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miejseowości ~rtage.n.a, , w
zakończyło, się sPotka-

Kolumbii,

nte

ośmiu

ministrów spraw :tal!Ta-

nicznych państw latynoamerykań
skich ooświec<()tle sytuacji w Ameryce Sro<lkowej. W ' komunikacie oriublikowanym na zakończenie
spotkania. mfa1istrowie latynoamer.vkańskief
,ósemki" przestrze~ają
Stany .Ziednoczone orzed · dokonaniem inwazji na Nikaraguę.

Cytując opinie jednego z QŚmiu
ministrów. al'(encja Associated Press
stwierdz;i. że komunikat stanowi
„cichy noliczek" dla Stanów ZjednoezOIIl.ych i ie&t oróbll, skłonienia
USA. aby i»i:iarły rozmowy poJi:ojowe w Salwadorze oraz ostrz~
:l:enia Stanów Zjednoczonych J>rzed
iljlws.zją. na NikaraJ?m1.
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Z udziałem Episkopatu pollikie-_
go i pielgl'zymów przybyłycn . z
różnyeh . reiiio;nów kraju odbyły się;
26 bm. na Ja~nei Górze w Czę;
stocnowie
uroczystości
reli2ijne
związane ze świętem Matki
Bożej Częstochowskiei Sumę pontyfikalną celebrował metropolita k.rakow<;ki kardynal Franciszek Machat·:;ki. Homilię wyizłosił prvmas
Polski. k.ardynal Józef Glemp.
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la tak dużej liczby dzieci nii.ukowt oru zapewnić odpowie i mlodzie:l:y .t rzeba przygo- nią llc.zbę nauczycieli.
tować sale I gm;;ch:V szkolWydatkowane na ten cel śroone,
Podręczniki i pomoce k:i państwowe svstematycznie
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snl\. W roku 1981 prieznaczo;no :r:

części dochodu narodowego do DOdzia!u 3,4 proc.. w bieżącym roku kwota ta wzrosła do 5 proc.
Przygotowany został rządowy prol(I'am J>Opraw:y bazy materialnej oświaty, którego realizacja rozoocznie się w .roku przyszłym. Potrzeby w tei dziedzinie sa bardw
duże
z uwaei · na .duży przyrost
llczby dzie'ci. Z końcem obecnej
dekady będzie Ich w axkołach o
ponad 1.300 tys. więcej nit. na
Je.1 om:zirhku.

w skali
Utrzymująca
się
w
sierpniu
zmienna aura bardzo zróżnicowała
przeb~
trudnych
tegorocznvch
żniw. W ostatnią fazę wkro~zyły
prace związaaie ze zbiorem zbóż
w regionach środkowowschodnich.
Poczawsz.v. od' siedleckiego, radomskiego, piotrkowskie.go, ' po kieleckie. tarnobrzeskie. przemyskie
i
ezeszowskie wyłączając oczywiście
region chełmski. l(dzie przeważają
gleby ciężkie. iiospo<larstwa · skosity od 75 do 90 proc. zbóż. Również w poniedziałek 26 bm. U."Ralna po2oda sprzyjała żniwiarzom
z tycl'l terenów. Podobnie zaawan.sowane .są żniwa w zieleniogór$kim i w niektórych gminach woj.
gorzowskiell!o. Znacznie więcej zbóż
oozostaje natomiast na· pniu
w
pozo.stałych województwach połud
niowo-zachodnich i w Wielkopolsce. gdzie w osta,t nich· tygodniach
najczęściej padało. Deszcze, miejscami dość obfite, hamowały tam
żniwa także w o<>niedzi.ałek. Nie
przekroczyły jeszcze pólmetka orace żniwne w - północnych województwach. od elbląskiego po koszalińskie,
lecz tam zbiera się
zboża zwykle póiniej ' niż w centrum. z uwagi na przesunięte w
czasie dojrzewanie roślin.
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kraju

ta na 5,'7 mln M.. tj. na 7tr

or~;

oowierzchni przewidzianei do 7-bio-

ru.

list R. Gandhiego
do H. . Rbaqana
i ·M. Tł1atcher
i'.

Premier Ind·i 'Rajiv Gandhi, w-ylist do prezydenta ·USA,
Ronalda Reagana. apelując o przedsięwziecie stkutecznych
środków
pr.zeclw polityce apartheidu w Republice ·Południowej Afryki. gdzie
raststowskl rząd nasila. prześlado
wani• czarnej więksr.oścl.
stosował

R. Gandhi zwrócił •il!l z podobnym a.p elem ta.k±e do
premiera
Wiel'k!ej Brytanii. Margaret · Thatcher, wybieraj11c obydw• . kraje
ze względ'l.I n• fakt, że te swzeEfekty przediiięblorczości. rolni- góln ą mocą akc~ntują one problem
ków oraz szerokiego zastosowania praw człow'eka. w · związku z czym
technologii. dzięki którym można
- jak pllfze PTJ - l'owinny uży!
kosić wylęgnięte zboża na bardzo
rozmięk,łych nawet 0:olach są wi- swolch wpływów. w oelu doprowadoczne . W skali kraju - iak po- dzenia do .11tosowanych zmlan pod
informował 26 bm. na cotyll!odnio~ym względem w kraju, w któwej konferencji orasowei minister
rolnictwa i l(ospodarki żywnościo- rym prawa t.e s11 deptane z ni.e, wej Stani$ław Zięba. sko.sz<?no zbo- zwykł11 b'ru.talności\. '

Dlatuo te:t dut.a · uwaga przywiązywana
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~st do budowy nowydl- placówek oświatowych. Na
1 września .spodziewane jest oddanie do uzytku µonąd 250 nowych
obiektów, w tym ponad 120 szkół
]lOdsta wowydh, li szkół za wodowych. 8 warsztatów szkolnych. S
internatów i 114 przedszkoli o 13
tys. miejsc. Wiele placówek otrzyma dodatkowe wyposażenie. Przeznacza si~ na ten cel w ciągu bieżącego roku kwotę 3 mld u.

Stopniowo dążyó 1ię będzle, w
sposób bardzo racjonalny i oszczę
dny do komputeryucj.i dydaktyki, do :r.a:po:i;nawania mlodzie-ży x
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Rysz.ard ·Szurkowski
kandydatem n~ posła
z listy ,krajowej
sze niedługo prz.y~ło czeka~. Po
niespełna roku
systematycz.nych
tre.ningów
Ryszard
Szurkowski
zdobył pie~wszy
tytuł
mistrza
Polski, Floz.pocz.ęła się jego wielka
przygoda z kolarstwem.
Cztery zwycięstwa ind•ywidualne
w Wyścigu Pokoju, tytuły m1strza
świata. medale t.grzysk
olimpijskich. triumfy w · uoznych wyści
gach krajowycb. 1 zagra-nicznych.
Wywiady 2djęcia. au,t.ograry._ Lata w kolarskim peletonie wś·ród
kolegów którzy w miarę; u,pływu
czasu nazwali 11;0
„profesor.em".
Foto: A. W ACH Wyróżnienie. które dotąd uważa za
jeden ze swych największych suikcesów - to międzyna.rudowa naiał 18 lat kiedy rozpoczął groda „FaiT play••. Dla wielu zaprace jako . listonosz. Prze- wod.nikó.w wielka popularność . sta/
.
je się iuż okazja do wygodnego
·owe1·em Przez cały O·kres ułożenia życia - „odcinania kupracy a potem dwuletnief służby ponów" sportowej sławy.
\\'oj,;kowei rwiczyt sam i dopiero
po tych lat.ach 5amotnych treninRyszard Sz.u.rkowski pragnął o1;ów ,pocipat.\vwania" kolarzy na siągnąć wię.cej. Nie chciał pozotrasach
wvscill!ÓW,
pierwszych stać wyłącznie wyb i tnie uzdolniostartów w lokalnyC'h
imprezach nym sportowcem. Po latach pr;zyznalazł s i ę yv klupie spo.rtowym znał się . że jui wtedy, w okresie
wrocł;i wskim
Dol.melu.
Trel!ler największych sukcesów, myślał <l
Mioczysław Żel'1znowski
postano- swym · przyszłym zawodzie - prawił dać 5zansę upartemu chłopa.
cy trenera. Ryszard
Szurkowski
kowi. Rower' otrzymany z klulfo nie ukrywa, że d!ziś. w przededniu
był pforws.z ym sukcesem; na dal- m.isbrzostw świata, niemal wszy.

aresztowany przez
P<>lic)a l)Ołudniowoafryikańska aresztowała w poniedziałek najstarszego syna laureata pokojowej Nagrody Nobla, Desmonda Tutu Trevora Tutu. Jak
donoszą agencje % Johanesburga, 29-letni Treve>r Tutu, syn występującego o
pnwa ludności murzyńskiej biskupa anglikańskiego, został aresztowa.n y za to. że wzywał do; organizowania manifestacji na imak poparcia około 300 uczniów. ·którzy
z-ostali p.ootawieni przed sadem w
Soweto za udział w proteście przeciwko sytemowi apartheidu.
• W

ubiegły

czwartek i »iatek

P·~-

r

od a
ttk1-

jit!.ge myśli llkU1Pia~ sł, na
i.m1pre.z.ie, która ma
potwiet·d·zić
słusznoś·ć obranej przez niego linii
postępow;mi•.

- :fodstaw11 kddego
sukcesu
sportowego także, jest praca, po
parta. talentem. Wiadomo o
tym
.nie od dziś - sedno ·zawiera się
natomia.st - mówi Szu.rkowski w Jakości pracy, a nie jej ilości
Po pierw~ze człowiek
dążący
do pewnego celu musi być przelrn
na.ny, H to, eo robi, . przyniesie
efekty. Po drugie, każdy, drobny
z pozoru, szczegół musi być przemyśla-ny i powinien
wywoływać
określone, przewidzia.11e
za wczas u
rezult!'ty.
'
Fakt, te jego nazwi&ko z.nalazło
na krajowej liście kandydatów
na posłów do Se.jmu· PRL Rysza.rd
Szu.rkows.ki traktuje w
równei
mierze jako osobiste wyróźinienie
i jako wyraz 11:.ainteresowania społeczeństw a problemami całego śro
dow-iska sportowego.
Uchwalenie
przei; Sejm ,;usta wy o kulturze fizyez;nej", fakt, że -pr9blemami tej
diz.iedziny życia zajęły się
Biuro
Polityczne KC PZPR i P.rezyd.i1J;I11
Rządu świadczy o wadze
jaką
przyw!ązu.je się d-0 t 0zw(lj1.1 kultusię

i>ned konsulateilll
RPA odbyła się decmon~traej;>., ld6•
protestowali przeclW.kl> pollty~• segtegacli n. owe~ rząd.11
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1\fsyłki rozw@ził oczywiście.

Cena

Za ·kilka dni .rozpocznie . się
So
o
r

W Wojskowym
Instytucie Ba- do zbudowania 1ystem11 ~~ntroli
dawczym (FOA)
w Sztoklio11n1e przestrzegania zak.azu pr6h i bro(PAP) prowadzone są orane zmierz31ące nią nuklearną. Brak tak!ei:o sy~/'/'Fl'FFF//FFl'//F///r/F///./////////.//////////.//////.F///.////h stemu utrudniał dotychczas wpro' wadzenie zakazu I dawał Stan()o!ll
Zjedp.O<'.zonyrn pretekst do unika~
L'
~ nia odpowiedzi na rad:z:ieckie
oro~
~ !}()zycje w tel sPrawie. Z inic'3a~
tywy Szwecji przed prawie 10· Ja~
,.... ty została powołana l(rupa eksoerS
tó~· :i: 30 kra1ów, która
w<i.~
dzlła pra~e w tej dziedzinie w
S
ramach genewskiej
konferencji
~
rozbrojeniowej_ W ich wyniku u~
,.... tworzon<> już oió1'noświatową. aieć
S:
Największą innowacją imprezy (The 22 nd lnternathmal
stacji 11ejsmofog,icznych rejestrują~
Song Festiwall' było „wyprowadzenie" Jej z miasta $()pot na § cych podżiemne wybuchy nu.klear~
przedn11escie Gdańsk.a. do Jelitkowa Odbiegał zatem: treścią od :!i ne. Technlkę rejestracji wypróbo~
prawdy kil\tudzies1ęciosekundowy filmlJ>, pokazywany w telewano przed rokiem 1 pomyślnym
~
wizji na początku każdej transmisji. W Sopocie nie było flag
skutkiem. W pr6bie ucz-estniczyło
S
i spontanicznych :.potkań artystów z ludnością, a w przygoto- ~ 38 państw. a jej wyniki zostały
~
wanym do remontu hotelu Grand może było wreszcie spokoj- ~ skomputeryzowan e w eksperymenS nie pomieszkać.
·
S talnych centralach w M<l6kwie,
~
~ Waszyngtonie I Sztokholmie.
S
Cala piosenkarska karawana prz.eniosła si~ do nowego hoteS
~
lu .,Marina", w Jelit.!<9wie właśnie, przemienionego z tej oka- ~
Szef oddzisłu badawczego FOA,
~
z:ji na cztery dni w tw.ierdzę. obleganą przez łowców a1Ltogra- ~ Ola Dahlman, oAwi.adczył w trakS
(ow Pomewaz w okolicy nie było żadnej krajoznawczej atrak- S cie międzynarodowego sy_mpozjum
~
cji, większość artystów ·W ogóle nie opuszczała
gościnnych ~ w Sztokholmie. na temat kontroli
S · progów ,,Mar iny"' niechętnie dając się tylko · podwozić organi- S zbrojeń. że Istnieje wypróbowana ·
~
zatorom Uf koncerty w Operze Leśnej. gdzie n.owe kordony ~ t!lchnlka . re.lestrowani~
eksplozji ·
t\ porządkowych oddzielały ich, j.uż nie tylko od wielbicieli, ale ~
~
nawet od prasy i fotoreporterów
Tak się teraz dzieje na ~ atomowyeh I jeśli c11:e2oś br.a'lcuje,
~
wszystkich festiwala.ch. co by oznaczało, że diabeł zjada o.so- ~ to poJ.litycznel W<>li ze strony nieS
biście swój własny ogon! .Cywilna publiczność w tych śpiew-. S których peństw. System sejsmolo~
.nych zawodach potrzebna jest wyłącz.nie do robienia klaki. W ~. l(kznej kontroli ' prób z bro·n.ia nu~
tym roku musiala to być zresztą publiczność dobrze sytuowa~
~
na materialnie b-0 bilet na jeden aoncert kosztował
półtora
~ klearn• - oświadczył - mógłby
~
t.ystąca złotych 1 ludzie ku powali. ch-0ciaż telewizja da wała
~ by~ wprowadzony w życie w cią~
wszystko, jak leci i na żywo
~ J?U roku. :leśl! tylko pOdplsapy zo~
(J:?okonczenie na str. 4)
~ stanie zakaz -przeorowadzania ta"l'///F/F//////F ///////F.///////(' ///FJFF/-'/'.T/ /T/.r/.r,/./////,/ .H. kich pr6b.

~
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Uroczystości

w Częstochowie
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Kom'U!llkat 11 • Carta.geny upowiada. że . osiem krajów latynoskich pedejmie kroki w
ramach
orl!anizacji państw amerykańskich
oraz ONZ zmierzające do nakło
W NOWYM ROKU SZKOLNYM 1983-88
nieni.a USA aby włączyły sie do ZNAJDOWAĆ SIĘ BĘDZIE PONAD 8 MLNW ZASIĘGU OSWIATY
OBYWATELI NASZEposzukiwa.nia ookojowell!O rnzwia· GO KRAJU: DOROSŁYCH, MŁ,ODZ,IEZY
I D,ZIECI OZNACZA TO
za ni a.
WZROST O · ZOO TYS. OSÓB W STOSUNKU DO ROKU UB. W
SZKOŁACH PODSTAWOWYC H ZNAJDZIE SIĘ PONAD 4.800 rYS.
UCZNIÓW; DO SZKÓŁ PONADPODSTAW OWYCH UCZĘSZCZAC
BĘDZlE OK. L700 TYS. MŁODZIEŻY. WYCHOWANIEM PRZEDSZKOLNYM OB.JĘTYCH ZOSTANIE PONAD 1..350 TYS NA.JMfJODSZYCH. DO KLAS PIERWSZYCH W SZKOLF; PODSTAWOWEJ
PODĄŻY 670 TYS. DZIECI, TJ. O P_OcNAD 30 TYS. WIĘCE,J ·NIŻ
PRZED ROKIEM.
/

.religijne

issrs roku

DzIEDIK:
liODZKI

Amery ki
cińs

·1

Wd
Y anie

pol-icJę _RPA

Ucja J':lPA aresztowała w trakcie
obław kilku'Set uczniów bo:jli<Jll. u:ią~
cych zajęcia sz.ke>lne w proteście
przeciwko dyskryminacji rasowej.

19.35.
W ostatnich 11odzinach nadal uw gett.ach
murzyńskich
na
przedmieściach
większych miast RPA. Do szczególnie ostryc4 wystąpień ludności
afrykańskiej
docb_odzilo
w :>siedlach Położonych w poQliżu Kapslltad u Port Elizabeth i Dlll'banu.
Tylko w cią.gu ostatnich 3 dni pa1icia południowoafrykanska a;·esztowała niemal stu uczestników demonstrRc:ii,

o

trzymywało się napięcie

e e

ces u

s
ry fiz.y~znel i sportu w nuzym
kraju,
Jeśli moja kand,ydatura znajdzie
uznanie w oczach wyborców, bę.
dę się czuł repJ::ezentantem swego środowiska i zostanę z11bowiąza
ny do występowa.nia w ,jego imie·
n.in mówi R. Szu,rkowski. -'
Od bl,isko dwudziestu lat - do0da,
je - jestem związany ze sportem
- jako zawodnik, a obecnie
trener. Mogę więc powiedzieć, te
znam tę dziedzinę życia dobrze i
niestety nie za wsze 1 najlepszej
strony, ·
W naszym sporole jest wiele zja.wisk miekorzystnych, hamujących
rozwój kultury fizyo-z.nej. Dotyczy
to zarówno sfery „czysto" sporto·
wej jak i jej otoczki - .klubów,
działa.ozy, administracji. Wiele tycb
problemów dotyczy ruchu sporto·
weg"o we wszystkich niemal kra ,
ja.eh, a.le s~ ta.kże takie, które mo·
glibyśmy wyeliminować. Celem nie
lllOŻe być bowiem tylko zwycię·
stwo czy medal - nie możemy zapominać, że
sport
wychowuje,
kształtuje oha.ra.ktery,

W 239 dniu roku słońce wz~
o godz. 5.38, zajdzie zał o

s:z:ło

Spróbuję

na nie

odpowiedzieć, ale
muszę
jeszcze

niektóre sprawy
przemyśleć. W chwili obeouej ab
sorbuje nrnie praoa. Od zawodni
ków i ode mnie sa.mego oezekuje
się dobrej postawy
w
mistrzo ·
stwach świata. i nie chcielibyśmy
.rozcza.rować kibiców.
Oto co o Sz.u:rkowskim
mówią
zawodnicy, trenerzy , działacze:
Zwycięzca Wyścigu Pokoju
LECH PIASECKI: Nasz ł;rener to
człowiek mądry. Wśród lias cicsiy
się ogromnym autorytetem. Dzię·
ki niemu wielu z nas uwierzyło
że możemy wygrywa.ć z najlepszy
mij co wcześniej · przychodziło nem
z olbrzymim trudem.
·
ANDRZEJ MIERZEJEWSKI: To
na pewno bardzo dobra kandyda
tura. na posła.. O jego za.letacl1 w
:krótkich zdaniach aż trudno mó
wić. Obawiam sie tylko, aby licz·
ne obowią7.ki nie ~powodowały, i~
nie będzie mi al 0t:asu na. pracę z
nami. Chcemy dalej trenować pod
jego kierunkiem.
Trener - WACŁAW SK.ARUL:
Jest skromny, poważny; czuje
i
zna. sport. Będzie na pewno wspa.·
W n11.jblHszym czasie
ezekają niale reprezentował na forum Sejtnnle spotlniinia z wyborca.mi. Spo. m n i w o~powiedniej komisji prodztewa.m się, że wiele· pymń bę blemy sportu i kultury fizycznej.
tl7.ie d~t. ykało tyeh wła.śnie spraw
STANISŁAW BRZOSKO

Cezary, Jói1fa. Monika,
Ottoka,r

w d11io dzisiejszym pl'Zewiduje
dla t.odzi na~tępu.iąea pogodę
zachmurzenie dnie i opady de·
•zczu. 'Motliwe bun:e. Temp.
maks. w diiefl 17 st. Wiatr sła·
by I umiarkowany, w - czasie
buny porywisty, . półnoeno-za
chodni.
Ciśnienie 11

godz. · 19

wynosiło

990,9 hPa (743,2 mm).

l
1635 -

Zm. F. Lope de Vera

1770 -

Ur. G. Hegel, filozof

pl~an hisZ'llańskl

niemiecki

ok
Sta.raj się chcieć tego, czeinu
nie możesz upobiec.

- Wydział )\adr~ Czy mógł·
bym ~ię dowiedzieć, kiedy pan ·
Nowak ma urloti?

Drużyna

torowcó\v jedzie po „złoto"

Raport, który nie wyjaśnia
.sprawy ,,Rainbow Warrior''
Rząd

f.rancuski, który

w wyjitikowo

Doskonale
na kolarskich mlatrzostwach łwiata rozgrywanych
we Włoszech aplsuje się drużyna
torowców w wyścigu na ł km na
dochodzenie, Polacy, jadący w
składzie:. Leszek Stępniewski, Ry·
Hard Dawidowiciz, Andrzej Sikor•
ski i Marian Turowski najpierw
uzyskali truci czas eliminacji i
!:akwalifikowall aię do ścisłego finału,
W pół!i.nale, podobnie jak
we wstępnych wyścigach, przeuwnikami polskiej czwórki byli znakomici kol.arze NRD. Nasi wystartowali na specjalnym sprzęcie
<tylne koła bezszpryehowe zbudowane ze specjalnego materiału). pozyezonym im przez łodzianina - Edwarda Bor:t;scwicia, będącego akh:alnie trenerem kadry kolarskiej
USA.
Pojechali znakomicie, co
mo11:Uśmy obejrzeó przy pomocy telewizyjnej transmisji i wy11:ralł w
bardzo dobrym
czasie
ł.22,18.
Przeciwnicy uzyskali - 4.23,77. W
drugim półfinale spotkały się zespoły Włoch i ZSRR. Lepsi okazali się irospodarze · i wygrali w
czasie 4.22,79. Po tym wyścigu zawody zostały przerwane z powodu deszczu. Jak więc widać z rertrltatów, uzyskanych w półfina
łach, biało-czerwoni posiadał! najlepszy czas. i stali sie przez to faworytami finału.
Rozegrano go
późno w nocy.
Kibice natomiast zwracają już uwagę na niewielką
m'.ejscowość

Giavera del Montello w pobliżu
l'reviso. W środę rozpoczn:e .Ilię
tam drug.a część. mistrzostw
wyśdgi szosowe. 23 sierpni.a na
starcie stan• dr~żyny w wyścii::u
na 100 km, wśród nich zna}.:t.zie
się oczywiście czwórka Polaków.
Wszystko wskazuje na .to. że pojadą w niej boh·aterowie Wyści
gu Pokoju - Leob Piasecki l Andrzej Mierzejewski
oraz Paweł
Barłkowiak l Zenon Jaskuła. Dru-·
żyn.a w tym właśnie składzie osiągnęła 6 sierpnia '"' Piotrkowie
makomity rezultat. - 1:58,57, jeden z najlepszych w historii kolarstwa. Nie oznacza to oczywiś
cie, że właśnie nasi kolarze będą
głównym faworytem
mistrzostw,
ale komentatorzy wymieniają Polaków w · gronie kandydatów do
meda.Ll. O wszystkim zadecyduje
9.ktualna dyspozycja zawodników,
umiejętność
pM:ygotowania
najwy:iwzej formy na ten .właśnie
dzień.

Z ostatnie.i chwili
Reprezentacja

Polski
wyści11:u

srebrny medal w

sdobyła
druży

nowym na doehodnnie, przegry-

w finale • Włochami.
Brązowy
medal zdobył zespół
ZSRR: wnrywając s NRD.

wając

M. WOJDECKA - JEDNA
tODZKIEGO ST ARTU

,,z

GWIAZD"

..
reprezentac11
'

Przebojen1 do
Finał PU1Che.·ru Eu.ropy w lekkie.j
atletyce. Przedostd.tnia· konkurencja dwudniowej .1ywaliizacji
na
moskiewskim stadionie na Łużnikach. Sz-tafeta 4X400 m
pań.
Komentator telewizyjny red.
J.
Żemant'OWSlki zachwyca się wspaniałym biegiem na k-zeciej zmfa.
ni.e Mał11:orzaty- Duneckiej. Fachowcy. a prz.ede wszystkim sympatycy .;królowej sportu" z
naszego
miasta doskonale or.ientują
się
jednak, że to Marzena Wojdecka
z łód'Zkiego Startu. Zastąpiła kon·
tuzjowa.ną koieżanll ~ i„. uzyskała
najlepszy czas spośród
czterech
biegnąeych za wo<ltniczek. 51, 7 sek.
szybciej niż Genowefa Błaszako
wa. która wysta'ftowała ostatnia
Marzena Wojdecka ma uzasadnione powody do zadowolenia. Kierownictwo ekipy składa jej gratulacje i podziękowania oraz sama za'nteresowana dowiaduje się
ze wy t 'Pi w t>fi<:jaln.·m meczu
~ Włochami w dniu 15 wn:eśnia
br. Jednym slow( m: przebojem do
1·eprewentacji!
- Jak się zac';ęła. ta pr:z;ygoda
z lekką atletyką?
- Urodziłam s!ę w Kazankach
k. Kutna Zaczęłam uczęszczać do
piarws.zej klasy LiNJum Ekonomicznego w Kutn;e. Na jednej z lekcji wychowania !izycznego
do-

53.44. Re~ntowalam barwy Polski pod-czas meczu z. CSRS
w
Warszawie, ale występ był nieudany bowiem tuż przed za wodami
zachorowałam. I wreszcie brązo
yąy medal na 400 meków na mistnostw ach Polski w Bydgoszczy
i kolejllla poprawa wyniku (53.1.'.)).
„.a potem awans do reprezentacji 11a Puchar Europy w 1\-loskwie
i miów z rekordu iyelowego „urwane" kilka sekund.
- Chcę uzyskać w tym sezonie
wynik poniżej 53 sekund,
kt6ry
dałby mi klasę mistrzowską. Może
nastą.pi to podcz.a.s mecz.u z Wło
chami?
Tyle zawodniczka. Co o niej samej mówi trener Zdzisła.w Lipiń·
ski, - Uważam, że Marzena jest
obecnie najle1>SZ4 łódrz.ką le•kkoatle1;1ką. Daleko jej
jeszcze
do.
zdystansowania Genowefy Błaszak.
Myślę, ie w przyszłym sezonie powinna n;y iwać reru.lta.ty wg
nicach 50 sek., oo pozwoliłoby
jej wejść do czołówki etl!ropejs"kiej
na 400 metrów. Duże
rezerwy
tkwią w prz.ygotowaniu sz.ybkotlciowym. Dlatego też - by przekroczyć tę granicę mu.si częś
ciej starlować na dystansaeh 100
i 200 metrów. Jest z.awodnicz.ką
utalentowaną. skromną. l?rriyjemni.e pracuje się z taką kkkoatletwiedziałam się. że od1będzie
\ie ką, zwłasz.cza kied.y osiąga takle
bieg na 2 okrążenia. Trzy pierw- wyniki.
sze dziewcz.ynv miały
otrzymać
ro7.m. (a. uym.)
ocenę bardzo dobrą. Wygrałam i
od te i pory wierna jestem - wkrólo-wej sportu". A gdyby ktoś z.apytal mn'e dLaczego
uprawiam
właśnie tę dyscyp:inę sportu to
• Pierwsza konkurM1cja .rermie.rodpowiedziałabym. ie lubie po procza Uniwersjady w Kobe zat<;ończy.
itu biegać ...
ła się zwycięstwem ~8-letnlego flo- Jak trafiła pani do łódzkiego recisty
AZS Warszawa Adama Ro.
Startu?
baka. W decydującym o złotym me.
- Zdobyłam trucie miejsce na d.alu pojedynku Polak 1 pokonał mało
Ogólnopolskiej Sll.artakiad,zie Mło znanegie> Amerykanl•na M.arxa. Drugi
Unale
dzieży w Białymftoku (56.21) i od występujący w s..osobowym
tej pory ·trenerzv ligowych zespo- n·a<W: reprezentant - Bandach zajął
go
tow zaczęli internsować się moją piąte mle~ce a wyelim!'llowal
osotią. Jw pakowałam ·walia:kl
i w 1/4 finału właśnie późniejszy zro_
ty
medalista
Robak.
miałam znaleźć się w
Orkanie
• W ponied-zialek
rozegirano k>oPoznań. „Wylądowałam" iednak w le:ine mecze el1mA·nacyjne pilika'"kich
Łodz.i. Przyczynił się do tego naj- mistrz.o<;tw
§wtata odbywających sle
barclzie j mój obecny ·trener Zdzi· w Z·SRR. Ot<> Ich Wy·nlki:
gr.upa
Arabia Saudyjska - lTlan.
~ław U piński. Już 1:zeci sezon re- .. B" dia 1:0 (0:0). GTupa „A" Wi:g~y prezentuję barw:v Startu.
- Jest pa.w ·zawo łniczką, która Tu'llezja ~:1 (0:0) GTu.p.a .,C"
- Nigeria !:1 (2:0) Gru11>a ,,D"
poczyniła nMjwięksre postęJ>y
na ZSRR
ChRL - Angli11 t:o (0:0),
dyst~.ńsie 400 m.et~ów. Nic d;i;iwne1to. że Marzena Wo.i11eclta awanso~ Pode-za• nwodów le.kkoatletycz.
wała do reprezentacji Polski1
· nych w Lcmdynie Bu<l'Cl (W. Brytana
O kad:rę ,otarłam się"
JUZ nia) uzyskala najlepszy czu
w tym sezonie. Byłam rezerwową świecie w biegu na 5 OOO m kob.let
14.ł&.117.
podczas meezu lekkoatletycznego z
RFN w Heidenheim. Później
o~ Pr;zy,gotowujący lłi'l do wy•jazdu
siągałam coraz lepsze wyniki. Byna flmał Klubowego Pucharu Euro..
łam drui::a na mityngu w Buda- py hoke·lścl Polonii Bytom roz.egnpeszcie (53.96). popra w;łam następ ll awamiem mecz trnrnJeju o
Punie swój rezultat na Memoriale ch.ar PZHL t .Sportu" z Nanrz.odem
E. Żylewicz.a w E'o.'J'Ocie wzyskuj.ąc Janó·;w. Byt1lmianie zwyctę±yli 7:2.

W SKRÓCIE

ltHA SPORIOWlJ NHDllELI
.t. W trzeciej lidze piłka~skiej
roz. .. ;. ano czwarta kolej:kę
mi~
strzunkich spotkań. W IV grupie. w której występują d,rużvny
łód.zkiego okręgu. najdekawszvm
pojedynkiem było spotkanie pomiędzy rewelacyjnie
spisującym
się łódzkim Orłem i spadkowiczem
z drugiej ligi - warsz.awską Polon'.ą. Zakończ,yło s.ię ono remisem
2:2, choć łodzi .anie prowad(Zili jur.i
2:0
Czsrne koszule" które wyste · "·ałv w roli !!0«'10'i?r7a st: 7 ~.
lily wyrównującą bramkę w 92
m" 1!) &potkania z rzutu wol'1<!
go. (.;~~eł jest liderem 16 pkt.) i
wyp zed.z:t korzystniejsza :-óżmca
b"am-·:k Wisłę Płock (pokonała Ży
ra· -!nwia nkę \'.O).
J. W Lu,blini<' odbyły się mist:·zostw3 juniorów i młodzieżow
ców w lekkiej at.letyce federacji
.. Start". Wśród 18 klubów najle<pszrm był łódzki Start, kt&ry z.clecydowanie
wygq1.ł
ry1:1rnliucję
drużynowa. Najwartośoim1.>sz:e wyniki uzyskali: Jolantą_ KowałczV'k
!

OZIF.N!HK t.ODZKI nr l!il (109114)

w skoku w.z.wyi (179 cm) - rekord okręgu łód7kiego (oraz Andrzej Grabarczyk (wyrównał rekord życiowy w trójskoku - 16.43
i był d:rugi w skoku w dal
7.54 z.a swym kolegą klu,bowym Krzysztofem Kanieckim 7.64).
W War5'Zawie zakończyły c!ę
f.inały XII Ogólnopolskiej Spa·rtakiady Młod2'ieży w kolarstwie torowym. Re,prezentacja Lodz.i zajęła
dll'ugie miejsce w rywalh:acji juniorów mlod&iych za wojewód:z.twem kaHskim, a Społem Łódź uplasowało się również na d'L"Uglej
lokacie ustę.pujac }edyn'e (39 pkt.)
Włókniarzowi Kalisz (46 pkt.). W
klasyfikacji juniorów Łódź była
trzecia. p<><lobnie
jak
Społem.
Brązowy medal w ostatnich konkureillcjach wywalczył w
wyścigu
dystan~wym )unforów Waldemar
Fedyszyn (Społem) oru druiyna
na 4 km (Fedyszyn,
Dorkcwskl,
Karolczak I Ryś).
•

znalazł aię

niezręcz.nej

aytuacji
1>0 obwinieniu fuukcjonariuszy
jeto wywiadu o terrocystyc:ine .zatopienie statku „Rainbow Warrior"
- ooublikowal w poniedziałek w
Pary:im o:fiCjalny raport, mający
wyświetlić calę tę aferę .. ~-stro
nicowy dokwnent, sporządzony przez
Bernarda Tricota
na
polecenie
. premdera, oc:r:yazcz.a jak moż
na było przewidzieć iarówno
rząd, jak I kierownictwo wywiadu francuskiego z wszelkiej odPowiedzia1ności za zamach. Twierd:i:i, ii na szczeblu rządowym nikt
nie dawał polecenia zatopienia statku, co w:ę;:ej, autor wyraża przekC>nanie, że aresztowani w Nowej
Zelandii oficerowie wywiadu tran""
cuskiego również nie mają nic
wspólnego z zamachem, w którym
jak wiadomo z,ginęł icden
człowiek.

Z kolei jednak, raporl - oezekiwany z takim zalnteresowarnem
przez francus.'-!:ą i międ.zynarodo
. wą opinię publiczną - wcale nie
wyjaśnia sprawv z.atopienia statku „Rainb-Ow Warrior" i pozostawia bez odpowiedzi
wiele kluczowych pytań.
Jednakże, raport przyznaje.
ze
mogą istnieć powody, aby przyµuszczać, że to oficerowie francuscy dokonali zamachu: .,okolicznością najbardziej frapującą jest to.
że żadna d:>tąd znana pe>szlaka nie
WS-1.tazuje, by autorem mógł być:
ktoś inny niż oni" (tj. niż ei oficerowie).
Mimo "to Bernard Tricot nie
jest bynajmniej przekonany o ich
winie i nie chce też komentować·
stanowiska polkji nowozelandzktei.
która aresztowała dwóch ofkerów
wywiadu francuskiel'(o
stawiając
im zarzuty zabójstwa I spowodowania eksolozji.
W Paryżu oczekuje się, iż raoort wywoła wiele reakcji w kołach ]:)Oli tycznych. przy czym wcale nie wiado-mo. czy oole-::iszy sy-

tuację

Franc:lt na forum
n'arodowym.

między-

Minister
rolnictl.va USA
w Moskwie
Perspektywy

radziecko-amery-

kańskiej

współpracy w dziedzinie
gospodarki rolnej były
temate.m
przeprowadzonych w poniedziałek

w Moskwie rozmów radzieckiego
ministra rolnictwa Walentina Mie~
siaca z przebywającym od , niedzieli z oficjalną wizytą w ZSRR
ministrem rolnictwa USA Johnem
Błockiem.

· PA X

Ośrodek

inicjatyw

społecznych

--------~~-------,---..

Amerykański

pon!edzdałek
się również

John Black apotkał
z wiceministrem
handlu zagranicznego ZSRR Nikola.jem
Komarowem.
Omawiano
problemy do.tyczące rozwoju dwustrollJllej wymiany handlowej.

Rząd
Rząd

Kohla w ogniu krytyki

kanclerza

,.polityczną

Kohla

ponosi

odpowiedzialność

największe

zagrożenie

za

bezpieczeń

stwa w hi.storii Republiki Federalnej''. „Skandalu nie da się w żad
nym wypadku wymazać jt>dynie
wyciągnięciem konsekwencji wobec
pojedy.nczycb urzędników" Taki-

W pracach tych, .oprócz zakladu ~
Wołomina,

brały też udział ekipy
górniczego pogotowia ratunkowe~o
z Krą).rnwa, oraz ratownicy górnictwa z Jasł.a i Krosna. Obe<:nie trwaja prace przy dalszym zabezpieczai!liU otworu oraz usuwaniu skutków erupcji.
(PAP)

Ambasador CSRS

z \\lizytą wlodzi

Wczoraj przebywał & wizyt.Ą w
Lodzi ambasador pełlnomoctiy
i
nadzwyczajny
Czechosłowackiej
Re-pubHki Soejalistycz.nej w PRL
- J1ri Dlvis. Ambasador spotkał
się z członk'em B!U<ra Polityca:nego .KC PZPR, I sekretarzem KŁ
PZPR - Tadeuszem Czecbowiczem.
Nast~pnle

odwiedził

Filmów Fabularnych
także

złożył

wi:z.ytę

Wytwórnię

w Lodzi, a
w ZPJ „Or-

t4il".
W godzinach

popołudniowych

gość pra:ebywał

na budowie Szipi·

tala-Pomnika Centrum Matki-Polki.

Synod ż~natych

księży

R.Zl!:KA BENZYNY

PŁYNĘŁA PRZEZ l\1JASTO

Od niedzieli, przez najbliższy ty-

Zastrzelenie ·

BRmJSKA . POLICJA PCNOWNIE

WCENTRUM· KRYTYCZNYCH UWAG

KRONIKA WYPADKOW

BO rocznica· urodzin
Mariana Piechala

.I

dal' na CZM

Wc:zor.aj w Urzędrzie lllial?ta bo- 'Polki - Józef Niewiadomslkł podzl seikretarz generalny Rady O- de}rnował delegację współpracują
bywatelskiej Booowy
Pomnika- cego od 15 lat :r. łód2kim .,Textil87.,pitala Centrum Zdrowia Matki- ~mpexe-;n" amerykańskiego
koncernu · „Celanese", w osobach: pre:r.ydenta fi.rmy - J, Linka, prze<istawiciela fhrmy na
Europę
i
Af.rykę L. Philipsona wraz z
małżonką B. Philipson oraz
pośrednika w wymianie informacji
naukowo-t.echnicznej i technologic:&nej między „Celanese" a
jednostkami polskiego przemysłu włó
kienniczego i tytoniowego R.
Szmuraka z małionką 1\-1, Ssmurakow11,.
mi słowa.mi &komenfował w ponieAmerykańscy goście
prze-kau.11
,dzialek
przewodniczący
frakcji na ręce J. Niewiadomski-ego kwotę
SPD w Bundestagu Hans-Jochen 10 tys. dot.a.rów na CZM pragnąc
Vogel przejśde do NRD i zwró- tym samym przyczynić się
do
cenie się o azyl w tym kraju wy- j.ak najszybszej realizacji idei busokiego urzędnika
zachodnionie- dowy P(}mni,ka •Matki-Polski. Ko- ·
mieckiego kontrwywiadu
Hallllll lejne 5 tys. dolarów przedstawiciele „Celanese" przekazali na buJoachima Tiedge.
Klini<:z.no-DydakTymczasem oliwą dolaną do og- dowę Centrum
nia krytyki pod adresem rządu i tycznego AM w Łodzi.
(n)
służb wywiadowczych ĘFN stała
się wiadomo~/: o ar<'~waniu sekretarki w Urzędzie P;ezydenta
Republiki, Margarete Hoecke, podejrzanej o pracę dla obcego wywiadu.
Aresztowana
sekretarka
była zatrudniona w wydziale obrony i spraw zagranicznyeh, i
miała d-Os~p do ważnych matetiałów, m.in. depesz od
zachodnioniemieckieh ambasad.
W poniedziałek minister spra.w
wewnętrznych Friedrich Zimmermann złożył .k.anclerzowi Kohlowi
ZDROŻAŁY
raport na temat najnowszej afery.
NAPOJE ALKOHOLOWE
Jak poinformował rzecznik .rządu
W Mo«k·,,.ie poin!'ormowano w p~
Friedhelm Ost, boński gabinet zawprowamierza wyciągnąć· ewentualne kon- niedzialek. że w ramach
dzania
w <tycle środ'ków ~mierzajl\
sekwencje merytoryczne, personalcrch do lik°" 'dacji pijaństwa i alko.
ne i oI'ganizacyjne ze skandalu PO h«jzmu
oraz
vykorzenienia bill'
zapoznaniu s! 'Z kolejn~·m, bar- brO">:nlctwa. od dnia 2'1 bm. pod.
dziej
szczegółowym
raportem. wyższone zestal:>, ceny napojów alPrzed publiczny,to :r.ajeciem stano- koholowyC'h.
Podano, -te ceny wódek. koniaków,
wiska kanclerz
Kohl
zamier:ia
wy10.
przeprowadzić rozmowy z eksper- Ukierów i !hnych nllpoj6w
kQp'rocentowycb
wzrosną średnio
o
t.ami, a być może również z pre-·
1 S rubla u 11utelkfl. szampanów zesem U.rzę<J.u Ochrony Konstytu- o 1 rubei. win mocnych - o :!G
cji Ludwigiem Holgerem Pfahlem kOJ>lejek oraz piwa - o 5 kopleje!k.
i jego poprzednikiem, a • obecnie
szefem centrali wywiadowczej BND,
T :\ILN DOLAROW
ODSZKODOWANI.~
Heribertem Hellenbroichem
13-letnl Brandon Corlew otrzymał
Z ostrą krytyką przeciwko Hello0:.
enbroicbowi wystąpił w pon!edz;a- nakazem kal1for.n1Jskiego sądu
s:rkodowa·nie
w wysokości 7,2 mln
łek przew<><lniczą<:y frakcji
FDP
de>larów od sz1>!tala Sa„Ha Ana w
Wolfgang Mischnick.
zarzucając
KaLifo,rnli za to. że podczas porodu
mu, że nie\\·łaściwie ocenił Hansa do20nal ~·skutek niefach1:i•\>·ej -opieki
Joachima Tiedge. Według l\Iiseh- u~zkodze:-tia mózgu.
nicka. kanclerz lub minister spraw
Chle>piec mu,~i poruszac stę
li&
wewnętrznych powinni podjąć de- wóz.ku inwalidzkim.
cyzję o zwolnienlu Hellenbroicha z
SPADEK
funkcji szefa BND Natomiast wiZA.ltNTERESOWANIA STUDIAM!I
ceprzewodniczący .
frakcji
SPD
Z.aohodilioniem1eckie władze resor(Dalszy ciąg na str. ł)
tu oświaty z niep0kojem dostrze&•·
ją,
i:t w kraj.u tym nastąp-il zna.
czny spadek zainteTes<>wania
m~
dzieży podejm01>J1aniem nauki na u.
czelnlach wyższych,

których liczbę ocen.ia się obecnie
dzień, w siedzibie centrali związ na 70 tys. spośród 400 tys. księży
k,:iwej CGIL w Arieda, niedaleko katolickich na całym świecie Jak
od Cas.telgandolfo. letniej rezyden- stwierdzili organizatorzy. celem recji pap:eża, obrad.Uje synod żona go forum jest stworzenie wspólnetych
księży
rzymskokatolickich. go frontu przeeiwko watykańskie
mu stanowisku w kwestii celibatu
duchownych W obradach
ucze5-letnie~o chłopca
stniczy 150 przed-stawicieH żona
tych księży z 15 kraj6w
świata
wraz ze swymi małżonkami i .dzieć
mi.
Podczas tygodniowych obrad, uczes.tnicy tego sp'o!!kania
wy.słu
chają 'raportu
zachodnioniemieckiego teologa Heinza
Juergena
Vogelsa, kwestionująeego stanowisko K-0śoioła w sprii.wie celibatu
duchownych. Vogels utrzymuje, :ie
doktryna ta nie ma oowdnego feoloBryty.iska policja
Jmalatla się wde elitarnyeq formacji, którzy są glcznego uusadnienia i :ie została
znowu w cent.rum krytycznych u- intensywnie szkoleni w jej obsłu narzucona przez Kościół obrządku
z łacińskiego dopiero po II soborze
wag prasy oraz polityków. Pod.- dze. Liczne ineydenty, czę&to
czas rewizji w mieszkaniu w Bir- tragicznymi skutkami, · alarmują laterańskim, w ll:l!t r.
mingham,
jeden :z policjar.tów Brytyjczyków, iż broń w rękach
przypadkowo wystrzelił · z rewol- policji Jest równie groźna i:!la kryweru, trafiając 5-letniego chłopca. minalistów, jak 1 dla postronnych
Dziecko z:marło '!)l'Zed przybyciem ludzi,
~ Na ul. Skalnej W! w n1ezna.nych
do szpitala. Jego ojciec został aokolicznoodach pod koła autobusu
resztowany jako podejrzany o raMlPK d<lstała się KaroHna S., lat 76,
bunek.
Kobieta doznała złaman~a noal
l
Zastrzelenie chłopca WyWołalo
przebywa w szpitalu.
falę poir~towanych komentarzy po~ 16,40. Na ul. Pabia,n1okie·j przy
lity<ków i publicystów. Brytyjska
ul. I ~łaja And:rzej s. Jadąc „Sko.
policja od kilku lat ]est nieustand~"
utracll pan9wanle nad p-ojaz1 uderzył w barierki I ;lup
dem
nie krytykowana za brak wyszo6wl.e1.len!owy. Pasaterka samochodu
kolenia, bł!łdn-11 taktykę I n1eoddoznała
obrateń nóg. StTaty OllZac~
80 rocznicę urodzin obchodzi Mapowiedz!alność w 'POSłtllliweniu się
wana na 3ll tys. zł.
bronią palną. Zwykły Policjant, r; rian Piechal, many poeta, eseista
... 18.!15. N.a skrzyrowantu ulic Zawyjątkiem
ezłonk6w apecjalnych i krytyk literacki. satyryk, autor
- Limanowskiego H3Uno P.
formacji, ni• jest wyposażony w · k.slążek dla dzieci I młodzieży. De- chod,nia
je-z<inlę
pny
la.t @1 pn:ebiegając
broń palną i
nie umie Irlę nią biutował w 1924 r. wiers:z:ami e1ru- czerwonym świe-tle p<>trącona
zoposługiwać. Broń taka otrzymuią kowanyml w l)ruie. Swój Pierwszy stała przez samochód .,F1at 1ae p"
trun
poezji
.,Krzyk
z
miasta"
wy.
do każdorazowego użycia członkoKobieta J;iozr,.ała urazów f;\va•·zy a
dal w 1929 r.
m. in. zlamanla nosa
• Pech prześladował wcro~aj "!;,o..
Z oku:ii jubileuszu Marian Pielttdalltor deoenoWJ
zaczęło się o
chal otrzymał list z gratulaelami mtinikację miejską.
g~.
3.50. kiedy to zamulone
zowystosowanymi
przez
ministra
stały «>ry
od
ul.
Pabian{ckiej
do
Redallt,r łMbafetallJ
kultury I utlłk!. Zycunia urod.zi- pętli na ul. Po);>loły. Przerwa
w
ncw• t1rzekudl również l)r:zedsta- ruchu !>rwała do 4.30. Następnie zaftltZT IO fMA
wiltlel• Pollskle&o Pen-0.lub·J.
notowano 1wart• na
ul. Kuttzakl
W

·-~·

PO UCIECZCE WYSOKIEGO
URZĘDNIKA KONTRWY\VIADU

·ZOSTAŁA OPANOWANA

0

plany

ltoordynacja narodowych planów nym elementem programowania l
gospodarczych, jest bardzo istot.. wytyczania · k1erunk6w dłu1ofalo
wpj współpracy państw członkow
skich RWPG. 26 bm. w Wat szadziałaczy
wie przewodniczący
centralnych
organów planowania PoJski I Wę- gier wicepremierzy Manfred Gorywoda i Lajos Faluvegi pod.pin.li protokoł o wynika.eh koordynacji planów
gospodarcz} eh
obu
patistw na lata 1986--1990.
rokim tego słowa znac:r.eniu zaNajbar~iej uchwytnym
wynidaniom, jakle pode}muje PRON.
kiem ustaleń będzie wzrost wzaJan Dobraczyński z uz.naniem jemnych doota w w przyszłym 5przyjął tę nową inicjatywę dzialeotu o ponad 1/3. Polsko-węgier
łaczy Stowarzyszenia PAX i stwier- skie obroty handlowe ooiągną tym
dził, że podjęta p'rohlematyka ma
samym poz!C>m ok 6,3 mld rubli
do.niosłe
znaczenie sPołeczne, o i będą zrównoważone Nie jest to
czym świadczą liczne głosy w dy- wszakże wielkość o$tatecz·na. Uskusji podczas obywatelskich ze- zgodniono. że koordynacja nie koń
brań konsultacyjnych orzed wybo- czy się me>mentem podpisania prorami do Sejmu PRL.
tokołu ma mieć charakter e·łl\.
CPAPl g!y.

łódzkich

Przewodniczący Rady Krajowej
PRON Jan Dobraczyński -przyjął
26 bm. grupę działaczy Stowarzy1;zenla PAX, którzy poinformowali o -powołanym do życia w Lodzi ośrodku inicjatyw spolecznych
Etos. Ośrodek ma być terenem dialogu i współpracy oraz mlej~cem
dyskusji ludzi o różnych orientacjach św:atopoglądowych. Dyrektor ośrodka,
członek Prezydium
Zarządu Stowarzyszenia PAX Marek Kabat podkreślił, iż zadaniem
tej placówki będzie tworzenie założeń programowych oraz konkretnych rozwiązań w dziedzinie odrodzeni a moralnego różnych s!er
zycia społecznego.
Podejmowane
będą problemy z dziedziny etyki,
moralności
i socjolQl(i. Placówka
ta służyć ma nie t:rlko członlrnm
Stowarzyszenia PAX. ale w sze-

Węgry

k~ordyrittją

Inicjatywa

ERUPCJA GAZU ZIEMNEGO
W mieiS-OO~i Lubliniec Stary
w woj. przemyskim. przez m~nio
ny tydziel1 trwała walk.a o zahamowanie gwałtownej erupcji ~azu
ziemnego. Wybuchł on pod ciśnie
niem ok. 40 atmosfer w czasie cementowan!a rur na jednym z odwier,tów o głębokości 990 m, wyrzuca.ląc na wysokość blis.ko 25 m
znacz.ne U.ości wodv. piasku i innych zanie ·zvszczc:ń. Jak po'nformo •ał kieruiacv aitc ą lł(r inż.
Edward Derewecki z Zakładu Poszukiwań Nafty 1 Gazu w Woło
minie, ll 0 bl'sko 7 dniach zmagań
z uotężn~·m żywiołem udało sie ujarzmić buchający z otworu gaz.

Polska , ł

(PAP)

(.1'1)

Bardzo
się

w

groźny wypadek
\Vydarzył
miejscowości Haleyv!Jle.
w

Alabam:e.

Og:-orruna

ciężarówka

przewożąca
części
stalowe.
\vakUek ni~sprawnoścl ' hamulców wje.
chała na teren obiektu. w którym
składe>wane były ogTomne Ilości ben-

ZJ."nY

Z rovbit:«ch zbl<>Tników wypłyni:lo
30. 400 litrów paliwa, które
przed o.

stało ~lę
podążyło

do rowu melLoracyjttlego i
w kierunku miasta. Z 10
na!barozlej zMrotonvch bl'Ok6w
e·„·a1rn~ano 600 osób, Na srez~ie
nie d<>stto do eksplozji psUwa.
W

„VEGA" WYPŁYNĄŁ
REJON ATOLU l\1URUKOA

Z por1lu Wellington wyplynijł
w
rejon atolu Mu-ruro a jacht „ Veg.a ·•
Jedna z je<ilnostek wchodzących
'"'
skład
.,flotylli pokoju" która
u
mniej więcej mlesląc zbli.ży się do
wybrzeży
atol.u. aby· za.proles((;wać
przed·v francuskim t>rób<>m z bronią
atomową.

P.ROKURATOR STANOWY
NIE WNIESIE OSKARŻENIA

Na Florydzie pod.ano Oficjalni• dG
wiadomości, że kierowca który prze.
jed<Z'le :-abusla drogowego w obro.
n.ie własnej. nie będzie poclą.gnięty
do C>dpowled21alrnC>ścl karnej_
Decyzje tę pC>dJęto w związku s
nasileniem się w ostatnich
miesią
cach w tym stan.le przypadków na.
padania kierowców samochodów o..
sobowych tir.zez ba·ndy młC>docianych
0<prY15zków.
PIĘTROWY

BOROWIK

Nte.iwykły

ol<(az · bore>wtka
mlesrkan-lec Kielc w lasach
d:iiowskich. Na ..kapeluszu"
bo:-o.v.il<a rM! drugi m.n1ejszy
który miał krótki korzeń.
l!IZYKU.,JĄ

BOCIAN'll'
SIĘ DO

inalazl
suche.
d•Utego
gNyb,

ODLOTtf

Nad Tarnowem pojawiło aię sp<i.
re, liczące blisko sto sztu,k. Stli.do
b<>Clanów Szybowały e>ne nad miastem p-rz:vgótC>Wuj11c się do C>dlotu
Tdz·le Je<'ńe-ń.I

mniej.szenie za.n!eczyszcza:nia nym z podstawowych irurowców w
powietrza i wody, unie1>z- gospodarce. Z tych m. i'll. l)rzykodliwiania odpadów prze- czyn rówruet w deklaracji wyborr&k•ultyw.acja czej PRON mocno akce!litowana
mysłowych,
1.runtÓV.', właściwa gospodarka leś jst potrzeJ>a właściwej troski o
'.lia - konieczność · ta.k ich ·dziiałań. przyr-Odę, o warunki w }akich tyjemy.
składających się n.a ochranę ~
dowiska. n.atur.alnego jest w łwia
Nie ba l)tzy~zyny problemy e<)to...
d.omości obywateli coraz sblnieima.
Zna:}duie to oheenie odbicie w logiczne zajmują i powinny skup.rzedwyborczych
wiele uwagi zarówno adm!:r.ehrań
piać
trakcie
na których p.roblem ochrony śro nistracii ! instytucji państwowvch.
dowiska ies-t jednym z .najczęściej Jak równi.e t organizacji społecznych
i także samych .obywateli. oto bopodejmowanych.
wiem ok . .'l proc. powierzchni kraStan środowiska decydu.le ju.ż i .tu znajduje się 1Jod wpływem stabędzie w coraz większyń:t stoµn'iu Jych tzw. ponadnormatywnych stęNa 20 proc.
zanieczyszczeń.
decydować o warunkach życia i żeń
·gospodarczym rozwoju kraju. Czy- obszaru Pol.ęki odczuwalne jest uste Powietrze i woda po·trrebne. jerrme oddziaQ1,wan1e u.nieczyszczo.ą ludziom; -v.roda jest również jed- n~j atmosfery, Najwyższy stoP'!eń

zanieczyszczenia wystę;puje w g.'.lr...ręiach przemy$łowych, w województwa:ch katowickim. k.rakowsk.im,
wałbrzyskilll. · kieleclegnic>kim,
kim, płockim. W l!'l;ekcie podeJmowanych działań, ltlaleje wprawdzie
emitow.a.nych ))rzez
pyłów
ilość
przemysł do dmosfery, ale nadal
nie można tego pow~ed:i:ieć • tmisj! gazów,r .związków aiarki i •zotu
i.td. Zaległości w· ukresie och.rony
powietrza 84 =aczne i w tYm celu, jaik wyhik_a .z; opracowanych
µrogramów ochrony śro<lowi.$a.
przez co najnmiej 20 liat Lrzeba będzie zwiększać nakłady na ten cel.
Od 'lat pogarsza się równiez jakooć wód; nie nastąpiło jeszci:e zahamowanie tego procesu. Wzrasta
długość odcinków rzek„ w których
wody są nadmiernie zanieczyszczane. Ok. 300 jezior pełni funkcję
odbiorników ścieków. I w tym
przypadku przyczyną aą zaległoścl w wypo.sażaniu miast i zakładów przemysłowych w urządzenia
oczyszczające, zły 11tan i zaniedbania w eksi>loa·tac}i istniejących uO skali teg<> .zjawiska
rządień.
świadczy :fakt, t'e blisk-0 połowa
miejskich i przeroysłościeków
wych nie jest OCZY6.f:Czana, a 1,6
mld m sześc. ścieków oczys7.c:zanych je!llt w niewystarczającym
stopniu.
Odpady

µrzE.'mysłowe

zajmują

powierzchni~

ponad 10 tys. ha. Corocznie powstaje 160 mln ton . odpadów - wykorzystuje się tylko
połow~ (do niwela<;jl terenu i wy-

pełnianiia wyrobisk). Wykorzystanie
odpad6w do dalszej przeróbki (•urowce wtMne) nie przekracza 20
proc.
Silnej rek11.łtyw11cji wyma.ga ok.
62 tys. ha ~runtów. W ~tat.nich
Latach prace rekultyw.acy)ne óbejmowaly rocznie nieoo powyżej 4.
tys. h.a..
Te -pr:zykłady dobitnie łwiadc:i:\
o wadze problemu. Tn.eba oczy.
e<>bie przy tym
wiście · zdawać
sprawę, że wydobywa-nit i prz.etwuzanie surowców, przemysł !
urbanili:acja nigdy nie bę<l.ą obodla śro<lowiska. Konieczne
jętne
jest jednak ograniczanie tych niekorzystnych skut7ków. w. ciągu ubiegłych kilku lat zwrócono na f.4
sprawę baczniejszą uwagę. Istnieje system prawny ochrony środo- .
wi5ka (ustawa sejmowa z 1980 r.),
Inspekcja
Państwowa
powstała
Ochrony Srodowi.ska. io.rganizowano odpowiedruie wojewódzkie OŚ•
rodki badań i kon•troli, system.a.
tycznie :zwiękśząny jest udział nakładów na ochronę przyrody w dochodzlę narodowym. Wreszcie trze.
ba wspom'!lieć o przedsięwzięciach
Urząd
'Zaproponowanych · przez
Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej na lata 1986-1990. Ale najważniejszą. jak się wydaje, sprawą jest skuteczność wszystkich tego .rodzaju dzfałań. Te. kwestie
najbardziej interesują obywateli
i ż tego punktu widzenia zroz.umia- .
ły jest społeczny nacisk na więk
sza niż dotychczas e!ektywność
ochr_ony przyrody.
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MATKA NA URLOPIE·

•

w rz

e

Im tQ &ią ud.aio, m.og~ sied~e4 w d.Omu
i zająć się dzi11cmi. ~yimy taltioh przywilejów nie mj.ały - mówią o tych waz.yatkicb matkach na urlopie atarsze, apracowane kobiety, a w &łoaie ich wyc11uwa .się
ja.kby l~ą nutę uzdrości. Tak, one wają
już tę gehennę :i.a .sobą, ale dohrze pamię
ta~. jak było im ciężko. Znają &or7lki amakni11przespanych nocy, zmagań z cz.asem i z
własnym zmęczeniem. Byle tyll!;o zdążyć ze
wszystkjJn, byle podołać licznym obowią;;
kom w prac;v ·i w domu. A i.lei było kło
potów, konfliktów J. szefem, ile ZW(}lnień
lekarskich' potrzebnych na opiek• nad dzieckiem, ile stresów„.
Teraz wreszcie młode m•my bez iad.nych
wyrzutów sumienia, bez uciekania 1i4 do
zwolnień lekarskich, mog11 przerwać na 3
lata pracę, PQzo.stać w domu j ująć aię
.swym. maleństwem •. Jest to pierwaze pokolenie kobiet w P<>lsc• powojennej, którym
dano taki prz:nvilej. I one skwapliwie z niego kórzysta:j.ą„. Sgośród ogółu kobiet pracujących, które urodziły dzłecko na prz.estrumi 4 miesi~y :ua "Przełomie 1983 i 1984 T.,
na urlop wychowawcży :r.decydowalo się ai
89 proc. Zaledwie więc l:l proc. młooych
kob>ie:t powróciło do pracy po wykorzystaniu swego ustawowe:go, 16-tygodniowe,go urlopu macierzyńskie~o.
Przyjęły ło dol:>rodziejstwo jako rzecz. cał
naturalną, która się lim po prostu na-

kiem

to przecież mudzieckiem .zająć. Zwłaszc~._ że ~ie
ma ich kto w tym wyręczyć, bo żłobkow
brak (najniższy wskaźnik w Europie), a napomoc babci nie za wsże motna liczyć. Ale
co to za babcia, l!:tóra ma niewiele µonad·
40 la:t (11 .bywają i młodsze}. własny d<Jm,
mnóstwo spraw na głowie, pracę zawodową. .a po latach. kłopotów :z wyci1e>wa'll!em
chce mleć trochę czawłacS!lYCh dzieci su dla siebie. Ich pomoc &prowadza się W'ięc
częściei do wsparcia rna,terialnego niż do ·
()pieki. A ;ut najgorzej z tymi babdami intelektualistkami. Nie ma dziś zawodu do
którego nie przenij{,nęłyby uczone b'iałogło
wy. U<lałp się im <Jpanowac sz,kolriictw<>,
medycynę, s11downictwo i<tp. Nie od rzec:zy
będzie przypomnieć. te wśród osób 1..e śred
nim wykształceniem panie już zdominowa;.
leży. Bo skoro urodziły szą ·się

ły mężczyz.n t ata.nowil\ blisko 59 proci. sa-.
trndruonych legitymującylj} się maturą.
Wii·ód l,5 mln ludzi z wyi.szym wykształ
ceniem - 650 tya. (4q proc.) stanowią kobiety.
Ale do rzeczy. MMny dzii swoistll JOmian~ hierarchii wartości. Pokolenie jedynaków,
bieg;łjący:ch z kłuc:zem na .szyi ·i mar:1:11cych
o tym, by .t.odzice mieli wreszcie dla ruch .
wchodząc w aamodzie1ne :tytrochę czasu cie, na pierw~:z;ym miejscu stawiają rodzinę.
Traktują ją jako swoisty uyl, w którym
szukają .schronien~ przed wi~loma problemamL Młode dziewczęta nie rozdzierają
więc azat z te.go powOdu, że po urodzeniu
dziecg przyjdzie im przerwać pracę na kilka lat, leaz ciesz11 alę na ogól .z; macierzyń
stwa. I trudno im odmówić racji: bo pr.z;ecież matk11 jest najbardziej potrubna duecku w tym najwcześniejszym okresie rozwoju. Każdy psycholog i lekarz to potwierdzi.
Co więcej, - młode matki, skwapliwie korzyatając s ur:lopów, szybciej i latw-ie·i decydują aię na:· drugie dz~cko. Ostatnio oorai
rodziny fundują sobie i
młode
częściej
trzecie.

J'eet jedno .ie„. Taka dl:użua, 1-, 8-detnla
nawet o.r.z.erwa w pracy odbija aię niekorzystnie n.a kwalifikacjach zawodowych kobiet. Szczegó1il.ie naucz~.-cie1k<>m czy lekarkom t.rudno ponownie wdrożyć sią do pracy. Nie soosób nie wspomnieć i o Jtomplikacjach w życiu społecznym. Choć urlopy
wychowawcze są bez wą:tpienia wielkim dobrodziejstwem dla młodych kobiet i · bardzo potrzebne dziec.iom, to z drugiej str<lill.y
stwarzają dość istotne kłop<Jty dla gospodarki i komP..lji\tµją życie nam wszystkim.
Na dr%Wiach slł!le.pów oor.a.z częściej widnieją, .wywieszki w rodzaju: „z powodu braku
personelu sklep ozymiy do 14". W szpitalach ,wciąż brakuje pieJ.ęg.niank. 1» wsr6d
mło_dy-ch mąte<k pracujących w tym zawodzie aż 85 proc. (I) korzysta z urlopu wychowawczego.
Sytuacja stała się kłopotliwa, z~łaszcza w
tych działach gospodarki, gdzie zatrudnia:
się najwięcej kobiet. Do. nich należą właś
nie handel, słuiba zdre>wia, · usług!, przemysł
le·kkl, włókienniczy.
A kto najchętniej bierze urlopy? Młode

FUNDUSZ PRZECIW ALKOHOLO\VY
•

w

na

,vydatki związane z realizacją ustawy •
minionym roku
wychowaniu· w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przeznaczono 6,3 mld złotych, :r; czego wykorzystano tylko„. ~1 proc.
W poprzednich latach procent ten °l?Ył jeszcze mniejs~~· Nas~wa ~ię
pytanie, dlaczego tych środków, ktorych w przyszłosc1 będzie wię
cej. gdyż przygotowano właśnie proj.ekt, zgodnie z k.tórym w latach
1986-87 środki na działalność przeciwalkoholową miałyby wzrosnąć
z 1 do 1,5 proc„ a w latach 1988-1990 do 2 proc. wartości sprzedaży napojów alkoholowych, nie zużywa się w .całośei? A potrzeby
są ogromne, zarówno jeśli chodzi o x;oz_budowę 1 uzupełnien~e sta!lu
posia.dania lecznictwa odwykowego, 3ali: i pomoc dla rodzm osob,
uzależnionych od lkoholu.
Rzecz w tym, że pieniądze z funduszu są przeinaczone w dużej

części na c ~ le inwestycyjne, na nowe poradnie czy izby wytrzeź
wień i w " ; dziedzinie stopień niewykorzystania funduszu jest największv . Sprawiają to znane całej gospodarce trudności materialowe,
brak mocy produkcyjnych przedsiębiorstw imdowlanych itd. Tak
więc jeżeli są już pieniądze i uda się rozpocząć inwestycję to wyrnirnionE' W('ześniej trudności skutecznie · ją hamuj" 1 powodują zamrożenie środków

finansowych.

Mimo to w 1984 r. powstały 4 nowe poradnie przeciwal.koh?lowe,
kilka innych placówek tego typu wyremontowano i zmodernizowa-

e .1a
•

kobiety w ''l'.'ieku 24.-3o lat - 42 proc., a
do 24 - 40 12roc . . Im wyiszy stopień wytym mniej chętnie młode koJuiz.tałcenia biety rezyg}!ują z pracy na :rzecz dziecka.
Dla porównania: 92 proc. biorących urlopy
wychowawcie to kobiety po zasadniczej
szkole zawodowej bądź tylko podstawowej,
72. proc. - k(}biety z . dyplom,mi ucz.elni.
Wśróli robotnic wykwalifikowanych 92 proc.
zdecydoW'ało .się na urlop, pracownic bili,..
rowych - 86 proc„ nauczycielek - 7!5 proc„
lek.arek - 50 . proc, Oczywiśc!e na decyzję
mają wpływ i ich zarobki, Im one 1'11 wyi.'sze,' tym rzadziej matki przerywają pcac1t
po urodzeniu dziecka. I tak w grupie kobiet z najniższą p~nsją z urlopu skQrzysta•
ło 96 proc„ a w grupie zanbiających 15
ty;;. u i więcej - tylko 63 proc. SytuacJ'ł
kobiet najmniej zarabiających ratują nieco
zasiłki w.ychowawcf.t! (3200 zł, a dla s.amotnych matek 6400). z których korzy1>ta d:
74 proc. matek :ii.a urlopach wychowawczych,
l co dalej? , Rąk do pracy nie przybywa.
. Kobiety stanowia 44 proc. ogółu zatrudmonych, be; nieb więc: aię nie obejdziemy. Al•
matki za.wsze będą matkami ł będ- miały
prawo decydować, czy wróci~ do pracy. p.o
urodzeni u dziecka, czy też z niej . zrezygnow11ć. Urlqpy wychowawcze ! zasiłki to
pierwszy krok dla l!ła·twienia życia w rodz.Lnie. Nawet wstrzymanie zasiłków wychowa.:wczych dla kobiet na urlopie nic by
nie pomogło, bo matka, która nie ma komu powierzyć opieki nad. dzieckiem l tak
z pracy będzie musiała na jakiś czas zrezygnować? A więc? Może jednym ze sposo-.
bów byłoby zracjQnąlizowanie zatrudnienia?
Stworzyć więcej możliwości zarobkowania w
tej specyticzne1 dlś. k<l'biet sytuacji. A więc
na pewno chałui:mictwo znów przywrócić do
łask, zadbać o <l!fer:y: pracy dorywczej, na
p6ł czy ćwierć etatu. Tym bardziej ie ostatnie decyzj,, rządu mające zacl:i1tcić k<>biety
na udopaeh do uodejmow.ania pracy - podniosły górny oułap zarobków (z 3200 do 50
proc. przeciętnej płacy w gospodarce uspołecznionej w )>O<Przednim roku kalendarzowym) bez !:&wieszania prawa do świadczeń.
Wszystkó przemawia za tym, by l)Ogodzić
racje ro.dzin.Y li! wywagSt?liam! gospoda-rk!. ·

,

z
Jak dzielić fundusz przeciwall~oholowy, by wszystkie. instytuc,e,
które powinny z . niego kor~ystać, , mogły. s~elniać. swoJe zadanie?
Oświata uarzeka ze otrzymu3e za mało pieniędzy z tego funduszu,
a dzieci wycho~ujących się w. rodzinach alkoholików . jest co1.1az
więct>j . Młodzież potrzebuje różnorakiej pomocy, a trudno się nią
zająć bez odpowiedniego wsparcia finansowego. Z kol,E!i służba zdrowia skarży się, że zbyt n'.a.łe ~wot'i przezn_ac_za się na leczenie,
a w. szczególności na rehabihtac3ę osob uzaleznionych od alkoholu.
Tak jakby powątpiewano w to, że ludzi i:nożna yvycią~nąć z nałO!fU;
nie tylko przez zamknięte oddziały szpitalne i leki, ale rówmez
przez długotrwałą rehabilitację.

•
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no. Kontynuowana 'est budowa 10 pawilonów psychiatryezno-odW'1-

kowych, które -ędą łącznie dysponował! ponad 1,5 tys, łóżek, a także
7 przychod ii specjaliatycznych dla ludEi dotkniętych . nałogien:i oraz
3 izby wytrzeźwień.

Arodkl z fundu&Zu przeciwalkoholo:wego zagospodarowuj\ najlepiej w województwach pio'lll'kowskim. (blisko 100 proc.), · jeleniogórskim i przemyskim (po 98,5 proc.). Na tych terenach efekty dz.iii·
łalności wojewód7.kich komisji do spraw przeciwdziałania alkohollz·mowi. są widoczne i odczuwalne. Żle się dzieje w taldch województwach, jak rzeszowskie, gdzie fundusz na wia<lomą działalność wykorzystano jedynie w.„ 27 proc. Nie lepiej 1ytuacja przedstawia się
w województwach radomskim i słupskim.
przyczyną zjawiska wykorzystywania środków · 1 funduprzeciwalkohc;lowego tylko w kilkudziesięciu pracentach jest
również takt, że pieniądze z funduszu często są przydzielane zainteresowanym instytucjom zbyt późno, pod koniec roku, w związku
z tym nie mogą być odpowiednio racjonalnie wykorzystane w danym roku.
Istotną

szu

Dobrze si~ więc stało,' że plan rozdysponowania pieniędzy nt rok
1986 będzie gotowy już w czwartym kwartale roku poprzedniego,
a zespół złożony z członków Komi11ji do Spraw Przeciwdziałania
Alkoholizmowi przy Radzie' Ministrów, pod przewodnictwem wiceministra zdrowia i opieki społecznej, Stanisława Góry, ma 'za zadanie jeszcze w tym roku opracować. szczegółowe i!asady działalności
funduszu wraz z regulaminem, by dokładnie było wiadomo, kto
i w jakiej wysokości może z niego korzystać.
Mam nadzieJę, :ie rozwieje 011 złudzenia tycłi wszystkich, którzy
j a ki kol wiek (choćby najzacniejszy)
z innych źródeł, wyciągają ręce do fun~
duszu przeciwalkoholowego.
(Interpress)
· K.RZYSZTOF ZAłt potrzebując pieniędzy na
cel 1 nie mogąc ich zdobyć

alt pointormował w „POLITYOE" (:nr 34) pllt Stanisław
Kwiatkowski, Cerutrum Badania Opinii Społecznej w
zwi-au .z kanaulte.ejami }la temat wystąpienia prem.ier&
Wojciech.a Jaruzelskit:ło w ONZ pruprowad.zilo specjalny :i;wiad 90cjologjczny. Jedno z pytań brzmiało: .,Czy cheiał(a)• ·
by pan(i) .Pr.zy tej oka:zji coś pr:teka.z.ać pod l*go adresem?"
Wybó1· · odpowiedz.i na to pytanie u}muje w .,Polityce'' bił\
. kolumnę. My z konieczności dokonujemy je;szcze wętszego WY•
boru, staraj1J,c się uchować reprezenitatywność wypowiedzi.
„Żeby się trzymał tak jak do tej pory.
przedszkolanka, lał 50 ·
'
Najważniejsze, ie nie clopuśclł •• bratobójczej WO·jny,
leśnik - kierowca, lfl.t 115
Żeby w Polsce było lepiej. Chołałbym, żeby kupował w łych
emeryt, I.at '1'6
samych sklepach oo ja.
Choiałabym iyczyó panu generałowi, żeby znalazł ludzi mĄ·
drych, któny te uławy 1 umierzenia wprowadzą ·w źycl~,
a nie będą tylko przechwala6 się i 11.daws.t\ jaey to oni m11drzy
rolniczka, lat 70
1 jak sprawnie działajlł.
1. Prosić o uezególne 11aint.rMOw11.nie si.li budownictwem mieszkań, szkół, przedszkoli.
Z. Zniesienie kartek.
kontystka, la.t ·27
Tr-k - by konsekwentnie rozllesa.114 1 obowia,zków i wykroez~ń nie tylko robotników, ale ró\\•niet dyrektorów - by mniej
było "'spa.niałych monologów na temat wspa.nialyeh norm ,praw·
nych, a więcej Informacji e konukwenfoej 'le'!! rea.lhiacji.
nauczyciel, lat 52
Wyda.Je ml się, k w gruncie rzecny to ciłowiek uczciwy, a
niewiele mote. Chyba j11i daje się oszukiwa6.
pracownik fizycznv, lat !14
Nięoh 111111 zajmie rozwojeoi 11sług dla rolnictwa, f.~y ~ie
1111iszczyła aię praca rohµka, 11 nie pytaniem się i zawracaniem
w :i:nlwa ludziom głowy, oo ma powiedzieć w ONZ. Lepie.I
rolnik, lat 46
niech nic nie 1116wi, a dba • ·uród.
Polska nie jest Jn.stytuojl\ wojsko~. Metody wojskowe nie
maJ\\ mlejsea w łyeła społeomym i gospodarczym.
inłynter górnik; lał 51
.
Aby bar41ieJ wsłl\ł 11& morelę lt1uuU.arsy prywatnych, spekul&ntów, „nlebles1doh płuski\w" •
kontroler Jakoiłeł, lał 45
. Zeby 1e11eral W. J'aruulski nłe nilał 100 proe. pewności co
łn nplnłl puedsła.wianyoh pT111ez doradców. Na temat warun·
ków łych, Tohotnłków 1 rolników, łeby rozma,wlal bezpośred
Jiio 'Il nimi na stanowisku pruy„ be'll ·Z&pow.lt•dzl.
.Jednocześnie chciałbym tyezy6 pomyślności w pracy dla d11·
łoltarz lat 33"
lira kra.fu oraz zlłrl)wla.
Z powyższego wynika. ie o'J)inla publiczn;i jest dość' zrótn!Zastanawia, l:t. nadal utrzymuje się • scepty<-yzm
eo~·ana.
cz:v ~enerał wie o podstawowych prob1emach dręczących społeczeństwo. Publikacja. powyi:szych odpowiedl'i powinna rozwiać tegcp rodzaju wątpliwości.

J

o
·J

aik lif:. zdaje nie jeSot jeszcze powszęchna. świadomość
p1·zemian po 11180 roku. Socjolo11; doc. dr Maria JarO&Z
.v rozmowie z Marią Kujawą-Szymonowicz na łamach
',1ą~kiej "PANO~AM'l'" tak to for~ułu~e„ przy okazji
odpv „ . ..tdaJąc na pytama o walkę ~ nierowno~c1ami apotecz..
nymi.
1 ,ślepi il\ \„.) ei, k_tórzy twierdzą, ite Sierpień nic nie imienił.
Wymowny Jest ·chocby aam fakt, że mówimy lbiś tak otwarcie o _tych spra-waoh, ie nikt ni.e . $tara się chuwac w teczce
Jl napisem »poufne« lub »tajne« wyników różnych, prowadzo·
n~oh Dl;l ~zeroką skalę badań nad polską rzeozywistości4 lat
os~emdzies1ątych ·nawet jeśli, jak ·tp .moje, nie tchną one opl,ym1zmem i nie napawają szcześliwośoią, Czy udało się zniwena pewno
lować jakieś nierówności? Jeśli idzie np. o płace tak, nastąpiło wyraźne ich spłaszczenie. Ale czy wszyscy są
i tego zadowoleni? Czy nie ~zrodziło to nowych problemów? Czy
nie pojawiły się nowe pytania, jak 'choćby· to o motywację dl!
praoy? Poza tym; wbrew ecalitarnym h11&lom spned 5 lat,
obserwuje1~y p~zeeież obecnie wyjątkowy nacisk ba place, pęd
do bogacenia się, do jak ttajszybszego dorabiania."
ak więc jedni aię dorabiaią. a inni mają. spore kł.opoty ·
materi.alne. Komenit.ator w „PRA WIE I ZYClU" (.nr 34)
·
stwierdza m. in.:
_ „Sytuacja J,~si Diepokojl!,ca. 9to z badań GUS wy•
.
ruka, ze ~ u?· r. spo11ród ·rodzin pra.cowniczyc~ na wczasy wyjeeh'.1lo mew1ele ponad połowę, przy czym w środowisku robotniczym procent ten był znacznie niuzy. Wszystko wskazuje
na to, .ł.e w bieżącym reku będzie jeszcze gorzej, Przyczyna
okazuje się prozaiczna: brak pieniędzy. Przy obecnych kosztach
wczasów, sięgających przeeiętnie kilkunastu tysięcy złotych,
trzy~o}lo~a. rodzina musi wyłoiyó za dwutygodniowy pol>yt
od p1ęcdz1es1ęcłu di> szeićdzfoslęoiu tysięcy. Wielu ludzi na taki wydatek pe prostu nie stać. (•.•)
Wszystk! to musi skłonić do podjęcia bardziej wnikliwej
nit Jedynie atatystyozncj analizy nowego I, jliestety, bardzo
niekonysłnego społecznie z.Jawiska, jakim jest zubożenie za·
Jwarantowanego konstytucyjnie prawa do wypoczynku lub
wręcz niemołno'6 •korsy11ti!.nla 1 niego. }'Vydaje się, u Idea
reformy ~ospodai;ozej przybrała tu karykaturalne, pastać. (.„)"
Uzupełru.a te wywody Andrzej Koźmiński w ,,PRZEGLĄDZIE
rYGODNIOWYM" (nr 34) pisząc łak:
rodk_l na dofinansowanie wczasów i turystyki nie s;i
płem~dzmi 1traeonymJ .dla intensyfikacji produkcji. Najwatn1ejszym ogniwem w pr~esie produkcyjnym jest
. przecież człowiek. Nie zdołają go bowiem w zupełności
lla.!ltąp16 maszyny, zautomatyzowane linie produkcyjne, a nawet
' ' roboty, bo zawsze, będzie on niezbędny do kierowania nimi i ~trz;i-mywania Ich w · sprawnym działaniu. A zatem re~e
neracJa 1111 fizycznych i psychicznych człowieka zaprocentuje
z!"iększeu~em wydajności pucy. podniesi1miem jakości produk. CJI tym większym, im nowocześniejsze f bardziej wydajne urządzenia będzie ob~ługiwał. ·
811, to korzyąci, jakich dntychczas nie uwzględnia ~ię w blla11·
·
Heh pnedsiębiorstw."
t~raz o. innych zmartwieniach. Chodzi o kibiców i ()rj!am~atorow meczów piłki . nożnej. ·Autor podpfsujący się
(Bil) we wrocławskim „SŁOWIE POLSKIM" (nr 169)
przedstawia awój oryginalny punkt widzenia w t.a.ki
sposób:
„W".jątkowy ~ons.erwatyzm , panuje w polskim .sporcie,. gdy
chodz1 o orgamzacJę Imprez. W wi.ększości krajów, liczących
~i~ ~ .futbolu, mecze urządza się w sol>oty, wychodząc z zał~zema„ z~ jeśli sobota j._,t ·wolna od pracy, to z 1irzyjem11oś
mą. wla~111e, w .tym dniu warto wybrać się na stadion lub do
hali, zas niedzielę przeznaczyć na odpoczynek z rodziną. (".)
Tylko w fut~olu utarło się, że czym „óżniej tvm lepiej. Szczeg.ólnle w Ło.dz1, od czp.su do czasu w Zabrzu I Szczecinie grywa
się w. n.iedz1e.lę przy świetle elektrycznym i trudno się dziwić,
~e. rodzice me~by\ chętnie godzą się, aby ich dzieci wracały
poźno do domu, ponieważ rano czeka je szkoła. A dorośli przecie! wczesnym, ponie~ziałkow'l;'m rankiem . idą do pracy. („.)
l otyczka o wcześnleJsze godziny un11dzania imprez jest rów·
nocześnle potyczką o widza. o nacunek dla je!(o oapoczvnku,
o . ułatwienie 1T1u tycia rodzinnego. Trzeba teź pamiętać, że
~1el~ rodzin. w so'!;oty odpoczywa w domu, a na niedzielę wy·
.
Jetdza. za. mrn.sto„.
Co na to miło-śn ic:v piłki nożnej?
A w •:PRZEKRO.JU" (nr 2097) czytamy:
,;Pohtykę - powia.tla Falczak - na.leży 11rovrnd'l:ic na ten
sposób, żeby lud dostawał za..drzyk, a nie c:imł ukłucia."
T.-ó
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OGŁOSZENIE

(Dekońcmenie

w dobrym stanie
kupię. Tel. 87-13-69.
2770$-g-E
M ASZYNY dziewia rskie - · ~rę

M-55-83.
27641-c-E
TELENAPRA W li., 32-48-89, Hrecza-

nik.
27670-g-E

zagraniczne
iatrudni: mechaników maszyn
szyjących, magazynierów , zortowacżki, tel. 57-48·15, 55-67-74.
2.7736-g-E
GARAŻU w okolky Obywatelskiej
po,szu.kuję. Obywatel;;ka 11 m. 18.
27676-g·E
KAROSERIĘ
„Z1100p"
spr zedam. Bełchatów· 234-82,

276JB-g-E
:f:A'I'RUDNIĘ

Kopeć,

atolarza

meblowego .

świerczewsk!e~o

Zgierz,

33, tel. 16-22.-81.

I PRZEDAM piec
rurę
na komin
irzecmościowy,

Z7714-&-E
.o. 30 m kw tt
10 m:b. Teł.

Wieluń

$7-01 oo

16.

62.lll-g-E

\u.nele ogrze..
wane, aZkla rn!a , aard„. · 100 km
od Łodzi gpr:z:edam, inne prOfPO•
zycje. Tel. grzec:imokiow y, Wieluń 57-01 po Hl.
5201-g-E

„FSO" - sprzedam.
J edwa<bnicza 18 (l>-18).
&190-t ·E

DZIALKĘ

w. <>gródkach :z; ła dnym
·domkiem - odkupię. 86-83-23.
5185-g-E
KUPIĘ ovedoclr. t>TZein.yslowy 84-99- 50.

5163-f-E
.SPRZEDAM tanio telewi:z:or koiiorowy „Bl&upunk<t". Tatarakowa
10/14.
11166-g-E ·
PRZYJMĘ d o zakładu krawleck!e1:() biegle s:yjące krawcowe.
Łódż. Pryncypalna 3 (1~15),
5169-1-E

„MERCEDES !2.0D" (1969) - s.prze<l.am. Franciszkai\sk a 179.
5177.g-E
'P'LIMOZUS „Nanus" I sadzonki pomidor6w sprzedam. 57,-14-58.
5174-t-E
M-4 d-G

wynajęcia

n e z 1óry,
µATRUDNYĘ
3tł-03-6\,

t..6dż,

nłl

3 lat. o!at-

Gorkiego 29/13.

5228-g-E

do

s::yc!a

tcurtek.
~231-g~E

Ro~wiązania

krzyiówek
Z DNIA lS SIERP NIA
POZIOMO: koreik, rysak, ansa
r,apęd. glony AmuJ:. klamra. Elida.
rosa., Ch.am, pauza. apatyt, llll'na
teno'r, rąiberk, Alpy, tuman, sonda.
PIONOWO: krzyk, ruPia. Ka_dar.
regres. Suomi, krypa, mara, lega,
mecz, lama, dudy. oman. Hauran.
;;ietłt, Uznam. Pa.ry$ ta.J>'ł.lll- taks.a.
Z DNIA 1T SIERPNIA
POZIOMO: kra wat, ~szyn, emu
. Almatur, kwartet, bidet. ablegat
wokanda_ sJt,r awek, maJtatk.a, komar. kuglarz. ~bawk._ atu. asesor, gazeia.
PIONOWO: zaranie, etem!it., bruki ew. sza<rada, Kolumb. nieład. bar,e-k towar, lir, nit, kal>u.ra. ateher, kosun·y maczuga.
antałek,
k,raksa.
NAGRODY WYLOSOWAL I: Anna
Trocha, Łódź, ul, Lanowa
28/S.
Wiktor Górecki, · Łódź, uJ.. 'llwycię~twa 9 m. 15 Benita F·olfoszyń.
ska. Łódż, ud. Nowa 52 m.
15,
K!"zys:z:tof Malkus. Wrocław,
ul,
Białowieska 50/7, Bogumiła 1\-1-aJ:cinkowska; Ościsro Hali.na Kuba·
la, Piotrków Trybunalski. ul. Chro-brego 1 m. 19.
Odbiór nagród w sekretariacie
naszej redakcji - z.amiejscowym
nagrody wyślemy pocz,tą.

skromne 2li tysięcy dolarów i naranka postanowił a opuśc·1c .nas.z gs>ścinny kraj Jej wyjście z „Grand Hotelu" też
było
spektaklem Goryle stali, , porozstawiani na piętrach i schodach,
samochody wyły
silnikami
na
strzeżonym parkingu. Od
litrony
morza dwóch kwlturylitów po bokach, trzeci z- tyłu z kropelkami,
gdyby ba,bc!a Bassey przypadkawo :a:asfa!Jła, czwarty z nocnikiem
IO~~pne go

itd.

Społeczny
Komitet
Autos.topu
{>rzypomina, :te „:Podr6ż za 10 groszy" czyli poznawanie
wspania·
łych walorów turvstycmycb wła
·snego le.raj.u. be~ grubego p&rtfe-la
jest mimo kończącego się lata de:
lej możliwa. Awtostop trwa do 3ll
września, a akcj41 sprrzeda:Ły ksllł·
ilecze.1t a.utostopowyc h
prowa~
oddziały PTTK. regionalne przedsiębiorstwa
tu'l'ystyozne
PTSM
LZS. .:Almatur". 'Po powrodemło.
~ieży szkolnej do za.~ć. Dli trasach pozcsta.04 gł6wnlre studenci i
młod.zież pracująca.

Au.tosto-p c!euy się
niesłal>nl\cym powodizA!niem. W tym .roku
odnotowano Jut 11 ty.a. uc:zestni·
k6w. Na polskl 11u.tosto,p pn.yjechali równi,eż cudzo:z.iemc;v z 14
krajów Naj'więcej
z
Węir!e«CSRS, RFN, Fn.ncjl, Anglii, ale
także z da~iej Kolurn.bii, Meksyku I Panan'ly.
Najpopularnie j-

z

św.

bić karierę.

Ale zam'.ast śp:ewać. D..7rota wyw ;.a.kimś trudnym do zrozumienia jezyku Później okaxało się,
że mia.la to być orodu!;::l'ja w lę
iyku polskim lyle 7.e Di>rota już
go i;byt. dobrze nle pa mi et.a Wldowlsko d<>prav.'tly
7enuiące
ła

(Dokończenie

R.ocha - R.adoi:-oszcz, ut. Z!Perska.

P1>3rĄ4enl

\

SYNOWIE. BRACIA, MATKA, WNUCZKOWIE
i POZOSTALA RODZINA.

I

ność

nie

PROC.'RAM t

2~.00
H.1>7 Komunikaty. ll.i!ł Sygnał· en· 19,20 Wle<:zór w ttlha.-nionli.
2 115 Mag, lin.formacyjny,
111 30 M ,05 W\ec-zorne refleksj-e. 211,16
Z
rm.
! ·
·
Bułga1r8ltle horo. U,41 Rolniczy kwakolekcjd nagra1\ Hanny Ba<na.szak

drarns. 13,00 'K<im\llnlkaty t3.10 Ra- 21.311-!,GO Wleozór literacko:muzyc 2.
dlo k!erow,.ó-',..„ :a.~o Pr-zeooje
ml- nv 2.1.30 Na.granle w\eczoru
~I.4-0
stn6w 14 oo Wlad.
i(lle. Magazyn .Z·ołnlerz czy poeta•: - słuch. 22 10
l~.55

ltad!o

kter<:>weów

ścl

tatem •a.wladain.lamy . te •

nasz

dniu

Ił

sterpnta 1'83

a&.1uk.o.eha'll~2y ~tą:i,

ra:rnm
23.00 W Zalew9kl: ... Pożeginan~e twierdzy•· - fr. Ll
23,2G Muzyka naszych czasow.
PIWGRAl'>I III

W dniu Z3 sterpńla
t&H roku
zmatl 'PfZt>ł,·wszv ht n

S. ·

najuko.channa l\łamusla ł Jł;ibcla

s.

ł

Trochę swingu.„ 111.5<> Cz.
B\.ałczyń.
„Smierć buntawnl,ka"
20 OO Caten rock· Tatkł-ng Re ad~
20 45

ski:
ły

~. !"uentes: „Hemingway"' odc, 4
2'1 .OO Mistrzowie bar<lku ?il.45 Książ
ty,goon!a: „Milczące mlędz:o na.
ml" - J'ó-zef Hen. ~.05 !n'.f S?::>rt
21!.l~ śladami legend_ ą.v.1 Posłucha<'
w.arto. 23,00 Zai:>ra~-iamy ,,!io Trójki
1'1.5() Anatol l.11man: „PotWe>me po.
glądy
c;miczn~X'h
krasnolud1tów" .

ka

PROGtRAM IV

tri.oo O{laru~ę wam kra.J-Obrazy
.,Ml!ynarl:
przez
diabla opętany"
- aud
li 3'9 Zeapolv k.ameral111e·
rn ,59 Sygnał -czasu. 12.05 Wlad. 12 ;c
„Lelttury lrtmtalcą" ta 20 ze. poły In
strumenta~ne,
12.~0 „W Jezjoran1l!ch'
- odc. 13.00
Swlat \nnych ludzi
El'l'lo Lelno - poeta !iń„'ki,
13.~ó

GRZYWACZ

pOIW'ledt

- Kampania pT:ti;dwy)l-0,r.
cza - aud. 19 30 Wlad. 19.40 Tropa.
ml twórców W.10 M!sm<>wle svnteZaJ't<>Tów

20 ~ Wieczór Muizy,k!
.I
Album płytowy,
~ 5~
LektuTy C7.wórkl'
Kazlm'eTZ Wv'k~·

M;~ll.

-

P onzeb odbedzłe Ile dnl1.
t1
sierpnia br. (śro d a) o 111:odz. 12 na
cmentarzu komunalnym na Za.

fzewie.

Po~ątona

w smutll;u

NA..JBUŻSZA RODZINA
ł
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Z

od nu na zawsze. przreżyWSzY lai li, nasaa
ukochana,
naJlepn.a :to.n a, Matka 1 Ba.bel•
ł. ł P.

MARIANN A
TOMCZYK

naJttkochan11zy Mlłł. O.!elec i Dzla.
dek. pozostawJaJae nas w głębo-

kim talu i s.mutk11.

Pogrzeb &dbędzie •ie dlll:t
!I
sierpnia br (środa) o 1rodz. 15 na
cmentanu katolickim_ pny ulicy
OgrGdowreJ, o czym pOwladamta.
ta:
~ONA. SYN, BTNOWA.
K.t,

ZIĘClO'\flB

TA.

l

lłębokhn tatem sawlaclam.ta.
droł11 13 sler'l)uia 1985 r.

odeszła

Pol!T'Zell odbedste Ile w lll:nln

:n

sieq1nla 1985 r&ku o irolh.
U.Io
(wtorek) ~ kaplicy, cmentarza ko·
munalnec-o - Zarzeiw.
Po:i.ostaJaey
w
nieutulonym
1mutku1

cba.

WNUCZĘ·

MĄŻ,

CORK.I, ZIĘCIOW'lll ,·
l WNUCZEK,

Ił

$.

i' P.

JANIHA
BARDZlr\ISKA

:m.oo

„Pa'! Tadeusz" -

studla · o poe-

ma'Cie"
2CI OO Miuz~<>terePfa: plo..
sankl. n\-y>ezajne
ludzk'I' ••, •• w,·
2~.~ C.zl<>wlek l NŚ:uka 2G OO Wia<l

POZOSTAł,A

W dniu
liMJlllla 1115 roku,
111> długich I ciętkich cierpieniach
zma:rła. l>?'l.etywszy lat Tli

Popołud

nastolatltów: Adam ·Bohdaj: „C'Zarne sarn.
brero" - odc. 33 15,111 Katalo~ o1a·
ntstów. 18,30. Widnokrąg_ 1'1'.00 Wlad
17,05 Wirtuozi 1 ich nagrania. Ul.OO
Natura - Kwtuu
18 20 P!<>senka
włoska. 18 40 _Dzlś pytanie. dziś od.

l'.

Tatu!,

w Jmutk111

mv. ie w

P.

TEOFIL
Zl'ENTAR·S1KI

I'.

JOZEFA
tOZICZONEK.

ł

„W tyciorysach aie rnajdzte.

1'100

cie„ ". ll,10 Wakacje z 1>rzeb0Jem
11.~ Cz
B!alczyńs..lti:
.. SmJerć tmn.
tov,;nik.a" odc .19 12.00
Serwis
Trójlki, 12.05 W tcmacjj Trójki 13,00
Plomba. t3,10 Powtórka 2 rozry>\·~1
14.00 La-to w tllllarmonll. l5 OO serWis Trójki. fS,Q{; ?remieTY l bisy
15,00 G. Ki1·1':ort.h .W samotn<.J'Ścl" qd-c "!. 16.00 zapraszamy do T-rój.
ki. 19.00 .Za<pach Lnu'' - a Jd {9,30

Kali!>ndar.:z;

/

Z

t.ałem
2ł

m:v. te w dniu

roku

j

e:łęhoklm

~ad\owy,

lllllarla

I Matka

S.

f:aW!adamla·

ł

'Zona

MA.Z, s10STlłA "' - MĘZEM,
BKAr i POZOSTAŁA RODZJNA.

9 00

,Domat~

Pqnz.eb odbędzie ile dnla

wysp•"

-

ja'

.

.. Re-l,t.s:G nau-

.Bez.nt:dn.a
•. P-szc:zół'ka Ma-

Ul.05 .Dom.eter" - porady
10 30 DT - . wiadomości
l040 Fllm dla 2 zmiany: „Układ
k~ąteoia„

(6) -

„Huśtawka"

l2 OO „Doma tor"

,Brazylii nieznane" (9)
17 15 ?rcgram dnia

l2 IO

lil'~adomoścl

l.7 20 OT -

l7 30 Studio „Lato"

t9.00 Dobranoc: ..Jak Cypisek na- '
uczył raka
krzesać iskry"
1910 ._Klin'ka zdrowego człowieka"
l9.SO - Dziennik
20 OO Czas wyborów
20 30 •• Układ
krążenia"
(6) .Huśtawka'"

21.50 OT -

!romentarze

2210 -TelE>wl:r;vJnv lnfotmator Wy-

da wn1czv
22 30 ·studio ,:Lato"
23.00 OT - wiadomości
P ROG RAM

n

-t'i 55 Prz.eboj dnia
18 oo Moja muzyka

Lasocki

-

Roman

18.311 Wiadomnści- IŁ)
19 oo Raz.em
z. •. Dwójką"
.Krupówki Kruoówki..."
19 20 Przeboje .. Dwójki"
t9 30 Dz!E>onlk
bit>glem

20.00

.z

W!sly" - Nogat
20.15 \I[ izvczn° lcto w fifi>armooH • Dw6iki''
21 05 RazPm
z
.Dwójką"
„Krnpówki, Kr-upówkl "
21 2~ Prawdy Pnl11ków - Jesteś
my Polakami
21 55 „Plei<n!' wal<i;icje"
rum
prod NRD
.
wiadomości

Z

m~·.

1dehokłm

talem zawiadamiate w dniu 23 sierpnia 1985 r.
Ukochany Mat 1 Ojciec

'tD!arł

ł

P.

SZCZEPANl,A.K
U

alerpnla br. (ci.wa:rtek\ '' godzinie 1Z na cmenta.rru komunalnym
- Zarzew.
w smutrku1

-

czy ciel"
9.10 . „ Telefel'ie" ·

TADEUSZ

ANNA.SIWlr\ISKA

P0>nąźenf

PB.OGRAM ł

S,

P.

s doino SEWERVNIAlt .

Pocrzeb !>dbędzle się w dniu
27 Sierpnia 1985 roku (wtorek) o
ę<>etz. 14.30 z kaplicy cmentar:za
nymskokatollckl e11:0 na Zanewle,

Tl":l ,E\\ tZJ A

23.05 OT -

sierpnia 1985

u.kochana

zapowiedziano nadz.wy-

0

Słuchajmy

Flł'Uta>r.ja I parafTazy
14.00
ni~ Młodych
16,00 Lektur~·

P.

l!:OINA. C:OR-JlA, 'WNUCZEiJl ora."'
RODZilNA.

dziś

Na

czajne posiedz„nie bońSkieeo gabinetu, a takif> kompetentne3 "'
sprawach wyi>:iądu pa·rlamentarne j
komisji kontroli.

cy przedstawiciele rocka (Ł).
t7JO
.• ł,ódzkl
1'tagazyn Wojskowy" (L),
1&.10 Transkrypcje I parafrazy Orkiestry PR (Ł), 18.30 Klu.b Stereo.

WTOREK, i7 SIERPNIA

t•.OO Wlad

czący frakcj'
SPD
zapowie-dział,
że socjaldemokra ci będa
nalegać
na pełne wyjaśnienie <;ałei ate.ry;
mieści sie w tym ~ów'!'lie± spra~a

polit~·czną za a!erę po.noszą ...:niknięcia "'€'kretarki ministra goui:zędnicy, lecz ministe•· spraw spodarki
, szefa FDP
Mart:na
wewnętrznyrb
Zimmermann Tłn-· Rangemanna.

mac7en1e chadeckieeo m'nlstra. że
.był oóinformowan y o posta·
wile i kłopotac:h osobistych zblegJACEK AlłTOWSKT !ego Hansa .Toacbima Tiedge, po(Interpress} lityk SPD skwitował następująco:

muzyc2·nY.

,,minister, który po prawie trzyletnim piast9waniu urzę.du
n.ie
jest wrientowany w sytuacji
w
jednej ze swych najważniejszych
instytucji sam się dyskwalifikuj e".
Według Vogla, pyta.nie o kwaHhkacje należy postawić również szefowi Urzędu Kanclerskiego Waldemarowi &hreckenberg erow; <CDU),
gdy± Lo on w końcu koordyrtuje
służby wy,.wiadowcze
Przewodni-

nie

:3.55

z deholt!m talem -iawiad.amiamy, ie 25 sie11pnia 1985
roku
zmarła, pneiywszy lat 79, nas'l\a

:ie str 2)

Wolfgang Roth zażądal paśrednio
twolnienia Zintmermanna , oświad•
czając
w wywiadzie
prasowym.
że spodziewa się większej 1·eorgeni,zacji gabinetu po zapowiedzlane'j Już dobrowolnej
rezygnacji
Geissl.era ze stanowiska ministra
do spraw rodz;ny oraz po wpadr:E'
Zimmermanna , nad którą nie moż
na przejść do porządku dziennego
Lider socjaidemokra tyc7nej opozycji w Bundestagu Han~.Jochen
Vogel podkreślił. te odpow'edzial-

tmpełrtor w Wydziale Jl'lnaneowvm urzę-.
d11 Wojew6d.J:kiell'O I w Okręgowym Ursędzle Cen w Łod•'1·
Pólt'Hb odbędsle •lę dnta !li 1\erpn1a bt, (środa) o fOda. 15.30
aa cmentarzu HYllJ.·kat. 1'H'Y li.I. Ogrodowe) w I.od-.!.

11:'..llda. l'' " "

ze s Lr. 1)

Kohla w ·ogniu krytyki

Rząd

Poui tym było miło ! spokojnie
Jak naleiy działały biun festiwafowe, Krzysztof Materna udowodnil, ie nie całkiem umarła o;efatw.a sxt111ka konteransjerk ;, a kotnlt~t oritan'tal' ~n" i:łcd:ył ośw!adc21en!e, ł~ test!waJ. w Sopoe'e nada~ b<:dt:e modyłiikowanv. transmitow·anv już 'f.av.·sze na tywo i mote nawet na powrót stanie
się
festiwalem Tuterwizji. czyli os;ąg
nie wytsi.ą rangę artystyczna. Pomvsł ~est ,..t)kolwlek d-vs1<'1.\SYiny,
·ti.fo M:'=~zvw-;ścłe trzeba dokłada~
starań. teh)' byfo leple' artystycznie.
.
Ho n.a -raz.i<!' w Sopo<'ie śp!ewa
~oslownie kaidy. kto chce i
w
0':len:e Leh~i w,-steuut 0 ~" • ~·· n:t- tacy w•~ej peTet-kowl. I nawet Pl'ldoba1a 11!!) oubl!~zności. 'fylko że pl} t'·ch w~tepacb 1.atei;:a
grucha dsza l chućb"I' przy golen'.u nle ma co r.anut!lĆ.

lllYIY dlurotetinl •tarl!ISJ'

1lerpn1a lllt. "

Od dnia l września ulega zmla.nie
organizacja pracy 6Zk.ół. Wiele placrow<>cze>ną technika komputerową. cówek podejin;e zajęcia lekcy ine
Powołano w tym
celu specjamą w część
wolnych sobót.
Np.
grupę -doradczą. która zajmie się
niektóre
szkoły
na wsi
będą
opracowaniem programu działania pracować w co drugą wolną sow tej dz'.edzinie. W roku ub. urze· botę podczas miesięcy zimo w; eh,
kazano si.kołom ok. 800 kompute- zaś. szkoły w miastach zamierzarów, które służą już młodzieży, ją prowadzic naukę w jedną soDalszy postęp
w tej dziedzin:e bot~ w rnie&iącu, dostosowując się
będl.ie uzależniony od
uzyskania do pracy zakładów w danym re-·
środków i urządzeń. Jest to jed- giomie. W powstałe wolne soboty
na· :i: dróg przybliżanLa oświaty do będą wykorzystane na pracę wyprzemian cywilizacyjnyc h, lepszego cho.wa wczą z dziećmi i młodzie
przygotowania młodzieży do zycia żą, prowadzenie różnego rodzaju
w nowoczesnym świecie.
zajęć, n&. które brakuje czasu w
Jednym z ważniejszych l trud- tygodniu. Powinno to przyczynić
nych zadań jest zapewnienie odpo- się do
w:i:bogacenia działalności
wiedniej liczby nauczycieli. Trud wychowawcze j szkół, do której w
wychowawczy podejmie w nowym nadcho<lzącym roku szkolnym w
roku szkoL1ym ponad 500 tys. pe- szerokim stopniu włączona zostadagogów. Obecnie pozostaje do ob- nie m.!n. croblematyka związana l!
sadzenia ok. 22 tys. wolnych eta- wyborami do Sejmu.
tów. Nie uda się uniknąć zatl udNadchodzący rok stanowi końco
nienia oewnei liczby naucz.vcieli wy etap reali'zacji reformy ptoJ?rabez niezbędnego przygotowania . mowej w szikołach podstawowych ,•
Sytuację łagodzi
fakt, i:i ponad lttóra . wkracza do klasy
ósmej.
17,5 tys. pedągogów zrezygnowało Będzie to okres intensywnych pr.zyz przejścia na emery,turę, a ok . gotowań do przeobrażeń progra~
1.5 tys. powróciło do zawodu. Tym, mowych na szczeblu szkół Ponadktórzy wstanowili dłużej p:)zo,;tać oodi;tawowych , w lttórych zmiany
w szkole i na pewien czas 1dło z-ostaną zapoczatkowan e w roku
żyć orzeiście na emeryturę. orzy- szkolnym 1986-87.
zna'\\'ane ~dą specjalne dodatki
Centralna inauguracja no\'lie:E?o
motywacyjne. Można jedynie ubo- rnku szkolnego 1983-86 odbędzle
lewać. iż· decyzja· ta przyszła oóż się w Szczebrzeszvn ie w "'·oj. z.ano. Obecnie trzeba w'ęc czynić sta- mojsklm 2 września.
rania, abY zachęcać część pedagoO oroblemacb zwicizanych 1 nogów do oozostania w szkołach,
wym rokiem szkolnym szcze~Oło
Należy też dodać. :ż dzięki k<mwo po.informowan o 26. bm. n,a k.<>nsekwentnej reaUzacji Karty l'7au- !erencji orasowej w
Warszawie.
czyciela
przez rzad od dnia 1 która odbyła S:ę z ud~ałem mini;
września wchodzi w życie kolejny
St!'a oświ.aty i wychowania - B!tetap waloryzacji i;arobów nauczy- lesła wa 'Faro:i a.
cielskich.
(PAP)

uwstycizają~e-

Wł.ADYSlAW

Pozosta.111ev w wielkim smutku:
C 0 RKA,

do konikurs'll facetki występującej
iako Dorota, a reprezentu;ącej Repu.blid:11 Federalną N!emiee
Dowiedzieliśmy się, 7.e panienka Dorota wiesieć lat temu. w ramach
akcji łącz:e'll:a . rodzin,
opuściła
Grudtci:ą.dz m!asto swoich narod'L·in i l\"V'brała ojczyznę za f:,abą
I rei az pn:yjecha ta do Sopotu zro-

$. t

LAT 6Z.

tanu

flębollim

'i:ł:l.i1:.~le, Pl'HŻY'111711&J' lał Q,

DĄBRO WSKA,.

:n

Konip<letn)·m nieporozumien iem i

plamą na honfrze rady artystycznej f~tiwalu było
dopuszczenie

AUTOSTOPEM PO KRAJU · I

I

s. t I'.
AN'l'ELA GORCZVASK.A

!'og"tz eb odbędzie tle dnia

leży śpiewać

t~.Oll · Muzyka t ektualino.
17 .~ Ten sta:ry dobry jazz
ta.2ó
18.oo Wiad
111 oo S;>lę.!ia.
E:'.G<ncert dnia 19 oo z ltraju i ze
świata
19.30 Rad-Io dx!eciom: ~Hi·
~tor!.t
o ziarnku oobu l kwiecie
grD!17.ku" - cz. U stu.eh. llil O<J Dzlen.
nl!k 2ll.lS l{()<rl.ceTt tyczeń. l!il 39 Ko...
mooikaty KraJowt>j ,Lotertl' Pienl~t..
ne.j_ 20.40 W ltllku takt.ach.
10. 4ll
szt• w tym _roku tra3y to Pomo- S.
Lem: .,Pr<YWokacja'' - tr 20 59
rze Zachodnie (gdz.ie w<Xl.a
jest Komunikaty Totalizatora 2tt.OO
Ko.
czysta) oraz P~jezie-ne Suwalsko· muntkatY.
2·1 .03 K:ronlka s:pon.owa
AuguSll:ow&kie ! MaZIU!r&k..ie.
Zll.lł KaTlery
tau,reeatów Konkursów
Wię'krsz.ość (40 {>toc.)
auitostopo.. Cbop!in<:msk!ch 2'2.00 Wlad 22 \15 Na
w!czów nocuje \l'e wsiach . .Rzuco- r6mycb 1Mnumentach. i2 ~ See.na
no w·ięc hasło „Upr:rejmy gospo- I film, il,00 W!lad 13.10 Pa'!lo-rama
23.30 'l?<>e·t~kle preientacje:
da.rn.", Za gościnny nocl~g - inło świata.
23,50 Melodie na dobranoc.
dr.ziei o<l.wza')emnla • lł<ię
pomo~
pir:z;y cięi'kiej pracy tniwn.i,.j,
W
PROGRAM U
tego-rocznym autostopie teoprl!ll.e,n·
t<>wane 1111 w&i:y;St'k!e niemal za. · Ll,a.'i zawme po Jedenastej.
tr!.10
wody. Ciekaw0$tką jest fakt. ie ~uzyCJ:ny non stop, 1~.oo Polscy laureaci
Międzyinarort-o
wych
'lćonkur.
podcMs urlopu. i tej 'formy Pll'Z&·
eĆ'W . Mu:zycznych.
12.2'5 Af.ro.jazz.
WOl'U l::orzy$tają takie
kierowcy 13,00 Wiad 13.05 Serwt1tntormac)·!·
oraz kolejaru.
ny (Ł), 13.tQ „Spo.tkanle w Głow
Komitet awtostopu apeluje
• nie'' IŁ), t3.2rll Z malowanej• &kTZy.
daliszą życzHwość do kierowców i
ni.
13,3a A.lJbum o.perowy.
lł,00
pr.zyipomLna, by ziblerall oni kUJpo- Pneboje spr-zed lat. 16,00 K. Vonneny kilometrowe z.a pnejaro. Po gut: „Sy-reny i Tytama" - tr I&
zakoóczeitiu sezonu
wpowatrnia ią 1~.10 'Romant~y n~~1ll'.'I.. 16.00 Wiel.
one d.ro losowa.ula cennych nagród ltłe dZl!ela 16.M J Manrin' .Kolafr 6 17.00 Wlad, 17,05
(m.ln. bony PKO od 500 do 15 tys bo-wn.l!"
Ro1wl~zanl11 zagadk!I muzycznej (U.
u)
M.Kk 11.JO Aktualuo&el dnia (L), 17,30 Łódz.

z rł~ltt>kb:n talem ia:a'lfl•iadamłamy, bi w dniu 23 1łe-rpnla us~ ro.
ku, odeszła od .a.aa na u.wsze, nar.u. najukoebail1za. Mama. SIO•
stra, B abci&

• do mu

(Dokończenie

lii>ty\!mycb. Co prawda KaUa Surż.ikowa ze Związku Radziecki ego
stawała n a głowie i dostał.a jedną
z nagród głównych, a
Marcela
Kralova acz niesłusznie!
.„Bur.s:z;tynowego Słowika", ale t~
występy były po prostu
nudne.
Dotyczy to także naszej reprezentaeji: ani „.Lombard'', a.ni tym bar.,
d:z:iej Anna Jurksztowicz nie zaistnieli na estradzie, jako osobowośca artystyczne. To samo można
powiedzieć o śpiewaniu Słowaka
Konaril.'u, Rumlmki Pop czy Marcellny z Węgier.
Najgor:z:ej
było jednak :z: występami i-'olonli. Oto w barwach
szwedzkich wystąpił z grupą ,,lee
'eand" Je'rzy
Grunwald.
który
piętnaście lat 'temu w tym samym
sopockim fostiwalu
śpiewał
w
grupie „No To Co" N\e tylko n:czego dobrego się na Zachodzie nie
nauczyŁ wręcz 'Ulpommał, jak na-

w

PIECZA RKARNIĘ,

KAROSERIĘ

u~nkasowała

Gwiazda przyjechał.a do Polski
z córeczką, wnuczkiem i Oł.obistym kierownikiem muzycznym Michaelem Alexand.;'em, jedynym
facetem., którego ~n cyrk śmles:iyl i który nie ukrywał, co myśl! o wygiupach ba,b ci Bassey
A
ta, ~ zaikończenie swoich występów w Sopocie, zdjęła buty, zawinęła spodnie do kolan i pobiegła zamoczyć nogi w zapuszczonej
Zatoce Gdańskiej. Za nią zasuwało ~~ywiście dwóch kulturystów
.Leśn.ej
w eleganck-!ch unt!ormach i to
Natomla.tt podczas spot."rania z była najśm-ies:mlejsza s:cena całego
prredstawiciel ami ludności Sopotu festiwalu
mLał do powied:i:eni. tyle tylko, te
Kwota 25 tysięcy dolarów. l•·
kocha Polskę, bo go tu !llb!ą.
ka wpłynęła na koiito pani Bassey
Aku:rat przedwnego roania
~ n całokształt występów w Sopocie,
ludzie' z .,Lady Pank", lrtóny lei: jest kwotll tajną, bowiem
„Paror1ta11izowali sobie
konferencję, gart" postan<>Wi'ł nie informowi;.ć,
że.by .;.4! lJOskartyć n.a organizato- Ile na kogo wydałt Ookłarlnie ni"
rów !~walu. „Lady Panik" spo- udało mi się ustalić, dla.crego rosob! się teraz do irobienia h"a- b! się 1: tych kontrakt.ów ta.kie tatowej kariery i w Sopocie :i:e«rpół je-mniee,' bowiem n-a całym $wiecif<
miał da6 próbkę swoich mo:Łli- cena artysty j€-st ja.wna ' św lad.
wości, Aliści 11!.e chciał wy'Stą,pić czy o jego popu1arności Taki Juza pół un.y, jalk to uw :d.1)topo- He tgle»ies. który ja,ko pierwszy
nowal! organ!zator:ty Dos:r.fo
do europe~ ki plo,senkan i:roblł
w
małego &kandaliku, o!łtrej wymlany USA finansową karierę kosztu}! zdat\, leca w końcu kapela zagr
o ozy·m zawiadomił t.ente · „Pała :z;a oferowany jej 1r011z, 11 orga- gart" - 70 ty1ięcy dolarów~ czyli
nizator:z:y z 11atylltakcj!l ob.serwo- walił j~ trzy babde Bassey Rowali natychmiutową uc-iec-zkę wi- 11mniem, że jest dia nas :i.a drogi,
dzów s mlejllc siedzących, w &.In- ale IDĄ')U trafJłby :rię ktoś w t.e-j
fi.te.Uze, bo prytnie •
po!nfor- samej, co babcia. cenie, 'E·a to r.amowall ich, .U. kolejka elektrytznlil chowujący .dę
normalnie?
Bo
ma dodatkowe kuray nocne
Shirley &s.sey :je.st art~<stka roWazygtkk te fanaberie pli!..td kolw,iek przereklamowaną.
5' niczym przy wy~-ch
.n.a3- Zdaje się. te tyle samq trzeba
wlęlkszej u.pOlWiedzlane j
:ttra.kcJi, było n.pła-ci e u wyst~p
dwóch
czyli Shit'ley Bassey, ciemn9sk6rej panien.e-k tworzą.;,;ych zespół „BabBrytyj1<4., której ~lMł
wokalny bysocks", Ale po pierwsze są to
chwafono w łwlecie i owszem, ale laureatki tegorocznego
festiwalu
ja!l:ieś trzydziieśc! lat temu
Eurow-izjl, po drugie - n.atlrawdę
W Sopode Bassey
zapre;:ent<J-. śpiew~ją ~konale,
po
kuicie
wała się jako dama
oper<itkowa 1 wresi:cie - n.a tyle poważnie po4p!ew,aj~a cudzy repertuar. Za- tra·ktowały zaproszenie do Sopoł.u,
nim to jerlnak nastąpiło, oświad- że na własny koszt śclągnęły re
czyła, ie nie będ2'i.e aię ~ nikim S:i:wecji
zappyjał.nlony
chó;ek,
spotykać, a w tadnyrn wypadku który pomaga im w
wykonani,u
kolegować z innymi
artys.tami j,~icM dwóch utworów. Mies.z!kać mu~i U:tcogntti:i w innym
W ogóle Skandyn,;w-ow ie stanowihotell\11 jadać w tzw numerze, p.o- · lj O«dobę tegorocznej !ntprezy. Jak
dróżować tylko Mercedesem,
a wiadomo, Grand Pt-!x zdobyli brawyst~pować wylącz,n:ie pod . klsłą cia Herrey's - Sz;wedzl i USA, a
ochroną. W t)"m celu organizato- w konkursie na interpreta.cję poltry zaan.garowali silną grupę lcul- skiej p!oseuJ drugą pod wzglę
turystów I niemniej berczystych dem ra.ngi nagrodę otrzymała F'inru11bistów, ubrali Ich w
itrojl' \ta Kalja Koo Poza tym Skandy·
1tewarde11 i poro:zrzuca.li w tłum nawowle brylo'lll·all na zapleczu w
na wido\\•ni, Fotoreporte-rzy
<lo-, silnej grupie inamedterów od showw·leda:iell rlę, i•
robi~
rdj~lf!a · b!me.su
Shirley Bauey można tylko
,,..
Herrey'11 pr:t.ed rokiem '11"}'grdl
czaa!e d:&l-!!sięciu aekund Jej ;li.oer1111- konkurs Eurow•rji, Moby · \.ławe
a:z:ej pio.senkL W .ek11ndzie jede· i pien\ądz:e, a .mimb to roecyd<>nastej <Lo akcji we:sJ.U kuiJ.tu.ryścl wał! ;iię na konkursowy wyli'tf;:p
I proponowali łomot po ryJ;u Po w - powiedzmy - konlrnrencyj..
minucie wyrzucili :er~ fotorc.- nym festiwalu. Dla · organhatorów
porterów &przed ..::e.ny \•$kierowa- Sopotu było to ważne dośw:adcze
U swoje kroki pri.eeiwko publicz- nie, Okazało sił;! bowiem. że Soności siedzaceł
pot to ••edinak •:..szcze nie to •. nie
„ ' w ławkach, "'dzle
"'
.,.,
każdy -posiadacz magnetofonu był tett festi<Wal, który liczyłby
a:lę
obezwładniany, rewidowany
oru na świarowym rynku
roTrywki!
turoowany
Tymczasem
babcia Potwierd:z:lly to. niestety w całej
Bassey śplewała sobie pOd nosem, ro:te!ągłoścl \lI'odulkcje artystyczne
ł 1•
• po pros
· t u uctest 'kó
~--•- k ·
łab
a ,air
s i ę mięc:r:yła, .o
n,1' ~· ~,...a
u1ąco
I!
o
tesda :i:a kulisy 1 tyle Jt;j było, wypadł! piosenkarze .lł:ra.16w soc Ja.~

27681-g-E
sprzedam.

J'RZEDSIĘBIORS'rWO

apektł.kl

Za ·ten

1)

aa-

eiołki i wńczoszn! cze D3VC oraz
Ideal-frotte
sprzedam. Tel.
15-84-91.
27652- g-E
POSZUKUJĘ M-2 lub M~3. Tel.
55-79-65.
26783-g-E
SPRZĘT H!-F1 aprzedam. 57-94-13.
%1650-g-E
SPR ZEDAM wunaoniacz WS 303,
tuner TS 110, 2 kol'UmllY 60 W,
maszynę „Singer" wie-loczynnoś
ciową, wersailkę, :a fotele. I'el.
51--48-54.

1100"

a~r.

Aplewy , jako ~ rzekło, były dodaitidem. Naj,wa:i.niejsze były interesy, jakie robiło si• n.a różnych
piętrach ,,Ma riny", a Oliobliwie na
pa.rterze, w trzech punktach
stronomicznyc h Nie'kiedy organ!~wane były &e&je wyjazdowe.
I tak na pr::tykład Sal Solo, za.
proazony jako atrakcja festiwalu,
n„ czele grupy ·rockowej „Classic
N ouvea,u x", spotkał się z przedstawicielam! ludności w
„Grandzie" wlaśn i.e, że.by poinformować,
jakd jest szczęśliwy z powodu popularności swojej muzyki w Polsce. l'ak jest w istome. W An1d1i
Solo 11:!e bQ trudu zarabia
na
chleb, a u nas już po rat tn:.eci
odbywa owacyjne tournee, choc'aż
prawi.e ni'kt nie rozumie, o aym
on w istocie śpiewa. W Sopocie
Sal Solo tei robił tajemnicę
ze
swojej pracy i pod groźb\ zerwan la k-ontraktu, zażądał wyrzucenta
publiczności s pr'6by w
Op rze

DWUIGŁOWKĘ

„ZA.STAWĘ

ze

ZA KllKA DNI NOWY ROK SZKOLNY

Poerzeb 11d1tedZie 11e w dniu n
sierpnia 1&85 roku (środa) o godz.
U.30 na cmentar"u komunalnym
na Za!rzewle.
Po.gratenJ "' amutkn
~NA, IYN z ROD:r:IN.4,

„ ...~ml'l!~ftlllll--------------------------------· „!nl!l„„lllm!/81111911111111„„-mlhm............„lll!lll'lłll!!l'!l!!Q>~

1

llłA~ t ST'Nll~

.r••n111111n~;:::::;::·:;~::;:;~~::·;~:::~~~=·······11•ie'

'blokt,
llJ)r.zedam, tel. DWUPOKQJOW&
1tare
pokój, kuchnia,
2'7618 li
wygody
budownictwo,
trzy.....:. zamienię na
pokojowe bloki 1 tele:„C O R T EX"
fonem. Tel. 32-54-13 rano, wieczorem.
14
2'7151 g
KUPIĘ n<>Wllio ..P<ilone.- M-3 zamienltt na mniejza tel. 87-18-55 po 19.
sze. Tel. 32-61-52.
27114 I
(1969)
„RENAULT R 4"
student
KULTURALNY
- 1przedam. 86-69-73.
wynajstomatologii
27360 I
mleszka·n ie
mie małe
SPRZEDAM "Moskwicza
polub samodzielny
re408", blacha do kój. Tel. 86-6'7-39_.
montu. Mielczarek, 027059 I
. g rodowa 28 m. 128.
wymienione
INWALIDÓW na
aa27179 I PILNIE p<iszukuję
modzielnego pokoju. O',,125 p" (1979) - blacha
Biuro Oferty 27054
tanio
do remontu
głoszeń., Piotrkowska 96
1przedam. 32-29-08.
===
15049 I
SPRZEDAM 126 p (19'79)
Narutowicza 60 m. 15.
.27000 g
,,MOSKWICZ" 412 sprzedam. Tel. 43-58-01, po
26623 g
1'7.
SPRZEDAM używane ka- SZWACZKĘ do azyc!a koroserie: „125 p" z wynul, ńajchę.tniej rencistkę przyjmę Oferty 4984
przyjmowane sq codziennie w goposażeniem i „126 p".
Tel. 52-23-13 po 16.
Biuro Ogłoszeń, Siendzinoch od 9 do 14 w siedzibie
4998 g
kiewicza 3/5.
urządzenie POTRZEBNY
pracownilt
SPRZEDAM
3101-k
dla
do „Fiata" 126 p
s.zddarskodo zakładu
inwalidów. Tel. 51-45-54.
Wiado&Zl.ifierskiego
27081 g
4982 I
mość: 86-63-09.
rol- DENTYSCI - sprzedam.
GOSPODARSTWO
taksometr DZIEWIARZA oraz moSPRZEDAM
O„Adaptic" 14 g.
ne 6.05 ha z zabudo„Poltax 2" z dowodem
ferty 27128 Biuro .Ogło- ·
wacza na maszyny os- sprzedam.
w aniami
tożsamości. Tel. 57-58-64
zatrudnię na
nQw<rnre
szeń, Piotrkowska 96.
Marcinów,
Wiadomość:
(11_;17).
praldogodnych warun•k ach.
ul. Siatkarzy 13, 55-090 DRZWI garażowe,
Of&ty · 15065 Biuro Ouży
27169 g
autoµiatyczną
kę
Rędzf.n.
Wrocław DZIAŁKĘ 300 m kw. noTel.
wa.ną sprzedam.
głoszeń, Sienkiewicza 3/5.
blacha
12.&p„
KUPIĘ
27043 g
tarialnie sprzedam Ba- DOM parterowy 1
lub techniJka włóINŻ.
•.relefon
remontu.
do
270'79 I
33-'70-83.
połuty, Warszawska
kienniika o specjalnoścl
27162. I
55-39-11.
warsztatu POLIMAL 109 sprzedam.
mieszczenia
budy.n ek
Wałbrzyska,
57-77~06, po 19.
dziewiarskiej zatrudnię
sil„ZUKA" z dolnym
ślusarskiego · w Burzemurowagospodarczy,
27078 g
w sek.torze prywatnym.
nlkiem, sprawny
niąie, woj. sieradzkie Odstąpię
ny, światło.
Oferty 15054 Biuro ()..
sprzedam. Klonowa 40
sprzedam. Tel. 15-81-64 PIANINO aprzeda.m. Tel.
plac na cmentarzu KurSienkiewicza
57-77-06, po 19•.
głoszeń
27109 g
m. 9, po 18.
27035 g
Łódź.
'
3/5.
Górna.
KUPIĘ garaż 15031 DOM własnościowy
Oferty
czaki.
27077 g
SienBiuro Ogłoszeń,
Oferty 27066 _Biuro O- RENCISTÓW do ogroosprzedam. W rozlicze- SPRZEDAM obraz Matki
Bea.kiewicza 3/5.
Boskiej Częstochowskiej
nictwa przyjmę
Piotrkowska
głoszeń,
niu M-4 bloki do I pię
BIURO Poradnictwa, PoOferty
z XIX wieku.
26122 1
tra. Chałubińskiego 15.
kidma 135.
96.
Obrocie
średnictwa w
,
Ogłoszeń
rencistę
Biuro
27076
ZATRUDNIĘ
zamienowego
„ŻUKA"
27027 g
Lo- JULIANOW,
Nieruchomościami,
Piotrkowska 96.
znającego .się na obróbosobowy lub
nię na
Jaśminowa
Matuzalkalami mgr
ce d•rerwna. Hektarowa
Oferprzedpłatę ~985.
re- SPRZEDAM: dwa fotele,
3 a - domek do
kremgr - Kużmiń26698 I
skiego,
wersalkę, ławę,
12.
Ogłoty 27064. Bmro
montu - sprzedam. O11kiego, 22 Lipca 12, tel.
dens. Dzierżyńskiego 5
· gzeń, Piotrkowska 96. ABSOL)VENTKI po szkoglądać godz. 18-19.
32-18-08 (11-17}.
27011 g
m. 10. .
le odzieźowej do zszysamochód
SPRZEDAM
15084 g
174'7 g
SPRZEDAM natychmiast
wa.nia gotowych e<lemen„Nysa Towos 522" (1978)
się
OBIEKT 1kładający
telewizor „N eptun 653"
tów, praca jednozmla-,
Kuzalskl . Bogda!l
gwarancji
z kilku budynków na24 cale po
warunki
nowa. dobre
WOJ .
Ch;zsz~z<>~ow1ce
dziaOferty
dających się na
ze stolikiem.
. płacy i pracy - zatruSk1erniew1ce.
łai.ność produkcyjną, uBiuro Ogłoszeń,
27180
dnię. 33-73-02, 51-47-'7'7.
SPRZEDAM &ilnlk 27J~se~
od
sytuowany 30 km
Piotrkowska 96.
505'7 g
Łodzi przy trasie Łódź
NUTRIE - sp1·zedam. Paszycia
504. 305. skrzynię bie~ szw ACZKĘ do
Jutrzkowicka
biainice,
Warszawa wydzier- KUPIĘ pilnie cement i
kurtek _ przyjmę. Tel.
gów, rozruszńik, „Golf74, tel. 15-85-81.
blachę ocynkowaną na
polonijżawię firmie
55-69-26.
do
diesel", obudowę
27171 g
Telefon
dach 140 m.
skrzyni. Tel. 86-69-'73.
nej. Oferty 15056 Biuro
11001 g
vinowe
SPRZEDAM
g
27358
g
27357
86-69-73.
Sienkiewicza
Ogłoszeń,
szwacz.ki,
ZATRUDNIĘ
Tel.
E.
8
VT
system
deo
stęblub
LZ-8
&amochodowe
·
KUPIĘ
CZĘSCI
3/5.
także rencistki do szy27359 g
86-69-73.
transportem
nówkę t
,,Renault 14" oraz opoleśną, domek
DZIAŁKĘ
cia kuritek. Tel. 86-62-53
sprzedam AKORDEON „~oyalstan57-60-24
igłowym,
ny sprzedam
w stanie surowym 50
lub 84-'74-41.
dard" 96, maglownicę
dwuigłówkę.
Textimę
5076 g
wieczorem.
m Tuszyn Las - sprzeU!OlT g
stabilizator
„Veritas'',
15025 g
57-94-77.
dam. Oferty 26333 BiuZATRUDNIĘ szwaczkę na
sprzedam.
tv kolor ro Ogłoszeń, Piotrkow- STĘBNOWKĘ i overlock
etat,
overlock (pehny
27l21 g
52-68-04.
komprzemysłowe
ska 96.
1/2 etatu). Tel. .36-20...96
Tel. KOLUMNY „Altus 140"
pletne - kupię.
TANIO sprzedam, pół do2'7015 I
po 16.
100 W, 8 om - aprze86-62-53 lub 84-74-41.
mu (3-pokojowe, kuchposzul\1AŁ~STWO
b
dam. Zachodnia 12
15016 g
nia), garaż, ogródek, pokuje oplekunld do 1,51\1-ł własnościowe i kwag
27056
14.
m.
.
kupię
„SPECTRUM"
gospodarmieszczenie
rocznego dziecka. Tel.
terunkowe dwui><>i«>io„Practlca"
26198 g SPRZEDAM
36-41-50.
cze, woda, c.o., Astrów
·
74-89-63.
na
we - zamienię
super TL 1000 - gwa41135 g MATERIAŁY powlekane
29.
15082 g
po
dom. Tel. 43-94-89
rancja. Tel. 48-07-42.
i.nne, stębnówkę przeSPRZEDAM dom z dział
zakładu
27053 g SZWACZKI do
1'7.
27039 g
Tumysłową kupię .
goską i budynkiem
rzemieślniczego - StoM~4 dwupokojowe - Zaszyn · Wąska 8 a (koło ·NUTRIE sprzedam. Tel.
Borki 76,
pódarczym.
Oferty
zatrudnię.
kl
bienie<i i 1\1-2 _,. Choj15085 g
36-03-27.
4974 g
'CPN).
"27137 g
Łęczyca.
Ogłoszeń,
15073 Biuro
zamie, nię
ny-Zatorze
maszynę SEGMENT „Tadeusz"
SPRZEDAM domek pię SPRZEDAM
Sienkiewicza 3/5.
trzypokojowe
na M-4
sprzedam. 84-41-86. _
wl.elo834,
„Singer"
zamiecioizbowy lub
Chojny- DO ogrodnictwa szklairnajchętniel 15071 g
silnik
czynnościową ,
nię na bloki. Ireny 8.
koprzyjmę
niowego
proinne
lub
Zatorze
inne części do „Syre- ALT ANKĘ o powierzchni
27090 g
z
mężczyznę
bletę,
150'77
pqzycje. Oferly
12 m typu „Bratek" maszynę
ny". Kupię
SPRZEDAM działkę zapraktyki! oraz palacza.
SienBiuro Ogłoszeń,
sprzedam. Tel. grzeczn.
LZ-3, kompletną, Mielgospodarowaną 1000 m,
Biuro
27306
Oferty
kiewicza 3/5.
15070 g
43-41-71.
czarek, Swierczewskie~
Justynów. Oferty 27086
Piotrkowska
OgłoszeA,
trzypok0Jav1•e,
ŁOWICZ,
do rajstop
MASZYNĘ
go 8/6, parter.
Ogłoszeń, PioBiuro
96.
65 m, atrakcyjna loka(sztrykop) - sprzedam.
• 27181 g
t rkowska 96.
liza ej a, I piętro, klep- ·PILNIE przyjmę inwacz48-12-66,
segment
domek jedno- SPRZEDAM
l.óDZ szycie
krawca
kę telefon - sprzeka,
8008 g
„Nevada", zielony •tel.
wygody, orodzinny,
kurtek, 5'7-94-77.
dam. Dorota Orlińska,
SPRZEDAM pianino No57•58-64, (11-17).
gr ód, warsztat nadają
15024 g E
Konul.
Warszawa,
wak, Sierakowskiego 14
27170 g
cy się dla rzemiosła certowa 3/5 m. 34, tel. CUKIERNIKA zatrudnię,
m. 31 po 20.
kolumny
być SPRZEDAM
11pr:-edam. Może
r. 27.
1905
Rewolucji
47-79-28.
15023 g
głośnikowe ZG 60 C na zamianę M-2 o du27619 g
3151 g
Telefon . 201, 8 om. 2 sztuikl, CHŁODZIARKĘ 1051'. l.,
żym metrażu.
miejsce na
sp),'ze- :POSIADAM
POŚREDNICTWO
dupalmę „Feniks" Tel. 57-58-64 (11-17).
2'7116 g
84-38-28.
warsztat d1tlelndca Górdaży mieszkan mgr Basprzedam. 57-28-14
żą 27168 g
(;OSPODARSTWO rolne
na Podeimę pracę w
rycki .- Tuwima 20.
4994 g
sadzonki
4 ha z zabudowaniami SPRZEDAM
seiktorze prywatnym lub
2538.t g
programo„Singa-sin- INTERFACE
truskawek
blisko Łodzi - sprzeinne propozyc'e Oferty
mieCUDZOZIEMCOWI
prowany Spectrum,
gana". Piotrków Tryb.
Stanisław Grzedam.
Oglo11zei\,
$7601 Biuro
od
szkanie wynajmę
gramy odstąpiQ 515-66-23
Tel. 16-06-18.
Wladysławów
lewski,
Piotrkowska 96.
września. Tel. 34-42-69.
15029 g
2716'7 g
32, gm. Zgierz, . 99-123 '
g
25118
betoniarkę
27046 g SPRZEDAM komplet wy- SPRZEDAM
Gieczno.
małego
POSZUKUJĘ
BWE 150. Oferty 15013
kanapa.
poczynkowy,
DOMEK bez wygód
samomieszk1mia lub
SienBiuro Ogłoszeń,
2 fot ele. Tel. Sll-54-30.
15
sprz~dam. Sliwowa
O. dzielnego pokoju.
kiewicza 3/5.
27164 g
15076 g
(p0 południu).
ferty 4975 Biuro Ogło
szeń, Sienkiewicza 3/15.
I
p0- CYKLINOWANIE, lakieMŁODE małżeństwo
mieszitarua, . rowHlie 43-a4-18 Trela.
szukuje
Przedsiębiorstwo
1588 g
tel. 34-98-1T po 16.
Artykułami Wyposażenia
4978 g PRALKI au.t oma.tycz.ne naprawa - Inż. Wn:jM-3 włunośclow• na WiMieszkań
cłech Kna be. 1111-48-28.
dzewie 1przedam. Tel.

·1

88-!H-89.

ZAKŁAD

zatrudni natychmiast

E

i

!

II
II_ .•++

i
i

stanowis~o:

niżej

szwaczki maszynowe,
maszynistki,
kierownika magazynu,
kierownika sekcji zaopatrzenia,
'
pasowaczki.

i

1·
E

„•

li

Zgłoszeńia
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spółdzielni.

HYDRAUUKI . SIŁOWEJ

w lodzi, ul. Strzelczyka nr 7/9

i

w todzi, ul. Kasprzaka

.
!

MADER~

T kierownika· działu inwestycji,
T kierownika oddziału wykonawstwa inwestycyj·

nego, .

.

T kierownika planowania i rozliczeń ińwestycyj-

.nych,
'ł' mistrza budowlanego,
'ł' mistrza utrzymania instalacji pnemyslowych,
T specjalistę ds. zakupu masz,yn i urządzeń,
T inspektora nadzoru instaJacyjno•przemysfowego,
T inspektora nadzoru budo\Ylanego.

tnłormacjt udziela dyrektor 'Dion.u inwestycyjinego w Lo. dm. ul. :przybys.:rewskieAO 176/178

ora2
•
•

speejali11tę 1111. ~ePU technicznego,

kierownika wYPOżyczalni nanędzi,

technologów,
mistrza wydziału · odlewni, ·
... st. referenta ds. kooperacji,
• inwentaryzatora.
•
•

Infonnacii ud.z.i.el•

<Wał

3183-lt

kadr, tel. 8-l-37-00.

-1

Handlu

rJl

„Domar" w lodzi

ZAPRASZA PT KLIENTÓW

:

~

' i
)

'

do nowo uruchomionego zakładu usługowego

w todzi, osiedle Retkinia, ul. K•. Napierskiego 3,
bi. 161 (boczna od ul. Dzieriyńskiego)
Zakład świadczy usługi w
gwarancyjnych i odpłatnych:
ł
ł

MIEJSKIE

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBOT

'.
: I

. Udzielamy gwarancji na dobrq jakość wyke>nanej usługi.

fi

11 n

n

3153-k Pl

:

1n, •

al. Włókniarzy 2%'7
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na rozbł6rke budynku o konstmkcli drewniano-ceglaneJ. slokał,tMWUlero
terminie do SG wndnia
w
przy urzędzie. Rozbiórki naleiy dokonae
1985 roku.
Oferty składać można w terminie 1ł dni od ukuania llie oa~zenia 'W
dziale administracyjno-gospodat"ezym, ook. 417. tel. 34-40-111 w. 27'1 Job
Lódź.

OGŁASZA

.

zastrzega S.Obi e pr,aiwo wyboru oferent.a oras odlltaipienl.a od ,..__
targu bez oodan1a l>I'ZY~Yn.
Urząd

ZATRUDNI:

e technlk6w

OKRĘGOWY URZĄD PRZEWOZU POCZTY ŁODZ I

275.

WODOCIĄGOWYCH

l KANALIZACYJNYCH
w ŁODZI, ul ZZ LIPCA 5

I

ZAPRASZAMY w godz. 10-18.

•

WYKONUJĘ

639.

kraty okienno-balk<llllowe. Ozimiń
MŁODE małżeństwo
1półdzielni
25492 '
członkowie
ML 51-06-'78.
mieszkania CYKLINOWANIE. lak!ea·
poszukuje
rowanie, Klus?.iezyńs.ki,
43-23-66 do 12.
221113 li
tel 116-'15-46.
4988 I
zamrażarki LODOWKI,
poMŁODE małżefistwo
W.
W6jclk,
napi:&l\Va.
szukuje 1amodzielne110
mieszkania. Płatne młe84-42-80.
ANTENY
1ięcznie. Tel. .1!2-'72-06.
Wolniak.
BOU I
4988 g

IOOI„

specjalności

budowlanych o

sieci 1ew. wod.-

kan•

e lnłynfer6w

budowlanych o
specjalności sieci z•w. wod.lran.
przyj:rnuje ł szczegóło
informacji udziela dział

Zgłoszenia

wych

spraw pracowniczych, p. 2, ul. 22
3070-k
Lipca I ~ Łódź.

w•plltczucla 1 pol\'od11

hUerego

WVl'llt:'.I'
DU

26426 g

AKUMULATORY plastikowe naprawiam. Zachodnia 33, P,rzyżycki.
27068 g
glazury,
UKŁADANIE
Wasiak
terakoty.
71f-52-17.
27030 g
ANTENY . RTV, Bieniek,
tel. grzeczn. 84-31-98.
15004 g
Ofien, sprzątaMYCIE
nie. 43-55-91. Gierań
1258 g
czyk.
ZALUZJE i:n-zeciwsłonecz
ne. Kleweta 52-37-49.
447 g
ZALUZJE przeciwsłonecz-1
ne 51-99418 Zubrzycki

~·

MAT R I
składa.tai

DYREKCJA. POP PZPR. Z'.\KLADOW\
KOMITET PRACOWNICZY ora? KOLE
Wł OKIENNI
t
i KOLED7Y
CZEGO OSROOKA ROZWOJU TECHNI
Kl w łODZJ.
ŻANKJ

_

.

•

KOLEDZE

KAZIMIE,RZOVJI LUTERACKIEMU

MA · Tlll

\6911 I!

WYru.y aleboklell'O

TELENAPRAW A. 78-64-19.
23874 g
Kaczmarek.
karniszy,
ZAKŁADANIE
drewnianych osłon karniszy 84-40...15 Burwicz.
4728 g
STUDENT pierze, trzepie
dywany, myje <>'kna. ra-,
Szewców. ·
chunki
57-16-20, 52-71-51.
4BUi g
KINESKOPY .- rere.neraLubartocja 5'7-33-00
1813 g
wicz.

lkłnd&j-:

wspł>łczueia

wonI
KOLEDZY
I
WODZ.KlEGO BIURA GEODEZJI .W 1..0.
DZJ.

KOLEŻANKI

PIEL'l';GNlARCE PRZEŁOŻONEJ

TERESIE KANICKIEJ
"""61ezneła

powęd11

1

OICA

.idadaJ11
JONl!łCRltRA

P1Ep$0NIARJU SZPJT ALA

NAUCZYCIELKI jęz. andzieci
dla
gielskie!o
poszukuję. · 33-70-83.
27080 g
PRZEPRASZAM obywaGrzegortela Józefa
czyka, Łćdzkie Zakłady
Przemysłu

MGB tN2:.

KRZYSZTOFOWI
WOJCIECHOWS·KIEMU .
&lebokle&10

wyrasy
lmlereł

Bawełniane

go ;,Uniontex" w Łodzi
za użycie w moich puzamieszczoblikacjach
nych w nr 38, 41 „Wiaddmości , Skierniewickich" 1982 roku, twrotów, kt6re Józef Gi:-zegorczyk I za1dady „Uoniontex" uznali za
Tomasz Sas.
brażliwe 27283 g
lokal.
ELEKTRONIK gotówka. diesel - oczeTel.
kuje propozycji.
55-66-23.
18028 g
SKLEP ogólnospożywczy
producenpo1zukuje
tów, 52-65-U.
4S86 g

wsp6łcziucla

dr BOLESt.AWA wo.JCIECHO'WSKU:OO
KOLE2:ANKJ I KOLEDZY z tNSTYT1.JTU FIZYKI PŁ.

Wyta,ry wep6le:sucta drortet Koletanee

1

eoWo4-w.

łmlerel

MAT Jl I
JłlłałlaJłlt

ll0L!:.2:AN1U 1 ltOLl:nzy

Wnntkim.

unieważnia
legitymację

l.6dzki
zagubioną
służbową

575/82
pracowniczą · nr
na nazwisko Iwona Ja'992 I
ra.a.

D~!AL\I

Jlt6rzy :seehc:tell towanyuy6

,EDWARDA

UNIWERSYTET

&

ostatniej drodze

ł.

prawo
ZAGUBIONO
jazdy, Andrzej Hoffer,
· Neonowa 3/6.
27138 g
Cbwlołka,
AGNIESZKA
54/56
Malczewskiego
11gubiła prawo jazdy.
2'7028 g
ZGUBIONO prawo jazdy
BCE - Bogda:n
kat.
Rad:z.łszewskl, Obr. StaHn1radu 70.
271'74 I
pieUNIEWAZNIA •ł•
Be,,Zakład
czątkę:
l
toniarski l\1alarskl
Dekarsk"°'Blachar11kl . Lu
cjan Woźnicki, Romanów 20 gm. Aleksandrów Łódzki".
2'1150 g
GUSTAW Gilewski, Brzez!1ka '75 a zgubił, pra27055 I
wo jazdy.

powod u

s

OICA

tkładają:

'

zakresie napraw

odkurxaczy, żelazek, froterek, suszarek itp.
drobnego sprzętu gospodarstwa domowego,
pralek wirnikowych.

~••PtJa?=s~

43-22-lł.

instalowanie TADEUSZ Graczyk Wiś PRZYBŁĄKAŁ się do..
SEJF
derman, tel. 33-41-27.
niowa Góra, Tyrolska
skrytek sekretnych we
4969 I
.
4 zgubił prawo jazdy
typach owszystkich
27050 g ZGUBIONO prawo jazdy
biektów Zabezpieczanie
prawo
blacha, ZAGUBIONO
drzw·i (zamki
Michlewski
Zdzisław
jazdy - Leszek Swlerbl0<kady) Ozdobne wyPodhalańska 14.
czyńskł, Morcinka 2-13
ciszanie RaC'hunk! in- 49~7 I
27033 I!
stytucjom 52-91-82 An1955 g
czeM>kl
CYKLINOWANIE, lakieKO\.E'tA NCE
Dorowanie 43-84-74
36941 g
·'
brzyński
EWIE WALCZAK
montuję soBOAZERIĘ
lidnie Zieliński, 51-07-91

ł

w

P.

BOCHE~SKIEGO

1erde-• D&dztekowanla 1lr.łsdaJ•1
COR&J i RODZINAMI

. Wnystklm. którzy '"1ęll ud;r;lał. w uroezypogrzebowych naszej kochanej M&-

1t1łśclac:b

my

,S.

ł

P.

IRENV PASZKIEWICZ
ffrdeeaae pod:siekowanl~ 1kład&Jlł:
C0RKA I SY!i

•erdeczne wyTazy

wspólr.~ucb
~fGR

ANNIE BECK

,

TIE SC I A

1ktadaJ•:

PEDAGOGICZNA,
RADĄ
DYREKCJA.
ADMINISTRACJI. KO. PRACOWNICY
I , Mł,ODZJE:l
MITET Rf'DZICIELSKJ
••
LICEUM MEDYCZNEGO Df • ,

DZIENNIK

ŁODZKI

nr 199 (18994) I
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ZOO czynne w god2. ł-11 ('k.aea
do godz. m
PALMIARNIA czynna w god"J:.
• 16-16 (oprócz poniedziałków>
OGROD BOTANICZNY - czyl'l!l:I'
od godz 9· do zmr11ku
LUN APA'RK czynny od godz. JO
d<> 20 niedzi~a i święta goo·z.,
l0-2n (oprócz ponled<i:lallkóW)

~

JUNA

S
działalności
że w ci_ą.gu

ko.:.

siedlegiow wynikało.
mi.u miesię<:y tego roku nastąpił
spadek licz.by z.głoszonych spraw
w · porównaniiu z rokiem 1984. Tradycyjnie }ucź na .} bogatszymi „źró
dłami" tych spraw są PIH i milicja. I~ tutaj obserwuje się spadek
procentu najniższych grzywien.
Zdaniem prowad,zące-go obrady
KrowLrandy.
wiceprezydenta L.
spadek ilości spraw w kolegiach
spadku
nie- wyl!Lika z ogólnego
b d owano
k'
ilości tego typu przestę,pstw. Szk:o·
·
kiero- · CO BĘDZIE ZA TYM MUR;EM? Na. ul. Ła.g1ewnic iej 'tlfY u
do
·da równiei, że z prawa
przed którym bstawiono. bndkę wartownicza i zasieki ·
wania tam spraw tak skąipo ko- ten oto mnr,
z drutów kolczastych, U.udowa dalszego Qdciąka.· w kierunku Bałuc·
rzystają liczne ·organizacje, które
kie"o Rynku trwa. nadal. Obowiązuje tu zakaz wjazdu pojazdów,
mają dQ tego p.rawo. Właśnie tego
„
typu 'rozprawy, czę;st 0 kończące się poza. tra!11W~ja~i.
ło' dzkim •ei-Oie
t•lmu
• d
t d k
t
.'
podaniem k.ary i nazwiska w pra"
e
o e oracJa o I
OkazUJe su:, ze mur .en, Wytwórnię
w Łod.111.
Fabularnych
Filmów
przez
sie ni.ają duży wydi'w'ięk społecz który jei;t realizowany
(j. kr.)
'
ny.
Foto: A. W ACH
K.K;
„,...,_
„..,......___„„.,.___________„_,.,_______

„__

_____.,._„__„_____________....,__________________

~ BAŁTYK - „Być albo · n!4 Jiyć"
US.A od lat 1.5 godz 10, 1.2.30
15 :IQ; Filrn przedprerrilerowy - ·
z czytaną listą dialogową

S
S

S
'-"'

st\

a 1e

a a
Wczoraj, na pl. Barlickiego, ~
na długie kwadranse przed rozpo'się
zjawiło
sprzedaży
C7.eciem
mnóstwo klientów. Bo też był<> na·
co cwkać: .nie dość, że towary
atrak9yj11e, .to iesz:cze do tego ta·
niej.
Impręzę, stającą się już trad.ycyjnvm. sierpniowym wydarzeniem
handlowym w naszym mieście,
zorganizowalo łódzkie „SJl<lłem".
O dostawy zadbały wszystkie oddzialy tej firmy, starając się .iak
na.iłepiej zaprezeJJ.tować na tle tego, co pokażą inni.

ZANIEDBANA ULICZKA
ChodŹt o niedużą ulicę AlekLokator2"
sanc!ra na Górnej,
przy niej budynkótt>,
stojqcych
tak już
sk„irżq się, że chodnik
zarosi c1iwastami, że nie spoSól>
Trzeba wędrować
nim choclzić.
jezdnią zaś przy tej ulicy mtesz.
dwa duże zakłady
czq się aż
„Lido" ł uAlba".
przemysłowe
Podol>1!0 to wl.a§nie w ich .ge.
gestii jost utrzymanie porzqd·ku
Czy lokatorzy
na tej tt!lczce .
sami nie mogq tego zrobtć? Otóż,
kiedyś już w czynie społecznym
tam ptyty chodnikowe,
potożyli
ale jak dtugo można opiekować
się spo!ecznie czymś. o c;o . nie
dba prawowity ' wtaścictel?
. K. K.

Telefon .,Reflektorka": 33-41-10,
. godz, 13-15

owoce. „Zamillflt 30 proc. ma.rży
bierzemy tylko pięć, a więc prak·
~ycznie klienci kupują ,jabłka ezy
gruszki po cenaoh, ja.kie płacimy•
naszym dostawcom" - informuje
prezes poleskiego oddziału ·,,Spałem"·. W. Tyl. Ten sam oddziął
również za złotówki
sprzedąwał
towary, które zwykle widujenw w
.~klepach •. Pewexu".
Po raz pierw11zy n& jarmarku
moina kupić lodówki oraz pieczy_wo, wypi~zone w „społemow
ski.eh" piekarniach.
Na pierwszy ci.zień 1pr3edaży
przygotowano towary o wartości
25 mln u. Przecena wynosi od 40
do 50 proc. Niższa cena ob<>wi'zuje tylko w e:r.aeie jarmarku. Po

FWP propónuje
wypoczynek
we wrzesn1u
;

fll

Biuro Skierowań FWP w Łodzi
otrzyl')'.lało znaczną liczbę skierowań na wrześniowe wczasy w Spal€. Dwutygodniowe turnusy rozpoczynają się 1 i 16 września. Cena skiero~ania pełnopłatnego
od 7.400 do 9.000 zł (dla emery·
tów zniżka).
. Biuro dysponuje t.akże skierowa. ni ami na wczasy we wrześniu w
innych miejscowościach, in.in. w
Zakopanem. Wiśle, Pobierowie owczasowych
raz miejscowościach
województwa jeleniogórskiego.
(ik)

lW AN OWO
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19 30

·

POLESIE

-

,,l&z<1-leństwa pinny

Ewy" p.ol., b.o. godz. 16; „Se'k$mis.ja" pol. od lat li godz. l'l',

19.30

S

WLOKNlARZ -. Przegl11d film.ów
Mechajapoń.:!oklch - •. Powrói
' godztlll"
S
od lat lł ·godz. le,
~
15
14: „SFolbowl tóT'' dod la.ti
~
16
Tt!e pdremlal"~ro<>wwą~.
~""z.:...yt;a•n"
·~
.""'
„ m u':~..,
~·
•
~
„Zm<>:ry kapelusznika" . Br. od
S JJL/~sl'°<'.::
14
USA od lat ••erki''..1.~:rułtlwaeze
~nionej
~

i.:„

§

„Kluzt<>r Shaolin"
10;
Hongkontt-tJaA od lat 18 godz.
tł. 14.30, 1'1'. 19.3C
~ WISI.A _ „Jencze t~-o ru" _
tuc. od l.ait lł l'OdlZ. l~. ll.16,

S

•

••

„Pechowiec" fr

- ..Mił<>ŚĆ z Usty
przebojów" pol. od lat 15 g·odZ,
~
1:;, 17,15: „Blues Ełrothera" USA
~
od lat 15 godz. 19.30
~
„Zagadita
PRZEDWIOSNI:E
od lat
nieśmte-rtelnośc!" 15.USA
S
17.
H.3-0
IO. 1:.
li godz
""'

'~

l{. 1{,

Praw<l;'.wq , cltoć ni e du ż a, ka tabud.ow!rinq przetylo ktl k u
Ej.
iokatOrów b!o/<: 11 przy ul.
smonda. 3. W pwmlGY ś»odkowej
wyl>udowal!
budowlani
k!atkt
kobowiem tak 1'rz11we ścian11
po
mórek, że po 1<~Ww latach
. prostu s t ę one za wa my . Stalo się
lokatorom
czerwca,
to w polowi~
co
zabrać ws2yst!to,
nakazano
miel! do mier. z k.~ń i zapadła g!ucJia cf-sza Czy rzeczywiścte · włn
scicle!e nie istn ;.e;a,c yc11 komórek
ponosić
·majq po wieczne czas].I
rospartacżonej
konsekwencje

§
§

.~

Z in!orma<:ji o

999
991

§S

.,.

bot11? Pytanie to kte„ujemy do
będqcej
„Ogniwo",
spól.dz'te!ni
wiaśclctelem tego bloku.

st. r(Jfę

pogotowie Ratunkowe
§S
~ Pogotowie• MO

sS

Gdy orzecznictwo łódzki eh są-.
dów z I półrocza porównać z tym
ubiegłego
samym o'kresem roku
dałoby się zauważyć · wzrost licz. by skazanych i wysokości grzy·
wien. spadek zaś liczby uniewinnień i· zmniejszenie slę procentu
skazanych. któr.vm warlłnkowo zawiesza się wykonanie kary.
Od lipca obowiązują nowe usta. wy, zwiększające represję w sto6U11ku do spekulantów, Krótki okres nie pqzwala jeswze na uogól ·
nienia. choć v.'iele wskaz.u.le na t.o ,
i,ż szeroko korz:1•stać się będzie z
Na jarmarku łprzedawa.no w<:zopon ieważ raj m. in. odzież, obuwie. dzietrybu przyspieszonego,
· d-0 wczoraj zastosowano go już w wiat•stwo. tkaniny. artykuły %06· ·
po.nad stu rozpra_wach.
podarstwa domowego. warzywa i

KATASTROFA W PIWNICY
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ar

wiadomo, iie )<>st tylko ie·
den dobry sposób na zwalc.zen iE
spekulacji - obf i tość towarów to są również działania mogące w
warunkach nierównowagi rynko
wej znac.znie ograniczyć zasięg te
go zjawiska. O.o nich należą m.in
działania represyjne, polegające na
którzy
sciganiu i karaniu tych,
próbują l1"1 brakach towaru zaro·
bić. Na wczorajszym posiedzeniu
Wojewód.zkiej Komisji do Walki Z€
Spekulacją przedstawiono dane po.
ka.zujące działalność sądów i ko·
w
le.i;:iów do spraw wykroczeń
ti!-j właśnie dizied,zinie.
\V pierwszym pół.roczu są<ly roz·
pa.trzyły w. naszym województwie
zarzuty przeciwko 169 osobom. Q.
gromna większość bo aż 155 została skaza na. choć zd.arzały si~
uniewinnienia
również zarówno
jak i ,umorzenia spraw choć nie
· było ich wiel-e , potwierd:z.a to że
podzielają
nie zawsze sę.dziowie
1:dan.ie .askarżycieli.
Ponad sto osób i;;kazano na ka•
ry poz ba wieruia . wolności. dominowały tutaj kary do 1 rok·u więzie·
;i.ia. Często , obok tych kar, stosuiv się rowniez grzywny. idące nieraz w tysiące, gdyż np. prawie co
został
pi.ąty skazany obciążooy
grzywną. przek racza•jąicą 100 tys
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god:z.
minioną sobotę, o
17.30. z EC- III - popłynęła
ciepła woda do osiechli Teofilów i Radogoszyz.. Niestety, ;!U.ż o godz. 20.30 tego samego
wykrydnia n.a sku.tek usterek
t ych w EC • III. trzeba było przerS
~
wać jej· dostarczanie. Mi~ańcy
33 3
Teofilowa i Radogoszcza mu.sieli :i;ależy od ukończenia robót na ul.§ ~"i,~Eif~~ż~~~F~~i~FON • ~A~
UFANIA - 33-60.6& · C%Yt11•ny w .
jeszcze jeden dii;ień poczekać na Lu.tomierskiej i Hipotecznej.
godz. 13-1&
(J." k~) ~
ciepłą ką.piel. W niedzielę, o goda:
ZAUFANIA dla kobiet
TELEFON
g
•
20.10, Usf.e.rk,a w EC-III zost;'lła uS s clął.ą problemową - ~7-ł0-33
·
sUIIlięta i w·z nowiono dostawę ciew godz. U-22
płej wody.
TEATRY - rt!eęzyn11u
~
ii;,
wew.raj
jakie
Z informacji,
~
·
MUZEA
~
nasz reporter u~y sk a ł o d zastęp.cy
S
dyrektora Za.kładu Sieci Cieplnej
llEWOLUCYJ•
RUCHU
RISTORH
w Łodz,i - mgir fnż. Jerzego ,Piegodz
U)
N'EGO (Gdańska
choty wynika, że wpra wdz.ie jest
S t.1-1!1
juii: ci.epł11 woda na Teofilowie i
CZf;!.erRADOGOSZCZ
ODDZtAl..
S
na·
.
jej
ma
Eadogoszczu, . ale nie
S: si<• 14'il godz. , t-<18
d.al m.in. na osiedlach PojezierARCHEOLOGICZNE I ETNOGRAska, Koz.iny i w części ŻtLbardizia
FICZNE <pl. Wol.iności 1-1~ godz.
Oka.zuje się. że t·rwają jeszcze ro.
11-Hl
zebra.obywatelskie
Trwają
boty przy wymianie r.urociągów
UŁ
EWOLUCYJ'NE.J
~ BIOLOGII
D „ 0 db d '
ciepłowniczy·ch na ul. uł. Hipagodz.
· (park Sienkiewicza) ~~a t~:;sf!~:lJ:;\ g~~z. 13
tecznej' i' Lutomierskiej przy al
LKS „Polqnia" w Andrze,iowie S . l-O~l8
Włókniar·zy. Ich wykonawcy
§ SZTUKI (Wii:ckowwkiego 38)
przy ul. Rokicińskiej 185,
0
Przedsiębiorstwo Gospo<l.a1rki Magodz. 17 w SDK ,,Lutnia" przy S g 11dz. lil--ł'T
szynami Budownictwa oraz Zgier_,
i:'
ul. ŁanoweJ· 14 oraz tak.te
skie Przed.siębiorstwti Robót Inży0
godz. 17 w SDK przy ul, Lo· S M~!sTit ~~~~.it~~:~~lnoWf!kie..
nieryjnych - robią wszystko, aby
§S
katorskiej lS.
do pią· tku, a może nawet wcześSt~l\flASTA PABIANIC <Obr.
niej. prace te zakończyć.
S
Jest więc nadziei·a, ie w sobotę.
g M1ngradu lo) godz. l~ł
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31 · s,ierpnia, wszystkie o&iedla na S
33
2
132.n-U
,
Dw, P6łnocny
'-"'
k
Ł
ół
odizi . oNystające z u- S' Pogotowie clepłown!ci.e
p nocy
Pogotowie energetyczne:
sbu.g EC-III będą miały ciepłą wo33-3&-U
L6d~ Połudnta
dę. Być może, że nawet prz.e.d tym S:
33-34-31
Ł6dt P6tnoc
~rminem popł:ynie ona do osiedli
33-95-&3. 992
S Pogotowie gazowe
i
„_ „ ·
·
K
d~wlgowe
Porotowle
S
m.
i
Ui""'r"izrn
o:1.l'naich.
na
1&-35-10. Tł-ł0-15
Wszystko
Montwiłła Mireckiego.
3

z

1

lł.30

10.
. lat

8SS

)....

ttBu.teh CSM!d7

pol, .i
- „Kłamczucha''
MUZA11,ll
14.30 11,
11 gode 1«.lł; .Tajemclezy
Budda" cnińłrki od lat a

~

]·est 1'uz· c1·e1łla woda
1·e
Wkro,tce' zako1'1czen
h
·
• IOwnlczyc
remolltow Ciep
W

, ego~oczne zbiory przebiegają w szczególnie złych warunkach atmosferycznych. Trwa huśtawka pogodowa.
Minic>ny tycl.zień był bardziej suchy i pozwolił na przyspieszenie sprzętu oraz :i:wózki. Na szczc;ście - dzięki
wyliórzystaniu pomieszczeń nie wykończcmych , ferm kurzych
- nie brak powierzchni magazynowych. WZGS i PZZ poprzez
swoje punkty ·odbioru prowadzą ścisłą selekcję jakościową
przyjmowanych zbóż. Jako „normalne" przyjmuje .się żyto z zanieczyszczeniami użytecznymi do 20 proc. (górna granica wi!gotności - 30 pr<>c„ porostu - 10 proc.). Niestety i z tego zboża tylko . część będzie przeznaczona na kluski, makarony, ale
nie na chleb.
Na polach pozosglo jeszcze tylko. żyw na glebach ciężkich.
. l"rzeważnie trzeba je sprzątać ręcznie. Zboże to nie odpowiada
już żadnym normom, ale prod·ucenci nie dowierzają próbom
i cz~sto niepotrzebnie wędrują z najbli7..szego do innych, dal·
szych punktów.
Skupiono już ogółem 6,5 ty;s. ton zbóż. Pszenica jest w tym
roku z;decydowanle- lepsza od żyta. Również niezły jest sta11
ewsa, który stanowi większnsć z crk. 14 tys. ha powierzchni,
którą trzeba Jeszcze zebrać z pól.
Do siewów __zbóż ozimych pozostało jeszcze około miesiąca.
W województwie łódzkim nie starczy odpowiedniej jakości
własnegg ziarna. ·żyto siewne dla rolników, którzy się w Centrali Nasiennej zapisali, będzie dostarczone z województw, gdzie
zbiory były mniej porażone przez warunki klimatyczne. ·Na
ziarna siewnego będzie pod dostatkiem.
odnowę Pszenicy · Na 560 ton planowa.nycb w magazynacb jest już 400 ton. A na
odnowę . potrzeba 100 ton. Z prżygotowaniem siewów ozimych
są kłopoty, a więc i Qopóżnienia. Za to pełni\ pa~ą trwają już
,
. prace przy siewie rzepaku.
Kolejny rok próby spra wnośct przechodzi całe zaplecze mechanizacji rolnictwa .. Jak zameldowano na wczorajszym sztabie
najbardziej o~zekiwane dla
żniwnym w Urzędzie Miasta stojących „Bizonów··· ppmpy paliwowe ,,Agroma" już systema-·
Ale .tego ·
Płocku.
producenta w
tycznie dóstar::za od
ostatniego obciąża fakt wielu usterek w fabrycznie noróż
naprawy 115
kombajna,ch. Trwają aktualnie
wych
nych maszyn ż.niwnych - snopowiązałek, kombajnów, pru.
W ,,Agromie" uzupełnia się obecnie ·rezerwy części do maszyn
' i.iemn iaczanych. Robi się także wszystk~. by sprawne i zaopatrzone w niezbędne pali wo były wszystkie kolumny · parnikowe potrzebne do przygotowania pasz na zimę.
(M. Kr.)
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Jorku" fr. o.o. godz. 12,15 14.SO
STOKl - Wa·kacje z przygodą S
KlA.Lb Filmów
1 senncją
Dziecięcych „Relax" „Ol<:! Su- ·S
·godz S
rehand" RFN.jug, b.o.
16; Klub filmowy „osc.a~" - S
„Alabama" p<lł. od lat 141 (O<h.
S
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SWIT - „Czy le<:! z nami P1- S
lot?" USA od lat a godz. 11;. S
S
17 lł 19.3-0
- „Jesienne dzwony" S
TATRY
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lat 15 g.odz 17,15 li 30
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~
godz, 111; ..Gry wojenne" US'A
~
l'f.
jego zakoi\ezeiniu nie sprzedane to- ~ od lat li rooz, tł. i.ut,
_ g~~\i~o~;t~-•--„ __,,:,.,,..,SS
wary pojawią się wów w &klepach. S u~
_,._., ~
~• ""'··-·~~-•,
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~ TATRY.L:&TN!E wyz··~ej n*nle
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w god-z.
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a l e JUZ po
~
od p.racJ _ c:&łll dob'!.
godz.·
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od
USA
sema.ry'"
~
inform.aI jeszcze jedna ważna
ul Armil CzerwoneJ 11.
:~~~e:czynne tylko w dnt i><>cja: „ poniewa:t jest » jarmark, a · ~
S
tel. 33.95-95 do 99 w. 221
STUDIO _ ',,Walka 0 ogień" _
więc forma targowiskowej sprnechl.ru:rgl1 . ez;i'nny
- Gabinet
l'T,
kan.ad.~. od Lat 18 godz.
daży, nie ma w kolejkach osób ~
\'\.'Oln~ ..,
w iOdz. lł-7: "' am
19
uprzywilejowanych. de.cyd'Uje o za~
<>d pracy - cał• dobęu,
~· 3 t 11 Sh &<>li n „
~ STYLow•
k
· „
ul KopctJ\sklego
·
117. r
„ - ··=
~
kupie .t ylko kol einosc w ogon u.
~
T&-&ł·B3
tel.
Hong.kong-Chiny Od la<t 15 godz.
K. K. ~
~
G
16. 17.16. 19 3Cl
~
S.
czyn.
stomatol()l(lczny
ablnet
Orlo- - - - - - - - - - - - - - - ~ MALE STUDYJN·E ·- .•P41tla
ny w god-.i: t!l-1 w dni wolne S
S. na" radz od tat Ul "ooz 1ł
lilii
od Pracy - eat11 dobl!I.
~
r
Pomoc' ambulatoryjna lllteml· ~
DKM - llu-zjon - Naj<pi~klil.ie<jsze
S
styczna dla dorosłych mten:ka6.
ba·jki ŚW>i.ata g<>doz. Hl. lł
~
ul ~
CÓW dzielnicy Ł6dł•Bałuty,
„U'Ci~kll S Alc11tnz"
O~:A ce wypadków wyda.rsyło 1h1 w ml- ~ lł 30 od lat 16 l\Ork. 13 ·30• Hl, Mokra 10112 - c:zynna eodZIM!lle ~
llł~ od ~-'Odlt. 19-7; " tobo~ w rodz.
nionym tygodąiu ·w Łi>dai i woje- § GDYNIA - !Uno.
•
•
w6dztwie, W I.eh wyniku łł osób io;
l..1"..1"„II.D"'„...QTll"~,W~n
.1..7.1".l.TArl'.ILT'Ll"
U.Tl-'.ID"'Ll'.1'.LIB"l„
J>O'D!8.dzoat11ło rannych, Zanotowano
.
to H koti'Zje, zatnymano 33 nletneż.
wycll klerow<16w, z których • SJ>i>wypadki.
wodowało
· zt bm„ o golh, f,5l, w Rzcowle
kierowca „żuka" Die ~tąpił pierw.
przejazdu i dop.rowachlł
szeństwa
do sderzenia "" innym „:tukiem". W
w Łodm, )trzy.' l.l!. CieftYMkiej, wkrót.ce tirzed -!ądem 1 wolne.j
wy.nil.ku wypadlku 3 Moby doz.llały
powatnych o·hrMeJ\.
~najduje aię młyn., do którego zbo-. stopy.
Ofiarami czterech wypadkc\w s 11. ze na przemiał dowoził jede.n z
(j. kr.)
biegłego tygodnia były dzieci. Przy·
Wszedł
kierowców-konwojentó w.
czyna zawsze ta s3Jltla: wejście na on w porozumienie z ~ Prfcowzza stojącego samochodu.
Jezdnię
20 bm., o godz, il.20, na ul. Kocza. nikami „Transbudu" w Łod"Z1, któsklego ·P<>trącona zostaje w ten spo- rym odprzedawał „zaoszczędzrn1e"
Skutki: zboże. Hodowali oni howiem trzosób S·letnia dziewczynka.
ra:D>a tłuczona brody I og6lne obra. dę i drób, a· więc zarówno zooże.
... można wyjechać w dniach 30
samego jak i otręby były im ootrzebńe do
Tego
ciała.
żenla całego
dnla. o godz. 15, na ul, Rokicińskiej prowadzenia hodowli. A ponieważ sierpnia - ·13 września. skorzyzza stojącego auto.busu wybiega na
stawszy z oferty Biura Projektów
prosto pod kierowca-konwojent ootrafił dob- Budownictwa Komunalnego w Ło
chłopiec,
jezdnię 9·letnl
inny aut<>hus MfK. I tym razem rze ,,go~podarzyć". więc skradł oko- dzi. Dwutyg<>dniewy turnus w tym
na szczęście •. tylko" ło 4 to.n zboża wartości ponad 100
.•lę
skońezY'ło
na ogóln')'ch potłuczeniach 1 zranlo. tys. zł. Odpqwiadać on będzie poouiarnym i · uznanym kurorde
kosztuję 7,5 tys. zł. zaś wczasowineJ twarzy •
czom · proponuje się lokum w dwuZa kilka dni po<1-zątek roku szkol· ZAPORJEGNIESZ
nego, Miastq zaroi się od dzleclar,nl
osobowych pokojach. Szczegółów
ASTMIE OSKRZELOWEJ. można dowiedzieć się w siedzibie
I to odwykłej od wymogów wielkoromiejskiego ruchu. Uważajmy!
jeśli wcześnie i całkowicie. biura przy ul. Tuwima '22/26. rówdzice w ciągu pierwszych tygodni
pod nu.merem
nież telefonicznie
swoje
po wa.kacjach niech. otoczą
zaprrestanie8 z
33-03-87.
pociechy szczególną opieką.
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w
Graficzne
Zakłady
Prasowe
Druk:
centrala: 32 93 oo (łączy z wszystkimi działami). Redaktor naczelny: Henryk Wa.lenda 36-45-85; zastępcy redaktora naczehtego: 84·06-15 i 33-07-26: sekretarz odpowiedzialny
fotoreporter: ·33. 78 97, kultura i oświata: lł6 · 21. 60: sport: 32·08-95,
i li sekretarz: ~2-04• 75. Sprawy miasta.: 33-41-10; 33-37 ·47; społeczno · ekonomiczne: 32-28-32; 33-10-38.
OJ f
cl.z. łączności z czytelnikami, interwencje i Telefon llsłn!l'owy: 33-03-04, sprawy terenowe: 32-23-05 (rękopisów niezamówionych redakcja nie zwraca.). Redakcja nocna 74-72
74,11-30. Ogłoszenia i nekrologi - Biuro Reklamy i Ogfoszeń, Łódź, ul. Pio.trkowska 96, tel. 36-49-70 i ul. Sienkiewicza 3/5, tel. 32-59·11 (za treść og_•oszeń redakcja nie odllowiada).
Warunki prenumeraty podają_ oddziały PtJPiK RSW „Prasa _.Książka-Ruch" •.
-------------~---------------·
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