJdQ-Oryńśka:
GABINET masażu leeiml- - - „_ · -··- ---· ·
sPeClalieta olwrób d.71ieczeir.o. odehudzającetto. ,,SWATKA". Oferty
ci Lódź. M.alt".'9'siń~ 19
ttiir-eneruiaceico.
Loba.
matr.vmoni.alne - Piotrm 79 ~10 m. Lód.ź.
43-19-69.
42650 E
kowsk.a 133.
42728 E
ł-7034 I!

DZIALKĘ na

Di'- 43-27-42.

Górne! ku- SPRZEDAM blachę cYl!l· ZATRUDNI!; ezwaC1Jke· ...,.
kowa. Ancer()Wicz. Ko.kirawiectwo lekkie.
49863 p
pem iik.a OO m. 1O.
78-52-05.

„Pan~ic

VIDEO

aorzedam. 36-32-13.

TVC

„Elektron"

dam 87-68-65,
rem.
dzieaki 87-11-56.

430"

=ośc1owv
(9-17).

p

sorze-

wieCZ<>-

eor.zedam. -

R B RF

1)

ZATRUDNIĘ

49828 'D
rencistkę

lu.b eme:Ybke ina ,,.ł
etatu do az.ycia fi,it tn"U

tex. a.n.i1ame

100

~e

tex, BIEGLE

szyjacy; znajokro.i u OOdeimie
prywabnie wa,cę. tona
&'ZY'Cie cbałulPftiC1J0.

z overloc.1tiem
.zatrudinie. Zduńska Wola. Jodłowa 107a. Pru-

mość

cie i P1'2JeW'iianie

Tel.

dz;y,

Plusk'Ota.

'Dt.Ze-

49780 p

~cz.
(18-20).

81-81-isl

4981:1 'D
Slll'21edam. 51-26-91 TOKARZY, fiuaariży bQ
(12--17).
49418 n
lllAl()l(ów (.ak.aM) - - 49076 p POSZU:&UJĘ mieszk.a:nia.
trud:ni e. Rzeszowwk.a 18
TVC, zestaw wY'OOOZYn87-10-82.
(Zdrowie)„
lroW'V 9Drzedam 33--10-32.
49769 p
49'776 'D
49790
MIESZKANIE sPóldzielcze 34 m. I \)iętiro ~Po PRZYJMĘ 'tlr&OGWniatów
„HELIOS" SPrr.edam
do
'Produkii
'NJlet le-sie) izamienie na
32-48-23.
drewnianych.
~
wiekiue. Tel. 57-00-58.
49791 p
Kilanowa 33.
,
49776 'O
AMSTRAD
POW 8256
4982'7 'D
dru!M11ka OO!l'O$'amowa- ZAMIENIĘ dwa miesrlkia- WYKWAl:ilEllKOWANĄ
nia M-2 m dW'!llDOllronie -~.
Jowe. Tel 84~76-80.
~e~e. Te48-89-44.
lewizor
czamo-biab'
49816 1)
49760 p
fiowarr.ane!al ~
KROJCZEGO - przyjmę.
PIE'.C 1(a:Z()Wy c.o.
dam. 81~1.
Tel. 81-28-87.
aprzedam. 1'7-99-19.
49603 p
49823 p ZATRUDNIĘ do ikrojeinia
MURARZY,
~.
TVC
„Grundic
sprzei w.vfkańczain i.a odizj>ety.
pomocników - zatrud„
dam. 85-45-87.
84-24-29.
illle u 11tate. C13-2'1'·U.videoodtwarzacz
dam. 33-80-61.

sprze- M-3

„

·-,;

•

FT

El

2

ES 5

•• Bosman ł pa-

puga"

. 19.00 Echa stadionów

19.30 Dziennik
20.00 Nasza klasyka:
Wyspiański

-

Stanisław

„ Wesele"

22.05 Program publ. -

porozu-

mienie
22.40 DT - komentarze

Wiadomości
eych) (I.)

(dla

PROGRAM I
18.15 Proiram dnia
1UG DT - wl&dom°'ci
tUS Dla młodydt widzów: „PołefJWli•

lata"
17.lS Telen:press
17.30 "Polonia Restituta" (3) serial TP
18.2-0 Polonez - im'l)resiA tilmowa
Uwięzione

W dnłu
smarł ll&H

prod. radz.
19.30 Muzyka w starym ltfaltowie - rep. z XIII !'eetiw&Iu Muzyki w Krakowie
relacja

ze Stadionu X-lecia w War·
sza wie
21.00 Dalekie a bliskie

pub!.
21.30 Panorama dnia
niesłysz~

18.30 Antena „Dwójki" na najbllh:z:y tydzień

TELEWIZJA

a _..,ras•

Ili

..sztuka
zdobnicza XIX w." - filJD

21.45

17.55 Program dnia

„

19.00 Galerie jwiata -

20.00 Igrzyaka gwiazd -

PROGRAM U

18.00

498M

49T7S 1t

F

18.SO Dobranoc -

Koncerty jazzowe. 20.10 Gra o prziszłość: Forum ekonomistów. 20.25 Muzyczne dedrkacje. 20.50 Reportat Agnieszki Sltarbek. . :u.10
Klejnoty
muzyki I słowa. 21.30 Hallo :Praga,
hallo Warszawa. 22.30 Wlecz6r muzyki I myśll.. , „A tu jest Warszawa".
23.20 Sitar tabla ·i inne - aud. 23.30
Wlad. 23.35 Rozwa:tanla. :al.IO Na dobranoc zespół Bajm.

18.30 Laboratorium -

49812

Tel. RJI1z.e32-70-64 -

49813 pS?Jwa<l7Jke na cały etat.
ZDECYDOWANIE kupie
48-10-86.
4911~ p
klrokwie 8Xl6. 57-08-58. SZWACZKI do praoowni
49777 p
z.a.trudnię. 84-34-29.
SPRZEDAM balw>el.ne 40
49810 'D

49'...40 P
PAL/SECAM

„JOWISZ"

~.

TVC

49671

49438 p
TVC ra-

NAJNOWSZY

1··
.\.~

I

sze T. Kubiaka. tz.40 Młodzi ttplewacy wielka sztuka - aud. 13.00 Wlad
13.05 serwis Informacyjny (Ł), 13.10
Muzyczne penetracje - aud.
Marii
Hoffmann. (Ł). 13.20 Muzyczny seans
filmowy - aud, 14.20
Folklor n.a
mapie świata - magazyn 14.~0 Pamiętniki I wspomnienia; A. Słonim
ski - „Wspomnienia
w-skle" odc.
15.00 Album operowy. 15.30 Nowości
muzyki reggae - aud. 16.00 Ro:r;wią
zanle zagadki muzycznej (L).
t&.05
Aktualności dnia.
16.30 Tematy
z
Waszych łlst6w - aud.
(Ł).
18.50
l\L Chewaller - Muzyczna legenda koncert. (L), 17.13 Filharmonia
radiowa. 18.20 R. H. Innes „Mary near"
- odc. 18.30 Wakacyjny Klub Ste..
reo. 19.30 Wl„czór w filharmonii. 31.10
Wlad. 21.15 Wieczorne reflek!lje. 21.'&0
Wieczór literacko-muzyczny. - Zapowiedź
programu.
21.25
Studio
Form Dokumentalnych. Wielkie
religie świata. 22.00 Romantycy muzyki
rockowej. 23.00 Lesław Bartelski „Krwawe skrzydła" - odc. 23.20 Koltcert polski.
24.00 Głosy, !nstrume'llty, nastroje.

=
E

I I'

•
I

§

~„

·:·---- ·. -•......
--

1.00 Cztery pory roku. 11.00 Koncert. I 1.57 Komunikaty. 11.59 Sygnal
czasu 12.05 Magazyn „z kraju i ze
świata" . 12.30 Kapela z Kolbuszowej
12.45 L:lelone echa. 13.00 Komunikaty. . 13.05 Radio kierowców. 13.30 Z
tai1cem prze? wieki:
Alla polac,! a.
14.05 Magazyn muzyczny. 16 05 M•J17.00 ..Złoty Or
zy ka I aktualności
teusz '88" - echa festiw ali.
17.30
Wektory.
11.50 Kto tak
pięknie
gra: Orkiestra Studia S-1. 18.00 Wlad .
18.05 Pluralizm, demokracja - rob'lt
nicze
spojrzenie.
18.20
Koncert
dnia . 19 oo Magazyn .z luaju J ze
świata " '. 19 Z5 Chwila muzyki. 19.30
Radio dzie<'lom : .. Kubuś Puchatek"
odc. 20.07 Na marginesie wydarzeń.
20.JO Siadem naszych
Interwencji.
20.15 Koncert żvczeń.
20.40
Przezorny zawsze
ubezpleczonv
20.!5
Zbigniew Domino „Bukowa polanll"
- frag,
21 OO
Komunik.aty .
21.05
Kronika sp'Ortowa. 21.30
Radiowy
Suplement do Telewlzvjnego Leksykonu Polskiej Muzyki Rozrywkowej
22.05 Zbliżenia - aud. 22.15 l{ronlkl
wed•ówek FranclS?ka Liszta
23.'JO
Do sluchanla we dwoje. 23.40 Poetyckie preJ:entacje: Paavo Ma.avikko
(Finlandia).

n

dl

11

ZBIGNIEWA

Oc!ekuJemy propozycji temat6w tnterdys<:ypllnarnych, mogących
Lnaleźć praktyczne zastosowanie w przedsiębiorstwach przemysło
wych dzlałając)•.ch zgodnie z nsadaml
reformy
gospodarczej.
rw6rcom zapewniamy wszeehsµ>onną pomcx: oraz ochronę praw
autotsldch.
Wyczerpujące oferty prosimy przesytae do 30 wrześll.la 1988 roku
pod adresem naszego pnedshiblorstwa.
2034-k

•••

E

51-93-58.

TERESIE BURAK

INFORMATYKA

re

PRZEiDSmBIORS'IWO
„CENTROPOL"
spółka z o.o. w Łodzi
(jednostka gospodarki ,uSpołecznionej)

NOZ b'oiazv „PaMonia"
lub inny
kupie.

Pani

e ORGANIZACJA
I ZARZĄDZANIE e EKONOMIKA

~ens

WIELOBRANŻOWE

49439 p

Przedsiębiorstwo
Innowacyjno-Wdrożeniowe
.•Wlfama~i\mzcompu"
~flaansuje nowatorskie prace nauke>wo-badaw~e I wdrot~niowe

e

~

:E

51-77-10 Jalk!!'on,
414:<11!! I!
CYT{TT?<Tf')WANTE, "°~'"k.
1!'7-111!-"8.
'~ !!

OBRONA PRACY DOKTORS!KIE.T
KOMPUTERY,
KTORE SPRAWDZIŁY SIĘ W WARUNKACH

t~łllllllllllllłlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllDllllllDIUllllDłam•n

T wneśnia uaa
d·roe1 K:ole1a

proi.

Zamyślenia

22.05 B!o;rafie: „Izaak w Ameryce: f)Odrót z Izaakiem Baszewisem Singerem" - film
dok. prod. USA

23.00 Wieczorne

wladom~cł

r~u

LECH

j.

CIESTELSKI

ł

„.

stAWEK

dyre1'tor Ośrodków SiikolelliowoWy;poc:zY'Jlkowych Zrzeszenia Studentów PO'isklch Mielno - Lazl'•
Lechu. ltędde nam Clet>1e ltardzo
brak.
K.OLBi'J:ANlKI l KOLEDZY ze
ZRZUIZBNlA
STUDENTOW
POLSKICH w ŁODZI.

MASLANKA
LAT

rr.

Po~rzeb
odbęd$1e si• dnia U
września br.
(wtorek) o &odi.
U.30, na cmentarsu na Maat, llL
Solec 11. PoestaM w nle11t'łl1o.
nym żalu:

~NA, SYlN I MAMA,

łwiatlo

DZIENNIK l.ODZ1U m 111 fllnl) I

s

l:ł - Tarasiewic z
SLĄSK: . Kirsza -

w

Kontuzia KDzie1ik~gg [JJ

(21 min.) l;l -

OC

Ziober (67 min.).
Kołoclziejczyk (ocl 81 mia. Uosa), Król. Boguszewski, Góra - Mandzieje wicz (ed 68 min. Socha), Tarasiewie s,
Machaj, Dołęi;a - Stelmach. Draczkow ski.
LKS: Bako - . Leszczyński, Bendkows ki, Wenclews ki, Róiyckl Traczyk, Chojnacki , Soczyński, Ziober - Grad (od 81 min. Gaje\vskl)
,
Kozielski (od 15 mln. Wieszczyc ki).
żółte kartki otrzymali: Tarasiewic z, Król i Wenclewsk i.
Spotkanie mi.al<> dwa. o.blicza. W
p ier1vszej pol0owie przewage mieli
wrocławianie,
którzy udokumen towali ią 0do!Jyc!em iednei br.a:rplki.
Po zmianie
stron, o wiele lepsi
byli pilkarze LKS. którzy momen·
lami za.mykali gospodarz y na. ich
połowie niczym w hokejowym „zamku". Te przewage LKS potra.fil uwienczyć takź„ tylko ,i edn!l bramka..
która prz.vniosla g1>śeiom w pełni
irasłttfony remis
Dodać
ieszcze
tr2Jeba. że nlewiele brakowa.Io aby
ten niezbyt ioteresuiący mecz w
89 min. \'v-YP:f'ali iednak woiekowi.
Jeden :z wvr6żniaJacych sie piłka
rzy Slask.a - St.elmaeh strzelił z
5 metrów.
ate doskonale
BPf,sal
sie w tym wypadku br.amkarz B:ik<>. ratuiac zegp61 oo pewne; utra-

raeiewioz. Je.ito dob' tka był.a iuź
n ie do obrony.
W:rocla.ws.k ie epobkanie przyni·osło
kolejne osłabienie Składu łódzkie
go ze,społu. Wspom inamy
w tym
m iejscu o kontu.zii bramkostr zelllenego Kozielskie go. Po bezp.a.rdonoW'.Ym ataku re-prezenta cyjnego st.o-per.a Króla, do21nał on kontuzj i statrafili dluże.i utrzymać u ilki, ktocą wu slookowe~o i n·ie
i.ak
z miejsca przechwyt ywali szybcy dlugo beoz'e musiał wiadomo
pauzować. A
napastn icy LKS. Roz$"z.eszyć mi:>ż przecież iuż w naibl iższa
środę
na tylko Ryszarda Tarasiewic za. mecz Pucharu Polski łód.zJkiej jektóry n!e ~.al na SwYll\ normal!nym denastki :it Leg!a w Warszaw ie. Dopoziomie odczwwając ;eszic.z,e s.1{1\l~kJi brre. że trener Leszek
Jezierski
b.--ontuz.ii. Zachował sle ;.edn.aik bar-- będzie mó~
sk.orzvstać z usług
d:ro urzvtom.n' e w svtuacii
pod Onodowiez a.. który o::lcierpi.ał iuz
bramka !!"oSci w 21 m'n. irdy stl'1.e- kare .za czerwona kartke w Zabrzu.
lał Góra. pilke odbil w pole bramkarz Bako i doskoczvl do niei Ta(a.szym.)

Widzew

GKS

Jastrzębie

0:0

ty~

Po SJ)Otkaniu trener LKS f,eszek
Jezierski powiedziat. ze
po ~"m
meczu ma pewien n!edosyt, p<>niew.a~ byfy okazje do 03.obycia doru~ei brarnk.i. Takieł ok.nii nie no-tram \VV1."0rzvstać w 28 min. Soez:vtiskł, k:t6rv wuraVJ'dzie
pf);;ł.al
celnie p jłke w ~wi.atf.o bramki Sta~
ka. ale z~bił to za lekko. tak re
Kirsza nie n1ia1 ~cialnvch trudnośoi z u.dana interwenc;ą. Dru1?:a
<>1<a7.ie clla nawei dr1'7:vnv orz 0 ~t1.nił
Chofoacki . którv ,...~ n'e 'l}ot.rafil
zmus'ć bra.m'k~rza śl111.ka do kaPituhcr.
Trener Staśka - Alo.i~v
LyskO
~? :r.marf.wi.o.ny
ślamazarna
!!Tli
swvch r.llka.rzv
w odru!!;iei eześci
m!'!r'7'>. <:f!>T"•:>ell i DllfPl!'a nl"' nr>-

Górnik

tęczna

BORUTA:

J.
Robakiewi cz
Serek. Wojtczak. No·
wal> - Kupczyńdd. Wdowiak. Kalłt>erkiewiez. Nowa.ck!
- Zygarek
(od 8G min. I' Nowak). Uajdys (Od
ł6 min. Krysiak).
Kozłowski,

Żółte

rek.

kart.ki: Kozloweki i Zyg.a-

Zespól Zl!:ierskiell!O Boruty P<>'!l;"Olf orzvzwvcz aia
sie do roze.rvwek clrue:óli!!"owvch
Wviazdo\\"a
potvc-zka do Leczo ei zakończvła sie
po -pierW><że: z,:lobvc'em
le:lnee:n
punktu młm1)
?,:a nrzer'w11'·1i:'f"m

Hutnif, Kraków

~

GKS

GKS: Woinia,l;' - l\lak, Romań·
1ki. Dr:i.piliski. Wlosowic'I' - GaWlica !od 78 min,
żymańczyk),
Stańdo. l{rawh~c. Mikulski Ga·
Sewski. Rt>rent Cod 62 min. Fajek>·
Żółte kartki otr2ym:aJi:
Kraczk\e"'icz <Hutnik) i Stańdo (GKS).

Z ustawien'a zegpolu GKS

wibyk> WVTaźn'e że e;oście Pl"ZYiechali do Krake>wa oo t<i tvtko
by nie stiacić e:ola i ewentual1, ie
J:)O !lkutecznei k1>nlr1.e ~amf:'rnu u-

dać

WYNIKI GRUPY I: Odra W. Stilon 2 :t (1 :n. Radomiak - Za~łebie t.. I :4 IO:O). Zawisza B. - nat
tyk G. 2:0 (1 :Ol. Arka - Piast Gl·
O:J (0:0) l\I&to - Górnik l,'. 3:1
(t:n. Cht>mik P. - S!eza W. 0:0.
Piast N. n
Gwardia 1 :I •(0 :0),
Pofonia. 8 . - Zaotlebil\ Wlb. I :O
(1 :0).

TOTO „ LOTE K
. DUŻY

LOTEK

T LOSOWAN IE

4, 22,23, 29,32, 47
n LOSOWAN lE

9, 10, 17, 25, 38, 49

LIGA ANGIELSKA
1. Aston Villa - Liverpool
1:1
- l\1\llwall
0:3
3. Derby - Newcastle
2/.0
4. Everto:1 - Nottingham
lr.J
5. Mancheste r U. - Midiilesbro tJilh.
'l:O
6. Norv.·ich - QLJe:is P.
1 :O
. 7 . .Sheft eld W. - Cove11try
1 :2
3 &Juthampt o:i -- Lutcn
2: I
9 'T'ottenham - Arsenal
2:3
IO Wimbledo n - West H.
0:1
l t. Leeds - Mancheste r ·c.
1:1
12. Sunderlan d - Bradford
0:0
(.„)
13. Swindo.!'l - Portsmout h
2. Charlton

W łódzkich balach zakończyły się turnieje w· koszykówc e, stanowią
ce dla łódzkich zespołów pierwszo- i drugolirow ycb ostatnie 1prawdziany przed tegoroczny mi rozgrywka mi mistrzows kimi.
~pól z Wilna za.kończył turniej
bez porażk i, 2ldiJbywaiąc uucha;r ;ubile uswwv LKS. Po trzy zwyc i ę.stwa
zap i sały na Gwym koncie
Czarn1
Szczecin, LKS i Stal Brzeic. wvpr.redz.ając w końoowei klasyfi:k.acj i Lokom<>tiw Sofia i AZS Kos.zal i n.
Wyniki turn ieju . SOBOTA: Stal
- L<>komoti.w 68:65. Cz.arni - AZS
83:61, Kib:rikszt is Stal 92:74.
LKS - Czarni 77 :71. AZS - Kibirikszt!s 70:106 . NIEDZIEL A: Czarni - Stal 100:77. K ibiriszktis - Lokomotiow 89:68, LKS - .'\ZS 91 :77.
Cza:rn i - L<>komotiw 72:69.
Najlepszym i zawodnioe~kam i
w
po=ególn Y'ch drużyrnach uznano;
Wirbickai te (Kirbiriksz.Us), Jaworską (C.zarrii). l\Jadej (LKS).
Mróz
(Stall, Ra11gieł-0wą (Lokom.oti.w) i
Saga.nowską (AZS K.).
Turniej „otwarcia sezonu" przepr-0wa.dzony w hali · przy ul. Pólnoenej \vYgrali ko~eykarze Spolem.
pokonu.iae w finale
a J.
wodników : Przybysia I Iwanickie- Górn 57:5ł. W meczu Svartakus
o III miejsce
go. Ale przecież większość ~zo Polonia W-wa pokonała Piotrcovię
stałych 1>ilkarzy (tych co grali w 84 :48. Turów po.koona!
LKS 83 :76. a
sobotę) to nie pierwszoli gowi no- bydgoska Astoria
.zwYciężyla NHKG
wicjusze. Malo, dobrze znani, ma- Ostirawa (CSRS) 8! :54.
jący
wieloletnie
doświadczenie
wyjadacze pierwszoli gowych boisk.
W podobne.i imprezie, która odI cóż? W sytuacjach , w kt-Orych była się w bali przy ul. Nicia.rnia.powinni byli celnie strzelać za. ne.i triumfowały lrn-;zykark i Widzewa.. p!'ZF<d Korona Kielce (łodzian
ki WYo!!"l'aty 83:40). Stomrlem OlszWYNIKI 7 KOLEJKI : Górtyn (62:49) i Startem Gdańsk 92:41.
nik Wlb. - GKS O:l (0:1), Sląsk
(wr6b)
ŁKS l :1
(1:0), Olimpia Ja·
giellonia. 1:1 (1:0), Górnik- Z. Lech %:1 (1:1), Widzew - GKS
.Jastrz. 0:0, Ruch - Wisła 1:0
(0:0), Pogoń - Stal M. 2:1 (1:0),
Legia - Szombierk i 1:1 (1:1).
Z okazji Dnia Koleja.r.za na boiSikach w Lodzi i Koluszkac h od1. GKS Katowice 13
12-3
był się Ińięd.eylnarodowy
turniej
2. Ruch
13
9-2
piłki
ooż.nej kobiet
z udZiałem
3. Górnik Z.
11
17-9
Mladi Praga Wismutu Karl-Marx 4. Legia
10
9-5
-Stadt, Łazowianki La:zy oraz łód:z,..
5. Lech
8
9-5
kiego Kolejarza. Pierwsze miejsce
6. ł,KS
&
9-8
i to jak najbardzie j zasłużenie
7. Jagiellonia
8
6-5
wywalczył zespól gospodarzy . tre8. Pogo n
i
9-10
nowany prizez
'Włodzimierza Tu 9. Śląsk
7
5-6
ryńskiego. Kolejuz pokonał MlaJO. WIDZEW
6-7
6
di Pl'll«• 8:0, Ła.zowiankę 11:0 i
11. Stal M.
5
9-10
zremisował 0:0 z Wi.smutem .
Na
12. Wisła
4
8-11
drugim
miejscu uplasowała się
1.3. Szombierk i
4
12-17
dru.żyiia z Kar1-.Ma.rx-St4'dt. która
14. Olimpia
4
6-11
musiała u&tl@ić
pola ło<lD•kom
15. Górnik Włb.
3
3-10
gorszą ró:imlc11, bramek·
16. GKS Jastrz.
o 0-9
Tak więc Kolejarz zdobył puchM'
ufundowa ny przez dyrektora Wycbowywal i się jak debiutanci , onie· działu Kultury Fizycznej Urzędu
śmieleni interwencj a.mi nie ta.k do- m. ł:odzi - Henryka Grendę. NajskUJtecmtiejszą z:awodni~ką turnieświadczonego, jak oni bramkar'Za
GKS - Kretka. Pitka jakoś była ju została Urszula Błaszczyk
· 6 bramek. a w zespole Kole,jarza
nieposłuszna.
nogom widzewski ch najlepszą
zawodnicz
ka
byla
Beata
gracz~'.
Tru(lno leż wytłumaczyć
„zagubien ie sic" widzew ldej de- Rogut·
fcns~·w:v w 42 minucie sobotniego
Turniejow y mecz Kolejarza
z
meczu. kiedy to niewiele brakowa- Łazowianką wlic.1:ony oostał rówło, aby gos1>0darze utracili bramkę. nież d-0 drugoligow ych roZJg•rywek
,
Ocl nieszczęścia. uratowal:t ich przy- w których łodzianki są zdecydotomna intt>rwenc.ia Walczaka., który zdołał wybió pilke głowi\ z linii bramkowe. 1 oo strzale Kuśmier
skiego.

W turnieju przenrowa dzonym )N
hali przy al. Unii z okazji so-le'!ia
triumrowa ly koszykark i akademickiego zespołu Kibirikszli s („Iskra")
z Wilna zwyciężając w decydu.iąeym
spotkaniu LKS 93:74 (52:38). U>dz'.anki ustępowały wyraźn i e zespoi.owi litewskiem u. zarówno sprawnością iak i wYSZkolen iem techni=vm. Koszykark i z Wil.n.a im·
ponowaly znakomitą celnośc i ą. żad
na z zawodnicz ek
wileńskich nie
mo.e;ta być pozostawio :ia samotnie
pod koszem. bowiem każda z takich sytuacji koflczyla sie celnym
rzu1em.

Odbył się kolarski wysc1g uwodowców „Trofeo Ba.racchi", uznawany za nieoficjaln e mistrzostw a
świata w jerozie parami na czas.
Zdecydow ane zwycięstwo w tej
prestiżowej prl>bie odnieśli polscy
kolarze Lech Piasecki i Czesław
Lang, któny pokona.Ii 96,6 km w
czasie 1:55.19.
N:.1 mecie
Polacy okazali się lepsi o blisko
2 minuty od szwajcarsk iej pary
Gissige1·, Stutz. Trzecie miej.sce,
ze stratą 2.06 do Piaseckieg • i
Langa zajęli Francuzi l\łottat i
Marie, a na 4 pozycji sklasyfiko wano mistrza świata zawodowc ów
Włocha. Fondriesa, który jechał z
Australijc zykiem Paiperem. Strata 2.14.

•

•

W Nowosoln ej rozegrano druży
nowe mistrzostw a okręgu łódz.kiego
młodzioków.

Zwyciężyła
czwórka· łódzkiego
Orkana (P. Otocki, T. Adamski, G.
Kidoń, A. Uznański), która dystans
30 km przejechała w czasie 45 minut i 2:> sekund. Drugie miejsce
przypadlo LKS Pawlikow ice (W.
Jeżowski,
1\1. Bednarkie wicz, 1\1.
Pleszko, M. Kędzierski), a trzecie
łódzkiemu Włókniarzowi (K. Wichmajer, M. Prusinows ki, M. Chojnacki, R. Chomicki), który wyprzedzi·! Tramwaja rza, Społem i Polonię Andrespol . Wyścig ukończyło
14 zespołów.

PUCHAR DLA KOLEJARZA

ze

Bełchatów

2:0 (1:0)

GOSPODARZE LEPSI
1:8 - Kas#elu (:; min.), %:6 Kowalik (81 min.).

PEW NA RĘKA
I CEL NY RZU T

WIDZEW: Bolesta - Swią,tek, Wewiór, Walczak, Cisek ChaSzule. l\Iyśliński, Putek - Młynarczyk (od 46 mili. Wilk),
Wra.ga (od 71 min. Kiłda.nowicz).
GKS: Kretek - Tekiela.. Powięcko, l\lajer, Ryłko - Miller (od 83
min, Zięcik), Owczarczy k, Laczak, Zimnicki
Ku§miersk i Cod 89
min. Sak). Bicza.k.
•
•
ZOLTE KARTKI: Putek (Widzew): Tekiela, Majer i Kuśmierski
W Toruniu ir.oze.&?.1t'ano Ja:y1teriium
(wszyscy z GKS).
stanowiące I ełJalp wYŚCi~ memoSĘDZJOWAL: J. Eksztajn (Warszaw a). \Vidz6w: 5,:>
tys.
riałowe.e:<> red. Cergowsk iego. ZwyZnów niepowodz enie! Kolejny, poz;ycji .zal(fożo.nych pozhaw-ien ;em
ciężył s. I~ (Legia). NatonleUdany mecz pił:karzv Widze,wa miana pierwszoli gowca.
miast w Idasyfik.ac jl k;ryterium 111ajw walce o mistrzows kie punkty w
lepszy okaw.l
Kryty=e uwagi padlv pod adresię
S. Lilwiński
ekstrakla.s :e Wypada dodać bair- sem piłkarzy Widz.ewa po meczach
(Włókniarz Lódź).
(ww)
<lzo potrzebne punkty Bo to już z GKS Katowice, a nawet Jagiellonie chodzi o lrtóreś z ,,medalo- n1ą. Lodzi.anie lt'I'ali wklowislro wo,
wych" mieise w pierwsroU gowei stworzyli wiele sYtuacji p-Odbramtabeli. ale idzie o sJ:)l'a.we waź- lrowych, a pr,z.ewal'i mecz z k.atx>nieisz:ą: oczekiwaną ..uciecikę" z wickimi „górnik.am i".
W
s.obote
oodejmow ali gó.rniczv izewól z Jawanymi Hderkaroi..
Nie skaciły
str.zębi,,a, · „cze-1'\voną latarnię" eimone w dziewięciu mecz.ach
ani
łlraklasy.
Goście przyjechal i
jednego punkitu i &trzeliły przedo
l,-Odzi w najsllnie;s zym składzie i
ciwnic:zlkom 78 goli (!) nie tracąc
z nowym trenerem Ale czy to
żadnego. Imponujący bil.&\s!
powinno za~koceyć widzewiak ów'!
(S211D.)
Tymczasem . zamiast zapowiada ne1w w niektón'ch gazetach ~e
byl równ:cż beniamine k. po drugie: cyoowaneJ ?o z.wycięstwa, i to za
dop·ero w siódmei k<>lei=e zJ?:e~za- trzy punktv mecz na wi·dzewsk 'm
nioe strzel'.P !!"Ola rywale>m. Na li- stadionie zakończvl i;'e bezbramsle otlnelc:ów wp;15at '!ie Wo.itcza.k, k.owym remi!l"m. Zadowolen
jeszatem bramka orreciwn;k ów „zo- teśmy Jak nigdy, powiedział iszcze„1ata oo::zarowa na". I w·reszcie po rze I z nie ukrywana radością nofrzecie - szcze~liwy !tlrzeloe' qtrzv- wy ot1iekun piłkarzy z Jastrzębia
mat n""rode 2;; tys. 21otvch ufun- trener Cyiran. Przecież mieliśmy w
Z okaz.ii Dni.a K<>le.iar.74 lód.z·
dow.aną Pt'Zez jedna ze z~itts.~ich Lodzi „paść" za trzy
cy dzienni.k.arZJe gościli w Karszmpukty, łym
snółdzielni. ?odzieli sie on za-peiw-- czasem wywozimy cenny
cach, g)dzie ro.ze$.'ali tG!wa.rzyski
remi! ne ta kwota z kolP~<imi. bo prze- dodał n'-e bez '!atysf.akcii.
mecz piłkarski ;: oldboyami tamcież bv? on oetat.nin~. który za;końtejszej Olimpii.
Zrozu.m ial:a rzecz:.
w odmiencz,·1 akcie drużvnv. Ale te zma-r- nym nastroiu bv1 trener Wid7..ewa
Mecz v..-zbudził &!)()re zailntereso tv;i~n:.a n()zrHtawn w iuż sam'VJTI. za· - Cóż z tego, źe mieliśmv
wanie
sympa:tyików pi.l!kMstwa , dla
n-,t:vcz\\'odniknm . 01nott1irrr v
których ecrególną abrakci~ był
re riemis n:t przt'wag('!, ze czesto stwar7.:t•
nodb•·~mkOwP s,·fna<'.ie ~ko
udzial w zespole łódzk.iei „Ka.Cllki"
iest sora\,·ledl; wv Przv odrobinie liśm:v
ro meczu 11 ;„ w:vll'r 3 T'~ mv . 7\<'Vlubianego oowszechn °ie Jana To~cze~c·a Boruta mógł uokillllĆ sie · klo s'.e narz.elvlć
maszewskie~o. Popularny .. Tomek"
na gre l\\·a-ii<'o zw·vciest\1·0.
Casz) kie!!o K'<E':iv o-".) ie'.lmik n;~ ma na
zagrał oczywiście tradycyjni e
w ...
ata:h.-u, a nawet w.pisał sie na lisie
boi~kn rtro Wi"1?.~a '" o«ó!P •'e
nii> kle;. N'" t"·l'<o. 7.P n'n m'l kto
strzelców. Mecz wvgrali
łódzcy
rozee-rać nqki. to n" do'l~te 1 ( nie
dzieruniikarze 5 :2. Karsznicc y kolejarze WY'Stąpili w meczu w skła
ma f.pz kto o<:trzel<>r Rła<lze iak
niewidomy m;"'·'l?v W'lt;:'em. Mlvdzie: z. Kudliński, A. i Z. Gadomscy, J. l\licbalak, H. Pałczyń
narczvkił'm ' Wrao-a. Ek"Oerym enski, J. Ratajczyk , F. Sianowski . J.
tv te 1ednaik. iak to ~·'<lać na
Skalski, Cz. Sk-owrone k, Cz. Ko·
boisku. n'e przvn o•rn ocz-ek:wamieścić celnie plikę w siatoe.
W nvnh korzv-ici.
wałczyk,
J. Pudło, K.
Skończyło się na strachu i szozeTaortanow.a bieżnia i pózostale u- Majewski, J. M.Ca.ban,
składzie
zespołu zmalazło sie aż
T!'tt<lno n;e un<lz'elić rozgorvcze - śli wym remisie. A mialo to być
Piechaeki, P. JadrzadZen,i.ia
5 obrońców i można stwierdzić. że nia A.. Gr„bc--na. Ale
stadionu
łódzkiego AZS. wicki, l\I.
Andrych.
~wycies·tw
ie<lri" uwao za trzv pumkty .. ,
Z. Fikus.
byty arena 1113lw00.ów lekkoa.tlet y- Sędziow.ał:
szóstvrn był oraktyczn ie
Słańdo, l!:'l.. 7.~brakt" w m~e?'n z fTK<;; .T~
H. Kubiak.
cznych. przeprowa dzonych
którv przec;eż ~aia,c w Widzewie c::f.f'?'"";„ ,1~·ń 11;; r1 l\ ~ \l"; ~ił n~n..,..„.,..f~
pr~
7~WIESI.A W WROBEL
Rewanż
:r.a rok. tak.te w Karsekcję la LKS, z ak.azii jubileurów·nież <leb:utow.ał w ekstra.klae ie
<ww)
6ZU tego klubu. Wystąpi;lo 200 ~ sznicach.
iako defen<.or. Plan vvywiezien ia z
wodnic7Jek I zawodnikó w zarówno
Kr.akov>a orzvnatmn 1ei
iednel(O
z
klubów m~e~i<>nu cenbralnepunktu n'e oowióclł sie zatem. Być
go iak również :r; i!l1nych
może. że na taki p'l"'zebtee: v.<Vl(]awoiewoo.ubw.
rzeń na bo'sku miała woływ szvb·
B
ie.~
na
1()0
m
wy1'11t'al
legioni11!a
ko utracona bramik·a Gospodarz e
AUXERRE PRZED PARIS SG
ZWYCIĘSTWO BAYERNU
z. Jakimowi cz - 10.55 (W elimi- 19-letnia tenisistka RFN S. Graf
\\"V~ali wiec zaslużenie strzPlaia.c
nacji mial
sek.). Blel jest trzecią zawodniczką w historii
drue:ieeo !!"Ola w końcówce. Radzi
Wyniki 11 rundy I ligi piłkar
Wyniki 7 kolejki ekstraldas y pił p.ań wygrelaczasM.10.43
tenisa, kitóra wy.grata ., Wielkiego
c;ie w tvm m'elscu s-konstatować. skiej Francji: Cannes
karskiej I ligi RFN: St. Pauli - 12,01 sek. W skolw Zep (Start) St.
Etienwzwyż trium- szlema", zwyciężając w tym saze nie tylko w sp01'cie naileos!fą
FC K.aistersla utern 1:1, FC Koeln
mym roku w międzynarodowyeh
bronia . i"ąt ~tak.
(sz.) ne 1:1', Auxerre - Lille 1:0, Paris - Hamburge r SV 1:2, Stuttgarte r f.ował l\I. Skirok (AZS L.) 'D't'Zed Z. mistrzostw
ach Australii, Francji,
Kiwaśn.iewskim (W.a.r61Awianlta) SG - Tuluza 2:1, Monaco ~ Ni- K. - Bayer L.
1:3. Bayern M. obaj oo 2.10 m. W 1koku w dal Anglii (Wimbledo n) oraz USA.
cea 1:1, Bordeaux - Marseille 0:0, Borussia :\T. 3:0, Hannover 96 - najlepszą
Przed nil\ udało się to tylko
ok:azala sie I. I>Qpier.ata
Werder B. 2:2, Bochum - Ein- (Start) - 6,17 m. Biel? na 110
Caen Sochaux 0:0, Tulon m Amerykan ce M. Connolly w roku
tracht
F.
1:0,
FC
Nuernberg
ppt wy~al T . Na~ór'ka (AZS L.l 1953 i Australijc e M. Court w ro1. Zagłebie L.
12 11-4 MontpeHi er 1 :1, Lens - Lava! 0:2,
Karlsruhe r SC I :3. Bayeł' U.
- 13.83, na 800 m pierwszy był ku 1970.
2. Gwa~·dia W-wa
10 7-4 Metz - Matra Racing 1:1, Nantes VfB
Stuttgart
0:0,
Waldhof
M.
E.
Malecki (Za.wi~a B<ll?.) - 1.51.15,
W finale open S. Gra! (nr 1) po3. Zawtsza
9 6-3
Bornssia
Strasbourg
D.
0:3.
2:2.
w rzuc-le oszozenein
4. Polarna
D. Adamus konała G. Sabatini (nr 5) 6:3, 3:6,
9 l~
(Sląsk
Wr.)
6:1.
69.80
5. Górnik P.
m.
Bieir
na
9 10-9
W tabeli prowadzi Bayern Cl-Io- 200 m wy~at wychowan
Czołówka: 1. Auxerre 23 pkt..
6. Piast N. R..
Fiaalowy mecz trwał 1 godz. i
ek z:luń
8 7-6
nachi um prze-cl. Bayerem U erdin- skowolski el Po~:on i L. L<!Foch.a
7. Odra W.
- 42 min. Graf wyszła na kort bar8 8-8 2. Paris SG 22 (10), 3. Marseille 20 gen (ob ie po 10 pkt.)
i
VFB
Stutt21.31. wyprzedza iac
8. Chemik
J. Cecherza dzo spięta i popełniała znacz.nie
7 6-3 (11).
gart 9 pkt.
(Start) - 21.49 sek.
9. Zal(lebie :wlb.
(wrb) więcej prostych błędów niż :tw.ykle.
6 8-7
1-0. Arka
6 5-6 ~FFF./F/FF/F/f//F/.////-'-'-'-'''-'''-'//.r,r.rf.r,r/f/FfF/,/f-'-'-'-'-'-'///F/F-''''''-'/FFF/FFF/f/f//,r/
//_,,,FLT-'
/f//fT-'-'FF..rF-'-'-''-'-'F//FIII,_,,
11. Ślęza
l'i
5-7
12. Radomiak
5 •6-9
M:E~NEA NA STARCIE
zmniejszo na o dwie o.wby. z P<>Ze 161 zgłoszonych do udziału w Letnich Igrzyskach XXIV
Bcołtyk
5 &-9
wodu kontuzji do Seulu nie wyOlimpiady w Seulu, której inauguracyjną uroczystość obejrzy14. Moto Jelcz
4 6-7
Szesnaści• lat upłynęlo od czasu jad14 sprinterka E. Kupnyk
oras
my na ekranach naszych telewizoró w w 11oey z soboty na. nie1~. Stilon
4 5-B
gdy w Monachiu m P. Mennea :ro.o- ciężarowiec P. Krukowsk i.
dzielę, wycofała się ostatecznie skromna liczebnie ekipa
16. Piast G.
4 6-12
Madabył &wój pierwszy medal olimpijski
gaskaru.
- brązowy w biegu na 200 m. PóźZe względu na to, że mi~ Jut
niej w 1980 r. był tez złoty w ostateczny termin zgłoszeń
imienWYNIKI GRUPY 11:
Avia •
Moskwie.
Obecnie
36-letni - włos- nyC'h do startu w igrzyskaeh , nie~
'
Stal' St. W. 1:1 (0:0),· Lechia. - MoPozostali
ucze3tnicy igrzysk nie- Podobno wśród podejrzany ch są ki rekordzist a. świata na tym
dys.- możliwe jest zast11pienie tej petor 2:1 (0 :1), Górnik L, - Boruta mal i;ą już w komplecie w stolicy czlonkow; e
impil!!k'eJ
ekiipy tansie wystartuj e po raz p iąty w chowej dwójki przez innych spor1:1 (1:0). Karpaty - B1· oń · 2:1 (1:1), K01·ei Płd. Wśród nich także spor- szwedzkie j na ol
Seul.
igrzyskach ! W Seulu weżmie udział Łowców.
Hutnik li:. - GKS B. 2:0
(I :O), towcy polscy.
znów w biegu na swym koronnym
•
tomil - lgtoopoJ 1:5 (1:2), Górnik
To dopiero początek afe ry. l\lyś- dystansie i będz i e pierwszym w
Na olimpijski ch arenach ostatnie
K. - Stal Rz. 0 :0, Resovia - Za·
W sobote w Urzęd2iie Rady Migłębie s. 0:2 (0:1).
prace kosmetycz ne, na boiskach
nistrów wiceprem ier :I. Kozioł
treningow ych, w halach i na to!ll'ZY.ląl
kieroWiniObwo
l)O}skieJ
1. Zagłębi• S.
11 lo-i rach kolarskich i regatowyc h treekipy na Letni• Igrzyska 011m2. Stal St. W.
11 14-8 ningi w pocie czola. Równo za typi,skie w Seulu.
3. Igiloo-poł
11 16-4 dzien pierW1ze gorl\(:e momenty rywalizacji o olimpijski e medale.
4. Stal Rz.
9
~
W trakci• &potkania przekua:i o
5. Resovi.a
8 7-6
informacje o przycotow anlaeh polSZWEDZI
PODE.JRZ
ANI1
Avi.a
8 7-6
skiej ekipy do i~ je.i !ikla•
T. GKS BELCHAT OW 8 ' ł-4,
dzie, szansach i nadziejach . ChaPolicja szwedzka zakomunik owarakteryzuj ac polską drużynę A.
8. Mo.tor
7 10-5 ła, że po blisko 2 latach
dochodzeń
Kwaśniewski
powiedział
9. HtJtn·k
m.in.:
7 9-8
jest na finiszu sprawa pI'2emytu lę, te dotknęliśmy tyiko w~rzehoł historii sprinterem , który „zaliczy" ,,Jest w niej
aż 130 debiuta.ntó w,
10. Lech:a
7 S-8 do Szwecji i sprżedaży środków ka góry lodowej
pi
powiedział
ęć
olimpiad.
a wielu reprezenta ntów nie prze11. Broń
fi
6-S d<iplngujących. Aresztowa
no już 30 prokurato r J. B.l<>rck ujmujący
Mennea nie weźm ie . natomiast kroczyło 22 roku życia. Spodzie12 Górn'.k K.
fi
4-6 osób związanych z
s.ię tą sprawą. Na ruie nie padły
tym
procedeudziału
w
aztafecie
4Xl00
wamy się, ze ta sclolna młodEid
m,
w
13. Karpaty
f\
9-13 rem. Skonfisko wano 200
kg niedo- jednak żadne nazwiska. Od 1987 r. kt6rei miał ewentu3ln ie bie.gać.
zdobędzie w Senlu tak
Potrzebne
14. BORUTA
... 1-5 zwolonych specyfików ,
głównie przywóz do Szwecji i rozprowaBEZ LUPRZY K
w sporcie doświadczenie i włączy
at.roidów anabOlicz. nyeh wertoś~I clz&nie a.na.boUków jest bowiem
tli. Stiomil
:i
I DV..lOW SKJEGO
lię cło rywalizac ji o medale po4I m1Is k'oro1l (809 tys. dolarów). t:abronione .
15. Gómik L.
1
Polśe ńł;p& elimpł)lk.a została czu ttut~nef ol.im11łab"
'.
łaśkiewicz.

- Boruta Zgierz 1:1 (1:0)

1:0 - Klemuk& <%4 n1in.), 1:1
\'ro.i{czak (68 min.).
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