
·w„ Jaruzelski 
przyjął 

·P. Djułgerowa 
te bm. I sekretarz KC PZPR, 

premier, gen, armii Wojciech Jaru
:aelski przyjął zastępcę członka Biura 
Politycznego KC Bułgarskiej Partil 
Komunistycznej, przewOdn!cza~~~~ 
Centralnej Rady Związków Zawodo 
wych PetYTa Djułe:erowa. który 
1'rzebywa w Polsce na czele «>fł-
~jalmej delegacji związkowej. 

W czasie spotkania dokonano wY· 
-miany poglądów na temat roll 1 
nadań członków part!! w zwlązka-:ti 
SlliWodowych, Podkreślono rosną"' 
rolę związków w ksztatłowanlu wa
runków tycta ludzi pracy, w l'02W-:-
ju demokrac1J robotnicze! oraz w 

· ~yi:lu społeczn~gospodarctym k·ra 
j'u. 
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Spotkanie W. Jaruzelskiego I FORMACJA O REALIZACJI 
. z kierownictwe N TA - IK ZJAZDU 

n bm. w tJałaea Staszica w Warszawie odbyło się spotkanie kie
l'OWBietwa Polskiej Akademii Nauk z I sekrt'tarze411 KC PZPR, pre
mierem. gen. armii WoJeit-chem Jarutel~kini i to'\'llariyuącyml mu 

· 11rzedstawiclelami kicrownlrtwa no!H~l'1.nP.Jl'o kraju I rzą;dn. Głów
nym celem spotkania bvło omówienie najlstotnleJszycb czynruków 
łecvdu.iacvch o rozwoju nauki w Polsce oraz niPzbędnycb warnnkow 
dla zwiekszonel:'o oddziaływania wyników badawczych na postęp gos-
Dodarczv i społeeznv kraju. · 

otwierając spotkanie prezes PAN. 
prof. Jan Karol Kostrzewski 
stwierdził, że środowisko naukowF 
w pełni jest świadome odpowie 
d.zialności, jaka na nim ciąży wo 
Hec społeczeństwa. Nowoczesnym. 
rozwiniętym gospodarczo państwem 

POMNIK PATRONA 

nie można kierować bez udział\/ 
nat.kl. Nauka nie może rozwljac 
się w odosobnieniu, z dala • ..i 
spraw politycznych, społecznych 1 

gospodarczych budującego socjalizm 
-

(DatnT ciu na str. I) 

II 

(hifor1nacja 
W sobote byliśmy świadkami 

IllOntażu oomnika pierwszego ore
zydent:a RzeczYOO:sPOlltej - Ga
briela Narutowicza. Brązowv od
lew ełowv tei wvbit.nei P06t.ac1 u
mieszczorio na cokole przed budyn
lliem ll Liceum Ogónokształl'ąef)gO 
w Łodzi orzv ul. Nowej 11/13. Pt·e
gydent Narutowicz jest od !929 
roku Patronem tei. fednei z n.aj
.t&rszvch łódzkich szkół średn.eh. 
. In.icjatvwa wvstawienia p0mnika 
lll'Odziła sie Pieć lat tern u oodcz.as 
obchodow 75-lecia II LO. Odbył 
•ill wtedv ziazd absolwentów szko
łv. w którvm uczestniczvli orzed-

stawiciele zakła<i6w patron.acltlch. 
Wsoótnie oostanowiono ufundować 
oomo,ik orezvdenta. Proiekt wvko
n.ał artvsta rzeźbiarz - Wacław 
Wołosewicz. W ubleełym roku au
ł.or oroiektu zmarł l rzeźbe d<>
kończvll - Kazimierz Karpiński i 
Antoni Bilu. 

Brazowv odlew irłowv Gaibr~la 
N'arutowicza wvkonianv w Zakładzie 
Hydrauliki Siłowej w Łodzi, a 
!'ranitowv t"okół orzveotowali pra
cownicv Szvdłowlecklcb Zakładów 
Kamienia B11dowlanego. W sobotę 
właśnie n.astąpił ostatnl akt buci<>
wv oomnika dłuf!o oczekiwany 

foto: A. W ACH 

I KRAJOWEJ KONFERENCJI 
DELEGATOW PZPR 

D;ilenntk "RzeeztJospolHa• publi
kuje w numerze z 31 kwietnia, 
przekazana ursez Blare Pra&ewt' 
Rz~du informacje o stanie realizacji 
ustaleń IX Zlazdu PZPR ujętych 

pr z.ez nauczycieli uc.w.iów II LO. 
02rornnv „Co.lęs" - dźwi.iz Przed
siebioratw a Transportu i Sprzetu 
Budowlaneeo w Łodzi, doPOmógł w 
ustawieni.u &!ranitowvch brył co
kołu. Montażu dokona1i specjaliści 
z Szvdłowieckich ZKB: Jan Grze
buła, Józef Tomaszewski (monto
wali łuż oomni.k.i Władysława Rey
mont.a ·i Leon.a Schillera), Stani-
1ław Karaś I Zdzisław Rózga ood 
nadzorem kierownika działu mon
tażoweiro - Jana Soanewskiego. 

Jak nas p0in!ormowała dyrektor 
liceum - Wiesława Małkiewicz -
odsłen.iec!e oomnika patron.a szko
łv nastaoi 5 ·ma)a. Tei?o dni.a od· 
bećl.z.ie' sie- również rn zjazd. ab
solwentów II LO, które w tvm ro
ku obChodzi iubileusz 80-lecia. Wa:r
to orzvp0mn!eć. iż w 1904 r. za
łożył szkołe Józef Radwaf>.ski. Po
czątkowo orzv ul. Cea:ielnia.nei 11 
(Jaracza) było ta P,ryw·atne Gi.m· 
n.azju.m Męskie Filologicwe. w 
któr'l"Ill PO ·raz pierwszv w Łodzi 
worowailzono · ools'kil iezvk w:Ykła
dowv. Do szkołv ucz~zczal! też u
czniowie zwoln.ien~ z Ln.D.yc.h i?i.m· 
11azi6w za udział w •trajk,aeh w 
1905 roku. 

W 1929 r. nkołe upaflstwow1ono 
! nada.no łei im.ie pierwsze.J?o rire
zvden.ta II RZec2VPOl!IPOLitei. Po woj
nie - tuż la.Jro Il Liceum Ofo(ól
nokształeąee - miteśeił.a •le ooczat
kowo w budv11.lru DrZT ul. Tvgo
wej 63. a od 1965 roku w JIOWyDl 
ob!ekci~ „tyslaclatld" J)rzv ul. No
wej 11/11. 

•••• 

w rzą;dowym harmono!l'ramle, • 
takie o pod.letych przez rzad d11la
łaniacb PO Krajowej Konferencji 
Deler;atów PZPR. Oto skrót te.i In-. 
fotmacJI. 

Rzadowv harm~ram reallza
c}I ustaleń IX Zjazdu objął l02 
tematv składające &e więcei niż 
z iednel?o zadani.a I wvznaczał 
człoo,ków rządu odpowiedzialnych 
z.a ich wvkonvwanle oraz tel."Illi.nY 
realizacii. W zakres prac t'Złldo
wvcll w tvm wzl?ledde wchodziły 
rn. in. opracowanie !egl.slacyj.n.e 
o charakterze 01?ólnooaństwowvm, 

(Dalśż.v clae na sir · 2) 

W Sejmie uchwa)ono . ustawę o u
stanowieniu .,Medalu 411-lecia Polski 
Ludowej" Zdjęcie przed.stawia pro
jekt ustaDJOw!onego m~alu. Auto
rem projektu Jest artysta pła.styk 
Edw&nl Gorol, -

CAi' - D. K.wlatkowsld 

Następne wydanie „DŁ" 

ukałe się w łrodę, 

2 m1J1 br. 

okoju 

„„ 

· Przecł 95 laty D Międzynarodówka ustanowiła Pierwszy 
Maja )Ho Swięto Pra.iy, a jednocześnit> jako dzieo walki 
o robotnicze prawa· Da'ę tę wybrano, by upamięinii' rocz
nicę początku strajku robotników amerykansk.lcb w l bicago, 
Dodajmy - strajku zakończonego czteJ') dęl później krwa
wą rozprawą - wielu Ot'llanlzatorów tego strajku stracono, 
wielu skazano na ciężkie robuty, Przez następne dziesięcio· 
lecia był to dz(eń walki. robołnlezycb pochodów, strajków. 
Już w 1892 r. 61 wyra7 'iWeJ rosnącej !lily proletariat Lodzi 
demonsłr11,Mc wolę poprawy warunków pracy I tycia. De
._oastrac.ła ła 1i\'eszla do historii jako ,bunt łódzki". 
tł'o6em , •tępo'Mdy kolejne maje. Zmi~iały się hasła, 

..._ •• J ,.,. •le po~a~ •wsze "11,.-lętaml ~alkJ. W 
Pólsee Ludowej, kiedy klasa robotnicza stała sle begemo„ 
nem, zmienił się charakter pierwszomajowego święta Każ
deg(J roku na ulice miast WY<'hodzily wielomilionowe mani
festacje, by . wyrazić swoje patriotyczne uczucia, ukazac 
przywlązanito do przemian społecznych i politycznych 

. W tyni roku, roku jubllenszu Polski .Ludowej, jej 40 lecia 
·8więto Pracy ma szczególny charakter - przeżywam3 trudne 
lata, kryzys !:IJSl)Odarezy daje się we maki w kaidej pol
skiej rodzinie, ale przecież nikt kto rozsądny nie może za-

. przeczyć, ze minione łlł-lecie to okres wielkich dokonań, 
Jilstrirycznych przemian. Wystarczy rozejrzeć się wokół sie
bie, by dostriee to · w!lzystko, eo w mozole, wielkim trudzie. 
dzięki pracy naszych rąk i umysłów stworzyliśmy dla siebie, 
naszych dzieci i wnuków· 

Za słusznością obranej drogi. za socjalizmem świadcz~ 
nie tylko · dziesiątki . nowych zakładów 9rzemysłowych prze
budow.ańy I unowocześniony kraj, ale także, a możt> nawet 
przede wszy'!tkim nowe stM""unki społeczne, zrównanie szans 
zdobycia oświaty, dost.;-pno>§Ci dóbr kultury, wyzwolenie ro
botników od strachu przed przyszłością swoją I najbliż
szych. 

Jeśli 'dzli wr6r polityczny głosi, że minione 40-lecie to 
pasmo porażek i błędów, chociaż tych · nie brakou ało, to 
w gruncie rzeczy .chce nas okraść z owoców nasze1 pracy. 
Chce nam wmówić, ze wszystko to eo test. co działo sie na 
naszych oczach to miraż, złuda, fatamorgana. Zade11 rozsą
dny Polak nie da się oszukati, bo to jego praca, irgo pot· 

Dlatego wlałnie mlłiony wyjdą na ulice miast. miaste
ezek I wsi, by pokazać światu przywiązanie do Ludowc1 OJ
ezyzny mimo trudności dnia powszednieg~. Dlatego te'i tylko 
rarstkl ładzi, tJOzostający na usługach obcych mocodawców 
będą usiłowały sla.6 zamęt. zakłócić piękno I spokój tego 
wspaniałego święta, Jakim jest I Maja Nie oni jednak zde
cydują o przyszłości naszej ojczyzny. Zdecydują o tym cl, 
kt6rzy dla niej pracują, bo jak ktoś mądry powil'dzlal -
krzyczeć „nie pozwalam" ło bardzo jałowe zajęcie. 

. . '·~ ~ ' „ . }. łr ~ • - ,. - • ' • • „ 

SPADKOBIERCY 
Powojenny polski bilans w . całym ocromle strat 

:aawlerał też 38 proc. zniszczonych lub zdemontowa• 
aycb szlaków kolejowych. łS proc, zburzonycll mo
•tów, nie nadających się 'iclo utytku, -6 tys. pau.)"07 

SÓ~ i• 60 tyS. wagonów. Odbudowa kraju salet~a -W 

snacznej mie1·ze od sprawnie działającego tran•p?rt~ 

koleJuwego, a ten - od kwalifikacji 1 pośwłęcelna 

łudzi w mundurach PKP. HENRYK KMIEC "4gt.<i~ił 
dę 110 'pracy w parowozowni Łódż·Kallska w 't~łi. 

r.- Miał wówczas li łat, ale wtedy wielu takich Jak 

on stawało się, spadkobiercami ponad stuletniej ir'.ł- ~ 

dycjl polskich kolet telazn}•Cb. • -..:• • ' 

S am n.ie wiem, skąd rni &ię to 
wzięło. Urodziłem sie ood Łowi
czem 9 kilomet rów od szlaku ko
leiowego. W rodzinie nikt itole,1'8.

rzem nie hvł ale w sz.k-0lnvm wvota
eowaniu na temat. . Klm chciałbvf zo
atać lak dorol;niesz?" bez wahania na
pisałem: tna'izvnista na kolei. 

W czasie ok1ma<'ii hitlerowcy wywozi· 
t! na.~ - kilkunastolE>tnich chtopak6·.v -
do svnan.la okonów. Bvłern dobrze z.bu
dowanv. dobl"ze dawałem &obie rade z 
łopatą. Tvle że· Po wojnie doota!em od 
~ robotv skurczu ściel?ien rąk. M~ałem 
-6 l&G vt łl.ee1.un.. W GlQVł!Zdo, Ata W 

. ?f~ńcu lesienia 1M6 '.roku _zapisałem ·· .i~ 
dó szkołv za wodt.>wei orzv oar-0wozown1 

' 1M1 • stacn !?KP Ł.ódź ·Kaliska. Uczyłem 
s~e ·ta.n •na .ślusarza. 

S.ooró ' t:il'acowaliśinv w warsztatach 
Órzv Parowozach. Nim przyszły pierwsze 
dostawv PT-47 od .Cegielskiego", na.pn
wialiś:nv to. co zus'ało oo wojo.i~ „ . . 

Szlaki kolejowe w ok:olic.aeh · ŁOO:zi 
zbytnio nie uc ierpiały. Zniszczony był 
tvlko most na Moszczenicv za Swędo• 
wem. na trasie do Łowicza. Najwazniej
sz.e bvło iedna.k ul'uchomienie linii da
lekobieżn vch. We wszvstki<!h kierunk.ach 
~ U:~UAll' ludzL PGfwr.aclil a w.ł· 

••• 
lik.a. 11 'obozów: s rob6t · w Niemcz.ech. je
chali n.a Ziemie zachoc!Jnie. Starsi wi
dzieli to n.a własne oczy, młodzież zna 
tak.ie obraz.ki z filmów. Podróżowano ca-

. łvmi !'odzin.am!. z dobytkiem i inwen
tarz.em. Pal"Owó:I: ciągnął co tam . się 
dało do " nieao doezepić, ale najc.zęśclel_ 
to".varowe wa.i?<llllY· 

Wszvstkiel?o dob.rze n.ie pamiętiaan. By- ·: 
Iem przecież jeszcze młokosem. Cieszy
łem &ie - i.ak wszyscv - że worn.a 
ske>ńczoma. źe nie ma Już !lł<>du. ze bę
de miał fach - ciężki ale taki, j.ak 
chciałem. Drol'(a na parowóz wcale zresz
M • ~J'ła łatwa. a apra.i;:niony patent 

maszvnistv odległv bardzo, To tuż prze
cież miał bvć ten szczvt marzeń. 

Dooiero w 1950 r zoot.ałem palaczem. 
Trzv mie&iące terminowa.ni& :r. łopatą 
orzv kotle Parowozu. ale już n.a torach 
już w ruchu. Wkrótce potem }ako po
moon&k ooJ.echałem w młodzieżowe] bry
eadl%!e n.a PK-1-18 do Wrocławia. Był to 
ooclu dalekobieinv. osobowy, a.Ie 
iakbv - ,,wrorcowy", Młodzieżowa bry
gada ZMP „mwslała" jeździć bez opóź, 
nień. Ale też Parowóz ciąlltlał nowe „pul
many", a na podmie.is)dch trm>ach do 

(Dalszy cilur n.a str. 3) 
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e ZWYCIĘSKIE MECZE 

ŁÓDZKICH PIERWSZO

LIGOWCÓW: 

Widzew - Górnik 1 :O 

• Szombierki - LKS 0:2 

e REMIS WLOKNIARZA 

I ZWYCIĘSTWO ST AR'IU 

e 4 MEDALE POI SKJCH 

ZAPASNIKOW NA MS 

e NIEPOWODZENIA 
KOSZYKl\REK 
W PUCHARZE' LWI 

e W BIEGU SZLAKIEM 
BARYKAD 
TRIUMF'OWALI GO~CIE 

(Szczegóły I dalsze wiadomośe? 
sportowe na str. li) 



~owe 
pOłskiego 

aspekty 
zadłuże.nia 

Omóltienie wyltiadn 
Departąmentu Zagranicznego 

J dyrektorem 
Ministerstwa Finansów 

„Ży'Cie Warszawy" z 30 kwlietnla sam&~:ccu tekst ro.7imOWl,Y sw•
a:o d!ienmik-ar1.a z dvrektorem Depa,rtam.ent·u Zagl.'1Sllicz.n.e20 w Mini!-
111t.aratwi:e Fina.MÓW - Zbignil..ewem Karcziem. Wywiad n<J& tytu.! 
• ,);"owe aspektv POlskiie.l!o zadłużenda". 

Pi.el!"WM:ie pyta.n.Le dotyczyło Isto
ty zawarte.l!o właśnie w Warszawie 
ws:eo11e1tn ooro.z.umle11ia z t>rzed
.sta wicieLa.m.i 500 b·an.ków komer
cvinYch nt. nasze!!o zadłużen.ia. W 
p o-prze<lin!ich latach zawarte llOStały 
ir: tymij bal!likami tnne 3 po rozum.ie
n1.a. Ob~ne obe)m.u1e lat.a 1984-; 
1987. W ten l!lpo<Sób · całość polski~ 
go zr.dłuż.en.ia w stosu.nilm do ban-· 
ków komercy1j.uych będztle 7lrestruk
tu:vzowana, co o:zmacza przP-łoze· 
nie znacznej części naszych płat
ności. od których będz.i.emy mlllS'ieli 
joon.a.k pła c:ić od.setki. 02lna cza to 
faktycz.ne odciawniie oolsit.iego 
b'ilan1Su, poruiieważ prWWtWamy ter
rr.ii.ny .Sptat o 10 lat z 5-1etnim 
okresem kaide<!JJCji, w stosunku do 
term:inów UJStalOlllYCh poodcz.as poży
:z.an;a Pien.iedzv w latach sied~m
dlliie.si~tyich. Jako że jest t.o d-0op1e'!'() 
pot-;J.zumi.en!i.e wstę,pne, mu.s.imy te
raz poUIZga<liniać przede w.sZiylstlcim 
:r. 500 banikami n.a.sze rozliezienia. 
Następnie zawli-eirać. b1,>0"Zlie~ . n.o
we umorwy z wierzycioelamd :r. n°" 
wymd terminami spłat. Musimy 
również przygotować nowe pororz;u· 
mfonia ckltyczą.oe równoJeg?oego za. 
ciągni.ęc:ia pr"Le"z Polskę nowych 
k:·e<l(ytów. P01JWIO<li to odciążyć nie
co gospodarkę, gdyż prZy111ajmindej 
przez na-jbli:l:.sze 2 lat.a nasze za.. 
bo'll."iązarri.a w stosunku do tych 
banków, z ~rym:! podpis?Jemy u.
mowy, będą n:iższle od kwot. jakie 
lie ba1n.ki postawią d~ n.a'6:2lej dy15-
p.oeycj1i. Oddech te.n musi jedna;\t 
być wlaścilwie wyk<J<r7'}'5ta·n~ . Pl'ZC· 
klada.nfve z.obowią.z.ań nie joeet bo
Wti·em cnotą. lecz trudną I l~ 
wną konńie-cz.nością. 

Nas~nie cl(yir, Karez ustosu.nko~ 
wał IS:ię do kwesbi~ negocjacji 
etrony połsk1ej z t7lw Klu·bem 
Paryskim i wy·j.aśnd! kogo rep-re
zen tuje ben klub. Je-.st to niefor
malna instytucja grupujl\C<I przed
etawiicielii i-ządów. glów'Ilych wlie
rzyd.elu danego kraju. 

Dla każdego dlużnilta skład klu
bu jest wlęc i.nny. Obecnie, w przy
padku Po.lski, w negocjacjach w 
iramach Klubu Paryi.slciego ucz.e&t
n.icz.y 17 państw. Ro-2llllowy doty
czą sposobów ro:DW'iązai!llia polski.e
go zadtużeinda gwarantowanego 
przez rzą>Cly. a dokładniej usta.lenia 
nowych wydllu:l.t>nych termiinów 
111ptat. 

Na su.gestię dzi.en.niikana, iii w 
llW'i~u z podjęciem NZlllÓ\il:' z 
klubem mo.żn.ą r<>-ZU:lll!i~. U .~
nie ule.glo stanowlslro wi&rzycleli 
Polski, w tym USA odnośnie pro
blemów nasz.ego w.dłużendll Z. 
Karcz J)OW'ied7.iial: - }eśli teru bez 
żadnych warunków w.stępnych i 
poli.ty•C7ln!Ych. kraje zachodnie z 
własnej in:icjatywy pcxlejmu.ją z 
na.m:i rozmoWt)1, kt.óre same 2Jel"
waly w &tyc=iu 1982 r„ to na 
pewno jest l;o ewolucja poglądów. 
Szkoda ty·lko że na pr:oowagę roz
sądku nad p-0liitycznymń .emocj.amd 
cze k.aliśmy aż 2 Ja ta. Prnede-ż pro
blemu długów, nikt poz.a d!łużnj~ 
klem i wierzyci.elem nde j-est w 
stand.ie rozw:i.9jz.ać. 

DYlJ.". Ka.~ n~e zgOO:nil się s <>· 
pitni ą, te Po.Lsika po za wiie;;z.eni.u 
rozmów w sty-czn.iu 1982 r. wstrzy
mała obsłu!!e kredytów ltWaran~o-
wanych prmz rządy. Na pod.jęU 
wobec nas sa.nltcj<e nie odpowlle
dzieliśmy sankcjami. Zgod:nje z de
klaracjami polskkh władz i "ogó·l
nie przyjętymi normami prawa 
mlęd.z.ynarodpwego, realirowaliśmy 
nadal nasze z<~bowiią,?.ania. N.ato
mi.a.st etopnio'A<-.e opózni.am.e, a na
stępmie zawi<E!IS'2'Jeni-e w końcu 1982 r. 
naszych pła tno&:l wy1n!likalo bezpo
średn:i>O ~ "k.ut~u oiwych o<>li-tyez
nych decyzji krajów N ATO. Gdy 
w latach 198(}-82 n.e.gocjowali.śmy 
z Klubem Paryskim warunki spłat 
zaoiąga.nych ~edytów 2l.'łklad1aliś· 
my no.rma1ne sto.sunkl tl.n.ansowe i 
gospodarcze z wii<erzycleta.mi . w 
orzvsz?ości, w tvm m. in. nowe kre
dyty towa!·owe rzedu 3-3.5 mld rlol. 
roczn:iie Zgadz.al:i się z tym rów 
nież wie."Zyciele. Na to-miast na sku. 
bek wspo.m'1lia1nych reGt-ryikcy)n'Ych 

Dnia 27 kwietnia 198ł roku, po 
krótk.ieJ, lecz ciężkiej chorobie 
opuściła. nas, nasza najdrotsza 
Córeczka. 

S. t P. 

MAGDUS·IA 
KARBOWIAK 

LAT I. 

Pogrzeb odbędzie się dnia ~o 
kwietnia br. o godz. 15 na cmPn 
t.uzu św. Franciszka przy ul 
R1gowsklej. Pozost~.la w na.lwię 
k!ll'lym żalu: 

RODZICE, ROnZJNA t ZNA 
JOMI 

pootlflJ~ państw NATO f i,nnych 
sa-nkcjd ty'1u ~redytmvego, Poli;ka 
uzvskała w całym 1982 r. je-dynie n.ie
~łe 1,5 mld dol. kredytu, Gospod~r
k.a za.czeła z tel?o tytułu oonosić 
straty I to m. fa1 zmu:sil-0 nas do 
za'Wli·eS21ein1a obsłu.gi tych kiredy1tów. 

Aktualna wielkość zobowi:\zań 
nłatniczvch Polski wobee Klubu 
Paryskic11to wynosi, liczae ka'!lit&ł i 
zaledośei 11łatnicze, ok. 15 mld do
larów. Z czego Płacić będz1-emy 
dłuiz wobec Klubu ParY)Slde.go, ieś
li i tak koszty obsłul?I tych kre
dviów przekroeza znacznie możlrwe 
do uzvskanLa obecn.i-e nadwyżki 
handlowe z tvmi lrraiamrl? - t.o 
nasteP!l>a kwestia, do której usto
sunkował sie rozmówc.a „życia 
War.nawy". Stwierd"tił że nadwyż
ka wułvwów z usł11tl! i h'3lll·di!U z 
tzw. II obsw.rem oł.atnJczym wy
niosła w ub, r. nieee> t>Ol!Lad 1 mi
li.ard dolairów. Natomiast ter.mino
wa o':lsłuita ,ga.mvch tvl'ko odsetek 
od oolskich dłu~ów wvm.a2ała.bv co 
najmniej 2,6 mld dol. Trzeb.a pamię
tać. ie ub. r. bvł dv;>iero drugim 
kolei'llvm rolciem. w którym w 
w 02óle uz.,,,:;kaliśmv taka nad
wvżke De> 10 · lat~h salda ujem
ne.1?0. bop6k.i wiec nie osi:i!!nlemy 
dużej orzewa,!!i eksoortu n.ad Lm
oortem z te20 obszaru. oowiekszać 
sie bedz.ie niasze zadłuien.ie nawet 
be~ zacią2ania nowvch kredvtćw. 

Dyr Karcz t>Od'kreśLił. że st.a.ra
mv sie tak kształtować przvszłe 
oorozumienie, abv M'Pieciia w bi
lansie ołatn.iczym nde wpływały 
iedn.a'k hamuiac'> n.a ro7JWói pol
skie-i itosoodJeTki. W roku l>ieżą
cvm I Nzvszłvch latach n.a kształt 
hHansu olatnicze20 wotvwać l:>eda 
co n.aimn1iel tr:z:v 1edniakow.o warż
ne eleinentv: orzełożenłe nłatności, 
w wvn-ikach wvne"ociowanvcl\ u
mów. ra.clonalizaci.a lm.no'l·tu i 
zdolność nolskiet l!<XSPOdark{ do 
e'ksnortu. 

Odbudowanie kredyłoweJ wia
rv11todności Polski wiaźe sle niero
zerwalnie z efektami w-prowadzanej 
reformy ir;osl!odarczej. Jei wd~aża
nie iest bardza dokładn.ie śled.w
ne Prz.ez naszvch wierzycieli ; w 
trakcie prowadzonvch rozmów u
wzeled.nrlaja oni wszelkie nozy"vw
ne, ale ! negatvwńe )ej skutki. 

Ostatnie nvta;nie dotyczyło t>rzy
~taoien.!a PoL<>ki do MiedzYn.arodo
we1?0 Funduszu Walutowego i 
Bain'ku Swiatowego. W odnowiedzi 
dvrektor stwierdził, że Pol.ska ale 
i :&na~zn.a ' ,cześ.~ .~rtnerów I:. Klu
bu P8!I'Vlllk1ego, iest zdiana•a, te nor
mallu.cta naszvch stosunków kre
dvtowvch ozn.aez,a nie tvlko umow
ne urerulowan:ie oroblemów nasze
ito za.dłużenia. Oznaczać <Jl!l.!t musi 
również tra'ktowanle Polski w spo
qób ldentveznv luib zbHżo.nv ck! 
traktowa.nia innvch oai1sfw orzeży
waiaevch oodobne do niaszvch kł-:>
ootv nłatnicze. A wiec wszelkie 
hlokallv nasze.i a'!llikac.ii do MFW 
I Jakiekolwiek san.keje iypu kredy
toweir:o nie mo1ta mieć miejsca. 
Problem ten barrlzo mocno a.kce.n
tnwaliśmv w trakcie ne,v.ociac,i. 
1'rudno OOwil'!m sob.ie wyobra2iić 
oodoisim;ie z Klubem Paryskim oo
rozumień, ieśli z d'1'1.1.~iel skony 
wvstenować beda 01?ranJ1:1:enh u
n,iemożliwia iace Polsce ich real"i-
7.aeie. (PAP) 

z sobotv na 
MEDAL DLA PROF. IGORA BEŁZY 

W am.basadr:l• PRL w Mos~ 
od·byia •ie w sobotę wroezyst<>ść 
wręcze.n.t•a wybttnemu muzykolo~wl 
l'11ld<Zle.ckiemu lgio.row:t Bełz.ie H<>no
ro~go Med.alu fm . F.ryderyik.a Ch<0-
pdina. 

llAPOWIED~ WIZYTY 
Agiencj.a TASS p<>l•nf.ormowda w 

niedzielę, że n.a upr~ie KC 
KPZR . P.r ezytif'U,m Rady Na }wyższej 
ZSRR I Rady r,.ti,nlstrów ·· ZSRIR w 
d·1"'1.lg!ej polowiile maja br. do 
ZW!.ązku Radziecki.ego p!"Zy•będ<lie 
oa.r·tyjno-państwowa delegacja Kore
ańęk1e' Repu•blllk! Lud.owo-Demokra
tycniej pai! przev..-orllllchvem se..l<'l"ę
t.a.rza ~e.raJneg,o KC Partiiil Pracy 
K<>red.. prezydenta KRLD Kiom Lr 
Sen;a . 

WYSTAWA POl.SKIEJ 
KARYKA'rURY 

W Domu Humoru I Satyiry w Ga
browLe czy.nina :!est wyirta.wa pols
kte 1 k·a.rykatu•ry w·sp6!ezesnej. Swój 
dorobek prl!Zen·bu·:le 5-~ twórc6w. O
gółem WY'St.alW'lono 1'118 rysun'k6w 
kt6re i:><>....,,,.tały w mdmony>eh 3 ta
ta.eh. 
~spo.zyc1ę obworzyt dy-rektor wa.r

sza~ !egio M~m Kary.k.atu.Ty, Eryk 
l,i plt'l~ki . 

I 
Redaktor depeallOWY 
R„dalltor teehntemn:Y 

.J"'7V q~R~ftl 

Ws~ystkim Pracownikom - Koletankom I K:olegom 11• Szpitala 
Im. dr H. Wolf w Zs\eriu. · Łagiewaikarb i Łodzi. Rodzin!„ Przy. 
Jaciołom. Sąsiadom, Zna.lromym , kt6ny w ct~źlUcb cllwllacJI oka
zali nam wlt.l~ dow,.,dów serr.a t wspó!C7UCia riraz 1fczestnłezyl1 w 
ostatnim 'IJożegnaniu nasze~o, ukochanego l.'ttęża, Ojca, Brata. Dzia· 
dziusla, Ziecia i Szwagra 

S. t P. 

JE:RZEGO DUCHIASKtEGO 
•erdeczne wyr:11y podziekowanta skłalla.ia ta dro1•: 

ŻONA t NAJBLIŻSZA RODZINA 

I DZDlfJOJ( LODZIU Dl' lU flllMt • 

ŁODZKI UCZEN 
LAUREATEM INFORMACJA . O -REALIZACil USTALE~ 
W dzies!atel z kolei, za.kończonej 

28 bm. w Warszawie. Olimpdadzie 
Wiedzv Technlc.X'llej uczei;t.nfozy!o 
27 tvs. uczniów. Spośród nich, po 
Zlll·WOdach edb:r-iacych się w 
trllee"h !!rtl"PBCh tematycMych: elek
tryemo·elekbronfoznej. mechanicz
no-butlowla.ne1 I materiałowo-che
m.icznel wvłonfo;no 16 nailepszvch . 
lrtórzv un"Skall tyluł laureata 
Ol!moi.adv Wiedzv Technicznej p.a. 
miatkowe medale l indeksy 111a 
wvższe uczelnie t.echn!czne. Nal-
1 eosizvm z na jle]:lSzvch olmz.ał s,ię 
Krzvsztof Mnich z LO im. Mike>Ja
;,'I K„„""rn;'ka w l..odlli. (PAP) 

(Dok-oóc:Hni• ze *· 1) 

Ol'~an.izacyjn.o-ayiń.emowe l ftkol•
nfowo-propag.andowe. Byłv tei za
d.am.i.a od:n.osUłee •ie d.o problemów 
1?osoodairc2vch, r02wo-j.u rol.niotwa, 
st.abi1Lzad! rvin1w. budow.nlctwa 
m!es'Z.~ioweJ?o, ochrony zdrowia, 
uoowszechn.ian<La kultury. 

Kraiowel Konfere.n.cii Delegatów 
PZPR przedłOŻOl!l.O •PMWOZdani• 
zadań obletvch ha.r·rno.noeram„m. 
Do 15 marca bT. zreaHwwa.n.o 76 
zadań. 23 znialdow.ały sie w toku 
wvkon.ania. a za.d!linla lltr.aciłv ak
tualność i anulOW"a.no je; wstrzy
mano realizacie iedneeo tematu. 

Po Krajowej K011.fereneii OP.le-

KWESTIA TAJWANU NADAL 
GŁÓWNYM PROBLEMKM 

Prezydent USA w Chinach 
Przebywający z wiz~ oficjalną 

w ChRL prezydent Stanów Zjedno
czonych Ronald Reagan spotkał się 
28 bm. z przewodniczącym Cen-
tralnej Komisji Doradczej KC 
KPCh, Teng Siao-pingiem. Podczas 
trwającej 100 minut rozmowy obaj 
politycy omówili stan i perspek
tywy rozwoju stosunków dwustron
nych oraz niekt6re ważniejsze pro
blemy międzynarodowe. 

Ten,r Si·ao-pin!! oświ,a.ciczył, że 
kwestia Tajwanu pozostaje głów-
nym problemem w stosunkach 

atakami prezydenta USA na Zwi'
zek Radziecki. 

W przemówieniu wygłoszonym 
1111ieczorem na bankiecie wydanym 
przez Ronalda Reagana na ' cześć 
premiera ChRL I innych osobisto
ści chińskich prezydent USA po
wiedział, że sprawa Tajwanu po
winna zostać rozwiązana metoda
mi pokojowym.i, ale zarazem oś
v.. iadczył, iż „USA nie mają zamia
ru porzucać starych przyjaciół (tj. 
T<;jwanu) dla pozyskania nowych" 
(tj ChRL). 

otów PZPR rzad p.rzyjął haM10-
no1>Nilll ru.m•cil iel peata.now1•ń. 
W:i;bol{&OOl'lY Olll zosllał o doa'obek 
IX Koni!reSU ZSL. Będa .lroal.tynuo
wane ze.dan.ta na ruez ~zerumia 
soołeczne1 ba.zv sPrawoww.ia rza
dów. Z.ai>eV{lll.i ale ud;dał tereful
wvch orft.!lów adm!nist.raciil oań· 
!twowei w akcji wvborczej do rad 
narodowych, realizacje wniosków 
zl!łasza.nvch w k.a•m-pa.nli wvbor
czel. Ro:r.snrzanv będz.ie za
kres dzi·ałalności ci.U kolu,fal
nych, doradczych oraz ko!16Ultaeji 
900łecznvch. Beda um&0nlan.e or
flllllT admLnlstraci! oaństwoweJ i 
WIDrawniana ich dzLałalruiść. Na
stepuje wdr<Jli.en.le państwowego 
svstemu kadroweJ(o. 

W s!erze fOl!ll>Odarae' doskona:lić 
&ie bedzie aystem pl.anowania, 
uspraw:nltć mechanizmv stymu'lu
laee eksport. Kontvnuowa:ne będą 
dziabania na r.z.eez dalszej restruk
turvza.c:ii J?ospodarki, reali:rowarne 
be-da proirram antyin.flacyjnv i o
szczednościowy. Doslkonaleniu me~ 
cha.n.izmów refo!'lmV tawarzy.;zyc 
beda w.,,.siłkd Ill8d pri;ywracaruiem 
równowaei rynkowej, oolepszeniem 
svstem6w nrac i zatrudllieni·a Kon
tV'Jl.uowan.a bedzie realizacja rządo
weiro proeramu rozwoju rolnictwa 

itosoodarkl żvw.n.ościowej. 
Rza<l opracuje założenia do decy

zji o nowołanJ.u iinspeke:lil robotn.i
ezo-ehłopskiej. Przygotowem.e Z<>
st!IJ!la wnioski w surawie spłat za
dłużenia kr-aiu wobec banków ko
mercvlnvch i rzadów krajów w.ie
rzvcieli. Podiete zo.>ta.na krold dla 
Zlinten<Y\'11ania wmocv &tJe>łecznej. 
Przewidz.i.a.!10 nowe zad·arniia w za-chińsko-amerykai1skich. Wyraził 

nadzieję, że strona amerykańska 
„poważnie ustosunkuje się do uczuć 
narodu chińskiego", tzn. do sprawy 
reunifikacji Chin kontynentalnych 
z Tajwanem. 

_ _..~~T~·-----------~~----,~~--------------.... --

Po spotkaniu z Teng Siao-pingiem 
delegacja amerykańska wraz z R. 
Reaganem zwiedziła jeden z naj
większych zabytków arcbitektonicL
nych Chin, Wielki Mur, który 
przebiega wzdłuż grzbietów gór w 
odległości 75 km na północ od Pe
kinu. 

Sekretarz prasowy Białego Do
mu wyraził w specjalnym oświad
czeniu z 28 bm·. ubolewanie z po
wodu dokonania przez telewizję 
chińską cięć w relacji z wystąpie-
nia prezydenta Reagana w dniu 
27 bm. przed grupą ponad 50 
przedstawicieli kół góspodarczych i 
naukowych ChRL. Telewizja chiń
ska pominęła m. · in fragmenty z 

LIBAN 

Zakończenie Dni Kultury 
Polskiej w ZSRR 

Końcowym akordem Dni Kultu
ry Polskiej w ZSRR stał się w nie
dzielę uroczysty koncert Zespołu 
Pieśni I Tańca „Mazowsze" w Cen
tralnej Sali Koncertowej .,Rossija" 
w Moskwie. 

Na koncert przybyli: zastępca 
członka Biura Politycznego KC 
KPZR, minister kultury ZSRR, 
Piotr Demiczew. sekretarz KC 
KPZR Michaił Zhnianin i kierow
nik Wydziału Kultury KC KPZR 
Wasilij Szauro, zaś ze strony ool-

skiej sekretarz KC PZPR Walde
mar świrgoi1, kierownik Wydziału 
Kultury KC PZPR, Witold Nawr'>
cki, minister kultury i sztuki Ka
zimierz Żygulski oraz ambasad.Jr 
PRL w ZSRR Stanisław Kociołek 

Podobnie jak wszystkie Inne, 
również ten występ „Mazowsza" 
został przyjęty entuzjastycznie przez 
publiczność radziecką. Koncert 
transmitowany był · przez centralną 
tel_ewizję ZSRR. 

Trwa ją konsultacje 
nad składem nowego rządu 

W wywiadzie udzielonym koreJ
pondentom PAP z okazji zakończe
nia Dni Kultury Polskiej w ZSRR 
minister K. Żygulski powiedział 
m. in.: 

Dni Kultury są w rzeczywlstosd 
- w moim głębokim przekonaniu 
- otwarciem nowego, szerszeg.i. 
bardziej pogłębionego etapu współ
pracy kulturalnej, w której poj11-
wiamy się - dla Związku Ra
dzieckiego -. ja!to ważny. pe!no
wartościowy partner. Jest to, jak 
wiallómo, r:tl!cz dla nas istotna ł 
jest to sprawa, którą powinniśmy 
we właściwy sposób doceniać. 

W sobotę, po :i:akończenlu konsul
tęcji ze wszystkimi ugrupowaniami 
libańskimi, nowo mianowany pre
mier Raszid Karame wrócił Jo 
swego rodzinnego miasta Tripoll 
(na północy Libanu), aby przygo
tować propozycje dotyczące składu 
swego gabinetu. Jak się oczelrnje 
Karame ma przyjechać do Bejrutu 
w poniedziałek. aby sootkać się z 
prezydentem Dżemajelem. 

Bejruckie fródła dobrze poin!or
mowane twierdzą, że w gabinecie 
Karame zasiądą jako ministrowie 
stanu przywódcy czterech najważ
niejszych ugrupowań libańskich 
po dwóch z każdej strony baryka
dy. Wprawdzie nie ma jeszcze co 
do tego pewności. to jest jednak 
wielce prawdopodobne, że tak Wa
lid Dźumblatt (przewodniczący dru-

poniedziałek 
PROPOZYC.TA FRANC.Jl 

!"rancu.~ Mkrlilterstwo Spraw Za,.
wra.n!cZ1nych poiLn!orm<>w;ało, te w 
d<>kium.enci>e przesła,nym na rtc• ••
k>reta.n:a ~ne.r.ail.neig,o ONZ. Ja.VU.C.r. 
Pereza de Cu<&llar;a Wlładze frain.cus
klle . proponuj ił prc:i:yjęci.e zasady. w 
mysl które.j ~raje u.przemy4iło.Wia.ne 
b'lld11 pl'U0llaezały 1-2 proc. wyict.a.t
k6w zl:l'rojenlowyd1 na rozwój k•'a
jow Tt'?Je.cieg'° Sw·ilaita 

NAPIECIE NA GRANICY 
WlETl'fAMSKO·CHIŃSKIE.1 

PvO~f!!Oinia rn<i'l.oiw.\ w Ha'1lo1 pod-.a
ł.11 w sobotę, te '!f m.ion i.onym ty®<Jd
nd.u n~ granicy chifl.Sko-wi11:nam
s~j nadał utrzymyiwl!W> 11• n.a.pi4-
c~ . 
Ro-zgłośnla oaka-rtyła .tron4 ehk'l

sk11 o pr~adrnenLe nlel'l"Zerw•"!!Je®O 
o.!trułu a,rtyileryj&ktle.go oru o do
k!ona.rue szereJ!lU ~ipad6w wofsko
wyich - wszystlkliich sześg!.u g1rani
czą.eycll 1 Chlm.a.m;t prow1!n-cja.ch 
wletn.arn$:!ch. W poty.cflkaeh s ał!"
ml.ą wie.mamsk11 ziti-nęll - Jak p-o
da je strona wi.et·nailll!k.a - dwaj toł-
ntierz.e chtiUcy. · 

WOJNA IllACKO-IltAięSltA 

Radio tehen!Wkr..e poda!<> u 1,naft
S<kie lotnjctwo >JestrzE>l i'ł>o w sob<>tę 
Iracki um.olot wojskowy Jednocześ
nloe wtro.na tra.eka poLnto-rmowała o 
ostrzele nilu PM!E.Z a.rty•ler<ię brańską 
Bury 1 t.q_nyeh mj,-.1st pn:y~raruicz
nych. 

Komu01.lk>at wojsk'O<wy opu.bll«owa
ny w Teheru1!e podoaje te oddda-
ły 1'1'aitsk11e uma,c.nl.ia j11 p0zycj.e <O-

bronne \V rejonie wy-sp M.ad'?Jllun. 
gdo:-!.e to·cz11 się za ci'ł!k!e wa Ikt. 

!.\łAltlA PERON ZAPROSZONA DO 
ARGENTYNY 

KJ.eirow!1n.ctwo opozycyjn~j arg41-n. 
ty1'1-'klej Pa~ri Sprav.'!jedli:woścl zwró
cl~o sie do przyw6clcy parb!.i Ma,r\l 
Este!! .Pero.n by przybyła z Hłszpa
n!l !!!dzle mL!'S7.k2. d:O Bu.enos Mre11 
I prowad2~ła w lmi•eniu pa-rti.I ro.z
mowy z rząd.em Rauda Atfonstna 
W olałek rnecTJntk rzadu Podia! te 
pr«y-dC!Ot Ąlf<OIM!n i)o<lei,!mle rM
mowy z opozy-c'- w 11111.u T maja. 

()pl'.I (jsb) 

zy~sk!ej Postę{'owej Partii Socjali
stycinęj) i Nabih Berri (szef szyic• 
kiej organizacji wojskowo-politycz
nej „Emal"), jak i Pierre Dżema.jel 
(stojacy na czele falangi) oraz Ka
mil Szamun (przewodniczący Par
tii Liberalno-Narodowej) wejdą 'V 

skład rządu. Ostateczna odpowiedź 
tvch dwóch ostatnkh polityków po·· 
dana zostanie po poniedziałkowych 
obradach koalicji prawicowych u 
grupowań chrzescijańskich, noszącej 
nazwę „frontu libańskiego". 

Tymczasem premier Karame N 

oświadczeniu dla prasy opubliko
wanym w Tripoll stwierdził, iż 
za główne zadania uznaje usunię
cie Izraelczyków z południowego 
Libanu, przywrócenie w kraju ła· 
du i praworządności, zreformowanie 
podzielonei armii oraz przyl{otowa
nie ogromnego zadania, jakim b~ 
dzie odbudowa Libanu po 9 latach 
wojny domowej. W wywiad?.ie dla 
bejruckiego tygodnika „Monday 
Morning" Karame powiedział, iż 
jeśli w kraju zostanie przywróco
ny porządek, to Izrael n!e bfldzłe 

miał a rgumentów na przedłużenie · 

swojej obecności wojskowej w po
łudniowym Libanie. Jednocześnie 

nowy premier Libanu wezwał Izra
el. aby „otworzył drog411 do ęra
wiedliwego I całościowego roi:w{4-
zanla na Bliskim Wschodzie" cpo
wladaj11c się za przeprowadzeniem 
międzynarodowej konferencji pod 
patronatem Narodów Zjednoczo• 
nych. 

losowanie samochodów 
prem11 PKO 
Odcl.1!lal Wojew64dd Nuo4-ep 

Banku Pt>laldego w Lodzt l.D.formu
je, te w dniu 31 kwlfl;nia 198ł l'. • 
goh. 11 w 8wietlley Nairl>d.11-We
g.o Banku Polskie!l'O w Łod?.j. al, 
Kośclm:.i;kł 47 odbędzie silę 1'osowa
n.U premii "' postac:t samochodów 
01obowyeb, przypadających na o. 
szczędmościlo'li• bony samochodowe 

SOBOTA 

GO?>Z. 15.21 W ,Andin~• t1a 
9k,rzyżioy.'lll1nlu Plók!.cdń.9ka - 112 L!tp
ca Waldem„or K 11:).erująe • Fiatem" 
w 'stanie n-ietrneźwym spowodował 
zder:<eni>e z tn.nym ,l!'i.atem". Straty 
- :ro tys. zł. 

GODZ. 17.218 Ul Osłedlowa Ili 
9-lemi Ma·r,cd.n R Wl•bi.egł oaglie na 
le.~d'l'l!ę 1 wpadł na bok pn:ł!jeżdta
ją~o ,,!'lata". doznoająe zlamB'tlda 
nogi. 

NIEDZRLA 

„Złota Wiecha 83'' 
dla budynku 
inwentarskiego 
w No'wosolnej 

Jurv organizowane.l!o juQ; od lat, 
a cieszaceeo sie dU!i:vm prestiżem 
na wsi 02óln<>oolskiel!o konkursu 
Ministerstwa Rolndctwa I Gospo
darki Zywnośclowei oraz red!akcji 
.Chłopskiel DroJ?i" wyróżniło tym 
razem trzecia n.a1?roda .. Złotej Wie
chv" budynek chle~ na 180 bu
czników oałkowicie mnech.ani2oWa
nv w POdłód-zkiei Nowosolnei (wła
sność Tadeusza Firi.ain.a). 

Autmem 1'1'GJekbu lMt Stefan M.1-
koła1czvk (Z.pół Usłu.« Proje
lrtowveh w Łodzi). tech.nolo.rla -
inż. Kamil Mat.erowicz (Wojewódz
ki Ośrodek PMeP.u RolniczeJ?O w 
Bra.toszewicM:h). Wyde.tna oomoc 
t>rzv wznoszeniu obi~ktu okaZillł Ry
szard Rak (Urzad Gm.innv w No
wOSO<l.nej). 

(p) 

PJlO 11akU1>lone aa terenie woje. 
w64ztw: młejsk.tel'O 16dzkiego. pilo
trkiowllklell'o I aieradzldeao. 

Pntldmiotem łasowania będ• •· 
mochooy nuti:pującycb marek. Fiat 
1.26 P, Fiat 123 p I Polonez. 

Powszeehne Kasy Oszczęłlnośct ime· 
wadzące rachunki wkład6w bonów, 
nc!olltęp!!ilq. zainteresowanym - za 
okazaniem przez n.ich bO'llU - •Pisy 
Ironów ukwaliflkowanycb eto loso
wanfa. 

Spisy bon<'>w będ11 takte ud~ę
pnto.ne - za okazaniem bonu -
osobom obecnym na sali losowań w 
dn-iu 30 k\\·ietnia tł84 r. na god?.!nę 
przed l'<l'Zp~ęciem ·t·osowania. 

Z~iel'S'ka przy pl. K~c!U.-k4 . W niie 
ustalonych okollcznoś<:dech Sta·nl
staw K . kderujący • Fiatem" łp<>WO
dowa! merzen.t.e z .!'latem·• 1)1"0'Wla
dzo·nym prz-eo Ry>&urd1 S. W wY<tl 
ku wypadku o.bę_j kłerow-cy Ol"U 4 
pa.sażeir6w doznal! o.gólnych obradleń. 
St-fiaty - ok 150 ty~ r.ł. Swiadko· 
wie wypadku poszukiwani są przez 
WRD WUSW, ul. w. Bytomskiej 60. 
tel. 57-16·62. 

ft-OM. tt.!11 

GODZ 1·1.11. W Pabiantca.eh pny 
Uli. Luł>ainierl!k!ej ł8 .,F11.at" k!iere
wamy pm.z .roannę T. n·a !lkltlttek 
pęlkn!ęcl111 opony Uld.erzyt w drzewo. 

1ll Straty ok łll tye lllł. (jsb) 

k.resJ.e bu<lowJJ.ietwa mieszk!!l!llowe
ro I J?O$l)C!ldar'ki korn.urutl ne j. 

PN.ce rzadiu orzewldzlan.e w har
m01110itr11i,rnie reaH.z·acji D-OStanow 1eń 
Krajowej Konferencji Delegatów 
PZPR zootana wykonane do końca 
br. 

Rqd wyZllB.ez:rt zadJllindta dla or-
1?.a.nów ad.minrlstracii państwowej. 
I'ak np. mini.ster administracji i gos
podarki przestrzennej skontroiuje 
or.awidłowość z.agoooodarowywa.nia 
t>biektów ad.mLnistracvinvch prze
kazanY{!h w latach 1980--82 sh!ż· 
bie zdrowia. oświ.aci.e or.11.z na cele 
mieszkaniowe. Minister budownic
twa I materiałów budowlanych 
orz.e1>rowadzi n.a wvb!"anvc.h budo
wach kontrole m. in. zużyc~a ma
teriałów, za,bezoieczenia mienia -i 
dvscV"DlinT praey. Minister Cinan• 
sów skontrolować ma orawid!QIWOŚĆ 
n.aliczania I egzekwow8.llli:a t>Oda.t
ków od wŁaśc.iclell orvw.atn:vch .za· 
kładów oraz prawidłowość rualicza
ni.a PGdatków pllaconyeh przez 
uspo!eczmian.e za.kładv ooiągajace 
wysokie zy.ski. Minister handlll 
wewnetrzneco ł usłuir: dolroin.a m. 
in. ana1irzy dostaw towarów d:> 
skleoów i Przvczvn braku niektó
rvch artvkułów w Sklep.ach. mimo 
ieh wysokiei podaży; przygotuje 
tl'i wnioski nt. eliminowania wyro
bów z.łej jakości. Minister hutJ1ic
twa I 11rzemysłu maszynoweir:o o-
ceni! d.z.i.<ałoalno-ść zesnołów gos-
ooda=vch · w zakładach i 
Przedstawi przyczyny złego za<>tia
trzen.ia rvnku w artvkułv itosooda.r
stwa domowe.eo. ZacLaruiem ministra 
komnnlkacji jest k1:ln.trola w:y'k:o
rzV'S'ta.n.ia ta.boru samochodowe1?0. a 
ta'kże a.n.a.liza orzvczvn nadmiernego 
ruiszczenLa waE?D'llÓW JedinYm z za
C.11ń ministra oświaty I wychowa
nia iest ocena ka.d.rv !lJlltuczyciel
~kiei wvkłada iacei orz.edmiioitY SJIX>
leczne. 

In.ne ważne zadan,ia przekiaz,a.ne 
Jdnow!edn:im ministrom to no. iw.n
troi.a efektvwnoścl wykorzyst.an ia 
czasu oracv zaoewnienJe rolnictwu 
lliawozów środków ochrony ro~lin 
i n.asie.n: an·ali<Ja repres.ii karnych 
oraz metod i form walki z orze
steootwa.mi orzeciwk.o mien;u, 
kamo-skarbowvm~ oraz. polegają
cvmi na soekul·ac ii: S'nriawrlzen:e 
':>rawidłowośC'i nalicz.an.ia cen de~ 
'.alicznych, wvbranvch art\'ku łów 
orze'Tivsłowych: kontrola eosoodar
ki imoortow.anvmi materiałami. 

Snołec.zeństwo bedz.ie szeroko ln
brmow;m.e o realizacji ustaleń Kra
bwei K:m!erendi Dele2atów PZPR 
w mi.are oostenu Prac. (PAP) 

··DZIER 
KIESIE 

W 121 dniu roku słone~ wzf
szto o 11:odz. 5.07. zajdzie zaś o 
20.00. 

Imieniny obchodzą 
DZIS: Chwalisława. Katarzyna, 

Kwiryn. Marian. Pius 

JUTRO: Berta. Józef, Jere.r.ti, 
Maja 

Dyłurny synoptyk 
w dniu dzisiejszym 11rzewidujc 
dla ł..odZi następująca pogodę: 
zachmurzenie małe i U)lliarko
wane, w itodzinach popołudn10-
WYCh możliwość wystąpienia 
burzy. Rano zamglenie tub 
mgła. Temp, maks. w dzień 
17 st. c. Wiatrv słabe i umiar
kowane, przeważnie pótnocno
wsebodnie. 

O 1todz. 19 ciśnienie wynosiło 
1000,5 hPa (750; 4 mm). 

Z kalendarza wydarzeń 
1199 - Ur. W. J. Dores1ew-

1kl, .iezyltozna wca. 
19'15 - Wietnamskie wojska 

rewolucyjne zdobvłY Sajgon. 

Taka sobie myłl 
Namiętności to wiatry. któr(' 

wYdvmafa iade okrętu ..• Topiq. 
a:o nieraz. a.ie be& nieb nie 
módbv niYnac. 

UśmiechnlJ się 

- Ja łubie zJeAć i wypić 
wlec mofa zona musi umieć 
ęotowa6 i prowadllió samochóll! 



Dla 
k go 
wiers·ze? 
· W łódzkiej ·tkalni kolorowej 

ZPB im. Harnama druga bry
pda mlodzietowa przybrała I
mię Władysława Bronłewskiero. 

To ·nie jest takłe proste, 
a rzecz łl4 poz6'- e1D11kla, 
myślfu: a tego ' wyrosłem, 
a jed~k me- rozw_tkliiaa. 

Wi.ersze ~szq . sztubacy 
i przodowtti~ pracy, 
profesorofDie . ehemłł 
ł gluchoniemi. 

Nie ma. w -tym· ka.zn,odziejatwa 

atti proroctwiS 
mowa potska ~erstum, 
prosta. 

Wyrazłc! to, .eo eztiJ4 mUłony, 
ł jeszcze eoj łm podM'ł, 
my§let! jak 01", · 
łm ~. odda<!. 

UJ ~ 0(11'omneł 'spr11w11: 
ezlowieka_. '· · 
Wiersz la.łkat.Dfl, 
sprawa czeka.. 

W· ttikłm r11m 
warto praeot.oa~.„ "' ~~„ 
Dziękuję W am,, l6dzey włó1'11.Uirre 
•moje łmłę. 

Na 1djęeiu: Mirosław Kaźmlerezak - szef drugiej brygady 
młodzieżowej im. Władysława Broniewskiego w ZPB im. Har
n1&ma. Zdjęcie z 1951 roku. 

est ia:kl wteirsz &a ndch l o Jl.!ch, 
choć dzM po tylu latach wspomnie-
11.ie tea:o taktu przybladło i n.iektó
rym trudno n.aw~ ods.zukać ie w 
pamięci. 

- W kiońcu minęło przeszło 30 lat 
- mówią. - I ani Zotiia Olas, ktora 

wzyszła do „Harnama" Już V{ 1946 r„ ani Broni
sław Wira, kt6n zaczvnał w tel fabryce od tkacza, 
a doszt>dł do kierownik.a ani Ryszarda Kuleta, 
która łak mówi. zostawiła w tel fabrvce naiµię
knieisze Lata życia n.ie pamiętala dobrze iak to 
sie stało że właśnie im wówcz.!łs młodym z .Har
nama" WładysŁaw Broniewski dedykował Jeden 
ze swvch w!erszv. n.aiphsanv w kwietniu 1951 r. 

- Za-czelo .lie od te®. że właśnie tmieniem po
etv nazwaliśmv nasza drul!a bryl(ade- młodzdeżo.wą 
w tkalni kolorowej - wsoom!na ówczesny szef 
te.i brvl!a·dv. dziś oraoo:wn.ik .. Lenory" - Mirooław 
Każmiereza,k. - Skąd wziął sie ten pomysł? -
dziś trudno sobie przvoomn.ieć. W tamtvch cza
sach ZMP cze.sto organizował spotkania z cieka
wym.i lud:źimi, z pisarzami. poetami. Poznawaliś· 
mv ię_h żvcie ich wiersz.e. I stawali n.am się blis
cy ... 

W dokumentach 11 tamtych lat łatwo odnalet6 
Informację, że Władysław Broniewski w la
lach 1947-1948 przebywał w ł-odzl I łączyła 
11:0 tvwa więź z łódzkimi robotnikami. Także 
11óźnieJ odwiedzał nasze miasto wielokrotnie l 
chi:tnle. A w październiku 1950 r. w Młodzie· 
:l;owvm Domu Kultury spotkał się s łódzkit 
młodzieża na włeezorze autorskim, co odno

.towała ówczesna 11rasa. 

SPotkaie W. Jaruzelskiego 

W tamtvch czasach - opowiada Brom.i.sław Wd
ra - '!>racowało nas młodych w „Harnamie" bar• 
dzo dużo. I to właś* mv przede wszystkim or· 
l!a.n.i:rowa1iśmv wvśc!I! praey. NaJolerw to było !n
d'V'Wldua!ne współzawodnictwo. Potem dosz.liśmy 
do wniosku. że dobrze zor~a.ni :wwan.a bryl(ada mo
że os!Mną6 let>@:i:e wvnJld. Po plećdzles!atvm roku 
zaczeliśmy więc tworzvl? brvl(adv młodzietłowe. 
Pr:!!ewodn.!czvłem 'edneJ .1 nich. Nieraz odbierali
Amv dvolo...-rnv I ieMz!Uśmv w :nagrodfł u. wycie
cz~! • . Przy-w.filejem było przodować. 

.1!131: t...~eoba b:vło m-aeowd teby by6 w czoł6W• 
ce? - T.ak J.ak l dziś - mów{ Bron.i.sław Wira. 
- Lłezyło aifł dobre :IO!'gan!wwan!e roboty, telk 
tebv żadJne z krosien nie atało. Trzeba było pil
nowa6. bv maszvnT bvłv 1prawne czyste, a i o 
to dbal?. bv oomłed.zv lud:hn! nJe było e,ntagondz
m6w. Wsoółzawod.nlctwo dol)!ngowało. Pam.iętam 
dobrze. te dzlewcz11t - kt6re sle leniły. często 
wvchodz.!łv na P.ap!erosa. ocla1?ałv sie w pracv -
nikt nie chciał ml~ w swolel brvl?adz.ie. A I :na 
kierowników brvl?ad wvb!erano przede wszvstkim 
orzodowni•k6w i:>racv. 

(Dokońcmenie • *· t" · · 
:treJu. Dziś w p!'ocesie odbudowy 
1połecznej. I gospodarczej potrzebny 
jeli jej czynny udział. ' 

Następnie 1łos zabrał eekretarz 
naukowy PAN - lim. 7 ·ullław 
Kaczmarek. Charakteryzując poten
cj11ł placówek nau'ko""°cb akade
n1ii stwłerdzlł, te pomimo bardzo 
trudnej sytuacji, -placów)tom udało 
się przejść przez ostatnie lata bez 
vi.iększych lllra~· kadrow.ycll. Sam 
11ystem organizacji badał\ nauko
wych - prorramy nttdowa, w.-
z:owe I międzyresortowe, &dał w 
la1adzle. epamin I powłnłeis być 
utrzymany. Niemniej latnłeJ• po
trteba ponownego •precyzowani• 
zasad polityk! naukowej, Spra..~ 
te powinny znalell Ilf~ w pro-
gr amie III lt:ongJ;'eBU N.auld Pol
skiej ł być przedmiotem dyskwl!! 
gr"'miów partyjnych I rądowy<'h 
z udziałem. pracoWttl1(6w nau~l. 

W kilkugodtlnnej dy1kU11)l, w 
której zabierało głos wielu uczo. 
nyC"!l mówiono o wi.t:ks?.:ości 'Pl'O
blelnów ważnych zarÓWllO · dla 
rozwoju sam~.! nauld, Ja!or I ppo

qa1·ki. odnosząc to .do ob.ecnej sytua 
cit i potrzeb kraju. Osuumiecie 
nl"«ki w 'minionym 40-lecłu q, ~ 
oodki:eśla.no, znaczne; w wielu 
dz.ied2Jin.ach ;i;dolbvła oll'1 w.VIQką 
pozycję. Trzeba dą~yć; · by ·pozycja 
ta. nie została utracona. 

Do niektórych głosów . w dysku-
1ji , nawiązał W · ewym .· wystąpient'.l 
wicepremier Zbigni~w Szałajda. W 
związku z istxlieo.nlem. tzw. tuki 
technologiczne;, podkreślił. konie
czność wyboru'· ni'iorvtetowvcb kl& 
runk6w, ·na ,kt6rvc<h musi riastapV 
koncentrac.ia. wyslłk6w naultowyr•h 
ł· go~podarrz:<rrh. Należą do · nich 
m. In . . mechani-zacia. l- automatvza 

I ' „ . I „ f . „ 
I ' n 

cJa, biotechnologia, energetyka Ją
drowa, zwiększenie wykorzystania 
krajowych surowców,- a w tym 
przemysłowe zrazowanie węgla. 
Niezaleźnle bowiem od obecnej 1y

h„acji, dyktującej rozwiązywanie d~ 
rdnych 11roblemów, myślenie o 
przyszłości jest bezwzględną konłe
cznoścf4. 

Zabierając głos gen. Wojciech 
Jaruzelski podkreślił wielki twór
czy wkład nauki do ogólnego do
robku 46-lecla Polski Ludowej 
Partia, zrodnle z uchwałami I'K 
Zjazdu uwzględnia t11 doniosłą r'> 
le nault'l - 'D()'W'łedzl.ał. - Ne nau
kit musłmr patrzeć wszyscy po-i 
l(ątem fej efektywnotcl - co przy
lllOSI, oo daje, n.a Ile dzięki ndej 
lrrai staje się bogatszy, a ludzlf' 
mądrzejsi:. Jej znaczenie uwvpu
kla się szczeg4lmą.~w„ okr.f!$1lch naj
trudnlejszyc\i ~~mP}V;y~h. kiedv 
rozwiązania naukowe ·sfają się po
tr7eb11 najwyżs7.ego rzędu. Tak by 
to przed laty, l(dy kraj nasz od 
hudowywał sie, wchodził na socj;i 
llstyczną drogę, tak jest l dzisiaj 
kiedy przeżywamy głębokie trudno
.;('; spol:e<>zno-ekonomiczne. 

M6wląc Cl reformie gospodarczej 
- premier stwierdził, że stała się 
ona taktem wchodzącym właściwlP 
we wszystkie dziedziny życia spo
łeczno-gospodarczego. Była przy
gotowywana przy szerokim udzlall? 
lud%! nauki, ich warsztatu nauko
wego. 

Reformę realizujemy gromadzą<' 
doświadC'zenla. lepiej poznając sku· 
tet'zność I nieskuteczność niektfl. 
ryrh jej mechani:r.mów. To nozwale 
nem wnosić korekty, których wy 
maga I wyniai;?ac będziP zyC'ie 
'T'ego oczekujemy od ludzi nauki 
r{>wnie2: od akademii. 

F p pt FI f 

Nawiązując do kwestU niedosta
tecznej chłonności I 1łabego wy
korzystania wynlk6w badaA w 
praktyce, premier wskazał na wlel
klf' znaczenie innowacji I postępu 
technicznego. Chcemy aby te dwa 
bieguny - nauka i przemysł -
zbliżały 11!11 bardziej. 

Rozumiemy troskę o warunki 
funkcjonowanl!). nauki, o spadek 
udziału nakładow na nią w docho
ch.le narodowym, o braki w ap'l
raturze i literaturze fachowej. Jest 
to problem, który chcemy roz
włą7.al?, a właściwie rozwiązywać 
w miarę tych możliwości, jakie 
będziemy posiadali. W następnych 
latach, a przede wszystkim w 5-
leclu 1986-90, musimy osiągnąć od 
czuwalny przyrost środków na nau· 
kę. 

Przy tym - wskazał premier -
istnieją I tutaj rezerwy, Ma je 
również akademia, jej Instytuty 
Nie zawsze ekonomicznie gospoda 
ruje się przydzielonymi funduqza· 
mi, niezbyt efektywne jest wy· 
korzystywanie istnlejącej bazy ma· 
terialnej, wiele do życzenia pozo
stawia dyscyplina procesów badaw
czych. Trzeba będzie również łJ 
stopniu zdecydowanie większym 
'niż dotychczas reorientować kie
runki zagranicznej współpracy nau
kowej na kraje socjalistyczne. 

W. Jaruzelśkl zaproponował 
wprowadzenie jako systemu po
dobnych, corocznych spotka:t\ kie
rownictwa party.ino-rządowego z 
kierownictwem PAN. 

Na zakończenie premier serdecz
nie podziękował za zaproszenie, '!:a 
wiele ciekawych uwag i propo
zycji, za pracę, którą wykonuja 
uczeni polscy. (PAP) 

O tym, te młodzieżowa brygada w „Barna
mie" przybrała lmle Władysława Broniewskie
e:o, uoeta dowiedział sle już w kilka dni 110 
t:vm fakcie. W Muzeum Władysława Broniew
sklee:o w Warszawie zachował słe wycinP.k • 
„Głosu Robotniczego" nr 97 z 10 kwietnia 1951 
r„ w którvm ezytamy: „W związku ze zbllta
.faeym sle dniem 1 Ma.la Zarzad Zakładowy 
Z!\fp 11011tanowlł 1orl{anlzować 4 nowe bry!!'ady 
młodzietowe w tkalni kolorowej ZPB Im. Rar• 
nama. Praee roZ1>0czeh• oni' r dniem 1 kwif't
nta. Kierownikami bryot! zostali wybrani 
przodownlcv 11ruy. llfa ezele brye;adv Im. przv
.wódcv llarod11 koreań~lelt'o Kim Ir Sena 11ta-. 
nlłł Szczepan .Zajae. Druc:a hrn: młodzi ie• 
wa "<l9' łmle rewotucvjnl'e;o 11lsarza Władysła• 
Wił Broniewskiego, J'ej klerowniklf'm wybrane 
r.h. 1\flrosła.wa Kaimterozaka. Brygada Im. Li
dii Korablelnlkowet kleru.IP. TPresa Zdanowska, 
a czwarta brve:ad& nosi lm\f' Hanki li!awickieJ. 
KleruJa nla ob. Eugenia Kowalewska." 

- Napr.awde widzlel!śmy w6wc:o:as sens w tym 
współzawodnictwie - ooowl.a,da Zofl.a Oli!!!. -
To nie było lak.!eł tru!Ch•niczne przyłączanie Alę 
do wvśc!l(U pracy. PrzY3zł&m do „Harn.ama" jako 
18-letnta dziewczvn.a. I la I mo:le koleżanki nie 
miałvśmT nNIW·ie n,ic. W11zystki-el!o trzeba było a!~ 
dorabiać. A fakże tn.aczel •le dorabiać, j.ak n.ie 
przez nrace? Jak :n.ajlepszlł. Przeciet brakowało 
wszvstkle~o. Zarablalvśmv wówczas niewiele. Więc 
za erołowe mle:lrea we wso6łuwodnictwie. ool."'6c.z 
dvplom6w. na1lenszvm fundowano prezenty. Pa
mietam jak cieszvłam sie z · Dlerwszee;o radia 
.. Pionier" A ootem z roweru damki. Byłyśmy 
hard.ro ze soha ,.żyte. Czesto sie S1>0tYkałyśmy. 
.Te:!:dziłYśmv n,a wvc!eczkd. sootkania. A Po aka
demii oierws:romaiowel to lm zawsze obowiązko
wo bv a za awa. 

„, • ' li "' F F • ' n I F F 

•• 
Zaledwie klika 4nl minęło o4 łnformaeJl w 

„Głosie Robotniczym" o utworzeniu w „Har• 
namle" brygady Im. Wł. Broniewskiego, do 
dnia w którym ukazał sie w „Trybunie Lu
du" nr 110 11 1955 roku pierwodruk utwor11 
„Dla ko11:0 wiersze?". Przy pierwodruku po
dane tei sa notatki mówiące o tym, te wierss 
przed 1>odaniem do druku był recytowany 19 
kwietnia 1951' r. na spotkaniu poety ze sl~
chaczaml Wojewódzkie.I Szkoły Partyjnej PZPR 
w Konstancinie. Wiersz ten, jak wynika • do• 
kumentów, powstał 17 kwietnia 1951 r. 

- Drul(a Brvf!ada Młodzieżowa im. ~łady:sław& 
Bron.iewskieiio. n.a której czele stałem lLczyła 10-
-11 osób - wspomina Mirosław Kaźmiercz.aik. 
MieliŚmv dobre wyniki. Pamiętam że lako szef 
te\ brv>7ady dostałem w naiirode zel(arek marki 
„Cyma". Mam l!o zreszta do dziś Niera.z tci: mo
ie zd iecle wisiało w U1kładowej iiabloc.ie pr:zodo
wników. Jedno z nich zachowałem. - O tuta\ -
ookazuje M. Kaźmierczak - stoie przv krosnach. 
I pamiętam. że ood soodem bvł podpis, iż u<lałO 
sie naszej brYl!adzie uzvskać 159 proc. normy. In
nvm razem dostałem w naqrocie płaszcz - jasny 
prochowiec. Ta~ modny, z szerokim 'Pasem i pa-
2on.ami. Byiem z n.ie!!o bardzo dumny. Pamię
tam. że sta,raliśmv sie nawzajem prześcigać ze 
Sz.czepanem Zającem kt6rv stał na e:i;ele i.:nnej 
brvl?adv. On był uoartv I ja też. 

J'u:t nrzy pierwodruku utworu „Dla koge 
wiersze?" w „Trybunie Ludu" znalazło 11111 
motto: „W łódzkiej tkalni kolorowej ZPB Im. 
Harnama dru.:a brv:?ada młodzieżowa przybra• 
ła imle Władvsława Broniewskiego". 

- Z n.aszych ·wzorów współzawodnictwa korzy• 
11tali I inni - dod'1!Je Broni.sław Wira. - Pa• 
mietam no. talcie soot'kanie .z młodzieżą bułgar
ska. !!dzie 'l>Odoowla.claHśmv naszym -'ościom . w 
taki sposób organizować współz.a.wodnictwo -pracy. 
eo ono dalet Jakie ma plusy? 

- Czy cle było mLnus6w7 
- Wbrew oozorom wyścl.I! pracy nie w.płynął 

!lP. n.a obnH:enle jakośe'I nasze! roboty. Wszy
-acvśmY bardzo tel!o 1>ilnowall. I 1Zybciej wów• 

cz!l.! woale nie oz.nacnło irorzej. 
- Z tamtych dzlewczat zrobiły •ie d.ził kobl4t

tY. ba stam~ pan,fe - in6w! 21ot!a Olu. - A ja 
częśc!el pamletMn ich panieńskie nazwisk.a ł n.ewe\ 
foh buzie z tamtveh lat, !eh priaoow·ite ręce. Wie-
le .z nich 1>1."41.COWalo w „Harmamłe" a:I: do emery• 
turv fak la. Ot. choćbv RYl!ia Stopińska z męża 
Kuleta, Irena Mizerska. Janka Adamczewska. Mi„ 
liśmy zapał do pracv ł nile b.łowaUśmy czasu. 
>7dY trzeba było zrobić eoł oo tvch 8 !{od.zi!!lach. 
Pamiętam. ż• or,ira.nł.zowallśmT wówczas takie wy• 
t.azdv na W'!eś do kopania ziemniaków, :n.a aiano
kosv. Chetnvch napriawde nie trzeba było szukać. 
Choć wv.ież~liłmT n.le ta:k jak dziś wygodnym 
autok!l.rem. ale na eleż.ar6wuch Lubiłam swoją 
orace. Nawet potem. rdT lut odeszłam z produ
kci!. codT.!ennie musiałam być przT krosnach. I 
dziś - dodaje Zofia Olas - choć n.a emeryturze 
tak naprawdę nJe rozstsłam sie z fabryka. Nie 
ma -orzecie! tv~odruia. :l:ebym nie bvla w „Harna· 
mle". 

Faktowi 11rzybranla przez brygad11 mło4zle• 
Iowa w „Rarnamle" Imienia Władysława Bro• 
nlewsklel{o poeta przyplsywa6 musiał dute 
maezenle. 1kore wkr6tee 110 odebraniu wiado· 
mołcł o tym I dedykowaniu ł6dzkłm włóknla• 
rzom wiersza. nawłaHł do tell{O zdl\rzenla· r6w; 
nłd w wTWładzłe dla „Expressu Wleczorne!JO 
(nr U2 s 1951 r.) m6wlae, te1 „J't!lt dla ko• 
11ro 11111&6, Jeał e esYm 11lsa6". 

- Pamietam - wspom!Da Bron.lsław Wira 
te n.a sal!. !!dz.le pracowaliśmy nełno było pro
t>ol'etVkÓ'W• St&w.t.ła 1e 80bie każda z brygad 
ctteMSt.n.f,e,zaea we w•p6lzawodclctwle. Dziewczęta 
mlalv nrzv fartuszkach przvPlete kokardy. Jakoś 
m'rno trud.:ne110 czasu. oośP!echu . Problemów, wie· 
ceł bv~o :urPału zwv'k:łel żvczliwośc! I uśmiechu. 

Nawr,t w kłlk" lat p6znleJ w rozmowie z 
cbif"nnlkarzem „Elqlressu Tiusłrowanell'o" (nr lll 
z 1958 r.) noeta wróci do faktu zadedykowania 
wiersza łódzkim włókniarzom: „Najwlększell'o 
wzruszenfa doznałem, 11:dT. dowledzla~em sie. te 
br·u·ada mlndzle:towa w ogakładaeh Im. Harna• 
ma 11rzvbral"' moJe łmlę. Dałem temu wyra• 
w wierszu „Dla koire wiersze?" . 

Dzlsiejszvch młodych. tak lak l dztesl.e}szyc1l 
c:i:asów nie moon.a oor6wnvwa6 z ta.mtyml - mó
w! Zofia Olu. - Ale .! dziś potrzebna iMt taka 
praca lak tul.98. Niekonlecl'J:I!~ wyśdJ? ezy me
toda wso6łzawodnlctwa. Ale tell n.a.sz za.pal .aa
sze 11t.ar-anie. 

- I przekonanie - doda~ Bron.lsliaw Wira -
te tvlko dziek! takle1 uczciwej. solidnej robocie da 
s!e ookon•aĆ trudności I kłopoty. Myśmy byli o 
tvm Przekon-an!. Dl.atei?o nie pyt.aliśmv o .sens te
~o wvścil?U 'l)1'acy. Po prostu chcieliśmy w nd:m 
by~.-

EWA UJKASIEWICZ 
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Przez · 1nałe okienko o o:motywy.„ 
· (Dakoficm.~· ze str. 1) 

Sieradza czv Łowicza kursowały 1eszcze 
tzw. towosv - t.owarowe WSf!OllT z rzę· 
dem ławek i POrećzv orzTstosowanP dO 
'P!'z.eW()Zll oodróż.nvch. N„z J)OOillt był 
elesanc-k! 1. odleżdżał ~ Kalisklei?o: riwu
dziesi4l z minutami. Dokł.-dmle a.le pa
mietam. Dla mnie ·watire !Jvło to, ie tra· 
łiłem na lwłetneco mas11Vftistę. 

Ale n.ajpierw musze coł WTjaśn.l6 Ma· 
iivnJści -b,.;11 n.a lmle!:-zawsze kt-mś. Przed 
wolna tworzvtl rruoe !ro\elowvch ary-
11tokriatów". Zaroh'!ó: f!OO -700 llłotvch 
to bvła t>Otel!.a t>obri:e zna.n„ ~ bo· 
hater film\i: Człowiek 011 torze" -. ma; 
11zvnist.a Orzechov;rslcl: bios.le rekaw:iczki, 
1tlel!mckl m1111dur sa.kwoiat słowo , na 
wae-e złota. Pomocnik· ns Darowozle wy
konvwał w9ZTStko na skin!t!'lll-e reki. Po
chwałv !!Je m,Jał l!lie co< •P<>dzlewać -
i:11.·edzej bwry. 

Zn.alem to tylko z opowlada:t\, ale ! 
1eźd.ziłem ze .sta.rvml" . maszvnl&tami Nie
ktÓrzv 1.awsze siadatr osobno przv «:to1e 
w .brekliauce" - t>OCZekalnń d.1a- druzyn 
1>aro\vorowvch. Odzv'lvat! ·~1·e ~v'lkn służ
bowo" do oom()('ńlka. O faklf'l~ ta7Y!O" 
śf!i czv serdeC"tn~cl . · mow„ hyl? · nie mo
l!ło :.starv" .oalcem "'ooka.zał ! musiało 
być zrobione. 

.. Mól" maszvn!J!ta uzvwal l'łie !:u.ge
niusz Pru!!· I miał o'lrolo trzvd7.lestu lat. 
Młoclv. ..oowofen111y" ale iu~ d.OllkonałY 
fachowiec. A .nrn ł'IJ'!Tl . uwsze . uśmne
ehnletT , ł serdecinv. Niruczvłem llie O:d 
etMa ~ wł.i. I ·ł'1loekł._. _atesował 

tela.znel d:vscVPlin:r. wzeotm: 118.lll wie
działem. źe. w Parowozie wszystko mU&i 
11rać. Bezoieczna I sprawna la.zda zale
żała nrzede wszystkim od pomocnika:. Po 
nrzvleźdzle .,, trasv· czys?.Czenie. węgiel, 
woda. a przede wszvstkim - •marowa: 
nie. Te dokreco.ne I naoliwione panewki 
i filmu o Orzechowskim to wcale nie 
przesad.a. .Parowóz musiał być zawsze 
i?otowv do dro~. Ja wtedv chciałem to 
robi~ I może nawet czasem robiłem t.ro
che n.a wyrost. Maszynlsti: Eugeniusza 
Pruga uważam 1d za swojego nauczy
ciela t 'Drzv.iaciela zarazem. 

Na trasie do Wrocław.I.a leźd:clłem pe:a
w!e rok. Pot em służba wojskowa i wów 
oowrót na Kaliska. I tvm r.azem PNY· 
dzielono mnie do młodzleżowel brVl!:ady 
ZMP obsłuirołacel oo§pies.mv do War · 
1zawv. Bvłem w. Warszawie zaraz po 
wvzwolenlu Szukałem tam rodz.lnT i na 
zawszP zachowałem wstrzasa,acT obraz 
naszel stolicv Pófo.!eł edv doleżdżali
śmv naszvm oośt>iesznvm na Dworzec 
Głównv, to luż b. ło ż:vwe m iasto. 

Wreszcie soełn.lło sle mole marzenie~ 
W 19511 r. zostałem maszynista 1>arowozu. 
Przez oewien czas fefdziłem n.a tzw. 
nrzetokac'h - Przestawiałem wal(ony w 
obrehie i;taC"fi. Potem ohsłu1?lwałem linie 
oodmlelskiP do <;ier11r1?.a Łowicza I Czę
s~ochowv. Na tra~„ dalekohiP.źne niełat
wo bvło wskO<:'ZT~" Kierowano n.a we 
z re1młv ~a \nowsze oarowozv które -ial
mowali starsi maszV1'llścl Młodzikom zo
stawłall wvleżdżone lokomot:VWT I lo
kalne szlaki. 

w keiiell ~ ml ... Ollm!ol•tlli 

PT-4T. N!kt 211tt eliełlai ~ł ł7JD pa· 
rowozem. • ~ - młody I ambitny -
cial?le mvślałem o samodzielnym d&l~ko
bieżnvm kursi~. Stara lokomotywa miała 
obshll!lwa~ oo~Plesz.na UJl.!e Warszawa
·Wroeliaw. Za.paan!ętałem, te l)lll"OWÓJ. misł 
numer 129, linia - HI03, a -poclu od
Jeżdż.ał z Łodzi Kallskiel o dzlewięt.:na
stel. Tvm razem ła miałem 1woich J>O
moclilków 1 to rzecz eiekaw.a - ludzi 
st-airszvch ode mn.łe. Jetdziłem tak dJO 
WarszawT l Wrocławia, a cza.sem do Lu
bll,n.a. Krakowa ł Bydgoszczy. Do tolk'll 
196ł. 

Jut chyba w 195T r. l'?"!~ Wprc>• 
wa&.ać nowe parowozy. W latach 11ześ~
dziesiatvch - z:włuzc:r.a w ruchu paaał.er
skLm - coraz wiecej llruił obsłul(iwa}y 
elektrowozv ł lokomotvwv •Pslinowe. 
Przekwallfilrowałem sle i ~- W loko
motvwownl Ł6dź-Olech6w znów saczą
łem od pracv w warsztatach. potem je
szcze raz wsiadłem lako pomocnik ma· 
szyn\stv. ale - na elektrowóz. Przepisy 
ruchu nneciet znalem dobrze. Chod7Jło 
tylko o ooznanle nowe~o rodzaju maszy
nv. Powiem orawde: nudziła mnie tro· 
che ta „elektryezna" tazda. 

Parowozem na trasde z Łod:zl do Wro
cławia spalało s!e 15 a w zimie n.a.wet 
?O ton wel'la Cląl(le coś było do roboty. 
.Jako młodv oomoenJ'k - 1)&1.M!z czułem 
iakaś ol!romna sile. Wiedziałem. ~ nic 
'Ul sle nie oprze. Nawet t.en zwal l!llll!'O
toneiro we~la - albo wrzuce pod ko
cioł - albo łooata trza~nłe. W elektro
wozie czułem s!e troche taklś ml!!lie1 oo
trzebny, ftoelat tio W wl•l'ka odJ>OW~-

ddalM~~. a l •ł!T ·N! ale były te. eo 
dawniej. Nicdy ueszta nie w1iadłem 

wleeeJ na parow6s. 

Z d.alekobletnych tru do GdynJ, Wa.r· 
azawy, Krakowa l Gliwic wróciłem w 
końcu n.a lokalne ezlakl. Zp.owu: Sieradz, 
Kutno. C~tochowa. Radomako, a }a -
w kabi.n.le elektrycznel '-4D011tkl. Sam, 
bez pomocni.ka. w czymA, eo troche -prz,y
oomilna · t.ółto...nleb!eskl tN.mwaf, Robota 
„łwi•tek - l>iatek". W czui• Wiellrianoc::r 
n.awet aymboliczneiro ldellmk,a wód.Jr.! s 
rodz!Da n.i• WTPiłem w J>rterwle mi~::r 
dvtuN.mi. Od. czuu do ez.uu P<niedze 
n.a d.ziałce, a 1amochod.91U ~ :n.awet m4 
sle n.Le chce tetdzib. Zbyt czę5to w dro
dze. 

ChTba pana :rozczarowałem. f;adnych 
przy!l6d. żadnych nlespadziainek na ula· 
kacll. I oow!em pa.nu. u nawet mało 
w żvciu zwiedziłem. Owszem, ~ na 
wvlot szlaki. Na kasie. to wiem, ,dz.ie 
lei:T każdv wiekszv kam!efl. Ale n.le zdo
łałem dobrze POz:n.ać nawet Sieradza. 
Tyle widzę, ee na toraeb I przez małe 
okienko lokomot:vwy. Czasem n.a •t.acji 
wvsk:oczyło slfł PO t>aPierosy." 

C.zv tak ~ ltObl• wła.ł:nAe wyobrał.a
łem f Za młod11 n& peW110, Tera.s chela
łobT s!e mote troche wlęcef 1X>zna6 I 
r.obaczvć. Nauczyłem sie Jednak od.po
wd~ za lud.z.kle iycI., 11a prze-

wożone ładun'ltł. A na)wa:tnłejsze: 11onad 
łrzydzlełel lat Jazdy bez WY11adku (od• 
puka6) I bes iadneH upomnienia. Spó:t

niend• zdarzałv aie 21\eraz. Zwłuzcza w 
zimie. ale mu.ze zapewnib że żaden ma
szynista teiro :a.ie lubi. Doleeha6 pun.kW• 
al.n.ie. to aprawa pewnef uwodowe! am· 
b!eJI. Jest 1edn.ak cOlł waindejszego: ~ 
Jechać be~lecm.le, ookon.a6 trudności n& 
ulalru. zwalezy6 1ennoł6 - a tio w róg 
:naiero!nlej„zy - n.le popelndć błędu, ni• 
JJrzen.ni6 •Tll11&l'IL 

Orrromne mac.zenie ma wled.za ł do
śwl.adczen.!e. ale t.alr myśli!. ·te w mojef 
PNoCT 1>0trzebny fest t4'!l łut 1zczęścia. 
K!edii m61 koleita ztinał w wypadku w 
Kaliau. Na 4użel nybkołc! wypada 1 
sz'l'l!l lokomotvwa. a na n.ta runelT roz
nedl'JO!le wai?onT. Ja prowadz.i·łem PoCiąl 

ta trua kilkadziesiąt m!nu~ wcześni~J„. 
WT1'Jladikl zdarzala sifł, Jednak nie wol

no n.am tracić zaufan~a do ludzi. z kt6• 
rvm.I pracu!emv. Ufali mi kiedyś starzy 
maszvniścl . la miałem zaufanie do swo
ich t>Omocnlk6w. J chociaż teraz na ko
le! „racule •PON! ludzi przypadkowvch, 
chocłu· m'lllel łut dawnea:o enotuz)a.z.mu. 
wlen11, te zawód. z kt6rTID festem zwlą• 
sany eł IS lał. bedzłe 11anowany I ce
niony łat. Jak Jesł połrsebny. 

Kołował: PIOTR SKIBICKI 
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Spotkanie 
kandydatów 
na rodnych 

Raila Łódzka PRON f Woje
wódzkie Koleirl.um Wyborcze 
informuj4, łe dnia % maja 1984 
r. o i:odz. U w sali obra4 Ila
dy Narodowej (ul. Piotrkow1ka 
1G4) odbędzie sie spotkanie kan
dydatów na radnych :RN m. 
Łod:iti s władr.ami politycznymi 
i administracyjnym{ m.if'jskłego 
województwai łódzkiego. Zainau
i:-uruje ono kampanię wyborczą, 
umoi.liwi kandydatom zapozna
nie sie z ustaw~ o radach na
rodowych i samon;ądzie teryto
rialnym. ordyna.cfa wyborczą, 
projektem i>rol:"ramu wyboreze
l:'o RŁ PRON oraz sytuaoją 
ąołectzno-gospodarez~ woje
wództwa. 

Najlepsze 
maszynlstki 

W aobotndm konkursie m.iMsy
woj ... wód21Lim piunia ,.,. mauy
nach elektryc-&nyeb najl&»H' 
łód.zk' magzynistk~. kt6Ta UEl'•· 
kala w l>!e1łości 492,1 uden:ell 
u inln'tllt• okazała "'hl A!nna K.u
źmlńska • „Mt:uto-projektu". 
Pierwn.e mle,łllce w poprawnoict 
ssa,a ud.era4 I JecI'lloecesnle łł'•
si.e w biepłel. •J•ła Elibleta 
Ssym.cs.ak • cen.tir al<IH&O Ośrod
ka Badania .Ro0w. Pinem. Odl!ie
toweao. Oby4wb laureatki lffm· 
e&e z dwiema klole.tl>JIJ<amt we
_:Dllll udz.iał w konku«!>l.e og6lao
polskim. k.t6ry <>dbęda!U dę w 
dniach 1~0 maja w S'ol,)Oeie. 
Grupa najląiZycb mas~yril!ltek 
wyjedrr.le w przyMlym rok-u aa 

§ 
międZ}'1laro4owy konkU.H pi&a·n4a 
na ma~zynach do. Bulgairli. 

' .... 

• KOMUNIKACJA HANDEL • IMPREZY PLENER0"7E 

Informator pierwszomaiowv 
Obchody S.wJ.ę.ta ~raey - przE<:I· 

polWinl!ow.a ma'1J.Hrutacja ap<>łeczeń
stiwla U>d"-l <>="' ~pol;\l'<i:niowe Lm
prezy p.lenerow«J - wymagają gpe
c.}alll.J!J or~niaaieji k1omm1l·kacjl 
mLe$illllaj oru 11'!.ci handlowej. Oto 
n.am ple~zomaj.owy into.rmat>Otr. 

al, M'ici<k• ,,..leza - ~·: , luw.ie.G.11 Ziiel-o.nit. Gdańsk~. Kope<tn.i-
M::>Ckiiewhc:ia· - Na.wrot o ra111 Wio Ka, al. Włóknia•rzy 1 AJ.ed<N.l'l.d•r<>W· 
PKWN, W<>d·n.a i 1''\lVlld "'' "'"'" ' _ _, ~Ką n.a 'J.'eo!Uow; lliUa as z Wid.ze. 
al . .MLdkieW'l:cl!'.a i NaW1ro\. i ul • . n•..:· wa ul. Airmid. C.zerwom...i akie~ 
dziana na O<icln•k111 Przęd:z.ałni<ina - "1ę w ul. Kopcińs~ a d.&1*j po-
Wod:>a, aobnJ..e ;i.aik hl.na 14, 

W dniu 1 maja komunikacja miej· Aułobusy pospieu.u.e.I lillii A z 
JtOMUNlKAC,f'A. 

ska ~lPK tun:kcjonować będzie we- UJ.. P.i<>UI"-S!!>V(>kdej ak>l·~cać tM;dit w 
dluir świąteazncr;o rozkła.du j~y. U!l. Z-wilrk,h, a dji1ej je<;hać al, Ko
Dodatko'Wo u.rucbomiione wstaną li-

1 

ści-w.z!~i L u:l Za<:lWdn.i~; linia po-
.w ml.e-j~cach :i;b.!ór.;;,:, Jroliwnm dzied- n·ie tramwajowe li :i :!7 oraz auto- śµieszn-a F z al. Mi.c'.klie:W'icza sKctJ

n~co.wyich .. które wy.r\lbzą na l}lac · busowe: 56 s;;, G7, 72. 73-bis, 79, cać bl}:izoie w ul. żerom.>ki:e~o 1 cid-Zwyclę.sUwa, ~v. i:odz 8.:sil-i~.00181-bis, linie po;p.ie~zne o i J ioraz I tej J,><.oj'-';u.le U:! Go.e.rwoną, ~!o-
witt•rzym-any b~azte l'ti:Ch poJ.!!z:dow. Jinir pudmi~,islo~ :<:i3, 254, 2:;;;, 258 n<;\\ą , l'"·on1iiisk-lt!,go Pr-yby1>;.zew~k!.e
Decy.lja ta obejal!U.ja: ul. Pio trow- i 210. w Zgi0:·.:u fu.nkc;"r•<>w<1ć bi;- 1;v C.<> l>'rańcow<ki na Wi'd"ew1e 
ską na oąs!nku ~. ~fl<::{·e\,:.cza dzie lb'..a C!_UbobL5<.·.V!l n·:· 4, w Pa- wo.c..i.; linie 70 l 70-bls z Ul A rmii 
T~winu i al_.· ::Vlic;i-Ll.ew!.cza - żvt:T- bJan.1.c'łtcll - 2-b:s O•!az cała lokal- Cz"'1·wo.:1t>.i sk11ę(;l<C oędij u.l.. :\lcian._ 
Jilb, al. Ml<:k.iewlc:Ga - J.ez.ct.n'.a pół- na komuinlika-cja mleJs>:a w Gtow.nie. nl'<Wl! a daJiej Uil.!cami: 1'11-zY'by'""e'w
no~a n.a od-c11n°kru P.i?_tr>OO<\ltSka -: Od goc\z. I aż do odwołania zm'ie- ""ile"'-'° i Tatrzali.s.ką d<>je'Lodi<:!; do 
U.rnmsklleg>o, _td Ann11 CzepvoneJ nllO'lle zosl.aną w ł.<>diZ! trai;y• kwr- w~•Scsw<C>j traey; Linia 85 z ul. ."'2r
na od~\.I N1.c1a.r·nla·1111 - Promii·•'l- sowania n~tórych !dnii t;·amw.ajo- mH Cz.ern10n.ej sklręcać !J<:d'Zie w ul. 
tkleg.o, ul. Pnęd:.al~aną na. <><l'clu:- wyich i auto·l:>USóW'Y/Cll. I ta.k: linia Nici<a•rn.laną. a dal;ęj ulilcaruJ.: Mal.a
k'll 8 }llll•rca - Plr~~'"Y$Zt!'\Vsk1er.o o- tramwaj.owa 10 z Ret<k:uni uli. Ka:ro- clwwskieg;o Konstytu.c;'i!fUI. .N.a.ruto. 
rac ul. Wigury do ul. Ki<linm~. l~w<ską j:e:chać bę;d2''e d<aJ~j uU'cami: w'ilcz.& i ~ińskf.e~ wj~~le aa 

_Podcziae ma111Jfesta~il nfi placu ZWj- K,o.pie!"Ili!tk.a. Gda11.~ką, Zieiioną, Na- wł.aści.wą ii'~. · 
~tY"'8 '1":7'Yłą'Czone z. ru1olm będ·ą o- ru<t<>wicza, K>0peińskiego i -~•r!}Li& Ok!reB<>W• r:mia,ny tras aurt.ob:uso
b.loe .~~1e al. ~fiekJewicz!. _na. od- Cuorwon~j na Wi<lze~v; linla 14 ~ WJiCh i tram:wa)oyych O·l;»'IVią.z.ują 
clinkou P.rzęd2aln.i.ana - Kl1ll•ńs:ltle.go. Oa,bl'Ol\VY uL P.romi!r.,;.t,;l:el!)C> j.e.~llać \V' abu kllerum.k-aeh ja'21dy. llr-dY1W'i
a tak~ ul, Ta·rg0:wa na od'dnk.ach bę.ctz:e u1i.c·aml: Kopc!faki'E'ł<> Naru- dualny rUJCh kołowy w .1:,złlaie ma-
_. ~"" _. ~-~· 8__,,. 'l:J: - =ro:-. = 11ifest.;.cJI;, odibywać slę będzie obj~

z.dam, ~ ulie:e: P,,o.rru:1\s1<j.e&o, 
Prz~•b~,~.~11-lci.eir<>, :l:eromsk:e.g~ i 
Tu\vl.!na. Koncert • 

I • rewia mody 
Zli'Spół S~ół Odz.ie-ż.owyc.h :11.r 1 ·w lA.d'1<i im. Boha,ta-ó-w Mlo

d.Zież.O'wel!o Wyścili(u Pra.cy, kitó.ry 30 k:wiet.nia. obehotlLi &.ve 
trad-;rcyine świet..o. or:l(a.Iili!u)e w tvm dniru w Tea:trr.e Muzycz
nym uroczysty koncert. w czuie k'tóreRo odbęd!aie sią t.a.itie 
r.ew.i.a mody. Rewi• t.a j6st sa;rueru pr~...a.cja dorobku ,pra
cy wl'Chow.awczej. )lOOllllek.cYin•j i awodow:ti JZ";coly. P.rud
st.ia.wlone zost~ POO~T J)'.Lutykó.w r.i;kO!ly, UC2lllilów i uu
czvd..id. :i których wiele moiemy k'Upowa~ w DH .,Ju,•erutus". 
Wvst,J>Owa~ bed• aktorzy .cen łódz.kkh oraz ze&!»ły a:rt~ty
czne ZSzO. 

Do.chód z koo~u (dw.a &~akl. o 2Qd.z. · 14 i 18.30) pne
:mao:!JO!l:v J!O&t.arue na budowe Poi:mUk!a-Sl!pitała. o czym dono
stm:v. dod.1dąc, :ile zoota.ło }es1:e-u ·troc.he biletów, które 111a:by
wać mo.żn.a w d!niu koncertu w kiasiłl teatru. Cen.a biletu -
svmboli-ci?!Thel .,cea;lełkii" na porn:ni!k - 100 zł. (au) 

H~D&L 

W Cłn.tu 1 ll"..aja ~ymine llfłd~ w 
Lo<i!Zi v.~z.y ... 11'.r.i.e t'9 S'kl<!>ll,Y dyżu~. 
kthre p1ra.cu.ją w ~i.elę. W g>0-
d21iinach &1ni.;:::owaniia się dziielrut'<>
wy.ch lro1'11:rn"' o.rai! pod'Cf:a• m:a.ni
.fest<..acjll - Od a.oo do a.oo - <it
wańe ~~ d<>detloowlo M flPO*Y.!?1'· 
C2l9 1 cukiU':ticHJ pl!aeó~ PSS 
_Spo!<em" li PHS. ~li to rk~epy 
zna,jdudą<ie Ili~ pr.z:y u•H~acli: Armil 
C2J!.rw.onej ł , ł, 31. 31. 82 l 53, Pio

·-trkow5kieJ H, 114, 1111, lSł, 15:!, l 
lłS, al. Jl.llek•lewłcą lZ (.,Juve-ntus"). 
fl 1 ff. a tak.te - pl!"Zy ul. Ki· 
Mń!t\dego lłł l 158 .. Jóaeta 13, Ne<ino
weJ 1, przy al. Kośetuszki Ut o.Tu 
w P'O<ki~~'trl przejściu przy ul. 
Targowej, 

ZIEL01''E SWJADECTIVO i.z.ieci otrzv.małv pamiątkowe zna
czkli ZSU. Przyzotow.ano też dla 
rnałveh oirrodn.ilków iroraca her.ba
te. Zie1<l'lle dviplomv pierws:rokla-
3iści otrz:vmaia 'DOd:cza.s u:·oczysto· 
sci .&akońcZJenia roku ako01"1ie.[!o. 

Rtzy pl. ZW0yc\ę~tm·2 ustawi-one bę
dą ?.rzed poołUICl•n!.em w ~'Z. ł-13 
cztery rt11C'luorne punkty sprz«daty 
n",p<>jów oira11 porcjówiąin~h wy.ra
bów g,a•rm.ażery•jny.cli, pi.elezyWa i 
p=ood~'tów cuk'.eI'!_t!iczych, Po polu
dn1u klio&.!t1 1 ruchoin.e puin.l<:!!Y n.an
cli<>we czl~n<ne bę.tią w rą:!ejSl;:ach or
GanJzow.a.nia P.),e11eroV1-;yph im,P'l.e.z 
roziry,w'..tto.~ y,cn.. Nie straszny był 

P. Sk. 

, • sn 1eg 
W mbote. tawarz:vszyJ:itmy u.ca

.n.i.om klas oierw.11Zych Szik<l\ły Pod· 
stawowei nr 37 im. J. Kusocińslti•
eo rua Widzewie, pod.cz.all! impr.ezy 
zor2an.izowanel w rama.c'h n.l.$Mll 
akdi pn. „Zielone hrladectwo ~ 
d.zenia". Zaskoczvla wszvat.'ltich ka· 
prvśna kwietniowa a.una. Byro :aim
no.. • chwilami prósi:vł nawet śni•I· 
Dzieci iednak oohocz.o prz:v«t4'Pi!Y 
do sad'.renia drzewek. 
·Impreza była wzorowo pr1yaoto

w.a:n.a. Prz~ a:kcia dyrektorka l!l'Zloo· 
łv - Maria Gwizdka-Wierucka -
orzvoo:nn.ia!.a dzieciom, źe posadzą 
40 drzewek :r. okaz.}i 40-leci.a Poa• 
9ki Ludowej. Ucmiowie sami zreu· 
ta bardzo dobrze wiedzieli. że 
wc:rora is za a kcia POPr.zedza ś Wliftł;o 
Pracv. a drZieWk·a - zielone irw.ia
dectwa uroo.zenia beda i.eh podo
T>iecznvm.i. Ka.We dziecko przygo
towało ka.rteczke re i;;woim nazwd.
orkiem, i te wizytówki zastały w 
l>r:tVJlotow.anych wcześniej l>uteJ.ik.ac.h 

ziąb • 
I 

n:iowde .starszych klu wcz.eśn.iej 
wvkopali dołki. a maluchy pray
s.tarułv do s:adz.e.n.ia wvPOSażodie w 
konewki. wiaderka i !.nny 1orzet 
~rodniczv. 

Na dz!eci:zińeu 1>r.ze.d szkoła rzc· 
telnie pi;aoowali,: Iza Kołodilejczyk1 
Aanieszlta Szczyaiel, Marolll Latko
wski i Arek Wroński - s kl.asy 
I a, Andrzej Izydorczyk, Marei.n 
Olbiński. Joanna Ru4:rk l Kasia 
Rojewska - z I b. o.raz Piotr Pie
trzyk, Janusz Maj. Kasia Kosmul
ska - z I c, którym d'l:ielnie po
lllal!ał lltlzedszkolak - Kuba Ja-

·all. Dzieciom towarzyszyła grupka 
~ców. a.le icll IJOilloc okazała 
sie zbvteczn,a. Krrewv iałowców i 
rododendron.ów zoistiałv posad2J0ne z 
zachowaniem wszelkdcli praw.ideł 
sztukJi oitrodniezej. Pani dyre.ktor 
i IIJl,U<!ZVCielki rÓWlll•ież )>0,!.'3.dZi.l:Y 
swole drzewka. 

Po z:a.końcwniu o.racv wszvst&e 

B1l!rdzo s:.a.rannle oosadzilv S>V:O
lezo rododen.drona - Ania GllSio
rek i Iwona. Gaj.:>wik. 

Foto: A. WACH 

ukopa,ne oodczas sa.dzenia. UL AR'!l. ,IJJ 
Praca ma.luchów kierowały n.au- • lV . CZER\VONEJ 

ezvcierki: Władysława Domińczyk, 

;:;:-~1-:::~~:;.:'::':::in:.:wJ; Dziś otwarcie no w ego odcinka 
Autobusy do Dziś w l!Odcinach południiowych boeza. Brvll•odv l!łówne.eo wykon.a-

na.stapi z d.a'Wala oc-&ek.iw.ime ot- wcv - Kombinatu Robó' Drogo-

r\J I · • warcie n.owe.eo odcinik:.a oólinooneii w:reh w Łodzi - wYk.on:vwalT <>-owos o neJ iez9-ni ul. Ar.mi.i Czei:wonej: Pr~e~ statu.ie kosmetyczne za•bie. Si. 
Sw1ętem Pracy bed21e w1~c JUZ Dziś orz.ed oołudniem około ,;odz. 

Mieszlka!'lcy Lodizli l N~3 
narz,eik,ają na or;romny trok t<\lm w 
aoboty pa'7.ed p;głu.dniem panuje w 
autobusaeh po.dmliejsk!.ej lilnU 251 . 
Dutą ~rek1weawje za1pewniają na tej 
brasie łodzianiie od.wlledzający wbo
tnl ba2a.r przy ul. Z jazdowej. 

Nłl ba~ P.r:ty ul. Zjazdowej ~
dd wpra'Wldzie w S-O-bo-ty specjalna 
lhni.a autobys9wa, alie l:>ilet k-os.ztu· 
j,e. 10 zł l . ba?.a•row!cze" w.o-Ją \ro· 
rzy&t<;ć ze z:wyikłych autobu:sów. W 
łód'2iklm MPK zę_rewnW<no nas, lit 
- w mLa.rę możliwości - w l!IO
bQoty ·1 niiedziiele n.a podm1ejską U.. 
n.tę d-0 Now~solnej klerowiane bę
dą d1We przegubowe .T'.ta.nllSy·• 3est 
również · prop-0-ty.cja , i;,.by v.y-l~szyć 
czesto<tllwość kuirsowanLa IJn.1! l!Sl 
poprzez wycofandie autobusów, tLntll 
tlS ku•rsu.jących z pl. Dą.br-Owsikiego 
do k·ra ńcówki prz.y ul Ol'kuskliej, 

Rozw:i;runie to ~dz1.e możliwe 
wówcza~ gdy d-r<>g<rWGY. przy~tu"t:i 
pir?.y ul. Olk'llisk'4eoj s_::>ecjalna . .,7Ja"tol<e 
pnystainko.\vą" w~ofani.e Imid sa 
n>e i><>Wl•nno zas~kod.:ić !)lłsażerom, 
gd~ w msadzLe .dulblU·fe" ona swo
im pr7.ebleg;i~ trase autobusów do 
N<>woso\nej 

Warto rówinieiż przypomn1.eć, te 
w okresie leotnlm do N'CJ<W'OS-Ool'llej I 
mte1scowoścl Skoszew.y kursować bę· 
dz•iie &pecjalna „z'le[ona linia'' PKS. 
To również l)O')Vlnno 2ltlacz·nlie Ui!a-
twlć łodzianom wy:pocziymek na 
tamie.;iszych d21Lal'kach. (sk) 

można doieeb.ać dwuiez,dnlowa ar- 11, nastam komisvin:v od:biór teeh
ter.ia do ul. Niciamianej. Tr.asa tii ni~znv n.oiwei:o odcinka }ezdni. 
Prze}da jutro koltimnv pierwi>Zo- Si>rawc:Lzi atie, czy zaehow.aaut ~ 
maiowei man.ifestacH. stal:v wszystkie niezbedne 'PaNime-

Jeszcze w sobote przeprowadzono ~T t~hniczne ewara.n<bujące bez· 
wz.d·łuż iezdni ostatl!l.ie zabieiJ ko· mec2:nv przejazd nowa }ezd:ni~. Po 
smetvczne. Prawwni{!y Komitetu ood.ięciu ooz.:vtvwnV'<:h decyzji nia 
Łódzkiero PZPR w czy.nie soołecz- PÓ'lnocną jezdnie ul. Armii Cze.r
nvm oorzadkowali trawU.:ki i PO- won·ei beda tuż mo1tłT wjechać 
• • • • • ę• r • 111 Pierw.s-z.e -po jaz.dr. 

Wczasy w 
. . 

Bułgarii 

CSRS 1 · wymrnnne„ z 
Jak nas poinformowano w 'BiunP 

Sk!eoowań FWP (Piotrkmwska 232) 
dysponuje e>no skierowaniami na 
wcz~y &1-dntowe (W terminie od 2G 
maja br.) oJ'az H·ll.Ulowe (od l 
r.zenvca) w bułgarskich miejscowo§. 
ciach wypoczynkowych Drużba i 
Złote Plaski. 
Równocześ'nl~ Biuro Skierowań ln

fomrnjP zakłatlY pracy, -te posiada 
nie'ft1elką liczbę skierowań n:a wcza
sy WY'm.lenne z C:r:eche>sliOwar.ja (7 
dni pobytu w DW J kat w Wiśle 
i dalsze 7 dni na tereniti Beskidów 
Zachodnli:h w CSRS). PlerwS'Ze tur
nusy rozpoczynają się 3 i 11 czer
wca br. Bliższe lnł1>nnac!e w OBS 
FWP. 

Jiaik l1.Ail 'POin.formow:ał d:r.rektoir 
KRD ·- Zbi~nlew Dobrowolski -
ie&lenfa tei:o roku oowi.n.nv sa.koń
cz:vć sie prace pa·zv budmvde ood
~ironne:io o:::zeiścia d1a P1eszvch w 
rejonie WZPB 1 Maja, Pn.e()
w:n.i.cy KRD kon.tynuuja t.a:k.że bu
do we d!'Ul!iego tunelu w sąlli:ed.z

.twie sladio.nu RTS „Wj.ci.zew" oir.az 
draża wvk~o Pod trzf!cie podziem
ne przeiśc.ie zn.a idujace &ie Pl'?:V 
zl>ieitu ulfo Ro!tidńS!ciel i Augu
s:ów na osiedlu Witlzew-Wschoo 
Um<Y.l!iwienie wvi:odn~o doj.azdu 
do ul. Nicia·!·nia.n.ej był<> pO<Js.ta
wowvm warunkiem rozpocze:cia 
koiicowe.l{o etanu budo:wy wJa-duk
tów n.itd ul. Ro'kicińską. Prawdo
:Jodol>nie z PO{!zątltiem N'Pca p.rze
}azd ul. Rokicińska w kiemnk;u 
Widzewa zostanie bowiem nm
lalletT. 

{1'S) 

Przypoiu~amy, h Uił - po.nie
d~iał~ ;,o 4Wjetnia - praeuJe w 
.yoaa.i cala st.o ba1l!dl.owli w pełnym 
wymiarze irou.zl.n, z wyjątk.iem 81<le
pów i atouk monopoJiowyca.' 

UU'REZY PLENEROj\IE 

P.o pod.u.d:nlu l ma.ja spoiyilqimy 
się na i.m...,~ea eh p-1:en.erowy eh. A 
oto g;dzi.e możin·a się wyb!'ldĆ: • w 
a•uszo;: 11:onc~rt-0wej Parku Kultuzy 
1 "'.ypoczynku na Ur<>;w1-u w ~O<J<. 
13-~:; tw ram de31!<:zu iulp1e.za ()(I· 

u<;!dz.e si.e w ""1ll ,p.-zy ul. Ka~pr:iia
ka ija - PB:K~.zacnód) DOK t.MŻ
-t'olaje OII'&ani.z.u.j4 i.Estyu, W ~o
iJi:aiw.;_e m. J.n, •J,l!Clkta·kl dla d?:ied 
,ł'1eilru.sz•kij" w wy.lt<>Tnanl.u akt<>r6w 

1-''l L „Pllll.Gkiio". p1"0.&111am i.rtyliltY• 
~ny „,ld.o:la bl~. moja dr<>~a., m.o
;a bi)?.łO-cz.e.l'W'C.t;S" W ~"1'lk.iaula.Il;iu 
a.rtyisto.w i.'Cen łodilokiieh 1 w.ai·sza.w
s.ld.-cll preum t.aeja am& to.rskie h :uis
połow HlSWI'llmoe:ńtaJ.n•-wo!c~1;.:;.'l DK 
t'<JJ..a.o.e: „P.U->2lk'<i Paooory · 1 ,.Ka
merLom." o.raz Dom Klll1tury Kole
ja11 za: ."Brain.der'' 1 uPU!f·f'' 

• Na placu Zwyci,stwa w a;ooz. 
18~9, DD.K Łódź-Wid-w w.;.po!t.-itl.e 
z 2ill=atd1!1111 Łódzkim ZSMP zapra
!IZ<i na wl.eliki!, faty,11, W pro«<r•ame: 
w~,1ist~py zes~łow i·ock.owych ~'Z2'0· 
wycli m. lm, „BoU!rbon {.az:i. Band" 
z Zwtc.kiau (NRD). „ODO", a także 
IZ.~u Pll.e&ni l Tu'tc& ,?ollaniJ.", 
Zesp.Ołu .fio.1klo.rq M1ejs.Jtiegio DDK 
t.odź-Wll.'dzew oiraz Zesll'Oiu .• WiśnLo
wta Góora", 

• W muull kctneerto.wej pairku im. 
A, M.i.cki•!"leza (Julianow) o ł<>dz 
1'7.80 oraz o ~z. lł .w. DK „~a 
Zubaini%kiej" (ul. żuiba.rdzka 3) ~ 
k<>n.e4111"t l)lieinerowy DDK Z.odź-Buu.. 
ty. W 11r<>1&l11amilę m. tn. Występy 
~peilij, „Bału:ciairz&"' Kapeli Ludo
wej z Br2!e'Mia, zespołu wo.k!abno
..mnu:;Yic~n~ & DDK oraa z.espolów 
t;i,ne.c'znyich & DDK 0 1\f;aly Alk'llan" I 
.• Gessy". K.a];M!'la „B4lłu.ciaazy" h Ka
pela LUdioWla Il Blrze.żna W•Yistąpią 
rówtni~ o S&da. u w DK. ·.,Lutnia"' 
-OlJl. ~wa l">· · 

• Na Stawa.eh Ja.na ~ul.. ~Wiik& 
~ - W'ldo.w.li!llą? „Ż<>l!nier8l{• to 
rzecz" oraz wyis,t~ ~ Plliel!n! 
L Tańc.a 1 ka p-e<lil. .~olaoo" w 9fO'Cll!. 
li-<18. 

• ~11;e.cl wieżowtem „Sk&rinlpexu" 
(ul. Plotrk>O<~k.a róg al. M~ 
cza) w ł'OdZ· lt-J.~.:ro - wyatępy 
a;rtystór\y sce11 tóii2i!W:h ~ ll'.airsu.w
!lkii«;h ON• występy espołórw alla• 
1.Joirt;kliJc:h. 

T&kite w "'10j. nlliej&k>im łód2killn 
orH>-'111 ti!ę Mn.pr.,;y pilenieirow.e. I 
talk llJP., w Oll!Orko.wie w Halli ~
llowe.j - wyst~py n<>Jinyl(h zespo
tów dl!li<e.cl.ęGylC}l ~. 1~~. w-y.ttę-
py ama;too.:§kich zespołów aTty-
styo1?2.n.ycll t ~·tó.w za wo-
dowyc.h (~. 111-18) O.T&,'Z z-a baw.a 
tane=a Cgo.d111. 11-&2), W Ko.nstan
tynowie na Mlad'ilotl1llle KiS Włók•nJalt"Z 
o giodz. H - bliok l.m;prez s.p.orto
wy<:h.. a o ~. 141 - dyskoteka 
d·la Illi.od21~.ty, W Silryk'Ow.ie w ~z. 
'.fi.....,2Jl - fftltY'!l pr.ze:d I»n11tm Kul
tuicy. W p!T~ra!l!U!o występy ama
toxsk.iich ZCSJ>OlÓW z teea'lU Sbryko
- i Łodzi. W Aleksand.rowie w 
godz. 1-'-!!0 - bl-0k . llmprez rozryw
kO·WO-Sp<)r'll<>Wiy.ch na sta.dio<nie AJ{S 
Włók.n.iJa•rz. W Parzęczewie o l'Odz 
11 - W.:Y«crP z.espołu „ Tr<>.'ka" w 
Domu ]{'UD.Wiry, a o g;o.dz. i2 - tuir
~j druży.n w piłce nożnej o pu
chall' n.a.cąl'llil.ka fffi;ny. 

(słl:. - j.kr.) 

WA:f:NE TELEFONY 
Poaotowłe Ratunkowe 
Strat Połarna 
Poaotowie 1'10 
Informacja telełoalcma 
lnformacJ• kolejowa 
taformacja PKS 

Dw. ceatra1a1 
OW. P6ł'llOCDY 

Poaotowto clepłownlcze 
Po1otowle eaer1etyczne: 

Ud!-P6łtSoc 
L6df:-Poludule 

Pogotowie aazowe 
l'oaotowie lliwl1owe 

33-llł·Sl 
33-3'·!8 
31-53-59 

a-sa-•. 11-•e-ss 
rELEFON ZAUFANIA ~:l-S1-S7 
Ml .QD7.IF.ŻOWY TFLEFON ZA· 

UF A "lllA - SS-59-Sł czynny "" 
godz. 13·-11. 

'l'ULEF0'.'11 ZAUł'ANIA e1a kobiet 
z ci11t11 problemov.·a - 17·łll-S3 
w aodit. 11-11 

T!:A'l'lt'!' 
W!ELIU - ~inny 

1.V. l)()ds, 11 „:P:6ba'' "°oek
~balet) 

NOWY - nie:ez~irmY. 
JARACZA - n.!ecty.n.ny 

i.v. &Odz. 19 . Cał-6ta - .... 
·Ij-··nU, 1 

~U.l.A SC.L"iA - ~J,'r.1..'la 
t.V. ~dz. li .Zdd:ie2en:e ob~
czaj<)\\,· ~1r.t!ny.ch" 

7,15 - n!6Czynny 
po_lVl!IZECH. ·y ..:. ~zy;rmy 
:\IUZYCZSY - nl6czy~n? 
AR.LZIUN - n.l.elezy.nny 
STUDYJN:Y - lVodłl. 13 W~i'T>{B&t 

Glrze®O-ria Ma.r~alka 
l.V. - n.ieczyrnny. 

PI~OKIO - nleezyl!ll'ly 
l.V. ~d2. 11 ~Pi&~" wa!'k 
na ZdrowlllV 

WT9TA1"' 
GALERIA SZTUKI ('W61ezaMi.ta 

51•/;lllJ) fe<dll. U-:t'I 'P'Oltf<i1r-mu 
z. ATIJ:;mJow~j, 1 V j.w. 

MU'EEA • 
HI!'ITORII RUCHU RE'IVOLUCY3-

NEGO (Ul. Gdańska 1:) codz. 
t-13 
1.v. l w. 

ODDZL~Ł K..._DOGOSZCZ (ul. 
Z~ler•k• 1ł7) COdll. 10-lł 
1.V. - niie<:eynne 

H•sfORll ~HASTA t,ODZI 'ul. 
OgJrod101\>,1•a 13) - nl.eezy~me 
l.V iJOdz. l~lł 

SPORTU I TURYSTYKI (W,;.~~
La lłl) g.odz. 1@-1~ 
1.V. j . w. 

w .OKIENNICTWA (Pi~kowslta 
z~ - n.teczymne 
1.V i<>dZ 10-18 

s..:Tuk1 Wtec1<owikle10 36) -
11 i.@.cz yn~e 
1. V. ~. 9--lT 

JtL>qA. 
BAŁTYK - •. Toots!e" UBA od IM 

11 llOdZ. 10, 1!.30, 15.llO. li. Film 
przedpremierowy - „Uclecska z 
Alcatraz" USA od lat 15 &Gdz. 

-20.30. . 
I.V. ;rootsń~" "'°"'"'2. 15.30. 1ł 
„Udec:Dka z Alcat::-az" i.oaz. ~.30 

IWANOWO - „Tcots!.e'' USA od 
1ai u; i<>c1.2 12.3.o. 1!. 
li. V. j. w. llOdz. !UO, 111, 11,30 

POLONJA - „Wlr.i?.la'1ło" pol. od 
lat 1s pi;cia. t 11.JO, lł. li.w. 
19.Sll . 
l.V. J, w. ~. 14 lł.45, 

PRZEDWlOSNl& - „Lata 
dz!l!'!te, lata uzydtleste" 
Od 1a t 11 llOdZ, 8110 lł, 
1'1, lt.l!ll. 

11.30. 
c!WU· 

DOL 
1~.30. 

t.V. j. w. eod•· lil.39, l'i' 18.l!O. 
WŁOKNIARZ - ~2'/orodonia W t&·j
d~e" radz. Od lat 12 1:od2. 10, 
12.15, lo. 17.16, 19.SO 
1.V, j. w ~z. 15 1'1.18, 18.Sll 

WOLNO$C ,Recyd·~'.wl9cl" węz 
od lat 13 flOdli. 13. 16. 1/'i' .!&, 
19.Jll 
l.V. j, w JP(Jdt:, lł. 17.li, 11.30 

WlSl:,A - „zwykl! ludzie" USA 
oćl lat 13 !lodZ. 9.:00, 12. !UO. 
„IJ.o.m na pus'lik.owiu' J»l. od 
lat ló ~d;z. 17 ,,'ro.otsl.e" USA 
od lat 15 IQ.dz. 19.30. 
1. V . „K«iopielka" pool od lat 
1.s gJ<>dz 11 (IWWtę.p 'WIOlł!l:I"). 
„Zm'lkll4 lU!d'Zl!e" USA ~ lUO 
17!1 19.83. . 

ZACHĘTA - ,,Lata dwu<lz~„ 
lata tireyid~e" pal. od lat !S 
&'Od.Z. lll 1'.118. 15, 17.!S, 19.Sll . 
l.V, j. w. ~z. 15 17.15, 19.SO, 

STUDIO - „Słicw.-dk" radz iodZ. 
17.30, ~ochaaiLea 'E':rancira" 
a.~ • . od !et 11 l!Od'Z. 11.111 
1.V. · ,.Dantio.n•• poi -t1. od lat 
1.5 ł'Odz 1S •. 19.lll 

STYLOWY - •. KJm~łl:" p.ol. &li 
I.at 11 ~- 111, ,)'lonukl.wa.cze 
l!a~ej a•rki" USA od Lat 
li! godz. 17 lł.33. · 
LV. ,K<ń:ylk" IOO«i'Z 11, ,,P<>-
1t9Ui.'dWa cze za &li:nlioonej a0t'!<!i.0 

~I!!. l'i', 11 ••• 
M-~l.E STUDY8Nł!: - „Ml..'1hatt:m" 

USA od lat tł Io.dz. 18 
1.V. j w. . 

DJt:\ł - Ilm:j.om dl!:!~cięcy - baj
ki W. D~ya {Od.Z. lS. !IT .llO 
l.V. lluzj.on dr:~-cięey -:-- 1'aj-
pl$n'!J8jsze fi!my J>:l!yg,o&owe 
l)Ock. 18. 1'1.lla. , 

OK_„ - „Pn::v«<>4Y Fiue!ut F!n.n•" 
ratl2.. go.d'z. 13.30; ,VQbank" et! 
la•t 16 s;ooz. 8,~, 1.1 1'!. DKF 
- fJ(ldll. tlil.30, 
1.V. . S.uperp'()1Jw6r" ja.p, godz 
16, IS 17. .Kirach o.petr.acj1 T~
·r'o1r" radz. od ILt 13 IJOd'Z~ 19. 

GDYNIA - K:no non stoi> od 
&<>dz. 1~2 .Kcsks.<ler z przy

pacl!ku·" USA o~ lat 13 
1. V. „ostne tLa ostroZe" p.<>I . .oa 
lat li<! god2 1!! (W>Stęp wolrny) . 
Kin.o non sto.I' o.d f!Od'P.. 14.Sll 
do 22 .J{ast-ader z j>:"zy.padku" 

l\lŁOD.~ GWARDU. - .• zagubio
ne l"'.lle<Czy" wl od lct Hl gcd,.;. 
n 1~.15 lS, ?t,15 llJ SO 
1 V. Wlel~ po<l-rM 'Bolka i 
Lol1l:a" pol. go&z. rn (~'l!!t~·P w<>l
ny) .• Za,g-u•blone nec:iy·• - !GQdz 
111. 117.15. 19.SO. 

MUZA - „Prz.yg<idy A'Li Biiby 1 
43 ro2-bójnir.;6w" rad2' od fat 
ta g,od-z. 16.15. . ódmi~n.ne sta
ny &wi.ado-m.ości" US-A od ld 
1! e;<l<iz 18 43 
1.V. j. w. 

1 lllA.J.A - .Kiról c,..n...,,.' WA 
od at li llOdS· Ul.li. MM 
i.V. j. v. 

POlllO.J ..:. ,,l'traet XX WłU.U'' 
~- „ Jllt • 90& K.• tlllliJ' eo•. Ił.li . 
),„, ,,P!owr6t Mr triaer 1 -· 
Jrlp, „ rat 1'I .,oda. lł.lł. ,&łió
qa „ „ ,ol. Od lid Jl .,.s.. 
1• • 

STOK:l - .,Mł-Odo.U Płotu" NRD 
radw. od lat U godz. 18.ll „Blues 
Brother1" USA ex! lat 11 &<>da. 
li 

1.V, .,7Jwy,k11 luK1%'1io" WA M 
la~ lS e<>dz. 13.15, 1'!.46 

ŚWIT - „zemsta różowej pante
ry•• ang od le·t l! &<>dz. 15, 
„Ucieczka , z Nowego Jorku" -
US.~ od lat 18 godz. lT, !Ul 
1.v. j. w 

TATRY - ,,Koriik 
rade. b.o. godz. 1S, 
two" an.c. od I.at li 
:uo 

Oarbu•ek" 
.• Dzied%1c

lods. lT.30, 

1.v. J. w. 
HALKA - ,,Musimy ot•nlc! dmład· 

ka" ~ IPO'dlZ. 1J 
1.v. ,,Sy.ren!l(a 1 Ul:ątlł'' b'\Jłł,. 
&:odz. 13, „Pastio~ale ~a" 
p.ol. od ~t 13 ~d.'Z. Ilf. 

REKORD - ,.Miasto kobiet" wł. 
od lat 13 godz. 10, 15. li „Pa
s:ora'!e Rerolca" poi. od lat 13 
c;oVi. rn. 
i.v. .;Jeśl1 slę odna~EmY'' 
l,l<>I. od la.t 12 giodz. 14 ,,.Pair-
szyv;a dwunastka " USA od t11.t 
la JJOd!E. 16, 19 

APTEK.l 
J\lii.ck!!erWJhcrl!.i; 20 Ni.cla.rm.la na :Iii, 

I'iotrkowska 67. DąbrO'\Vsld.ego 69 
Luto.mteirska 1ł8, Olim pljsi.tr 7a. 
POlr~!cee - A·rm U Cl'l4!lrWOne j 

f I Konm.~yn6w - Sadowa 10; 
G!JOW'lł.O - Łowtcka l!IS; Alaktlan
d~ó~ - Kośctus-zkJi ł; ~en: -
Sika.r~ld~ 18 Dąl>~teeo !il; 
Ot41'k6w - Wyszyń~egio S. 

DYZ.URY SZPITALI 
Ch:rur~ia ogólna - Balut-y 

Slp'ta.l 1m B~ańńi'9'gi(> 
CO:Jż!en!lle dla Jl'T2YChodnt ~jo
n.owy.~h n.r 1 2 ł 8 10; Sir>p!
tal Im. . Sk3JOC0·1111ski,e.j-Cwri. 
c«l~i~ d1.a przyeho<Jni zw.. 
jooot\~j nr 111. ml.asta i .,ml· 
ny ~ndirow; S2ipllta un. 
&atl~ c~mtlla clLa J!n~ 
eii.odni rejolt_-0wych ll4' '· \ I, 
Dla p:n!l~hodini r•.10 no1"71Ch n,r 
I i S; Se.piital l.m. K. ~ 
IW W dintach 1 ł ł 1• 111 11 
11 llll Ili • 30; SlliPl*al lim 
Ko;pe.ml!l:;a W cirumeh S, I, il • 
:M. H; Srzp!.tal Im. ~ńlill<'leeo 
w cir.t•eh 8, I '1, 9. M, 11; Jl. ilł, 
lt, at IS • 111 18; . 
Gc)rna - 1!;2.pital n. ~ra 

(W'.gwry 19); Szpllt«l lllll, 81Jw. 
nack~e.go ood2.d.e.nnoe da .,nittly 
Rzgów; 

Pol&.~ie - S1!!prl.tal Im. Bi~ 
IO ~iienn.!te dla m. · Kon
&tantyin()tWa - S!zpLtial im. Klo-
pemi>kia (Pa bia·n!icka fZ}; . 

!!>ródntie~!e - SZpdlal 1m. Balr
li.ckleeo - dla przychiodnt rej. 
nr '3, 7, I. 9; Sr.pLtal im. 5<>
nenberp. -OPi.endiny 30); 

WdciZ!e!W - Sz~tiil im. Sollenbc
la (Pien1!ny 30) 

Chlrur11a U>razowa - Ss~l łm. 
l'tad!dmk'!iego (D~ •> 

Neurochlrurg,!.a Sr>pLtal Im. 
K<>pernik.a (~.bLa~ Il!) 

Oku!lltyCca - Szpital Im. 8on
eeh~• CMLUonowa lł) 

Le.rynaiol<>gLa - Szpital illl, Pko
IOW• (Wólceatiska 19$) 

Laryng.ol<>cla dZ'leclęca - Jinety
tu~ 'Pedlatrl4 (Sporna M/50) 

Chtru~r;lli d%1eclęca - Sl'!p\tal Im. 
mernackii"l!O (Pablenlee Karo-
lewN:a 98) . 

Cłl'l<rurg:la ncz~-twu:~wa 
- S:&pjita! Im. ~c'lc:l:egi,, (JPa
'blla ni.cel, ·K.airąlelwka Sil 

t.v. 
Cutruro.a otólna - Bałwt!' -

SEpital !i'rl. S!ei.ańsklego 
cod2!e.nnl• dla przy>ebodni r.jo
t10w,y eh n.r n.r 1, 2, ł. e i lł dla 
Prl!:~'clloónl rejo-n.owyeb 111r ru a, 
s w dniach 1&, 18, 17, 19. 20. tł, 22, 
23. 25. 211, 1111, IO; szpital Im 
N Ba rllc'kle&Q - cOdzle>nnde dla 
pnycho<lnl rejOnowycb nr nr 7 
I l t; SzpLtal Im. M S'ldodow
sk;iej-Cun§ codzlennle dla przy. 
clwal!ll rejonowej n.r 11, m~a
&tłl I 1:ml!ny Aleks;indrów - dla 
pniy.ehodn! r&l<>nowych nc a l n>r 
8 w dniach l, 2, 3 ._ 5, ł, T, a, 9. 
u, li! I ts: SzpiU.l im. Koper
nik a dla p• zychodnl ff jono
wych nr 3 ł nr 5 w dniach 10, 1ł 
lł, !.ł, 99 t 28 
G\\m.a - Szpl !Jal im Brudmń9k4f!
ł0 (I-C.0.. GdyńSklch •I); Szpital 
im B!ernaekleao - coeirlen·nie 
dla e!lTl Rzgów 

$r6dnlli9'-ei~ - SZpital 
nC1?1l!erg.a (Pleniill.y 30) 
chodni. rej. łl. 43, 4" 
tal Im. Ba rl!.ckieg.o 
&lctł!g;!) 22) c0dzlenn1e 
ohodnl. rej. nr 43). 

Im. Sio· 
dla przy-
45; ~pi
(Kopciń-

dla przy. 

!'olsie - SZp1tal Im Blemac
kif!oio codzile1ri.nle dia m 
Konstan.t:91nowa: S?.płtal Im 
Kopernika (Pa bla n.Icka M) 

Wid.W • Szpital im. Sonen.ber-
łl CPl~1ny 80) · 
Chbrurgta u.razowa - ~pita! 

Im, K<>~n.ik• IPabianlck.a C) 
Neurochlru.rgita - S-z:pltal Im 

l11rtk-kl4!C'0 IKO'Pclt'ls!klego ») 
Oku!illt.;yka - Szpital Im Bar-

11~kiea"<> (Ko~lfl!>kleg0 21Z) 
La"YAIF.01().gi- - Sz·ottal Im Bar. 

ltck~o (K<>pclt'lskif!g.o 22) 
!,a~yng-0lo#la dZ'!~ieca - SizpLtal 

!m K&rc?.a1u1 (A rmdl Cze.-rwone1 
16) 
CMmr~a d2~.ecięca Szpital 

Lm. B!en-naek~eg;.o (Pab'lilin!reo: Ka-
rol.ewiska 6&) • 

Chi rur~ S2C~l,owo-łllva l'7>0Wa 
Sz1>!tal lm. Ba.rl!ck!e.~ (KOJl'Clń
skl_ego ~) 

AMB'Ut ATRIUM 
DORA7NEJ POMOCY 
ut. Sil'nkl„wtCT.a 137 

tel. 38-87 OO w St 

- Gsbln&t eh!MJJl'![iczny ezyinny 
ca111 cl.o.be 

- Gab'neł. tn!'ernlsty.cmy cz.yin.ny 
w go-cl2 11-7 w dnl wolne 
od era cy - reła dobe 

ul. Armii Cznwonej 11 
tel 33·95-9~ łlO 99 W 225 

- Gab1tio!!-t ch1irui1 ;tH drleelece.1 
c.~ynny ca!i;i dob<: 

- Gabin.eł. oedl..,t«vC?ny CZY'fl!lY 
w 11'.<>d7 18-7 w dn1 wo!ne 
<>d pra<'V - ~ała dobe 

Ul. Koprl!\•klPtrO !I 
tel, 78 ·64-K~ 

- Gaolr.eit stom2t'>l"!!~e2ny ci::vn
ny w i:.oa2 19-7 w dn.t wol
n„ <>rl t>racv cala dobe 
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„NOY'.\IAN" - •rwalłl!en, DYWAN s X ł - MMl~l• 
przemysłowa - r,przedam. na 2.S x 3,S lub spaedam. 
Ofe.rty „3'720" Biuro Og!o- Tel. B!-116-39. IC13 g 
szeń. Sienklewlcza S/fJ. 

TAUNUSA ~978) S!)T!e
dam lub umlenl~ na Gol-!a 
4-drzwloweao. Oferty 
,3687" Biuro Ogłoszeń, ul. 

Sienkiewicza ~. GLAZUR'P; 
Tel. a&-24.00. llADIOMAGN'ETOFON 

KUPIĘ dz.ldkę rel«I'e'8<:Yj- AIWA 1 equalizerem AC/ 
ino-letn.J51kową (700-1000 m). DC _ spra:edam, 88_93_56. l!PRZEDA!'lt tanio boazerię. 
"rei. 32-711_,,I S701 & 3717 g O!erty .14273" Biuro ogło

szeń, Piotrkowska te. 
DZIAŁlt!; Mkre.acy,n11 od
&t„pię. Tel 32-13-40 lłM'S g OBRĄCZltl aołote 6,1 g, łań- Zlt.OTI!: pa5kl tanio 

cuszek 10 g - 90rzedam. dam, 39-l!O~la 
tel. 84-74-02, 3715 ii 

GOLFA •-drzwiowego ku
plę. Oferty „36115" B!'Uro 
Ogłoszeń, Sienkiewicza 3/3 

KAROSERII) Fiata 1!1 p 
. ku.pit tel. 33-2~-90. 

1łUł g 
DZIA.ł.ltll; rek>reB.CY'tna 1000 
m okoli.ce Dobronta na u
mowę - •przedam t.6df 
Grodzieńska 25 m . .39 

14196 g 

SPRZEDAM złotego Schafł 
hausena. Tel. ~-Oł-~ po 
16 3706 Il: 

COCKER 9Pa:tiele szczenię
ta rodowodO".Ve, biało-czar
ne - aorzedam, Adamkie
wicz ~oru;tytucyjna I m. 
23. mt g 

KUPll) nadwozie Fiata 12! 
p combi. Oferty •. 14083" 
Biuro Ogłoszeń, Piotrkow
ska 96 

SILNIK ,IH p 900" 
!orzedam Tel. ·a7-S9-M. 

14'257 g 
SPRZEDAM wtryskar;cę 
hydraul!czn11 =zioma li 
Ll$to1>ada 55 m. 34 l>l 4~ 

3705 li 

SpRZEDAlll T-mte!lęcznego 
brązowego cocker-spaniela 
·- suczkę. Tel. 33-86-2'6 w SYRENI) „HIS" na części 
godz. 10-18. ~~ g - spned·am. Tel. 43-~-00 

OVERLOCK n(1Wy sprze-
ZNACZKI poc7Jtowe k'llpię . dam. oabla,n.lce Waryńskie
Tel. 43-73-L7 po 17 17863 g i.to 2115. ~6 I( 

WYŻŁY niemieckie !zor-
3698 I( 

GRAMOFON „Daniel", ra
dio „Radmor''. blachę o
cynkowa,ną . O,!ll kupię. Tel. 
14-91~0. 14081 i! 

SPRZEDAM ka·n.apę n.a-

nkow!ose rodow<Xlowe, po 
r odzicach ułytkowych 
sprzedam. Turystyczna 19. 

SPRZEDAM Octaw!P,-Super 
na części Chdmska s. m. 
a. :»107 g 

rptną 1 łóiko pi11trowe x l4:21ł g 

KUPIĘ kwiaciarnię. 
ty „14.'25-4" Biuro 
szeń, Piotrkowska 

Ofer
Ogło-

96. 

ma teracaml 1ugoslowiań1ki
mi 78-40-611 wieczorem. 

142i!3 g 
BOKSERKĘ ~óC2'r.ą. rodo
wodową - Sprzedam. Tel. 
&1~17-~9. ms g 

NOWE nadwozie ,.Tarpa
na" - sprzedam. Ozork'>w, 
Gębi<:ka 4. IH90 g 

APARAT do · stereoskopii 
oczu kupię. Tel. 57-611--08. 

1~49 g 

SPRZl':DAJ\f rury, cznrne :in I WY:tEL 3 Jata. 
mm. llO mm· d-ef>ttl calowe. dam w dobre 

Orłowski. !425S g 

su'.<a. od-
ręce. tel. 

3709 g Wierzchy Kolo K'llu•1e~ I !1'-0S-s.2. 

-------· - JAMNIKI dlu~ow!ose 
Sl'RZEDA:M trzy uedensy sprzedam. 15-':!5-60, 
z drewna stylizowa.ne - 3713 ę 

KUPIĘ now11 lu.b mało u
żrwa·ną lcaroser!ę .,126 p" 
snntk .,12G 'D", sprzedanl. 
Oferty „ !~-93" Biuro Ogło
szeń, Piotrkowska 96. 

„KOSZULOWKĘ", 
dzla·nlhę - kupię. 
51-7'..!"99. 

welur 
Telefon 

2431 g 

DACHOWKĘ okazyjnie 
aprzedam Tel. M-52-~. 

13404 g _ 

nowe. Oferty „14'171'" B\.u
ro Ogłoezet~. Piotrkowska 
95 

SPRZEDAM szczeniaki 
sznaucery, tel. 43-~-2~ po 
17. 3714 g 

KAROSERIĘ „wartburga 
311". WSK 17~. dwukołówlu: 
do cl1u~nlka - sprzedam 
PlńM Głupickle I. 97-403 
Drutblce, woj. Piotrków 
.Tózki_ewlcz. ll.f.!59 g 

MI011 - aprzedam. Tel. 
33-85-.11. 1 WJ6 lit 

SIANO, glomę "° I t s.prze I 
dam. Kllańskl, Charblce D. 
15, 98-13'3 pUcznlew gm. tu-
tomlersk. 1~1~ Ił I 

DYWAN 2,S X 3.5 - 11prze-
llPRZEDAM "am'.ot. Rojna dam. Tel. 5$-'!a-7'9 t>O 17. 
2Sbjl~. OLczy<ic:. a212 Ił SPRZEDAM 

----------
1

.fl)-
1
-
9

-
1 

SPRZEDAM Ee$taw wypo- ~20-1:.3 n.a 

„Fliat·a 126.p" 
rtwa·ran<:jJ tel. 

M-Z sprzed-am. Tel. 86-24-00. 
lłl!l6 g 

llPlłZJ!:DAM bawełnę bla- czy.nkowy „Heban Lux" -
łą, tel. ła-:Yf-20 pa god2. $Wa.rzędz Tel. 5~-49-18. ,,TOYOTA Co.rollP" (1.980) 
lT. 14004 ~ H217 ~ - 1tprzedam Wałbrzych tel. 

7?8-50 po 16 
SPRZEDA!lol bezpyłową 'lY· !IUKROKOMPUTER ~X ------- -
kUfliarkę RFN „Ra.gier" ,Spectrum" 4'8 K - ~prze- 1 FIATA 126 p 650 S (19&1) 
jedinohzową 51-07-74. dam. Oferty „1419'7" Bi ti:o - sprzedam, tel &1-07-74 

373ł I Ogłoszeń Plotrkows.ka 98. 3733 I 

DZIEWIARSKA SPOł,DZIELNIA INWALIDOW ,,COltTEX" 
w LODZI, ul. K.\SPRZAKA U 

KOMFORTOWE mieszka-· 
nie międzywojenne 100 me
trów, własnościowe, cen
trum, telefon, wysoki par
ter, zamlenię na mniejsze 
własnościowe z telefonem. 
Oferty „14!~8" Biuro o
głoszeń. Piotr·kowska 66, 

M-ł bloki rozkładowe za
mienię na M-3 I M-2 w blo
kach, Tel. 33-98-25. 

14258 g 

OGŁASZA 
PRZETARG NIEOGRANICZONY 

M-2 własnościowe Retklnla 
- zamienię na ;:ównorzęd
ne os Matejki, Doły, Ma- . 

· rynarska, okolica Wierzbo
wej. Tel. TB-84-09 po 18. 

14205 I( 
--,.-. 

M-S Zarzew - zaml enlę na 
więkne - r6"1rnlet stare 

na sprzeda.z samochodu m-kl „Zuk" A-11, nr silnika 61'2105, nr podwo:r:la 
195063, rok prod. 19'H, cena wywoławcza 350.000 zł. 

Przetarg odbędzie się (Lgodnie z zarządzeniem mini&tra komunikacji z 
dnia 16 listopada 1982 r. 'MP nr 28) w siedzibie spółdz;ell-li w dniu 22 ma-

bl\~Ownictwo tel !15-H 79 
(17-'-1). 14193 g - ------·---- --
SAMODZIELNEGO miesz
kania noszu.kuJę. Płatne z 
1tóry. Tel. 33-16-96. 

!łl&!I g ja br. o godz. 10. · 
Jeżeli przetarg nie dojdz\e do skutku, drugi przetarg odbędzie się w tym 

samym dniu o godz· 12. 
Przystepujący do przetarg~t wlinlen wpłacić wadium . w wyso.kości 10 _Pl"OC 

ceny wywoławczej najpóźniej w przeddzień przetargu w ka:s·e spóldz1eln-!· 
Samochód można ogląda1~ codzienn;e na terenie siedziby spółdzielni przy 

ul. Kasprzaka 14, w godz. 8-12. 

LOKALU na u.slugl ślu· 
sankle poszukuję. może 
b:yć do remontu. Oferty -
„3688" Biuro Ogłosreń, ul. 
Slerukiewlcza :/5. 

Zastrzega s:ę prawo unieważnierua przetargu bez podania przyczyn:v. 
1504-k 

POSZUKUJĘ lokalu do wy 
nalęc'a na działalność. Tel 
51!-~6-23 3722 g 

1'0:-IIEDZIAŁEK - 30 KWIETNIA. 

PROGRAM I 

11.00 Ra-dlo kie.ro wcow 11.05 Ko.n
eerl pl'zed oojnalem 1fl 05 Z k.raju i 
ze świata 12. 30 MUJZylka fo1klorem 
rna:owana. L2 45 R-Ol•niczy kwiaórane 
13 oo Komuni:ka.ty 13 10 Radio kl.e
r.o\11,'CÓW 13.:W Splewa Kla.rl Kato-na 
13.30 z tańcem przez wie.kii 14 Oil 
Mag mw:)l'CIZ•ny 16.55 Radio kderow
ców 116 OO Problem dni.a 16.ts· Bank 
przebojów. !7 OO Muzyka I aktu.al 
ności 17.25 z Mistr,zo·stw Eu.ropy w 
podnoszeni u cięża<rów 18 05 Golący 
tema.t 18 15 Ja.zz i piosenka. 19.20 
Rela<:ja z Mistr.zostw Eu•ropy w t>Od 
noszeni.u cięża•r ów. 19 ~ Chwil.ia mu 
zykl 19.3'1 Rad'io dzieciom: Cza ro.w 
ni.ca z Łysej Góry" - sł\llch. 211.05 
Artel· pr2edstawia - raemleślnl<:2e 
sprawy 2'110 Koncert życzeń 20 35 
Człowi.ek dl.a człowieka. W.40 Prze
pu.~tka do h.ist.o•ri.! - ir 2ll 50 Ja2'? 
w pi.g;ui!,ce a1 OO Komumi'katy 21.05 
Kroonlk.a spoMowa. 21 15 Bil-e-t do ra. 
ju - Opera w Rzym~e - allld 22.00 
Z k.ra ju I Zie świata 22 25 Zbliżenia 
- a.ud. ~ 311 Koncert be.z biletu. 2.3.25 
D '• t·y~n, co nl<e lub!ą rocka 

PROGRAM Il 

8.00 Wl.ad . 8.05 Naszym z.da·ll'lem. 
1.10 Stereofo.nlcZ>ne a.rcb:twum. 8 30 
Po:anna serena.da. 9.00 ,Pismak" f.r 
lł.20 Muz.y;ka , któ1 ą lubl E Groch0-
wieck.a. 9 50 .Pie.[tło ;tet;t zawsze dz·l.
sia j" fi 27 pow Ul.OO G<>dzl.na me
lom a na 11 oo Za wsze oo jedenastej 
Ll.JO H.el.a.k·~ w Stereo 12 OO MlOdZll. 
łpiew<icy i2 ~ W s.orone Jaza.u 13 oo 
Wiad 13.05 Serwis informacyjny {Ł), 
13.10 to minut o ksl:iżce -. Wllmań-
11k1ego {Ł), !J3.30 All>unn operowy 
!4.00 Piekło Jest zawsze dziSlaj" fr 
14 IO Nlie tyll<o ' listy przel>ojów 
H.00 Pamiętniki 1 wspomnlenla 15 10 
Po:ska mu~yOta fNtepla.now<i. 15.30 
F<>l·klor n.a map1•e ~wiata 16 OO Wiel
kie dZ>ieła 17 OO W1ad 17 05 Rozwiąza. 
nie zagadki muzyczne! (Ł) 11,10 
Aktualnoścl dnla IŁI 17 30 . .('zlo-
w ie k - czlowit>kowl" aud. IŁ). 18.0I! 
Kolekcjoner i Jego zbiory - aud. 
(t.) 18.30 Kl ub Ste•·-e-o 19 30 w·eczllr 
w fil~a•nnoni ' ~1 IO Wlad 21 1 ~ Wie· 
cwrne ~et!eks.1e 21.20 Mu1yka rllmo
w.a 2!.30 .Ute-rat u~a I mlltZyka'• 

PROGRAM Ul 

10.00 Sp<>tkan1a ze z.łotym wled<lem 
Hl.30 Jau po pol.iku 11 OO zawód 
któ~ego nie ma - a·Uc t.J.20 MlltZY
czny lnterklub t1 .50 Tadę>U"L Zlellń-
11k; •• M'tv !(reckie" I~ OO Serw' 
Tró.1ki 12.05 W tona cl Trój.k' 13 OO 
D sayers Smlerć w Klubie Bello
na" odc 2-0 1~ IO P<)wtó1ka ' roa 
ryw·kl 14.00 z nowszy-eh kart muzy
ki 15 Oil S"rw>• TrMkl 15 O:> B 1 eL~zy 
odcień bluesa 15 45 Spcrt..nwa Trój. 
1ta 1e on Zat>t ""'"mv do TróJ'k' 19 oo 
C&dzien n!e 0<>wleść Kon!Pc '7.i<0dv 
Narodów'' 19 :JO T-, c'1e •w•n~u 19 50 
Ta.deu~? Zielińsk\ Mity gre<"kie•' 
!O Oil l<atal<>F nagrań: Janlw .rop!ln 
(3l ~o 45 Klub TróiKt .Dobór'" 21 .00 
Trzv kwadra n•e jazzu '1 4$ Klub 
'l'ró1k ! 2'l 05 Tnf "'°" 22 •;, •· •·<"'" 
biznf'o'> ~zy m.anufak.tU•ra?· - a-ud . ft.4' 
~·tnJ por~i:wt K.azlftlllet'f 'IM«-

k<>wlczówny aud 23 OO Zaprasza
my do 'l\ró)kd za~ Pól.noc poetów: 
Wle11Sz~ Jana Wvkt - odc 2. 

PROQRAM IV 

UG Aktualności 9.00 Chwl1a murz.y
ki 9 05 SWlia>l. wokół nos. 9 30 Chwi
la · muzyki. 9.3S Nf.e tylko dla ..tu
chaczy w mundurach 10 OO Poz.nać i 
~rozumieć 1.0 30 MWY'U polSka . u.oo 
Horyrzonty wiedzy. 11 30 Kolekcje 
pł}".owe. 12.05 W!.ad 12.10 PUlbl!cY-
~tYlka naukowa 12 25 Chw1Ua muzyki 
1:a 30 „Matyslakoowle" - odc 13.00 
świ.a.t wokół nas, rn 25 Chwila muzy
ki J.S.30 Za.bawy pray mua:y>ce 13,55 
Chwila mu.zy'ki 14.00 Spotkanie z re
portażem 14.25 Chv.n\La mu.ziyik1 14.30 
Blok audyc.}1 dla młody-eh 16.00 
Wlad 16.05 Leksyikon li!klklej muzy 
16 3S WLdllltOk'l'ąg 1-7.05 Primadonna 
stuJecta 18 OO Poradnik ję7.ykowy. 
18.1.0 ~=owy o wych.owani'U 18.20 
Muzyczne hobby !8.40 Stud~o !lkspe.r
tów 19 30 Wfad 19.35 Chwil.a mua:y
kl 19.4-0 Język r-o.sy-1skl 19 55 Klub 
n<>wat>O>rów - po11tęp peda.goj?lcz.ny 
20 15 Ulubione melodie 20.30 Wieczór 
muzy&:ł a2.00 Ak.ade.mda muzy.kol 22 50 
Lektuty ,,Czwórki". 28.00 Muzy'kote 
rapl.a 23.30 Wlad 23.55 KaJ.etndQl!"Z na
dioOWY. 

TELEWIZJA 

PROGltAM I 

l3.3c M'lt - uprawa rośiin, 
sem. 2 - środki grzybo-
t.ó.icze i bakteriobójcze 

Hi.2:> NURT 
tr:.O< ,Zaknchanl w &ieml" 
16.30 01' - wiadom<>ścl 
16 40 „ZWlf e-r'ZYn.i ee" OI'U film 

prod. · radz. „Donia" (3) 
17.3" Ma~azyn zwtązkowY 

Zwłą.zek zawodowy - laki 
jest 

17.55 & t (' ctadion6w 
18 20 l'elewoizyjny ~f.o.Tmat.oir Wy

dawniczy 
JB.~!i Klinika z:drowego czło-

wieka~ 
19 no !hor·anoc „ Jak Masza po-

t.'ni.;wała sle na poduszka' 
IP.tł· Konto M 
19.'.1ll Dz ennik telewizyiny 
20.00 Publl:vstvka 
20.15 Teatr l'elewizii n.a Swiecie 

Alekslei Arbuzow 
„Star .>modna komedia" 

'r.:!.on 01· 1rnm!'ntarze 
2~.25 Z c:vklu: .A<lre,, parli.a" 

130 lat na · Ogrodowej 
rep 

23.0Q DT - 24 ~o<lzin:V . 

PROGRAM Il 

17 OO D'J wiadomości - tele-
fon Dw6ik''" 

li.l:J Od O'.> or>t trzeba Za\'l.ijĆ 
- la•arlv oaw~tawania o.o 
•enki. 

17.30 Kapitan ~chodzi o~tatn1' 
. Zamoś~" '4Ni•ł ł mlnu-

IS.OO 

lUO 
19.or 

19.20 
19.3'1 
20 to 
20.15 
21.ll! 

21.30 

22.00 

. Filmowy świat przyrody" 
(61 - „Nie łylko kurc:z:41:ta 
musza si-: uczyć" (L) 
Wiadomości (L) 
„Polska leżv nad Bałty· 
klem" - teleturniej 
P•zeboja „Dwóiki" 
0~1ennik telewizyjny 
.((!l•endarz historyczny" 
&emle od~~kane 
';w1azdv areny 
01 wydarzenia tele-
fon Dwójki' 

Portret klasy" - Mo3e 
P.zerwone tramwaje 
„Klucznik" - pol. film 
fa.b. 

WTOREK - 1 MAJA 

PROGRAM I 

t.OO Koncert. t.30 5tudio I-majowe: 
a w nim· - rel.<acJa z tnisy poch.o
du w warszawie. - relaoJ• lli'ajowe, 
- 1 Maja w świec!e, - muzyka, -
poezja. U.OO Muzyczna ma'6wka. IS.OO 
Kon.cert życzeń. 18.00 WtLa.d. 
16.05 z dziejów ka.ba retu „Szpak" . 
IT.OO Piosenka przyjatnl11 !U.kWita. 
18.00 WtLe.rsze poetów lJe>w!icy. 111.20 
Na !-majowej estrad2ie - ez. I. 19.00 
Dziennik. 19.30 Radio dzieciom: 
,.Baśń" o wdośnie 1 rycerzu Z4' zło
tym promieniem" - słuch. 20.00 Pol
ska $plewem malowa.na. ~.40 „Prze
pustka do hl11torli" - tr. 21.00 Ko
munikaty 21.05 Przy muzyce o s?or
'cle. 21.33 " P\osendt! o mojej war
szawie. 22.00 Te11>tr PR „Cytadela" -
słuch. 23.00 Wiad. 23.1& Na l~ajowej 
estradzie - 01:. II. 

PROGRAM li 

t„33 prze.'boje orkiestr. 10.11 lwt,
teczny 'ror;ralll llteracld (Ł). 11.10 Z 
dziejów parku lm. Sewińskieco. 12.00 
Nowe nagrania 1e5połU ,,Sląak". ta.w 
Przeboje orkiestr radiowych. 13.00 
Wiad. 13.05 Suity pol.Sk\e, !~.• Mi
niatury poetyckie - „Maj - Słowi
ki" - ~. I tł.IG ,PrYM'<!llntlt życte 
państwa M.", G. Kunest. is.oo Kon
cert chopi·nowski. 15.30 Przeboje, któ
re lubimy. 16.33 Miniatura poetycka 
17.00 Wiad. 17.05 P~eboje, k.tóre lu· 
bimy. 18.00 Soliści polscy n.a estr:a~ 
dz!e !!lharm<>nil. 19.30 Miniatura poe
t.Ycka ~9.35 Nowości krajowej fono· 
g-rafl! 21.00 Wiad. tl.05 Wladomołel 
sportowe (t..). auo M!nlat'llry poe
tyckie. 21.2'5 Lista przebojów. 2:.2s 
studio Stereo. 

PROGRAM ttl 
12.00 'Pol.<lka Ork. Kam. ~.t;O ~$

°'°ziemi ojczystej li.I.OO &e-rwL!. T. 6Jkl 
13.03 f>\osenkl stare. 14.00 Pnwa:n: r 
u J. Passendorfa„ 1415 Nowa płyta 
15.00 w·osenne medytacje. 15.20 Pio 
sen'<' •tare. 15.\lO Inteligencja k1Wia 
tów :6 OO Mlstrzows!<ie l<lterpretac)e 
!7.0~ Powlększen!a. 17.ZO P'losenk' 
•tare 18.00 Kąt nachylenia" aluch 
18.~9 Jak za dawnych lat. 19,00 Ser
w'.' Trójki ·19.0j Muzyczna matówka 
~· .()· _ . "ocalunkl' ' aud. ~1.20 Serwis 
mu": 7nv. ?"Z OO •• ~łoralność oracy• 
- aud. ~2.10 Mistrzowskie interpreta· •J•. •.M Paaiłlltlłł aaro4owa - ł•l. 

ODN A.JMI) lokal «I m kw. 
(lilia, gn, woda) - Julia
nów. Oferty „3'739" Biuro 
Ogłoszeń . Sienk!ewlc:za 3~. 

PRACUJĄCA, bez nałogów 
poszukuje samodzletnego 
ooko}u, może być za opie
kę. O!ertv „,619" Biuro 
Og!oszeit, Sl~nkiewłcza 3/5 

POSZUKU.J"fj kawalerlct 
tel. 111-62-75 godz. IS--!!O. 

'1732 ~ 

SZWEDZKI J>OCZątkujący 
Tel. 32-t0-83 po 17. Gasiń 
ski. m4 I( 

MATEMATYKA, fizyka 
Wrzask, 84-~4-:i5. ~1-,2-~l 

18113 g 

SOLIDNA B!'Waczka przyj
mie pra::ę w pracowni lub 
!!rmle polcn!j.nej. oterey 
„3'1~7" Biuro pgłoszen, ul. 
Sienkle\\'lcz.a 3/3. 

PRZYJMĘ pracę na over
lock i stębnówkę. Oferty 
"37·2~" Biuro Ogłoszeń u:. 
Slenkie•J.·icza 3/5 

DO Za!<ładu Krawiectwo 
Lekkie I Bieliźniarstwo -
orzyjme p::scownika z ma
szynami. Oferty ,.3712" Blu 
ro Ogłoszeń, Sienkiewicza 
3/5. 

DWIE, młode przyjmą pra
cę w sektt>rze orywatnvm 
- szye\:e Tel. 35-~7. 

3'72T g ------
ZLEC]\: wykonanie studni. 
51-'m-98. :J'l-39 g 
---- ---------
SPODNIARZA ren·clste o;e
trudnię. Tel. 36-43-98 

1ł1S7 g 

ZATRUDNI~ natvchmlast 
d'W1-e fryzjerki damsk"<~. 
ul. Maratońska 25. 14700 g 

GRACO! Konserwa<:ja sa
mochodów - (nowe - \l'J
ntfi·kata, natychmiast). My
cie siLników, oodwozl, za
kładowa 13. Koliński. 

L1634 g 

VALVOLINE! Konserwacja 
samochodów nC>"..ve ta
ni-ej, natychmiast. Beskidz
ka 81. Klimkowski l!6~ 2 

ZABEZPIECZANIE drzwi. 
m<>ntaż karniszy, wiercenie 
kołków. łZ-75-04 Ro'.(oz!ń~<' 

TELENAPRAWA 
Bednarek. 

CYKLT'il'OWASIĘ 
we, Jakierowa.n!e. 
51-77-10 Jakson. 

i3.00 Wieczór w 
noc poetów. 

2449 g 

PROGRAM IV 

ALARM'!' ~nee!:w'rlamante 
we do mlesz·kań, domków 
- „Elekta!", :Mi-32-03. Ma-
ślan.:dewlcz. 2~0 ii; 

'TAXI osobowa 
jazdy (cały kraj) 
Architekt. 

wy-
5T-ae-01 

\073 'I 

T4Pl!TOWANil!l, rnalcwa
nle - ta-i>ety własne. óO
w!enone gwara·ncla, 
ni!strz Kisiel 51-M'-74. 

AUTOELl!:KTRYlt Int. Ma
łecld, Huta Jal(Odll'lica do
ja1-d ul. Złotno lub Szcze
cińską. t~S5 I! 

NAJLEPSZE! Autoala.nny 
domoalarmy. 57-72~ Dde-
n\51:ewskl. Kwaterun!towa 
24. 10643 lt 

AN'IYKOROZYINE ubez
pieczenia, nad,:o!a. Uznań
s«l ul. Sol;;nkows 4, tel. 
84-52-33. - 12617 „ 
UKŁADY wydechowe. M<ln 
t,at. nad koll J'ud;rma 2~ (od 
Tr&ktorowej) inż. Myszkow
sl'l. 1'708g 

EKG u pa.ejenta 
57-55-5!. 

Drozd. 
~'5 g ---------

GABINET gln~~o:oglcu1y, 
ł:.ódt, J'ulla~OWS'.{a 5fl. Tel. 
57-~2-00 wtorki, śTodY, 
czwart.'kl., piątki godziny 16 
-19 dr Czekan. 

DYWAN'!', wykladzi:r.y plo
rf: - r6wn1e1 lnstvtucjom. 
Kuligowski 4!-0!-27 

8763 g 

PRZESTANIESZ być aa
motnym J)Odając swój a-
dres do Biura Ma-
trymonlabego „We«ta" 
70-95~ Szczecin. skrytka po
czto\va 6'72. 

OSOBĘ umiejącą konser
"'ować i naprawiać ma.-izyn
l<ę do repasac!I pończoch. 
pro-szę o kontakt: telefon 
53-42-86 PO 17 

3'1'40 c 
POSlADAM lokal w de>
brym ounkcle na „małą 
~astronom1e", Jody ttp. 
Po1<zuku.Je operatywnego 
wsoólnPta Oferty „2450" 
Biuro 011!0!!7. lew 
cza ~/'5. 

U.OO Wiad. 1~.10 Strofy mu?yką tu 
oprawione. 12.30 „Zawsze mn!e ~oś 18.00 Kalejdoskop 

„Kino-Oke>" 

MARtAM Bl1t, al. t :OyW!zj! 
la zgubił p.ral\\'o Judy. 

;.744 g 

ZAGUBIONO p~awo Jazdy 
na nuwiako Kopański Ar
kadi-usa, umiKZokaly Lódz, 
Piotrkow.ita 193 m. ł. 
Uniewatnia Iii! zagubioną 
pieczątkę o ~reścl „ Wyrl>b 
artykułów ·z ukresu wy
posa:l:oola wnętrz, Airka
dlucz Kop&ńSk1, Tuszyn, 

1 1'Lli)a '""· ' 

SJ(RADZIONO prawo jn
dy na nazw:sko Mirosław 
Ceret zam. Słupia &I, 96- 1~8 
Słuµla. 

1łH7 g 

ZAGUBtONO kartę rejes
tracyjną na nazwlako Ko
pański Kazimierz, Łódt, ul. 
PlotrkOW$k8 193 m. ł . 

3'190 I 

HALINA Jacaa~ek, Lipo
wa U m. 14 z.ęublla pra
wo jazdy, 

lł2'M ' 

OBRONY PR.AC DOKTO~SklCH 
Dziekan I Rada Wyuziaiu Lekaraki•ao \VOJ'skowe( '· 

AJladem1i l\tedycz.neJ podają do wiauomoścl, ze we · 
wtorek, dnia 8 maja 1~84 r. w salach posiedzeń WAM 
- Łóelz, pl. 9 Maja l, odbędzie się .pul>llczna obrona 
prac dulltor&k.lch: 

Godz, ll - lek. Zdzisława SleC!.ycba pt.: ·,',W.z.yt7 
domowe jako forma wyraża.n!a potrzeb zdrowotnych 
na szc:octblu opieki pod~t.awoweJ"„ . .. 

Promotor: prof. clr hab. med. Jerzy Bońc11ak, 

• • ...;. „ .f • ~·. 

Godz. u - lek. Jerz.;o Stodolne&o pt.: „Por6woa
wcza o~na wynikow kUiezyt.erapil siosov.anej wedłul( 
odmiennycl1 modeli ćwiczeń u chorych z zespołem 
bólowym kr<;gosłupa l"dżwiowego w przebleg•J dy
„kopati;!'·. 
Promoto:-: prot. dr hab. med. Henryk Ch'!liele;\!iki' 

• 
Godz. u.:;o lek. 

&laj\U p>ychicznego 
rejsie morskim". 

PromotO'!": prof. 
dzyński. 

Janusza Sulugl pt.: „studium 
2ało_g.1 statku w ,~~ug:'..1-:'.~.'.'!_~;m 

ZW, dr hab. ·med. Z!lz;si cW. Ry~ 

• 
Z rozprawami doktorsk.lml 1 oplntai;ni .recenzentów 

:ńoma zapoznać się \\ Głównej Bibliotece W;>Jskowo
Lekarsldej w Łodzi, ul. Żeligowskiego 7/9. 1610-k 

Dzlek~n t Rada Wydziału Blologll l Nauk· o ' Zltłmi 
Uniwersytetu Łódzkiego podaj11 do wiadomości.. u w 
dniu 8 maja 1&84 r. o g<l'dz. 12 w Gm;rnoo. Bi.olog11i 
(\Il. s. fJanacha 12/16) sala 126, odbędzie się_ PJJ\:>~ic.zna 
cbrona pracy doktorskiej mgr Zofii Niedźwieckiej .na 
temat: „Analiza proce,ów wzrastania I dctjnewania 
dzieci z dobrych warunków środo\11, iskowo-byt< wych'-'. · 

Promotor: dcc. dr hab. Zdzisław Kapica z un:wer-
1ytetu t.ód>Jltiego. 

Praca doktorska znajduje się do wg,Jądu w Biblio
tece Unlwers.vtetu Łódzkiego - Łódż, ul. Matejki 3ł. 
Wst~p na rozprawę wol!lY· 1469-k 

Dziekan I Rada Wyd:tlału Lekauklego Akademii 
Medycznej w ł..odzl podają do wiadomości, te dnia 
l•J maja l98ł roku o godz. 12 w sall konferencyjnej 
Rektoratu, al. Kośc!uszl<l 4, U p., odbęd7Jle się pu
bliczna dyskusja nad roz()raw11 . doktorsk"„ lek. 
.Elżbiety Waszczykowskie) pt.: „Choroba Duhrm.ga .w , 
~wletle badań tmmunopatolog!cmych". 

Promotor: doe. dr hab. Anita Lutowie-cka-Wranlcz. 
Z prac11 1 ocenami recenzentów mo'!na zapomae 
!~ w Bibliotece Akademii Medycznej w Łodzi.. ul. 
uszyńsklego a. Wstęp na rozprawę. wolny . . 1646-k 

Dziekan I Ratla Wydziału WIOkiennlcu10 Ponta• 
chnlkl Łódzkiej poda.ta do · wiadomości, ie w· dniu 
Ił maja 1984 r. o gooz. 12.30 w aud. W-33 Im. prof. ' 
r. żylińskiego; Gmach Włólciennlci:y Ill p„ wejście 
:::, ul • .l:eromsk!ego 116, odbędzie się publicz.'la Qbto- . 
na pracy doktorskiej mgr Int. AndneJa ł..uc~aka na 
temat: .,Wply\\ przygotowania taśmy na orient;u;J.ę 
włókien zasilających przędzarkę i jakość przę~y. 
w 1>rzędzenlu rotc.rowym". · · 

PrQlnotor: doc~ r:lr hab. Tadeutt J'ack:owskl - Po-
lltechn'ka ł.ód*a· 

Praca doktorska wraz z recenzjami wyłożona je!lt 
do wgladu w czytelni Bibliotek! Głównej Pol\tect\
nlkl Łódzkiej. · · 1532-k 

' . -
·~ t{' , hfl,~o;;'.,...Z'łę~ ';u~ ''i ·' _ ... .: . . po.3_9-f r;.Vna.ctĄ.~.,. .1 J p.tltn'\baleri- ' 

· ny - pr. mu:r. 
tr'POI'· 21.35 „Swiat w kamer.ach repor-

terów" - ool. filmy dok. 
filmow„ - !2.211 „Prz:v2oda n.a Marde.nszta-

c!e" - ool. film fab. tam ciągnęło". 13.30 Koncert oo Isk!. 
H.23 Teatr klasyki dla młodzleiy, 
16.00 Wiad. !6.05 Nadwiślańskie nu
ty. 17.00 „Naszych rzek królowa" -
aud. 17.30 Gdy w Ogrodzie Botanicz
nym.„ 18.00 . . Jak leci, kolego „" 
słuch. 18.40 Recital Haliny Czer·nY
S~fańskleJ 19 OO ,,Nuota polska w ro
ku jubileuszu 40-lecia Polski Ludo
wej". 19.~0 Wiad. 19.35 Wieczór mu
zyki. ~2.00 Polscy wirtuozi. 22.50 Lek
tury „Czwórki" 23.00 Gra zespól P· 
Bojadźtjewa. 23.10 Magazyn publicy
stY'ki. 13.50 Wi.ad. 23.55 Kalendarz ra
diowy. 

Z głębokim talem zawiadamia· 
my, że w dniu !Z kwietnia lllł J, 
zmarł nagle, w wieku lat JS 

W dniu H kwietnia 1984 roku 
zmarł w wieku H lat 

TELEWIZJA 

PROGRAM I 
T.415 D:iiennik 
7.35 Tran.smi&ja s UrOCtZyS.Wśd 

l·malowveh z Moskwy 
O.OO Kocham cię Polsll:o - w~ 

dowlsko muz. 
1.50 Transmisja uroczyato9c{ 1-

maiowvch w War.sza:wie 
kra1u · 

18.l!O Kr.aiobru Polak! 
H.00 Z różnvch .tron Poł.U4 · 

1-US Z filmoteki 40-leol.a - „Por-
trl'!tv" - Doktor • Mila
.nówka 

115.10 Filharmonia Nuodowa. w 
Teatrze Wielkim w Mos
kwie - ororram z okallji 
Dni ltultun PolBldej w 
Związku RadzleckJ!m 

Hl.li! OT - wiadomości 
18.211 Filmowe role Józefa No

waka 
17.25 Gra Or1de9t.ra Kameralna 

PRITv w Poman.iu 
lUS „Człowlek I t>I"ZYt'Od•" 

„Kormoran" - film dok. 
18.111 Z filmoteki 40-lecia 

„Miedzv Lei!Uica a Gł<>lfo-
wem•' 

llł.ftft Wlec!Or,-n.ka. 
19.30 Dziennik 
20.30 „nutscv" - l'Qł. mm f.ab. 
21.00 Utworv ł'. C'hooina na Re-

.ANDRZEJ 
SLtWCZYAsKł 

technik elektroradloło111 Szfltala 
im. dr w. Bleaalisktc10. 

W zmarłym 1ttaclllłmv eeal•· 
n110 pracownika I Koleto:. WYTa
zy serdecznego współczucia żonie 
i Córeczce oraz pozostałej Rodll!l
nle 1kładaJą1 

DYREKCJA. ZEIPOŁU OPIJ!
KI ZDROWOTNł:l ł,0Dż
BAŁUTY oraz KOLEŻANKI 
I KOLEDZY I PRAC. RTG. 

Ko!eta.llH 

-
WłELISŁA Włl 

KU!NIAK 
przewo4Błe!lllHj ••-rz,411 Pra-
eownleze,co, wYfUY aerdeeznei:e 
współczucia a powod• •mierat 

•ATlll 
sklał&J111 

DYUKCIA. Q PZP&, KOLB· 
ltANKI ' I KOLEDZY ' a ZPO 

,,,B'Ml'OK" w ŁODZI 

Przed11tawtełelom Władz I ume
rządu - Cechu Rzem.lelł Metalo
wyeb, laby Rzem!ełlnlczeJ w Ło
dzi.. Cantralne10 Zwl11zku RzemlO· 
sła, !Dnycb cechów 11 Łodzi I ea
łe10 kraja, •P•al „J!!lektrometal" 
I Innych or1amzaejl nemleśłnl
cz;veh, Koler;om rzemieślnikom 
oraz w1zy1tkim PrsyJaelolom I fy
nllwym dla nas, za pnmoe I 
udział w estatnleJ drodze na1ze10 
l\lęża i Ojca 

S. t P • 

.ANDRZEJ 
WINIARSKI" 

Msza łw. łałobna zostanie ed
prawlona w dniu z maja 198ł r. 
(irDda) I\ "odz. 8 w kościele łw. 
Ducha, o czym zawiadamiają po
cr"żenl w tałobie: 

CORIU i Z:IĘr. 

Koleb.Dca 

OUWlt 
ZABOROWSKIEJ 

Hnere wyrazy wsp6łczue1a a po· 
wodu imte;rel 

OJCA 

akładaJ• 

· gC)Ll!:DZY z OSRODKA Ll!l
CZENIA. NERWIC AM. 

lerdeerne B6r .sapłal\ n pj>-.,toc. 
łyczllwojl\ I udział . w ostatnie.I 
dJ'Gdze ł;vela naaze110 n1eodżało-
"'ane10 Męta I Olea · 

·S. ł' P. 

HEMIYK.A 
BLOCHA l!ina Smendzia.nka. 

22.3!'! St.udlo soort 
23.03 .,Niezaoomnlarie melodie" 

s. + I'. ka. ku. J. Płoszajowi, Slerszul
sklemu, ks. ks. J. Kurucowi. s. 
'\łoezkowskiemu, IS. Pn\ b' !ow
skiemu, klervkom oru księtom 
z p:uafll • św; Franciszka , Asy;u . 
składa · 

PROGRAM U 
13.10 Gw!azov dziecieee~o lUul 

(filmv animowane) 

W dniu H kwietnia 19H roku 
zmarła Ball'le 

S. ł P. 

ZOFIA 
MALISłEWl;CZ 

Wyprowadzeni• droaich nam 
zwłok nastąp! z koscloła tiw. Jó
zefa w • Rudme Pabianickiej na 
miejscowy 'Cmentarz, w d'Dlu 30 
kwl~tnia br. o godz. !ł.30. o cz•·m 
uwiadamia pogrążona w 1lęboklm 
talu• 

ftGDZINA 

dziękuje 

HENRYKA 
BLOCHA 

&ODZINA 

PrlHIOWł Okr•ICl-IO Zwt11dcu 
Koazykówkl w Łoiła! 

l\IGft IHS, 

PIOTROWI 
GRfCUKOWI 

wyrary 1erdeczne.r;o wsp6łc1uc1a 
1 Dowodu ~mlercl 

lł&A.TA 
1klada.!•1 

ZARZĄD I PRACOWNICY 
WFS w ł.ODZI, ZARZĄD, 
DZIAŁ.ACZ!!: I ZAWODNICY 

· ŁODZltIB.J ltOSZYKOWKI 

RODZINA-

Dyrektorowi Przedsiębiorstwa 
Materiałów Izolac11 Wodo"7czelneJ 
,,Izolacja" w Zduń~kieJ Woli 

llłGR 

WALDEMAROWł 
ZMACZYASKlEMU 

serdeczne wyrazy w•półcru-cia • 
powodu •mierct 

OJCA 
„~kladaJa: 

DYREKCJA PRZEńSIĘlłlOF 
l!TWA. l!Al\IORZAD Pff<>.("'(lW 
NłCZT POP PZPll . 7.W. ZA 
WODQWE wraz 7 (;\1 "·.ZA 

ł..OOA 

DZIENNIK ŁODZKI nr 102 (10590) I 

• 



• 

.. ' 
I ' 

„ .'i 

WIDZEW: Młynarczyk - Swl'łtck, Wójcicki, Wijas. Kamiński -
My~l,ilskl, Kajrys, Wraga - Leszczyk (01l 68 ml,n. Flllpczak), 

. l>zlel<aDJowskl, Smota rek. 
Dan,kowskl, Piotrowic:r: 
Klemenz Komornicki 

•. 
w chw1Uę pótnlej W~acl!l Pm;>~iZlił z 
pLłką przez llLLka>n.aścle meków, 

, prze.kaz!'j ją Kajryaowi a te.n hull
nąt z całej ~iły tyile 7-ę w Pop~~z
kę Nle znalazte sie tak2-e prlłk.a w 
s>iMce bram.kq Cebra t.a w „ ldlkoana~ 

.cie mh!lut późn1>1!'j ~iiedy i9 Świą~ 

~ SZOMBIERKI BYTOM, ,.__ tKS 0:2 (0:0) 

~J Zła · JtąssB ·. została przełamana: 
' .. 

·. „ 1:1 - ir.ny•to• ···~„ fłt mtn,,. 
. !:I - Sł11womłr R6ś,Ycld (Sł mln.); 

n!J! •le Dziuba, .Chojnacki, Bar~ 
Zlober. 

,GÓRNIK: Cebrat - Gunia , Dol11y, 
Majka (od 71 mln. Koźlik), Matysik, 

''- srze:r:ii!'1kl ·tod 46 min. Zgutczyński). Pałasz. 
tek ~ąc 1am na •am z ·Cebrate-m . 

--------""" po6liiznąl sie 1 n~ tra!ił w. p~liko: . 

ż6łie kartld ołrzypiall; Padlikowskł l Orui!l'.!ka (S1•u•blerłd). . 
.• Ł'KS - J. l\Obaklewlcz "·- ' BendkoW11kl, · D'iduba, WencleW'91d, 
sybilflkl - chciJnackJ, Klima~, R6~yckł · - )[asztelan (od '9 Dlin. 
fl'ajda). "Baran. :zitob'er. 
. SZOMBIERKI: Ku;pt,uk ,- Pletryca. Mierzwi.alt, Plldlikowsld,. 
Gruszka - Kozioł, ,Był, · szwezfs (od !' młn. l'ollrek} - Kowalik, 

, . l'rzy1odllkl, Koniarek (ed' 411 min Wttltow!lki}, 

Po.praiwłł.Y 1lę zatem humory .d
b\co.rn 1:.K$. Wygrapie % Szombier
ka.mj na Ich boisku mo:te mleć ko· 
losaLne znaczenie dla utrzymania sic 
w lidze: t.o<izla.nie maJ:;i na swym 
koncie t8 pkt. ł 1>rzełamall wreszcle 
serię niepowoflzeń na bo!.Skach r"YWa-
11. Walka lednak trwać będzie do 
końca. J e11zczt tYdtleń temu g;rzeba
no aanse CraeovU, po przl!!(orS1nej 
potrczce z Bałtyklem. Gdynia. Tym
czasem w meczu prawdy zagłębi• 
nie Potrafiło zdobyć kompletu pun:t
t>óiw n.a własnym bo!skiu. Z1'1!11!1l!soW•• 
Io I sytuacja w tabeli nadal nie teM" 
wyiratina. Po 15 p\Ml!l\:\ów mia~ bo
wiem "Cracovia I Szombierki, zagłę
bie z kol,e! tł, a ŁKS I Bałtyk pó 
ta. Pewnie, te sytuacja jedenastki 
z at Unii Jest jut pewniejsza, .ale 
w najbliższym czasie z-nóW LKS cze
kają powatne sprawdziany. W naj
bliższą sobotę o ~odz t7 dojdzie do 
łódzkich derbów z Widzewem. na
tomiast za tydzień wyjazd do Bał- . 
ty'ku Gdyn.ta. Cały czas .zatem w peł
nej g;otowoścl ł walczyć trzeba o 
kaMy pultkt. . 

'11rMen' Górnlka Za·brze Hl1bert 
k<l91tt<a zapewne n1e r.aiz l nie dwa 
W· d•rod:te d-0 Lod2'i przypominał 
sw-0llm p,odopLecznym o znakom!rt.ym 
Wywtępl.e'·'Widzewa w minioną środę 
~w·ą w Wałbrzychu i;>tąd teł le
~ 2 ' Zabrza roz.pocxął wczo-raj<zy 
tnec'i' na . w1dzf!IW'!lklm stadionie z 
~f~kte.m wobec !ódzkl-e<g<> lidera 
~~r ' '.$cf.9łe · krycie najlepszego 
•!ll'l'ajpera • w Wałbrzychu - Lesz · 
c~\I:•· Ale nie tylko , Asystę ' 
ott2ymall tak~ Smolarek i Dzle 
k~.l'oo!w«k! . A jeśli I to n !A! wy st a r 
c~łło diefensywia !!órnJków oowlę 
i<,!IU«la byi!a .o pomocników lub też 
C'Ofający.ch ' S1lę na•past.n!ków By le 
t~o .. nie · utra.ci.ć bramki - tak• 
sfY! ., wallkl po·stano-will <;tosować na 
~'91"'1k'1m siadi-on1.e plJłk'arze z Zab
m~ ·-, . , . 

'~l'"kt:v pr:zee ~6rndków s Zabrz.a 
wa·t'I~ f!TY w defeno::l"W,!Je (rz.adko 
t~o· UI'O'Zmal.cainy no!eśmtatyml 
~ „lr<mtraimd") zdaWl&l w pełni 
~· 0<>9poru!•rze, choo clągłe 
p?hby11Val! ·na połowhe boiska !>!'Ze· 
"1~•. me potra_fll! umlie.śc~ pll
l!rl w · ńat~ bramk1 Cebrat.a Mijały 
cieti;i · za.rów-po 1truly pra,cowltego 
Wrlii!'i , ~k I Ka,jrysa l t>zlekanow 
~IJl«o. Jedynym ,dokumentem ' 
~e'wag!: w;.dzeW&kłei dm.tyny był 

korzyst_ny dla nl,ej bi!la,ns r7'U.t ów 
rożny-eh (<>d 8:0 w 16 mLn do 10:5 na 
konle-c spotkam.a) · 

Jedyn.ie w 27 tmnuole bramk.arz 
Górnika sz.częśltwie wyłapał piłkę, 
1<t6'ra po strza,le SwLątka l odbici.u 
się Od <;brońcy Górniik,a :r.miteriała do 
~1<1 t.kl Nle i>rzynló,sł zm!a ny nie
korzystnego dla lódzkLej dt'Ultyny 
wyn~ku przes-zło półgodzinny, usta
wtcmy napór na bramkę Górntka 
Zn teoi~ r pl!wlony nleporad-nośclą ~wo
Lch i<olegów w przoozle, Wójclickl 
coraz częściej z.amlenlał się w na
oastnJ~ a Ty.m razem stoper wLdzew
<klo>i drU<l:Y:!lY nl.e wpisał •lę na 11. 
<tę zdobYW'CÓ'\V bramk1 podobnfe 
także ja'!< Wijas . Obaj jednak wie
lokrot u le by!! Ln)cjator ami śml.a.. 
tyd1 akcjl ofensywnyicl;l Ale ppczy
nanta Wid2e.W\<Ok lch <toperów równoet 
nte 0 rzynostly brąmkowegio pl-onu 
Do ,_akcji 0

' wkroczył ,,. więc lderow
n!.k wldzewskiee:o · zi:sJ?-Olu - Stefan 
Wroński który w.stal . 1 l.awld re
u-rwowydl I z nJ\eodłąc!lnyrtl paple
··oae.'!l w ustach skierował lńę pod 
Unię końCOW! bvlska ~ strony 
bramkd górników, 

Czy spaoeeor kierownika drutY'nY 
Wlicbewa .odcz.a.rowal" niedostępną 
dotychczas bramkę Ce-brata 1 Na t.en 
temat nadal trwali! mlędzy klbka
"111 spory. Faktem jest jedna1k, te 

,Z · piłkarskich boisk Europy 
l.OMDYM, Sobotnia kole1kl!I I ligi 

p'!!kar'sklei ·Anglii nie wprowadził~ 
zmian w czołówce. Oba prowadzące 
i~poly zremisowały swoje mecze' 
t.(~r. Liverpool podejmował na sta
dl'.Jnle Antield , drutyn~ Ipswi<..>h Town 
(2.!2). . . . d •• 
· Natomlal!t Manchester Unlte &„a
elł pttnkt n:a własnym bolSku W 
l)ezbramkowym meczu z West Ham 
United': · 
· w tabeli nad.al prowadzi L!Vel"Pool 

'1'4'.' ·pkt., przed Manchesterem United 
~ )' ... 

·xoszykarki przegrały 
ć JC0szykarkt L'KS l Włókniarza ro
tf.grały „kolejne mecze Pue,b.aru Llgłt. 
w pl\tek .., Gda1illłU1< pabłanlcza11k 
przegral'Y ~ ~P4J.nl,i\ ,Sł is• (21 :33): 
Punkt,.v dla' Wttlknlatza · uzy&kaiy • 
0!5urcżyk 22, Kaszczyk 10. B. Szy
mańska a, Warchoł fi. Stefańczyk ł 
or~ sz:vmczak I Kukieła llO 2. W 
90bot$ pabiian-icza.nikl ro~ają we 
własnej sali m~cz z ROW R:vbnik. 

Koszykarki t.ES go•clły natomiast 
liod własnymi kosZ:tml zespół Lecha 
s roznanla, przegrywając 62 :75 (33 :38). 
l"urikty ' zdobyły · dla LKS: Madej i 
Llł~kO\Vs'ka 'po 13, Konst.antyi:iowlcz I 
Gum.OW$ka po 8, Skura. Adamus t 
Lli:ynie'wtcz po 6, Engler t. 
· Sympatyków koszykówki 1ntormu
jemy przy okazji, ze w dniach ł-6 
maja. w !lali LKS odbędzie się mie
.lti:ynarodowy turniej. w którvm obok 
'UlS' ' ·pa,blanlckleg„ Wl6knlan:a wY· 
ilf4płą ' d'W\e. czeskie drut.vny s-lent
:ń:oligowe ZTS Koszyce l Lokomotlva 
9 c.JJratysJ~wy. fWl " „ . 

'12 pkt. Trze 
Queens Park 
czej jut tylk 
wyprzedzenia 
teru U, 

Niecodzienny 
czu Southampton 
Wygrali piłkarze 
W meczu tym 
33 ostatnlr,h mln 

BONN. Prete 
karskiego mistrza 
wygrali swoje .m 
zamly zmrany. P 
gart - 43 pkt„ k 
przedza Bayern M 
ger SV I noruss• 
bach. 

z czwórki tel 
stwo odniósł lid 
który na wyj 
Nuernber& e :O. 

Powrót do doh 
llzowal olilrońca t:lń 
go Hamburger SV, k 
wyJetdzle z FC Koeln •• 

w meczu z Elnterachtem Frankfurt 
Bayern wygrał u siebie :t:O 

RZYM. Kolejny krok ll:U m\.strzo
&tW'll Włoch uczy:no!H piłk a•rze Juven
tusu W 28 k<>lejce Juventu„ wygrał 
wyjazd<>WY mecz w Med'Lolanle z 
Interem 2·1. Dl.a :ziwyclęzców bramki 
zdobyltl Cabrl1t11 I Platiltll. 

Poplsomi był.a a !;&ja oo k.t6rej 
Juventus z<iobyl d•rugą bramkę 
Szybka wymiana ptA:lt! między Cabrl
ntm Bońil!:Lem I Platl.ntm zupetn4.e 
uskoczyła rvwall Bramka Plat!nle· 
!!'<> był>I :leg<> dwudZ'le-sty,m celnym 
tratlenle.m w btetących l'.'O~ryW'ltach 

W tabel~ Juventus - ł'l pkt~ wy. 
orzedza AS Rome - 38 pkt. l FlO
rentbne - • pkt 

Z :·DALEKOPISU 
' 

PRAGA. W ostatnim me.czu mi.ę
~}:nar.oQowEgo tUirnleju koszy:ka.rek 
:..;r:,;S'tra_kOOłcacli. P<:iLska wyg•ral.a % 
CśR'$ „B . 9-0:66. 
·,. ':t'u'rnier. wygrał ZSR~ - I pkt 
~ C$RS· .A" - 7 Fra.ncją - S 

,~lliką :_ S f CSRS .,B" ~ 4 pkt. 
". Sl.N'GAPUR PiUca.rze lra,ku za1kW1a
imll:9wldJ gi.ę d<> turnieju ollm;j.js
i.i.et(r, 'wrgir:'('\"l'a ')ac w Slng,apl1•rze .de 
cydu.jący · meez z K-0reą Ptd 1 :O · 
'•tr{!k jest 16/'d•rutyną. ·która Zldo

byhl' ,oHmp1j.skl awans OM drużyny 
lttó~ wysitapiij ns 'O' lmpl6dzie. NRD 
~RR, .Fra,ncjj. I JU(!OSławia CSRS 
.A\r.);la saudyjska. Katu, Irak 
Eghpt '

1 
Maroko. Kamerun. Kanada 

l(ló!it.8;ryk.a BraaY'JiLs · Chile I USA 
' '.'1lllEKSTK. Piłka rs~ Mist'!'ZO•twa 
!łiMata 1986 w Meksyku rozpoczną 
'sl.it' »1 · majł! .. a "Z'akończą 29 ct.>erwca 
'tJr.i.ga faza mistt"Zo.stw 1/8 tlns-
~ · o'dbęd'Zie · się w dn!.ach 16-1! 
~liJł:Ca ćwderHiin.a'!v , ro.zegnne .bo:· 
~lł ·•1 .1' 2'J ,oze.rwca . · a półfbnały 25 
~i;wca Mecz o tr:recie ml~j~ce od

:'1lt~\~· sJę · ll!J cz1'!"Wca "'. , wielki fi-

.l · ·;kolarskich tras 
'. ?80- kolarzy. uczestniczyło , w ogól· 
nopqls'kim · wytcigu szosowym w To
maszowie'. Wyści;; seniorów wygrał 
;r. Pawlak (Włókniarz Kalisz) przed 
W, I,Jeleżyńskim ! o . Kustoszem (oba.i 
!trr2rctowianka), Wyścig młodzików 
zakoń.czył się wygraną T. Sikory, " 
wyścig · Juni·orów młodszych P 
'Borkowsk' e.go (obaj Społem Lód:!:). 

• • 
Zwycl'lzcą wyścigu „Szlakiem Gro

aów Plastowsl<lch" został Z. Wrona 
(l,egla 1. który u o konał A. Mierzejew
skie!(" 1Agromel Toruń ) 1· G. Bana
nl,<a (legła ) . 

·:Kryterium w Głogowie z udziałem 
'lladrowiczl>w prz'.'1;0towujących się 
~ 37 WP wygrał M Korycki , wy
IH·t ed<aJąc Z, Wrone I A. Zagajew· 
ckie!(.o, . ' ... . 

W wyścigu mlędzyna•odowym „Cir
. eµli des 'Mt n es" we Francji po 2 
etap•ch liderem 1es1 Anglik Web
ster Szósta ooz vcie zaJmu)e naj
l•P5%Y z Po.laków : Krafolak. 

n.a.ł'" w d'l!Leil pMmte·j - 29 czerwca 
19&5 r. 

PARY:t. Zwyclę&twem rekord2'1sty 
~wiata na dyst 1500 m Brytyjc%y;1!:a 
Steve•a Ovetta , za.kończył clę w Pa
··y.tu ble-< wliicz.ny na dysta 11Sle 1 
m1U. 

ovett uzyiskał czas . ł,SS,1! 1 wy. 
przedzil Hiszpanów G<>nzal-
3 $~.80 I Aba>.cala ~. 3.57,35 
WOLGOGRĄD. W decydującym o 

plt!>!'W1<zym mlej.scu m~zu w tU1m!e-
1u vr Wołgogradzie !flatkaril:~ ZSRR 
WYS'1'3łY s KU•bą 3:1. 

Trzecle m!e;Jcoe ajęla, B~d•·· 
MADRYT W pierwszym dniu mi~

dzyna rodowego tu.mlleju w koszy
kó'.1.-ee 1nętczymn, który Odbywra lię 
w Lłlna.re9 (połudnle Hłszpanitl) nt
pre.zentacje Po!ł!lkl J'.l'TZelP!'ała z ~
po<iarza.m! Tl: 101 W dru«lm mec:ru 
Związek Rad-z~li:1 pokO'll.sł I!lfaiel 
116:1ll 

• W towarzyskim meczu tenlso
wym Polacy przegrali z Węgrami 
1:4. Ro.gowskl pokonał S. Kisa 8:6. 
6:4. 6 :.1. 

• W ćwierćfinałowym meczu o 
PP rugbiści łódzkich Budowlanych 
pokonali Ogniwo Sopot .:111:13 (7:3), a 
AZS W-wa· rozgromił Juvenię Kra· 
ków 78:0 (44:0), 

• Dwaj polscy bokserzy Petrlch 
f,akomlec wygrali finałowe walki w 
"zasie międzynarodowego turnieju we 
Francji, Petrlch zwyciężył Francuza 
Sarnelliego a Łakomiec pokonał 3:2 
P. Skrzecza. 

• Na MP juniorów w koszykówce 
rozegranych w Toruniu tytuł. mi
strzowski przypadł druży'nie Stall .Bo
brek Koszykarze LKS zajęli 6 miej
sce, a łódzkiego Startu - s\ódme . 

• Polscy rugb.iści wygra li w Ra„ 
bacie a Marokiem T:6 .(4:3) Był to 
mecz o puchar FIRA (grupa „A"). 

.• lłlld}Dlm LóDZKI N lłl (lOSee) 

,Cz.arowani~'' ja.k z tego wd!dai: n:le 
ptzynool.ło oczekiwainych klor:r:;."llcd.. 

W ~ sytuacji 11az jeszeat JIUF· 
pomniał się i kol~gom I Widzom 
Wójcicki. .Jego kolejny , raJd na 
bramkę przeciwnika zakończył 9i• 
ta ulem obrońców Gór.nlka. Za-
rządzony i>rzez sędz.iego rzut, WO!~ 
ny z ZJ metrów żamienlł -re11;1:cle 
na rrola Smolarek zacieraJĄ.C nieco• 
w opinii kibiców wrażenie o nie naJ-· 
lepszpj ęrze w tym spotkaniu. ?\łka 
po je~ skzale prześblznęµ. się 
po.-d cę-kamJ Cebra ta. oo rówri1et' .n,;.e. 
wystawda najlepszego świ,adectrmr 
bl'am:ka rzo-wi z Za brz.a · 

WIESŁAW WRÓBEL 

LKS od pie!"'Rny.cil. ~ut 1tPOtka
n la nadawał ton gr:ie Juł w pier
wezej . połowie azybll.t t aldadnltJ gra~ · 
ji\ćY , IOdzla'riie dwukrotnie zag~~lll . 
b\;unce 'Kąrpiuka. Bytolntanie l,?i
ll ohaotycznle a płerW.""! zagrote~· 
rite . bramki Robaklewrc'za 11airt11,plło 
d~J>ll!ro w 3ł mi.n. 

i::o11obny przebt,eg 'mtala " ' ifruga 
c:;ę6ć .meez·u. t,ądzlil.nie, którzy „pod
kręc::ll!" jeszcze tempo 11WOI® ak~j\ 
WYPracOiwall ponownie kllk;t ~.ęytuacji 
strzeleckich. W 4llJ mln Sybllskl bę
dąc a.am na sam z. Karpiukiem 'tra
m , piłką pro.to ,,, jego ;ę~e. w ! 

i 

mln. rótnlej _cex,ty etrzal ~ B.arana 
z Un! b;amJi;-0wej wyb!! Pietryga, a 
w 83 rot.n. kolej.ne uderze'lllt K. Ba
rana l piłka ociblła Ili• od poi>rzecz-
ld. . 

8prawledllw06cł nalo ałę sado~ć w 
71 mfn., kiedy to Krzy11zt9f :aa.ran • 
dobitki zdobył dla . llWojego zespołu 
prO'Wad:r:enle. W ·114 ·m1ri, Ęótyokl QO 
szybkim raj<izle lewym •kr:r:ydłem :z 
około 20 metró)V ,po raz drugl za~ 
skoczył . bramkarza Szombierek. 
· 'Mecz· był 15ardzo przeciętnym w!, 
dowlsklem. Zupełnie. zawied~ gospo
darze . którzy razl!l powo!nośclą, nla
cełnośctą p.odań I bt;.akięm, !&kleJito!

wiek koncepc11 itry~ Zeapół łódzki 
E1ral arrtbitnie, a w drutynle wyrót-WYNIKI 2% KOLEJKI:· Pogoń llni;:ecln - L'egta Warszawa . l:Z, 

(O:o;. Sląsk Wrocław - Ruch Chorzów O:O, Szombierki Bytom -
LKS 0·2 (0:0), Bałtyk Qdynia - Górnik Wałbrzych O:O. W1eła 
Kraków - GKS K:;itowice ~:o .. „ (t:O). . Zagł~bie SosnOV(lec,· - Cra- · 
covia O;O, Widzew Łódt - Gór.ntk '~abrze 1:0 (0:0), Motót Lublin ' 

RES O VIA WŁOKNIAHZ PAB. 0:0 
- Lech Poznań 1:1 (l :t). · ' · · .· · · · „. „ . · ,„ · 

· t. Widzew Udł 
2. i.ech Poznań 

• n ':tt --t• ll • •• 1:Jl:15 :lt-1• ~ „I " • 
niespodzianka 

3. Pogoń Szczecin 
4. Górnik Wałbrzych 
5. Legia Warszawa 
6. Górnik Zatirze 
7. Motor Lublin 

. 8. Sląsk Wrocław 
9. Ruch ·chorz6w 

10. Wisła Kraków 
lJ1 GKS Katowice 
t2. Bałtyk Gdynia 
13. LKS 
14. Zagłębie Sosnowiec 

5. Cracovia 
Szombierki Bytom · 

'- ;. 

Zl:ltl 34-11 
36:18 33-21 
211:19 -· ' 30-25 · 
M:!O :M-18· 
23:Sl lT-18 
23:21 30-'-llS 
28:22 %3-23 
20:24 28-)l 
t9:25 29-3& 
t8:U 20-%5 . 
ll:Z6- 2!-33 
t8:28 16--SO 
tS:29 tS-28 

,, t8:29 15-34 

1'3 „ •, . 
' ' 10· „ • • ' ' . r. . .. • . „, ·• ł 

9 • .. • ·• •• 
8 I " •• f. ·' I 10 „. 9, t\l 

• • 1! 
ł 8 to 
ł . ' 11 

• I i2 

następnej '3 kolej.ce mistrzowskiej (6 maja). 9P0tkają Bię: -
Widzew (sobota, got!z. 11), Ruch - Szombierki, GKS Ka~ 

e - Sląsk · Wrocław, 'Pogoń - Wisła,. Cracovia · - . Mot<lr. 
w. - Zagłębie, Górnik z. Bałtyk I Legia - Lech. 

minowali 
, . 

gosc1e 
chłód. pada·Jąc7 

uży wlaw towa.rzy
g,aC2o<>m ucz-est.nl.czl\c 
sobotę w coro.cznej 

„ nlzow•nej w ~rz~dz~n 
pl.ierwi>'Zoma.j<>.we-g.o · flwJę~t- :li:Jl(.(11. Ble
•u Szlakiem liar:vka4'. · w 1mpt:'diile 
Uip•m1ętmiającej bu•rzltwe wydia~e
ni<a I zryw proleta~!.atu łódzll:ieg;o, ,w 
l~ r„ u-cz.estniczyld bleg;acze '% 
Iwanowa (ŻSRR) s.z.e.g.edu (WęWry) 
I Karl Marx-stadt (NRD) Qnl tet 
do-mLn<>'Wall we """zyst'k:;tch kon.itu
rencJach, Ty.m razem ni„ d<>pl~li 
biegacze k,ra,!<JW'i Wlększo8c z <.."2<>
lóWlkJ bieg.c>wej zaw><>dni•ków nas:.&
~ k,ra ju zak<:>ńczyła jud: ~= 
prz.elaj<>wy. przyeoto-wując się oo 
s~a rtów fl.B bieżni Stąd td za bra
kło Ich na bra'fie sqbotniei!)O b)egJU. 
B~ pop~21iła wrocays~ść 

przed Po.mini.klem - MaUtZOleunn n•· 
Radogios-zczu Obok :r.a w<>dP.icze..lt I 
zaWOdnlków obecl}I byli p~w\.
clele władz pol!tyczno-.admdnlstra
cyjnyd1 Łod%iJ i dzielnicy bahlick!<ti. 

Jako pierwśze na wtarcie ttanęly 
biieglaczikl mając do po.konania dy
~tans ~,5 km zwyciężyła w d<>sk~ 
nałym cz.a~e T.01 ml111. z.allcwns do 
kad.ry olh11ptjs1<lej ZSRR - Olga 
Slmakowa z Iwan<>wa Kole-Jne miej
sca zajęły: .J. Henkei (Ka·rl Mal"ll
·Stadt) - T.05 S· , Timoflejewa (Iwa
now<>) - T.09 A. Szabo (Sz~g.ed) " -
7.39. K. Cseh . (SWeged) 7 ł'f. 'Y. 
Szaub (ŁKS) - ··a 0'3 R. Warchoł t 
M Nowak (oble RKS) - 8.~ ~ I.~. 
P ie?'WIS'Ze brzy ~}sca w kateg:o.rli 
jwnlo•rek prlY'l)adly: J'. Henkel (NRD), 
S. TlmofieJeweJ (ZSRR) 1 A.· Są.o 
(Wę!!JTy) Rówinlet na 2.9-Jkl~<>metrO'Wef 
bl"ait!e rywalhiowall juniorzy młodsi. 
Zwy<'!ęiy) Andriej Usaczew (Iwano
~) w eza8'1„ 9 12: W'Y~zlijli-e 
Zoltana Sari (Sz-e.gied) · - ł.,lS. ' 'J). . . ' 

Oórsklege (RKS) • - I.U 4. Glei· 
wanll'Wskl~go (Włóknioau Zgierz) 
6.łfl, W. Faryckie10 (RKS~ - 8„ t 
M. Nowaka {XV Lo) - 1.01 . 

B!a• &łbwgy JVn~ roz~y 
został n.a dyetaeeie li kln. Wraz ze 
irtam1.M1 ll:(!o!eg.al!JI Mn'11 na etat
cl• tą,nlorzy. zwyciężył Aleuander 
Kuatow 2 lwanowa w cza.ie U mi
nut 1 :ie ee.inJond Dwa k9l<!jM miej
&~ wywalcz~! bl~acze' węgierscy. 
Druj!i był Laszlo Volt<>rd. - U.43 
trzeci - .Joia•f Bucshaz.i - !$ 4ł 
Kolejone miejsca ui jęll: u. Dolllns 
(Karl Marx-Stadt) - l)l.5ł K. Za
tarski (AV..onom Brat=ew<ice) 
12.59, D. Najman (W!ók<nlaors Z~rz) 
- '13.63. •. . 

- Zebra na n.a •ta d!o.n.lie ' St.a.rui Pubtt-
e:r:l;l<>Ść iror11co olil4islciWołła 'ciarno
s.kóregio l:llei;ra'eza rodem i U~y 
- Iaęa.ka Rwa"l1eta. Pulplf ptrbl!
C21l<>Ścl . pr:zebyiwa w lAdzl ucząc 81.ę 
w XXVI LO Złljllł Oil .w . biąu H
n!.o!rów , oetatnle . dzt!ewt~ate miel
- imp,onująe 1ednak eym?l\tykom 
~ ambt«j111 t hartem d'lllCha W 
bł.egiu jum.l.IME<k mrodezych !my CSC-
00- , lclt.aity przypadły repre.zen
te nt'kom ~RD. WY11rała Claudlłi Rie
del - ł.32, l)M!ed . l'!eg.,- Zempel -
4.8\l. a Anke Krautwer - ł.łO oniz 
Katar-zyna O!ltrz·ycka ·(StH1 XXX LO) 
- 4."'7 I Katarztn11 : Gnltowską 
(X:XVI LO) ~ ł . .M · 

~·,fte ta:ld• ~ecf" ft'!•.te.bo
d'zl~ęąt l ehłopc6w uclt\!ów· )>at111:
k!l..ieh · · 921kół J)Odsta~h. ~teiwcz.ę.. 
,ta bl•tgJały na dyuta11:S!• łOO · m. 
c'h?opey n, 8!!0 m, (a . ll:atc,fy zespół 
!liczy! 10 błeg.aczy). 'Zwyelt!!!JYła .nta
Jeta .SP nr ąs ·z ezu.em 1T.3T. l'tzed 

· SP~31 - (1US) l Sl"-111 - (11.98). 
. , .• ' . ' (Wrb) ' 

~ tią'tkt ełrll,,...U 1 · Dtbłezall: 
(Be1óvl.a) 1. B-1dewica. ' 

wLOK!Ol"IABZt l'Ue.ada - Kuldeła, 
9ótyn, Ciesielski, Serek -' Sowiński 
(Od 77 mtJ). Krusz:v,ńsld), Bąkiewicz, 
Wojc!eełlowsld„ Rosb\s!(l. - T. Jacek. 
Nowak. ,, 

Mało kto dawał . ABl'!lll pab!anle
k!rn piłkarzom na uz;vakante korzyst
nego rezultatu w Wyiazdowym apot
kRn1u z Resovią. Nie wyjechali prze-
1.'leł z drutyn11 Bardetskt (3 tygodnie 
przeriwy). 81.dbl69k1 (2 'vgodnie przer
wy) oraz ·KoJD<>ro~s!tl i Rutkowski, 
którzy w powatnym stopniu wpły
wają na g'r.ę zespołu. Cl dw8' ostat
ni mają szanse jut zairrać w , naj
bliższym n!edzlelnYJ!I spotkaniu • 
Polonią Bytom, ·wiceliderem rożgry
wek. Jut dz.Ił ostrzymy sob•e ape
tyty u ten ptrll:arsld spektakl. 

. Tymczasem .,; Rzeiizowte oslabłon7 
Vilóknłarz 011lągnĄł rezuttat remteo
wy 1 · to po' dobrY!ll pojedynku. Pa• 
blaniczllnie ilralt rozslidn• plikę, . u
miej'ętnle spisywali etę w defensywie 
l próbowali 1zczęścta w szybklcn 
kontrataka<;h. Po 1ettnym z nich n 
mało ni• zdobył bramki Wlłold No
w.~k. bfło to w._ •« 1'11nµe1~ _!lpcttk•· 
1tl11. W~łe!dł ea. 111a 9Glfti• ąm aa 
IWl'll i w1mlsM;em goa~gąrzy, 1~
nak strzelił' malo pi:ecmfnł't, 'tHS 
prosto w nlego. Natómlast ~dobna 
sytuację zm1trnowal . równłd w 50 
min. spotkania Sowtaskl. Trzeba 
prz.yznać, te w tYJII interesującym 
spotkaniu . równl!!ż' gospodarze mieli 
dobre syfuacje . stfźeleclde W ied
nym przy,padku· ~ólinlarza uratował 
Sotyn, ktOry wybił 'i:illkei z !>{lstej 
bramki, i\lnym razem w sukurs 1oś-
clom l)rzyszedł słupek. , 

Wlókni~ Wl4=C · znajduje •14ł H 
trzeetin miejscu w .tabeli, maJ4c za
ledwie ł punkty stnlty . Clo lidera Ra
,dom!aka. Dwa .następne mecze z Po
·1onią ' BytolJ.l- l !lta!;11 · Stalowa Wola 
rozar:vwa Jednak. 11-• ·'111".łllsnym bolllku. 

U.dany.: sf.Qrf 
SporJ' sultce9 . odn~~ll pol!ic:J' za

paśnicy . w &tylu ' wolnym .na miS
trzostwach Europy w Joenkoeptng. 
P1one·ll); ,startu nilsz~cl\ zapaśników 
są ' ~ i:ned'&Ie: dwa srebTne \· 2 brt;j

»we. Srebrne :!ldol)yl~~ Adam Sandur
sk:l F wad~ ~~i 10!>.kg I .Jan Szy. 
m11,68kl wir.at es .kg', Med.ale brą=~ 
przYopaidły .Jan~wi · Górskiemu (90 kg) 
1 Tomaszowi, Busie (ŁKS Łódź) -
100 kg. . . ' ' 

J'lo:l."" ajęll;l po.nadto &twa, llZÓ<lt'e 

miejsca (r.ajmąn t Kołodziej). Na 
ł mlej1eu uplaeqwał •iii 8kubaez. 

·,' . . .... . . 

Kto dogonl łódzki · Start? 
asa., wi.111a - •~rM~ (lłłł tr Oetro.ta ·- l'ro!lll• "I~ (t:O) 't Lechia w n' gmpte m u~ aał'lat · aa -

le tabel! łódzki l!ltarł, który -eot• 
bardziej przybll:l;a •łę do bram n ·Il-

'min.· Tro,talloW'l!lłd), auai. Matusłall Tomaszów !Mali. ·Ltpno 3;1 (0 ;Cl). 
(CJI „ mia. CbUdJ') ' , 

~ Przeciwnicy jeszcze iionti\ lód,&- "· ' , 
kl\ jedenastkę, ale chYb• jm "bez . ~aaa ,Marta była wn.tńa. Po 

·szans. Lodzianie mają bowiem "' ' ·przerwie Jednak IOSpodarze Zlttkce
punktów przewagi nad drutJiM w ta- · w!lźfl! ełtyba nteco przectwn.ika. a 
bell Ursus~ ! at: dzlewieć puńktó.w ponadto • nie wykorzsrsta.f! , ~ku .ło
nad tomaszowska Lech!e,. Poczek!IJ• «odnych ·Bytuac!l sttzelecktclt.• · Bue11· 
my jeszcze na rozwój ~wYdarzeó. ,ale , np. znalazł mi• !lam na sam 11 ~ brlllh.· 
chyba jut dziś mot.emy z duża oraw- karzem ~ci, fednak 'llamtllst: atrze
dopodobnośc;lą powieda1ęć, te nikt ' lać ·na ~" p_owint~ piłkę · uderzać 
juz chyba ba1uc\dej jederutstkl . rits techn!cznłJ. Pb tego tri została :!!a
wyprzedzi. pr?lepaszczon11 e:r;ensa na uzyekanle 

kolejnego Jol11. lnna e!:)rawa, 'ti! Barcz 
do1>,ze · grał · do ' prl):erwy, . a ąwte 

, bram\łi · ' etrzetone przez Kas,Perkie-
Wczoraj na własnym stadtonle I~ 

pokonał AZS warszawa !;O .(3 :8). 
Bt"amk1 w tym <J'potkan1u· dla ·.łodzi1tn 
zdobyli: Kasper·klewlez 2 I ~atusl;tk 
1 Start grai w skladZie: Klepct1Y1is1d 
- Waśniewski. Ciejka, Karólak. ,Ka• 
lu~yńskl, - Krzyczmanlk, p, Wofl· 

angielska ' 
Arsenal - Lęlcest~ .a;! 
Aston V - Nott!I C. 3:1 
Liverpool - Ipswich % :; 
Luton · - Watford 1 :s 
Manchester UTO - West . !!am 0:0 
Norwich - Everton 1:1 
Nottingham , - Stoke o:o 
Queens Park - Tottenham !:1 
South ampton - Coventry 8:2 
St.mderland - Birmtngharn 0:0 
Wo!vet'lamptoo - WPst B, &;O 
Brighton - Barnsley 1 :o 
Cambrldge UTO - łfewc:astle. t :I 

. ' 

' witza z<>stały przez nie10 · wypraco
wane. ~leco slai!teJ : :1pfsywala 11ę · 

. defensyW'a, . choć. nii, do,pu~clls !!o tJ-
traty gQla. W tej forinaCit nalle· 
piej re,Clz1ł !lóbie wY.Pcityczori:v i! wi.: 
dzewa ;_ W~ntewskl, 2ółte kartki 
otnyniall: Wlęzl• I .CieJka " (Start) 
ora'Z ltro4ezalr (AZS). W naJbllŻSl!lł 
środę p!lkarze Startu 2mierz11 att: na 
własnym boisku w zaleitll"ltl meczu 
.z Ostrovłą (pocz. 1e:s0). W tym te2 
_t~rl'l\lpl!" rozegrane zostana jeszc;le 
inne JpOtkanla ! Wi1ła n Płock -
O.r;2el, Un!a Sklem1ewlce - Wlocta

„v!'a , I AZ!! Warszawa - Unua. 

. 'dto. w;'lllkf 11011oshłycb 1potkarl: 
Unia l!k1ernlew!ce - Orzeł L6dź ł:O 

~(1:0) • . Bramki : Koło~ 1, F.;arw.at t 
P1lawa, Włókniarz . Katiez _.. Pogoń 
Zduńska Wola t:&. (O:O), Polonez 
Warszawa - Wisła t! :Płock Z18 (1 :O), 
Górnik. Kontn - Okęcie , War3zaw11 
! ;~ (1 :O), Ursua - WłocMVia 4 :1 (1 :O), 

·,_ 

•1. BT4B'I' Il 
· 2. Uraus 21 
·a. LE(:WA Ił 

ł. GOrnlk !li' 
il. UNIA tl 
8. Wlókn!ar& li 
7. Oątrovta Zl 
8.' AZS . W-wa Il 
t. OJIZEl, !l 

to. Okęcie 32 
ll.' Polonez 21 
1!; POGO!lt ·!! 

i!> :r7s:·a r:e22 !1 ' ' 
lll. Wtocłav111 m 
18 Mieli 21· 

ft:5 11-te 
11 :11. 39-lł 
28:15 3~ 

' 23 :19 35-25 
Zł:Z~ 28-21 
!~:20 2~23 
:13:19 2B-18 
S3':!9 25-28 
2! :2P a1-111 
l!O :2ł 22..:.23 
19 :25 %5-· 28 
11 :!7 aa--2s 

. 11:2~ 2~7 
,, „u:~ 27-84 

13 ~29 13--40 
7:37 l~ł 

(Ui!.) ' 

KoiounJkat Totka 

• - .. 11 

11 

·DUtt LOTEK 

I LOSOWANIE 

„ - 31 

jloł. łl 

li LOSOWANIE 

WYNIKI GBtTP'I' I t Lechia Odlll'\sk 
- Odra Wodzisław ł:l (3:0), Odra 
Opole - Olimpia Poznań l:l (O:O) , 
S!l.JQn Gor~w - Piast Gldwice 3~0 
(l:O). Sta1 Sboczn1a - Ol:lmpl.a 'E1bląg 
l:O (1:0), Moto Jelcz - Gwardia War
szawa O:O, zagłębie Lubin - Zagłę
bie Wałbrzych 1:1 (0:0). Arka Gdy
ni!! - Chemik Police 1 :O (0 :O). · Vic
toria Jaworzno - Celuloza Kostrzyn 
o:o. 

TABELA 

1, OHmpla P, 32:10 24-10 
2. Lectua 29:13 48-13 
3. Odra w. 28:14 24-14 
ł. Stilon 22:20 !4-20 
B. Stocznia 22:20 16-14 
6. Moto 22:23 l~( 
7. Vlctoti• 21 :21 t7-16 
a. Zagłębie L. 21:21 ll'J.-26 
e. Chemik z 20:22 18-2Ó 

10. Gwardia w 19:23 15-18 
11. Odra o. 19:23 17-20 
12. Piast 18:24 14-23 
13. Olimpia I:. 1'1:25 1.1-23 
14. Zagłębie W. 18:26 25-47 
15. Arka 18:26 18-25 
16. Celuloza lł:H 9-c27 

WYNIKI GRUPY n: Resoru Rze
łtow _ - \Viók~an Pabianice o :o, :Ra„ 
k6Qr C14stocbQwa -- Wisła Płock o :O. 
f.•.>lo~!a l;l.~m - Jagtellortia Bia
łystok o:o. Hutnik W-wa - Bro6 Jta• 
doin 6 :O (1:0), Stal Mielec - 'stal 
Stalowa Wola 3:1 (t:O), Górnik Knu· 
rćw - Igloopol Dębica o;t (O:O). Ra
d,~mlak - Hutnik Kraków o:o, I;'.oro;, 
na Kielce - BZękitni Kielce o:o • . 

TABELA 

1. Radomiak 
2. Polonia 
3. Wt.OKNIARZ 
f. ResoVia 
9. Stal M. 
8. Górnik 
7. Stel St. W. 
a. Hutnik w. 
9. Hutnik K. 

tO. Ja3l.el•llocru\ł 
11. Raków 
12. Igloopol 
13. Broń 
14. Korona 
,;. mękltnl 
16. W.ista 

28:U 18-11 
:?6:16 24-17 
24 :18 · Zt-1'7 
23:19 24-:1'1 
23:19 ~tT 
22:211 2841 
21 ;:>,i 18-,.18 
20:)!2 33-28 
20122 19-18 
20 :20 lll-:is 
19:23 18-20 

19:23 21-21 
19:23 17-26 
18:24 14-19 
\8 :24 · 13-18 
16:26 ?~-33 

Za zabicie koguta„„ 
Pt!łka rz<!I Holamrldd niie zag-ra-

ją w turnieju filnałowyirn :a<IE 
Juniorow _ w ZSRR. Decyzję taką 
OOdjęła llom!sja dyscyp!ina'rna UEł'A. 
Podczas rewanżowego meczu elimi
nacyjnego grupy 9, miedzy · Holan
dią I Lukremburg!em w Velsen. z 
trypun została rzucona petarda. 
Bramkarzowi P. Kochowi mu.siano 
udzielić pomocy medyc::nef. mimo· 
to p0 I minutach zabiegów. Koch 
opuścił boisko. 

Holeindl"&y W"Ylłral! mecz l:t. ale 
wyn!lt został zweryfikowany przez 
UEFA, na 8:0 dla Luk.,semburga. 
Awaria do tl.na.łów llJd<>byU -pilkairZ. 
Lu&tsemburl[a · · 

UEFA podlęl11 równie:l inne, jak 
się ()kreśla w . agencjach drakon
skie decyzje. Swleca dymna rzji. 
eona w Tunmle oodc~as meczu 
póULn.aOO:WE!®o PZP Jurventusu z Ma,n
ehesterem United. ..kosztować" bę
dzie klub t-uryńskl · 50 tys. franl~Ow 
szwajcarskich. Za rzucane z trybun 
rOżne przedmioty., a także wtarg
.:i1ęcle kibiców na boisko podczas 
meczu . AS Roma - Dtindee United 
rp6tf!nal Pucharu Europy) - rzym
ski klub zapiec\ kare 10 tys. fran
.ków szwajcarskich 

Za podObne p1-zewinlenla kibiców 
nało:l:one zostały także lnnę ka•ry: 
na FC Porto - 2 5 t:vs fI1Snk'6w 
na NottLng<ham Forest .:.. ·l tys. Haj: 
duk Soltt bedzie musiał ·· g ać na
stępny mec:z organizowany pr~z 
UEFA na stadionie oc!dalonym od 
Splitu o 300 km. · . 

Na 5tadlonie w Splie1.e „rzucan o 
świece dymne. rakiety oraz stw ier

. dzono ·fakt za bicia przez jęi:lnego 
z widzów kogu"t'a - bedac~o · mas
kotką drużyny gości - Tottenhamu 
Hotspur. 

• • • 
O krroi!t Od ' .ty·tutlu mlstl-xa 

Frnnc.11 znajduja się oilka rze Bor 
deaux. W przedostatniej 37 kole')ce 
Bordeaux wygrało z Ba:stlą 2:1 i 
awansował" na plerwne miejsce. 
Nieoczekiwanie punkt stracił do· 
tyehczasowy ·!!der Monaco w wy
jazdowym meczu z roulouse t:l. 

Monaco w ostatnie! !<oleice ~ootka 
się z outsiderem Renne.s Bordeaux 
i Monaco ·maja PO 52 pkt. 1 wy
przedzają. Auxerre - '7 pkt. 




