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ZWYCIĘSKI REMIS w CHORZOWIE 

( , 
(Red. A. S~ymański relacjonuje ze Stadionu Sląskiego) 

----·~ 
PO RAZ PIĄTY W HlSTORil POLSKIEGO FUTBOLU NA

SZA REPREZENTACJA PIŁKARSKA AWANSOWAŁA DO FJ
NAŁOW MISTRZOSTW SWIATA. W SRODĘ NA STADIONIE 
SLĄSKIM W CHORZOWIE POLSCY PIŁKARZE ZREMISO
WALI Z BELGIĄ 0:0 ZAPEWNIAJĄC SOBIE PIERWSZE 
MIEJSCE W GRUPIE 1 I AWANS DO MS W 1986 ROKU W 
MEKSYKU. 

Kiedy w 91 mln. spotkania sęcłsla szkocki p. Valentine dał 
sypał kończlłCY pojedynek piłkarskich reprezentacji Polski i 
Belgii widownia Stadionu Sl!łsklego w Chorzowie szalała. z ra
dołcl. Nie ma w tym stwierdzeniu ani clenia przesady,_ z 'fO 
tysięcy gardeł wydarło 1lę tradycyjne ato lat, a potem 1\Ily-

lizvta ministra p os I rn ZEN IE o Gól NO po l s KI EG o I ~~:r~:_:::i:?:rk.:i:ls~::ił ;;ę ra':!f:Ja1!1~ ~~:~::nc~~=i t~!::~ 

KONWENTU WYBORCZEGO 
1ł' 4nla.ch ł-11 bm. przebywał 

w Polsce minister kultury I tury
ltyki Turcji Muekerrem Tucioglu. 

11 bm. odbyło li• kolejne posiedzenie Ogólnopolskiego Kon
wentu Wyborczego. 

Turecki gość został przyjęty przez 
wicepremiera Mieczysława F.. Ra
kowskiego. Poruszono problepiy 
rozwoju kultury w ·Polsce I Tur
cji. Dokonano też oceny 1tanu i 
perspektyw współpracy kultural
nej między obu krajami. 

Konwent zapoznał li• a przebiegiem l?rocesu 
kandydatów na posłów I ustalania ich wykazów 
1ultacjl tych kandydatów a wyborcami. 

Podczas rozmów w Ministerstwie 
Kultury 1 Sztuki ministrowie K. 
ży1ulskl I M. Tascloglu omówili 
kierunki polsko-turecitiej wymiany 
kulturalnej na najbliższe lata 
Przewiduje lię wzbogacenie wza
jemnych kontakt6w zwłuzcza w 
dziedzinie muzyki, filmu ł lltera
\ury. (PAP) 

Korzystając a przysługującego 
im prawa, wojewódzkie władze 
PZPR. ZSL, SD, ChSS, PZKS, 
PAX, PRON oraz wojewódzkie po
rozumienia związków zawodowych 
i wojewódzkie władze społeczno
-zawodowych organizacji rolników, 
1ocjali1tycznych związków młodzie
ży, organizacji kombatanckich l 
kobiecych, a także wielu Innych 
organizacji społecznych - spośród 
osób wstępnie wysuniętych przez 

Wc:soraJ w Warszawie odbyli •I• uroczystołt wręczenia na&r64 I •łY· 
pend16w Nagrody Artystycznej Im. St. Wysp1a1isklei;-o przyzna11ych przes 
ministra ds. r.nodzlety AndrzeJa Ornata. Nz. zespół Combi, w środku 
Edyta. Geppert. CAP - Radktewtcs - telefoto 

z 
(RENATA SAS PISZE 

FESTIWALU FILMOWEGO W GDAŃSKU) 
J'eet!walowa u.la projekcyjna o-cjacll pruowych a.tmoafera rzadko 

puatoszała Wszyscy zuiedli przed ·~ ożywia. Ani oburzonych, ani 
telewizorami, na piłkuaklie azaleń- zachwyconych właściwie nie ma. 
.twa n:fe ma mocnych Nic to chociaż jak dotąd dwa filmy zbie
więc, ie terminy gonif, konkur- rały niemal wy1'cml• komiplemen
IOW~ ,.kolejkę" odrobil!Xly noq ty Był to „Baryton" Jan\l4ZI Za
Kiedy wysyłam teleks na X Fe- orskiego ! „Ye.terday" - Rado
ltiwalu Polskich Filmów Fabula.r- sława Piwowarskiie&o Oba tytuły 
nych w Gdańsku trwaj, emocje są' chyba jeazcu 6wiete w pamięci 
aportowe. kinomanów I oba Istotnie zasłu-

Nie poprzedz!ły Ich emocjonujące gują na uwagę. Walory 1cenar!u
rozmowy o filmie, który akurat szowe i aktorskie pierwszego, 
się zakończył, wzbudzając co naj- względy aentyment&m., 1posoby 
mniej uczucia mieszane „Zabi- opowiadania 1 wspaniałe zdjęcia 
cle ciotki", reż Grzegorza Króli- Witolda Adamka drugiego tytułu 
kiewicza, to filmowy happening zdecydowały o powod·a.ch do r.aiła
ze zl;>rodniczym wątki11>m i !ilo- skania realizatorów. 
zofill inspirowan' .twierdzeniem W kuluarach na ra:r.le bez &lełdo-
mł<MU!go bohatera o .• ma.rtwej wego obstawiania, choć jak o pew-
perapektywie młodości" jak na ha- nlaku mów·I alę o nairodZ<>nej w 
ppel:!inł przystało moie szokować Moskwie srebrem „Kobiecie w 
l jeśli tylko o to chodziło, to cel kapeluszu" Stanłfllawa Rbiewk:za. 
sostał 8Pl!Łniony. Dziś, w łrodowy, pomeezowy p6tn:y 
JeśH :uś chodzi o emocje to 

wci!lt Ich niewiele Na konferen-

Zamieszki w 

W środę po południu doszło do 
kolejnych rozruchów koło gmachu 
aądu w Birmingham. Pobito kil
ku policjantów I urzędników ._. 
dowych. 

Według Informacji aefa policji 
'okręgu Birmingham w drugim 
dniu u.mieszek aresztowano 92 o-

(Oal1zy c1-i na Itr. Il 

Bir'11ingham 

soby. Przeszło 40 osób zostało ran
nych. 

W Arodtt doszło równie* do za
mieszek w ubogiej dzielnicy Li
verpoolu Toxteth, gdzie grupa zło
żona z około 40 białych I czarnych 
chłopców przez 3 godziny obrzu
cała cegłami i kamieniami prze 
jeżdżające samochody. 

ogniwa tych organizacji - wyło
niły I zgłosiły do konwentów wy
borczych 2.378 osób proponowanych 
na kandydatów na posłów. Na pod
kreślenie zasługuje demokral'l'c.z
ny tryb doboru kandydatów w 
ramach uprawnionych organincji, 
a także fakt, iż znaczna część tych 
kandydatów została wysunięta 
przez dwie I więcej organizacji 
lub też u.zyskała poparcie kilku u
prawnionych organizacjL 

Po wszechstronnej analizie q~~
szeń uprawnionych organizacji, wo
jewódzkie konwenty wyborcze u
mieściły w. wykazach i pr:z:ed&ta
wiły wyborcom 1.677 osób propo
nowanych na kandydatów na po
słów na 410 mandatów, tj. śred-

o 
C. Weinberger 

militaryzacji ko~mosu 
nio ponad 4 osoby na 1 mandat Minister obrony USA Caspar Szef Pentagonu powiedział, że 
w okręgu. Welnberger w wywiadzie dla „inicjatywa obrony strategicznej" 
Wśród tych kandydatów było: dziennikarzy z państw NATO dal jest „tak ważna dla prezydenta 

11'14 członków PZPR, 324 - ZSL, do zrozumienia, :l:e USA nawet nie USA, 1:1: nie należy traktować jej 
100 - SD I 279 osób bezpartyj- mają zamiaru rozpatrywać z jako przedmiotu przetargów" na 
nych, w tym 25 członków PA 16 ZSRR sprawy ograniczenia 1woich trwających w Genewie radziecko
- ChSS I 11 - PZKS. Skład po- prac nad stworzeniem systemu u- -amerykańskich rozmowach na • te
łeczno-zawodowy przedstawio- derzeniowej broni kosmicznej i mat zbrojeń jądrowych i kosmi· 
nych przez wojewódzkie konwen- obrony przeciwrakietowej z ele- cznych. 
ty kandydatów na posłów przed- mentaml bazowania w kosmosie. 
stawiał się _następująco: robolll!cy Jednocześnie Welnberger dał do 
- 391, rolnicy - 247, rzem· ln i- zrozumienia, że administracja Re
cy - 17 pracownicy Ulll,7f } l 1: 8!la umie.rza dnprowadzi(o te 
pozostałe grupy społeczno-zawodo-1 prace co najmniej do momentu 
we - 1.022. Wśród konsultowanych w którym USA będą w stani~ 

rozmieścić powyższe systemy w 
ro~v ciast n.a atr. łl przestrzeni okołoziemskiej. 

Przed podróżą · duszpasterską 
prymasa Polski do USA 

Rząd grecki kategorycznie sprze
ciwia się amerykańskiemu progra
mowi inicjatywy obrony strategi
cznej (SDI), powszechnie określa
nemu mianem „gwiezdnych wo
jen" - oświadczył 11 bm. w A
tenach oficjalny rzecznik ' · Costas 
Laliotis. Grecja - dodał - od
rzuca wszelkie programy związa
ne z rozwojem nowych technolo
gii sprzyjające rozszerzaniu zbro
jeń, a co za tym idzie, sprze
ciwia się amerykańskiej Inicjaty
wie obrony strategicznej (SDI). 

Biuro Praaowe Epiakopatu Pol
iki przekazało dla prasy oświad
czenie kl. kardynała Józefa· Glem
pa, prymasa Polski w związku z 
jego p_9dró:i:. do USA. Prymas 
przypomniał, i.:I: zamierzał odbyć 
podróż dunpasteraq do Stanów 
Zjednoczonych przed 3 laty, jed· 
nak nie doszła on.a do skutku. 
Podróż, któr, rozpocznie we wto
rek, trwać będzie tyd:tleA l pro
wadzić do l'iladelflł, Waa1n1tonu 
I Detroit. . 

Prymas praypomnlał, le kard7-
nał - Krol, arcybllkup J'iladelfll, 
wielokrotnie łuż był w Polsce, a 
w regionie Filadelfii lety tei Doy
łestown, gdzie są ojcowie paulini. 
W regionie Detroit natomiast, gdzie 
arcybi&kupem jest przyjaciel u 
studiów prymasa Edmund S.r.o
ka, lety miejscowość Orchard La
ke z polskim seminarium duchow
nym. Do Waszyngtonu prowadzi 
zaś rewizyta 1kładana przewodni
cz,cemu Krajowej Konferencji Bi-
1kupów Amerykańskich, biskupo
wi Jamn W. Malone, który w 
maju br. był gościem w Polsce. 

Prymu Polaki podkrełla duu
puterskl charakter 1wej podrói7. 
Jest obowillzkiem Kościoła -
1twlerdzlł - troszczyć •i• o eml-
1rant6w opuazczaj"cych kraj, po
niewa:I: potrzebuj, duupastentwa 
w języku ojczystym i w ojczsstej 
tradycji. Ponaiito - dodał - kd
dy biskup ma obowiązek prowa
dzenia pracy ewangelizacy3nej, 
której nie wolno mu zacieśniać 
do kręgu 1wego pochodzenia lub 
swego zamieszkania. Podkreślił tet 
znaczenie tej ~róży jako prze-

jawu podejmowania wspólnych 
inicjatyw du1:z:pe,ster1k!ch bi
skupów różnych krajów, jak tet 
prowadzenie studiów nad sytuacjll 
religij~ we Współczesnym świe-
cie. / 

WSPOŁPRACA POTRZEBNA 
B 

(Z. Chabowski telefonuje z Wiednia) 
Wiedeńskie ?,f!ędzynarodowe Tar

li Konsumpcyjne otworzyły w 
środę awe podw<>3- dla publlcz- . 
noścl. Pier:wsu bowiem dwa dni 
były czasem marketin·gru., a w!-:c 
poznania wzajemnych potrzeb, o
kresem przeznaczonym na wyson
dowani• możll~ścl kuipleCildch. 

Gros zwiedzających udaje a!ę 
jednak do pawilonów gdzie kró
luje aprzę.t e.lektrotechniczny, głów
nie radiowo-telewizyjny Między
narodowy Salon Sprz~tu Elektro
technicznego - HIT 85, w którym u
czestniczą wszystk>ie czołowe kon
cerny Europy zachodniej I Ame

- rY'kl - to rzeczywiście imponują-
Pltkna Słoneellla po&oda. jaka cy przegląd możliwości przemy-

panuje w atol!c;y Austrii, 6clllgnęła iłów elekitrotecbrucmycb krajów 
na ter41ny targo- sporo zwiedze.- wyaoko rozwiniętych. I w tym 
jących. Za.trzymuj' al41 vrzy .stoi- miejscu niestety nasuwc1 al~ amut-
1k.ach łódzkich, podzlwl•Jll ko.stLu- ne porównanie 1 rodzimymi wy
my, 1uk!«lkł, barwne tkaniny weł- robam!: o il• możemy spokojnie 
nlau i lniane. Duły ruch panuje patrzeć w przyszłość gdy chodzi 
r6wnleł na kiermaszach, zorgani- o przemysł lekki, o tyle w bran-
zowanych m In. w stois.ku „Tex- (Dalszy clu na str. 4) 
i!llmpexu" I „Trlcołiu" Idzi• mot-. 
na nabyć częJć wystawianych to
warów. Powodzen.lem cleft4 sl41 
ku.pony natural~go jedwabiu z 
Milanówka, tkaniny ln~an• rodem 
z ŻYTardowa i kosZ111le a „ Wól oStatnle chłody nie wrółll je-
czanki". 

z 

Zaskarżenie próby 
antysatel itarną bronią 

szcze początku jesieni. W najbliz
szych dniach spodziewana jest 
poprawa pogody - a póź.niel bę
dzie jeszcze prawdziwa, ciepła 
„złota jesień". 

Instytut Me.teorologli I Gospodar
ki Wodnej przewiduje w dniach 
od 13 do 17 bm. poprawę pogody 
i wzrost temperatury szczególnie 
wyraźny w środku okresu. Po
czątkowo w dniach 13-14 bm. spo
dziewane jest zachmurzenie prze
ważnie umiarkowane - miejsca~ 
ml ą!ewlelkie opady. Mogą wy
stąpić lokalne mgły I zamglenia. 
Temperat ury maksymalne będą 
od 15 do 20 st., 11 minimalne od 
5 do 10 st. Następnie w dniach 
15-16 bm. spodziewane jest za
chmurzenie umiarkowane. okresa
mi duże z opadami. TPmoer2tury 
maksymalne będą od 18 do 23 st. 
z możl!wością jeszcze wyz57y('h za> 
minimalne od 7 do 12 st. 17 bm. 
nleco chłodniej. 

Czterech członków Kongresu a
merykańskiego pod przewodnic
twem demokraty z Kalifornii Joh
na Browna złożyło w sądzie fede
ralnym pozew o wstrzymanie wy
znaczonej na 13 bm. próby z bro
nią antysatelltarnll w kosmosie. 
„Próba ta bowiem nie odpowiada 
interesom narodu amerykańskiego" 
- głosi pozew kongresmenów. 
Broń antysate!itarna wchodzi w 

skład osławionej strategicznej Ini
cjatywy obronnej (wojen gwiezd-

nych), a próby z nlll naruszają 
układ o ograniczeniu rozbudowy 
systemów obrony przeciwrakieto
wej. John Brown wspomniał, Iż 
Związek Radziecki przestrzega zo
bowiązania o niedokonywaniu prób 
z bronill antyrakietow". 

Zdaniem kongresmenów, dalaza 
rozbudowa tych 1ystem6w broni 
doprowadzi do tego, 1t najmniej
sze uszkodzenie czy defekt sputni
ka może •itt stać przyczyn, woj
ny. 

To Jui jest fakt. Je1tdmy Pil• 
karskit potęgą w finałach 
Mistrzostw świata „Meksyk 86". 
Po raz czwarty z rzędu zakwali
fikowaliśmy się do elity najlep
szych pilkarskich jedenastek 1 
znów będziemy walczyli o medal. 
Do tej pory tylko takle uznane na 
świecie piłkarskie potęgi Jak Bra
zylia, RFN, Włochy l Argentyna 
mają na awoim koncie większy lloł. 
clowo udział w finałach .,Mun
dialu". 

Stadion Sląski w Chorzowi• był 
jak zwykle szczęśUwy dla naszych 
piłkarzy. Naj·pierw UJtorował nam 
drogę do walk! o mistrzostwo 
świata remis na Wembley, następ
nie też ns tym stadia.nie remis z 
Portugalią przed wyja·zdem do Ar
gentyny I tera-i: 11 września po
dział punktów z Belgią okazał się 
:mów dla nas szczęśliwy! Jedynym 
przerywnikiem było zwycięstwo na 
stadionie w Lipsku, po którym gra
liśmy na stadionach Hiszpanii. 

Czego brakło na stadionie w 
Chorzowie? Po prostu bramkl, na 
któr<i zasłuiżyła w zuipełności re
prezentacja Polski Brakło jej nie 
tylko nam dziennikarzom, ale 
również wielotysięcznej rzeszy ki
biców, którzy przez cały czas nie 
żałowali gardeł by dopingować 
polską jedenastkę. Tuż przed 
.gwizdkiem sędziego kończącym 
pierwszą połowę spotkania, po 
stałym fragmencie gry wykony
wanym przez Dziekanowskiego wi
dzewiak - Boniek strzelił w słu
pek. Ale z kolei w drugiej poło
wie zamierały nam 1$ł!rca (zwłasz
cza w końcówce), kiedy Belgowie 
desperacko atakowali polak" bram
kę, Ale w niej stał nie byle kto 
t nie byle fachowiec Józef 
Młynarczyk, który nadal mote grać 
w Bastii. która w końcu uregu
lowała z.obowiązania wobec pol
skich władz piłkarskich. 

Wiele dyskusji wywołał jeden z 
ostatnich fragmentów tego spM
kania, kiedy to Gerets w śmiałej 
szarży na polską bramkę został 
sfaulowany Czy było to juł w po
lu karnym'! Wydaje ml się, choć 

(Dalszy ciąg na str. 2) 

DZIEK 
KIESIE 

W 255 dniu roku 1łodce wze· 
szło o godz. 6.05 zajdzie saś 
& 18.59. 

Marla, Gwidon, Radzimlr 

w dniu dzl1deJ1:1ym przewłd11Je 
dla Łodzi następującą pogodę: 
zachmurzenie umiarkowane, o· 
kresami duże. Przelotny opad 
deszczu. Temp. maks. w dzień 
ok. 18 1t. Wiatry przewałnle 
północno-zachodnie umiarko
wane. 

O soda. 19 eiłnlenłe wynosi
ło 998,7 hPa (747,6 mm). 

1920 - Ur. A. Kobzdej, ma
larz, grafik. 

1970 - Zm. J, L Sztaudynger, 
poeta, satyryk. 

1944 - 3 brygada AL , Im. J. 
Bema stoczyła pod Ewiną bitwę 
1 wojskami niemieckimi. 

Ze wszystkim moina co§ zro
bić, wszystkim mo:ima pokiero
wać, . tylko na pogodi: nie ma 
ładnej rady. 

- Wyjetdtamy Ziuta, Jnł 11le 
ma dla kogo wchodzić do wo
dy! 



Piłkarze pojadą do Meksyku! 
(Dokończenie ze str. 1) 

k&o nie mogił być pewien, u 
ta.ul nast\plł- tuż przed lini- 16 
metrów I popisowy uezupak w 
wykonaniu belgij&ldeiio piłkarza 

POLSKA - BELGIA 1:1 

POLSKA: Młynarczyk - Pa
wlak, Pnybyj, Wójcicki, O· 
atrowskl - Matysik, Dzlekanow
akł, Komornicki, Urban - Bo· 
11iek (od 86 mln. Buncol), Smo
larek (od 63 min. Pałau). 

BELGIA: Pfaff - Gerets, 
Pleasera, Van der Elst, Renquin, 
Grun (od H mln. de Grljeae), 
Vanderayken, Sclfo, Vander-
bergh (od '13 min. Clij.stera), 
Voordercken, Ceulemana. 
Zółte karłkł: Przybył (15 mln.), 

Urban (48 mln.). 
Sędziowali: Valentino - Alex

ander 1 Lennie (SzkoeJa). 

TABELA GRUPY I 
I. POLSKA 1:4 I._. 
Z. Belgia 1:4 'l'---3 
3. Albania 3:7 5-3 
4. Grecja S:'I' 4-9 

Do rozerranła w tej rruple 
pozostał mecz Albania - Gre
cja, którego ,wynik nie WPłY· 
nie już na kolejnoś6 dwóch 
pierwszych drutyn. Belgowie 
s:nika6 będl\ nansy awansu w 
bardu z Holandia,. 

sytuacji, która mlaiła mlej!Co tui 
przed końcem &po.tkania. Jeden z 
polskich zawodników dotknął pił
ki ręką w polu karnym, alo na
stąpiło to w sytuacji, kiedy bo
dajże Gerets popchnął po.lskiego 
zawodnika. Pan Valentine wskazał 
na rzut rożny, więc chyba n ie 
ma o czym dyskutować? A zawo
dy prowadził poprawnia, choć wie
lu miało mu za złe, że n ie pok a
u.ł żółtego kartonika żadnemu pił
karzowi belgijskiemu. 
. Po meczu usłyszałem 1łos1, f.e 

najdekav.rszy był pojedynek tuż 
przy linii bocznej boiska, pomię
dzy Geretsem i Piechniczkiem. To 
jednak zbyt krzywdząca opinia. 
Graliśmy bardzo dobrze w irodku 
pola, oczekiwaliśmy na ataki Bel
gów i przec ież w końcu urządzał 
nas remis. Nie padła bramka to 
prawda, ale ten bezbramkowy re
zult&t jest przecież dla nH zwy
cięstwem. Niewątpliwymi bohate
rami tef<> spotkania są lilynar· 
czyk oraz przede wszy$tk im Ma· 
tyslk. Wyigrał wiele pojedynków 
sam na aam z belgijskimi na
pastnika.ml, starcnło mu sił by 
włllcza~ się do ataku. Grał jak 
podczas pamiętnego dla nas hisz
pańskiego „Mundialu". Był on 
bez wątpienia piłkarzem numer 
jeden tego środowego pojedynku. 
Nie ~aa m6wlć o mankamentach 
w grze polskiego zespołu. ot dla 
przY'kładu, że n!kt nie potrafił do
bić piłki do alatkl, kiedy w sii.
mie niepewnie bronh1cy P!aff od
bijal pił.kc przed siebi&. Przyjdzie 
nr. to pora. Cieszmy 1ię z tero, te 
znów jestełmy w piłkarskie eli· 
cle! 

ANDRZEJ 8ZYMA}ę'SKI 

A. Piechniczek o meczu 
Oklaskami powitano wchodzące

go na konferencję prasową A: 
Piechniczka. Selekcjoner naszeJ 
drużyny dzielił się z dziennikarza• 
mi wrażeniami z meczu, nie by· 
ło natomiast trenera Belgów, Gu· 
ya Thysa. 

- Jak dotychczas tylko cz.te• 
rem piłkarskim reprezentacjom -
Argentynie, Brazylii, Włochom l 
RFN udało się cztery razy z nę· 
du wystąpić w finałach mistrzostw 
świata. My jesteśmy tą piątą dru· 
iyną. 

Remis z Belgami - to była 
duża dobra robota. Dla mnie ten 
remis nie był szezęśllwy, gdy Jest 
wynik 0:0 zazwyczaj następuje ta· 
ki obraz gry, jakiego byli§my 
świadkami w środę. Jedyna rece· 
pta, by gra przebiegała Inaczej 
- to zdobyć wcześniej bramkę. 
Mieliśmy trzy takie okazje (Bo
niek, Urban, Dziekanowski) - nle
l'tety, nie zostały wykorzy1tane. 
Nie można oceniać przebiegu spot
kania na podstawie gr1 w ost~t· 
nim kwadransie. Ataki Belgow 

Na innych stadionach 
Obok spotkania w Chorzawle, 

wczoraj rozegrano kilka Innych po
ledynków e-limlnacyjnych, których 
5tawką jest awans do finału MS 
w przyszłym roku w Meksyklll. 
Oto krótkie meldunki. 

W Izmirze w spe.tkaniu 1rupy 
III Tu~cja zremisowała z Ir landii! 
Północną 0:0. 

W tabel! prowad~i Anglla I pkt. 
wyprzedzając Irlandię Płn. (7 
pkt.), Rumunię I Finlan.dd~ (po 6 
pkt.) i Turcję (1 pkt.). 

W Lipsku NRD pokonała Fran
cję 2:0 (0:0), a Szwajcaria w Ber-

były groźne, ale nie wytworzy~~ 
oni takich stuproce.ntowych okaZJl 
do zdobycia bramki jak nasza dru· 
iyna. Ich d,ośrodkowania wyłapy· 
wał Młynarczyk, a Belgowie nie 
zagrozili naszej bramce z bliskiej 
odległości. Cały cięźar gry 1poczy· 
wał na liniach obrony i pomocy, 
jednak największy wkład moim 
zdaniem w · osiągnięcie wyniku, 
który .dawał 11.am awans do fina· 
łu mistrzostw świata, ma tych 
czterech młodych chłopców, wyst~· 
pujących w linii pomocy, nie ma• 
jących wielkiego doświadczenia, a 
za przeciwnikó\V - doskonałych pił· 
karzy belgijskich, o wielkiej re· 
nomie. 

Czy eliminacje zasłały wygrane 
szczęśliwie przez naszą drużynę? 
Nie zgadzam 1ię z takim posta· 
wieniem apr;iwy, W naszej . cru· 
pio '''ystępowały cztery wyrówna• 
-ne zespoły. Belgowie •wóJ awan~ 
przegrali w meczach z Albanią i 
Grecją, kiedy to stracili trzy pun· 
kty. My w 1potkanlach z tymi 
drużynami zdobyliśmy cztery pun· 
kty. Mało kto zdaje sobie spra• 
wę z tego, która bramka w eli
minaojach była najwainlejua. By· 
la to bez wątpienia czwarta zdo· 
bytr. · w Atenach przez Dziekano
wskiego, która tak ułożyła sytua· 
cję w tabeli, to pozwoliła nai;zej 
drutynie na luksus remisu w Cho· 
rzowie. Dostrzegam również błędy 
w erze naszych piłkarzy, nie hę· 
dę ukrywał że słabiej g'rał atak, 
ale mamy obecnie dobry zespół, 
wielu młodych piłkarzy, a pne· 
de wszystkim trzon drużyny t je
stem przekonany, że w Meksyku 
będą grali dobrze. 

Zanotowane w szatni 
nie zremisowała z Irland!- 0:0. z. BONIEK: _ To nic dowcip, cne 

• • • przed meciem jak ntgd11 tricat11 ml 
W meczu towarzyskim w · Ko· 11, nogi. z formq ieat:cH nlewcro. 

penhadi;e Dania przegrała ze io. 
Szwecją 0:3. ,M. OSTROWSKI: - 'l'e 111/ł M-

prawdę wyczerpujitc11 I fli11czn!c ł 

S K R O
• c 

1 
E p1ycltlcznle mecz. Zdawa!Um11 aobłc W aprawę, :te nie pow!nntśm11 grać tl4 

ramia" alei od ci:a1u do cz<iau ta. 
>tł w czwartym meCT.u ME pol- kle roz~lqzante prawdopodobnie k.lct-

ł ZSRR demu z n111 1!4 nasuwało. akie koszykarki przegra Y z: A. BUNCOL: _ S!edzenł• ft4 łdw-
51:77 (22:39). ce :rupdnle mnie „sp11t!lo". Prn. 

Hiszpania pokonała Belgię 14:~1. :tywalem katdq ud<inq I nleudanq 
a Holandia Rumunię 71:60. akcję koleg6w t.11 dw6jnas6b. * Zwycięzcą 9 etapu Tour de K. PAWLAK: - „Mecz o wn11-
L'Avenir został Kolumbijczyk M stko" n<i uczęAclc zakończy! alę 
Ramlrez, który na mecie wyprze- pe!nym 1ukce1em drut11ny polskl•j. 
dzlł 0 34 sek. swego rodaka Cab- Sukce1 ten przyszed! nam jednak 

bardzo trudno. 
rera i o 1.59 min. Francuza E G. THYS: _ To byt pojclfvnek 
Salomona. dwóch godnych atcb!cr rytD<iit. Tak. 

-# W rozegranym awansem tycznie oba zespo!y gr<i!y dobne. 
!Pierwszym mecru I rundy pił- CltcteiUm11 Polaków zarkoezyć w 
karskiego Pucharu UEFA Avenir ko'.l\cówce. Nie wyszlo rtam, ale ł 
Be"gen przegrd .z; PSV Eindhoven arbltrr nas skrzywdrl!, bowiem po-

e- winien by! podyktować Hut karny 
0:2 (0:1). za faul na Geretste. 

Tenisowe MP Puchar W. Króla 
Na kortach Górnika Bytom Dziś na stadionie przy al. Unii 

trwają mistrzostwa Polski senio- rozpocznie się der-oczny, tradycyj
rów w tenisie. Rywalizację rozpo· ny turniej młodych piłkarzy, ubie
częły kobiety. Rozstawiona z: nr gających się o główną nagrodę -
1 D. Dziekońska w trzech setach puchar ufundowany przez znako· 
3:1l, 6:1, 6:1 wygrała z B. Kocy- mitego niegdyś piłkarza ! hokeistę 
gą. Sporo kłopotów miała rozsta- Polski, reprezentanta kraju i olim
wiona z nr 4 D. Szwaj, która po- p ijczyka Władysława Króla. 
trzebowała trzech setów do poko· O godz. Ul rozpocznie się mecz 
nanla 16-letniej A. Listowskiej 'juniorów· l.KS I Widzewa, a o 
6:1, 1:6, 6:3. Wyrównany pojedy- godz. 17 kadra juniorów Polski 
nek stoczyła M. Zydek z A. Geb- (do lat 16) zmierzy się z juniorami 
ty i wygrała 7:~. 8:4. Jedn11 z Karl-Marx-Stadt. (w·w) 
niespodzianką było dosyć gładkie 

zwy<'ięstwo niespełna n-1etnleJ zy. Zmarł J. "'ro' blewsk·i ty Jeramin nad rutynowaną T n' 
Czekańską 6:1, 6:2. 
Wśród mężczyzn jeden pojedy· W Łodzi zmarł w wieku 82 lat 

nek trwał prawie !I godzin, w Jan ,wróblewski,. Zmarły był jed
plęclu setach A. Jagielski poko- nym z założycieli łódzkiego kolars
nał H. Kornasa 4:6, 6:0, 6:0, 4:6, twa, pełniąc od początku powsta-
6:1. Bez trudu swoje spotkaaia nia Łódzkiego Towarzystwa Kolar
w ygrali natomiast W. Rogowski, skiego, a po wyzwoleniu Okręgo
który pokonał P. Radwańskiego wego Związku Kolarskiego funkcję 
6:0, 6:4, 6:1 i W. Kowalski, który prezesa i sędziego klasy międzyna
zwyciężył G. Wargockiego 6:1, 6:0, rodowej. 
6:1. Cześć ·Jego pamięci! 

I DZIENNIK łl)DZKI ar IU (11001) • 

DELEGACJA PZPR KONTYNUUJE KONFERENCJA W ·MINISTERSTWIE 
OSWIATY I WYCHOWANIA 

WIZYTĘ W RFN Udany wypoczynek wakacyjny 
Przebywająca w RFN na ia

proszenle przewodniczącego frak
cji parlamentarnej SPD w Bun
destagu Hansa Jochena Vogla de
legacja PZPR z członkiem Biura 
Politycznego, sekretarzem KC 
PZPR Kazimierzem Barcikowskim, 
byla 11 bm. gościem rz'ldu krajo
wego Nadrenii Północnej-West!alli. 
Wizyt~ w tym największym 

kraju zwiĄzkowym Republik! Fe
deralnej otworzyło spotkanie !{. 

Swlęto narodowe 

:Eu opu 

Depesza z Polski 
Z okazji ~wlęta narodowego :aio

pl! Socjalistycznej, przypadajĄcego 
12 bm., I sekretan Komitetu Cen
tralneiro PZPR, pre1tes Rady Mi~i
strów Wojciech Jaruzelski i prze
wodniczący Rady Państwa Hen
ryk Jabłoński wystosowali depeszę 
gratulacyjną do sekretańa gene
ralnego KC Robotniczej Partll Etio
pii, przewodniczącego ,Tymczasowej 
Wojskowej Rady Administracyjnej, 
gł6wnodowodzącego Rewolucyjnych 
Sił Zbrojnych Etlopll Socjalistycz
nej Mengistu Haile Mariama. 

Barcikowskiego 1 pr:iewodn.llc"'e,.m 
zachodnioniemieckiej Centrali 
Związków Zawodowych {PGB) -
Ernstem Breitem w Duesseldorfie. 

W czasie tej ronnowy kierow
nictwo DGB zapewniło, 11 n
chodnlonlemleclde zwi\z:kl u.wo
dowe zdecydowane ._ kontynuować 

dzieci 
• 

młodzieży I 
linię porozumienia" I w1p6lprac1 z I 
Polską, wytyczon11 w układilo 1 
grudnia 1970 r. 

Jak wynika ce wstępnych obllcso6_ ponad a mln uczn·ł6w, i.~. 

W godzinach połudn!owych d1lo-
1ację ,Podejmowali wlcepremier r~

o 200 tys. więcej 11i! w coku uble1łym, akorz:ystało ze zor1w
.r,owanych form wypoczynku podcz:aa mi:!tłonych wakacjl. 

du krajowego Nadrenii Północnej- ~--------
Westfalll - Dlether Posser oraz w•r6d 1,1 mln dzieo4 i młodzlety 
przewodnlCZllC7 Landtaiu ltarl· ba'W'ł11cych na obozach ł koloniach, 
Josef Denzer. ponad 200 tys. wypoczywało poza 

Kandyda~i na posłów 
przed 

sPotkań 

drugą turą 

z 
Kandydaci na poi.łów wyłonieni 

przu Wojewódzki Konwent Wybor
cz:y po spotkaniach kouul.tacy)nych, 
które zakończyły si~ w 1.eezłym t1-
godni'u, przedyskutowali wczoraj a 

wyborcami 
P.rezydlu.rn Rady Ł6d%1ciej PRON 
kwestie oraa:niueyjno związane z 
ro7<?0Czyn.allł~ się Hl września 
drug\ tur- •potkań. 

rranicaml nuzeeo kraju. JMwn!e 
w NRD, Czechosło.wacji, Zwl\Uu 
Rad:r;Jeckim 1 w Innych pań.twach 
socjallstycznych. W zamian aości
liśmy u siebie dzieci & tych kra
jów. Wakacje w kraju apędził• 
także ok. OOO dziec·! ze Arodowlsk 
polonijnych .a 16 państw. 

Na organiuc.lt wypocz3"1llu ~ 
cl 1 młGthi.eży szkolnej w tym ro· 
ku, m. in. w związku Ee wzrostem 
ko.sztów, przeznaczono • ok. 80 
proc. irodk6w więcej nlł w roku 
ubiegłym, kiedy t11 !Ąeznle s u
kładowym funduszem aocjalnym I 
kwotami :z: budże.tu państwa wy. 
datkowano na ten eel 16,4 m14 r.ło.. 
tych. 
Głównym orga,nl.zatorem wypo.. 

ceynku były jak zwykle zakłady 
pracy, które .z.a.pewniły wakacje 
dJa ok. 60 proc. ogółu uczestników. 

Dziennikarze· na spotkaniu 
Przy tej okax.ji przewednlczący 

RŁ PRON - Jerzy Jabłklewic1 
podsumował krótko przebieg oby
w~telskti::h spotkań konsultacyj
nych. Qd,było ·~ i<:h więcej niż 
pierwotnie. planowano, bo d 52. 
Poza nie-licznymi wyjątkami, cle· 
nyły •lę one dużym zainteresowa
niem I nierzadki• były wypadki, 
to uczestniczyło w nich po kilke.
ut osób. .Z reguły prezentowane 
kandyda.tur1 przyjmowane były 
przez wyborc6w z aprobatą. 

Zadbano..- o budziej :r.r6żnicowa.
ne I atrakcyjne formy &pędzania 
wakacji, dostosowane do zaintere
sowań dzieci i młodzjeży Odbywa. 
ły ari~ ró!nego rodzaj.u 9Potkanla' 
arty~yczne, sportowe i turystycz
ne. Zaopatrzenie w żywność placó
wek na ogół było dobre 

w Kt PZPR Gorzej było - a jest t11 bol~C2-
ka powtaru.j;\ca się - z wyposa
żeniem w sprzęt kolonljn1. Spo,ro 
za.strzeżeń budziła op:eka medycz
na i stan sanitarny niektórych o
biektów. W ozoraj członkowie Sekreta· 

rłatu Komitetu t,ódzkiego 
PZPR i prsedsławiclele 
władz adminlstracyjnrch 

Łodzi •potkali się z łódzkimi 
dziennikarzami. Przedmiotem spot· 
kania była ocena sytuacji politycz. 
no-cospodarczej w województwie 
miejskim łódzkim w kontekście 
zbllżajl\oych się wyborów do Sej· 
mu PRL i zadania prasy, radia f 
tv w tym okresie, 

W swym wy.stąpien!u członek 
Biura Politycznego KC, I 1ekr~..arz 
KL PZPR - ';t'adeusz Czechowicz 
podkreślił szczególną doniosłość 
kampanii wyborczej dla spraw 
kraju - zarówno stosunków wew
nętrznych jak I międzynarodowych. 
Powiedział m. in. li o przyszłym 
kształcie P&lsk>! u.decyduj'! wyn!. 
kl wyborów do Sejmu I ok~es 
przygotowań do X Zjazdu PZPR. 
Odnosząc się do prognoz wybor
czych, m6wca stw!erd.zlł z nacis
kiem, iż postawy określane jako 
neutraln• Sil nie do pogodzen'.a z 
po;;t.aw11 ludzi zatroskan~h o przy
szłość kraju. Opozycja bowiem, og
łaszając bofk:ot wyborów, liczy na 
tę grupę, która nie uczestnicząc w 
akcie głosowan·la, nieświadomie mo
że udzielić poparcia przeciwnikowi 
politycznemu. Dotychczasowe gpot· 
kania z kandydatami n.a kandyda
tów na posłów wskantjł\ jak wiei· 
kie je~ apolecz.ne za interesowanie 
sprawam.1 kraju. jak du~e nadzieje 
na umocnienie państwa . 

O 5prawach tych podczas spot· 
kania z dziennikarzami mówiła 
również sekretarz KŁ PZPR -
Marla Wawrzyńska. Równie ważny. 
ml problemami - czego wyrazem 
jest przedwyborcza dyskusja - są 
przedsięwzi~cia ekonomićzne. Od te-

KOMUNIKAT 

• WRD WUSW poszukuje łwiad
ków wypadku (potrącenie rowe· 
rzysty przez samochód ciężarowy 
„Jelcz"), który wydarzył si~ 10 
września o godz. 20.10 na skrzy
żowaniu al. Włókniarzy - Obroń
ców Stalingradu. Poszukiwany jest 
zwłaszcza kierowca taksówki, któ· 
ra pojechała za odjeżdżającym z 
miejsca wypadku ,,Jelczem". 

EXPRESS LOTEK 
4, 8, 17, 23, 41 
MAŁY LOTEK 

I LOSOWANIE 

7, 8, 20, 29, 31 
U LOSOWANIE 

2, 3, 4, 29, 31 

(Jsb) 

go bowiem, w Ja.klej kondycji 
wkroczy Polska w przyszłą pięcio
latkę, zależ.eć bęM.ie re.alizack ce
lów społecznych: poprawy !ycla 
oby·watell, lepszej opiekli zdrowot
nej, rozwoju budo\'11-nlctwa miesz. 
kaniowego, buy oświaty, kultury 
ttd. 

Oceny sytuacji go.spodarmej w 
województwie łódzkim, z uwzglę
dnieniem zadań w tej dz.iedzin.!e na 
najbliżsu la.U., dokonał s.ekretan 
K.Ł PZPR - Jarosław Pietrzyk. 
Sekretarz KŁ - Andrzej Hampel 
m&wił o u.daniach środkow maso
wego przekazu w czasie kampanii 
wyborczej. (asza) 

Osobny rozdtiał, to charakter i 
te-nu.tyka dyslruajl na tych •potka
niach. ZdecydGwanie dominowały 
sprawy zw!ązane z roln\c~wem i 
n.uz4 samowystarczalnosc:111 gdy 
chodtl o wyżywienie narodu oraz 
problem1 budownktwa (najczęściej 
powtarzającym się postulate.m ?Y· 
ło przełamanie monopolu społdz1-el
czoścl mieszkaniowej). Cz~sto mv
wiono też o koniec?.ności kontroli 
Sejmu nad realiucjlł ustaw przy
jętych w poprzedniej kadencji -:"' 
dyskus.ji nie u.brakło naturalme, 
Wielu problemów o charakterze 
zde<:ydow.a.nle lokalnym. (b: 

Z faktów tych, jak wynika' 1 
przeb!egu koferencji prasowej w 
:.Iinis:terstwie Oświaty i Wychąwa
n:a, która odbyła s'ę 11 bm. - wy
cisgnii:te zostaną odpowiednie wnio-
ski. : (PAP) 

N. Du arte 
do podróż 

odwołał 

Waszyngt~n~ 
W środę aze! proamerykańskiego 

d 
reżimu salwadorskiego Napoleon 

D . d „ n' ZJ. az u Duarte odwołał w zwl11.zku z u-r U g I Z Ie prowadzeniem swej najstarszej 
córki planowaną podróż do Sta· 
nów Zjednoczonych. 

S ł J , Jednocześnie prezydent USA Ro-

. 
'' 

Po em n&ld Reagan wyraził ubolewanie 
. z powodu tego porwania i w li-

W dru&im dniu 42 zjazdu de
legatów „Społem" 11 bm. konty
nuow ano dyskusję nad stanem 
obecnym i zadaniami sp6łdzlelczo
ści spożywców na najbliższe la
ta. Zastanawiano się co zrobić, aby 
codzienne zaopatrzenie ludno cl w 
towary I usługi przeble&alo 3ak 
najsprawniej. 

Byc może przyczynill ·si• da te
go nowe inicjatywy, z którymi n· 
mlsrza „Spolem" wystąpic już nie· 
bawem <l,o ogółu konsumentów. 
Chodzi m. in. o upowszechnienie 
nowego modelu sklepu ze spru
dai.ą po<Mawowych artykułów 
żywnościowych i nieżywnościowych, 
tzw. ,ABC", z odmienną ekspozy
cją ! układem !unkcjonalnym. 
Przewiduje się również stosowa
nie na opakowaniach towarów c 
wysokich walorach zdrowotnych i 
gwarantowanej jakości, nadruku: 
„Społem - poleca" lub „Społem -
rekomenduje". Wielu zwolenników 
znajdzie też zapewne wprowadze
nie w handlu społemowskim kon
kurencyjnych cen rynkowych, pod 
hasłem „Społem - taniej". 

W końcowej części obrad poda
no do wiadomości wyniki wyborów 
do 65-osobowej Rady Nadzorczej 
Centralnego Zwhtzku Spółdzielni 
Spożywców „Społem". Jel prze· 

DELEGACJA 
LUDOWEJ MARYNARXI NJtD 

W GDYNI 

Na uproszenie dow6d1twa llllf3'• 
narkl Wojennej PRL przybyła do 
Gdyni z oflcjaln.11 wbyt11 delegacja 
zarządu politycznego Ludowej Ma-
rynarki NRD z ~ontradmlrałem 
Hansem Hesem 1astępcą do-
wódcy L:\I NRD do spraw polityc1· 
nych. 

H. JABŁO~SKl 
PRZYJĄŁ DELEGAC.TJS 

WOJEWODZKIEJ RADY 
PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA 

W KROSNIE 

11 bm. prze,\'odnlcząey fta43' Pat-
stwa, przewadnicący Rady Gł6w-
nej PrzyJac16ł Harcerstwa Henryk 
Jabłoliskl przyjął delegaej' Woje· 
w6dzklej llady Przyjaciół Harcer· 
atwa • jej pr1ewodnlCZ1lC~ woje· 
wodą kroCnleliaklm Tadeuszem Kru· 
klem I przewodnlczl\cym Wltl'f w 
Krośnie - Stanisławem Stellgą. 

KOLEJNA PARTIA SAl\IOCRODOW 
DO CHRL 

Port Gdyliski staje się llesąc11 lłfl 
specjalistyczną bazą eksportującą w 
8wlat samochody. Trwa realizacja 
kontraktu sprzedaży samochodów -
głównie polskich oraz z CSRS 
przeznaczonych dla odbiorc6w w 
ChRL. Kolejn11, partię samochodów 
osobowych I elętarowych zalad(IWał 
w Gdyni samochodowiec bandery 
cypryjskiej „Hual Rollta". Wyekspe-

ście pr~słanym do prezydenta Sal
wodnicz4cym ?;ostał !><>Mwnle wadoru zao!erow!ll ~merrkans~~ 
pro!. BOGDAN KOWDZIEJEK. pomoc w poszukiwaniu 35-letniej 

(PAP) Ines Duarte. 

Kradzież • zn1szczen1e • 
I 

• 

cennych obrazów sakralnych 
z I na 7 bm. dokonano zuchwałe

go włamania do kościoła parafialne
go w Lubiążu (woj. wrocła~·1kle). Koł 
ciół ten był ostatnio częsc1owo od
nawi:my t wlasnie prowodzono w 
nim generalne sprzątanie. Funkcjo
nariusze l\10 1twierdzil1, że sprawca 
(lub sprawcy) dostał 11ę do wnę
trza kościoła po przepiłowaniu me
talowej kraty w jednym z okien 
kościeła, znajdującego Sill ok. :,5 
metra od ziemi. Przy jednym z bo
cznych oltany znajdowcło się ł 
bardzo cennych, przeznaczonych do 
renow•cji obrazów Hkralnych, i: 
których 2 ukradziono, a 4 zniszczo
no pnez wycięcie znacznych części 
malowideł. Stwierdzono, te włamy
wacz (lub włamywacze) nie zabrał 
z koścloła innych bardzo cennych 
przedmiotów z materał6w szla
chetnych, m. in. naczyń llturgicz-
nych. -

Skradziono obrazy: obru o wymia· 

d.lowano kilkaset „Polonez6"'„, 1 sa
mochodów clę~atowych „Star" I 
'„Jelcz" oru 16S eamochodów clęia
rowycll „Skoda-Liaz''. 

KOMPUTERY W Pll!ZEMTILJE 

11 bm. w Szcnclnla rozpoczęły aię 
trzydniowe obrady IV Krajowej 
Konferencji Naukowo-Technicznej na 
temat zastosowania komputerów w 
przemyśle. Uczestniczy w niej blisko 
łOG 1pecjalist6w reprezentujących 
ołrodld naukowe i zakłady przemy
słowe z całego kraju. 

NALOT LOTNICTWA IRACKIEGO 
NA WYSP~ CHARG 

Jtzeeznlk wojskowy Iraku ołwtad· 
esy!, lt 111noloty tego kraju prze
prowadslly w bodę „niszczący" a
tak, dzt1w111ty od 15 aierpnla, na 
najwlcikszy lrailskl port praeładun
kowy ropy nattowtJ na wyspie 
Chars. WcztłnleJ Bagdad polntormo
wał, te lotatctwo trackie zaatako
wało we wtorek wieczorem u wy· 
brzeły Iranu „dut.y obiekt mor
ski". 

EKSPLOZJA BOMBY 

N'a terenie dworca kolejoweg& w 
Kassel (RFN) eksplodowała we wto
rek wieczorem bomba umieszczona 
w bagdu przesyłanym pocztą. W 
wyniku eksplozji został ranny kie
rowca att1bulansu pocztowego, który 
przewozu paczkę z bombą zegaro
wą. (Opr. ZG) 

rach 3.75 x !.~2 m - olej Jl& pl6t
tnic, barok z 1720-1730 r„ autor Mi
chał Wlllman przeclstawlaj~cy „Chry
stusa błogosławiącego kobietę" o
raz obraz w kształcie elipsy o łre· 
dnlcy 1.37 x 1.06 m„ olej, na płót
nie pędila Michała Wilmana r; XVJ)'. 
wieku przedstawiający św. Walente
go. Oba obrazy wycięto w całości & 
ram. 

ZniuCJ:ono natomiast ł dallZ• 
brazy. 

„ 
Energiczna śledztwo w tej spr•· 

wie prowac11'.i Wojewódzki Urząd 
Spraw Wewnętrznych we Wrocławiu. 

WUSW we Wrocławiu zwr•ca 1141 
z gorącą prośbą do społecztństwa w 
celu udzielenia pomocy w odnale:de
niu sprawców tego zuc1nvałego wła· 
mania. Wiadomości w powytszej 
sprawie przy zachowaniu całkowitej 
anonimowości motna zgłaszać do 
Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wew
nętrznych wa Wrocławiu nr telefo
nu 40-36-6~ lub kalldej innej jedno. 
atkt 'MO. (PAP) 

„Opolanin" 
wyskoczył z szyn 

Na szczęście nic slę nikomu nie 
stalo, ale od 9 do 13 trwała jednak 
przerwa w ruchu. Przycz:yna? -
na trasie między l\fakowem a Dą
browicami Skierniewickimi wyła· 
mała się górna część (~~v główka) 
szyny kolejowej, na skutek czer:o 
wykoleił się wagon bagażowy po
ciągu „Opolainin", jadącego 2 Opo
la do Warszawy. Na kilka 1rodzi11 
uruchomiono zastępczą komunika
cję autobusową, a dla pasażerów 
„Opolanina" podstawiono tzw. jed
nostki trakcyjne. (ab) 

Zmarł 
Henryk Panas 

Il bm. zmarł w Olsztynie w 
wieku 73 lat Henryk Panas - wy
bitny literat, publkysta. pedagog ! 
działacz społecznego ruchu kultu
ralnego. 

Redaktor depenoWJ ZOFIA GUTMANOWA Redaktor łechnlcz111 JERZY BARSKI 



Pierwszy badacz Tatr 
Przed 110 laty wędrował po 'l'atrach Stalliaław Słanie. ParokrotJl7' po

byt w tatrzańskiej krainie w latach lSOZ-1801 1tcqce10 w6wau A lat 
OJca Geolocll Polskiej - by wymienić tylko ten Je4e11 • licznych tytu
ł6w Stanica - trwał 1,cznie kllkad:&leal,t dni . I zaowocował przede 
wszystkim a!ynn' kslęg, „O slemlorodztwle Karpat6w, l Innych 16r 
i r6wntn P11lskl". · 

W 180 rocznicę 1ł6wneJ wyprawy Stanlalawa ltuslea przypomntJmy, 
łe 6w pionier taternictwa - uprawlane10 w eelaeh naukowych 
był m. In na Krywaniu, Sławkowskim Szczycie, Łomnicy, w wielu. 
tatrzal'isklcb doltnach. J przybllłmy - bodaj we frasmenclkaeh - ta
trza:ńskle pisarstwo uczonego. 

Oto cytat s dzieła „O zlemlorodztwle Karpat6w<1 „ ... w aamlars• Wlli
•c1a na Krywan wyazedłem z wsi Walca dnia li alerpnla 1805 roku.,. W 
pięć godzln na wysokości, gdzie Jut lasy uataJ2', a tylko •I• jeszcze 
po skałach kozodrzew płaszczy, wyszedłem na najpierwszą Jtrywanu 
1Jpłazę, znacznie na południe wysuniętą. Jest to Jama, czyli Jam.lee Kry
wanu o4 g6ral6w swany, cztery tysiące kilkaset 1t6p wy1okoścl ... ". 

Stanie - patrzył ""ba Tatry oczyma mędrca - 1yna epoki! „TU natu
ra martw,, amutn111 ... Stracone razem te wa:ayatkle JeJ cudne dzieła. 
NI tu maku przemysłu, n1 •1adu rozumu ... Jest to hńat 1tary, ponury, 
nieutyty, chropawy, Natura czyli nie łmle, czyli nie może, ant 10 nie 
uzdabla, ani rozmaici, \Vłr6d tvsycb skal!lk i natura 1ama łysa I zimna. 
'l'u zdaJe •lfl spotkać pierwsze na naszym •wtecle 01tatecznoicl kra:ńce. 
Ow koniec, gdzie wszystko martwieje. gdzie aame tywioły rzędsleJ, ... ". 

Jakie dalekie 111 te wyznania od p6tnljazych romantycznycb, zachwy
t6w nad urod, Tatr, nad bogactwem przyro4nlcse10 łwlata 16r. Sta
Hlc - romantyk pojawta się Jednak na azc,yci• Łomnicy, 6wcse•nt• 
ltrapaklem Wielkim swanym. Stanllław lltaszlc napl1se w patrlotyca
nym unle1ienlu: „... na zaeh6d I p6łnoc at ku morsom rosle1aJ,c• •lt 
r6wntny 111 moJ11 0Jezy1t11 krain,. Po niej rozpo•clera •lt naJezdnlk6w 
cwałt .••. Wy, ogromne crobowlska przeszłych wlek6wl Wy, najtrwalne 
pomnlkt dla wlek6w przyszłych, w nled111tępn11 w:1nleaion1 wyaokołć, w 
oblokach utykaJ11c wasze szczyty, wy! uchowacie nlnphne lmlt Po
lak6w. :tadnym paltem ludzkim nledostunione. wy sachowaeie ten 
maak I podacie to wiekom naatępnym łwtadectwo, te plerwny •• na 
tych waszych wystryr.błych ttan~ł rypach, był Polakiem ... ". 

Jut wkrótce zobaczymy w łódz. 
kim Muzeum Archeologicznym i 
Etnograficznym (a miejmy nadzie
ję również w kinach) barwny film 
ki-6tkometratowy pt „Łócłt ataro
tyma" zrealizowany w WFO na 
zleeenle Federacji Stowarzyszeń 
Kulturalnych l wcpomnlanero mu
zeum. 

Zestawi.ni• nuwy mi..ta, ktW„ 
ro zasadnicza historia ma zaledwie 
ato k!lkadzlesl4t lat u atarotytm.oł
eł11 wydaje się r.askaJruj,ce, ale 3est 
arodne z prawd,, cho~ ŁócU !est 
termlnł!'!D umowuym dla ezathw 
fdy takiego miasta, • 11.awet I wal 
jes~ nłe było._ 
In91'!rato~m uwłecz:nlenla 1la tał

m!e filmowej wykopallck archeo
logicznych z tere-nu Łodzi był doc. 
dr hab Andrzej Mikołajczyk dy
rek.tor MAfE w Łodzi. Instytucja 
ta ·od prawie /JO lat bada ł ubez
piecza ujawn!one w rótn:vch C1!ęł
clach miasta obiekty pradz!efowe 
łwladeząl!e o oobycle w tym miejs-
eu rótnycb l?l'U1> ludzldcb Zabyt
'ltl 'kamienne. 'e:o§ciane, gliniane, 
telazne. brązowe I srebrne mówili 
o ludziach. tyj11cycb tu od środko
wej epoki kamienne! at po łred
nlowfeeze. 

Fnm \)raybllta wie~ e nłeh I e 
eza&ach, w których iyll Autorem 
scenarluua ' retyserem jest Mi
chał Nekanda-Trepka a Warszawy, 
zdjęcia 111 dziełem Marka Guza z 
Łodzi, a konwltan.tem fest dy:r 
Andrzej Mikołalczyk. (IL .J.) 

W FILHARMONII 

Muzyczny 
start 

Zapól J'łlharmonll ŁcSdzklej · 
Im. A. Rubinsteina zaprB!za na 
lnauauracyjny koncert symfo
niczny. Poprowadzi go kierow
nik arty1tyczny FL, znakomity 
dyrygent I kompozytor AndrzeJ 
MarkoWlkł. 

l!loli.tlł będz.i• wlolonosellsta 
AndrzeJ Bauer. Artysta ten, syn 

MEANDRY EDUKACJI 
TJm razem bedzie mowa o 1typendiach. 

Na wstępie ·'D8re intormacli oaóln.vch. Otóż 
ucznd.ów szkół różnych stopni i typów 1est 
w calvm kraju oonad dwudziestokrotnie 
wiecej niż studentów wszystkich nU?YCh 
wYższvch uczelni. Natomiast na atYi>e-ndiia 
uczniowskie wvdaie sie co roku kiwote 
mniej wiecej dziesieciokrotnie nitsza nii 
na tzw. oomoc materialna dla młodzieży 
akademicki.el. Jest to rażaa. nierówność, 
by nie rzec - niesorawiedliwość. 

W całvm naszym systemie edukaeU -
od orzedszkoli PO wvższe uczelnie - nd 
lat toczv sie bata1ia o pieniadze. Podwyż
ki pl~ wvwalczvli sobie wsz~·scy nauczy
ciele. zarówno oświatowi. jak i akade
miccy. Rewaloryzowane sa też ołaoe tzw. 
Pracowników ..obslulti. Młodzież akademic
ka uz:vskalą t>Odwv:bke stypendiów l 1.n
nych świadcr.eń. Pokonani t'la placu boj':! 
pozostali t:v'lko uC7l?ldowie --.cupa WP?"aw
dzie nahicznieisza. ale nalslabsu on?a:n!l.
zacYlnie. bez „orefa" zwipkowego. 

Stypendia uc.zndow1ki.e nie mtleniane od 
lat, maja d~ł wartość zaoła symboliczna. 
Najwy-ższe wvnosi 840 zł. zd nalnimr.e -
zaledwie 230 zł. Przy dzisiejszych cen.<ich 
1 lrosztach utrzymania •• to kwoty . .roz
rywkowe": ze stypendiami studencldm1 -
klllrutY'liecznYIDi - nie ma co ich oorllw
nywać. W mLn!onym r<>ku ukolnYftl mr9 
aymboliezne a~dia nobleralo ..,, iraJu 
zaledwi• 31T tys. uczn.łów. czyli n.l~łr..a 
5 proc. młodzi.erb m:kounet Dla l)Or'Ó'lm&
nU. dodajmy. te w clrołach ~ 1 
nomoey materl~ ltonvst• eo cłrwrl -
traci atudcmt. 

Z eałe11o telOl'OCmeJIC) bwlietu ..,, kwo
el• około 3~0 mld d. na .typendla ucs
nlowskie resorl oilwiaty 'Pt"ZeznaCIZ.Ył 2 mld 
Tl. zaledwie ułamek prooenta. Na wiece1 
1ednak resortu oo orostu nie stać. 1c:.ko 
ie ubou oświata cudem tvlko 1akoł wla
te przvsłowiowv koniec ~ końcem. Bade
rv finan~we nie oozwalaJa oodWYłszYĆ 
1tyoendiów uemfows.k:ich. mi teł ob1ać 
oomoca materialna wiekszeJ liczby ucz
niów. 

Wprawdzie Mtnił'terstwo Qjw:iaty i Wy
chowania od lat atara &ie zreformować 
o~wiatowv system stypendialny, ale - jak 
dotad - bez oowcxhenia. Jak w swoim 
czasie Informowaliśmy, res.ort ooracował 
lu:l nawet projekt nowe!lo. POdwvższajac 
stawki mniei wiecei dwukro·tnie. czvli ·w 
,;umie niewiele. Ale nawet na wPr'.lwa
dzenie owvch skromnvch korekt brakło 
o!endedzY - kwoty drobnej - 2 dodatko
wYCh mld sł. 

I mld d to _._,,. O,Clll 'l!ll'Oe. lłedmto
blliomnwteo ~ dochodu narodo
weso. Otwt.fa Jednak tych Dien!edsv nte 
otnJmałia. Postanowieniem Prexrdlum 
Its.,du • u.toi>a" 11184 r. iwort Mw!aty 
włnien OW9 J mld Eł wn!OllPOd~ t 
wtamY'cll hodków. 1e.4li chee W'Dl"OWadzl~ 
ooWY sYStem stypendialny, Z cuieo. skore 
owe włamie hodlld •• o tyle n!ewywła.r
czai~ na bletace WY'datki. ie konieczna 
okazała me ~okra1owa akc1a .• filantro
ołJna" na rzecz ołwiaty, nod hasłem Na
rodoweseo Czynu Pomoey · SEtole? W tvm 
wzttedzie jednak wYtnlenione 'l)OStanowie
n4• Preadirum !\za.du ni• l)()dało ładnych 
1eneownych 'W'llkartJ6wek. 

kompozytora l teoretyka •'"-· 
zane10 z łódzkim •rodowłakiem 
muzycznym Jerze10 Bauera, jest 
absolwentem naszej Akademii 
Muzycznej, laureatem I nagro
dy na Ogólnopolskim Konkur
sie Wiolonczelowym w Pozna
nlu-83. Został td wyró!nlony 
podczas Międzynarodowego Kon
kursu Praska Wlosna-82. 

wie" oru a. Monlunld: aria 
Stefana •• .,Straan„o dwona" 
l aria Jontlta 1 „Halki". 

Zaprau&mJ' satem aa ll:oaeer
łJ' w pl"łek, 11 bm. • rodz. t• 
I w IOboa., 1ł bm, e pela. 11. 

I tak .-orawa retormy avstemu stypen
diów uczniowskich . .spadła z tapetv" Cóż 
dzieci i 'rvbv - iak powszechnie wiado· 
mo - itlosu n.ie maia. nie maja też ~llne
ito zwiazku zawodowe~o ni zrzeszeni;i 
broniaceito ich interesów. Komitet do 
Spraw Dzieci. Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci tudzie:l ws~tkie inne organ1z~cje 
.sojusznicze" taktownie sprawe nrzem'l
::zały. ch-0ć POno wszvstki.e dzieci sa na
sze ... 

Czy nie ma sPOSobu na rozwiązanie te
li!o nabr.zmiałe!lo problemu? Skoro mam·1 
Narodowy Fundusz Odbudowy Sblicy. 
Narodowv Fundusz Ochrony Zdrowia. a 
nawet Narodowy Fundusz Kultury. może 
hv tak powołać jakiś Narodowy Fundusz 
Edukacji? 

Wlat!ciwie poczate'k został ju:l zrobionv. 
W ramach Narodowego Czynu Pomocy 
Szkole orzewidziano wiele różnych tl)rm 
materlalneJeO wsparcia ojwiatv. m. in. do
tacje. Rzecz w tym. :le 1eśll naii:><>wainiel-
11 lllXll!llot'ZJ' - zakłady waey - Rchca 
M"ze<k~ Ja·lclekolwiek fundune na oś
wiate. Jednoezdnłe musza zaołacic! słony 
ooda~k od owej „dobro~" - do
kładnie odwrotnie nlł w całvm C}'WiUzo
wanym •wiecie. •d&ie takle ,,JlrZUtki f!~an
troP!Jne" l>l'Oeentula ulirami nodatkowymt . 
Jaik to WYmrllłł 1tary Rockefeller. 

M~n!ater Nieckarz nie chee 1ed.niak Jlfnie
nłc! owych bemenaownY'cll ~sów f i -
111.ntro'DHno-flna.nlowTch. obaw:ła1a.c sie 
zbyt dut.e1 obnitkl Wl>łY'wów a T>Odatków 
i CZ(IŚC!owej utraty kontToli nad ~alem 
dochodu naro&>weco. Nie l)odz!elam Olbaw 
oana rnlni8tn. choełd ..• 

Czv tak watna lt>Ołecmłe IP?'M'a jak 
edukacla narod-owa rzeczyW!k!e muę 
opierać '1e na fllantro1>U? Czv owych 2 
mld zł n!e dałoby me wv!losoodarCYW;:ć 

/ no. s wołvwów al"CYbo«at.ello „Polmosu"? 
Do teco nie potrzeba nawet przeb!egłośd 
Rockefellera, WYStarczy tzw. :r.idrowY. chto
psld rozum. 

ZBIGNIEW 8. NOWAK 

W koncerde Inauguracyjnym 
wysłl\pi talde tenor Janusz Ko
walski, laureat nagrody mlni-
1tra kultury I sztuki w Kon
kursie Wokalnym tm.. J. Kie
pury w Krynlcy-84. W progra
mie: U\vertura do opery "Dwie 
chatki" K. Kurpińskiego, pra
wykonanie Koncertu wtoloncze-

A we wtorek. 1T bm. o soda. 
11, n.prezentuje Ił~ meloma
nom Monlka Roaea. Redtal cho
pinowski będzie przedsmakiem 
prezentacji, do jakiej młoda 
wykon.a wczynl przyiotiowuj• 
1łę a okazji XXI Międzynaro
dowego Konkursu Planistyczne
go Im. ChopJna. Tegoroczna ab
solwentka Z6dzklej Akadem!f 
MuzyezneJ w klasie doc. T. 
Chmlelew11klego, laureatka III 
miejsca w Konkursie Im. K. 
Szymanowskiego l Festiwalu 

Malarstwo 16dłlk!e10 ańyaty-pl.a
ałyka TadeWIU Majdy nie jest 
.nam, łodzianom, obce. Pamiętamy 
np. je10 - zaprezentowany przed 
dwoma lab' - cykl obrazów 
.,Ł6dt - portret miasta" Miasta 
robotnlczeto, o ()9()bliweJ perspek
tywte I koloeycle ulic, przez któ
re przesuwa 11• tłum ludżt, łpie
llZl\CJ'Ch do pracy_ 

Jest jedma tylke osoba: sam autor, 
utrwalony n.a płótnie w rfuych 
sytuacjach l nastrojach. 

ZW'iedujl\CY wyatawę okrełlaj' 
ekaponowane tu obrazy Jako „auto
portrety". Ale może niezupełn.le 
słusmle. 

..Bo - preeyzuje to um twórca 
- Jr. byłem tu tylko obiektem 
pr1ękazuJ11oym rółne nluanH psy· 
ch!Mne osłowi eka", 

!owego J. Bauera, poemat 1ym- Płanl11tykl Polskiej w Słupsku, 
toniczny M. Karłowicza - jest obecnie 1typendy1tk11 To
„Stanl11ław I Anna O~wleclmo- •warzystwa fm. :r. Chopina oraz 

---------------------------------------- ministra kultury i sztuki. W 

Obeell!o w Saloni. lzituk1 Wllp6l
czHD.ej (ul. PlotTkow1ka 86) ogll\
damy luy cykl jego olejnych por
tretów. Tym jednak razem nie ._ 
to portrety ulic I domów, lea_por
trety ludd, a raczej portrety czło
wieka. Modelem bowiem powtarza
J.lłcym 1lę, jak ZDaezlłCY tefren, 

Dodajmy od siebie: człowieka 

Teatr „Univarius": „MIZERIA" 
programie jaki zaprezentuje, 
znajdzie ałę m. In. Nokturn 
E-dur, Mazurlrl oe. 50 G-dur nr 
1, As-dur nr 2. cłs-moll nr S. 

(rs) 

t.łsty lltanlslawy 
Przybyszewskiej sta
nowią materię lite
racka widowiska 
;trzygo~owanego przez 
Teatr Estrady Ł6dz
kleJ .. Unlvarius". 
Autorem adaptacji I 
re:tyserem Jest Ry
szard Blgoslńskl. o 
tym Jaką była ta 
pisarka , I malarka 
(:tyJąca w latach• 
1901-1935), jaka by
ła jej epoka urze
konywać będzie 
wcielaJąc się w po-
1tać Przybysze w· 
sklej t>OPnlarna ak
torka Anna Choda
kowska. 

"'remlera w ponie
działek, 19 bm. o 
eodz. 19 w sali Klu
bu Estrady „Test" 
ul. Narutowicza zs. 

fr•) 

Jedenaście lat po ,,Potopie" 
(Dokończeni~ ze i;tr. 1) 

wieczór I noc czeka nu jeszcze 
projekcja „Jutem przeciw" Andrze
ja Trza&a-Rastawleckiego, filmu 
polecanego przez tych eo juil 10 
oglądali i „Pismaka" - rei Woj
ciecha Jerzero Hua. 

Mijają kolejne spośród 11 1odzln 
.konkursowych projekcji, a te znacz
na część tytułów to propozycje 
premierowe. więc widownia jest 
zapełniona . Za wcześnie by snuć 
rozważania o· kształcie najnowsze
go polskie10 kina. To już 11 lat 
po „Potopie" - po głównej na
grodzie dla tego właśn.ie filmu u
znanego za 11ajłepsay na pierw1z711l 
fdański!m ffftiwalu - 1974 r. W 
podsumO'Wan.lv. dokoll&ll,.m a oka-

:r.ji 4G-lecia kl.nematog.rafll ten ty
tu2 u.plasował się na trzeciej po
zycji po „Krzytakach" I ,;w pu~ 
1tyni I w puszczy" (a obejrzało 10 
26.426 tya. widz6w). Czy w kolej
nym podsumowaniu, a półwiecze 
kl.na blisko, który6 a filmów dzlł 
oddanych widzom zdoła zaznaczyć 
mocne> swoll\ pozycję w wyobrd
ni? Rozwabnia nad potrzebą po
dejmowania tematu współczesne
go, n.ad kinem popularnym, które 
ma być jednocześnie aimbitne, nad 
kolejnymi tytułami filmów o cha· 
rakterz:e muzycznym mają nieu
stan.n!e filmowe przykłady, ale jak 
mÓWI w wywiadzie WJ Has: 
„Watne jeM tylko, co odczyta z 
ekranu wlds""• a :lo właśnie. 

llENATA IAS 
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Jeśli sastanowł6 11.ę 4lacser• łnewe
ryt trafił w Polsce na rrunt tak clale-

. ce podatny, U stał 1lę w dwudzieat•
leclu międzywojennym wiodą°" teohnl· 
ką nowoczesnej sztuki rraflcsnej, wypa· 
da powjed:dec'i, te sprawiła to przede 
wszystkim jego warsztatowa łatwość, 
nieskomplikowany sposób obróbki I re
produkci.il. Miękka deska cięta wzdłui 
'łojów lub płyta rosklejana z poprzecz
nie ciętych klocków bukszpanu czy gr~
~zy, kilka dłut t rylców, kostka do ob1-
Janla farby na papierze, były pned-
1niotami o wiele łatwiej dostępnymi ni:i 
kamirń litograficzny, płyta metalo~r. i 
prasy. Uczelnie artystyczne przed p1erw
sz~ wojną w swoich programach prefe· 
rował„ naił" wszystko malarstwo i nie· 
trudno to wytłumaczyć celami . i ambic
jami polskiej sztuki we wszystkich trzech 
zaborach. Pejzaż, temat historyczny, na 
koniec portret, były zapisem świadomo
ści narodowej I narodowej pamięci o 
wiele łatwiej wymykającym •ię _kontr~-
11 cenzury nit Inne rodzaje tworczośc1. 
Znaiomośi' warsztatu graficznego była 
więc bardziej niż 'kąpa i Og'ranlczała sir; 
lło trchnik najprostszych, tym bardzlt"J 
te od połowy XIX wieku królował wla· 
śclwle niemal nlcpl'dzlelnie drzeworrt 
•prowadzany przede wszystkim do fun
kcji llustratorsklt1h I Imitatorskich (ko
pl11 brazów) w 1pentanlcznle ro11wljaj11· 
cym 1h1 ozasopiłmłennłołwlt. Il kelel łw· 

_, 111"'" •rełalleJl łnew•nh. a 
wl„ w1rr.łn1 1ou!&ł na l'JIOWmkr.;r.r
ł71tę n1lł proJell:łoclr.we• oraa kopi•t•· 
clrseworyłalka • Jednej ałronr poswalał 
arły1tem ar. 1webo4ne karayałanlo • ł•J 
teehnikł 1tea potrse1tJ' epanewanla jej 
łajnlk6w, a 1 łrqlej wyk11tr.łoił l1C11· 
nyoh I br.rclse 1prawnyoh rsemleilnłk6w 
wyolnaj~oroh w ll:IMkaeh drewnianych 
podawane w11or1. 

Dnewerył, -Jsłarwa łeohnlka 1rafł· 
czna (1tan1r. była teehnlka kamieniory
tu), wynalazek olerplhvych Chińczyków, 
w Europie znany ocl XIV wieku, uwa
żany za prokuraorr. łrukaraklej c:ioionki 
opartej na druku W)'pukłym, eksploato
wany bez miary w X1X •łuleolu pruz 
prasę, Jako wygodna forma Ilustracji, u
stąpi6 mU1lał na kenleo fotomecL.-nle1-
nym metodom repredukejl. Uwolniony 
jednak od funkojl usługowych atał się 
na przełomie wieku XIX i XX techni
ką aamodzieln~, chętnie upnwlaną nie 
tylko przez sawodowyoh rraflków (pier
wsi byli r.ng"lelscy prerafaelici), ale r6-
wniet malarzy t n:eitbiarzy. Artyści •Ił~ 
kryli w nim bogactwo kombinacji czer
ni i biell I nleorraniczoną możność wy
rat&nla Idei 1połeczno-politycznych 1 e
g6ln tudzkich, jak również swoich ken
cepoJI artystycznych. U podstaw nowo
ose1nego drzeworyłu lcty zainteresowa
llle •łuk" jr.peuk, I chlń1k11 w osiem-

łl1Mllłł1* lata• •1tł...... .t1llffla I 
pł6nleJu• nakeJa •• lmpre1Jealat1•11\ 
Jedn01łronnoł6 wiclsenla łwłała. Pułim• 
pHIJonlam ałał się łlr. clrseworytu abl· 
t:rm traktem (Ga1l1ułn, B1laeh). Ek1pre1-
Jonlam malasl w kaylorrałłl wymarso
nr wprHł łroł•k wyraau. D.koraoyJn• 
zeatawr ezel'DI I 1tlell, lałw„6 1łyllllr.· 
cJl, apro11osenla fermr - w111y1tko t• 
dollkenal• ar.dawał• się łe rer.lisaoji pro
rram11 arłyałye:mese W7•uwane10 pnes 
grupę „Die Bruolte". Z kolei w nwe· 
luoyjnej Rosji latwoł6, do1łępnoł6 I 11yb
koś6 realluojf tej techniki, uczynity • 
niej wlod2'0Y rod1aj grafiki bardzo pr1y· 
dałny w ulotkach agltaoyjnyoh. Po drae
worył •lunęli taltte prekunerzy awan
gardowych pr11:cl6w w nt1lff • Jtanłin· 
sky'm na nele. 

H!1terlr. łrs•W•?Jł• w J:arapłe pNlr.· 
da wiele wynerpuJ11oyoh epraoowań nau· 
kowyoh. W Polsee ar.jmewano się do
tyohoza1 prteda wny1tklm badaniami 
nad drzeworytem ludawym I XIX-wiecz
nym albo epraoowywr.ne łwórezoś6 po
szczeg"ólnyoh arły1t6w parających 1ię tą 
teohnik11 lub w nanep111ym wypadku, 
po11ozer6lnyeh ełrodk6w 1 crup arty
stynnyeh, Te frajmontaryeme badania, 
aoakolwłek llM111e I w wiei• wypr.dkaeh 
bardzo clobre, ale ławałf Jeclnall:oweł 
wyczerpuJ11oaJ• .„.... ••---•• 
drHwer1t. „~ ...... „ ~ 

nla obaerna m•noerana llr.r!l Groń
aldej „Nowoosuny clnaworył poliki", 
•b•JmuJ11:ea okre1 de 1945 roku, bogata 
w trdoi ir64lowe, wladomołel biorra
flano · • arły1łr.eh, lhr.raktery1tykl loh 
łw6ro1ołot t ce l1totna - bogaty I clo-
1kenal• dobrany - materiał lkonocra· 
finny. Publlkaeja ła tym bardziej sa· 
ałucuj• na praypomnienie, te Jak po· 
wied:deIUmy, drzeworyt naswa6 można 
polsk11 techniki!: Jrr.f101n11 ZO-lecla mię· 
dzywojennero. Ponadto pomleuczono w 
niej wiadomości 111 twórcach jn:ll zapom· 
nianych, którzy jednak w rozwoju drze· 
woryta nowoczesnego odegrali lstotnit 
rolę. 

Pl'S1'd•laby 1lę powałna I obszerna m<>
norrafir. omawiajl\e• takie lata po ·1945 
roku, a takie albumy artystów, którzy 
na trwałe weszli do historii polskiego 
drzeworytu: Skoczylasa, Niesiołowskieg"o, 
Hulewicza, !Uakowsklego, Chrostowskiego, 
Bartłomiejczyka, "'yrowicza, Killera, Ku
lisiewicza, Jarmuszkiewicza, Bandury, 
Panka. To przecież kawał historii pol· 
sklej 1ztuki, to wartości trwałe, o któ
r..,.ch warto i trzeba pamięta6, bowiem 
ił6 naprzód nie znając własnej tradycji, 
bogaetwa lat przeszłych - to jeno błą· 
dzenie po omacku po bezdrożach l pust

kowiach. 

ANDRZr.r ORUN 

cl.rpl,ee10. .Albowiem Wpiracj11 
lkom1>0nowant. te10 cyklu były 
11!edoma1ania flzycme autora. Mot. 
na br teł to zw111zane z osobisty
mi przetycłaml artysty obruy o
krełll~ jako ,,atud!um ludzkiego 
cle?1p!enla"'. 

Ale cierpienia swoje ujawnia 
sportr..towany raczej statycrole, 
bea Ich 1wałt.ownego demonstrowa
nia, bez dyuamf.cz.nych buntów, leci 
rówuleł ł bes teatralnego patosu. 
Jest w tym raczej fllozof!ezna re
zygnacja I pokora podpor1!4dkowa
nia •i• wyrokom losu. 

W tym teł kierunku rozbudowu
je artysta potrzebntt tu środki, 

przy ezym zagadnienia formalne 
potrakitowa.ne li\ raczej drugorzęd
nie, ale bynajlllillej nie po macosze
mu. 

aam, postd modela,, utrwalo~•ł• 
w r6tnycla nastrojach, ,.rzuca" Ta· 
d.eiua Majda n& blalo-!ółtawe tł.o 
moaotOIMlo, jak we1etacja chorych,, 
Jlft7kuąQ D~ de apitalll„o . 
ł6łM. 

„Ta 1'71ława 11.ie ehce upewu. 
11.fll:oro poueza6, i.ez s pewnoścl11 
moto skłoni~ do refleksji" - pisze 
w 1woim lntere1uj14eym komenta
rzu AndneJ Majer, 

I tak · jHt r:teczywlścle: a reflek
sji i.fch może być bardzo wiele ..• 

M. JAGOSZEWSKI 
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WSPOŁPRACA POTRZEBNA Rajd niepelnosprawnyeh 
OBU PARTNEROM 

(Dokończenia ze str. 1) przedstawicieli polskiego przemy.Hu 
ty elektrotechnicznej zdecydowa- z wystawcami austriackimi. Owo
nie odstajemy od poz.!omu iwiat.o- cuje to wieloma porozumienia-mi 
wego. kooperacyjnymi, .i:J:ówule między 
Wiedeń jest doskonałym miej- małymi i śl'edniml przedsii:bior-

1cem kontaktowym dla kupcow I sfwami pol6.kimi ł au.striacklmi. 
przemysłowców. Wyniki obrotów Re>zwija sit: również współpraca 
handlowych między Pol&k\ I Au· obu krajów gd.y chodzi o rynki 
•tri<l w roku ubiegły·m apowodo- trzecie. DQtyczy to głównie eks.
wały, u ikraj ten jest obecni• na- portu usług montażowo-budowla
szym trzeoltm partnerem, po RFN nych oraz gotowych obiektów prze
ł Wielkiej Brytanii wśród krajów mysłowych. ZwiĘkszają się (wciąż 
zachodnkh, a siódmym partnerem jeszc~ n·ie w pełni wykorzystane) 
coapodarc:r:ym w iwiecie Równleł możliwości eksportu usług traM
~·yni.ki minionych ośmiu miesięcy portowych dla firm austriackich -
bleiłjceco roku napawają optymiz-. chodzi tu przede wszystkim o tran
mem. Pozwalajl\ przypu1z.cu.ć, :i:e &port ruidy ze Szwecji dla zruine
te-goroC7.ll.• obroty będ<i wyższe od go koncernu chemicznego Voes
rekordowych uzyskiwanych w sto- Alpine z Linzu, . z którym łaczą 
1111nkach dwustronnych w końcu nasz kraj wieloletnie kontakty. 
lat . aiedemdzie.slątych, co oznacza Po czterech latach reaktywowa
a.i lifl-1prooentowy wzrost w sto- no pulsko-austr iacki komitet współ-
1unku do roku 1984. Do &topnio- pracy z portami morskimi, 7..aś 
~to odz.y.sklwłn!a przez Polskę przy run.basadz:e PRL w Wiedniu 
pozycji na rynku austriackim przy- dzlala Zespół ds. Nauld i Technl
CEyniły a!ę: z.nan• I uznane 1ta- ki, który zbiera propozycje wspól
DJDwlsko Au.strl1 w trudnym dla pracy firm z obu krajów ora.z lron-
1W1Zeco kraju okrecle, porcmunia- frontuje partner6w! WMystko to 
rli• parafowane w czarwcu o pn:e- powoduj-, że kontakty przemy-
łofleału l!Płat polak.le10 udłuienia, alowców 1 hindlowców zarówno 
lclłóte to au&triaekl part.n.er podpi• polaklch jalt 1. au.triaekich na 
aał jako pierway a l'7 krajów - Międzynarodowych Targach ~ie
czlonków Klubu Pary•kleco. Itil- demkich .nabieraj~ rumieńców. 
kana.ici. dni temu }:u.tria udzie- Polska obecność w Wiedn.!u może 
lH.a nam również, jako plerwazy być o.kazj\ d<i promocjl nuzych 
kraj .zachodni kredytu 1waran~ wyrobów, a ponadto powinna 
wanego przez rqd w wy90koki pn:yezyni6 •illł ao poznania w ja
(() mln dolubw. Ber. w•tpłenla kim stopnill.1 rynek naeze.go u
prayczyol Ili• to do amur.neio wuoetu chodniefo partnera je.st w trta~ 
fm.portu s tefo krata, uró-wao w wchror11116 awiękwzony enport z 
roku bteqeym jak l pny-..łym.. natt.ej .trony. Dotyczyłoby to 
Nte.tety, 11.ł• .mcr.tna tep jeep.cze polakieJ odzle:iy dziewiarstwa I 
powłedzleł • pol&klm eDpe>rcle, tkanin, aemlwt.lr trr:eba przyqa6 
rl>wnowat\eym nur. ulrup7 w uc.zclwie - •yW.eja w tym u.a„ 
Austrii. Jest to m.ln apowod-a- Ile lll• pnldctawia •I• d>yt r6to-

Z. Ch. 

Londyn 
Rajd rowerowy dla osób nie-

pełnosprawnych na trasie Londyn 
- Warszawa już od trzech dni 
przebiega po z.iemiach polskich. 
Biorąca w nim udział grupa człon
ków angielskiej e>rganizacji Cere
bral Palcy 0verseas przejechała 
już ok. 400 km - przez Anglię, 
Francję, Belgię, RFN, Czechosło
wację oraz południowe wojewódz
twa Pol.ski. Od Kudowy towarzy
szą im na rowerach osoby nie
pełnospra,wne z Polski. 

Po dniu przerwy we Wrocławiu, 
wypełnionym zwiedzaniem miasta 

·Warszawa 
i spotkaniami z młodzieżą polsk11, 
w środę uczestnicy rajdu przybyli 
na teren woj. kaliskiego. Kolejne 
miasta etapowe - to Sieradz, 
Łódż, Głowno, Łowicz i Sochaczew. 
Organizatorzy rajdu zapraszają do 
udziału w nim wszystkie chętne 
osoby niepełnosprawne jeżdźące na 
rowerach. Wystarczy xgłosić się w 
jednym z miast etapowych do za
rządu TPD bądź komendy ZHP z 
zaświadczeniem lekarskim stwier
dzającym zdolność danej osoby do 
dużego wysiłku fizycznego. Za
kończenie rajdu - 19 bm. w War
szawie. 

W polskiej flocie bezpieczniej 
Polska Żegluga Morska w Szcze

cinie otrzymała 54 pierwsze kom
binezony ratunkowe dla maryna
rzy z 500 zamówionych w za
chodnioniemieckiej firmie „Aqua
ta". Natychmiast pn:ekuano je na 
statki armatora, dla załóg naj-
mniejszych masowców .typu mt1 
,,NiewiadÓ\V" i m/1 „Jarosław". 
Marynarze innych statków wypo
sażeni będll stopniowo w miarę 
dostawy. 

( 

Jale wykazały pierwne próby 
przeprowadzone w PZM, wyposa
żenie 1tatków w te kombinezony 
oznacia prawddw• rewolucję w 
dotychczuow7ch •~bach rato
wania iycła ludxk.te10 na mon:u. 
Ubranym w nie mar1?1aroom prak-
tycz.nie nie srcrzi utonięcie. Po-
aiadaj,ey je rozbitkowie z nor-
weskleco statku ryhacldego prze
bywali w lodowate' wodzie przez 

28 godzin, mimo to wydobyto ich 
tywych 1 zdrowych. 1 

Przekazanie nowych kombinezo
nów na statkl poprawi niew~tpli
wie samopoczucie marynarzy, pra
cę na morzu czyniĄc bardzieJ bez.. 
piecznĄ. (PAP) 

USA 

Inwazja szarańczy 
Zachodnie stan7 USA 1aatakowa

ły chmary narai\<:%)'. 8trat7 far
merów oblicza •!• na mUiony 
dolarów. Jeat to najwlękna łnwa
z.ja tych owadów - nkod.nlków w 
Stanach Zjednoczonych, w ostat-

1t• w7110kłmf cłami nakładanymi wo. 
pn.n Auatrlatów na ~laki. .,,,,.. 
roby. :B~ mote w przynłołcl, 
wzorem Jlil!landll, Autrh'la .zawrze 

Kto zarabia s Polak\ umowę drwu.trann~ w 
myśl post.andwień kt6rf>j han.de1 
obu krajów pod>awiony byłby 

• e nich latach. Szar'a{icza penera zbłon a wo1n1e ry pazenicy, roślin motylkowych, 
. ziemnika6w, pmnidor6w, buraków 

barier celnyeh. Jak informuje zmchodnioniem!ec-Polska obeenoł~ w Wiedniu je.t 
awolstll odpowiedz~ na równie ak- kl macazyn „Stern", krajem, któ
tywn\ obecnośl: Auatril 11.a Mi~- ry przede w1cy-stk1m zarabia na 
&:ynarodowych Targach Pozn.all- kryzy~h bllskowscbodn.ich, w A
lklch. Pnyprunn.!jmy, lt przy !ryce, Ame~yee Łacińskiej 1 Azji, 
PoJ.skjeJ Izbie Handlu Za1ranlcuie- Jelt Brazylia, Jej przemy.I zbro
go w PoznAniu funkejonuje m.in. jenłowy - w znattnej mierze 
Klub Współpracy 'Z Au.strlit, który pr1watny - do połowy tego roku 
co ro'.lw organizuje spotkania osiągnął ju:t rekordowy dochód w 

wyso.kośd 1,12 mld dol. Produk
cja broni bruylij.11kif!j będzie 
wi~1za w 1985 r. o łO proc. niż 
w raku popnednlm. 

przemysłu zbrojeniowego rą 
bla Saudyjska, Iran ł Irak. 

Ara- cukrowych. 

Awaria kolejnego 
Boeinga 747 

Na skutek defektu ailnłka ·o 

Sucha, upalna pogoda przyczyni
ła się do niespotykanego rozmno
żenia azkodnlków. Zazwyczaj owa
dy wylęgają się z ok. 2 pTOC. ja
jeczek, zaś w tym roku lic::r:b11. ta 
wyniosła 95 proc. 

.TARPANA" 11puiedam, Tel. 
li7~11. 29780 lfE 

OVERLOCK przemyslowr - aprze-
dam. M-24-29. 29698 g{E 

wło1 od katutro!y r:nala:i:ło 1!ę 
250 pasażerów kolejnero samolotu Brazylia ttlaportuje tl! proc. pro- produkcji amerykańskiej Boeinga 

dukcji broni, w tym transportery 747, który wyatartował dziś rano 
op1.11cerzone, rakiety, samoloty, z Delhi do Rzymu. W kilka mi
d~iał~ i ręcz1'14 broń palną. Prz~ nut po starcie 1amolot powrócił na 
uzycm, broni ,,Made In Braztl lotnisko. W c:r:ssie llldowania pękły 
walczą li' przuzło 30 krajach na. wszystkie opony. Jedynie doświad
wny1tkl~ kontynentach .• , Naj- czeniu I umiejętności pilota sa
lepszyrnl klientami bru:yl!j1kfego· żerowł11 :zawdzłę~zają życie. 

CZWAąTEK. U WRZ!:SNIA 

PROGRAM I • 

11.17 Komunikaty. 11.59 Sygnał cza
aŻu. 12.05 Meg. informacyjny. i:.so 
Muzyka. 12.f5 Rolniczy kwadrans. 
13.0!T Komunikaty. 13.10 Radio kie
rowców. 13.30 Spiev;a Helena Von
drackova. 13.40 Macazyn mifldzyna
rodo\vy. 14.05 Magazyn muzyczny. 
IUS Radjo kierowców. 11.05 Muzy
ka t alttual noścl. 11.SO Pogwarki o 
piosence. 18.!0 Interatudlo IS. 1,9.00 
z kraju l ze łwtata. 19.25 Odpowte
dzl na Usty. lt.30 Radlo dzleclom: 
„Gadki ir:::a mled:z:y" - słuch. 20.00 
Dziennik. 20.15 Konc rt tyczeń.. 20.CO 
w ktlku taktach. t0.45 Józef Roth 

CHARTY dfaAR!e - M-72-TS po 
111. 29708 c/E 

szw ACZKI r.ałrudl!.I• - szyci• 
.kurtek t apodn1. 33-01-12. 

SJU 1/E 
M-J włamcdclo- ot. Stefan. -

spr1edam. T.I. IS-00-laS. 
2.1711 1/E 

Nieudane · porwanie Rozwiązania 
ambasadora Portug~łii krzyżówek 

&ZYCIE 11.a overlodt - przyjmę. Trzech uzbrojonych oaobnlk6w 
12-12-33. 297111 lfE ualłoY.rało uprowadr:łć w irodę 

IPRZEDAM dzialk• budowlan• ~O ambaaadora Portu1aIU w Libanie 
m, orrodzon' w Ka.zlm!erzu k. Lulu Gonzagę. Porywacze zamie
Lutomierska. Piotrkow1ka 82/39. nll dDkonać porwania w mo-

- 29729 łfE menele, fdy samochód, ktl>rym je-
DOBERMANY - sprzedam. 87-22-31. chał ambuador wru z małżon-

2974-ł 1/E k• przekraczał tzw. zielon~ linię 
ITOLĄRZA rencilt4 - przyjmę. oddzielaj~cłł wschodni~ (chruści-
żeromskiego "'6. 29746 g/E jańską) część Bejrutu od zacho-

AKWIZYCJĘ lłpodnl, kurtek - dniej (muzułmańskiej). Libańscy 
przyjmę. Ofuty 2975:! Biuro O- żołnierze otworzyli o(.ieA do n
rło.szeń, Piotrkowska 96. machowców, udaremniając porwa-

217a! r/E nie. Ambuador i jeco żona wy
POSZUK.UJĘ doetawców auklenek szli cało z oprHjł i uwrócllf do 

damakleh. kurtek jesiennych I wschodnłej części stolicy L!buu, 
llpOd.nL Katowlee, 124-136 po 211. w ktorej •najduje ai• ich tn7-

M80 k/E dencja. 
&PRZE.DAM ,,Skod• 108" (197i). Za
kład ku.śn!eukl, Jaracza 1. 

6643 ł!E 
!tENCISTKĘ do pYcia u 1/2 etatu 

(po fodz. 111) najlepie-j umiesz· 
kalą na Dąbrowie - utrudnię. 
Kupię maderę. Byczkow.skł, Ar
mil Cr.erwonej 7/61. 66-ł3 g'E 

POTRZEBNY spawacz. Hutora 27. 
6653 t.!E 

SPRZEDAM p!ee p:-:owy c.o. 
Sl-59-311. GSM g/E 

OPONY D-.12' n.owe 17~18M14 -
kuplę. Sl-24-02. 6657 g(E 

ZBIGNIEW Roa!ńskl ziub\ł prawo 
jazdy nr M845/85. 11666 g,'E 

Koled:ae 

BRONtSlAWOWI 
PtAZIE 

S peweclll llfOllU 

llATK.1 

'fl"FNSF nczerec• wwpAnuela 
1kla4aJ•1 

ZAll:ZĄD, ltOLE:tANKI I KO
LEDZY s ZAKŁADOW CHE· 

MICZNYCH „URANIUM". 

w łnl• U Wl'Hłnla 1111 nitu 
mnarł, przd„wny lat fi „ t „. 

HENRYK 
KA2MIERCZA1C 

Posn•1t e4b'4sł• •'• w łał'll 11 wrsełnla br. (Pl•tek) o sus. 
13 na ementarsu komunalnym aa 
zarHwi• o czym sawladamlaJlł 
po1rl\teDi w r:ł•boktm 1mutku: 

ZONA, COJUIJ.A, SYN a SY
NOWĄ 1 WNUJtl 

W •nh1 11.H.UH r. !Dllarła Ila• 
i:le pruływny lat li 

ł. ł P. 
MARIA 

GONTKOWSKA 

Po1rnb •llbtclsl• tlił w dalu 
13.o,.as r. " 1o4z. 15.eo n.a em•n· 
tarzu Jla401eszcz, e cz1•m powia
damiaj" 

PRZY.JA.CIELE 

Wyrasy -H•• w1p61HU&la 
aodzlnle • powodu łmlerct na
u:e10 4lucotetnte10 pracownika 

dda4at.1 

EDWARDA 
GRACZVKA 

JtIUtOWJncrtrO an• •U• 
COWNICY ROTELU „OllA'.h"l>" 

w ŁODZI 

Wy:ras:r H!dn••1• wap6łuu· 
eta Rodzinie • powodu btlerel 
nasse110 pracownika 

11dałal-.s 

wrestAWA 
STRUMlllY 

DYREllC1A, JJ.OL8t:AN1U l 
JtOLEDZY s BIUKA PRO.:rEX· 
TOW BUDOWNICTWA KO• 

MUNALNEGO w ŁODZI 

ł DZIENNIK r.ODZKI m ZU (111B3) 

• DKi.i. I WU"E&NIA aa. 
Poziomo: Bruktew, Bollwla, obi.ee, 

Kabul, pr1ed3mak, tak, Atena, m1-
1ja, odbicie, farsa, mniej, osm, mar
szałek, RaUIJ, earat, aktorka, tara
ban. 

J'ionowo: drałlłna, lltlep, lilak, ft
curlca, walttt, bl„k, cronostaj, Ka
mieniec, Dariusz, Ada, mlm, firan
ka. jata&an, oslloca, Marat, major. ka
nał. 

S JHflA f WllZSIMIA all. 

Poml-o: 'Wi&CIT, llkoda, efekt, p
zon, aater, afekt, tran, okraaa, 
s:i;anu, lacuna, bryaa, vono, trema, 
Tatry, Mlssa, trawa. 

Plon-o: wapat, aaseta, Jlenat&, 
hebel, ltatelr., octoja, atrapa, San, 
ró11:, asosun, Anroia, tobota. apatyt, 
uklej1, armata, cysta. 

Mape4T k1~tkowe W)l'lonwatl: 
Zbysław Domtalskl Łódt, ul. In
flancka 1112, Helena Krzemińska lAdt 
ul. Zarzewwk• 53 ,Sl, J.tarlan t.ochow
skl Franin 17a - Alek1andrów, Ma
rian Zymon Ł6dt ul. A. Struga 13,33, 
Marla Sędrynko Laicy li:. Zawiercia 
- osledlo ZMS bl. T 11%, Iwona Cy
wifuJl<a Uldt ul. :twl.rld 1/11, 1 Sad
Wiga Skrobłn Lód.i, ut. l'rsetę~ 
lł,4. 

Zl.wł•dalllłalllJ'. ... „ Cal• • 
wrsólda Ułl r„ w wte~• li lat 
1mlll11a 

L ł P. 

HALINA 
SAS1N 

..... CUllWl1'Sll 

rorrselł edb•dsl• •I• w dn.lu 
J2 wnemla br. (czwartek) o sod~. 
15.Sł • kołeiola łw. .Józefa Pr%Y 
111. J'arnej 1J w l'.odń-Rudzte. 

ltODZINA 

Hiob" - fr. pow. 20.H Z Artelem 
~a Słut.ewjec. Sl.llO Komunikaty. 21.05 
Kronika sportowa. 21.15 Wirtuoz! 
Phlllpe'a Jamesa (U). !2.DS Na rót
nych l:lstrumentaeh. 12.!0 Zanućmy 
to jeszcze rai\. 23.25 Jazzow• cranie. 

P1lOO!tA'!lł Il 

11.00 zawsu po j•denutel. 11.10 
Muzycmy non 1top. 12.00 nlharmo
nla radiowa. 13.01) Wlad. 13.05 Ser
wis informacyjny (l.). u.10 „Zr6dł& 
sukcesu" - aud. EUblety Dobrowol
skleJ (l..). 13.%0 z malowanej skrzy
ni. 13.10 Album operowy. 14.00 
Jan nie tylko dla fanów. li.et P•
mh:tnlkj I v.-.pomnlenla: J. Krecz
mar - „Notatnik aktora". 11.10 Mu
zyka na 33 l 45 obrotów. 18.00 Wiel
kie dzieła. 18.50 J. Mazarin: „Kola 
bo-song'' - fr. 20. 17.00 Wiad. 11.łl 
Roswil\Hnle zara4kl mu2yezneJ (l.). 
17.11 Aktu.alnołcl dnia (l..). tT.Sft 
,,Przed koncertem \Y J'llharmonU" 
- Inf. (Ł), 17.łł Z t:J'klu „czu dla 
reportera" - rą. (l..). ts.10 Witol
da Afelia wspominki • Jazzem 1 nie 
tylko ... " (l.). 11.30 Wakacyjny 
Klub Stereo. 11.30 Wieczór w ftlhar
rnon11. SI.OO Wlad. 11.05 Wieczorne 
refleksje. %1.10 z ltolekcjl narrań 
Henryka J.I~klewleza. Zl.30 Nas;ra
nte w1ec2oru. U.W „Zaproa:enie do 
ogrodu pieszczot" - 1łUch. s.10 Slu
cha1mY razem. U.De W. !:alewskl: 
„Pożegnanie twierdzy>' -- tr. 25. 13.20 
Nowe nagrania. %4.00 Głor.r, tnstru
mt'!nty, nastroj•. 

z Jłt:boltłm tal•• awtałl.Jllla• 
mT, te w dnia 10 wrzełnla 1915 
roku smarta, przetyw1ry l:at łł 

L + P. 

MARIA 
JANOWSKA 

Wyprowadnnle 4rol1ell -
swłok aut•PI • kaplle7 cmenta• 
na rzym..-kat. na Kurcuk&ch, w 
dniu 12 wrzełnla br. (czwartek) • 
godz. n. 

8YKOWJll w llODZtM~"!lll 

w cn111 lł wne&llła lt8J roku am.ar!, pnft7'1'Vny tu tt, aaH 
~t, OJel~c. Dlladztuł, Td6 l Brat 

' L t P. 

M~CZVStAW ADAMSKI 
wtłłlł-rk, emerJ"tOW&DJ' neczós:nawea PP „POLCAIUIO". 

•01neb e4b•4zł• 11• w 4nlu 1J wnełnla br. (pl.tek) e 104s. lUe 
poprzełlHn.y DlHlł Iw. o rods. u.oo 1 kaplicy cmentarza Iw. Fran· 
cltzlca przy al. JtzgowskleJ, o czym sawladamlaJą pogrą!ent w talu1 

ZONA, B'll'ł, SYNOWA, WNUCZJ[A, ilRAT I POZOSTAŁA 
RODZINA 

POSIEDZENIE OGÓlNOPOlSKl[GO 
KONWENTU WYBORCZEGO 

(Dokończenie ze str. 1) 

kandydatów na posłów było 207 
członków organizacji młodz1ezo
\vych, 376 kobiet oraz 353 pt·acow• 
ników największych zakładow 
przeimysłowych. 

Proponowani kandydaci na po
słów zostali przedstawieni wybor
com w środkach maspwego prze
kazu oraz na 2.261 obywatelskich 
zebraniach konsultacyjnych odby
tych w 74 okręgach wyborczych, 
w których uczestniczyło prawie 
pół miliona obywateli reprezentu
jących wszystkie środowiska spo
łeczne i grupy zawodowe. W or
ganizowanych przez PRON, przy 
współudziale konwentów wybor
~zych, zebraniach konsultacyjnych 
uczestniczyli zarówno kandydaci 
wysunięci w okręgach wyborczych, 
jak również kandydaci na posłów 
z krajowej Hsty wyborczej. Ogól
nopolski Konwent Wyborczy pod
kreślił duże :zainteresowanie wy
\iorców tymi zebraniami, w któ
rych łrednio uczestniczyło oko
ło 200 · wyborc6-w, a w części z 
nich nawet ponad 500 ąsób. Ze
brania te prubiegały w dobre' at
mosferze politycznej, atanowiły 
niezwykle ważne forum, często 
wielogodzinnej obywatelskiej deba
ty - prowadzonej na kanwie de
klaracji wyborczej P.RON - o 
najważniejszych 1prawach dla kra
ju i lokalnych spolec:moścl. 

W tywej, twórczej i krytycznej 
dy1ku1ji wyborcy wykuywali 
wielk• trosk4 o pomyślny rozwój 
kraju, o włdclwe ukształtowanie 
składu Sejmu PRL 1 wy1ok, e
fektywność jego d:ziałalnołci; 
wskazywalł na konieczność 1 moż
liwość roawliazanła włelu, niekie
dy dokuczliwych dla miejscowej 
ludności problemów. 

Na obywatelskich zebraniach 
konsultacyjnych oraz w listach do 
konwentów wyborczych obywate
le sformułewali szereg cennych 
wniosków i propozycji dotyczĄ
cych pracy Sejmu IX kadencji i 
sposobu realizacji zadań wynika
jącyęh li mandatu poselskiego, a 
także prawnych i politycznych 
kryteriów doboru kandydatów na 
posłów oraz zasad kształtowania 
list wyborczych. Wszystkie suge-

P1lOGRA~I Ili 

n.oo „w tyclorysach nle 1maj-
dziecle". 11.10 Wakacje z przebo-
jem. 11.50 Antonio Perrla „Okrutn1 
Sforzowie" odc. 9. 12.00 Sen~is Trój
ki. 12.05 W tonacji Trójki. 13.00 Jan 
Kraśko - „Atomowy rlng" - odc. 
13.10 Pow~ka z rozrywkj. u.oo La
to w fllharmonU. 15.00 Serwis 
Trojki. 15.01! Premiery 1 bisy - aud. 
15.45 Rybak s dziada pradziada -
- aud. 18.00 Zapraszamy do Trójki. 
19.00 Scieżka po węgiel. 19.SO Tro
cht: swingu... 19.50 Mini-max 
aud. 20.45 warsztaty llterackle. 11.00 
Antologja nagrań. 21.43 Pytać si, 
hilltońl. 22.05 In!. sportowe. 22.15 
Posłuchać warto. 23.00 Zapraszamy 
do Trójld. 23.!IO SOze! Ren - „).ID
cząco mit:dzy nami" - odc. I . 

PROOJtA!\f JV 

11.01! Horyzonty v.iedzy. 11.SO Liry-
ka kompozytorów polskich. 11.59 
Sygnał czasu. n.os Wiad, 12.10 
Lektury keztalc11. 12.!0 Zespoly Ins
trumentalne. 12.30 Radio Praha. 13.00 
Swiat wokół nas. 13.29 Zaba1.1:y przy 
muzyca. 13.50 Popołudnie młodych. 
14.00 Lektury nastolatków - Adam 
Bahdaj „Czarne sombrero" odc. '45. 
1UO Encyklopedia operetki. 1UO 
"\\'ldnokr11g. 17.00 Wlad. 17.09 Tajem
njce orkiestry. li.OO W po~zuklwanlu 
harmonll. 18.20 uuzycme hobby. 
18.łO Studto ekapertów. 19.30 Wiad. 
19.35 Chv.ila muzyki. 19.40 O kra
ju l ludziach. 19.SS NURT. 20.15 
Chv.ila mu:i:ykl. 20.20 Wieczór mu
zyki. 22.00 Edward Bury - w 40 
lede pracy artystycznej aud. 
2UO Lektury Czwórki - Marceli 
Motty: „Listy Wojtusia z Zawad". 
23.00 Muzykoterapia: Nie tylko bal
lada - aud. 2UO Cl!'.łow\ek I nauka. 
23.50 Wlad. 23.S:I l!C.alendarz radiowy. 

T~LEWIZJA 

PlłOG"RAM J 

8.10 Hi&tor!a, kl. 8 
D.00 Praca - techn!ka, kl. J 

stie zostaną przedstawione właści
wym władzom państwowym i or
ganizacyjnym w celu ich wsz~.ch
stronnego rozpatrzenia oraz sto
sownego wykorzystania. 
Rozpatrując uwagi i opinie wy

borców o proponowanych kandy
datach na posłów, wojewódzkie 
konwentv wyborcze ustalają spo
śród 1.677 poddanych konsultacji 
kandydatów okręgowe listy wy
borcze, na których mogą •umieś
cić łącznie 820 osób. Listy te zo
staną zgłoszone okręgowym komi
sjom wyborczym w celu zareJe
strowania, najpóźniej 13 września 
br. 

Ogólnopolski Konwent Wyborczy 
rozpatrzył również opinie i uwa
gi wyborców o proponowanych 
kandydatach na posiów z listy Kra
jowej sformułowanych na obywa
telskich zebraniach konsultacyj
nych oraz w listach nadesłanych 
bezpośrednio do konwentu. Na pod
stawie wyników konsultacji, Ogól
nopolski Konwent Wyborczy uznał, 
iż proponowany skład kandydatów 
na posłów z listy krajowej został 
ceneralnie zaaprob'lwany przez 
wyborców. Konwent umieścił na 
krajowej liście wyborczej wszyst
kich kandydatów przedstawionych 
przez Radę Krajową PRON. Rów
nocześnie konwent podkreślił, it 
lista ta jest reprezentatywna dla 
aktualnego ukłądu sił politycz
nych i społecznych, stojących na 
gruncie socjalistycznej odnowy, a 
przez to 1ymbolizuje ideę poro
zumienia narodowego. Wśród kan
dydatów na posłów z listy kra
jowej 114 przedstawiciele kierow• 
nictw11 partii, stronnictw poiity
cznyćh, ctolowi działacze PRON, 
reprezentanci stowarzyszeń, orga
nizacji społeczJłych i samorządu, 
wybitne osobistości ' ze świata na
uki, kultury i sżtukl. 

Ponadto Ogólnopolski Kom11ent 
Wyborczy na wniosek Pr~zydium 
Komitetu Wykonawczego Rady 
Krajowej PRON, wyznaczył mę
żów zaufania konwentu do Pań
stwowej Komisji Wyborczej w o
sobach Katarzyny Gaertner, Hen
ry.ka Groszka. I Stanisława. Piotro- , 
wskiero. 

CPAP) 

-- -

9.ao 
9.35 

10.00 
10.10 

11.40 
11.50 
12.00 

I 12.50 
14.50 
16.00 
16.05 
16.30 

17.20 
17.30 

17.55 
18 05 
18.30 
1900 
1910 
19.30 
20.00 
:20.15 

2HO 
22.00 
22.40 

17.30 
18.00 

18.20 
18.30 
19.00 
19.30 
20.00 

20.1:! 
20.55 
21.40 

23.SS 

0.M 

„Domator'' 
Domowe przedszkole 
DT - wiadomości 
Studio sport - powtórze
nie meczu piłkarskiego 
Polska - Belgia 
Domowa apteczka 
Historia najbliższa 
Biologia, kl. 8 
Język polski, kl. 1 lic. 
Praca - technika, kl. 2 
OT - wiadomości 
Tydzień na działce 
„o mnie. o tobie, o na•" -
oraz film z serii: „Był so
bie człowiek'' (2) 
DT - wiadomości 
Mówmy otwsrcie - \Vspól
ny kandydat 
„ \Vitryna" - magazyn 
Patrol" 

~Sooda" - „Fala" 
Dobrano~ - „Był faz tate>" 
Dom rodzinny 
Dziennik 
Publicystyka 
,,Komisarz ~loulln" - ..Po
l!!cenie specjalne" - franc. 
serial filmowy 
OT - komentarze 
Zawsze po 21 
01' - wiadomości 

'PROGRAM U 
Spróbuj sam - magazyll 
Sportowcy 40-lecla - Zdzi
sław Knysz1':owiak 

Przeboje .. Dwójki" 
Wiadomości (t.l 
życie I styl 
Dziennik 
„Goracs l;nła" 
reporterów 
Salon muzyczny 
Osądimy sami 
Oblicza oolskiego kina -

Hubal'' 
Studio festiwalowe X FPFP' 
- Gdańsk 85 
DT - wiadomośeł 

DJtla t wrzdnla 1111 roku smarł nau nieodżałowany Brat I StrYJ 

$. ł „. 
JAN WROBLEWSKI 

EMERYT MPK 
uanwy ~HHe ŁOZ JJ.olarsk!ego, odznaczony sa praet 1połeezą 
Xl'll'hłll. Jbwalersklm Orderu Odrodzenia Pol1kl, Honorowi\ Od
blak, Mluta Łodzi, Złot!\ Odznaki\ Zasłutonego Dzłałiicza Kultu-

ry l'lzyezneJ oraa wle!oma odznaczenlami sportowymt. 

Por;ntb edb!:dzle li• w dnlu n wrzelnla br. o godz. H.so s ka
plicy cmentarza nym.-kat. przy ul. OcrodoweJ w Lodzi. 

ROD"ZINA 
Preliłll.J' • nlHkladanle Jron4olenej1. 

W lllnht I wrsełala lł&I rokit 1marł nuc ukochany l\tl\t, Ojciec; 
Br&t I Dzlad%111ł 

" t '· 
mgr Int. JAN WOJCIECH LAZAREK 

w\elo1ftill praeownlk plae6wek handlu nr:ranleznego, tołnlerz AK, 
eslonek ZBoWiD, odznaezoay Krzyżem Partyzanckim. 

Urot:ą1toae· pognebowa odb!:dlde 1!11 w dniu 1Z wndnla br. 
(enrartek) o sodz. 1' na cmentarzu katolickim p•zy ul. 011:rodo
weJ1 o ezym zawladamlaJ:\ pogr11tent w &lęboktm bólu: 

l:ONA, nzmc1, BllAT, WNUCZĘTA 1 POZOSTAŁA RODZINA 

ProstmT e nlenładanlt kondoleneJI. 



WOJEWćDZKI 
UNIWERSYTET ROBOTNICZY ZSMT 

w ŁODZI 
. . . 

. „ ... ·. ' . • • 

+'· organ1zuJe • 
w roku szkolnym 1985-86 następujące kursy: 

1. Języków obcych: angielskiego, niemieckiego, 
francuskiego dla dorosłych i młodzieży, 

2. Kwalifikacyjne l mistrzowskie w różnych za
wodach, 

3. Kwalifikacyjne ł mistrzowskie w zakresie m•· 
chaniki pojazdowej, 

4. Diagnostyki, legalizacji, klasyfikacji ogumienia, 
układów- zasilania, 

5. Wózków akumulatorowych l spalinowych, 
8. Spawania elektrycznego i gazowego, 
7. Uprawnłefl energetycznych. 
8. Palaczy c.o„ 
9. Bhp, 

10. Obsługi garał.owych stacji paliw, 
11. Oszczęd~ej gospodarki paliwowo-smarowniczej, 
1%. Bukieciarstwa, 
13. Przygotowawcze -na wytsze UC'lelnle: unlwer

systet, politechnikę i akademię medyczną. 

Za·pisy Indywidualne I zlecenia z zakładów 
procy przyjmuje sekretariat WUR ZSMP w Łodzi, 
ul. Piotrkowska 232 w godz. 9-15 (prócz so
bót). tel. 36-14-54·. 

DZIAŁKĘ budowlaną u
zbrojoną 800 m w oko
licach Aleksandrowskiej 
sprzedam 55-46-25 

29500 g 
DZIALKĘ budowlaną 1000 

m w Andrzejowie, re
jentalnie sp zedam Tel 
86-30-42 po 19. 

29030 g 

•·W:.""»--

SPRZEDAM działk~ b~ 
dowlaną (1000 m) w 
Starowej Górze - .łwia
tło. zezwolenie rui. bu
dow11. Wiadomość -
Rzgów, ul. Grodziska 31. 

29034 ' 
SPRZED.~M O,fl ha, budy. 

nek murowany piętro-
wy 280 m, 'la.budowania 
i?osoodarcze, murowane 
200 m Andrespol przy 
tras.le Oferty 28981 B!u
ro OdoszeA, Piotrko'I'.·· 
ska 00. 

i 

" Ośrodek ·Ks?tałcenia 
·· Zawodowego· nr--~ 

Zm::\adu \)oskona1enia 
Zawodowego w lodzi, 

ul. tqkowa 4 

ORGANIZUJE KURSY: 

"I' manicure-pedicure, 
"I' repasacji pończoch, 
"I' rodiowo-telewi1yjne, 
"I' dziewiarstwo maszynowego, 
"I' bukieciarskie (przygotowu· 

jące do pracy w kwiaciarni), 
1' masaiu lec1niciego, 
"I' nauki grv w brydża 

towonyskiego i sportowego, 
T tońeo towanyskiego 

i dyskotekowego. 

Zapisy przyjmu!e i lnformo
:ji udzielo sekretariat ośrodka, 
Jl. lqkowo nr 4, pokój 301, Ili 
:i .• tel. 32-89·05 w. 25 po go
dzinie 15 30, tel. 32-89-07 w 
godz. 8-20. 

• • 2764-k 
a 

2627-k 

DOM jednmodz!nny li o
.ficyn11 sprzedam, wy
najmę na działalność 
rze-młeślniczę, Krystyna 
Wil11ocka, Szadek, Piotr
kowska 2, tel. 103. 

29B68 I 
SPRZEDAM - domek, 

trzy pokoje, kuchnia, 
łazienka, c.o., 100 m od 
morza, okollce U!ędzy. 
zdrojów. Oferty 29037. 
Biuro Oełoszeń, Pl-0tr
kow.aka 96 

KUPIĘ domek m1enkal
ny z wszystJdmi wno
dami w Sokolnikach, 
O!erty 29350 Biuro Ogło. 
szeń, Piotrkowska 96. 

SPRZEDAM działki u
prawne (1 ha I 2 h-a.) 
pod Łod-z.ią. 55-68-59 

28985 I 
DOM drewniany z oiro-

dem na Widzey;ie -
sprzedam. 55-55-16. 621,' 

OKAZJA! Pół domu li o
grodem (dwa miellk.l,.. 
nia wolne) - sprze
dam. Tel. 57-33-57 wie
czorem. 6220 1 

SPRZEDA.1.\1 zaeQ!lpodaro
waną działkę 2000 m 
w Wandzinie na umo
wę.· Wiadomość: kiosk z 
kwiatami - Targowisko 
Bałucki Rynek, Sere
mak. 8226 li 

RZGÓW - działkę budo
wlaną 2300 m - S?t"Ze
dam. 15-67-~. 6258 c 

DOMEK jednorodzinny 
„Namysłów" w elemen
tach &przedam. 
78-53-20 (17-20)„ 15259 C 

DOM piętrowy, oeród, lu 
spn:edam. Turzynek, 
ścieale~eo 150. 

258119 ' DOM czteropokojowy, 
lwszyrlk!e wnody, plac 
21!00 m w t>Obllżu r..o
dzl., dojazd tramwajem. 
Oferty 29053 Biuro O
głoszeń, Piotrkowska 9n. 

OVERLOCK przemysłowy 
- kupi~. 84-99-M. 

&łl I 

PARSTWOWY OSRODEK l\IASZYNOWY w BOGDANCE, »-ta BRZEZINY 
OGLASZA 

1. Samochód .• żuk" 
316.800 zł. 

2. Samochód .• Nysa" 
262.070 zl. 

3. Samochód „Syrena 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 

(pog. 
na sorzedaż: 

techni~ne), SKA-068 V, 

{p-Og. techniczne), SKA-!15V, 

cena ....,,...1awma 

ee11a QWOlawcsa 

J,t-2z". SKB-430 K, qena wywoławcza 'f5.HI sL 
'PRZETARG OGRANICZONY 

na sprzedaż: 
1. Autobus „Jelcz RTO 706", SKA 510 G, cena wywoławcza. IOD.000 zł. 
2 . Ciągnik „Ursus" C 360. SKA-577 G. cena wywoławcza '115.308 si. 
3 Pnyczeu'.ł !lłuiyca T· 10. cf'na wywoławcza 2~0.800 zł. . 

Pn.etare odbedzie sie w dniu 26 'k-rzemia br. o godz. 10 w łw1etllcy 
POM w Bngdance. 

Pojazdv można o~lądać w dniach od 23 do H wrzefaia br. w 1od1. 
11-!3 w siedzibiE' orzedsiebiorstwa. 

Bioracv udział w or7..etargu obowiązaini sa WJ)laclć wadium (w "-"J'SOko-· 
ści 10 proc. renv wvwoławczeJ w kasie przedsi~biorstwa najl)óź.niei w 
dn-iu Ol71'tareu . 

W rniE' niespne-dania skła<lników majątkowych w i>!erwsrym -przetar
l?U r!n11?I nrzetare odbeclzie sie w dniu 27 września br. o godz. 10. Wa
d i11m „ nierW"zE'll" nrzetarirn zachowu}e .waż11ość na drogi przet~r1 ..... , 

POM 7.<'l,trzE>ea <.nbiE> orawo odstąpienia od przetarP.u lub umewa„n„e-
n':i m'7f>t::ir!!u w cześci lub C'31lości bez oodania przyczyn. 

1 Braków w o:.przecie I wvoosażeniu nie uzupełniamy. jak XÓ\\•n ,et nie 
b ' t>nemv "rhmwiedzialności za wadv ooiazdów. . . 

Przet::ire 7.'lsłan;„ nr1..Porow:oi-lz-onv z~odnie z zartądzenlei:i ~imstra ko
munik::ic-ii z oni" 26 li~t'lpada Hlll2 r (MP 28) oraz zarUl.CLZen;a ministra 
rolnńctwa nr 52 z dnia 5 maja 1981 roku. 1216-k 

W.~ 1,M - t;upt'- ..FIATA 1211" 
Xuehni41 cuo~ PoJuierska 

sprzedam, 
'3 m 1. 

"9071 I 
,.SYREN~ 104", częła! -

aprzedam. &1-12-37. 

1prudam. 7B-SM7. 
fl211 I 

KOMPRESOR kupill- Tel. 
~l wWe20rem. 

29078 I 
SPRZEDA..'4 pianino „Sel· 
le" - antyk, metalo• 
wa płyta. Tel. •4-72-14, 
od U-18. 25871 I 

29070 ' 
.,!'IAT 125p" eombi (1977) 

- aprzedam, Ł6clż, Ko
pernika 10 m 17 po 18. 

29033 g 
„12Sp" 800, „12.Sp" die1el. 

„Polo.nez" (1983) all11ik 
„132" - ·sprzedam. Pod
ci~blee, tel. S53. 

~, 

NIEDUZEGO pomleacu
nia na biuro w .Piotr
kowi• Trybunalskim -
poszukuję. Tuszyn, 
skrytka 17. 616'l e 

LEKARZ medycyny po
szukuje miewania przy 
samotnym małżeństwie 
(lub pani) dla studenta 
I rokiU UŁ (bez nalo
tów) najchętniej i wy
żywt.eniem. Zaopatrzenie 
:r.apewnione. Tel 74-59-14 
wew. 2S7 w godz. 8-14. 

29061 g 

,~tNTE-RTOUR" SPOŁKA z O.O. I 

poszukuje w centrum lodzi 
LOKALU HANDLOWEGO 

Informacje: Łód!, ul. Piotrkowska 
76, tel. 32-91-57. 3424-k BLAM karakułowy crec:

ki, futro - :auttle, kam
pl•t, czapka, kołnierz s 
li&& - 1przedam. Tel. 
33--35-U wieczorem. 

276M I 
.,.MOSKWICZA ~7" - na 

częłci lub do remontu 
- sprl!!edam. Wlodar
~k, Wysoka 28/23. 

BUSKO-Zdr6j - apru
dam dwupo~ojowe mie
si;kan.!e komfortowe, te
lefon. Oferty: PiGtrków 
Trybunalski, Korzenna 
8. 3330 k 

UKŁADY wydechowe, ZGUBIONO plecąflt• 
nadkola, haki holowni- „Andrzej lereczyńakl. :NIKON-FO - Zoom 36-'72 

mm azerokoklltnY 28 
mm Speedlich.t Nikon 
SB15-Tl'L - sprzedam. 
Oferty 28921 Biuro 0-
lłoneń, Piotrkowska De. 

SPRZEDA..~ automat sa
neczkowy Nu 12. Tel. 
84-49-44. 29349 I 

SPRZEDAM: ZX Spec-
trum. prol!'amy, „Prak
tica" TL 1000, tel. 
33--70-el I odJ. 1--lf. 

29108 I 
SUKNIĘ ilubn• •~dam 
S2-~ po 17. 

29019 I 
XAltAKUŁY. 11-T7-72. 

~, 

ŁO~O akładau. z mate
racem 1 chodn~-k ·weł
lliuy ' m (nowe) 
•przedam. Tel. 55-14-ł7. 

29MS I 
BUTLĘ (a1:0w4 11 kt 

J.li"'RD - sprz~!ll. Tel. 
51-50-0ll, 29049 ' 

BELKI „Ferta" dźw.i1ary 
1.2 cm - aprzedam. 
Kupię blachę ocynko
wanł, Admłraliska 33. 

29050 I 
MASZYNĘ „Łucznik" 
p-:-zemysłowy, .,Singer" 
kl. 82, irzejnłki c.o. oz
dobne - &prz.edam Tel. 
~-87. 29051 I 

PRALKĘ autom.atyCtnł 
sorzedam. 48-99-22. 
- 29045 g 

LODOWKĘ <ewaran.cja) -
aprzedam. Tel. -t3-96-38. 

29028 I 
DWIE wtryskarki, farmy 

na dwa wyroby w ciu
lej lb>l"Udaży, młynek 
- sprzedam. 43-81-47 po 
17. 28990 I 

OVERLOCI{ - st~bnóW'kę 
aprudam. Tel. Si-44-82. 

6167 ' WYTWARZAN1E ralante-
rii lub uba.wkarstwo 
- sprzedam, zbyt, zao
pa trzenle, pełne wypo
sażenie do produkcji 
art. ryn.k:oweco. Tel. 
57-53-13. 6107 I 

SPRZEDA.'4 sypialnię 
„Maja" I boklera 2,5 ro
ku z rodo111·odem. 11 L!
atopAcia 87 m ~. 

8180 I 
KAFLE af.klaM .,Luk ... 

V1;ery" 1-pr?:edam. 
48-95~11. 29~2 I 

TELEWIZOR kolorowy 
'' .;Elekt.ro1:1" . wrzedem. 

48-95-11. .219:i,,l I 
SYPIALN!Ę now~ .~re

lania" \mp. CSRS · -
aprzedam. 48-95-11. 

' 2i249 g 
NAPY aprudam. 

84-32-16. 6207 ' 
SPRZEDAM plee akumu

lacyjny 1 nóż tllczowy, 
siła 52--03-38. 82.22 e 

SPRZEDAM komplet form 
kolorowe plansze n.1 u.. 
kład.ank•. Tel 55-69-22. 6239. 

SPRZEDAM maszynę 
dziewlarskll „8''. Trak· 
torowa '5 m 95 bl. (6. 

e2'9' 
SPRZED-AM fortepian, 
IllUZYJlfł wieloczynno&
ciowł ze stołem. Ole
ci!Uu, Woj. Po.lskiefo 
81 Jll 7. 6253 • 

SPRZEDAM żeliwny 'Piec 
e.o. koksowy 1,1 m 3, 
używany na ewairancji, 
wiado~ość: Su, Lima
nowskie10 9fl m 8. 

29128 g 
SPRZEDA..\! dywan 2,SX 

U. Tel, 84-40--45 po 18. 
:a1ss , 

SZCZENIĘTA 1Mścloty10-
dniowe basset rodowo
dCJWe - ap1'2ed&m. Lu
biaowa -41, tel. e!!..81-M. 

29141 ' 
DALMATY:ftCZYKI sprze-

dam, S2.-71-62. 
28850 ' 

DOGI azcrenięta po cham-
pionie - sprzedam. T~l. 
57-33-!7 w!ec%0rem. 

8221 ' SZNAUCERY min:!a.turo-
we, rodowodowe 
1priedam. Czernika la 
m 12 bl. 473. 8240 c 

BRODACZA :monaehijs
kiego 7-mieai~ineg~ -
sprzedam. C!!ę!tochowa, 
tel. "30-78. 3329 k 

P, . . „ d •• 
I Oj tu J.J/lltj ro"0' 

KUPIĘ „Mereede ... " ca
ório z lł.t 1930--1 IWl, 
War,szawa !7-łS-80. 

!M.1 k 

29094 g 

cze. Judyma 20 (od Lekarz Pediatra, ~di, 
' Traktorowej). Inż. ~y- ul. Piotrkowska 182". 

Z&'\.łIENI.!; ,,Skod~ S-100" 
(197-ł), kuo~rla (1983) 
na ,,Fiata 126p" (19&3-
1984). O!e.rty 28999 Biu
ro Ogłoateń, Plotrkow
!ka 96. 

szkowskł. 27250 c 290211 C 
HAFT maszynowy, Pro- SABINIE I Wacławowi 
mlńskieeo 44118 Koslada. Paprockim, Ł6d:ł, Czaj· 

5928 1 kowsldego 217'1 ikr•· 
TELENAPRAW A 32-48-69 dzłono prawa jazdy. 

Hreczanik. 27670 g 29011 ł 

„WARSZAW!;" eombi gbr
na i „Syre~" IM L 
aprzedam niedrogo, 
Łódt, Biencudua 12. 

SCINANIE drnw, 113-55-42 ZGUBIONO prawo jazdy. 
Kołodzlejc:z:yk. 4914 & Szałek Janisław, H!po-MATEMATYKA, fizyka 

'3-90-1', Mac!anczyll:. 
28768 I 

MATEMATYKA, Fortran, 
Buk. Łu&owski, tel. 
515-46-33. 26831 I 

KALETNIK - \)Otrzebny 
Piotrkow1ka H, telefon 
33-13-90. 29042 ' 

MYCIE okien, Jl()dł6&, teczna 15. 
trzepanie, 11ranie -klywa- 29098 ·a 

28988 • 
nów. Instytucjom ra- IONO • Id chunkl. Pietkiewlcz ZGUB prawo ,a y. 

,,ZAPOROŻCA „ (1974) -
rrudzleń ta!tlo sprze... 
dam. O~d:r.~ codzien
nie po 19, sabota, nie
dziela od 14. Barjau. 
Wólczański 131/11. 

86-1.6-72. S038 g Kruk Mieczysław, Xra-
RADAROWE UrZ4dzenia newskle1o 32i'· llllM C 
przec-iwwłamanlowe do T ... TTW'ftl' AZNIA •i• nrla
mieszkań, will! - pro- unu•n 

8204 • 
IPRZl!ID.A..">yt „Syruę" lML 

(11179). ?Mt, al. Mf{!kie
wicza 811 m 13 -po !fi. 

tl'llJ.7 I 
SPRZEDAM „Zastarwę" 

750. Tel. ~-M-70. 
6231 g 

SPRZEDAM „126p" (lm) 
- pnyznana karoseria 
!Społeczna 8/41 Kraw-
czyk. 6246 g 

SPRZEDAM nadwazle 
„126p" (1979), tel 
78-87--68. 29113 ' 

NADWOZIE kompletne 
,,Syreny" 104, stan do
bry - apn:ed.atn, Pła
towcowa 20. 29066 1 

BLOK cylindrowy ,;Wart
burga 1000" ku.pi~. Tel 
'3-85-19 po lfl 6193 ł 

SPRZEDAM'. ailntk 1300 
po remoncie. Marchle<w-
aklego 33/Z2, bl. MT 
(17-19) Juszicu,k. 

8218 g 
CIĄGNIK ogrodni~y ,,JtS 

.(lg" w dGbrym &tanie 
technicznym - sprze
dam Józef Blleekl, M!
chał6wek 16, 9S-009 Do
bra woj. łódzkie 

822.8 ł 
SPRZEDAJ.'\ł now• przy. 

cze-p~ „N-126e". Gagari
na li m 9 po 17. 

9237 I 
GARAŻ - Widzew za. 

m!enie na Sródm!mie. 
8~-18. 6175 ' 

ZATRUDNIĘ mura.rza, 
pomocnika l emeryta, 
tel. 18-43-17. 

29039 ' 
PRZYJMJS murarzy. Pio

trkóW', Je%iorna 82. 
291111 ' 

PRZY~ zlecenia na 
telefon - 33-19-2~. 

603'7 C 
Mt.ODY, aol!dny, posia
dający samochód po
dejmie pracę w ae.kto
rze prywatnym. O:fer
ty 8033 Biuro O&loszeń 
Sienkiewicza 3,5. 

POSZUKUJĘ pracy w. za
kładzie prywatnym 
instalacja urządzeń sa
nitarnych. Oferty 11032 
Biuro Ogłoszeń, Sien
kiewicza 31!5. 

POSZUKUJĘ opiekunki 
do 1,5-roeznej dziew-
czynki, Retkinla, S. 
Allende 41 b,140 blok 
387. 29002 ' 

MECHANIK aamochodo
wy podejmie pracę w 
sektorze prywatnym . 
Inne propozycje. Ofer
ty &170 Biuro Oełoszeń, 
Sienkiewicza 311!. 

PRZYJMĘ szwaczkę rę-
kawiczarkę. Telefon 
43-10-73 od a do 20 

6156 ' 
ZATRUDNIĘ pracownika 

fizycznego do zakładu 
rzemieślniczego nal· 
chętniej z Konstanty
nowa. Oferty 6191 Biu
ro Ogloszeft, Slenk!ewi
CZI 315. 

PRZYJMĘ stolarza. Ł6dt, 
ul. Józefów 21. 

4124! ł 
PRZYJMĘ proste szycie. 

Radosna 5;3. ' · 
ZA:>tllE.'<IĘ mlędzy-wojen- 2g142 g 

ne d11.·upokojowe na. PRZYJMĘ pracę chalup-
większe - 78-5S..02. niczą (zdolności manu-

29055 I alne) tel. 78-81-19 P'" 
M-3 ro:r.kładowe, telefon, l9. 29127 g 

bloki - 111.mienię na ZAOCZNE kuuy (l!:O!'es
~-2 telefon, bloki. O-

1
pondencyjne) - kreślefl 

fe:r<ty ~065 Biu·ro Oi:ło- technicznych, kosi:tory-
azeń, Piotrkowaka 96. aowanla analizy i zesta

M-3 włuno.iciowe spru-
dam lub zamienię na 
Olsztyn. Oferty 29077 
Biuro 01łoneń. Piotr
kowska 96. 

MIESZKANIA własnościo
we po.iredn.!ctwo 
ap.rzeda:i:y, umiany, po
rady - Biuro Usług 
Prawnych mgr Baryc

wień materiałowych -
organizuje ,.Oświata". 
Pisemne informacje I 
wpl~y: Kraków , ul. 
Spasowskiego li. 

3271 k 

kiego - telefon 32-08-79 ZALUZJE przeciwsłonecz-
oprócl!! sobót, godziny ne 52-37-49 Kleweta. 
12-17, Tuwima 20. 5941 11 

28781 g ANTYltOROZYJNE Zll-
MIESZKANIA wł.unościo- bezplecunie na 10-

we pośrednictwo r,~. nadkola. Szast, 
sprzedaży. Knlaziewlcza Pokładowa 48, telefon 
36, tel. 151-.26-91 godz. 84-38-08. 27967 g 
12-17, Rutkowski. POLECAMY kanapy ro-

265611 I gowe, meble kuchenne, 
. ZAMIENIĘ dwa pokoje z i>onadto sklep skupu-

kuc'hnl, flO m w starym je i 1przedaje meble, 
budownictwie. Tuwima pralki, telewł:z:ory, lo-
- na pokój 11 lruchn!4 dówkl. Jaracza e, tel. 
w blokach - Bałuty. 33-54-85 Pawlak. 
S~T-08. 29131 I NAPRAWA blacharki ••· 

M-!I kwate-runkowe za- mochodowej. 57-lfl--41 
mieni~ na r6wnorz~dne po 18. Nowakow!ki. 
lub wl~ka'M :najchętniej 29013 I 
Dii,bro'l'.•a lub okolice. ANTENY tv - instalacje 
Łódź, Jarosławska. 19/21 33-22-95 Palpuchow1kl 
(Ga1anna) po 15. 5708 g 

. !IM7 C UKŁAPANIE clazury' 
POSZUKUJ1) u.modzielne- terakoty. Wulak, tel. 

10 mleazk&:n.!a chętnie z 78-52-17. 8211 c 
tele!onerli, tel. 33-28-61. MYCIE okien, solidne. 

29139 C Instytucjom rachunki, 
TOMASZOW Mu. kwate- przelewy. 5'7-18-54, Ju„ 

dukuję. Kielce, tel. dectwo 1ega1-lzacjt nr 
M6-a6. 3268 k 1019, wydane na tak· 

.,.TOWISZ _ Rwb!n" na- sometr nr 1&42fl. StTu-
prawa. 55-24-58. MuuyA- zikow1ld. 29082 C 
&ki. 24159 I ZGUBt,ONO prawo jazdy. 

STUDENT pierze, tne- Baranowski Jerzy, ul. 
ple dywany, myje okna. Lniana 27122. 
Szewców 57-16-2.0, 19081 C 
152-71-51. 8478 I 'ZGUBIONO prawo 'udy 

kat, B. Zenon Andrzej
e-iyk, Nawrot 80~. 

POSZUKUJĘ wykonawcy 
okna w dachu, 112-92-40. 

29018 g 
WYNAJ1\1Ę budynek gos

podarczy nadający sit: 
na pracownię lub u
kład rzemieślnicz.y 
Łódź-Widzew, ul. Je-
sienna 11. 6199 g 

POSZUKUJĘ producen-
tów modnych kurte.k 
jesienno..izimowych, blu
zek damskich I m~ 
kleh, •podnl oclepia-
nych I sztruksowych o
raz spódnic plisowa
nych. Starachowice, ul. 
Zakładowa 1/9 tel. 
84--96 godz. T-11 lub po 
18.30. 6235 I 

UWAGA! Wszy.tkleh ab
solwentów IX LO, kla
sa XIc' rok 1968 prosl
m v o kontakt z Kiryr.tvn' muz3,, tel 33-°811--09. 
Wieczorem 6259 e 

ZNICZE nagrobkowe do
s•arcza m do sklepów Za-
mówienia: Pabianice, 
Żukowa 92,/34 po lfl. 
Kowalski 29121 g 

29°'7 I 
ZGUBIONO prawo jazdy. 

Adamczewski Piotr, 
Besiek1en. Rudny 5. 

29011 • 
ZGUBIONO prawo jazdy. 
, Kałutka Janus:i:, Kons

tantynów, Lutomierska. 
10. 29011 I 

ZGUBIONO prawo jazdy. 
Stefałtskł Tadeun, 
Reymonta !112. 

2!!000 • 
UNIEW AZNIA 1i' ia-
1ublonł pleczątk• na· 
stępującej treści ,,Spo
łem'' PSS w Łodzi Od
dział Widzew, Agent 
Krystyna Jaworska, 
Sklep nr 1924 ul. Wyso
ka 21!. 1!200 ł 

ZGUBIONO zezwolenie nr 
1240 „Warzywa, Owo
ce" Ralof Arkadiusz. 

41203 I 
ZAGUBIONO zeizwolenłe 

na prowadzenie dzłałal· 
nośel handlowej nr 
1171 na na:zwl1ko Mie
czysław Seremak wy
dane pr:r:ez Urząd Dzlel
n!cowy t.6dt.Bałuty. 

62211 ' 
EW A Tamboraka 

leglt. 1tudenck4 
531151 ICh. 

zgubiła 
PŁ nr 

!9123 • 
KRZYSZTOF Żyłow1l<f ZGUBIONO puwo jaz. 

z~ublł leglt. studenck' dy. Stdczyk Lech, Gor· 
PŁ "" 600911. kiego 17if!O. 

290!!:! ' !9139 ' 
l)'P!Aj§I .......... ••1:.m:m 

WCZASY ODCHUDZAJĄCE 

w Hotelu „Mrqgovia" 

w 

w Mrągowie 

terminach: 22.09.-6.10., 
20.10.-3.11.. . 16.11-30.11., 

7.12.-21.12. 

I w roku 1986 proponuje Biuro 
Usług Turystycznych „lntertour". 

Do dyspozycji: sala gimna· 
styczna, basen, sauna, gabinet 
odnowy biologicznej, gabinet 
masażu, kąpiele ziołowe, zaję-

cia terenowe. 

DOSKONAŁE WARUNKI 
POBYTU. 

Liczba mieisc w katdym , tur
nusie ograniczona. Sprzedaż 
skierowań w siedzibie biura 
„lntertour", ul. Piotrkowska 76, 
tel. 32-91-57. 

runkowe M-.2 wyeody cadt. f!2l57 a 
ałoneeue, -parter, u.- KOŻUCHY farbujemy -
mienię :na r6wnonędne czyłcimy w trocinach. 

Z A P R A S Z A M V. 
3088-k lub kawalerk• w ł,od.d Al. Mickiewicza 41 Ler-

Tel. 36-58-211. 6274 I czyński. 14222 g 
3-POKOJOWE, kuchnia MONTAZ drzwi harmo-

•• 
(91 m) 'Piece, wygody, nijkowych. Wyciszanie i 
telefon, zamlenlf!l na M-3 zabezpieczanie drzwi 
lub M-2 z telefonem, oraz inne usługi. Hej-
na,jchętniej żubardź. Ba- duk, tel. 74-55-63. 

, łuty. M-M-Ml. 41178 g 29118 g 

OBRONA PRACY DOKTORS'K'łEJ 

MŁODA pracuj4ca po- ZAKt.ADANIE wykładzin 
1rukuje t1.amodzielne:o podłocowych Wróblew-
pokoju Tel. -48-9 -2.1 w ski Sl-44-92. 

1r1'61011 „„, „„,„ codz. 1(1.....14, ll2M g 5721 g 

Dllekan I Rada Wydziału Elektrycznego Politechni
ki Łódzkiej podają do wiadomości, że dnia 25 wrze
śnia 1985 r. o godz. 13 w sali konferencyjnej Wydziljl
tu Elektrycznego Politechniki t.ódzkiej. Łódź, ul. Ste• 
!anowsklego 18/22 odbędzie slę pubł\czna obron:i pra
cy doktorskiej lnż Armanda Oreceta pt. „Metod" 
dąboru ekranowanych połączeń gen1?retorów z trans
formatorami t układu lch chtodzenta w elektrowniach 
największych mocy". 

DRZEWKA 
i KRZEWY 
OZDOBNE 

oraz OWOCOWE: 
e jeżyna, 
e borówki!, 
e winorośle, 
e aronia, 

ZA:MIENIJ!) dwa r.azY dWl ANTENY Tel. lł-09-09 
l)Okoje :z kuchni' na Wolniak. 28044 g 
trzy pokoje rozkładowe. BOAZERIJC •ll-91-94 -
Tel. 1rtec-z. lf!-10-33. Czep!l. 5378 C 

!!9078 g SEJF instalowanie 
M-:Z I M-3 umienię na skrytek sekretnych we 

M-4. Oferty 28973 B!u- wszystkich typach o-
ro 01tloneń, Piotrkow- blektów. Zabezpieczanie 
ska 9f!. drzwi (blacha, zamki, 

KATOWICE. M-~. cen- blokady). Ozdobne wy-
trum. telefon - um!e- tłumianie. Rachunki 
n!e nR 'podobne U>c!ź !Mtytucjom. 62-91-82 

O FE R. UJ K T<!>l 116-2!1-.~5 8166 I! Anczew1ki. 
runkt Sprzedaży Rontn I WYN'A.TME m!enkan'e 9209 ł 

OnodowYch. PiS1ll'lkl, " tudentow1 utranicz- ZAMKI, blokady, w!er· 
l.ódj .R6łyckiegit U. I neroli OCerty etM B!u- cen!• kołków U-7S-04 

' 82~0-k n 01:ł<l8Zd, Ai"-1tl•wl- lto1o:d.6Ut 
CL'.t'.JiłJfJ:lnl' . A 'CJ 1tJIJttcttlf)'"J'A · W. lłi- - ~ . .- ·---- - „ I 

Promotor: doc. dr hab. MacteJ Pawlik. 
z rozprawą doktorskll l oplnlaml recenzentów mot

na zapoznać al• w Blbllotece Głównej Politechniki 
t.ćdzklej w Łodzl, ul. żeromsklego ue. . 3422-k 

Pa al 

AN'NIE DZIĘCIELEWSKIEJ 
wyras7 1udeczne10 wapllle11ucla 
łmlercl 

1 powodu 

MATKI 
ildadaJ:RACOWNJCY OSRODK.A SZK'lt,NO· 

WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI OLU· 
CHYCH w LODZI 

wam r.ODZJU „ m <nooa> 1 



Inauguracja roku 
akademickiego 
w. Studium Podyplomowym 
ASW 

W Szkole Chorążych Ośrodka 
Doskonalenia Kadr Kierowni
czych MSW w Lodzi odbyła się 
wczoraj Inauguracja roku aka
demickiego Oficerskiego Stu
dium Podyplomowego Akademii 
Spraw Wewnętrznych. W -ten 
1posób studium rozpoczęło dzie
siąty już rok pracy. Okolicznoś
ciowy referat wygłosll komen
dant ODKK MSW - płk Zbl
rnlew Litwin. Na inaugurację 
przybyli m in. członek KC PZPR 
- prof Zdzisław Grzelak, zastę~ 
ta dyrektora Departame.ntu Do
•konałenla Zawodowego MSW 
- płk Władysław Rutka, za-
1ti;:pca komendanta Akademii 
Spraw Wewnętrznych MSW -
płk Józef Tomasik, przedstawi
ciele kierownictw WUSW w 
Lodzi, Piotrkowie Trybunalskim 
l Gorzowie Wielkopolskim. Pod
czas uroczystości sztitndar szko
ły udekorowany został odznaką 
..Za zasługi dla województwa go
rzowskiego". 

(ab) 

PABIANICE 

.,-,l'llll-'111111.lllLT.ITA "'-'"'111111.ITll_,.llllllLA 

§ Z naJwainlejazyml problemami P•bianfo oras clzialaniaml § 
§ podejmowanymi dla zapewnienia gospodarczego roz;woju miasta § 
S I realizacji połrzeb 1połecznych mieszkańców zapozna! się S 
§ wczoraj ptezydent Łodzi JOZEF NIEWIADOJ.\ISKI podczas go- § 
§ spodarczej wizytacji miasta. Prezydent zwiedził kilka obiek- § 
S tów, na kt6rych 11~ już, lub maj~ być w najbliższej przyszłości S 
~ prowadzone inwestycje o azcze1ólnym znaczeniu dla Pabianic. ~ 

l>7i'T..l'l.11-'1111.l.ll'll~ !Zlr.111 .... '-?,PJJ'.l.l"l,,q.1.-;.-r,,r.,r,y, 

w towarzystwie rospodarzy mia
sta - sekre-tarza KM PZPR 

' Zdzisława Bubaka, przewodnic~ce
go Miejskiej Rady Narodowej 
l\larka Dalkowcktelo I prezydenta 
Pabianic - Bogdana Kunki prezy
dent · Niewiadomski · zwizytował 
fragment rzeki Dobrzynki w okoli
cy ul Marchlewskiego, gdzie prze
widziana jest jej regulacja Odwie
d:r.il również Miejski Ośrodek Spor
tu I Rekreacji, w którego okoli
cach planuje się spiętrzenie ńo
brzynki, a w u.mym ośrodku bu
dowę kortów Pn:ebyw<ił takte n.a 
Osiedlu im Kopernika, gdzie waż. 
nym problemem jesf budowa szko
ły Nutępnle odwiedził plac budo
wy nowo powstałego Społecznego 
Przedsiębiorstwa Budowlanego. 

Podczas wizytacji obejrzano bu
dynek Biblioteki Miejskiej I zajez
dnię MPK prży ul Lutomierskiej 
W Zakładach Mięsnych w Pabiani
cach, które znane są z wysokiej 
jakości wyrobów dostarczanych do 
całego woj łódzkiego, prezydent 
Niewfadomski zapoznał się z pro
gramem rozbudowy przedsiębior-
stwa. • 

O najważnlejszyc~ pre>blemach 

~ 
(

rl-'llll.l-'Tl..r.r_,..r_,._,„,_,_,_,„_,lf_,f_,.ll'f_,.lllll_,._,.ll_,._,_,_,,,,.„llil_,.l_,._,.llL-1 

1 Przyjacielska współpraca I 

Pabianic mówiono pod~zas spotka
nia w Przedsiębiorstwie Budownic
twa Komunalnego. Ta robocza dys
kusja ukazała jak wiele pilnych 
spraw trzeba będzie rozwiązać w 
najbliższym okresie Mówiono m 
in. o barierach WI Infrastrukturze 
technicznej, warunkujących rozwój 
miasta Należą do nich woda, cie
pło I k<inalizacja. W związku z 
rozbudową osiedli mieszkaniowych 

ł z~~~~~.i~le~.!2!~~~~~~t~~! I 
1e 

-
I potrzebami prz.emyslu zachodZJi 
konieczność reallzacji ujęda wody 
„Zagajni.kowa" (już dziś trzeba re
glamentować wodę dla układów) 
W tej kwestii prezydent Niewia
domski oświadczył, ie 'l:wrócl się 
do W''Ojewód~iei Rady Narodowej 
o wprowadzenie do planu reaTiza
cj<I wodociągu Chechło-Dobroń Pa
bianicom potrzebna jest także roz
budowa kotłowni miejskich Wiele 
trudności nastręcza wykonawstwo 
robót inżynieryjnych, bowiem w 
Pabianicach brak przedslębiorstw<i 
wykonującego tego rodz.aju prace. 
Mówiono również o sprawach gos
podarki komunalnej oraz o szkol
nictwie zawodowym 

Jak powiedzdał prezydent, spra
wy przedstawione przez go$p0da
rzy dotyczą w dużej części inwe~ 
tycji W tei mierze nie mogą za
paść teraz żadne decyzje, bo-wiem 
sprawy te rozstrzygać będzie Woje
wódzka Rada Narodowa Potrzeby 
Pabi<inic w tym zakresie szacuje 
się na prawie 10 mld zł. a w pla
n ie 5-letnim Komisja Planowania 
przy Radzie Ministrów zamierza 
przeznaczyć na Inwestycje w ca
łym województwie łódzkim ok 22 
mld Trzeb<i będzie więc wybierać 
to, co Mjpilniejsze. (E. Ł.) 

I. Klub HDK PCK ,,Kropelka" przy 
Centrum Doskonalenia Kadr Ad
ministracji Wojskowej w Łodz.i -
25,600 l. ŻOłnieru LWP - 57,170 1. 

'//////././/.///////////.////././///.////,F/,F//////J///.F////,r////.E.U s ~ § „Alabama" pol. od lat 18 god1 ~ 
s ~~ s 
S \l,\Lt; S'l'UDYJNE - f'otegnanl< § 
§ • tytułem - .,Skok w puGtk~ S 
S wł. od lat 18 godz 18 S 
§ ilKM - „Powcot Jed1•· USA o<i § 
S lat 12 godL 16, 18.30 S 
S OKA - „Komandosi z Navaro ~ 
S 11y" ang od lal 1:. goUL ij JU . 11 ~ 
§ 16, 18.30; ,Zakazane plosenki" S 
S pol. od lal 12 godz. 13.30 ~ § l;ŁODA GWARDIA - „Kaskader S 
S z przypadku" USA od lat 18 - S 
S godz. 10, lł.30, 17, 19.30; „Pasła ~ 
S konie na betonle" czes. od lat s 
S 15 godz. 12.30 S § MUZA - „S!edmlogrodiiarue na ~ 
S Dzikim Zachodzie" rum. od lat S 
S 12 - godz. 16.15; „Na wszyst- S § kich niedostępnych drogach" - ~ 
S WAŻNll TELEFONY pol od lat 12 godz. 18.30 ~ 
S I MAJA - „Czarodziejski kleks" S 
~ Pogotowie Ratunkow• 999 węg. b.o. godz. 16.15: „Bałkan S 
iii: Pogotowie MO 99; ekspres" jug. od lat 18 godz. ~ 
~ Strat Potarua 89~ 18 S 
IS Informacja telefoniczna 9JJ POKOJ - „Diabeł morski" radz S 
S O"' Ceniralny 32.65 9ł b.o. godz. 15 15, „Spokojnie to S 
S Dw Północny 51 2ł 33 tylko awaria" USA od lat 15 S 
S P<>gotowh• ciepłownicze 32-51 . U godz. 17.15, 19.39 S 
i..' Pogotowie energ•tyczn-e1 ROMA . - „Klasztor Shaolin" - S S Lódt Potudnlt U-3ł-Zł Hongkong-Chiny od lat 15 godz. § 
il' t.Mi Północ 33 -34-31 10, 12 15, 14.30, 17, 19.30 
i..' Pogotowie 11azowe 33-95 83 192 STOKI - Klub Fllmów Dziecię- S S Pogotowie dźwtaowe cych .• Relax" „Akademia Pana i..' 

§ 1ł· ł1 89, 1ł·ł0-łl Kleksa" cz. l poi. b.o. godz. t6: i.'.'I 
TELEFON ZAUFANIA S3-3i-31 Kl b fU O " C ""' S Mt.ODZIEZOWY TEi EliON ZA. u mowy " scar - " za~ S s UFANIA - u 60 61 czynny w ~p~ka~psy" USA od lat 18 - s 

S godi IS-li S o z. ~ s TELEFON ZAUFANIA dla koblei WIT - „lB4l" USA od lat 15 s 
il' godz \4.30, 11. 19 30 S 
~ a Clątą problemową - 11-ł0-33 TATRY - .,Na tropie sokoła'' S 
~ w coda 12-22 NRD b.o. godz. \5; „Trzeba ~ 
§ grać" węg USA od lat 15 godz S 
S TEATRY 17.15; .,Paryt·Texas" RFN-fr. od :S § lat 18 godz. 19.30 S 
S NOWY - nJeczynny ENERGETYK - „Miś" pol. od s 
S W dnlach 10 u I 12 września lat 15 godZ. 10; „Star 80" USA ~ 
~ b T t ł k od lat 18 godz. 12 S 
~ r. ea r Nowy odwo uje spe • RALliA - ,eans zamknięty _ S 
~ takle ,Porwanie Sabinek" z po- od S S wodu nagłej choroby aktorki El- g z. 16; „Rok niebezpiecznego S 
..,. tbl t J slń kl j tycia" austr, od lat 15 godz. 18 S 
~ e Y a s e · REKORD - „Do kr.wt ostatniej" i..' 
~ MAŁA SALA - loda. 19.30 i.'.'I S „LetnJ dzień" cz I pol. od lat 12 godz. 1~.15: S 
S POWSZECHNY - godz. 19.11 „Butch Cassidy l Sundance § 
~ „Splewnlk domowy" Kid" USA od lat 15 godz. 18.15 S: 
S MAŁA SCENA - godz. 19 „Kre· APTEKI § 
S: acja" 
""' ARLEKIN - godz. 17.30 „Jak dla- Ml k 8 S bel Rokita do wsl zawJtal" c lewlcza 20, Elsnera 19, ~ 
S PINO od 7 Wi lk Felińskiego 7, Lutomierska i..' § . tab~o g z. 1 ·30 " e a 146, Olimpijska Ta, Piotrkowska S: s 67. s 
S MUZl!:A Pablaruce - Armil Czerwonej 1. S 
S: Konstantynów - Sadowa 10 S 
S &ISTORll RUCHU REWOLUCYJ· Głowno - Łowicka 33 Aleksan.' § 
~ NEGO tul Gdamk !3) ....,.~ drów - K~cluszkl ł. Zgierz _ ..,. 
~ 11-17 a av- Sikorskiego 18, Dąbrowskiego 16. S 
~ Ozorków - Armll Czerwonej 1'1 S: 
S ODDZIA.1. ltADOOOSZCZ tul S s (Zglerska 1ł7) godz. 9-18 DYŻURY SZPITALI s: 
S AJtCREOLOGICZNE I ETNOGRA- S 

I utrzymuje przyjacielski\ współpracę z Kombinatem Energetycz- ~ 
nym w Karl-Marx-Stadt. Jej celem jest wymiana doświadczeń ~ 
technicznych, ale nie tylko. Prowadz°'1 jest równ.iet wymiana § 
wczasowicz~w oraz kolonistów. W tytt1 roku z wczasów NRD S 

Romie kont.o Banku Jtrwi Cen
trum Zdrowia Matki-Polki przy 
Wojewódzkiej StacJl Krwiodawstwa 
w Łodzi. Jak nas poinformował je
go szer - mgr Zygmunt Kraw
czyński - na koncie banku znaj
duje się już 5..'316,290 1 krwi, a 
daiwcy z całego kraju zadeklarowa
li oddanie dalszych 1.000 1 tego naj
cen.niej.szego leku. 

S 'FICZNE (pl. Wolności 14) godz Bałuty - Szpital tm. Barllcktego S 
t „ li „_ d ó i d S lG-17 - codztennie dla przycbodru S 

Wzrasta e.. c:z:...,.. awc w n y- s BIOLOGll EWOLUCY.JNE.J Ul. rejonowych nr 11 8; Szpital Im § 
widualnych. i..' (puk Slenklewlczal &oda. Biegańskiego - codztennte dla S 

S: 10-18 przychodni rejonowych nr nr S 

l 
•kon:ystało 26 pracowników z rodzinami, 1 z kolO!lll lS dzieci. § 

W tym roku w EC-IV zatrudnionych było tak!• 81 dziew- S 
cząt I chłopców z NRD. § 

• (J. kr.) § 
VL.F-''''-'llLll.ITllllll-'ll_,.,11-',rl'Tl'l.rAZSWWWWl.111111~ 

•. 
70 OSTATNICH PARQ\VOZóW 

50 p 
72. Pt'ZY CZYm ezd4 uiywana 
iest tylko do atacyjn:tch mane
wrów. Sief trakcyjna, liczaca 1,5 
tys. km 1e!!t w nie najlepszym 
stanie i trzeba 1a WYmienia<!. 
Dlatego m. In. apó:fnlaJa sie PC>
cillld do Wars.zaw:v - 1eden z to
rów na odcinku Płyćwia 
Skierniewice jest Do Drostu „nie
czvnnY''. 

Kiedy 1uł ~lektryfikuje 1ie 
wszvstko. narowozy znikną z ko
lefoWYC'h maków. Troche szk-0-
da.~ 

Ostatnio członkowie Klubu Ho
n.orowych Dawców Krwi PCK przy 
Unędzie Miasta I Gminy Witkowo 
(woj konińskie) oddali 130,400 1 
krwi KlUtb HDK • .samarytanin" 
przy Kopalni Siarki „Jeziórko" w 
Jezl6rk'll - 8,700 1. Klu.b HDK 
PCK przy ZSDiT „Predom-Prespfll" 
w Niewiadowie - 23,540 l NSZZ 
Pracowników Rzeszowskich Zakła
dów Przemysłu Skórzanego w Ko
lbuszowej - 1,310 1 Klub HDK 
PCK przy MPK w Łodzi - 100.001 
Członkowie Klubu HDK przy Ol
szyńskich · Fabrykach Mebli w Ol
szynie Lubańsktiej - 8,00 1. Klub 
HDK przy ZPW „Zeltor" w Zgie
rzu - 100.00 1 Klub HDK PCK 
„Budowlani" przy Płockim Kombi
nacie Budowlanym - 8.00 1. Od
dział Obrony Cywilnej OHP w Ło
dzi - 11.550 1.--Klub HDK przy 
Zasadniczej Szkole Zawodo~j w 
LUtbartowle - 400 ml Klub HDK 

W arudntu tej?o roku .zakońcro
na ma zostać elektryfikacja os
tatnieiro ważne20 komunikacyj
nie odcinka koleioweii:o szlaku 
na terenie Rejonu Przewozów 
Kolejowych - Lód:f. łączącee:o 
Kutno :z Torundem. Prace pro:' 
wadzone sa rówIJJOleJ:(le z dwóch 
atron. Na nas.z.vm terenie zakoń
ozono 1u! roboty !undamentvwc 
I ałuoowe. rozooczeto instalowa
nie sieci nad iednym z torów. 
NaJwiekszym problemem jest 
r.elektrvfikowanie dwóch torów 
na stacji w Kutnie - żeby to 
zrobić. trzeba na kilka godzin 
ws.trzvmać ruch wszystkich PO
eiaii:ów elektrvcznych. 

(ab) pn:y RUSW w Pabianicach - 50,00 

St>ośród 750 km linii lroleJo
wYCh na terenie lódzlrlesto RPK, 
154 km sa już .:ood prądem". Do 
selektrvfikowainia ooo:ostaly trzy 
lcrótkie odcinki szlaku. Na nich 
właśnie 1etdża Jeszcze WYSłuto
ne oarorwozv. Jest ich w ·sumie 

Eleni 
w Teatrze Wielkim 

Po wleliU latach nieobecności, w 
l.od:r.l wystąpi na scen.ie Teatru 
Wielkiego (7 października o godz. 
l'l'.30 I 19.30) popularna I lubiana 
ploaenkarka Eleni z zespołem kie
rowanym pn:1!2. Kosta&a Dzo
bsa. 

W programie zatytu.łowanym 
..Kusyka 1mlę twoje ma" obok 
sn•n~h przebojów Eleni r.aprezeu
tuje polskie I zagranicme piosenki 
przywdezlone z półrocznego tournee 
po Stanach Zjednoczonych. 

Poza Łodzią Eleni wystąrpi w Pa-

Z sądu 
NIEUOZCIW A. KA.IJ1tllIA 

11-letn.la Leokadia a. 1 uwodu 
elektrotechnik •przętu medyc:Qie&o, 
pełniła tWLkcj4j._ kasjerki w Sta
cji San.-Epld. w Łodzi. Pra.cowała 
n.!espełna rok, bo w lutym br. &o
stała aruztowana. a 11&.tępn!e po
stawiona w 1tan oskarŻ&llia. Za
rzut: od u.erwc• eto września 1984 
roku :fałazowała za.play w raportach 
ka40wych i pokwlt'<lwa.n~ach, a na
stępni• pr.zywłuzczyła sobie 11\lmy 
wpłacane przez pracowników z ty, 
tułu rót.n.eeo rodzaju 6wladc:r:efl 
socjalnych tud:zlei 'WYU&Crodz.enla. 
W ten apoa6b przywł•4U%Yła •~ble 
- jak oceniło osk.llrłeJl.1• - 4114 tys. 
zrotych. 

Nie pnynał& Ił• a w• Uu
ma~ uwU. I n~ekonywaj,co 
okolicznokl ,.zacmięela" plen~~tby 
(mówiła uentia o niem.al dWlllkrot
nej kwocie, któref nie &d1łł7ła spła-
cić). • 

Wyrok za,padł bardzo surowy: łl lst 
poz11awienia wolno,cl, 300 tys. zło
tych grzywny, konfiskata mienia w 
eałoicl oraz zakas zajmowania sta
nowisk 11 materialnlł odpowiedzial
ności14 na trzy l&ta. Na rzecz posz
kodowanej instytucji zas14dzono od
szkodowanie w wysokoicl przeszło 
450 ty1. zł. Wy?'O'k jest nieprawo
mocny. (tar) 

W nade~' 10bot4 t a.ledzie
lę w łódzkich obilektach Wojew6cb
kiego Ośrodka Sportu I Rekreacji 
na zakoflczenle tego.rocz.nego lata 
odbędą się atrakcyjne imprezy re
kreacyjne I aportowe. 

W Artur6wku W' 10bot4 I nle
c!zlel• (14 I 13 bm.) o rodz. 10 roz.. 
pocwe sMi otwarty turniej tenia 
siemnego dla nie 1towarzyazonY'!h. 

Na Stawach stefańskle10 w pu
ku 1 Maja w nłed:zlelę 15 bm. o 
godz. 11 110stl.Jl.lł sor&anlzowane re
gaty :na łod:zl•ch typu "Ftrlel„ I 
,.Mak". 

Mimo ocieplenia 
120 obiektów 

• t J rze 
Mimo, te trochę się ociepliło, to 

jednak w dalszym ciągu do Za
kładu Sieci Cieplnej w ?.odzi na
pływają zgłoszenia od kierovtnictw 
szpitali, żłobków, pr:z:.OOsz,koli., po
radni służby zdrowia I domów o
pieki społecznej w sprawie włą
czenia centralnego ogrzewania. Do 
tej pory ogrzewanych jest ok. 120 
obiektów. 

Jak jut informowaliśmy, tyl'ko te 
placówki uwzględniane '' pn:y 
włączeniach centralnego ogrzewa
nia. Natomiast budynki mieszkalne 
I r.a~ady pracy muszą cz.eka~ na 
decyzję władz miasta. Przypusz
czalnie nie nastł,pl to jeszcze tak 
~ko, gdyt synoptycy zapowi1-
da14ł dalszl\ poprawę pogodY. (mamy 
przee!eł kalendarzowe lato), Okazu
je aię, ta podczaa ostatnich 27 lat 
·najwcześniej rozpoczęto sezon o
grzewcz.y dopiero 23 września. I to 
teł u. .krótko, bo po kilku dniach. 
ogrnwanie wył4czono U.kr.) 

r6wn!eł w niedzielę, • &odz. 11. 
rozpoc:r.nde .się tradycyjny już blok 
im;irez sprawnościowo-zabawowych 
dla dzied I młodzie:ty. 

Imprezy Ul odbędą al• oczywiticie 
przy bezde.szozowel pogodzie. Tylko 
w obiektach „Promienistych" w 
razie deazcm 110rgal).lzowane zosta
n11 rry I ulbawy w budynku. 

(j.kr.) 

Plon 

S WLOKlENNlCTWA (Plotrko\"Ska I, a. 4, 8 I 10; Szpital tm Ski<> S: 
S: 282) godz. 10-lT dowsklej Curie - codziennie dla S S SZTUK I - rw1~kow9kle10 Ml - Przychodni Rejonowe1 nr u i..' 
il' godz. 12-19 os. RadogoszC2 mtasta 1 gminv S: 
S: MIASTA ZGIERZA !Dąbrowskie- Aleksandrów Dla orzychodńi S 
S go 21) godz. 10-11 rejonowych nr 7 1 8; szpital S: s: MIASTA PABIANIC (pl. Obr. Im. BrudzlńSklego w dnla.h S S Stalingradu 1) godz. 10-lS 1, li, f 9, u, 13, i:;, 17, !9 2l i..' 
S: 23, 2$, 27; - Szpital Im Jon. S: 
S: WYSTAWY schera w druach 2 4, a. s S: 
S SALON SZTUKI WSPOŁCZES· Ił. !8, 20 22. 30; - Szpital tm § 
S: NEJ (Piotrkowska 88) godz u Kopernika w druach 6, 12, 16 S 
S 18 malarstwo T. Majdy · - io. 24 Dla Przychodni Rejono· ~ 
~ OSRODEK PROPAGANDY 15ZTU· WeJ nr 9 - Szpital tm So S 
S Ki fJlarlc Slenklewlcza) godz nenberga w dni nieparzyste - S S 11-18 wyst. monograficzna A. Szpital Im. Pasteura w dnl § 
S Marczyilsklego parzyste S 
S GALERIA BAł.UCK.A <Stary RY· :;"órna - Szpital Im. Blernackte- S 
S nek 2) 1odz. 11-18 Współczesna go codz1ennle dla gminy S 
S sztulta czeska Rzgów; Szpital lm. Brudzlfl- S 
~ sklego (Kos. Gdyńskich 61) S 
§ * • * Polesle - Szpttal •m B1ernae. § 
S ZOO czynne "" godz 9-!ł <kau kiego - codzlPnnt~ dl~ m . Kon- S § do ~och 171 stantynowa; Szpital Im. Ko- S 
S PALM! ARNI A czynna w godz S pernlka (Pabianicka 62) ~ 
S 10-1e !oprócz oonled2lałków1 ródmidc!r - S~pltaJ · 1m Bar SI: 
~ OOROD BOTANICZNY - czvnnr llcktego - eodztennle dla przy. S 

od ~od~ I do smrołru Chodni rejonowv<'h nr łl , 43 S 
S LUNAPARK czynny Od godz lO Szpital Im. Sonenberga (Pleni- § 
S: do 20 niedziela I łwlęta godz ny 30> S 10-21 (Opró~ oonledZfałków) Widzew - Szpital im. Sonenber- § 
~ ga (Pieniny 30) .,. 
~ KINA Chirurgia urazowa - Szpital ~ 
ll!i Im. Radlińsklego (Drewnowska 75) § 
S BAŁTYK - „Wilczyca" poi. od Neurochirurgia - S2pital -tm S 
S • lat 18 godz. 12.30, lł.30; Film Barlickiego (Kopcińskiego 22) S 
~ przedpremierowy s czytan11 li- Okullstyka - Szpital Im. Bar- S 
~ stą dialogow11 - „Indiana Jo- llckiego (Kopcińskiego 22) S 
ll!i nes" USA od lat Ili godz. 10, Chirurgia dziecięca - Instytut S 
S 17, 19.30, 22 PedlatrU (Sporna 36,50) S: 
S IWANOWO - „Kim jest ten Laryngologia dziecięca - Ins- S 
:S człowiek" pol. od lat 13 godz. tytut Pediatrii (Sporna S6p0) § 
S lł.30, 17; „Bez końca" pol. od Chlrul'g!a szc>ękowo.twarzowa S 
S .lat 18 godz. 19.30 Szpit<il Im. Barlickiego (Kop- S 
~ PRZEDWIOSNIE - „Vabank II - cinsktego 22) S , 
~ czyli Riposta" poi. od lat 15 - Laryngologia - Szpital tm. Bar- S 

~ 
godz. 10, 12.15, 15; Film przed- llcklego !Kopcińskiego 22) § 
premierowy z czytaną listą d1a- Toksykologia - Instytut Medy- S: 
logowi! - „lndlana Jones" USA cyny Pracy (Teresy 8) S 

S od lat 11 1odz. 18, 20.30 Wenerologia - · Przychodnia § 
S POLESIE - „:tandarm na ema- .Dermatologiczna (Zakątna 44) S 
~ rytur:ze" fr. od lat U godz. S 
~ 15, 17; „Wielki Szu" poi. od lat § 
il' 11 godz 19 A.MBULATORJUM "' S WŁOKNMRZ „Poszukiwacze DOR>\2:NEJ PO'fOCY S 
S zaginionej arki" USA od lat tel. 16-37.0D w . 31 ~ 
S 1% godz. lO, 12.lS; „Repll- S 
S ka Gdańska: „Medium" pol. od - Gabinet eh111'1tr!!1cmy ez,,,,.,n~ ~ 
S lat 18 godz. lł.30, 17, 19.30 ołą dobę S S WOLNOSC - „Być albo nie - Gah1n~t tntemlstvc"Zn'I' czv-:n~ ~ 
il' być" USA od lat 15 godz. 8.30, w ~odz 15-7 w d r>1 wot-,rs 
S 1%, IUO, 17, 19.30 od orae" - cała dnbę. S 
S WISŁA - „Zagadka nleśmlertel- ~ 
~ noścl"'USA od lat 11 godz 10 ul Armu Co:erwuneJ 15. ~ 
l!i1 12, 17; „Człowiek na torze'" _: tel. 33.95.95 do 99 w. 225 S 
S pol. od lat 15 godz. lł; „Nie- § 
8 winni twlęcl" hiszp. od lat 15 - ~ab;~~zt 18_:~iruwr1H1dnJ czynn~ S 
i1'I - godz. 19.30 „..,... • wotnr i.'.'I 
S ZACH.ęTA - ,,Mil~~ 11 listy prze- od pracy - całą dobę. § 
S bojów" poi. od lat IS godz. 10, S S H .30, 1'1, 19.30; „Strefa granicz- ul Kopclil•kttci;o !Z. !,.\ 
S na" rada. od lat 12 godz. l2.lS tel. 78-6ł-83 § 

r'it!~!~!:8'{;~~ ~ 'i~;tegka _: - Gabinet stomatol<>!(fczny ezyn- S 
bianicach, Ozorkowie, Z:ilenu l 
Głownie. 

An.a.liza 4owod6w (dokumenłaeja 
kuowa, zeznania tlez.nych łwiad
k6w) dowi!odł& winy •karł.on.ej. w obiekcie wosm ,..Promien:l6ci" 

~S godz. 20 (czynna tylko w dn1 ny w godz IS- 7 w dni wolne S 
~ d ) od c>recv - cała dobę S 

k Ił R · k'' S pogo ne Pom11r ambuhtorv!11a tntern1- S a CJI 1ma ~ STUD~? - „Imperium kontra~- styczna dla dorosłych mleszkat\. S: 
• " ,~~ ~e ~Aod~.tU~L~~ ~~e~~~~~h~ ~§ 

I 
• w KLUBIE PAX w Łodzl - P1otrkowl!la • - . 

ł&l• o codz. 18 „O przygotowaniach Łodzi do Obro
AY Rseczypospolltej w• wrzdnlu 1931 r. 

• • 
a ••keja turystyczna TPŁ zaprasza na kolejny ęa

'8r po mieście, tym razem wyjątkowo w pi11tek dnia 
p września. Spotkanie o godz. 16 na ·osiedlu im. 

f6zefa Montwlłla-Mireckiego przy zbleJU ulic Perla 
Proussa przed 3 Rejonową Blbliotek11 Publlc:1n11 dla 

Oorosłych. • • 
• Dzlelnlcowy Dom Kultury l.ód!-PolK1• '11L 

I Maja 87: 14 bm. o godz. 17 •potkanie • 1rup11 

19 Mokra 10112 - rzvnn~ codzlen!llie S 
~ STYLOWY - „Gry wojenne" - w godz. 19-7: w •ohoi,. w god2 S 

I 8Z oeoby podeJt"zu1.e o pueratwo, ~ USA od lat 12 godz, 15, 1715;· 16-T, . ~ 
spekulacj4 I n.Iel&falny handel zo- S 
1taly zatrzymana do wyjaśnienia 'TLTITllll'll.llTTILITll.IT.ITllll.ITlll-'-'"'~t'T'''''-''"''1-'-''"'';, 
podczas milicyjnej akc}i ,,Rynek". 

r'1'antra-:voca" (w procraml• deaust&eja potraw. ma- pn:eprowadzonej we wtorek na Morderca . g I ·c· I t 
1ytacja, pokH Uil.c6w). łódzkim „Górniaku". Undkający mi- I wa Cl 111 a11esz owany 

• licji paserzy I spekulanci ponuci- fll -
• t.6dzki Dom Xultury uprana dnia 11 bm. o li towary (m. ln. skórzaną odzież) 

codz. 11 do parku tm. A. M1ek1ew1cza (Julianów) na wartości ok. 200 tya. :d. 600 tys. zł 
Imprez• organtzowanii w ramach ,,Lata Estradowego". ai~ga wartość towarów zarekwiro

,.., programie: koncert orkiestry dętej Im. S:r. Har- wanych pn:ee funkcjonariuszy MO 
· aama oraa występy artystów scen łódzkich. W wyniku akcji! wszczęto kilka-

• • naście postępowaf1 przygorowaw-
• Dnia 1' wndnla br. w Klubla „tubardł" ul. czych, slciercrwano 11 wndosków do 

Klonowa gg w godz. 10-u octbędzla 111.,_ giełda utywa- kolegium, wiele osób ukarano man
aycb rzeczy dziecięcych. datami. (ab) 

O&tatnieco dnia maja tego roku w lesie, niedałeko stacji ko
lejowej w Smardzewie zn<ilezlono zwłoki 19-letniej dziewczyny. 
Jak wykazały oględziny lekarskie I sekcja zwłok. została ona 
zgwałcona I ud'Uszona. Poszukiwania mordercy były utrudnio
ne ze względu na prawie zupełny brak śladów Dopiero ostat
nio wysiłki funkcjonariuszy WUSW w Łodzi i RUSW w Zgie
rzu uwieńczone zostały powodzeniem - pod zarzutem zabój-
stwa l gwałtu aresztowany został 36-letni Jerzy M. fab) 
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