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Spotkanie W. Jaruzelskieg6
z delegatami .

nwartek 15 llpoa 1985 roka
Rok XLI
171 (!11!169)
Jh lnleba llOOł

Rady

Drobnej Wytwórczości

na Swiatowv festiwal
-

PrUM Rady Miniatr6w powołał
Rad• Drobpr:zewodnicqcym Jest wicepremie r Edward
Kowalczyk. Włr6d całonk6w rady maleill Ilię działacse polityczni I 1ospodarczy , posłowie,' przed1tawlciele polskłego ruchu 11>6ł
ulelczego t . nemloeła oru oaukowc:r.
Na t>ferwszym ll09iedzentu R.atły Drobnej Wytwc\rc&Ołcl, 28 bm„
pn17j1tt1 sostanle plan pracy na
br. Członkowie rady maJll Il• IPOtyka6 raz na lrwar.tał, lub - w
nzłe l)Otrzeby czt:ściej.
kllkudzlesłęcioosobow,
nej Wytw6rezoścl. Jej
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·wari ant koncepcji planu pięcioletniego
podstawą oprac owan ia NPSG
Udzłelenie rządowi abso lutori um Ża 1984 rok
· Nowe lizacj a ustaw y o związkach zaw.

• tlnaJ lwt,t. Odrodnnla •
..,e polaldcl) pnyw6dc6w nadcho-

50

depeue 1ratulacyjn e .s . wyra-

Posiedzenie Sejm

saml u.naota dla dorobku Pol*i
l naJlepaymł łyue.nłamł dla u-

PRL

JOdu polskiego.
·
Kolejne dellffH aadnr.ły • Lao911. HfszpllDi( Kampuczy, Maroka,
od sekretarza generalnego
ONZ, z Mozambiku , Indonezji, BePIE'BWIZY DZld IEJllOWEG O POSIEDZElllANTEM JtOliłOBPOJI PLANU I-LETNIEG O KA
ninu, Belgii, Szwecji, Wielkiej BryNIA Z4 BM. - ZAPEWNE PRZEDOST ATN1WU
OKRES 1986-19". _ WARIANT TEN STWARZA
t.uill, Szwajcarii, Irlandii, Paki•!-t;
W 'IEJ KADENCJI WYPEŁNILA GŁOWNI)!;
llrlO!LIWOSO PRZYSPIES ZENIA PRAWIE O ROB.
au, Cypru, Holandii, Portugalu,
DEBATA NAD AKTUALIA MI I PERSPEKTYWĄ
Turcji, Tunezji, Argentyny, TajPOZIOMU KONSUllrlPCJI NA JEDNEGO Jrll.l!;l!ł~
OOSPODAR lil. SEJM OPOWIBDZIAŁ SUS ZA
landii, Malezji, Iranu, Egiptu, GwiZNANYM Z . PUBLICZN EJ DYSKUSJI Il WAKA:ięCA, W POROWNA NIV li ·WARIANT EM L
nlel Bi11Sau, Singapuru, Kostary~i,
Peru, Meksyku, Kolumbll I Joru.ta dokument6w eoapodarezy ch, ltkim w nakładach lnweatycyjn ych. przeiw6ratw a, lkupu, transportu,
danii.
n.ad ~tórymi dyakutowan o, była Drug, at-ormułować można jako przechowaln ictwa. Uchwała
ze 1wej
dłu1a. Obejmowała zarówno wa- 1połeczne oczekiwanie poprawy wa- strony dopisuje
tu uopatrzenie w
rianty koneepcji przyułego planu runków życiowych. Kluczowym za- maszyny i nawozy.
5-letniego, jak i założenia najbliż gadnieniem każdego planu aą oPrzewidzian y w skali
aze10 Centralnego Planu Roczne- czywiście inwestycje. Uchwała Sej- przyrotct dostaw na rynek 11--lecla
go, a także główne problemy roz- mu 1>0~więca im baczną uwagę rów l u&ług w wysokości 15 towaproc.
woju kraju do 1995 r. Znalazły aię konkludując, :te cały system inwe- Sejm uznał :ra minimalny. Zacyna tej liście tak~e 1prawozdan ia stowania powlniep być oparty n.a tujm1 tu gło. 1 debaty aejmowej,
z wykonania ubiegłorocznego bu- za1adach reformy gospodarcze j I ii drolll do uzyskania r6wnowagi
dżetu państwa oraz innych d<>ku- że usługują na wsparcie inwesty- rynkowej
jeat przede wazystklm
Na zaproszenie KC PZPR przy- mentów finansowych , rozpatrywa- cje przedsiębiorstw ze względu na wzbogacenie podaży I ;podniesieni e
nych
od
kilku
lał
w Sejmie w szybkość zwracula się poniesio- jakości towar6w; w DUliejszym
była do Warszawy 24 bm. delestopaj,1} można J' osiąfn,~ sab!eeacla Kcxnitetu Centralnego Buł celu bliższe10 wglądu parlamentu nych nakład6w.
w
1Prawy
go.podarki.
SprawozdaInny motyw uchwały - to 110- gami łiakalnymł. Pogląd, li jegarskie1 Partii Komunistyc znej z
wca
Komisji
Planu
Goapodarc7.e
go,
nieezn~ć
1topniowego ~uania dynym 1poaobem sbllżanfa al• do
aekretarzem KC BPK Dymitrem
Bud:iętu I Fina.118Ów pos. Ju Ka- samowy1tarczalności żywnoiciowej równowagi rY!lkoweJ
Staniszewem .
.jest podnomlńfki
zaprezentow
ał
stanoW.sko,
kraju.
W
debacie
zwr6cono uwa- szenie cen - to pogllld błędny;
Delegację KC BPK l)OWitall na
te
koncepcja
dalszego
ro:.r.woju
kragę
te
jui
od
tnech
jego
lat
utrsymu·
kuzynem
j . i twierdzenie, jalotnisku Okęci e . członek Biura Po·
litycznego, sekretarz KC PZPR Jó- ju powiIIJla zakładać ł4czenie stop- je tlę wyspka dynamika wzrostu koby poziom iycia motna podnieść
zef Czyrek I kierownik wYdziału niowej poprawy W'1'unków życia produkcji rolnej - głównie dzię tylko przn podwyinan le plac ł
zagranlcznel'(o KC PZPR Włodzi z konlecznościll szybszego tempa ki ełektywnoścł gospodal'o~nia. a- dochodów.
,
unowocześniania 1oapodar.ki.
Wy- le I. nie hes wpływu korzystnych
"- poselsld ch putulat6w W1p0mtnlerz Natorf.
jątkowego potraldcwaz tla, jak t~ ~anmk6w
~owych. - 'Jl!~!t nł jm)' o tym, ktl>ry wyst~.t o
znał, wy~ga tr przyealym plame włałn:.e dobn . re:imltaty rolmctwa
budowa mieszkań.
WystępUJąca z całą ostrością ujawniły słabości
(Dalszy clili na Itr. 3)
również 1 ramiepia iei komisii
poa.
&ush•na 1r.nd:y-.Jenclroika
wyciągnęła
wnioaek o· potrzebie
zasadniczyc h zmian w ltształtc;.wa
niu cen i płac. Przedstawio no
również wyniki analiz NIK, której szef radeu&1 Hupałowskl nie
ukrywał
występujących
jeszcze
wielu niekorzystn ych zjawisk 1 ostrych dysproporcj i. Stwierdzono
Indyjska agencja PTI podała w Rząd Indyjski przyznał
wto-m.in„ że wzrost sprzedaży w prze- łrodę rano, że liczba imiertelnyc.11 rek 100 IJ\ilionow rupii we
na · naemyśle w ub. r. był tylko w 1/4 ofiar powod%i wywołanej przez te- zwyczajną pomoc dla
ofiar pow,,_
spowociowa ny zwiększeniem roz.mia- goroczne deszcze monsunowe
'Ili dzi w stanie Pendżab.
rów 11rodukcji, natomiast w poz:o- północnej części Indii wzrt>Sła tlo
Tragiczna powódź dotknęła rówstałej części - następstwem zwyż- co najmniej 1111.
nież stan Dżammu I Kaszmir, gdz!a
ki cen. Ponad 44 proc. cen zbaWedlu& 011tatnich donlea.leń, eo śmierć poniosły co najmniej 32 odanych przez NIK a.ostało uatalo- najmniej 12 osób poniosło łmlerc soby.
nych z naruszeniem zasad doty- w okręgu Kotdwara w stanie Uttah
czących
tzw. kosztów uzasadnio- Pradesz. Ulewne deszcze oraz enych. Po raz pierwszy w. Sejmie sunięcia 1h1 ziemi
1powodował~
przedstawio no spostrzeżenia NIK sparaliżowanie
komunikat•j i
'Wł
dotyczące budżetów terenowych .
górskich okręgach
te10
łltanu:
Qębata poselska poruszyła róż- Garhwalu I Kumaónie.
ne aspekty naszego gospodarow:aW Pendżabie na skutek powodz!
nia - szczegółowe i te najbardziej śmierć poniosły 43 osoby. • w
zasadnicze. Interesujące było apo- siadującym z nim Himaczal Pra.Je6ey szyiccy przebywający
w strzeżenie, że apołeczna dyskusja desz - 28. Ekipy ratownicze mają
Z polską liłeratur" okresu powowięzieniu
Izraelskim w A tlit przy· nad wariantami koiu:epcji NPSG ce do dyspozycji.
I śmi jennego związanych jest wiele tra•
gotowują się do powrotu do
Llba· ujawniła dwie konkurency jne ten- głowce Indyjskich samoloty
M. Hłasko. E.
sił powietrznyc b gicznych Istnień:
mu 24 bm.
dencje, kt6re są obecnie trudne wrlłujll dostarczyć pomocy odci4t- Stachura, A. Bursa, H. Poświatow
CAF - AP - telefoto
do pogodzenia. Pierwsza - to dll- tym od iwiata mieszkańcom 3 o- ska, R. Milczewski- Bruno, R. Wożenie w poszczególn ych dział.ach kręg6w Pendżabu . Z niektórych r"· jaczek- Naswiska te nie zostały
i gałęziach eospodarczy ch do eks- jon6w
najbardziej
dotkniętyeli wybrane prsypadkow o. Ludzi tych
panajl, co wyr~ al.• przede wąy• .PJ'UI _pow6di bra:k
wiadomości . łlłOSJ p0dobn7 •P0116b ro:1gr7wani a

Delegacja .KC BPK

z

tą

w olsu
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FRANC JA

ZAKOŃCZENIE

Wykonanie
wyroku śmierci

Cześc

Wyrokiem Sądu Wojewódzki ego
w Krakowi e utrzymanym w mocy w prze7 Sąd Naiwyzszy zostali skazan i na karę ~mierci
oraz
pozbaw i„n ie praw pubhc1nych Dl
zawsze Andr1ej Nowosławskl
i
Zdzisia w Grossmann W nok WY·
danv wstał za zbrodnię popełnio
ną w kwietniu 1983 r w Krakowie w celu rabunkowym na osobie Waleriana N Obydwaj skazani byli już uprzednio karani
za

Trwające

osiem pracowitych dni
zgrupowani e uczeatników
XII Swiaitowego Festiwalu MłO
dz.leży I Studentów w Moskwie
dobiegło końca. Wczoraj deleaaci
gościli w kilku większych zakła
dach pracy Łodzi, a nutępnie
wzięli udział w ostatnim przed
wyjazdem do Moskwy posiedzeniu
Prezyg,ium
Polskiego
Komitetu
Fe$łdwalowego.
Mlochiei & województw : katowickiego, płockiego, ostrołęckiego I
łódzkiego odwiedziła l..ZPB im. Ob-

ro6c6w Pokoju. Przedstawic iele
dyrekcji, KZ PZPR, aktywiści
związku zawodowego I organizacji
młodzieżowej tego jednego z największych 1 najstarszych zakładów
przemysłu włókienniczego w Polsce z11pomall gości • hjstorilł
przed~11blorstwa,
jego
profl•lll
prodJikcyjn ym I warunkami socjalno-byto wymi Zllło&I. Podczas
bezpośredniej
rozmowy delegaci
poinformow ali gospodarzy o przebiegu przygotowań do festiwalu, o
jego idei I znaczeniu w obecnej
sytuacji politycznej na świecie.
Zwiedzając tkalnię, mieli też okazję naocznie przekonać się, że praca w przemyśle lekkim wcale nie
jest lekka.
Spotkania z delegatami na . festiwal odbyły się również w „Elcie",
„Verze'', zakładach im. · J. Marchlewskiego i 9 Maja.
Po południu, z udziałem wszystkich delegatów. odbyło się uroczyste posiedzenie Prezydium Pol<;kie-

gra.nic

gry ze

• •

Tyst;\ce czarnych mie sz k ańcó w
Joha nne sburga wzięło udział w po·
o fiar zabitych podcza s s tarć poJICJi ras1st-0wskie j RPA z Murzy.

~rze bie

nami.

CAi' -

AP -

tele foto

KIESIE

Policja włoska aresztowała u.1u lia Rotę . jednego r właścicieli zapory wodnej w mie~owości Stava, której przerwanie w ubiegły
pi ątek spowodowało śmierć ponad
200 osób. Jak poinfo rmowały · wła
dze włoskie jest on podejrzany o
zaniedbania . które spowodowały
katastrofę. Giulio Rota jest pierwszą osobą aresztowana w zw ' ąz
ku z tra giczną katastrofą we włos
kich Alpach.

obchodzą:

Dyiurny syno

k

w dniu dzisiejszym przewiduje.
dla Łodzi następującą pogodę :
zachmurzen ie małe lub umiar- ·
kowane. Temp. maks. w dzień
22 sł Wiatr na ogól umiarkowany z kierunków zachodnich.
Ciśnienie

o g01iz. 19

wynosiło

998,1 hPa.(747,7 mm).

Waini js:z roctnice
Wyzwolenie Zamościa
Aresztowan ie Mussoliniego; upadek dyktatury fa.
szystowskie j we Włoszech
1944 1943 -

tragedi i

zapory wodnej

•

Premier J.l'rancjl Laure!lt Fab!u$
ogłosił w ~rodę tr2;y
ró ż ne prz.estępstwa
po.sumec111.
Rada Państwa nie skorzystała z które l'Ząd
postanowił podjąe '''
prawa łaski. Wyrok został wyko- zwiazku 7 ogłoszeniem stanu w·, .
lątkowego w Republice Połu d n ; ,, _
nany.
(PAP) wej Afryki:

DZIER

Elwira, Jakub, Krzysztof,
Walentyna

między

ścią. Żyli

a a sobie

my~I

Wspomnien ie jest rajem, z
którego nic nas wygnać nie

właściciela

gett murzyńskich rozlokowanych wokół Johannesbu rga uży
wsj!\e śrutu , ,kul gumowych i g~
'lU
łzawiącego . Od wprowadzen ia
stanu wyjątkowego w starciach z
policją zginęło , 11 osób. a w czasie
fali zamieszek, które ogarniają kraj
już , od 17 miesięcy
około 1100.

. Nastt:pnle
wiceprzewodniczący
delegacji polskie! - Anloni Dragan przedstawi) projekt mancli'ltu
oolitycznego ftiizej delegacji, \rt6ry został jednogło$nie przy jęty
przez ucz„stnlk6w festiwalu. W
tekście tego dokumentu, będącego
(Dalszy clą1 na itr. 3)

. lmien ny

Aresztowanie

Oddziały 1ił bezpieczeństwa przyw środę kolejny atak na

niądze.

W 206 dniu roku słońce wzeo godz. 4.46, zajdzie zaś
o 20.38.

Wf,AS NA)

własnej

go Komitetu Festiwalowe go, którego obradami kierował przewodniPKF, sekretarz KC PZPR
- Waldemar S:wirgoń. Na wstępie
szef sztabu delegacji oolsk:iej Andrsej Minko poinformował o
przygotowa niach
do
festiwalu
.,Moskwa 85" w Polsce i na świe
cie. Podkreślił on, :i:e młodzi Polacy od aamego początku tych
przygotowal i dajll wyraz szerokiego poparcia dla Idei przyświecają
cych międzynarodowemu forum
młodziety w
Moskwie, a także
to, ie delegaci jadą na festiwal
za własne, tan. wypracowa ne przez
1iebie t swych rówieśntk6w, pieczący

szło

RP

puŚ<'iły
ludnoś~

I sekretarz KC PZPR życzył poi•
skim delegatom, aby na festiwalu
w Moskwie w godny sposób reprezentowali nie tylko swoic,.h rówieś.
nlków, ale również wielką._ tradycję polskiego ruc;hu młodzieżowego,
tak zawsze wrażliwego na problemy
sprawiedliwości społecmej, pokoju
I braterstwa ludzi.
!PAP)

delegatów w drodze

łódzkie

Po

'

prac
sów,
osiedli mieszkaniow ych przekroczy.
ła 60 mln zł.

do ~oskwy
Pozostali - pakują walizki

o·

(INFO RMAC JA

120.

zł, a wartość bezpośrednich
młodzieży przy sadzeniu !ebudowie dróg, porządkowaniu

WANI A PRZEDFESTIWALOWEGO

A

Aresztow~nla w

mln

ŁÓDZKIEGO ZGRUPO-

ZWOtA NIA

RADY

okrętu

I

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

..... .....

światem, znoszenie
życiem a twórczo·
tak, jakby pisali wiersz.
Nie dokończyli swojego rozrachun·
ku ze światem. Tragiczna, często
niezrozumiała śmierć przerwała ich
łwórcizośó w pół zdania, Pozostał
niedosyt, wokół postaci narosła le//// ////////'////// ///// ~
genda. Wci11tż żyje pamięć o lu·
tOAVIAt.Zł.&T..d»l»>'tth'h
fłhhJ aw>
dzlaoh, a oni powracają w 1>wowiek 11.owycll Inwestycji. traneu1- loh •tworach.
kich w RPA, nlnaletnłe od d&leŻĄDA
dzlny foapodarld I wuunk6w.
Trudnej roll prsybliienla legenTefo 1ameao dnia 1tały prsed- dy i prawdy o tych twórcach podlławlciel Francji przy ONZ zwr6- jęło 1111 Wydawnictw o Łódzkie
BEZPIECZEŃSTW
Pod
ołł lię . do przewoclnlc z,cego Rady koniec bie:l:ąeego roku
ukaie !Ilię
Bezpieczeństwa, przedstawic iela U- kslą:!:ka pt. „Kaakaderz y literatukrainy
Gennadija Udowenko, o ry". Zawierać ona będzie szkice o
sw"łanle w trybie
pilnym Rady życiu i twórczości. Z. Fedecki pisze
Bezpieczeństwa w celu omówienia o Stachurze,
S. Stanuch o Bursie,
sytuacji w RPA.
Zapowiedzia no J, Marx o Poświatowskiej, J. Z.
też, :i;e Francja przedstawi radzie Brudnicki
Policja Republiki
- natychmiast owe odwołanie a·m - - która zbierze się prawdopodo b- S. Stabro o o Milczewskim -Bruno,
Południowe!
M. Hłasce i E. Kolbus
Afryki. gdzie od niedzieli obowi.- buadora Franc}i w RPA,
nie już w czwartek - projekt re- o Wojaczku.
zuje wprowadzo ny przez
- zwołanie Rady Bezpieczeńltwa zolucji przewidujący podjęcie mię
władze
A.W.
rasistowskie w 36 mia11tach-getta~h ONZ,
dzynarodow ej akcji przeciwko sysmurzyńskich stan wyj!ltkowy, po- ukas dokołlywanda jaklchkol- temowi apartheidu w RPA.
informowała w środę, tł dotycJ\piątkowej
czas zatrzymała w myśl 11zczeg6lnych uprawnień, kt6re jej obecnie
przysługują, 665 osób. Oznacu to,
Iż w ciągu ostatniej doby licsba
aresztowayc h w RPA i>rzeclwnł·
ków apa.rtheldu wzrosła o ponad

Piracki atak
izraelskiego

Jak Informuje AFP, Izraelski owojenny . asekurowan y przez
cztery kutry torpedowe. zbliżył się
w ~rodę na odległość 400 metró~
do wybrzeża libańskiego, .os~rzell
wując rejon portu w SaJd~1e W
wyniku te j pirackiei akcj11 ~o
stał zatopiony jeden· ze znaJduJą·
cych się tam statków handlowych .

bil

...- ._. .._..

W 1erdecznej bezpośredniej rozmowie młodzi poinformow ali W.
Jaruzelskieg o o Ideach, które przyłwiecały przygotowa niom do festiwalu. Najważniejszll
z nich jęst
mył! o potrzebie porozumien ia się
młodzieży całego
świata w najważniejszej dla ludzkości sprawie,
jak' jest budowanie pokoju I bezpiecznego życia na Ziemi Delegaci
przedstawili także niektóre swoje
Inicjatywy społeczne i produkcyjne, które poprzedzały festlwal. W
Ich wyniku wykonana została doda·t kowa produkcja
wartości. 200

„Kaskaderzy literatury"

k ręt

--

Grupa młodzieży reprnentuJ1 tca 809-elObow, 4elerację polsq
aa Xll Swiatowy Festiwal Młodzieiy i Studentów w Moskwie
•potkała się wczoraj w rmachu KC PZPR z I sekretarzem KC;
premierem 11en. armil WoJeiechem Jaruzelskim .

Kolejne
depesze
gratulacyjne
4--

MlodzieżV

może.

miechnf) się
1

- Jutro zapoznam
mi moimi hobby!

cię

z inny-

ł

Spotkanie
.

BARDZO DOBRZE

11-

PŁYWACY

•

W GRACH

Finały

ZESPOŁOWYCH

OCZEKIWAŃ

PONIŻEJ

.

spartakiady w Rzeszowie

.

(TELEFON

\~ SKRÓCIE

-

spisała 1ię rownież sztafeta
junior6w młodszych ł6dzkiego Star~
tu. Wywalczyła ona również zlo-

ki zd<>bYli: dl.a Hwtniika - Sysło
2 (n2 1 2.6 ml.n.) oru S!zczecina <"8

młodzi

w
nJedzie'.lrrrym meczem lligowym
Ka.towle.
GKS
piłk;a_rwe
Lu bl•n1 e
z
:i.remisowali
bo.isku
na winnym
węt;ie:r9'1tim
drugolligowym i,e$p-Olem

medale

wywalczyli

pływa.cy

nasi

na 200 m st. motylko-

wym, Anna l\bjerska z MKS
„Trójka." była trzecia z czasem
%.38,29, a jej kolega klubowy Grzeg-Orz K(dziora wywalczył również
2.21,37. Czwarte
brązowy medal miejsce zajął - Piotr Trojanowski ze Startu .z wynikiem
2.23,44.
W dalszym ciągu trwały tinały
w lekkiej 'atletyce. Tym razem
sprzyjały
zawodnikom
młodym
warunki atmosteryczne, choć wynirekordowym
na
ków nie osiągali
poziomie. Medale dla łódzkiej ekiZalasa
Wojciech
zdobyli:
py
(Start) w biegu na. 800 m w czasie 1.54,98 i Bogdan Just (ŁKS) na.
400 m rezultatem 50,33. Ponadto
na punktowanych miejscach uplasowali się: Radosław Szabelski
(AZS Łódź) - 4 lokata na 400 m
ppł. w czasie 55.16 oraz jego kolega klubowy Roberi Zarzycki w
skoku w dal z wynikiem 6.80.
Rozgrywane były również pierwsze konkurencje kolarskie, bez medalowych osiągnięć dla łódZkiej
ekipy. W wyścigu indywidualnym
,p,a 10 km Dariusz Bigos J. Tram~
wajarza zajął 6 lokatę w czasie
13.52,92, z.aś w wyścigu drutynowym na 40 km łódzkie Społem zameldowało się również na
e miejscu - 54.41,28.
Nie wiedżie się natomiast zespołom Budowlanych Łódź. Hokeiś
ci na trawie doznali drugiej porażki przegrywając z Pomorza~i
illem Toru1i 0:2 (0:0), natomi.ast rugbiści

porażkę

pierwszą

pooieśli

przegrywając

z WFS Siedlce

ł.16.

żniwo łódz
większe,
byłoby

Zapewne medalowe

kich pływaków
ale wielu z ąich jak i konkurentów z innl,'ch miast narzekało na
bóle :ilołądkowe od samego rana
, w środę. Zachodzi podejrzenie za-

*

KeSrlitheli.
Drugi etap wyM:qu
*Ha.lad5
doO'k-Ol'a P<>lsk1,

I

O:O.

-

kolax&ki•-

prowadz.ący
~u,gOOcl.

g>0

i<

163
Ot1tródy,
Laeniews-kli (PioLska) p.rzed
(NRD) I Ja,~e~11 (zespó ł.

do
Płocka
km, wygrał
Til&wnym

moięd!llywojewóOOikl). N<l'Wym llidel'em
wyścigu został M. L•łnlew.•k1. Dru~ynzy-.v<J prowa~i ze<P,pól Pa.$ld.,

*

Ba~dzo dic:>l>rll fOll'mę prezentomi„
ko!LaJt'sk.lCh
pOOC\>,al
tJrzootw !lwia.ta junłorów rep.reoientan1t ZSRR K.aspllitis. W wyf;Ciigu na
dochodzenie, w elilmina.cjach i 1/8
finału uzysikał o.n re.kordowe r-Wtaty na dyS'tainSie ł t:v-. m, a następn~e bez trudu wywalczył awens
do półfl.nalu pokonując w wyśclg1u
wał

ćw'ieorćfinał<>wym

* Na w

la'!'1dla,)

*

ta na zawodach slr.zeteckiich w BuKocze!l'owa
UlZYl!>kahl
dapeszc];e

pisito1etu
z
(ZSRiR). W lłtrzela:niu
zajęła
pneuma.tyczm.ego K<>cY?rovra
Mit
pte~ą lokatę wyJll!ktem ' p.l•t. Rekord świata naley do jej

lkt.

'łlWY
1łę
zaJmńc";l;i,"lła
Jag;odir,ińsk.lego

ci<:S<twem P0>1Rlka
5'Si5 pikit.

<>dbywającym

tlo9!41 w
M:i:dzy:naBrydrrowym
K.ongresie Bs.Łtyet.l;;lm ro.
rodzy\vym
Slta~
zet~'ra.no trnrni~j · iud;rw1&u1111ly.
z•llVO<lnJto1V'ało w nim 4-03 pOli!!-l'l\ch
Holandi~
ków oTaz bryd:tyśc' . Belgi\,
finla<ndil, Dani!, 'CS.U, N<>.rwegi! !
USA.

'-"XV

p«Ud

Zwyc!łj1tył C:r:aplJ\ckt (Łódt)
1
tGdańsk)
Machufiltow~ldm

X'~l:ń

turnieju

Sk.tm (O!!Sztyn), W

m!a&t

dl:> filin•ału zalkwall!!l!towały się

µirezentacje:

I

Gdańiska

Wl!'ocławi•1
Wa~seaiwy.

r•-

ka, m!!-dallstke ollmp&jska r.
kwy -

A. CZOPEK.

Rozeg,rsn<>

również

konkurencjl

Mos-

l.n.ny<:h

wiele

sp,<>rtowyeh

!

rekreacyjnych, w k,tórych

typowo

trium!o-

wywali (na pierwszym miejscu
mieniamy panie): w sprincie - J.
PAGIER l A. SU!R>DYK. w skoku w
dal z miejsca - :r. KllZYZlŃS.KA !

WROBLEWSKI,w ten~sie S'toło
M
w:ym - V. OLEJNIK 1 s. CIOS, w
KOO· rzut~ch piłką do koS<Za - :S:.
k1>leżeńsklmi". z kronikarskiego
bowiąz,ku odnotujmy więc tylko, że ZYAKA ! :r. TAT:E)RA, W rlingo nubył .B. RYJ\!lARZ 1 P. KOIB'US, w
wsród cblopc6w najszybszy
CZOPEK
tach piłką le•karslu1 - A.
K. PlKULA, zaś wśród dziewcząt rMllRslalomie
w
WO.J'TCZA.K,
J,
l
O. CGN.'!CZAK,
B. SIKOWYRS'KA 1 G.
Na boisku pilkars<kim ap<>bkały s.lę r.owym Ko- JACKO'WS•KI, w podnos~niu ei~
d:uż;ony delegatów i Polskiego
K JOżWIAK I
kg)
(17.5
~arka
mitetu Festiwalowego (jej kapitanem
b:;l s"m t.rener B. BLAtJT). Na ten G. STA!:l.'IKIEWlCZ, w r~u~ach lotką
mecz <>d kilku dni czekali wszyscy do celu - G. t.UP'.IEŻOW'IEC 1 M.'
Po żywe:t l nieustępliwej grrte zwy_ BĄCZYK, wreszcie w ,,wędce ~zę~
'I'!R'EZ'VY· cia" - M. Sl\IIJOLARI'll'{ ! M,
Bramki dla
ciężyli deleg,aci.
CHADE:RSKI. S, PANOWSKA onz G. STARZY~SKl !
cięzców zdobyli: Z
FI.TALKOWSKI.
M.
PISAREK l A. SERAFIN. d-la pokoS~zlą głównym tych uda.nych zaKARnanych - Z. JAKSA l. K.
WOWSKI. Warto d<>dać. że arbi<tr~ wodów był z. ZARZYCKI, a Jil'Ollllamu S. P.„CZ,lCOWSiKl, !!ANINA
gali
misgló\\mym spotkanla była naS'la
In,AUDE. L. SADOWSKI. .T. Wl!Ltrzyni w giimnast~·c"' artystycmej T. FOLGA, a jednym z sędziÓ'\v H- I{OSZEWSKl ! ~elu łnnych.
pływaczniowych nas.za doskonal.a

punkt

h1>nor.u. Zawodnicy

do mety pahml,

całymi

dobiegali

„paczkami

heózle <>braciom Kom\sji Dyscyplin.at·nej Ligi Włoskiej, Przedmiotem obrarzylij~kiego
brad będzie SJ>rawa
z.a:~·oon\.ka Paolo Roberto Falcao, któ·
Roma O' n;eoskarża k<lub ĄS
ry
jednostronne
zgod:ne z przepisami
klub
z.e,rwan~e kontraktu. Rzymski
roowiązał umowę z Brazyhljczykiem

Komlinikat Totka
EXPRESS LOTEK

4, 19, 32, 35, 40
MALY LOTEK ,
J LOSOWANl,E :

1, 2, 16, 17, 34
3, 12, 14, 24, 33
PUCHAR LATA
r<>zw z l3 trat' - w;.g11:ne po
' iZ
oko1o 38.500 zł, IS"l'li roz'I'.·,
zł.
wygrane po ok. 1.100
traf, 14434 ~o"zw z 11 irar - v„ry•gra·ne po
110 lł 15~()1 rozw . i IO traf. - wy,

4'~

g; a•~

PO 211 ,tł.

2 „DZIENNIK

ŁODZKI"

podd•ał

t'oku.

!Ili(! w
Wła<ir.ie

j

*

ja<Jc,~J

USA . w ~tu.dnd.u 1984
AS R0t11a motywow·an.i«-

długo.trwa~
decyzję
ły swą
zdolinością Fail:Cao d-0 ~ry.

R<>b.erto lfalcao ru. 7.aakc«ptowłlł
decy;zjj, k1ubu 1 :i.łożył ol>szemde umotywowain11 skargę do Komisji Dy5'cypllina~·neJ.

Jak

Dell<> Sport".

AS

•zanse

wielkl:e

„Cj><iizz·etta
pii821
rui•R<>łna ll'W.

na

wyg.rHt>e

tpra-

wy, pon!ewa1t „a•rgumenty pr2'.ytocioone do uspiraw~edliwif.'einlit ami~owa
ni.a &ou.1t1ra.ktu Sil m•ło pi!Zlłlk<llrryiw•
ją.ce"'

Ro,:rip•r'a,w,a prv..ed

Komłfljłł Il~'llCY!Pli

pią
w
Ligii oob~o:ie się
tek a w robotę ogłoszona ~
k<>rZ)'6t.n1
będrz1e
JeśiJJi
nie decyzja,
d.l:a zaw:odn,ika ~ AS Roma ll't(lzle

na.rną

k;Hę
musiała zapłacić pow,ażn11
przefinansową za p!"L'ekroczenie
pisów o występach c·udzozlemców w
l'd"'e włoskiej. Zahra.niają oin l>O-

wol:rwania nawet na mecze t0owa<rzy-

t1 LOSOWANIE:

•

po jego kon tuzj!. l opll'f&eji.

: .zg·rupowani-a t·reiflJingo\ve v.ti~
c.ej ni'i dwóch cudzoz{emców. Rzym~·kie

• Godi:. 20.00. Rqów. Ru<l:r.lta '

p,O,\YOlał

twierdzony przez
s·kde. Do m1>me.ntu

władz·e

pH.kar-

rozgtrl'.y.gnlęcia

Fa1cao" AS Roma m·a wlęc
„,llt<'&·
w 1wych szeregach t;n,ecn
sprawy

n!€.ri"

nr 171 (10968)

-

Falca6, C•reooe l

Bollłca.

•

I

Na&ieru:i.a. Jan N. kierując „J!'i.at em 126p" nie 1o1•tąpił pierw1zeńs twa przeja7.dn i aden:ył lri.ę a „Pol ooezem", Kierowca „Fiata 126p",
s-c-n doz:' j e"o t.ona
.'
.
„ ó i aiedmlole1ml
n all og lnych ohrazeń C<lab. 5\irat y 12!0 tyli. złotych.
j
.
.... S · clk .
,,.. Wl9'. ow1! ?otr„ceola 111e11e '
p no• „Fiata 12ap S.01. b1'. e rodz.
7. !O na 1krzytowa.nht nlio P iotrk owsk1t - I M&ro,.. proszeni Ili\ o
zgłoszenle się do WRD WUSW ~;
Łodzi, ul/ Wł1tdy Bytomskiej 69,
p ok. 15, tel. 57-16-62,

,\

na obó,z s-tkolen1<>wy Zbigniewa B<>ń'lrn, któreg<> kon_
lrakt 11le .J est jesz.<:ze <>Jiicjalnie po-

.:•l>i klub

„Scorab 2" szuka przyczyn
katastrofy „Boeinga 747"

0

FALCAO KONTRA AS ROMA
13!.lsl<o l50 dzien,ndka.rzy, w tym
przysł,uchlwać Się
1& bJ'azyLij1Skich.

pasażerskie

Walka z lisami

~~V'&.

SPORTOWA PRZYMIARKA
DO FESTIWALU WMOSKWIE
n lipca na łódzkłm zgru,p1>waniu
w l\I'o skwie
delegatów ua festiwal
odbył się wielogodzinny festyn sporzmagań
spprtowych
towy. Areną
był stadion AZS.
m!(}dzleźy
bodaj powodzeniem
Największym
eieszył się bieg na „milę fe&tiwalową" (1983 metrów). Wielu delegatów
uwazało udział w tej k<>nikurencji za

japońskiej

Wyrok w· procesie
o.zdrad~ tajemnicy wojskowej

:wt7
JuUty MacUJI' w~mO«l równi~
pkt. Rywalirzac.jia z kanbdł'lika pneu-

,i-fa

- li Xiannian

INDIE

rnd•acze,k - Nimy Stol:arowej 1 MaWarriny Dobra'!lcuwej - 387
PO>~ i
to przypomn~eć, 1~ rekor

*

Wywiad
I sekretarza KC PZPR
dla telewizji

Chiny zakupią
radzieckie
samoloty

Conne:tia (Nowa Ze-

czasie 3,36,fliO,

sezwm pibkairze s-OSnowieckiego ZaSOl9Dogłębi a wyje<:hali do Ausit,r!1i.
wiiczam.: e z,remd.rowali w miejscowości S tey.r z <truliyną Vorwaertsu 0:0
Wy.nik 1-epl!zy od rekordu św~a

pocłe

Gest papieża wobec władz ChRL

Rozmowy R. Reagan

zakończenie przygotowań do

ma tyczn>l!g,<>

pisał

dyrektor departam~tu pru7 radzieckiego MSZ Władimlr Lomlej-'
ko w toku konferencji prasowej,
zwołanej w środę w Moskwie z
oklzji jubileuszu .Aktu K-0ńcowe
go z Helsi!Jek.
Odgowiadając li& pyt&ma dziennikarzy W. Łomiejko powiedział,
że dokładny termi.n i tematyka rozmów E; Szewardnadze i G. Shultza nie iostały jeazcn uzgodnio- stępu".
Władze ChRL nie uznają zwierzne. Delegacja radl\lecka - dodał
-"- uqaje 11~ doo Helsinek w ponie- chnictwa papieża nad Kościołem kadziałek, amerykańska zał przyla- tolicldm w Chinach. Chiński tzw.
tuje do atollcy Finlandii we wto- katolie~i Kościół patriotyczny. obejmujący według agencji zachodrek.
nich 3 mln wiem,ych, działa niezależnie od Watykanu i konsekruje bisk'!lpów bez jego zgody.
, Agencja France Presse uznała
papieża za
środowe wystąpienie
geaj; dyplomatyczny wobec Pekinu.
Przebywający w USA z oficjal- prezydenta Reaga.na • przewodniNHK
.Japońska sieć telewizyjna
ną 'o/izytą przewodniczący ChRL, czącym ChRL Li-Xiiann:!ain podkrew swym
nadała w poniedziałek
Li Xia.i;mian (Li Sien-niien) spotkał ślił, iż. w toku tych rozmów podzienniku wieczornym to-minutowy
się w dniu 23 z prezydentem Re- ruszo.n9 między innymi sprawę oRady Miniwywiad z prezesem
aganem i odbył z nim rozmo.wę, gramiczenia zbroJeń. Prezydent Restrów, gen, armii V.'ojdecłilem .T11.rudoityc~c~ zarówno stosunków dwu- agan wyraził nad%!eję, że l~pa
zelskim, przeprowadzony w . Warchińsko-amerykańskich, dowe spotkanie z sekretarzem gestronnycł).
szawie przez specjalnego wysł!•nui
jak i problemów między.narodo nera1nym KC KPZR Michaiłem
ka Nill{ Masadu Okiego
wych.
Gorbaczowem mieć będzie pozykomentaWywiad poprzedzono
Prz&dstawlcled fZ4dU wuzyng<łloń tyw:ny wpływ na dalszy przebieg
rzem nawiązującym do Święta Odskiego omawiając przebieg rozmów rozmów genewskich.
rodzenia Polski I przedstawiającym
biografię polskiego przywódcy. Zaprezentowano też bryt~rjską ksifl,ż
kę o Wojciechu Jaruzelskim, ''-TY·
daną w tym miesiącu przez „Pt· ~
W Peklnle podpisano kontrakt gamon Press", i pokazano niek tóre
na import samolotów pasaier&kich zawarte w niej fotQgrafie,
Odpowiadają~ na pytania dzienze Związku Radzieckiego. Na jego mocy w latach 1985-1986 ChRL nikarza japońskiego, W. Jaruzelski
zakupi w Związku Radzieckim 17 mówił o przebiegu procesu normasamolotó\V pasażerskich „Tu-154". lizacji w Polsce, ingerencji ·państw
Kontrakt został podpisany przez zachodnich w wewnętrzne spra1;1,7
chh1ckie przedsiębiorstwo ds. im- naszego kraju, stosunkach pols!'<iportu I eksportu maszyn, i radziec- japońskich, a także o prz~ł;;i<:'::iiu
""
'/
./;
Układu Warszawskiei:o.
USA ki „Awlaeksport".
ambae.d:i:i•
Po, 9 . m1u!ąe&ch ~onczył ~ę pn:ekązywali
w ifod41 w Delhi proco ·byłych ściśle tajne dane na temat uzbrowyższych oficerów armil indyj- jenia właanych wojsk oru zakuskJej l ich wapóln!ków, k!tórzy pów sprzętu w krajach innych n.ii
Stany Zjed7Joczon11.
Gen. maj. (vr llt. spocz.) F. D.
Larkirui, wicemarszałek lotnictwa
(w at. 1pocz.) K. H. Lukina oraz
gen. maj. (w st. spocz.) Jashir
W RFN żyj• obec:n.ie ponad 200 SingĄ lkazani zo.s-tali ~ kary po
tys. cWkich li66w. !eh liczba nie 10 lat więzienia. Czwtrty oslrnrPodwodny, automatyczny robot ści p()nad 2 kilometrów na dnie
od kilku lat, mimo żony - pośrednik w handlu brozmniej&za
„ze ,rocznie li•upoluje
skazany „Scorab-2" rozpoczął we wtorek to- morza u brzegów [rla . dii szcząl
się na różne nią, .Jaspal Singh, :tostał
t-0gra:fowanie leżących na głęboko- ków kadłuba samolotu pasażerskie
sposoby blisko 180 ty1. tych dr•- na dwa lata więz.ien~a.
indyjskich ilnii
go .,Boeing-747"
pieiników.
lotniczych, który rozbił się tu 23
· W Republice FedeNl.lnej Niemiec
czerwca przynosząc śmierć 329 oJUŻ od kilku lat prowadzi 11ę osobom.
str, walkę z dzikimi lisami, gdyż
Koordynator teg•1 etapu badań,
są one naLwiększymi :nosicielami
indyjski komandor A\·dar Singh
wścieklizny. Ofiarami tej groźnej
potwierdził, że kanadyjski &tatek
choroby -p'adają nie tylko tysiące
straży przybrzeinej „J;ohn Cabot"
zwierząt, ale dosięga ona i ludzi.
pokładzie
ną
ze „Scorabem-2"
Na. lisy pc>lują nie tylko myśli
wiele przybył w rejon katastrofy przed
NiARADA \Y URM
!ranCUA\klch linii ,lot<niczycb i
wi. Zezwala się równieź na zakła
trzema dniami, ale robot nie mógł
Za4antla lldmiuistraeji państwow•J J innych bwlyn.kciw publicznych.
danie pułapek, trucie tych zwłMz.ąt
spółdzial·
organll!l.aCjl
rozpocząć pracy z powodu złych
oraz ..niszczenie miotów. Ostatnio gosplldarczej,
dalszym
w
i społecznych
czych
warunków atmosferycznych.
WOJNA
naukowcy U.stosowali metodę po- d<>Skonalen!'U systemu ~atrywauia
Tymczasem indy hki roinisteT tul.llA~SKO - IRACKA
da wania w podłożonym pokarmie I załatwial,lla skarc i wniosków oby·
i lotnictw~ C'ywilnego. AK.omunJkat dowództwa wojsk Ira- rystvk!
w
l eku p_rzeciwko wściekli:tuie, ale i waiteli omawiano 2' h!m. w Urzę.dzh ku informuje, że wyposażone
wtota metoda nie zmniejszyła l'Ouni11.- Rady l\llnistrów. W naradzie wzięli działa śmigłowce Iotłllictwa tego kra.- shok Gehlot powiedział we inc.yjponad 40 rek na forum parl"mentu
departamentów, Ju. dokonały Wi! wto.rek
dyrekt<>n:!'
udział
rów tej choroby wśród lisów.
bhu i wydziałów w ministerstwach I Jot6w b-Ojowych w .Północn ym selr.• skiego. iż .analiza danych zawarcent.raln1ych torze frontu oraz w rejonie polo:ilo- tych w dwóch tzw. „czarnych
urzędach,
. centralnych
zwiJłzkach spółdzielczych I organiza· nym na wschód o.cl 'Iygn·su,
nisz- skrzynkach'' wydobytJch z kadłucJach 1polecznych oraz w U'l:Zędach cząc 3 kutry wojskowe oraz
wspomnianego „Boeinga-747"
il111Y ba
roz- sptzf1t al'!lllti irafulkiej.
wojew6dzklch - nadzo.rujący
przez pod woclnego rabota „s~oraml••
strzygani• 1k:arc J wniosków
u
ba-1" nte pozwoliłfl., :iiestety
CYPR POŁINOCNY
,
szk2ńców,
stalić przycz:•,1.v k1Xtastrofy samoPRZEKSZTAŁCANY
indyjskich
lotu. Ekip.a specjalistów
OBCHODY 8WłĘT.l
W BAZĘ WOJSK.OWĄ
ODRODZENIA POLSKI
Papan- i z kilku innych krajów skupi się
Premier Gr.ej!, Andreas
Go11i:. 9.30. Francinkańaka 19.
Telewizji' S)'ryj.s'ka. nadała u ltp- dreu _powiedział,
· na badaniu kadłuba roo:obecnie
kontri>lowarua
:te
N/rA „Żuk potrąciił Zen~ N., któ- ea godzinny program
•
poświęcony prze:i< Tu.reję północna ezę~ć
Cypru
r y doznał złamani.a nogi. iwiad- Pols,ce, na który złożyło się
oko· przekn:tałcon11t zostanie w pnyszio- bitej maszyny i analizie nagran
konprzez
lunrie teco wypadku proueDi •"< , llcznoaciowa wystl!Jpienh ambasado· ścl w bazę wojskowlł, eo wl!lynie rozmów prowadzonych
• 1rloazenie li~ do WRn wusw ra , PRL - Bogusława Kaczyńskiego ujemnie na stabiliucję 8ytuac,li w trolerów lotniczye;h między,narodo
-wego portu lobiczego w Shannon
w Łodzi, 'Bł, Wlady ByłoID1kie.i 60, 1>ra.11 zestaw flłmów prezentujących r~jonie M<>1'za Srótiziemne~o.
11uznn
rótnoroilne ~.rouy łyela •
w IrJ..andil w czasie, gdy „Boemg"
łeL lif-16-11. pok. I'I',
I
OS't'RZELA!NlE KUTRA
kraju.
indyjskich linii lotniczych leciał
HLSZPAIQ'.SKIEGO
• Gods. 11.$3. Gda6*-a 81. :Kd•do LondYnu z Montrealu, kierując
l'lBIOR PRZEMOWll!łt
lril.andzka łódź patrolowa ostrzela· się docelowo do Bombaju.
And.Tzej C. wpadł na
trzeźwy
łow;l!.
W • .JARUZELSKIEGO
ła hiszpafl1ki kuter rybacki
Pie-.y
2'7/7.
lin!!
tramwaju
przód
Re·
WYDANO W BUŁGARII
cy '?-a woda~h terytorialnych
do.mal urlll?Jlł rr;łowy.
W Bułgarii u.kazał 1lę zblór prse- publiki Irlandzkiej.
.Jaruzelskiego
Wo•jclecha
Jut to jeden• z "lielu tego typ u
• Godz. 16.llS, Nowotkł F2!Y mówień
o- i'?cydent6w w ciągu ub. kilku la~.
wygł(}sz,onych w latach 1911-15,
lfil'ańcówce MPK. Zbigniew W, lat
programo· ktedy kulry hiszpańskie
ł<>wi!y na
twiera go puem6wienle
l l wbiegł na jezdnię I wpadł pod we wygłoszone na pll\Siedzeniu Sej- wodach terytorialnych Republiki rr11811l~hód „Skooa". Chłopi~ <J<>z,'., mu PRL lZ lUtet'o uu :r.
la.ndzkiej.
nal: urazu głowy.
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Pendżabie

Premier Indi.! Rajiv Gandhi pod- głównego 11ikhijskiego ugrupowania
partii Sikhów (A•
porozumienie z przywódcl! politycwego Hafehandem Sing:iem
kali Dal)
zakończe
aprawie
w
L<>ngowalem
nia trwającego od trzech lat li:onfliktu etniczno-religiJnego w Pendżabie. We wspólnym oświadcze
ni1,1 obaj przywódcy &twierdzili, :i:e
Ortdzl• to miało f-0rm• wyatąpie poro~uplienie to oznacza zakończe
ni• przed kamerami ekipy tele- nie „konfrontacji" między rządem
wizy~ej, która pr.zyg()towuje sa- a Sikhami.
Premier Gandhi pointormował
ri• programów międzynarodowych
dla telewizji chhiskiej i w środę parlament, że porozumienie zostafilmowała cotygodniową audiencję ło zawarte na podstawie wyników
generaln111 papieża na placu iw. skO!Jlplikowanych negocjacji przeprowadzonych przez przedstawiciePiotra.
Zwracając li• do narodu chiń li rządu I czołowych przywódców
Jak informują ag9!l1sikhijskich.
skie~o. Jan Paweł II wyraził przekonania. iż katolicy chiń.scy będą cje, zaapok-0jone w nim został.7
działać dla wspólnego dobra 1we- główne żądania i postulaty 15-m:·
go kraju. Według amerykańskiej lionowej ludności sikh4jskiej, któagencji UPI, papież dał w ten spo- ra stanowi 2 proc. całej ludności
sób do zrozumienia, że tio, i:i: ktoś Indii.
Wyraża się obawy, :i:e porozujest chueśoijatrlnem nie znaczy, że
również dobrym mienie wynegocjowane przez Lonni• może być
gowala. który reprezentuje umiarobywatelem pań.atwa chińskiei:o.
UPI dodaje, że Jan Paweł II kowa.ne skr:r:ydło w partii Sikhów,
„komuni111tycz• może , nie :i:adowolić ekstremistów
pochwalił również
ny rząd chiński" za jego starania sikhijskich, dążącyc.!h do całkowi
o modeni,izaeję kraju. Papież pe>- tego oderwania się Pendżabu od
wiedział, ie Kościół katolicki „od- Indii. '
nosi się :i 1ympatią dQ przedsię
wzięć podjętych przez Chiny, i;mierzających do modernizacji i po-

o-

W przyszłym tygodni.u w Heldo pierwszego
ainkach dojd2lie
spotkania nowego mlniittr.a 1praw
zagra.nicznyeh ZSRR, członka Biura Polityonego KC KPZR Eduarda
Szewardnadze ir; sekretarzem stanu USA GeO'l'gem Shultzem. Obaj polLtycy przyb~dll do stolicy
Finlandii na &potkanie szefów dyplmnacJi wszyatkich 35 państw-sy
gnatariuszy Aktu Końcowego Konferencji Bezpieczeiuitwa 1 Współ
pracy w Europie, organizowane w
związku :a 10 rocznicą podp.i.sania
te,go historycznego dck11mentu.
Oficjalnie poinformował o tym

-

miLn.).
W

ty-

Wprzyszłym tygodniu spotkanie
E. Szewardnadze - G. Shultz

-

*

wyższą uczelnię. A 1ratulując,
czył dalszych jak najlepoyeh
ail~gni,cć w toku .tud!6w.

Zakończenie konfliktu w

R. Gandhi podpisał porozumienie
·z przywódcą Sikhów

Sekretarz KC PZPR przekazał
- ucze•tnlkom zgrupowania kwalifikacyjnego, jak najserdeczniejsze życzenia od I seWojciecha
kretarza KC PZPR pomyślnie
Jaruzelskiego z racji
na
wtltępnego
zdanego egzaminu

nowelizacji u.stawy • szkolnicJa.n Paweł II pochwalił w łro
twie wyiazym. Mówiono o wynid• dążenia Chin do moderni<:acj!
kających • niej pMwach i obol postępu w niecodzienn;vm orę
orn kadry dziu skierowanym do miliarda miewiązkach etudent6w
naukowo-dydaktycznej .
szkańców tego kraju,

Podczas finałów OgólllQpolskiej
lpartakiiady Młodzieży rozgrywano wczoraj kolejne konkurencje w
poszczególnych dyscyplinach sportowych, kióre przyniosły kilka
znaczitcych osiągnii:c dla reprezentantów Illll.Szego miasta. Na pły
walni WOSiR w RzeszowJe 1.nów
dla &ieble był zawodnik
klalllł
MKS „Trójka" - Jacek Smigielaki. Wysrał on łym i·azem wyścig
•e2J011u
na. 400 m 1t. dowolnym w czasie
Przygot<>wu.jący Ili• llo
4.20,66. Jego kolega klubowy Woj- lligowego k.rak<>wakll. lI~lJ!Cowy Hu1t
ciech Urbański zajął szóste,· punk- niilk r<>ze,grał maędzynairodowy m.c6,
którym pok<>nal l~l<igową dr·użyuię
4.35,26. Bardzo w
, towne miejsce węgLerską B9kescsaba ~:l (2:0). Br,am

ty medal na dystansie 4X100 m
4.33,57. Kolejne
1t. zmiennym -

dyakuaji
projek~

trakcie

1

młodzieży

W',f

trucia pokarmowego, ale oficjał
nego komunikatu w tej &prawie
nie opublikowano. P\l'owadzone gą
badania. Stąd też i:rezyJnowano z
eliminacji
i
przedpołudniowych
wieczorem rozegra.no serie na d%as,
na podstawie których ustalono ostateczną kolejno# na pos:&CZegól
nych dystam;ach.

dobrze

oływdonej

wiele uwa1! poiwi•cono

W

-

WŁASNY)

młodzieży

24 bm. w Radomiu odbyło lię
z udziałem sekretarza KC PZPR
- Henryka Bednarmeeo apotkanie nff<l'.uaeto.obc>w•J 1rupy mło
dzieży, przebywającej :na wspólnym ol>Mie przed pódjęciem w
patdzierntku br. atudtów wył.szych
w Zwłtplku Rad:zleckim, Czecllolłowacji i NRD.
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( •OSPODA.RCZA ONfł: OMAWB
.
SY.TUACJE w AFRYCE

ltada Społeczna i G041podarcza ONZ
w
obecnie
(ECOSOC), obradująca
G•newt•: rozpoczęła debatę nta te·
mat kry tycznej sytuacji ekonomie~
nej w AfTyee, Debata odbywa się

WINE~I

SK.4.NDA.l, Z

przypusi.W A ustril areszt<>wan1>
sltandalu z winem"
ci.a.lnego ,ojca

w
49-l•tni Helmut Rotter z Re tz
podejrzewany
Dolnej A ustril JCS't
produ.
p:rzez władze, te po.radził
jaecntom wina. by „poprawili"
ko~ć

trunlku

przez

dodanie g))kl)lU.

państw Rotter, któ.ry był urzędnikiem obli·
tut po konferenc;jl szefów
I rz11dów Orcantzacji Jedności Afrv. czającym podatki od zakupu i sprzeka'llskleJ w Addi• Abeble gdzie pnv- daf).T win, Jest pl;i tą os-obą . au8zto·
J;.,.. waną w związku z U\ międzyna•
Jęto deklarację ito§wjęconl\ m.
~po1obom wyjścia z ostrlfł;o kry~y811 rndowa, aterą.
ekonomlcmego na tym kr111tynencle.
POŻAR W DOMU
zwłancn w krajach czatneJ A rry·
SPOKO,L "·EJ STAROSCI
!
kl
pn> Z nile ustalonych jeszcze
Sl':PAłtA1:YSCl

PRZYZNA.TĄ

ST~

DO ZAMACUOW
Wyzwolenia
Fr.,,nt
Narodowego" - organlzacja separat)•ttów, kt6rzy chrą oderwać V.TSPe
„J[orsykaJl~ki

nd Francji - pnyznał lę do 66 zamachów bombowych na Korsyce ''
dniu 1 lipca..
W zam&chacb nMrt ttle "ostał rannv
ale uszkodzone Hetały bank!, biura

czyn w domu "'JOkojnej s,taro.Sc·i w
sweet Valley (słodkiej dolinie)· w
peusyl\\'anii l\')'.bllCh! poźar,
7 pe11sj<Juariusz;y

p!~nsjon iatu

zgi·

w p!omieniaclJ, 8 dalszych cd·
nioslo e>parzenia. 'Tylko niPk tórzv z

nęlo

mie~zkańc6w usll(}Wali

wydostać · •ię

zupel,ni,
z ł6tek. inni okaz~Ji i<lę
h•7.tl'.dnl wobe-c nadciągaiacych nłomleni,

0-pr. M.

c.

Aresztowanie
przemytniczki
narkotyków
Pulicja

aresztowała
kobietę, przy

w 1 Bremie

której znaleziono narkotyki oraz automatyczny pistolet „Magnum'' z pociskami dum-dum co jest zabron:one prawem .
Ceinicy znaleźli przy zatrzy1n aC1ej 30 g heroiny i 15 g haszy ~zu.
Raz w tygodniu udawała s·ę do
Holal).dii i przemycała do Ri"N
średnio ol,, 100 g cąstej hero ny.
Oskarżono ją także o nielegalne
oosiadani,2 p.:;cisków .:lum -dum pistoletu· startowego i l!3.zoweg0.
Policja '>tW!erdziłc ·że staru<7ka
przemy tu
do
zustala zmu&zóna
'J:'zez wnulfa i 36-letniego handlarza narkotyl~6w.
83-letnlą

ZAKOŃCZENIE ŁÓDZKIEGO ZGRUPOWANIA
(Dokończenie

ze str. 1)

go, jak I w wystąpieniach poselskich,
zarysowano szersze
tło
kształtowania li• odrodzone10 ruchu zwillzkowego. Przypotnn:ano,
ie w pocz,tkowym okresie jego
odbudowy wyst,powały wlltpllwOl\oi I rozter~ lud&I prac7, pytania o skuteczność działania nowej
formacji związkowej. W miar• rozwoju działalno6ol 1wi1lZ·
kowęj nutępowało Ich przełamy
wanie. Proces odradzania si41 zwlllZków nutepował w walce pol:tvcznej z przeciwnika!lll polltyczn1-.
mi. zwyciężyły rozsądek I rozwaga.
Ruch zawodowy jednoczy człon
ków wszystkich poprzednich nurtów . związkowych. Nie pyta zkąd kto przychodzi. Liczy on obecnie 11,11 mln członków, ma swe
ogniwa w ponad 24 tys. zakładów
pracy. Powstała ogólnopolska reprezentacja Jakll jest OPZZ. W
1ejmowej debacie podkreilono sil·
ne uwrażliwienie bazy zwlllzkowej
na wewnętrzny demokratyzm, aamon:l\dność.
Zwracano
uwagę
na
towarzy9ZllCll „mu obawę
przed groźbą zbiurokratyzowania

bardiJej zdecydowane wdraża.nie
niekonwencjonalnych form organiu.cjl działalności 1ospodarczej w
szczególnie ważnych dla kraju obuarach, a takie o iworzenie wła
Aciwych warunkQ_w dalszego ~
woju drobnej wytwórcaci.
I · snów - budownictwo mieakanlowe, najostrzejszy problem 1po.
łeczny. Sejm podkreślll ~otrnb•
usprawnienia tej dziedziny. pow'ę
kszenla liczby mieszkań oddawanych do użytku. Zalecił też ponowne rozpatrzeipe możliwości w
tym zakresie po -pierwszych dwóch
lub trzech latach realizacji planu. Zwiększenie środków na budownictwo mieszkaniowe oznacza
jednak oczywiście ograniczenie nak.ładqw na rozwój niektórych ga141211 prumysłu, w tym wytwarzaJllcyeh wyroby rynkowe. Z tego
wzil~u konieczne JNt zwł410ze
llłe \ldzlal:u ludnołcl w łłnanaowa
llll U kosztów utnymanła I budowy mieszka{)..
Efektem irodoweJ debaty było
równie:t udzielenie absolutorhim
rządowi za rok ubiegły, poprzedr;one zatwierdzeni!lm Jego aprawozdafl. dotyczących 1984 r.
Drugim doniosłym tematem łro
dowych obrad parlamentu była
nowelizacja ustawy o związkach
zawodowych. Zdstała ona uchwalo1la przez Sejm. Zarówno w apra1Vosdanlu komłsyJnym złożon~
pnn po11. Stanłaława ClabrJelskie-

działalności związkowej.
Poszczególne rozwiązania nowelizacji ustawy urzeczywistniają zasadę partnerskiego współdecydowa

nia ruchu zawodowego o wszystkim co ma istotne znaczenie dla
ludzi pracy. Poszerzone zostały uprawnienia ruchu zawodowego w
mtałtowaniu polityki socjalnej w
zakładach pracy l państwie. Przywrócono m. bi.. uprawnienia, kt6-

re wcześniej miały związki zawo- współdziałania związku I samorzą
dowe. Nowelizacja zagwarantowa- du - dwu reprezentacji tej sała wpływ związków na funkcjonowanie tych służb I Instytucji me! załogi.
państwowych, które świadczą na
Sr~owe obrady poprzedzone byrzecz ludzi pracy.
ły wystl\plenlem marszałka Sejmu
_Zwiększyła li• m. In. możllW<>!łć Staniaława Gucwy, nawlązując.-ym
oddziaływania związków na pro- do n1edawneao łwlęta lipcowego,
blemy związane z ochron, pracy burzliwych wydarzeń minionego
I zdr<>wla pracowników,
pięciolecia, dokonań Sejmu VIII
Wzrosły uprawnienia związkowe kadenc1f. Stojll przed narodem polw zakresie obrony Indywidualnych aklm nowe sadania l n.owe cele
praw pracowniczych. Ogólnokrajo- - powiedział marszałek: efektywwa organizacja m:ędzyzwiązkowa
ma prawo wnoszenia rewizji nad- nie wykorzystywa6 wielki potenzwyczajnych do Sądu Najwyż;;ego cjał ludzki· I materialny naszego
w sprawach s zakresu prawa pra- kraju, skutecznie chronić 6rodowiscy
I ubezpieczeń społecznych. ko człowieka dla obecnych I przyStworzono warunki do faktyeme- azłych pokoleA, rozwlja6 nowoczez10 wpływu 1wi1lzków na prolt'a- 11.7 grzemylł lldolny konkurowa6
mowanle działalnołct oras obud• • rynkaeh łwlata, oo1Unll6 aa.moatanowłslr klerownłez7oh w Pa6- wyNrc&alnoff ływnołołow,. Cho.twowej linspekcJI Pracy. Powie- dd teł o to, łt7 mądrzej korzystać
rzono związkom uczestnictwo w s dqo'kraty0Z11ych Instytucji ustrojowych, •czy'l!l6 1 1 sady ludosprawowaniu nadzoru nad ZUS.
W debacie podkreślono, te no- władztwa wartoł6 trwałą. Aby owelizacja nie następuje kosztem tfągną6 to eele, nie pozostawać w
pozycji I roli samorządu załóg, nie tyle w coraz trudniejszym współ
ponarusza żadnego z Ich uprawnień. zawodnictwie światowym Samorząd
jest trwałą instytucją trzeba ml\droścl, pracowitości ł
wytr_wałoścl.
demokracji
wewnątr.zzakładoweJ,
dziełl!Ill Sejmu obecnej kadencji,
W ezwariek - drugi dzid eeJkon.ekwen.cją llnlł polltycmeJ IX mowep posiedzenia.
Zjazdu PZPR. Inn!eJe pOtrzeba
(PAP)

MEANDRY EDUKACJI
Przed paru dniami zakoAezyła al41 batalia o
1tud.nckie lndelay. Tak więc młodzie! szkolna ma
już za 1obll wszystkie tegoroczne najważniejue
sprawdziany wiedz7 i umle:lętnokl, różnych zakr"'6w ł 1topnl trudności - erzamlny wlł.ępne
do .uk6ł ponadpodstawowych, ma.tury I eszaDllny
do wył.azych uczelni. Ich wyniki wiernie odzwlereledla11l ostateczne efekty 1zkoln•j edukacH - w
og61noścl I w 1zczegół•ch, jak kto chce. Jaki 1141
wi41C ~Il wyłBlnla obraz nuwJ ołwlat7T .

terackich, bądi bezrefieksyj.ne wyliczanie fakt6w
historycznych zamlMt Ich analizy, oceny, komenta.rza :td. Podobnie było na egzamin.ach ustnych,
na których kandydaci dosłownie zapominali ,J~
zyka w gębie".
A przeciei wszyscr • llłch zdawali uprzednio

A y

„„.

Na wstępie łatotna uw&fa. ot6t wszystkie 1
mienionych wyżeJ rodzajów erzaml.nów zdawała
tylko c-zęś6 młodzieży 11kolnej - uczniowie najlepsi. O przyjęcie do a7ik6ł łrednlch, do których
obowiązują 'egzamlrny wstępne, starała •I• mru„
więcej połowa absolwent6w podataw6wek a trafiło tu niespełna 40 proc, Spośród ogółu koACZll•
cych szkoły średnie, matury zdawało około 80 proc„
natoml1111t na studia startowała połowa absolwentów 1zk6ł średnich, czyli tylko około 15-111 proc.
eałego rocznika..
Egzaminy wstępne do 1zkół wyższych, do kt6rych przystąpiła kilkunastoprocentowa „elita", wypadły w tym roku podobnie kiepsko jaik w latach
poprzednich. Wprawdzie na Ich s:zczegółowe oodsumowanle I O<!enę Jeszcze za wcze~nie, ale już
dziś można stwierdzić, że największe kłopoty mieli kandydaci na kierunki humanistyczne na
egzamfnach z języka polskiego. Sprawdzimy pisemne ujawniły żenująco słabą z.najomość ortograf!! f reguł gramatycznych, nieporadność języko- ,
wą, chaos myślowy, brak elementarnych umlejęt
noścl poprawnego fo.rmułowania wypowiedz!, roz..
mij8Jllle sfft z tematami, streszczanie utwor6w U-

-...

•„

d

:PElll

Legenda i prawda ~
o Pawle lodzia Kubowiczu
(INFORMACJA

WŁASNA)

Na wewnętnnej 1tronie Olkła.d'.ki tej książec2'Jki. w•1dnie·je
podpis jej dawnego (może pierwszego?) właściciela - F.
Kadłubowskiego o.raz dopisek: „Kos:r.tuje gr. p0l: lit. Niewarle l jednego grosza". Ocena złośliwa i niesprawiedliwa!
Ta wyda.na w Warszawie w roku 1857 k.siążeczka Wiktora Dłużniewski.ego „PAWEŁ ŁODZIA KUBOWICZ I SCHOLASTYK I SZEWC" ma dziś taką wartość i jest tak rzadka, te gdy zdarzyła się okazja, Biblioteka Uni wersyte<:ka
w Łodzi zakupiła ją momentalnie I włączyła do swoich
zbiorów. że zaś w BLbliotece pracuje wielu zagorzałych
bLblio!ilów, egzemplan ów stał się podstawą faksymilowej edycji, którą - opat.rroną źródłowym po.słowiem prof.
Bogdana Baranowskiego - puściło w świat Wydawniclwo
Uniwenytetu Łódzkiego.
Decyzję tę zaaprobuje każ.d y łodzianin !interallujący 1141
historią naszego miasta. Jeśli bowiem wyda,ny w roku 1853
Osk81I'a Flatta „Opis miasta Lodzi pod względem hlstoryanym, statystycznym I przemysk>wym" jest pierwszą druko-

waną relacją o s~ej Lodzi,

t<>

ga,wędą

Dhttniewskiego
„Paweł Lodz.ia Kubowicz" po raz. pierwszy wkracza nuze
miasto do literatury pl~knej.
Sam Dłużniewski (1817-1873),
nauozycie!,
publicysta,
poeta, autM niektóry.eh artykJUłów o ówczesnej Lodoz.l, nie
był wprawdzie tytanem pióra, jednakł.e niektón walory
„Pawla Lodzi Kubowkz.a" świad~, te nie był on pozibawiony zdolności literackich.
Akcję swojej gawędy umieszcza on w Łodzi, przy czym
- jak stwierdza prof. Baranow;!lk·i - „opowleś6 o Pawle
Kubowiczu nie była wymysłem fantazji Dłużniewskiego,
Oparł 1lę on na legendzie, kt6ra od pierwszej polowy XVD
w. utrzymywała się wśr6d polskiej ludnoiel tego miasta".
DłuWewskl przeioni1,cza jednak pewne s.zczeg6ły. I taik
np. bohatera swego - mieszczanina awansuje
na
1zlachcica, który pełniąc służbę rycerską, przeżywa wiele
przyg6d , a po powrocie do domu w tajemniczy 1pos6b ginie z rąk mordeTc6w.
Ta hisłoriia Dłużniewskiego przedru.k owana byla j<u! kilka razy. Obecnie ukazała się w edycji faksimllowej,
w
liczbie 500 egzemplarzy. Na.kład wykupili w miilt biblioflle
łódzcy, może iednak znajdzie się leszrze jaki~ egzempla.rr.
tej edycji w antykwarni „Domu Książki" przy pl. W<>lno~
ei 14.
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Proszę pa.na, można. To przecież
zwycięstwo statystyki! Skoro ludzie lubią horrory, no to je mają,
skoro lubią gwiazdy, no to
proszę,
Jest sama bounuelowska
„Piękność dnia" Catherine Denevue, skoro 1eka jest ciągle magnesem przyciągającym do sal ki-

nowych, to w tym filmie akurat
go nie brakuje, a skoro widzowie lubił\ patrz~ na efektowne
wnętrza, to proszę bardzo, .• Zagadka nieśmiertelności"
:I: Ich zadowoli. Nawet cl, kt6rzy najbardziej na świecie podziwiaj!\ „prze-

W koleJnym punkcie obrad gł<lll
przewodniczący
delegacji
polskiej
Jerzy Szmajdzinski,
który zapomtał zebranych z przebiegiem porannego spotkania 1rupy
delegatów z I sekretarzem KC
PZPR, prezesem Rady Ministrów,
gen. armii Wojciechem laru11et1klm. J. Szmajdziński 1or,oo podziękował władzom polityczno-admlnlstracyJnym województwa łódz.
kiego za aerdeczną gościnnoł6 i dużą pomoc w przygotowaniu I 11rzeprowadzeniu zgrupowania przedfestiwalowego. Delegstc! poparli te
słowa długotrwałymi oklaskami.
Końcowym,
niezwykle miłym
akcentem uroczystości było wrę~ze
nie indywidualnych nominacji reprezentantom polskiej młodzieży
na festiwal w Moskwie przez W.
Swlrgonla. We wspólnych obradach
delegatów I Prezydium PKP' uczestniczyli
równie!:
kierownik
Wydziału ds. Młodzlety KC PZPR
2l8brał
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Ma włed.zę s jaklejkolwlełl dzl~zlny składa Ił•
znajomość faktów, zjawisk, procesów oraz okreś
lonych zwi,:r:k6w I zaleinokl między nimi. ale
łakie ich nazewnictwa ·- mniej lub bardziej precyzyjnych odpowlednlk6w językowych. Opl• I a·n allza jakiegokolwiek wycinka rzeczywistości - czyli
każd1 operacja lutelektualua wymaga określo
nej

sprawności językowej.
Ktoś mógłby powled'Lleć, :te 1enialny Albert !:In.tein, nie będący wszak tytanem llngwl1tycznym.
wcale nie:Ue jednak radził sobie z opisem I analiz' problemów niesłychanie trudnych I skompli-

kowanych. Nieprawda! ów geniusz bowiem z:nakomicle władał językiem matematycznym, równoległym niejako do jego Języka ojczystego, posiadaj1tcym precyzyjne odpowiedniki w języku niemieckim, którym Einstein :zwykł się na co dzień
podugiwa6.

••

- Leszek Miller I sekrotars D
PZPR - Konrad Janlo.
Wczoraj wieczorem częś6 delegatów wyjechała do Warszawy,
skąd po północy wyruszył pierw•
szy pocllll festiwalowy. Druga gru•
pa uczestników festiwalu, która
spędziła 01tatnlll noc w Łodzi, WY•
je:tdża do Moskwy dzlł w godtJinach połud.ndowych.
(Jm)
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Koncerty
chórów
polonijnych
Do 13 11ozeatnlczących ~ VI
Swiat.owym Festiwalu Chórów Polonijnych w Koazal.lnie, 24 bm.
dołączył uepół łpiewaczy „Chopi11
S!nglnł loci.ty" 1 Buffalo n Stanów Zjed.nocironych, który weim!e
uddał w koncertach festiwalowych.
Tak wl•c ot16t.m w festiwalu kotzallfaklm uczestniczą 24 chóry 1
6 ki:ajów, w tym 13 s RFN.
W kolejnym dniu festiwalu
•
koncertami w bałtyckim TeatrzP
Dramatycznym wystąpiły chóry 1
Czechosłowacji,
Francji I RFN.
Wieczorem odbył 1141 koncert z udziałem chórów polonijnych w ramach trwającego w Koszalinie mię.
dsynal'(ldowego festiwalu organoweso w katedrze.

Jtat.da Ułedsł11a w7ma1a odpowiedniej „apara•
tury" j41zykow•j - specyficznej, sobie właściwej ,
ale p:'HCleż mieazcqcej 1ię całkowicie w ramach
określone10 j"yka naturalne10, ukształtowanej na
jeio pod.stawach I re1ułach.
~jallatyczny J41zylt, ltt6rym poełufUj• al• np.
polaki fizyk pn7 opla le tzw. CZllStek elementu•
nych czy zasad mech.a.nikł kwantowej, oparty jest
~ r'11ułach iramatyemych właściwych Językowi
pol.akiemu I pollklm 1łownłctwle, wzbogacouym co
najwyłej o par• nasw I zwrotów obcego pochodzeJla. Podobnle 1pecjallfltyczny j"yk fizyka angielskiego oparł;, Jeat na na.turalnym j~yku a ngiel1klm, fiz7ka r.yj1Jde10 - na rosyjskim, trane11.1kłep - u fraicualdm.
0

Pod.staw" w1zelkleJ wiedzy I aktywności umysjest doiłębna znajomość języka. Zatem roz..
w6j 1prawno9cl Intelektualnej, czemu służyć ma
s założmla edukacja mol.na, zasadzać się mu1!
na wyprzedzającym bądt równoległym rozwijaniu
sprawności językowej, przede wszystkim w zakresie Jttzyka ojczysteao - owej podstawy wszystkich języków. Aby „język giętki'' mógł . wyrui6
wszyatko, eo wymyśli słowa.
łowej

••

,,Za gad ka"·i
Nikt ule odbierze kinom pierwszej pozycji na liście rozrywek
dobrych na pogodę l niepogodę.
Zanim w Imieniu
Okręgowego
Przedsiębiorstwa
Rozpowszechniania Filmów złoi11 propozycję bardzo młodym kinomanom, chcę odpowiedzieć panu, który telefonował wczoraj z oburzeniem: Jak
można w ogóle kupować taki beł·
kot. przecle:t ta „Zagadka nieśmier
telności" to bezsens, Jak można
tak długo trzymać to na ekranie
najlepszego kina!

eą".

111""9 maJll ta duł.e kłopoty j41ZYkowe, to J.a·k
iarzedJ;tawla 1łę majomość j'zyka 0Jczy1teeo u reszty, znacznie ałahu•JT Z1rozal
1a!kle •Il praktyczne konsekwencje j411ykowej ludolencjlT Język - jaJi: twierdzą psychologowie narzędziem myśli. Sprawno66 Intelektualna
jest śc!&e zwlllzana ze sprawnością językow,. Zatem ubóstwo językowe jut jednoznaczne s ubóstwem intelektualnym.

Język

epam.hly maturalne, w najwłęknym zakresie
włamie z polsJd~go. Cóż, matury w tym roku podobnie zreszt4 j&k w latach poprzednich - najsłabiej wypadły właśnie z tego przedmiotu Na nim
pqtknęlo się najwięcej abiturientów. Bardzo to
dz!W'!le. bo przecie! w katdej szkole najwięcej
czasu I uwagi poświęca 1!ę nauczaniu języka ojczysteg<>, od podstawówki poezyuajl\C.
Jednakże jak tego dowiodły kiepskie wyniki
egzaminów wstępnych do szkół średnich właiinie
& języka polskiego w szkołach podstawowych
także musiało być nie na.jleplej i tym pnedml~
tem, skoro Ich ahsolwencl mieli ogromne problemy z ortografią, znajomościll słownictwa, poprawnością wypowiedzi.
Wsz;stko to układa 1łę w logiczny Cifu - problemy z językiem ojczystym występują na. wszystkich etapach edukacji, od lat. Jeśli najlepsi ucz-

(Dokończenie ze str. l)
zbiorem wytycznych postępow'łnia
polskich delegatów, czytamy m. in.:
„Polska młodzież rozumie, Ił ,peł
nienie jej aspiracji I nadziel Jest
nierozerwalnie związane 11 aanbowaniem pokoju, umocnieniem mię
dzynarodowego dialogu, porozumieniem I wspólpralll\ narodów I
państw ..,;; mimo dzielących leh
różnic („,) Na festiwalu zademonstrujemy wraz 11 rówieinlkaml •
ponad 150 państw 6wlaia swoje
wspólne zaniepokojenie 1ytuaeją
międzynarodową,
oddamy 1wój
irlos za pokojem, przyjaźni11, clialo.lflem l współpracą, solidarnośei111 w
walce 11 Imperializmem I przemo-

ZależnoU mi~;, poziomem sprawności języko
wej a 1lobalnyml efektami edukacji dzieci I mło
dzieży jest w naszym systemie edukacji ośw i a
towej aż nadto wyraźna (In minus. niestety), ws
wszystkich dziedzinach nauczania I na każdym
stopniu kształcenia. Zanim wlflC zechcemy wprowadzić do sz.kół na szern11 skalę osławione komputery. przyda się wpierw solidna powtórka z
elementarza. Inaczej 'l:lowiem może być jak w
owym zna·nym porzekadle - o chłopie, zegarku

l

kłonicy.

..„ - •
prop~zycja
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boje Dwójki", maj' na początku jednocześnie. Tak wł~, doprawdy,
filmu bardzo efektowny muzyczno- trudno aię z panem zgodzić. A w
-obrazkowy klipa.
ogóle to film jest nowy i w nowości trzeba wierzyć.
Po takiej wyliczance wniosek
może być tylko jeden: wszyscy· są
Po tym optymistycznym akcencie
ltatystycznie uaatyafakcjonowanl.
chcę już tylko dodać, :ie ci, którzy
bardzo, bardzo dawno nie byli w kiA poza tym, prosz• pana, Jaka nie. teraz mogą odrobić zaległo
korzyA6: ogląda się coj pełnego ści, że 'wletny to takie czas dla
tajemniczych nledomówiefl., o po- tych, którzy bywają przywiązani
smaku przeżyć Fausta, skrzyżowa do starych tytułów. Cóż, rozpownych z zagadkami cZłekokształtnych szechnia li• to, co •i• ma.
I już ma li41 łamigłówkę n.a czas
martwego leżenia na upalnej plaTymi, którzy bywają przywiąza
ży oraz spacer w deszczu. Można ni do swoich ulubionych filmów,
rozważać np. która z bohaterek są najczęściej młodzi I najmłodsi
wykończyła którą l cóż jeszcze mo- widzowie. Właśnie dla nich OPRF
głoby się zdarzy6.
ufundowało kupony upoważniają·
oe do nabycia jedneiro biletu tyl.Ab:J llst, pożytków z „Zagad- ko za 15 zł! Kupon ważny jest clo
ki •.." ciągnąć dalej, trzeba także końca wakacji we wszystkich ki·
koniecznie pamlęta6 o wisiorku - nach miast I województw: ł6clz
symbolu życ:a, który nosi na szyi kieiro, piotrkowskiego, sieradzkiepiękna wampirzyca I In.ni z jej go ł 1klerniewiek!eiro. A oto tytu„paczki". To przecle:l wspaniała ły, które można obejrzeć przedstapodpowiedł dla producentów pa- wiwszy kupon:· „Cznję 11• lwieł
miątek łwietny model korko- n!e", ,.Szczęśliwe dni ,)Wnmlnków",
ciągu albo otwieracza do kapsli „Tajemnica atareiro oirrodu", „ut- biżuteria l przedmiot użytkowy zana wód11 Apaczów", „Czarodziej-

. MuHUM Historii Miasta Łod.zł, 'kt6re ba.rdn
skwapliwie eklp01Duje zawsze wszystkie zdarzenia
I sprawy zw!ązM!e z miastem, zorga-nlzowało ostatnio wystawę „40 łodzła:n na 40-lecie PRL w karuka:tu.rze Stanłelawa lbba Gra:tkow•kiego".
Tytuł pomysłowy I dowcipny. Ale pomysłowa
i dowcipna jest i sama ekspozycja Gratkowskiego,
który również obchodzić będzie wkr6tce 40-lecle
swojej bogatej w efekty pracy artystycz.nej A
jest on znakomitym rysownikiem I karykaturzystą, którego prace od lat uświetniały łamy pism
lódzklch, zaciąwszy od dawnego . Expressu". gdzie
kontynuował rozpoczęty przez W. Drozdowskiego ,
jakże lubiany kiedyś cykl „Przygód Wicka I• WacNa sdjęclu: włr6d OSObOWMCI Dl• ka" Później był w .,Odgłosach". za~ od 1956 r.
mogło zabraknąć wizerunku
mistrza pracuje w .. Karuzel!", w której pełni funkcję kieLeon:i Schillera.
rownika graficznego I uatrakcyjnia jej łamy swoi-
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ski Lolo~, „Bajka o amoku i pię•
knej królewnie", „O dzielnym ko·
walu", „Tropiciel", ,.Trzeci książę",
„Za siedmioma morzami".
OPRF ma jeszcze jed.ną propozycj,. Wszyscy młodzi widzowi•
którzy obejrzlł filmy i zechcą na·
plsaó o nich, albo narysować J&kił
Inspirowany filmem rysunek, bąd:i
zaproponować plakat - maj11 szansę
na upominki! Sądzimy, :te „W lecie z filmem" wezmą udział dzieci i mlodzież zarówno pozostający
w domu, jak I uczestnicy kolooii,
półkolonii I obozów. Prosimy ich
o dopełnienie praę prywatnym adresem, bo upominki roześlemy po
wakacjach. Prace należy przesy•
laó pod adresem: ,,Dziennik Łódz•
kl", 90-103 Łódi, ul. Poitrkowska
96.
KUPOl'f
„LATO Z FILMEM"
(DLA JEDNEJ 08,0 BY)

mt karykaturami oraz bardzo pociesznym! Irr.pre1jaml satyryczno-obyczajowy mi.
Na wystawie w Muzeum Hilltorll Miasta Łodzi
jego reprezentuje wyłącZl?lle karykatura
portretowa. Zalet, jej jest przede wszystkim pomijając Juł. walory linearne - podobieństwo do
portretowanych modeli. A modele rekrutują się
z różnych sfer społeczeństwa łódzkiego. Ob<>k karyka·tur działaczy polityczno-społecznych, znalazly
się tu miniportrety znanych łódzkich naukowców,
pisarzy. muzyk6w. malarzy, dziennikarzy, aktorów
i.„ (jako ie ambicją autora było przypomnienie
najpop11Ja.rniejszych postaci) naszych sportowców.
Ekspozycja jest niezwykle aktualna I iabawnal
tw6rczość
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Oo ilo omacn: .~eta s charakterem"? Po czym poznaje alę kobiety ailnet Cz1 po tym, ie odn0124 sukcesy w
zawod%ie? Cz1 po tym. ie nie apesZOl!le
wkracze.jll w łwiet męski? A może po
tym, ie do życia i szczęścia niepotrzebni Im •Il mężczyźni? Czy wreszcie po
tym. ie rz:achowują alę jaik płeć przecl wmd

rak.terem kobiety nie roblll probi&mu s
tego. że 16rujlł nad awym parti!lerem.
Nie dają mu odcz,uć, że są lepsze. Dlatego też wielu mężczyzn chętnie akceptuje taikll sytuację.
Kob-iety ełlne nie 114 wcałe wynalazkiem naszych czasów. Były zawsze, bardzo długo jednak mężczyźni z zaaady ten
fakt ifll!lorowałl. Kobiety w atroju ~~
kim, mężczyźni w ftrtuchu kuche.n.:nym,

W Anglii 1m1pe!nle oficjalnie w propaga.ndzie przewija aię opl'Ilia, że obecna
pani premier jett w tym kraju ,,:najbardziej chankte.rnTJD. męhczyimą". Zresztą
nie 9na jedna. Nie brak podobnych przykład6y.r wśr6d wylOko postawionych kobiet w wielu innych państwach. P&1'.I Ton! Netzle prowadzi w M0tnachium nocny
lokal dla cnanerH artystycznej. Przy
wyn:ru'ku ałkoholu różnie bywa - o
awantury nietrudno - A mimo t.o przez
dziesiątki lat lokal -pani Ton! stał alę
Instytucją I &dy trzeba uciszy~ burd41,
włdcicleinta lep1ej nit by zrobił to jej
m~. kła!lzie kires podnieceniu między

wykonywany przez
o niskim statusie
Dziś, jak wiado·
mo, zaw6d ten jest ceniony bardzo wy·
soko. I jeszcze więcej - ceni się także
!a.kt. że mężczyzna nie opiera swojego
prestiżu i Se'IISU tycia głów.nie na muskułach czy genialnych przebłyskach szarych kom6rek, a wystarcza mu gł6wnle
uprzyjemnienie życia kobietom. R6wuież
problem stosunku do dzieci rozwija się
w nowym kiet"unku. Przecież większa niz
Zbl1nlewa
- „Wielki la1"
kiedyś czułość mężczyzny do maluch6w
Nienackie10,
wyd·aje się całkiem logiczna. Wspomniany
- Kamikadze - szósty odci
wyżej psycholog zwraca uwagę na fakt. ' nek reportażu Pawła Toma.ue·
że rola opiekuńcza I matkowanie (jak
wsklero,
w•knuje na to przyroda) nie są funkcją
- Utracona częłó Anglii
któnjś z płci. Raczej wynikaj~ z daru
echa bruuelsklej tragedU,
większych zdo.lnoścl.
oplekuń&twa oraz
- Wyjść z krysysu.„
Mężczytni z wielkll radości~ znajduj._ w
- Video, porno I mrła,
tym fakcie rekompttnsatę za całe wieki,
- Jedenaście dni w Kołobrze1dy powlenaino Im 1l6Wlllie fu.nkcjo myś IU.
liwych ł wojowników.
- Bycen Cserwene10 ltrzyzawód

Takle podejście i ocenę problemu potwierdzila ankieta przeprowadzona pi zez
SAMPLE-Institut na prośbę w!elonakła
dowejo tygcxin!ka zachodnioniem!ecidP.Co
„BU<nte" Jeśli np. jest t&m mowa o pomężczyzn do zajęć domowych,
dejściu
nJe upowainia to do wniosku, że sprawa
dotyczy tylko błahostek, Barlacze op!1111!
publtcznej już dawno stwierdzili, ie poprzez najprostsze pyta.ni& otrzymuje 1!ę
najszczersze odpowiedzi. Nie ma też wąt
pliwości, że zmiany zacho.ciz!lce w ludziach wsp6łczesnych dokonuj" się właś
nie poprzez drob!arzgi.

OD\VRACAJĄ

a nawet odbier~ęcy poir6d, Jsłlnleli BG,
100, a nawet 150 lat temu.
Psycholog Sieber uważa, że klasyczni
między
podz!ahi
zastygłego
obrońcy
się ze
płciami coraz rzadziej „wychylaj
swymi teoriami". Także wtedy, fdy dotyc.iy to rzęd6w, kościołów, or1anlzacji
soołecznych. Po prostu stwi&rd10no, że
propaganda dawnych zdyscyplinowanych
oodziałów między płciami niewi le d"Ził
da.je.
Te nowe zasady ramow• poitw&l.a.Jlł tyć
b.trd'lliej aemownie i „na luzie", M._tczyfni nie zawsze muszll grać roltt supermenów, • kobiety naiwnych ni•winilłtek.

by przyp'llB:zcz:ać, że podany
przykład wskazuje na typ kobiety :z.maskulini:zowanej. Mylny to jednak wniosek.
Pani Netzle jest kobietlł drobną i tylko
energiczne usposobienie zdecydowało w
jej .rodzin.ie o innym podziale ról. Jej
małżonek, choć nosi spodnie, zajmu~e lię
gospodarstwem domowym.
WypowladadllC się na temat nowe10
zjawisk&, które doprowa'Chiło do teio. że
coru wlęc&j kobiet błeru na siebie
!u111kcje mę.skl•, monach!js'ld ~ychol.01
Geor1 Sieber •włerd'Z!, t. sil'lliejsze ohaMoma

podobnym

plaał

problemie

nowych

I

I

-

Pora na wnl011kl. Kobieta 111na nie da
się 1katalo.iować. Spotkać llł można

I w

.... .....

ta,

-

Dalecl kosm01a.

I/

'

.....

1111

biurze, I w kuoh:nl. Nosi suknie lub spodnle. Lubi bardzo mężczym lub może się
bez nich obejść. Slli!la kobieta ma odwalę robić rzeczy, o kt6rych mę~yź.ni
myśleli, że Slł ich wyłącZlllą dome.ną'. Co
ciekawe - silna kobieta nie traktuje no~
wej roll jako pruwagl C'ZY zwycięstwa
nad drun stroną, ale jakc pomoc. Nie
rob1 wi~ej ni mniej od mężczyzny. ale DOMEK letniskowy aprzedam. Tel.
t•ż nie robi z tego faiktu wielkiego pro55-2.2-36.
blem u. I j"8zcze jed.no stało się jasne:
24444-g-E
sHina kobieta je&t akceptowana przez silnych mężczyz11.
Oferty
kupię.
BONY PKO 24349. Biuro Ogłoszeń, PiotrkowOprao. MARYNA IUlAJ
ska 96.

Ankieta ujawniła np. jaki j..t lłosu
nek mę:t.czyzn do najbardz,iej ośmieszone
go zajęcia, to jest zmywania naezyć. '10
oroc. J2.an6w uważa je za zupemle 11.orm!Jną pomoc dia pa·r tnerk!. 80 proc. męi
c:i::rz;n stwierdziło, że nie czuliby eię śmi•
sznie w fartusL1ł:u domowym. A chodzi
przecie± o :zaj!!Cie dotlld „typowo babskie". Prawdziwy m~żczf2,Ua Wl.t, io
włączlnle •!ę do takich zajęć ~•l• !eh
w oczach kobi6t li.fe ośm.!1Sza.

O

·'w

„Odgłosach"

WALKI PŁCI
NIE B~DZIE

męz.czyzn.am.!.

fryzjerski

mężczyznę świadczył
o niemęskim zajęciu.

*•••

VlfC!!»'Bi zgloszen'iii

1·dz1s·
OGtOSZ,ENIE„

Omtr

Wiłde (żył w lata.eh 1815'-1900) w 1wej
si.tuce ,,Męi Idealny", JMr.cze niedawno

SPRZEDAM lodówkę i meble pokojowe, tel. 62-44-84 po todz. Hl.
24347-g-E
GITARĘ

basowa „Jolana" - sprzedam. Tel. 33-41-5J.
24345-1-E

><I

•I
I

CZWARTEK, H UPCA

.u.sr

Komunłkaty.

12.łó
Muilyka fol.JcJior..n malowana
Rod:nłczy lllwadl'ana, 13.00 Kon1unlkaii.ao
k!uowców.
Ra4to
ty. im.10
Spiewa Dul>ra.wka .ruw,ć. 13.40 Ma-

l
l

mlę<Uynarodowy

Chwalę łl11• ia (~sliiw •riftyk w .d,owladnioJ •ratce):
I
.„ „ „ „. „
- Sprawnoit · i llftrie;r;.oic obsługi' „. „
- łOlllJSf~~aiĆ i . ftle~ltę ebpOIJCji

„....

- Dobro 1Hpal11oni1 •.•.

c.-J

-I
L
i

I

'·

W

..·-1..J

.:

.

„„„„„„„ ..•. „.„ „„.„ ~·-~-„.

tef Chasyd, Wanda

Piotr

-:

.

'

. . .
•• ••• •• • •• •••• •• :.: ••••••• „••• ••••••• ł
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.

:

~
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.

-
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~
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.

Wą t·k!

~..

.•

dniu 19 lipca 1181 r.
Kolega

odżałowany

agilląl

Amiercla

tragiczną,

n1~

nasz

praeownilt: Ł6dzklego Pned.s!~łliontwa Ceramiki Budi>wfanej, odznaczony !'.ledal111n 40-lecla PRL, Złota Odma.ką „Zasłu_
żony dla budownictwa l PMB", Przodownik Pracy Socjalistycznej.

wyruy aogcnreco

W11P6łczuc1a

hi~t<>rycme

'Pogrzeb odbędzie stę w dniu t5 Ml>Ca br. o godz.
starym cmentarzu w Pabianicach,

Z ttłeboklm talem uwiadamiamy, te w dniu tG lliH:a 198S roku
zmarła
J~t.anka

~1GR

W dniu 18 tlpca 1985 r. o:lelłda
od na•. na.sza ukochana Nhma,
Te§dowa. Babcia i Siostra

$.

P.

ł

MIECZYSŁAW

P.

s d. P.4,SKO.

LAT 79.

Pocrub odbedz.ie tit w 41l!u
35 llvca br. (c.wartekl o godz. 13
n„ cmentarz.u przy ul. Szczec!ft·
skleJ, o czym sawiadamiaJa poe;rątenl w głębokim smutku:

"'SYN. SY OWA. W:-IL"KJ I POZOST ALA ROD'ZIN '\.

:
Z 11lębokim hlem zawlad,miamv, te w dniu 2Z lipca 1985 rn\rn
ymarl. w wieltn 87 lat, nasz ukoCb'.łn\ l\fa,t i Wujek

$.

t

P.

z

e;łebokim

te dnia 20

nt\.
długich

zmarła.

kochan~

i

S. t

żałobie:

n:

DftNA

JANUSZOWI
OLĘDZ·KIEMU

dlt•itoletnl pracownik handlu

serdeCt!n•

Wvraay

po

wyrasv

cłęboklego

współczucla a 1'0'l\o-0du •mlerci

pdstwowe1to.
lt'łębolUeco w p61csuCia
:r;ma:rJej skladajll:

~OST

ltl1T5TYS"f

rkła41.J•t

JUEROWNICTWO 1 PR.°'COWNICY WDI, DI!\l I, Dł\l li

w

Z.ODZł

D11la Ił lipo 1811 r. nnarla, w wieku 7ł lat, łtlillk:a aam I tlroga

s.

ł '·

MA'RIA MARCINKOWSKA
e>tl'b(d2.lt' •i' " dniu is lipra br, (pi~tek)
cmym

J>O)gl't<'ll
ame.ntarzu M.ym .- kat. prn

ul. 011rodowej, o

ca'•

11 ·1

głęb~klm

loeia l Ciocia.

po1Jrąt•111

w

taJobc~:

CORK .\ 7 ;\II;ŻE:\ot llYNOWH;
a WNA:lłl, WNt7C71tl I PRAW UCZl!tl

talem Zll"·ladamia-

pra~yw•zv

na;ukocbańszv

lat 51. 11asz
'.\lat, Ojciec, Teść

I Dziadek

~.

t

''Jn3nsoDziału
Kierownikov.i
weito. 11r~ewodnlczacc i Radv Pracowniczej

P.

S. t

roku
6•-

P.

KARIN
WILAMOWSKIEJ

JANUSZ
ST ANISZEWSKI
nauczvcict l wvchowawca

wvuz)'

młod~ieżv

MARIANNA SAMULSKA

vote SZEN!tNEClJT

'Pogrzeb odbrdsle ale w rrwartek. Z6 lipca br. o god~. U ""
7.sr•e,..•.
katolickim
rmentarr.u

Koniec lipca upłynie pod wakiem dość kapryśnej pogody z króti
kimi okresami chlodnieJszyml
deszczowymi. Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej przewiduje
w okresie od 26 do 30 bm. dość
ciepło. all!' w środku okresu
pogorszenie pog'1dy .
przejściowe
Spodziewane jest zachmurzenie umiarkowadle, o'.uesami duże z opadami i możliwością burz. [emperatury maksymalne będa od 19
do 25 st., a minimalne od 9 do 15
st. Wiatr na ogół umiarkowany
z kierunków zmieniających się z
przewaga zachodnich.

t:-iż.

'& 1Jłęboklm talent. aa.,..ioda.mlam~' . tt "' dniu !I lipca UU
•m>.tła, IJU:eiyw•?.V lat 71, nasza naJUkocbańna żona, Matka,

, I ...... to TO,\ASZ:i,;ws".'" " domu PlESZ(;Zy:q'SK .4 .

"'·
pr1•
Por:t'M'b edb~d9.lt sit na cmtulanu '". Franruzk•
w llnlu Ul lipca br. (cz\\artd<l o r;odz. H. Po,;1& >tn1

Rzgowirlr l ~J.

w •mutku:

MA.%, ar.·om

a

~O°'·' ,U,

W:\"l.JCZ.t;T4
aODZl.N-4>

I

'POZOSI \.!. \

woło

Kaprvsv pogodv

w dn!n 20 llpca 1985 r.

Babcia

P.

·Jugosławią ·

g.o i 500 ton (w puszkach}
winy w sosie własnym.

Uzgodnione zootały warunki tegorocznej wymiany towarowej w
branży rybnej między Polską a
Jugosławią. Jak wynika z przyjętych ustaleń, polska gospodarka
rybna wyeksportuje w br. za pośrednictwem spółki handlu zagranicznego „Rybex" do Jugosh.wii
a tys. ton błękitka, 2 ty~. ton kalmarów oraz 2 tys. ton filetów z
ostroboka. W zamian strona JUgosfowiańska dostarc:r:y - równ i eż
za pośrednictwem .. Rybexu" 240
tys. kartonów (po 100 puszek w
każdym) konserw z &ardynek 20
tys. takich samych kartonów z
ouszkami karpia wędzonego w ofeju, 300 ton przecieru pomidor<>wego do produkcji konserw rybnych oraz 500 ton papryki marynowanej, 500 ton gulaszu mięsne-

że
zmarł,

SGdz. 15

okazyjnie meble kuz biurkiem.. Tel.

regał

Rybacka wym1ana z

z

u.wi:ulamill.ią:

be-, SPRZEDAM
chenne,

I

my,

11

2434.~g-E

86-22-415.
10.25 „Domator" - 6wie& • u24332-g-E
,
mi
10.30 DT - wiadomości
gprzed„m,
Ogólnopolskiej KALKULATOR Ti-30
10.40 Krollika
(3..41-73.
Spartakiady Młodzieży
1490-g-E
10.155 .,Domator"
11.015 „Oko w oko z ludojadem"
sprzedam.
bistor
NISTIL,
- tllm prod. RFN
78-78-39.
11.45 Piłkarska kadra czeka
17.00 Poligon"
1441-1-E
17.20 DT - wiadomości
17.30 Studio „Lato"
KUPIĘ okna 1,75/1,30, 1,20/1.50. Tel .
19.00 Dobranoc - „Pic i Poe"
43-15-57 po 17.
19.10 „Mieszkać„
1481-i-:E
19.30 Dziennik
RUBIN gwarancja, betoniarkę, na20.00 Publicystyka
miot 3, segment „Polesie" St>rzePhilip
20.15 Teatr Sensacji
dam, Piaseczna 14/10
który
„Ptak,
Levens 1476-g-E
może zginać"
FIATA 850 Sport sprzea<>m, Kro11,M OT - komentarze
kusowa 66a..
22.10 PZU informuje
1491-z-E
22.23 Na imlenln .v dla Anny
Tel.
105"
SPRZEDAM „Skodę
w\dowlsko artystyczne
86-46-53.
23.2.!I DT - wiadomości
24~-~-E
23.30 Piosenka
(1985)
FORD Escort 1.6 D nowy
wszysfk:o wyposażenie - eprzePROGRAll n
dam. 86-69-73.
lHS Pr ze b6ł' dnia - O dobr„ch
24222-"-E
,
•
ludziach
now~
18.00 Program publicystyczny - PRzyczEPĘ campingow11,,
16.
po
36-47-14
Tel.
sprzedam.
„Lekcja"
24336-g-E
111.Sll Wiadomoici ft.)
19.00 „Spotkanie ~ sportowcami SKRZYNIĘ biegów „Mercedesa" kupię. Tel. 33-46-47
40-lecla" - Jerzy Kulej
24375-g-E
19.20 Przeboje .• Dwójki"
SILNIK diesel Golf i Passat 1.6 D,
19.30 Dzlennlk
części , Peugeota D" - sprzedam.
.,Ja20.00 „Z biegiem Wisły"
86-69-73.
błonna" - rep.
24220-g-E
20.15 , W!ecz.ór chopinowski"
O POKÓJ do wynajęcia 52-49-77
21.0D Raz.em z „Dwójką" 24377-g-E
dobrych ludziach
Zl.30 Zgrupowanie przed Festi· RENCISTÓW zatrudnię w ogrod135
Beskidzka
Łódź,
nictwie.
walem Młod1;ie:iy MGskwa
24373-g-E
85
prywatnie.
21.50 Oblicza polskiego kina - PODE.Tl\IĘ pracę
43-41-73.
„Rękopis znaleziony w Sa14119-g-E
ragossie" (2)
O SZWACZKĘ zatrudnię Oferty 1472.
~3.20 Do zobaczenia jutro Biuro Ogłoszeń, Sienkiewicza 3/5.
dobrych ludziach
23.30 DT - wiadomości

1l0.DIUNA ! PR.Z"f.JACIELJ:

CZERWIŃSKA

Poz.osta..\ą

Jł().

JANINA

clerpie1>htrh

BRONISŁAWA

odbędzie ale w dn;u
Pogrzeb
•G li11ca br. o a-odi! . H na cmell'Przv ul. SzMeclńskiPl. o
t~nu
civni J>OWiadatt\la.Ja JIO!rl'ątone w

MG&

I.OO „Domator" - .,Reksio"
9.10 Kino Telefer!! - ,,A to

i>rzdyw zv lat U. na. •a

"lan1:i, Te&ciowa
I Prababcia

BAZVll
HANS

PO>~OSTAŁA

żalem gawi&dami•ll11~a 198~ roku.

cięi.kich

Ko•

DYREKCJA, KZ PZPJ!: RAD
ZARZĄD
P&ACOWNICZA,
oraz
ZAWODOWEGO
ZW.
KOLEDZY s
ltOLl!:żANKl t
PIIU MOTEX" w ŁODZI

.SLED'ZIEWSKI
"' ' prnwadienip ~włok odbęd2le
s'e z kaplicv cmentana rzym.kat. przv ni. Ogrodowe\ S9. w
dniu 23 lip~· 11r. o e;od~. 13. Pogrążone w gl•hokim smutku
C0RKJ s RODZINA

b~·lv

!toledu

SOBOCIŃSKA

Rodzinie

ANNA
ROSllQSKA

ISŻ.

nuza D.leodżałownna

na

!S.30

„ ............„ ......„ ............................

t

w o-pene cze•l(',ej

Male koncerty

-~~Elll. . .„m!I......

~.

muzyc• - .,Siała baba mak". 1(1,45
Male plotenkl. 14.00 Popołudnie Mło
dych :słuchaczy. Hl.OO Ll!'ktury na.• Czarstolatków: Adam Bfthdaj lł.10
10.
odc.
·e S-Ombre>!'o" Radiowa encyldope<iia oper.etki . t~.30
Greccy mis;tonarze 1
Widno'-~ąg. 17 .OO
IX wieku.
{M"\at slowlafulki
Wlad. 17.115 Taj!!lllnke or1<le!!try . 18 OO
ChoW po.sozukiwa'!liu harmonii d74!'tll.e ~e Mba. ltUI! Muzyczne hobStudio
by - jazz tradycyjny. 18.~0
Ek•pert6w - D:>'' pytanie, dziś odpoWledf: Pr~am reform - stan r"Zjeźthie
IX
alizac.11 (4 lata po
aud. z tetefo,n. udziałem
'f"ZP.R)

składają:

DYREKCJA. ZW. ZAWODOWE POP PZPR orzz K.OLF.ŻANKJ: i KOLEDZY a ŁODZKi:EGO P'RZEDSIĘBIORSTW>\.
CERAMIKI BUDOWLANEJ

7. glebokim taJrm t:a'l\'ladamiRmy. ł.e dnia ?O lipca tsss roku
opatnonv §w
o'l,7rdł od na~.
naJicvszy Ojciec
• ' '<r 0 mont:imi,
Ozia1ek
i

krzyt na
„Biały
Lnnych ludzi czerwonym polu" 13.!l! Zabawy przy

0

długoletni

Zmarłego

Andnzeja

wiolk!eg{) ek•anu. IS.OO A. Wlśniew.~kl -Sn••g: „Nafr. 11. 15 JO M=yka na
gi cel" doile2:1 I ł5 obrotów. 16.00 W'elkie
ła, wieky wykonawcy. lS.60 A. WyfT.
„Plama ciemno~'" drzyński:
3. 17 OO W!ad. 1US Rozw111zanle za(Ł).
Radioranka
gadki muzycz111P.j
tel. #-'12-'ltl. 19.M W!~d
słuchac'!y lT.10 Aktualności dnia (Łl. 17.30 Wa· 19 40 Tw6!'Ca ! dz!~o ,Moja •ze;_
17.łO ba. mól tycłorys". !O.l~ M'lsbr7.0l\Vle
kacyjna antologia poezji (Ł).
audycja · ~·nt ezator6w.
„SpoJrzenla I refleksje" 20.!0 \Vlec26r Muz,·18.10 "Wi- kl I Mv~i - ,.Czv wa·rto walczyć?"
Urst:uli J\.tlkołaj<'.zyk (Ł).
tolU.a Afelta wspominki a jazzem I ~2.00 N'.e t,·lko o 'mu<i:vce - r: ~far
WakacyJnv k'em S•ach~!m.
nte tytko.„". (t.). Ul.3(1
2:!.llO Leklt:n
Ul- Czwór'.<! 19.30 Wi<iczór w
Klub Stereo.
Ma•ła ' Ol:!!'Zanlec-ka·
artystów „Ozi\vny cdowltk"
harmom.\!. 20.40 Sylweik1
(o S. Witklepolsklch. 2l.2<1 Wlad. 21.~5 Wieczorne Wicrul.
Mu11:y<koteraoi11.
2.3.00
wieczoru. - N!• t;nro ballada. !:I.U Cdow:ek
refleh"Sje. Sl ,30 Nqranle
i4.00

HENRYK KOTLAREK

Rodzinie

PllOOKAH IT
IQ.Oli O!laruj~ wam krajobrazy
li:o ·o~e do Murm1~1'a", 11.30 'wt.rtuozer!a Konstant•go · Andrri4!jc11 Kulki. 11.SS Sygnał er.uu t hejnał. l~.0'5
1!.20
\Viad. 12.18 Lektu.ry kształct,.
Pe>ls.kle uspoły ln1t:rurnent1lne. t!.3/J
Co nowego na Witja1daj1 13.00 ~wht

10.00 Zawne po jed~ast.j. 11,10
. 1uzyczny non •top. li.OO Filharmonia Radiowa - OTk. PR!Tv w Krakowie. 13.00 Wlad. 13.0S Serw11 lnformac)'jny (t.I. 13,10 „W oczekiwaHen!fyka
aud.
niu na 1larno" mal·c•wanej
Z
Smolai:l (Ł). !~.~
9krzyn1. lJ.30 Afbum operowy

• ••••

•••

••••••••••• „ ••••••••••••••••••••• -

(·ran ce

PROGttA l Il

„

„.

„„."

„

Jurowe

PllOGKAM Ul
ll.~
l~.111 Wakacje z praebo;i.m.
H. Aude.raka: „Zab.!ć strach"
odc. 18. li.OO Sel"WU TrójkL 11.- W
Plomba, 13.10
ton•cli . Trójki. li.OD
Powtbrka z rozrywki. 14.00 Lato w
!ijharmonli. li.OO Serwlll 'l'rójkJ.. 13.08
MacPremiuy 1 bisy li.IO Rol9
Donald: „Pożegnulne łlpOjTunte"
odc. :u. Ii.oo Zapraszamy do Trójki.
wieku.
19.00. Urodzeni na poczll'&U
H.
lt,llO
19.30 Troch~ swłngu.~
odic.
Auderska: „Zabić strach" Llv•
17. 1'!.00 l'.finJ-max - Quetil Klilers. 20.45 Z. Nałkowska: ,;oz.tennt'ld 193i0--39". IUIO Anitiolog!.a wcze21.{41
•snych nagnil Mil.Ha oavilla.
HGeneral atan·j armii" - aud. Margod'l.1ny.
ka Wllhelmleeo. H.OI H
2~.111 Bluu wczoraj i d•l•. M.45 P<>sluchać warto. 13.00 Zaprasumy do
TróJkt ~.~ John 1cvmc: ,,swiat
ode. I.
według Garpa" -

M!chala•k

J aroozewskiego.

Twój dolrłotfny edr~' (r hd~ml:' „ .. „„„ ..
.„.„„.„„.

23.25

ta.

PROGRAM I

dnia.

Wiłkonarska,

Janowvki, Toman

Sp:r.awozd;nde

dłw~1:Jv.>we z obrad
oiczl'
">e.Jmu . 2!!.:!.0 Zanućmy t o
r.az. 23.00 Wiad. 23,10 Pa1?1oram~ ~vfa

~2.03

Składajqc •upon w wrroin'.cnr111 praec Ciebie kiosku - ·de
dnia 31 aicllC'ia 1915 r. -. moien pnrccynrc się do nogroclze·
nio 1ologi i sam 1dobrc nog:odę pioni•inq lvb uecmwq.

Twoje imię. i na1Wii•e: „„„„„ „„„„„.:

Relacja z obrad S&jmu

„Za Opiwa.r21l.4S Igor Newuly !r. I <>pow
&ódmlł rz1tklł" dlł, n
20.56 Z Aritelem na Słutewiec. Zll..00
sporKomunikaty, Il.Oli KTonika
towa. :n.li P<rotes<>r<>W'i• t Ich uc2Iren.a Oublska oas Jónlowl• -

L

„ „ "". „. „ „. „ „

bliska

słuch
1·own1u mad Bellllan" relacj.a & obrad
20.00 Dzl.NU!ll 20.łO
Sejmu. 2.0.1& Konc.ert tyczeń.
W kilku ta~tach, w k.Uku słowach

.... ':'. „„.... :.:.;:. ~„:~„. ::. :~';·.:· ~fri;"~ ·: ......„„ „. „. „. :. : „:......... .

- 'ne1tnt9onie gocbin elworcio „„„„„ •.•. .'„.„„: .•. L

z

18.20 Interstudio 85 - Koncert dnia.
19.00 Z kraju l ze świata - relacja
z obrad Sejmu. Ił.Il> Odp01.wedzl na
dziedom „Czałl&ty. Ił.SO Riadio

••.• „„.„.„.„„ ..•. „.„ .. „„

.„ „:

daleka.
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lacja s obrad Sejmu ! w~ad.
Po17.UI
Mur.yka l •ktuałn.oścl.
gw.arkl o pllosence. Relacja r. obrad
dnia.
Sejmu i wiad. li.OS Problem

Ocel\ •"'i ł~, 'Jt~c uchhił ·;., wy~ nojłepueg~
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: · ··
:·.WJtnij ten .•..,_.. i wfłt~z:
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aygnal

111.M

zagraniczne
„WAMART", Starowa G6ra, ul.
Szeroka 49, tel. 14-12-03 oferµje
do sprzedaży dla przedsiębiorstw
rzemieślników
państwowych i
tkaniny powlekane (madeTa, ortalion) w szerokim wyborze.

22.10
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PRZEDSIĘBIORSTWO

„Rl>a -

ll,.,1at a ll'Wiat6W'' pol1tyk1l
łw!at ł n•uka Rucha.jrny nr:an. :.a.oo poli<tologla. '3.IO Wtad. 13.51 KalenW. T•rlecld: „Wi~~ dłs aporawl•- dars ra<li<>Wy.
diliwe&O'' - !!', li. 13.IO Nowa na&'l"•nla r..d1owe. 24.00 Głot1y, ln•truTELEl\'lZJ.~
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w dnu
odbędzie sic
l"o.;neb
2:\ lip<·a br, (czwartek\ o ~od1,
15 w parafii Redoó. o cl\ ut po.
wiarlami'l la oo~rai:cni w ialn i
~mutku:
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f'ORKA,
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ŁASKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA
PRZEMYSŁOWEGO

„MONTOPRZEM"
w lasku, ul. Kolejowa 12

• ZATRUDNI: •
następuJących pracoWnlk6w:

działu

pr1ygotowania produkcji 1 siedzibą w
lodzi, al. Kościuszki 80/82, tel. !6-42-40

do

kierownika

działu

_.,.
_.,
_.,
_.,

kosztorysowania,
specjalistę ds. kosztorysowania,
kierownika. zespołu lub specjalistę ds. umów,
iniyniera I~ technika elektryka z uprawnie·
'
niami projektowymi i wykonawc1ymi.

_.,.

kreślarza,

Zatrudnienie na budowach: Centrum Kliniczno-Dydaktyczne AM lódf, ,,Fonica" Pabianice, mleczarnlo w NowosolneJ.

_.,. maistr6w z uprawnieniami,
_., murarzy-tynkarzy,
_., cieśli,
_., monterów instalacji c.o. i wod.-kan.,
A elektryków,
Od I Usłopada 198ł roka w pne41lębłorstwle wprowadzono zakładow, sy1tem wyna1rodze6 przewiduJw rodzi·
nowe stawki saszereiowa.nla od fłl do 105 st
Warunki pracy t płacy do omówienia w tiedzibl• przedw Ła..q,Jru. ul. Kolejowa 12. tel 34-71 d~ I lub
Lódf tel 38-33-1'1.

siębiorstwa

Nie dotyczy kandydatów z woj. mlejskie10

ł6dzkieeo.

. !431-k

lub SPRZEDAM a ra 1ztruk·
1u, kuchni~
węglowi\.
o.
Kupię rower czteroosogrodzom\
aprzebowy
v»łasnej
konsdam, Tuszyn, ul. Poddębina 78.
23464 g
trukcji. Franciszkańska
13115. - I
965 g
DZIAŁKĘ
budowlaną z
domklem drewnianym DŁUGIE' palniki halogenowe lamp fotograficzw Łodil ...:.. sprzedam.
nych - 1przedam. O·
Tel. 33-38-Sl po 17.
23468 g
ferty 1008 Biuro O&ło
szeń,
Sienkiewicza 3/5
ODDAM w dzłerżawt: budynek na rzemiosło lub WIĘKSZĄ ilośc nalepek
gumowych (na }!:oszulprodukcję; R4bień AB
ki) produkcji zagrani·
Olt Gal&:nciak; (Od. pętli
eznej sprzedam. Oferautobusowej 252 asfal. tem 1900 m).
ty 23330 Biuro
Oglo·
szeń, 80-958 Gdańsk.
23597 g
2'778 k
SPRZEDAM rury
plastykowe do
wody
30 m o srednlc7
leli
mm. 11-12-33.
920 g
W ANNY 100 - HO - 150
WYTŁACZARKĘ
kupię
- 170 cm
zlewozmylub wydzierżawię.
Owaki (tworzywo), farferty 915 Biuro Ogłoby, pokost, poleca sklep
szeń, Sienkiewicza 3/5.
Stryków, Brzezińska 1
AUTOMATY zręcznościoTybl•w1kł.
Informacje
we mechanika po52-33-67.
903 g
szukuję.
Sprzedam SZYBY zespolone 107/170
łańcuszek.
43-40-37.
sprzedam. 57-16-98.
23502 g
896 g
SPRZEDAM maszyn~ do SPRZEDAM
maszynę
pisania „Optlm~".
ta„Łucznik."
Singer
nio obrączki 14 k. 6,400
walizkow4. Oferty 876
g, 57-26-53 od 8-18.
Biuro
Ogłoszeń, Sien986 g
kiewicza &15.
SPRZEDAM agregat chłO- BRYLANT O,S karata n.iedniczy SAF 23 i 30 z
drogo 1przedam. Of•rparownikami - komty 1001 Biuro Ogłosze~,
pletne. Tel. 115-20-38 po
Sienkiewicza 3111.
godz. 18.
978 f OVERLOCK
przemy11łoSPRZEDAM
dach6wkę
wy, rajtuz6wk• - 1trykarpi6wkę, używani\ tel.
kop - 1przedam. Tel.
!'7-43-68.
996 c
52-34-22.
894 g
DZIAŁKI; 1.11 arów
połow4= częściowo

OKAZYJNIE

dużą

nieruchomość
aprzedam.
86-69-94.
988 g
ZDECYOOW ANIE sprzedam pół domu
(trzy
pokoje, kuchnia, ogródek, garaż, woda,-, c.o.)
Astrów 29.
999 g
SPRZEDAM bliźniak, plac
830 m, w Konstantynowie, polowa do
zamieszkania. Tel. 52-46-21
po 18
23628 g
DOM z gruntem 1,86 ha
nadające się na
działalność rzemieślniczą sprzedam.
Bartodzieje
Włościańskie,
Zielona
53 po 17. (Przedmieście
Radomska),
23540 g
DOM w
stanie
surowym sprzedam lub za.
mienię na bloki. Skurpel, Okup Wielki
31 ,
gm. Łask.
23562 g
dzierżawę
ODDAM w
plac 1000 m kw z zabudowaniami.
32-69-48
(wieczorem).
922 g
DZIAŁKĘ 2.900 m
dom
nie wykończony pilnie
8przedam, Cbechło
I
k. Pabianic, Bednarczyk
918 g
SPRZEDAM działkę ogro·
dniCZI\ 0,34 ha położoną
w Kaliszu. Kalisz, tel.
758-23.
23542 g
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„PROZAPOL"

I

SPÓŁDZIELNIA PRACY
WYNAJMĄ

;;

produkcyjne, mies1czący się na terenie m. lodzi,
najchętniej w dzielnicy Bałuty.
Oferty prosimy kierować do działu admlnlstracyjno-gospodarczego spółdzielni w lodzi, ul. Tu-

i
i
a
I
!
i

od jednostek gospodarki uspołecznionej
lub osób fizycznych
lokal o pow. ok. 200 m kw. lub więksty na cele

2733-k

a
a

-
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tODZKI ZAKtAD DEZYNFEKCJI, DEZYNSEKCJI
i DERATYZACJI
w ŁODZI, ul. PIOTRKOWSKA 238
OFERUJE DO SPRZEDAżV
instytucjom, przedsiębiorstwom państwowym
i prywatnym oraz osobom fizycznym
części zamienne nowe i uiywane do samochodów
marki Fiat 125p, Żuk, Nysa i Wołga.
Części można oglądać w bazie ŁZDDD przy ul.
Srebrzyńskiej 16 (wejście od ul. Kasprzaka) codziennie oprócz sobót i świąt w godz. 7.30-14.

2749-k

I

POMOC
domowa
dochoduica - . potrzebna
Oferty 236~3
Biuro 0głoszeń,
P:otrkowsks
96.

DO ogrodnictwa
szklarniowego przyjmę
kobietę
i męi:czyznę
z
praktyką.
Warunki dobre. Oferty 24000 Biuro
Ogłoszeń,
Piotrkowska
96.

PRZYCZEPĘ campingową

poszukuję na
:sierpień
tel. 32-62--42.
966 )gSPRZEDAM na części PRZYJMĘ proste 1zycie.
Fiata 125 p, MZ
BK
Oferty 23620 Biuro 0350. Oskardowa 11.
głoszeń.,
Piot rkowska
KUPIĘ silnik „Alfa Ro96.
meo" lub Opla" felgi PODEJMĘ pract
w
„13". Sprze'dam ' M-3
kwiaciarni
po ukońwłasnośeiowe
(telefon)
czonym kursie
bukie- Górna. 43-U-70.
ciarskim. Oferty 23307
1268 g I Biuro Ogłoszeń,
Piotrkowska 96.

I

HIN'O"''''''''''''"'""'*
IPODĘJMĘ
pracę chałup.
PRODUKUJĘ
niczą. Ofer~y 854 . B~uro Ogłoszen,
wlcza 3/5.

zATRZAs Kl " ! ZATRUDNIĘ
typu ,,NAPPA
twor-l:yWa sztucznego.
Poszukuie
odbiorców.
51-74-05 Hauk.
874-ll\

'I

o••••••••••• •••••• ''

S1enk1e-

spawacza
hydraulika i hydraulika., Tel. 1:?-13-21.
968 g

PRZYJMĘ

krawca tek. Tel.

szw aczkę
s.~ycie
kur-

67-94-77.
856 '
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TELEPOGOTOWIE. Kałużyiiski, 33-78-19.
23022 g
TELENAPRAW A 34-98-65
Bednarek.
37798 g
TELENAPRAWA 78-64-10
Kaczmarek.
37546 g
TELENAPRAW A Rosiak
43-28-67.
20704 g
KINESKOPY - regeneracja. Lubartowicz, tel.
57-33-00.
22181 g
ANTYKOROZYJNE
zabezpieczanie
na
gorąco nadkola Szast.
Pokładowa 48, telefon
84-38-08.
21963 g
PRALKI
automatyczne,
zmywarki - naprawa,
podłączenie.
52-54-52,
Kaczuba.
21309 g
LODóWKI, zamrażarki naprawa. Wójcik,
tel.
84-42-80.
.
3711 I
MONTAŻ. i:apinek, przer6bka okna środkowego. Arbajter.
Telefon
78-37-77.
37938 g
EKSPRESOWE
szycie
spodni. Franciszkańska
38, Różycki.
%0515 I
2:ALUZJE
przeelwsłone
czne Kleweta 112-37-49.
1172 g
WYBIELANIE
dzianin i
tkanin. Sadowska, Wilanów
gm. Uniejów.
Tel. grzeczn. 84-11-21 po
19.
973 '
MALOWANIE na tkaninach metodą zitodruku,
natryskPwą,
telefon
57-13-64
Łagiewnicka
131, Sw!erczyński.
23462 g ~
WYTNIJ!
Zachowaj!
Transport samochodem
ciężarowym na
każ
de wezwanie, także dla
instytucji
(rachunki).
Szybko, tanio, solidnie
Zarzycki, 16-31-28.
234711
SPRZĄTANIE

Swiątnic

kl. 34-10-77.
848 g
NON-ll'l"SEKT - zwalcza
robactwo - gwarancja
rachunki. Tel. 57-14-46,
74-38-00 Milewski.
508 g
PARKIETY - cyklinowanie, lakierow1nie, ukła
danie. 33-80-66 Ml<>tek.

20188-t

CZYSZCZENIE
szamponierę obić tap'.cerskieh,
wykładzin.
dywanów.
Wągrdwska, 34-96-0:l.'
37:?.99-g
UKŁADY
wydechowe,
nadkola. haki holownicze. Judyma 20 (od
Traktorowej) i11ż. Myszkowski .
21075-g
RUBIN Electron naprawa. 51-44-54 Gogulski.
18582-g
MYCIE okien, Gierańczyk: 43-53-91.
251-g
JOWISZ Rubin naprawa,
55-24-56 Muszyński.
20200-g

S
~

Sienkiewicz, Łódź, tel. 32-49-12.

§
~
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KOMUNIKAT
W związku z robotami prowa d zonymi
w torovvisku tramw<i.ioY.;ym na al.
KośdusZJki orzv ul. Zielonej Po ~tro
nie wsehodnieL od d nia 26 lipca b r.
od godz. 22 do dnia 29 lipca br. do
godz. 3

CZĘSCIOWEJ ZMIA1''1E
ULEGNĄ TRASY TRAMW.\JOW

W KIERUNKU rOŁNOCNY;\I.
Linie 1. 2 5, 6. 11. 19. 21 do zbieg.u
ulic: Piotrkowska -

Czenvo:ia kursu1a bez zmian. a na.steonie ulicami:

Czerwona. Wróblewsklt>go, al. Politechniki, Żeromskiego. Kopernika. Gdai1ska. Obr. Sta.lingradu do Zachodniej
i dalej na właściwe t rasy or<1z linia 7
do zbieilu ulic: Piotrkowskiei i Czerwonei bez zmia n. a n:>-'lteonie ul ice: mi:
Czerwoną. Wróblewskiego, al. PotitP-

chniki. Żeromskiego. Kopernika. Gdań
ska do Obr. Stalingradu i dalej wła
ściwą trasa. Na wvłaczonych z ruchu

tramwajoweii:o odcin kach ulic: Piotr-

ŻwiTki. al. Kościuszki . 7achodniei kuTsowałv beda autobusv komunika-cli zastepczej.
2380-k

kiowskiej.

~~„,.,..::.~~,.,;:~
l!ię
skradzloną pieczątkę o treści: „Dr n. med, Jerzy
Zabłocki, specjalista chi-

UNIEW AZNIA

ZGUBIONO
prawo jazdy. Kazimierz Wójcik,
Rojna ~8 a/54.
1003 g
JACEK Gula Borowo 43
rurg, Łódź, ul. Sierawoj. piotrkowskie zgukowt1kiego 14 m, 16.
bił prawo jazdy.
23677 g
23639 g
W dniu 9 lipca br. zgu- ZGUBIONO
prawo ju:' biono w okolicy
Wady, Małgorzata Barańgonowa Lawinowa
ska, Chełmska 5. Zgierz
wirnik silnika elektry23628 g
pro- PIOTR Byczkowski, Kons
cznego. Znalazcę
szę o
zgłoszenie
pod
t ytuc:-yjna 7/17,
zgubił
tel.
33-98-80
wew n
prawo jazdy.
153-35 za
wynagrodze23676 g
882 g ZBIGNIEW Siemiątkowriiem.
UNIEW AZNIA się zaguski. Zeromskiego 7/46,
bioną legitymację słu żzgubll prawo jazdy.
bową nr 210
w ydaną
23664 g
przez Sąd Wojewódzki MAREK Popowski,
llw Łodzi na nazwisko
mińskiego 6, zgubił pra1,Mackiewlc~ Liliana".
~o jazdy.
23465 g
23666 g PAWŁOWI
Majznerowl
BEATA
Jaguszewska
8kradziono prawo )azzgubiła legit, studencką
dy K-0700992.
23493 g
5758i PŁ.
23696 g
ZGUBION0
legttymację SKRADZIONO
prav.·o
jazdy. nr K-0527057. An1tudenck.a nr 61514 PL,
Andrzej Woźniak.
drzej Woźniak. 23507 g
23506 g ZGUBIONO prawo jazdy
ZGUBIONO
prawo jazSenderowicz Włady, Jacek Ptaszek, al.
dysław ,
Gagarina 31
l Maja 98/ll.
23700 g
B/50.
23543 g
SOCHORSKI Zdzisław - JANUSZ Pietrzyk, Dz1erPółnocna
'l/lł
zgubił
ży1iskiego
22
zgubił
prawo jazdy.
916 g
prawo jazdy.
845 g
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PRZEDSIĘBIORSTWO
PRZEROBU ZŁOMU METALI

w Łodzi, '

ul. Obr. Stalingradu 103/105
posiada do--sprzedanio,
40 tbn drewna opałowego
w 1>0staci nieużytecznych POdkładów
kolejowych, w cenie za 1 kl( 0,!10 zł.

0- 1

!I I

ZAKŁADY PRODUKCJI ZABAWEK

wima 6, tel. 33-65-86.

TELEWIZOR
sprzedam. SPRZEDAM silnik diesel
Passat-Gol!
skrzynie
51-20-17.
880 g
biegów
- diesel 2100,
SPRZEDAM prasy baPeugeota 504 obudowy
lansowe 10 i 3 tony ze
sprzęgła Passat-Polonez.
stołami. 43-50-38
po
Golf-Polonez. rozrusznik
20.
948 g
diesel Passat-Golf-PeuSEGMENT „Tadeusz" geot, części do Peugeosprzedam. 16-57-79.
ta 504, tel. 86-69-73 po
950 g
16.
22210 g
SPRZEDAM złoty pierś
cionek lS,05 g.
Oferty 868 Biuro Ogłoszeń
Sienkiewicza 315.
SPRZEDAM akordeon „Weltmeister"
80 bas,
„Royal
Standard" 120
bac NRD. Łódź, Pod- POSZUKUJĘ lokalu 15-25
m Bałuty na pracowhalańska 22 m. 56 blok
nię krawiecką.
Oferty
743 po 18.
23844 g
924 Biuro Ogłoszeń, ul.
BUTLĘ
gaz:ow4 11 kg,
Sienkiewicita 3/5.
wędkę NRD, aparat słu~ PRACOWNICA
służby
chowy „Otlcon"
duńzdrowia poszukuje saski - sprzedam. Tel.
modzielnego pokoju na
51-50-05,
23640 g
trzy lata. 57-93-62.
887 g
VIDEO (VHS) oraz telewizor (PaUsecam) ITT PA..~. służbowo przeby- sprzedam.
Andrzewający w Łodzi poszujów, Leśna 5. Mucha.
kuje samodzielnego mie23638 g
szkania lub niekrępująPUSTAKI sprzedam.
cego pokoju umeblowaTel. 52-119-81.
23649 g
nego z telefonem. Tel.
SPRZEDAM maszynę do
78-57-tl7 godz. 8-14.
waty cukrowej. Waw886 g
n:yniak,
ul. Kolumny PILNIE wynajmę mle54.
23688 g
szkanie.
Oferty 23654
MĘSKI. „ zloty
zegarek
Biuro Ogłoszeń, Pio„Doxa
sprzedam.
trkowska 96.
Oferty 23681 Biuro O- PILNIE kupię mieszkagłoszeń, Piotrkowska 95
nie. Oferty ·23653 BiuZESTA W segmentowy _
ro
Ogłoszeń,
Piotr„Tadeusz" - sprzedam.
kowska 96.
36-01-77, w rodz. 7-14.SO POSZUKUJĘ do wynajęNowacka.
23631 g
cia mieszkania miniCHŁODZIARKĘ elektrymum
trzypokojowego.
czną 1przedam.
TeleTel. 86-70-74.
fon 52-97-56.
·
23673 g
23616 g POSZUKUJĘ dwu
poWTRYSKARKĘ 300 g nomieszczeń garażowych z
wą
- tanio
sprzesiłą na warsztat
ladam. 84-49-93.
kierniezy, tel. 84-28-06
23496 c
po 16.
23480 g
SPRZEDAM butlę ga- MAŁŻENSTWO poszukuzową 11 kg,
Telefon
je samodzielnego mie55-84-80.
23504 g
szkanla. Tel. 86-23-96.
SPRZEDAM
stębn6wkę
23492 g
„Durkopp",
overlock SZCZECIN,
mieszkanie
trzynitkowy.
57-73-37.
kwaterunkowe 46 m
wieczorem.
23487 g
kw., pokój 20 m
kw,
WCZOPIARKĘ do drewkuchnia 12 m kw., lana, prasę mimośrodową
zienka 7 m kw.,
spi- sprzedam.
43-72-86
żarnia 4 m kw., przedpo 18.
852 g
pokój 5 m kw., po reSPRZEDAM telewizor _
moncie, frontowe, cen,,Libra 203", przenośny
trum, zamienię na po,,Junost 402
BC"
_
kój, kuchnia, łazienka,
- czarno-biały na gwamoże być etażowe lub
rancjl 86-80-69.
miejskie ogrzewanie, z
•
833 1
windą, w centrum,
w
SPRZEDAM overlock 4Łodzi. Szczecin. Stasiak,
nitkowy,
Kilińskiego
Armii
Czerwonej 7/35
153/14 do rodz. lł.
(wejście od Mazurskiej).
869 I
2775 k
JAMNIKA azczeniaka _
POSZUKUJĘ mieszkania,
1przedam. Tel. 51-05-72.
kawalerki. Oferty 963
857 g
Biuro Ogłoszeń, SienCHARTY afgańskie
roklewicza 3/5.
dowodowe - sprzedam. 'POMIESZCZENIA: 20, łO
Pabianice, Południowa,
m kw. w Helen6wku
9 - 2, Pawlak.
oddam na cichą
pra·
23680 g
cownię. Sprzedam charPl CZERY miniaturowe
ta afgańskiego.
zlo(ratlery) szczenięta rotego medalistę ro1
dowodowe po doskona- . cmego. Tel. 57-58-04.
: vch roP+icach.
Pio976 g
:-k.ów T1•yb, el. 16-07-93 SZCZECIN, pokój 17 m
23686 g
kw., , front,
centrum.
NUTRIE i wilki niemiecc.o., zamienię na rówkie - sprzedam. RI\norzędne w Łodzi. Niebień AB 99 (od pętli
wiadomski, Armii Czerautobusowej 252 Esfalwonej
7/35
Szczecin
tern 1900
m.). Galan(wejście od Mazurskiej).
ciak.
ll3595 g I
2776 k
UROCZE bokserki po in- POKÓJ z kuchnią, wy1
terchampionle - sprzegody, 2 piętro.
kwadam 57-93-62.
terunkowe, balkon, te8118 ł
. lefon - zamienię
na
ODSTĄPIĘ plac na cmen2 pokoje, kuchnia, wytarzu Doły. Oferty 910
gody,
kwaterunkowe,
Biuro Ogłoszeń, Sien1-2 piętro, balkon, tekiewicza 315.
le!on. Tel. 34-36-41.
23698 g
1I
SWIDNIK M-3 wygody na
I Łódź , Pabianice, Zgierz.
Oferty 8!l0 Biuro
1łoszeń,
Sienkiewicu
315.
„RENAULT 11" (1974)
M-2
i
M-S
na
M-4 Retsprzedam. 78-76-94.
kinia. Oferty 23603 Biu23590 ł E
ro Ogłoszeń, PiotrkowTARPANA
333 1prze.
ska 96.
dam lub zamienit 11a
osobowy. Tel. 33-83-66 POKÓJ lll m, wszystkie
wygody - zamienię na
(8-16).
927 '
większy.
Oferty 28613
KUPIĘ nowero lub
ro,
Biuro Ogłoszeń,
Pioci:ne10 128 p. 33-05-90.
trkowska 96.
891 g
2-po„SKOD:Ę" 100 Z
sprze- WŁASNOSCIOWE
kojowe, kuchnia,
tedam. TeL SG-11-71
po
te!on, Teofilów, bloki
16.
862 '
sprzedam,
iamlenlę
SPRZEDAM 1ilnlk .,D"
na wii:ksze. Oferty 200. Łódź, Fanynowa 4.
23478 Biuro Ogłoszeń
23615 g
Piotrkowska 96.
,.SYREN~" (1971)
tanio
ZAMIENIĘ M-4, 11p6tdziel•przedam. 5'1-23-81.
C7.e, śr6dmleście - na
dwa mniejsze. Telefon
11411 '
124 p 8!10 lt sprze..
łB -97-63 {godz. lT-19).
dam. 111-99-04 wieczo23541 g
rem.
8811
W.t.ASNOSCIOWE
M-3
NADWOZIE 128 p aprze.
{lit
m)
z
garażem
pildam, 1tan dobry~ Panie 1przedam („Czerwowłowski Lellzek,
Rany Rynek"). Oferty dziechowie• II le. Ra953
Biuro
Ogłoszeń.,
domska po 16.
883 c
Sienkiewkz« 3/5.
11 używanych opon bezdentkowych 600 x 16 LOKALU nt\ bieliźniar
stwo poszukuję. 32-57-85
ł.fichelin sprzedam.
22900 g
Tel. 36-83-0ll
wieczorem.
23692 i
„SIMSONA" nowego
1przedam, tel. 51-42-23
od 8 do 20.
23473 g

WYTNIJ
:r.achowaj!
Betoniarka, wciągarka.
•zlifierka
do lastrico,
rusztowania - do wynajęcia. Tel. 57-87-80 do
14.
23625 c
POSIADAM 126 p. Oczekuję propozycji w ha11dlu prywatnym. Oferty 853 Biuro O&los:intń.
Sienkiewicza 3/5.
ODNAJMĘ
warsztat 1amochodowy. Tel. 86-70-74
23674 g
GARAZ na ł6dt - jacht
- do wynajęcia.
Tel.
57-87-60 do H,
ISG2a g
POSZUKUJĘ wspólnika :z:
uprawnieniami
tworzywa (nbawki). Oferty 951 Biuro Ogłosz-6,
Sienkiewicza 3/5.
SZCZĘSLIWIE
kojarzy
małżeństwa.
Kontakty
.zagraniczne.
Biuro
„Ewa", Gdańsk 6,
skrytka 237.
2763 k
ATRAKCYJNE
oferty
matrymonialne,
kont akty zagraniczne
„Lido"
Gdynia
10,
skryt ka 37.
1687 k
KOMPUTERO\VY
sy1tem matrymonialny Tysiące o„Razem".
:tert. Ośrodek
obliczeniowy 80-958 Gdańsk 50
skr. 195.
2687 k
SZYBKO i szczęśliwie kojarzy małż eństwa. Uniwersum, Gdańsk - 37,
skrytka 91.
%344 k
OO
wynajęcia
domek
letniskowy (las) na sierpień, wrzesień. okolice
Łodzi. Tel. 57-43-60.
24405-g

MAŁGORZATA

zgu biła

7.'80
LO

legit.

wydaną
t.6dź.

Polak

służbową

przez IX
23667 i:

.,..,,„

2835-lt

"'=~-

ZAKŁADY APARATURY
ELEKTRYCZNEJ „EMA-ELESTER"
w lODZI

przyjmują zapisy uczniów
do klasy pierwszej

ZASADNICZEJ
SZKOtY ZAWODOWEJ
w zawodach:

ee tokarz,
ślusarz narzędziowy,
•

frezer.

Nauka teoretyczna odbywać się ·
będzie

w Zespole Szkól Zawodowych
nr 5 w lodzi, ul. Wodna 34.
W czasie nauki, która trwa 3 lato, uczniowie otrzymują wynagrodzenie i korzystają ze świad
czeń socjalno-bytowych przysłu
gujących pracownikom. Zapisy
przyjmuje i udziela szczegóło
wych informacji dział kadr i
szkolenia zawodowego - Łódź,
ul. lodowo 88, oiętro VII , p.
713, tel. 43: 13-71 wew. 130, w
godz. 7-14 lub sekretariat Ze·
spolu Szkól Zawodowych nr S w
Łodzi,
ul. Wodno 34,
tel.
33-48-28.
1509·k
-.W&·- - ----··-fi„DZIENNIK LODZIU" or 171 {10966) S
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Wyroby „Olimpii"

dla Chin

• g 9
ta dIa n I k O O I•
er
Of
.ar
•

LATO W MIESCIE

I

i

Po raz pierwszy w historii zakolekcja odzieży dzlewiarlklej ZPDz. „Olimpia" pojedzie do
Chińskiej Republiki Ludowej.
kładu

W maju Chińczycy byli w l..odzl
i zapoznali się z ofertą „Olimpii".
oPrzed kilkoma dniami zakład
kolekcja
trzymał wiadomość. że
znalazła uznanie I kontrakt zostanie podpisany Jeszcze w tym toku
do Chin pojadą bistorowe wdzianbluzki
ka męskie oraz żakiety I
damskie Pośrednikiem w sprzedaży będzie PHZ „Tricot", a wielkość wysyłki wynosić będzie ok.
100 ty1. 117.tuk.
będzie
pośrednikiem
Drugim
PHZ „Polcoop", za którego pośred
nictwem Chiny otrzymajll ok. eo
t71. utuk łódzkiej odzieży.

no

bozy i kolonie. W mieście
pozostało jednak wiele dzieci I młodzieży; będ, musieli spę
dzić wolny czai wiród rozgrzanych betonowych łcian. Czy na
pewno ich lato mual być nudne
i szare?
Negatywnlł odpowtedł na to pytanie dał Wydział KUltury i Sztuki Urzędu Miasta Lodzi, organizUjąc (przy współpracy Kuratorium
Oświaty I Wychowania) od lat j~
trwając!\ akcję pod hasłem „Lato
w mieście". Tegoroczny progxam
zapowiadał się bogato. Półkolonie,
grupy zainteresowat\, aport... Wiele propozycji, wiele możliwości.
I rzeczywiści". Jak n.u poinforkierownik
mował Marcin Janic,
działu organizacji Imprez I u!lłUg
„RonKultury
kulturalnych Domu
do" przy ul. Llmanowaldego 166,

Honory
dla zasłużonych

barci.JO intensywnie. Dom KUltury obsługuje półkolonie i kolonie,
nie:ip_ąl codziennie ł()j~i dzieci. Ostatnio przyjmowali liczną grupę
dżieci z Nowego Miaata. Była dyskoteka, bufet, rozdano upominki.
w finansowaniu tej imprezy nar'"
tycypował również łódzki WOSiR.
zaprasza
„Rondo"
niedziela
Co
na koncerty I dyskoteki do muszli w parku na Julianowie. W
16
~jbliższą niedzielę o godz.
rozpocznie się spotkanie pod hasłem ,,Ru na ludowo I podwórkowo", potem, ok. eodz. 17, widowilko dla dzieci, wreszcie ok.
godz. 18 koncert „Scena i arena".
Dom Kultury „Na Zy.bardzkiej"
oddał swoje pomieszczenia do dyltacjonującego w
apozycji OHP,
pobliskiej szkole ogrodniczej. Organlzuje wiele imprez - spotka•
n1a z artystami, dyskoteki.„
Ka:l:de dziecko, każdy chętny mówi M. Janic - mote zawsze
znab1eżć w domach kUlt!l1'7 eoi dla
Ie e.

1 1

tej pory rynek chiński zainteresowany był kupnem tylko materiał6w „:r metra". gdyż tzw llł
ła robocza jest u nich stosunkowo
gototania. Dlategr, też eksport
Jak już f.nformowallśmy, w czawych wyrobów uznać należy u
sesji Rady Narododuże osiągnięcie I prawdziwe „we!- sie wspólnej
Łodzi i Rady Łódzkiej
łcie smoka" na ten egzotyczny rv- wej Miasta
naszenek. W obydwu wypadkach eks- PRON zasłużeni mieszkańcy otrzygo miasta I województwa
port do ChRL odbywać się będzlf' mali wysokie odznaczenia państwo
towarowej we. O.to kolejna liata odznaczow ramach wymiany
W upały l!lobre do
kąpieli każde mieJ·
Ale co otrzymamy z Chin - na nych:
Złoty Krzyż Zasługi otrzymali: sce, gdzie Jest cho6
razie jeszcze nie wiadomo.
Jan Będkow1ld, Wacław Blerkow· trochę wody - naski, Jerzy Dalecki, Arkadiusz U.·
WM sek, Roman Kulawłński, Alfred wet fontanna prz•d
Teatrem Wielkim.
Lutrzykowskl, Włodzimierz Mag!n,
K..K.
Mi11skleRyszard
Zenon Majewski,
wicz, Jan Pruski, Henryk SamoFoto: A. WACll
HASŁO
sionek, Józef Wrołeckl, Stanisław

DNIA:

Mleko i wodę
pij tylko
po przegotowaniu!

Wiącek.

AnSrebrny Krzyż Zasługi drzej Boczek, Henryk Marciniak,
Wielisława MaałOW•ka, Wanda Mirowska, Alina Nykiel, Zofia Neugebauer, Kazimierz Zieliński.
Brązowy Krzyż Zasługi - Krzysztof Brandebnrr. Janusz Dębski,
Mirosław Oraczewski, Elwira .Zaręba, Anna Zaj1141skow1ka.
(J. kr.)

,,PO PIE OCZ Y''
P

rzy 1to!1ku z artykulamł tskatylnymt w „centralu" uatakolejka:
wta się doić długa

J)OtoybrzydH6 !Ml

miotem

MIHfO

„. „

n•t

prnd..

czasię

atę

męski•

największą

powierzchnię lokalową

(65 m kw.), ale też sporo tu kloU<)tów. Wprawdzie odświeżono front
budynku, jednakie panuje tu wilgoć i zimno, bo podczas ostatmch
opadów nie wytrzymał dach, woda przecieka. tak że w razie deśro d ku w y pożycza l ni
szczu na
stoL.. wiadro. Wilgoć wchodzi na
książki i regały.

H·łMI, Tł-ł0-'1

ZAUFANIA dla kobiet

cląt11 problemoWll
10d u-u
a.
w

1

17-ł0-33

ftATll'I'
Nieczynne.

llUZBA.
IKSTORU RUCHU REWOt.UC'l'I•
NEOO (Gda6alu Ul IOda 11-17
ARCHEOLOGICZNB t ETNOGllAtł)
WolnOłcl
<Pl
FICZNB
~"on zwot.uc;nx:u Ut.
81•-•rk
s1-'"'--"au1 , _ _._ 10-11
t.ODZl.,.....(O.-BI';TORU
•• ~
dowa 11) SOdz. 11-11
:
Wł.OIUENNIC'fWA 1P1otrkOW1ka
182) roik 10-1'
• •ZTU&J •Wleckowslńeco .., IOd•.
~-19 wstc wolny
:
ID•browskle= MIASTA ZGIERZA
go :at) godz. 10-11
• MIASTA PABIANIC (pl. Obr. •ta·
Ungradu 1) loda. 10-11
•

Mi:STA

-------- -------- -------- ------- 1'

e=

•

5
§•

WYSTAWY

r:

(Plotr·
SALON FOTOORAFłltl
kowska 1021 godz. 10-11 - wY·
Mazurskieczłonków
prac
1tawa
go Towarzyatwa Fotografiki
WSPOt.CZES·
• SALON SZTUKI
NEJ IPlotTkowsk• 881 - l!Odz.
:.
11-11 rysunek Konrada Kucza•
Kuczyńskiego
:
• GALERIA SZTUKI (W61czańska
31/313) godz. 11-18
(Ogrodowa
• GALERIA ł.ODZKA
na
15) godz. 11-15 40 łodzian
CO-lecie w karykaturze St. Iblaa
•
·
Gratkowsldego
:
GALERIA 'BAŁUCKA !Stal'}' RJ'nek t) godz U-18
:
•."" OSRODEK PROPAGANDY SZTU·
ltl (park Slenik!ew!cza) 1odz,
•
11 18
111111111
m
Ili
Ili
1111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
•
Jlf
•
S()() ezynne w fOdL t-11 (kaaa
JUŻ
do loda t'I)
• PALMIARNIA n:nma w gada.
t0-18 (ODr6cs oonledz!ałk6W)
li: OGROD BOTANICZNY - CZYJlftJ'
LEŻAKUJE
od ICods t do Sl1IJ'Oku
•
LUNAPARK czynny Od lłod•. JO
do IO, ałtdzlela t lwf•ta lods.
=
tO-łll.
:
:
•
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„MIRINDA"
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W fatalnych warlmkaoh pracaje również filia w Górce Pablanickiej, któri - jak określaj" to
dowcipni - mlea\cl lię na zapleczu kiosku „Ruchu". Bo i.stotnie,
pracuje ona w lokalu o powierzchni 45 m kw. razem z „Ruchem".
Ciasno tu, mało funkcjonalnie, brak
miejsca na dostawienie regałów,
a ciekawych książek przybywa.
lepszych warunkach
W nie
pracuje filia biblioteczna w Żytowicach - lokator„. litraży pożarnej. W 1984 r. k.siogozbiór jej liczył 7.411 woluminów. Trudno pomieścić je w lokaliku ·o powierzchni 30 m kw„ wypożyczać je
czytelnikom I do teao orga.nlzować rcłżne formy pracy kUltural·
nej.
Kolejna filia w tej płnie m.iepracuje
ści się w Bychlewle dla
„przez ścianę" z oddziałem
dzieci. Obie te biblioteki z trudem mieszczą się w swoich pokoikach o powiei;:zchni 36 I 15 m kw.

Posotowłe dłwla:owe

•
1!

Oczekiwana o4 dawna .,Mirinda•
w sierpniu ponownie pojawi Ił~ "'
sklepach. Eklltrakt tego świetneito
napoju jest w drodze z RFN do
PolskL Jak naa poinformował zastępca dyrekto;ra Zakładów PiW'ł
warskich w Łodzi, Lesław Fecln,
ustalono ceny „Mirindy". Mała butelka (0,25 1.) kosztować będz!e 40
150 zł.
zł, a duża (1 litr) rozpoczęcia
Przygotowania do
łódzklc'b
produkcji „Mirindy" w

między pro4ueentem a hanc!lem.

=
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•
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Piwowarskie nie skupuj'
bowiem butelek od przedllięblorstwa "Wt6rpol". Tak więc dużo "'I!
od i;
ć b dzi
t ym wypa dk u za l e że
e
ę
klientów - czy oddawa6 Mdlł buI:
tel kl do sklepów.
powiedział •
Dyrekto;r L. Fecin
5
wi..
nie
dawna
od
te
także,
nam
-" •
je ...
·
·
„por t er "
d ziane
u nas piwo
już „zagotowane" i leżakuje - ce; •
potrwa ok. p6ł roku W każd:rm
razie, według zapewnień dyr.ekt~ i
zakładach zostały zakończone. Kło
pot może być tylko z butelkami. ra, porter znajdzie 1lę na Will- •
W. M. ,.
krl\tll tecznych stołach.
które na zasadzie rotacji
_______
- .•
_ _.,.________ ________ ________
Zakłady

=

i

Na Poł) lmetku autostopu
Trasy autostopu pNemlerza obecprzewatnle
nie 19 tys. mJodz!ety,
sikolnej I studenckiej, Nie brakuje
równlet emeryt6w ł rencistów, modny Jest autostop rodzinny. Np. mał
~eflstwo Jolanta I Andrzej Slelewlczowle z ł.odzl podrótuJą z ł-letnią
c6reczką

Kasią.

Prawie wazys'tkle zawody reprezentowane są w tegorocznym autostopie. SI\ więc nauczyciele, lekarze,

..;,..,;a
Wielka
Ilię, zim!l bardzo niakie temperatur1 unlemożllwiajll wypożyczanie
książ_ek i jak!lkolwiek practt z czy':'
telniklem, zwłuzcza z dziećmi.
Ponad,,to dotkliwie daje się we
znaki brak urządzeń sanitarnych.
Lista lokalowych niedostatków
(sło:wo może zbyt łagodne) w gmichoć długa nie Pabianice nie je&t jeszcze zakońcrona. Nasze
relacje mają koloryt ciem.ny. Zakończmy je jednak akcentem bardziej przyjemnym.
W ubiegłym miesiącu uruch'omlono filię bibliotecznlł w Pią.tkowi
aku. Mie~c.i się ona w skromnym
pomdeszczeniu w budynku straży
poża~t,1, a znalazł aię tu k.się
gozblór przeznaczony przede ws:r.ystkim dla dzieci: w tej chwili jest
tu 1200 woluminów literatury p!ę
knej dziecięcej, z której z wielkim pożytkiem dla siebie korzystają uczniowie pobliskiej szkoły.
M. J.

JUMA
„zasaoa a\ełm1n-

BAt.TTK te111A!16cl" 't!llA od lat 11 lods
I.te tł tł.Ili t,, tł łO
IWAMOWO - „POll&Uk1wacu upionej ar11:r• USA od lat u,
godz. tUO, l'f. „Klaeztor Shaolin" Hong'kartg-Chlny od lat li
godz 19.30
PRZEDW!OSNIZ - „'Byl! albo nie
byl!" USA od let 115 godz. 10,
1!.111. 1uo, 17. !UO
POL•SI"
„ Klasztor „"'haolln"
Hongkong-Chtny od lat Jll godz.
w~ori"!iri~RZ _ „Tcotllle" USA
12.:!0, IS;
111,
od lat 111 !!Od•.
„Braterstwo 11:rw1" węg. od lat
11 godz. l'f.311, 19.Sll
10;
fr b.o !(odz.
Munchhausena"
Barorta
- .,Przygody
WOLNOSC

E

:

r:
r:
:

:

E

z tytułem - ,,Przy.
bywa Jeździec" USA od lat 15
u1 30
godz _n .:io.
pol. od lat
• Yesterday"
KOMA
18 godz 10, l2.l6, 14 30, 11 , 19.30
llTOK.J - WakacJ• & itom•dlll
aensacJa - Klub Filmów oziePożegnanie
cięcych „Relax" 1 ty•ułem - „szczęście na smy.
czy" jug, b.o. godz. 16; - Klub
FUmowy ,Oscar" - KomandoIli i Navarony" ana od lat 15
godz 18
SWl'I ·- nieczynne
.~uaowny kożuszek"
TATRY wę& b.o. godz 15 30: PożegnaII"
nie z tytułem - „Rocky
USA od lat 15 godz. 17.15, 19.30
EN KltGETYK - nieczynne
HALKA - „żandarm na emeryturze" fr od lat u godz 18·
„Alabama;• po!. od lat 18 godz, 18
REKORD - . ,Więzień Brubaker"
USA od lat 18 godz. l~.15, 18. 30
SO.I usz - nieczynne

"' "' -

„Klantor Shaolin"

~T~t~: 'lfJod lat
5 WISŁA
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APTBIU
Ml.cklewtcze za. Nlctamtana tł.
11, ,Lutomierska •
DąbrowalUego
Pl.otrkowska
OUmpljlka
lł6
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Alekun- 1:.
t.owtc:ka 33
Głowno- - Koieluald
Zgten
ł
cl.rów
11 :
Sik r kl go 18 o b
5 kl g
.
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SZPITALI

Bałuty

- 8ZpltaJ lm. Barlickiego
codzienni• dla przychodni re·
Jonowych Dl 7 I 8; Szpital Im.
codzlennte cua
dlegańsklego przychodni reJonQWycb nr nr 1,
t, ł, 9 I IO; Szpltal tm Skłodowsktej-Curte - codziennie dla
Przychodni ReJonoweJ nr 11.
ot._ Radogoszcz. miasta 1 gminy
Dla przychodni
Aleksandrów
rejonowych nr 7 1 8; szpital
w ctnlach
Brudztilsklego
lm.
l, s. I. I. U. 13, 15. 11 19
Szpital im
21, 23, 21. f1
Jon.scher& w dn1acb: 2 ł I, 10
14, 18 22. !I. 30, Szpital Im
Kopernika w dniach B 12, 16.
20 24 Dla Przychodni RejonoWeJ nr 9 - Szpital Im Sonen·
berg11 w dnl nieparzyste
Pal'!teura w dnl
Szpital Im.
parzyste.

Górne - Szpital Im. Biernackiedla gminy
codziennie
go Rzg6w, Szpital ł.m Kopernika
(Pa b!antc ka 62)
Pole!il!e - Szpital im. Biernackiego - codziennie dla m. Konstantynowa ' Szpital Im. Pirogowa (Wólczańska 195)
~r6dmldcle - Szpital Im. Barllcklego - codziennie dla przy.
43
ch<>dnl rejonowych nr 41
(Wigury
Szpital tm. Pasteura
19)
Widzew - Szpital fm. Pasteura
(Wigury J9)
- Szpital
Chirurgia urazowa
tm. .Jonschera (Milionowa 14)
sznltal
NeuT<)ChlTu~~a
tm. Kopernika (Pab\anlcka 62)
Okulistyka - Sz1>ltal \m .Jon11ehera !Milionowa 14)
Szpi•
dziecięca
Chtrur~la
tal tm Korczaka (Armii Czerwonej tli)
Laryngologia drlecl~ca - Szpltal Im. Korczaka (Armil CzerwoneJ 15)
szczękowo-twanow a
CMTUrg\a
Skłodow!<klej-Curle
Im
Szpital
SSlr
Parz-ewska
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17 lipca wiecz«em nletrzeiW7
Krzysztof Florczyk nabrał ochot1
na przejażdżkę samochodem. Wybór padł na „Fiata 126p", atoj!lcego
obok pawilonu handlowe.go przy
ul. 11 Listopada. Próbował scyzoWczoraj, na kilka minut przed
pożarna została
rykiem pokonać zamek. Nie udało południem, straż
i
drzwi
1ię. Wybił szybę, otworzył
powiadomiona o pożarze w Łódz
połączyć
żeby
wy.rwał stacyjkę.
kich Zakładach Papierniczych przy
przewody ,,na k.rótko" l uruchomić ul. Wareckiej 7. Płonął magazyn
pojazd.
surowca, w którym znajdowało się
Obserwował to ltrażnlk usytuo- 3300 bel pa·pieru, każda o wadze ok.
parkingu. półtorej tony.
naprzeciwko
wanego
Funkcjonariusze
Wezwał milicję.
jest ogromny.
Teren zakład6w
pomogli WYjść z samochodu bez- Powierzchnia
wynosi
~gazynu
radnemu wobec motoru Florczyko- ponad 11 tys. metrów kwadratowi. Następnego dnia młody czło wych. Obok dwa zbiorniki wodv,
trybie ale także kotłownia I skład węgla
wiek z.ostał osądzony w
przyspieszonym. Sąd Rejonowy - Bele papieru sięgają pod Mm strop.
Bałuty skazał go na rok pozba- Dowodzący akcją zastępca kowienia wnlności. Wy:rok jest nie- mendanta wojewódzkiego SP Maprawomocny.
r ian Zieliński kieruje do bezpośr!'
(zt) dniej walki z ogniem 17 sekcji bo-

r;.,..

jowych. Po upływi e godziny
tuacja jest w zasadzie opanowana.
Ale wiadomo. że strumienie wody
odbijają się od grubych bel papie_
ru; wewnątrz jeszcze wszystko się
tli. O godzinie 21.30, k iedy opuszczaliśmy teren zakładów, wiadomo
było, ze dogaszanie ognia potrwa
całą noc. Jeszcze dziś będzie wiele do roboty
Dzięki ofiarności strażaków udało się nie dopuścić do rozprzestrzenienia ognia do hal produkC'yjnych.
Ale i tak, straty oszacowano wstepnie na ok. 50 mln zł Na szczęś
cie ludzie nie doznali · obrażeń.
(W. M.)

96.
Piotrkowska
ul.
Łódi,
Prasowe,
„DZIENNIK LODZKr - dziennik RobotnlczeJ Spółdzielni Wydawniczej „Prasa-Książka- Rueh", Wydawca ł..ódzkłe Wydawnictwo
poczt 89. Telefony
pocztowy: „DŁ". 1:,ódi, skr
Druk· Prasowe Zakłady Graficzne w Łodzi. Redaguje kolegium. Redakcja: kod 90-103 Łódi, ul. Piotrkowska 96. Adree
84-08-15 I 33-07 -26; sekretarz odpowirdiialny
centrala : 32 -93 oo (łączy z w11y1tklmi działami). Redaktor naczelny: Henryk Walenda 36-łS-85; zastępcy redaktora naczelnego:
f oświata: 36 21 60: sport. 3? 011 95,
kultura
33-78-97,
fotoreporter:
38,
33-JO
32;
32-28
miczne:
społel!zno-ekono
47,
33-37
·
33-41-10;
miasta:
Sprawy
l n sekretarz: 32 -04-75.
zwraca). Redakcja nocna: 74-72 Ol 1
nie
redakcja
oych
zam6wlo
nie
(rękopls6w
32·Z3-05
terenowe:
sprawy
33-03-0ł,
Usługowv:
dz. łączności 1 rzytelitlkaml, Interwencje I Telefon
ogłoszen redakcja nie odpowiada).
treś6
(za
32-59-11
tel.
3/5,
Sienkiewicza
ul
I
36-49-70
tel.
96,
Piotrkowska
ul.
14-71-30. Ogłoszenia I nekrolocł - Błnro Reklam I Ogłoszeó, Łódz,
Warunki prenumeraty poda.ją oddziały PUPIK RSW „Pra~a Książka-Ruch"•
6 DZIENNIK ŁÓDZKI nr 170 (10$65)

r:
:
r::

al. l!lfenkfewlcu 137
li godlr. 12, lUll,
34
tel U-3'1' no
- „Pod wulkanem" USA
:
chirurgiczny czynny :
- Gabinet
od lat 18 godz. 10, 1!.15, 14.30,
całą dobę
zl1cii~:A _ „~h" tmA od lPt - Gabinet
lntynlerowle i tecbndcy, artyłcl, piaInternistyczny czynny :
hutnicy, tołnlerze :
1tycy, 1órnlcy,
4 !lO 17• 19 ·,0
15 od 111 12
1
wolne r:
w godz 15-7 w dni
służby zasadniczej I funkcjonariusze• swrfTo;viT'no. ii WB
:
- całą dobę
pracy
od
nieLO
czimne
duMO, dziennikarze, marynarze,
:
cbowni, a nawet kierowcy samocho· • TATRV·l.ETN'll!! _ .,D:rlecko 'Ao: .
15
ul. Armtt Czerwonej
semary„ USA od lat 18 godz
dowl przebywający na urlopie.
!!
22!1
w
99
do
33.95.95
tel
dni
w
21 15 Czynne tylko
W dniach 2'1 i 21 lipca w Kozie- •
chlrurl(l1 · czvnn:v !:
- Gabinet
pol!odńe.
nicach- (woj. radomskie) odbędzie 1!ę :
I:
wolne
w godz 18-7 w dnt
ogólnopolski zlot autostopowlclP!ów I : STUDIO _ „Dziecko RosemRr:V"
od pracy - cal11 dobe
filmy
mA od rat 19 oraz
kierowców. Nad Jeziorem w ośrod•
ku 1portu I rekreacJI w tych dniach •
:
el. Koprh\skle~o n
godz. le.~.
~61~ome'brat:rozbiją 1woje namiot)' autostopowir:
tel 18·64·83
ft!m•STYi.OWY _ 'Pne„ll!d
cze, którzy spolltaJ11 1111 s kierowca- Gabinet stomatolo~lczny czvn- „
nw
"
ułatwiającym!
mł aamocbodowyml,
;
W<>lne
dni
w
19-7
godz
w
ny
ftMem11ry"
„Dt!1et"k11
I: ~ozy:
krllJu.
Im poznawanie
;::
od pracv - całll do~
·
CJ, fao,, I: l1SA lld tst 11 lfOdw. !9 ltl
tnternl- „
Pomoc ambulatoryjna
„~arytlln"
MAł.1!1 8T11DTIMI!! :
mle,zka'd•
dorosłvch
dla
styczna
!8
"cds
!!I
~- ed tat
•tl
ców dzleln~cy ł.6"7·'Rałutv,
'.DttM '"7 „9nultlllłin!a 'sf.~ pd.
Mokra 10/12 - czynna codziennie
<w! t•t IS ~:!!. t'f. 19
w 1todz. t!t-7; w soboty w goda.
OKA - „Man'1.&Wtn" 'm!A cd
tS-7.
111t '19 l!?od:!!. 1'1'. 19

"bliotece przeciekaelamoła,dach.„
UV
podłoga

Dni
tegorocznych
Kultury, Oświaty, Książki
otrzymała n,1wy
! Prasy
Miejska Biblioteka
lokal
Publiczna w Pabianicach. Znalazła
w nim pomieszczenie również f1lia nr 5 dla dzieci i młodzieży.
Miasto Pabianice zyskało jedrią z
najładniejszych bibliotek na terenie woj. łódzkiego.
Niestety, sytuacja lokalowa bibliotek w gminie Pabianice przedstawia się niekiedy wręcz fa talnie. Nasz przegląd zacznijmy od
wizyty w Bibliotece Gminnej w
Ksawerowie. Posiada ona bodaj

W.Ahs n:t.zF.ONT
9M
Posotowte llatllDkowe
191
Pogotowie MO
1111
strat Potarna
!113
Informacja telełollle:ma
st-Gl-96
Dw. C•ntralnJ
ST-H-33
Dw. P61DOCllJ
32-111-U
Pogotowie cleplownłcse
Pogotowie ener1etycane1
n-H-11
ł.6dt Południe
33-3ł-31
ł.6dł P61noa
•-H-83 892
Pogotowte 1 guowe
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Młftte,eaowanl4);

WZl!il ...,~; płqte czym pr4dHj udać 114 to:luówkq do
domu po plenlqdie, gdvt jdll ~
kupionego towaTu nte odbler11my ze
1tot1ka w ctqgu dwóch goddn, etra.
ctm11 prawo do naszego nabytku.
Z czasem nabywamy do.fwladcienla w kupowaniu I wiemy już, :11
dwóch ma.
jeśli mamy na przykład
!o!etnlch synów, nie od rzeczy ·' bę
dzie nabyć dzl•clnnq euktenkę. Za
Po chwili:
15 lat, kiedy być może urodzi nam
Ciekawe czy te dreay to ca- się wnuczka, auklenkę pokażemy z
dumą znajomym, chwaląc 1lą na11ą
lo§ć, czy tylko dóL.?
przezornośctq. O Ileż dro:teJ będzte
- Niech pant pójdzie i aprawdz!I odzywa atę nteclerpllw!e kobieta z ona kosztować w przysz!o.łctl
naNiech pant doPrzechowywanie odzt.ety nie
końca kolejki. brze się przyjrzy co tam jest, bo atręczy nam zreutą większych klo.
pr;ryk~d
może nie ma nic, co mogloby panią potów. Ot, takle dr••SI na
wystarczy raz na rok dobn:e priezainteresować.
trzepać I przełotyć naftaliną, a mo.
Babcia na to (obra:tona):
- Na własnych nogach stoję ł za !e alę Ich nł11 będq Imać. Nieco gow!asne pieniądze kupuję - I niko- rzej z wyrobami czelcoltldowymt. Te
w końcu trzeba zjdć, bo gotowe 111
mu nic do tego!
I
Kolejka jest dla nas coddennoAclą rok pokryć atę białym nalotem
Przyzwycza!!Umy a!ę do niej, wro- nawet jut na J>Teient 1111 n!e naz
dadzą.
s!a w nasze obyczaje, stworzyla
Na kresach mawtało lł4 ktldyl:
czasem awo!ste prawa, bat ma ona
zwa- „Popie oczy, wl!czs gardło, co zoI swoich „nrofesjonattstów" ,
to by tar!o". Pozbqdtmy się
baczy,
nych swojsko „staczam!". Jak Wlec
napel- wreszcie tych „popich oczu", a być
należy się zachować widząc
zakupu może z tej niedużej !loki towarów,
nlający nas milą nadzieją
ustawionych w dpbrze które mamy do podziału, da ałę dla
wąż ludzi
zaopatrzonym domu towm·owym? Oto każdego z naa wykroić choć trochę
zalecenia: pierwsze - nie sprawdzać tego, co nam potrzebne.
A babcia z kolejki? Być mo:te kttco sprzeda:lo.; drugie - ustawić się
nie pytać ptta sobie męskie dresy. Mote treczym prędzej; trzecie bo nuje? w nich przed ko!ejnq rundq
o rzecz, którą chcemy nabyć,
D. /l.
te:t glofoo kolejkowych rozgrywek.„
podkupią (dobrze jest

dreay poszukiwany, iwla.
ezcza w porze wakacyjnej. Jako je.
dna 2 ostatnich zajmuje mlejace w
kolejce babcia. Niezbyt łatwo jej się
co jest aprzedawat1e,
zorientować,
głofoo zadaje więc sobie pytanie:
co tam sprzedają?
Ciekawe,
nie
Przed chwilą jeazce nikogo
było, chyba rzucili co§ nowego„.

pojawiły
artykuł nader

sprawa. Indywidualnych uczest~- i:
ków zajęć jest, jak dotąd, niew1e- =
lu. Co prawda, kuratorium roze- I:
słało program Imprez do wazyst- ;•
kich szkól. ale."
Dom KUltury Lutnia" prz1 ul.
Łanowej 14 czeka" na chatnych od •E
„ .
początku lata. Bezskutecznie. Sto- •
ły do ping-ponga, przy których :
nie ma nikogo, pusta aala kinowa,=
w której planowano urządzać po- :
ranki filmowe. ,Kiedyś przychodzi- C::
ło tu ł chłopccŚw ale jakoj przenicy w
• i ' r
t li"
•
~ow Ił P acow
s .a
piątek, 2t1 lipca, o godz. 11 odbętilmoporanek
,,próbny"
się
dzie
wy. Jeśli przyjdzie więcej dzieci
- zorganizują następay. Jeśli 1012 - to zaczekajlł z działalnołcill
do września.
, W imieniu or1anizatorów upra-1
szamy zatem wszystkie ~zleci, które w lipcowe dni pozostały w Łodzi, do domów kultury. r.tnieje
możliwość aby lato w miricie ni•
było nudne. Warto • nie! akorzyL Z.
stać.
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Czy jednak dużo jest takich
w ramach akcji „Larwaj, wakacje, wlękazołć działalnoU
,_,
j ·
h? .,,
•d-ł
dzo na F-'
• L • "
... o. µz zupeuue mna C:::
ch fi tnyc
uczniów w7jechała na o- ....
prowa
... w 1111e.cie

!e

GJJltNlA - Kino non at.op od
godz. 10 do 22 ,Czy leci z nami
pilot?" USA od lat 12
.~1L0DA GWARDIA - ,CłlrUCllle"
USA od lat 18 godz 10, lł.30,
11, 19.30; „Nie ma mvcnycn" po1
b.o. CO<iz. 12 30
psa"
MUZA - „Wakacje dla
czeski b.o. godz. 16.15; „smazalni.a story" pol. od lat 15 oraz
filmy krótkometrażowe godz. 18
MAJA - „Test pilota Pirxa"
l
pol. od lat 12 godz 16.16; ,TaJemnlczy Budda" chiński od lat

