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S~ończyły 11ę wakacje, rozpbczyha się nowy rok szkol.ny. Z
pierwszym dzwonkiem lekcyj<nym
',podejmie nauke blisko 7 mln uczniów. Wejdą do od~wleżonych
klas. W pracowniach znajdą wiele nowych - pomocy naukowych.
Czyste kartki w dziennikach sż)ml
J;tYch czekać będą na pierwsze
stop.nie.
Jak zwykle z okazji nowego roku szkolnego uwaga kieruje się
ku tym. którzy sprawować będą
pieczę nad edukacją i wychowaniem naszych dzieci. To odpowiedzialne zadanie pełnić będzie ponad 500 tys. nauczycieli I wychowawców. Znajdzie się wśród nich
wielu młodych.
którzy dopiero
rozpoczynają prac11 zawodową
w

znowu wakacje
szkole. Doświadczeniem zawodowym wspierać Ich będą starsi koledzy, a wśród nfch dość llcme
grono pedagogów-emerytów, którzy - choć w mniejszym wymle.•
rze godzinowym nadal ~
1

,pracować.

Uczniów szkół
podstawowyda
„odchudzone" nieco programy szkolne. Będzie więcej cza•
su na solidne opanowanie mate-rialu.
W szkołach ponadpodstawowych reforma wejdzie do kla•
sy drugiej. Oby tylko wszystkie
podręczniki znalazły się szybko w
rękach uczniów. Już od pierwszej
lekcji trzeba zabrać się solidni.a
do pracy„.
czekają

·-

I
WŁASNA)

(INFORMACJA
N/Z.J Holenderstł gośe Bwłedza
w WUanowle.

pałac

Prezes Rady Ministrów Zbi1niew Messner przyjął dziś Przebywającego w Polsce z wizyoficjalna ministra spraw ·zagranicznych Holandii
Hansa
van den Broeka.
·
Następnie w
gmachu MSZ
rozpoczęły. się polsko-holenderskie rozmowy plenarne. Poprzedziło je spotkanie w cztery
oczy ministrów spraw zagranicznych Mariana Orzechowskiego l Hansa van den Broeka.
(PAP)
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Oto
jeden
z
najbardziej reprezentacyjnych fragmentów ulicy Piotrkowskiej
i
niegdysiejszej,
i
dzisiejszej:
spojrzenie ka.mery na . wylot ulicy Mc\niuszki
(dawniej
pasaż
Meyera) i
hotel
„Grand".
(Ze zbiorów Henryka. Poselt3}.

•

rocznicę

.
porozum1en
,

o Dwie wersje nazwy: „swojską" i.,,eksportowa"

z sierpnia 1980 r.
Z okazji siódmej rocznicy zawarcia sierpniowych porozum1en
społecznych,
31 sierpnia przed
pomnikami poległych stoczniowców
w Gdańsku
oraz ofiar grudnia
1970 roku w Gdyni - jak co roku złożone
został:v wiązanki
kwia~ów przez przedstawicieli Patrlotycznego
Ruchu
Odrodzenia
Narodowego władz mleiskich, zakładów pracv, jak również działaczy związkowych.

Prawie li tys; łódzkich maluchów rozpoczyna dziś nowy etap
w swoim życiu, którego '.'ytm
WYzna.czać hędą szkolne dzwonki.
Im i wszystkim pozostałym mila•lńskłm
tradycyjnie życzymy
samych piątek, a pedagogom jak
najczęstszych
okaz.fi do uśmie
chu I satysfakcji z t>racy.

o Ogólnopolskie targi różności
- -~·~··-~·~~"""-~~~~~~~~-

wrócono nam uwagę, że pio zbliżającym
się
świę~ie l!licy .Piotrkowsk_iej,
wym1enme uzywa.my rownleż hasła
„imieniny Pietryny",
przy czym nikt nie ma zastrzeżeń do tych Imienin, ale do owej
PiełrYll.,T, Ze ml'ło kto dzis
t&k.
mówł, te nazwa niezbyt elegancka, te Jeśli nawet w Lodzi jest
zrozumiała, to już gdzieś w Polsce z pewnością nie. ·
Cóż na
to odpowiedzięć?
W
Pradze zamiast Vaclavsk.e Namestl
bardzo często mówi się „Vacla-

Z

sząc

vak" - l nikt się tym specjalnie nie przejmuje. Ta druga nazwa brzmi jakby bardziej swojsko
i sympatycznie.
Aby więc nie
wdawać się w jałowe spory, ustalmy, że· każdy ma prawo nazywaó naJmll11t:!l Jódzlu\ UIJf' jak
chce - albo oficjalnie, albo talt
właśnie po naszemu.
I bl\lfźmy
tolerancyjni dla tych drugich t Powiedzmy też sobie, że ta druga
nazwa bę.dzle nazwą swojską,, poufałą,, zaś pierwsza eksportowi\.
A teraz szczegóły jednej z najatrakcyjniejszych imprez tegoro-

Wczoraj przyleciał do Warszawy
samolot pasażerski
DC-lł,
wyczarterowany
na rok
przez PLL LOT - poinformował
dziennikarza PAP dyrektor
naczelny tego przedsiębiorstwa. Maszyna ta wspomoże LOT w obsłudze
reJsow przez Atlantyk.
Przypomnijmy, że ostatnio znaczna część samolotów IL-62M została okresowo wycofana z użytku.
Przedsiębiorstwo Połowów Dale-

komorskich i Usług Rybadklch
„Dalmor" w Gdyni wyczarterowalo „Boeinga 707" do samolotowej wymiany swoich załóg. Dwa
loty na trasie <fdańsk - Vancouver odbyły się przy uż.yciu maszyny tego typu, nalezącej
do
belgijsko-zairskiej kompanii lotni'czej „Scibe. Alrllft". Została wypożyczona przez LOT" w związku
t tn!
kł"
t i
•abo
1 os a
m 1 opo am z •
rem.
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Jak podaje Biuro Prewencji KG utonięć nieletnich była brawura
MO, 1 wrze$nia do szkoły nie oraz brak opieki ze strony opiezgłosi się 125 uczniów. Tyle bo- kunów. Wśród, dorosłych za najwiem utonęło dzieci I młodzieży ważniejszą przyczynę tragedii naw tegorocznym
sezonie letnim. leży uznać nadużywanie alkohoKroniki milicyjne zanotowały rów- lu at połowa przy.padków
nież 327 utonięć dorosłych.
,śmierci spowodowana
była nieWśród najważniejszych przyczyn trzetwoścl,.
czym nawet w takim tradyeyjnle męskim zajęciu, Jak polowanie. Natomiast do obowlą,z
ków mdczyzn należy przygotowywanie posiłków I opiekowanie się dziećmi.
POZYTECZNA ZABAWKA

Ekspedyeja- nauk.owców peru-

wiańskich odkryła w dżungli w

basenle r.zekl Uqayali plemię,
. którego członkowie wyrótnłają,
slę niezwykle dużym wzrostem.
81\_oni bardzo gościnni I tyczliwle nastawieni do obcych ludzl.
Zapewne wynika to z faktu,
te dzięki nledos.tępności terenów na któP.Vcb zyją, Indianie
chronieni by11 przed kontaktami,
często tragicznymi w skutkach,
1.

kłusownikami.

Wysoki wzrost, silna ł harmonljna budowa nie są jedyni\
tych „atletów" dżungli.
W t>lemleniu tym domlnu.fącą
role spełnlaJ11. kobiety.
przy

cechą

(Dalszy ciąg na str. I)

Jedna z firm japońskich zaczęła
produkowaó nową, „zabawkę dla pracowników". Wykonana. jest ona w kształcie 20centymetrowego karalucha, który w ndejscu głowy ma wstawkę z białego papieru, na której można namalewa6 flzjonomię każdego wroga czy np. swego szefa. Przy dotknięciu karalucb skacze ł odraZa.Jl\CO zgrzyta. Je§lf jesteście rozdrażnieni,
w złym nastroju lub nłezado
wolenl z przełożonych możecie
ze złościa pstrvknąó karalucha
w nos. plunąć mu „w twarz".
czy nawet rozdeptać.
Smiało
moł.na. zaząda.ó od niego podwyżki płacy I w ogóle pozwolić
sobie na to wszystko, C'O jest
niemożliwe _ w rzeczywisto§cl.
~
Zabawkę zaleca się zwraszcza
osobom. znajdu,ją,cym się w sta-

nie 111lnerro 1łre11U, maJl\cym kło
poty w pracy. Popyt na ten
wyrób . zwiększa llfJ I ehocla:I nie
Jest on tani - kosztuje 3,5 tys.
jenów, czyli %3 dolary - w cl11.gu $ tygodni sprzedano ponad
•o tys. takich zabawek.
·WĄŻ

ZA

KIEROWNICĄ

Postawcie się w sytuacji kierowcy, który t1odcza.1 Jazdy ulic!\ stwierdza, ze spod siedzenia wypełza 3-metroweJ długoli
cl Jadowity Wl\Ż. Taki właśnie
wypadek wydanył się kolumbijskiemu kierową Mlrruelowl Urdenecie.
PftsedkladaJl\e ryzyko połlu
czeitla się na drodze nad śmier
telny skutek
uk11.szenla przez
węża, Miguel w pełnym biegu
wy5koczył z samochodu.
Nietrudno sobie wyobrazić, że pojazd z wężem za kierownicą,
wkrótce zatrzymał się I zablo-

kował

ulicę,

t>owodując

głfan

tyczny korek,
w którym na.
szczęście nikt nie został poszkodowany.
/ opr. peR

na miejscu, naszych łódzkich na}o
lepszych
absolwentów wyższyCh
uczelni, którymi okazali shs w
tym roku: Małgorzata Bełdkowska,
absolwentka ur.. - biolog, Jolan•
ta Krokowska - wydział ekono•
mlczno-socJologiczny UŁ,
Anna
Stasiak - wydział fllologiczny ur.
- germanistka, Jacek Szeliga UŁ, mikrobiolog, Jarosław Sz:vm·
czak - ur., w,:dział ekonomiczno-socjologiczny.
A.O.

Eksplozia
w -upalni
W
paln~
JąceJ

złota -

południowoafrykańskiej
kozłota „St. Helena", znajdusię w odległości około 250

km na południe od Johannesburga doszło do silnej eksplozji. Wy•
buch nastąpił w szybie kopalnianym nr 10 podczas zjeżdżania w
dół grupy około 70 górników, .któ·
rzy mielj rozpocząć poranną zmiaru:. Przyezyny wybuchu .nie Sil
znane. Według przedstawiclell zarządu kopalni, w pięć godzin po
eksplozji nieznane były · losy około 90 pracowników. Istniejll obawy, :te wszyscy zginęli.

W

szło

Z4ł

dniu roku 11łol\ce wzeo godz. 5.46, za,JdziCJ , zaś

o 19.25.

DC-8 I• Boeing-707
pom·ogq PLL LOT
amerykański

MATRIARCHAT
U OLBRZYMÓW

cznego święta Pietry... ,
pardon,
ulicy Piotrkowskiej. Będą nią I
0f'ólnopolskie Targi Kolekcjoner-Ow i Hobbistów, organizowane
przez l.ódzki Klub Kolekcjonerów.
Oczekujemy przyjazdu gości z
wstystkich wh;:k$zych ośrodkłlw w
całym kraju. Spodziewamy się, że

Pomysł
zwany
„wyławianiem
diamentów"' narodził się w Ministerstwie Pracy, Płac i Spraw Socjalnych. Departament Zatrudnienia przygotował pierwszy zeszyt
swoistego albumu, mającego tytuł
„Utalentowani absolwenci
szkół
wyższych rok akademicki 1986/87".
Znalazły się tu sylwetki tegorocznych, najbardziej wyróżniających
się podczas studiów absolwentów
szkół wyższych. Są to zarazem zdaniem uczelni - osoby najbardziej predysponowane do otrzymania stanowisk odpowied11lalnych
i specjalistycznych.
Jak nam powiedział naczelnik
Departamentu Zatrudnienia MPPiSS
Stanislaw Bernat, nakład I zeszytu jest niewielki - 600 egzemplarzy na całą Polskę. Postanowiono zatem poprosić o pomoc
wojewódzkie wydziały zatrudnienia.
Wytypowały
one przedsię
biorstwa, w ktgrych, !eh zdaniem,
najchętniej · przyjmie się
takich
magistrów z ambicjami, tam tez
wysłane zostaną „albumy". Przedsiębiorstwa zaś albo skontaktują
się z absolwentami bezpośrednio,
lub skorzystają z pomocy uczelnianych pełnomocników ds.
zatrudnienia.
- Chcemy kontynuować to „wyławianie diamentów"
powiedział naczelntk Bernat. W tym
roku kosztowało nas wiele pracy przygotowanie całej sprawy, opracowanie stosownych fonnularzy
i kart oczekiwań absolwentów.
Tymczasem nie wszy~tkle uczelnie poważnie potraktowały naszą
propozycję. Mamy nadzieję, że w
przyszłym roku ta lista będzie listą 150. Dal!lze zawodowe losy najwybitniejszych absolwentów chcemy zresztą śledzić pq:ez co najmnle:I tr.zy lata.
Słowem - pom·rsł jest. .Tak nań
zareagują pracodawcy,
okde się
wkrótce. My zaś zapytamy o to

Beatrycze,
Gedeon,

BEZ

TARYFY ~

ULGOWEJ

Po „wpadce" • Widzewem bardzo się obawiałem konfrontacji
z czołowym zespołem ubiegłorocznego sezonu. GKS Katowice dotychczas miał Jakby „abonament" na 1w1cłe1twa- nad ŁKS. W
sobotę zaprzeczyliśmy teJ regule.
Potwierdziły się moje .Przypuszczenia: nasze przodownictwo w
tabeli zmusiło GKS do zmiany dotychczasowego słylu irY z
l.KS. Władek Zmuda przyjechał do ' l..odzl 1 defensywnym planem, stawiaJl\O przed swoimi zawodnikami dodatkowo t:adanle Indywidualnego kryoła moich piłkarzy i 1kutecznej aselruracJL Na
11częśele, dall:§my 1oble s tym radę.
A co w ogóle rzuciło ml się w oczy po 1obotnłeJ kolejce?
Drułyny, które dotychczas nie wygrały „sallezyły" nai:esze~e
pierwszoligowe kolokwium. Mam na myśli beniaminków s Białegostoku - I Stalowej Woli. Ligowa sobota potwierdzlła więc, te
nie wolno lekceważyć nikogo, nawet teoretycznie słabszego przeciwnika.
Dlaczego o t:JJll my•Ię! Ano dlatego, te w naJbllższreh tygodniach dojdzie do meczów właśnie .Ił takimi rywalami.
(~ ci11g na str. 2)

Reżim

•
nasila represje

Bronisław, IdzL
Dzierżysława

w dniu dzisiejszym przewiduje
dla Lodzi następują,c14 pogodę:
zachmurzenie małe I umiarkowane. Temp. maks. w dzień 20
st. Wiatr słaby I umiarkowany północno-zachodni.
Ciśnienie o godz. 19 wynosiło 995,3 hPa (746,5 mm).

1939 - Napaść Nie~leo hit-_
lerowsklcb na Polskę
1943 - Z obozu w Siedlcach
wyruszyła _na front 1 Dywizja
Piechoty im. T. Kościuszki
189'1 - Ur. R. Stande, poeta
1882 - Powstał I Proletariat
pierwsza partia polityczna
polskiej klasy robotniczej
187'1 - Ur. F. W. Aston, fizyk
angielski
1937 - Zm. P. de Coubertin,
historyk
francuski,
inicjator
współczesnych łgr:eysk olimplJ1klch

Biedni 5łł el, kł6rzy 1lewa11iem pozdrawia.Jl\ dzlei'i. .

11 uczestnikom manifestacji, zor- ne10, a takie robotnicy I studenganlzowanych w zwtązku 1 po- ci.
Wedłu1 danych
organizacji
grzebem robotnika stoczni, zabite- społecznych, obecnie w Korei Po.go przed tygodniem przez połud- łudnlowej jest około 800 wlęi;.
niowo'koreańską
policją,
władze niów poll~ycznych.
Przeciwko aseulskie postawiły w ponledzia- resztowaniom z przyczyn polltyczłek zarzut „prowadzenia działal- nych zaprotestował przywódca oności dywersyjnej". Wśród oskar- pozycji Kim Jun11: Sam. Wezwał
żonych są działacze związkowi o- władze w
Seulu Clo uwolnienia
raz aktywiści ruchu demokratycz- wszystkich więżni6w sumienia.

Filipiny

n
Ukrywający się uczestnicy nieudanego zamachu stanu na FUipinach ogłosili utworzenie „tymczasowego rządu" na którego czele stoi junta . złożona z młodych
oficerów. Informuje o tym agencja UPI, która powołuje się na
oświadczenie rebeliantów
opublikowane w· nie zidentyfikowanej
miejscowości w śr~kowej części
wyspy Luzon Rebelianci zadeklarowali wierność dla nie obowiązu
jącej jui konstytucji kraju 1 1935

•
1e

•

roku l zapowiedzieli przeprows,dzenie nowych wyborów prezydenckich.
Zdaniem obserwatorów poUtycz~
nych zadeklarowanie przez rebe-.
liantów wierności dla konstytucji
z 1935 roku jest próbą zyskania
sympatii Waszyngtonu. Najnow- Czy mógłbym · pani• zasza k >nstytucja kraiu przyjęta w
lutvm br. postuluje bowiem ;i;ll- ·. bra6 do Lodzi Jako pamf.;\tkę
kwl1owanle
amerykańskich
baz 1 wczasów?
wojskowych na Filipinach.

Żniwiarze finiszują

KOLEJNI MEDALISCI RZYMSKICH MS
Sy~~atycy . le~kłej ~tletyki

namedz1elnym1 rekordami
awiat~ B •• -!ohnson!" .i ~· K~stadinow~J. Wsrod specJabstow. teJ dysc3'.phny sportu dyskutuje su: szczegolnie · po fenomenalrrym biegu
lu~nad_YJ~kiego stumetrowca. J!!go
os1ągn1ęc1e stanowi sukces porowskoku
nywany do fantastycznego
B. Beamona na •sko~zni w MeksyJohnson
B.
_ze
ku. Dodać nalezy,
wygrał zdecydowame z tak znakomitym biegaczem jak · C. Lewis.
Tymczasem na Stadio Olimpico
w Rzymie o medale i tytuły mistrzów świata walczono wczoraj w
Jako
konkurencjach.
kolejnych
pierwsze na starcie stanęły siedmioboistki, wśród których :tdecydowaną faworytką jest Amerykanka
która już po
J. Joyner-Kersee,
na 100 m ppłk j skoku
biegu
wzwyż potwierdziła doskonale przygotowanie i dowiodła swoim rywalkom, że jej to należy się złoty
medal.
Doskonały rezultat, lepszy od rekordu Europy uzyskał Bułgar Ch.
uzyskując w trójskoku
Markow
17,92 (tylko o 5 cm gorzej od reSrebro przypadło
kordu świata).
Amerykaninowi M. Conley'owi a brąz - O. Sorokinowi
17,65,
(ZSRR) - l'i.43. Mistrz Polski J.
17,35,
Pastusińskl zajął 5 miejsce a
(poprawiając rekord życiowy),
obrońca tytułu mistrza świata Z.
Hoffmann był dopiero 12 z wynikiem 16,69.
Trudno też było spodziewać się
walki o medale innych naszych reprezentantów. Jedna z faworytek
do finału biegu płotkarskiego pań
na 400 m G. Błaszak została zdyskwalifikowana w serii eliminacyjnej po przekroczeniu toru. Lepiej
wypadł start R. Ostrowskiego, który zajmując w swojej s~rii 2 miej~al ZYJI\

Na Kozinach wre praca
Obchodzące w

tym roku ,jubileusz 30 -lecia swojej działalności
Ognlsko l'KKF „Koziny" należy
do najlepszych w woj. łódzkim.
waChociaż nie posiada takich
runków jak wiele innych łódzkich
ognisk (np. „Osiedle Jagiełły"), poszczyció się może wieloma osiągnięciamf w popularyzacji sportu
! rekreacji wśród dzieci i doro•
słych mieszkańców Kozin.
Dzięki dobrej współpracy z kiepedagogirownictwem i gronem
czqym Szkoly Podstawowej nr 91,
cztonlrnwie ogniska kQrzystają z
szkolnego
i
sali gimnastycznej
boiska. Tutaj ol'owadzone są zajęcia w dżudo, samoobronie, karazaś najmłodsi
kulturystyce,
łe,
udział w Uczezłonkowie biorą
nych ,rr1tch I zitll'awll.Ch. NatO!)lJast
naukę pływania prowadzi s~ na
- - ··
pływalnl startu. ·
Informujemy,
Za!nteresowanvch
ze joż w tym tygodniu rozpoczynaią się zajęcie. Zgłaszać się należy w sekretariacie ogniska, przy
w
(SP-91
Kasprzaka 45
ul.
goiJz. 17-19.30), z wyjątkiem sobót i świąt.
(w-w)

sce awansował do fin~łu biegu na
800 m.
Bezbarwny byl występ dyskobol-ki. ~· Katewicz. Podobnie jak w
elunmacjach łodzianka należała do
najsłabszych uczestniczek konkursu. Nie potrafiła zmobilizować się
przed startem, q:ucala słabo techW rezultacie osiągnęła
nicznie.
tylko 58,22, a więc znacznie poniżej swych możliwości, a dwa pozostałe rzuty miała spalone
· (w-w)
·

W

'

SKR<)l„1E

zainaugu-rowaly
-1:? Efektywnie
pierwszoligowe rozgrywki szczypokonując
piornistki Piotrcovii,
mistrzynie ·Polski - piłka·rki rę~
czne szczecińskiej Pogoni 26:24 i
czwarty zespół w ubiegłorocznej
tabeli ekstraklasy, gdański Start
29 :25. Tylko tak dalej!
-!:l: Na MP w Suwałkach, gdzie
startowali młodzi ciężarowcy, brą
zowy medal wywalczył w wadze
52 kg J, Popielski z bratoszewluzyskując w
ckiego Agronoma,
.
dwuboju 150 kg.
-/:r W Manamie (Bahrajn) zakoń
czyły się -MS juniorów w siatkówce.
Zloty. medal zdobl'.ła reprezentacja
Korei Płd. pokonu3ąc, w decydują
cym o tytule meczu, Kubę 3 :2.
Siatkarze ZSRR musieli tym razem zadowolić się brązowym mewygrywaiac w meczu o
dalem
trzecie miejsce z ·RFN 3 :1.
-!:l: Tym razem hokeiści Kanady
nie zawiedli swych licznych sympatyków. Po remisie w pierwszym
meczu wielkiego międzynarodowe
go turnieju „Canada Cup" z CSRS
Kanadyjczycy pokonali pewnie ,_.;
Hamilton Finlandię 4:1 (2:0, 2:1,
0:0).
-f::? W Grazu odbył się kongres
FIDE kompozycji szachowej. Miłym akcentem był oficjalny komunikat o wynikach mistrzostw świa
ta w szachowej kompozycji (ukła
danie szachowych zadań). Zasłuże
nie, tytuł wicemistrzowski wywaljedynie
ustępując
czyła Polska
ZSRR. Trzecie miejsce zajęła Ju-

Wyniki gospodarcze uzyskane do
lipca potwierdzają pozytywne przemiany i tendencje zachodzące w gospodarce. Wartość produkcji sprzedanej przemysłu uspołecznionego wzrosła w tym okresie'
o 3,4 proc. wobec 3 proc. założo
nych w CPR. Rozwój produkcji w
poszczególnych gałęziach przemysjednakże
zróżnicowany,
łu jest
zmiany w strukturze produkcji mają generalnie korzystny, zgodny z
NPSG kierunek. Najwyższe tempo
wzrostu osiąga przemysł elektromaszynowy (7,6 proc.), a w szczególności precyzyjny (12,6 proc.) i
maszynowy (10 proc.). Zgodnie z
produkcja w
planem przebiega
przemyśle paliwowo-energetycznym.
Wyniki niższe od pierwotnie zakuzyskano w przemyśle
ładanych
chemicznym - głównie z powodu
niedostatku surowców i materiałów. Niekorzystnie również przebiega realizacja zadań w budownictwie mieszkaniowym.
W rolnictwie żniwa są opóźnione
o ok. 2 tygodnie, a warunki w jakich przebiegają są trudniejsze niż
przed rokiem. Ocenia się, że tegoroczne zbiory podstawowycn zbóż
będą zbliżone do zbiorów ubiegło
rocznych. Na skutek strat powsta' łych zimą znacznie niższe niż w
roku ubiegłym będą zbiory owoców. W bieżącym roku nastąpiło
pogłowia
wzrostu
zahamowanie
trzody chlewnej, spadło także tempo wzrostu żywca rzeźnego. Mimo
wzrósł
niższego poglowia krów,
skup mleka,
Następuje poprawa efektywnoś
Zarówno w
ci gospodarowania.
przemyśle jak i rolnictwie wzroszmniejszyło
ła wydajność pracy zużycie podstawosię natomiast
wych surowców i materiałów na
jednostkę produkcji. Tym generalnie pozytywnym zjawiskom towajednak nierzadko spadek
rzyszył
jakości. Wskutek złych warunków
szczególnie w
atmosferycznych I kwartale br. - wzrosła energo•
chłonność gospodarki.
Pozytywne przemiany zachodzą
w strukturze handlu zagranicznego. Wzrasta, szybciej niż planowano, szczególflie do państw kapitalistycznych, - eksport, zwłaszcza
wyrobów przemysłu elektromaszymineralnego i lekkiego.
nowego,
Maleje natomiast sprzedaż węgla.
końca

W województwach: i::zeszowskil'lłt
planowe osiąga tarnowskim,
krośnieńskim, przerównowadze pie- myskim, lubelskim I chełmskim
z żniwa Sił na ukończeniu. W pa•
wynikające
przekroczenia przychodów ludnoś sie nadmorskim, na północnym
ci, głównie wskutek nieuzaaadnlowschodzie oraz w amtnach pod·
ekonomicznymi górskich w woj. wałbrzyskim ł- j.,.
wynikami
nych
wypłat wynagroprzedsiębi.orstw
leniogórskłm prace przy zbłoracli
dzeń.
zbó:I: nie Miągnęły jeszcze pół•
Następnie Przydium Rządu przy- met>ka.
jęło informację o realizacji zadań
Na podstawie łnt'ormacJł nadeew dziedzinie rozwoju edukacji na- łanych przez urzędy wojewódZlde.
rodowej. Zadania te, określone w resort rolnictwa ocenia, te do n
uchwale XXIV Plenum KC PZPR sierpnia •koszono w skali kraju
do wyp.racowanła ja- zboża na ok. 5,!5 J'(lln ha, tj. 70
zmierzają
kościowo nowego modeln edukacji proc. w ubieglym roku o tej ponarodowej, zdolnego sprostać wy- rze :r:bota były akoszone na ł
maganiom XXI wieku we wszyst- mln ha.
kich dziedzinach tycia społecznego
Na ukończeniu s" ałewy rzec>„
(PAP)
i gospodarczego.
ku pod przyszłoroczne zbiory.
Zagrożone jest
nie postępu w
nięzno-rynkowej

Niższe

jest tempo importu zaopaświadczące o spadku
importoch!onnoścl gospodarki, którego jednakże nie można w pełni
oceniać korzystnie. Uniemożliwia to
niejednokrotnie poprawę jakości
poziomu technicznego i użytkowe:
go wielu produktów.
uznać należy
Za niekorzystny
rozwój sytuacji w obszarze równowagi rynkowej. Przebiega on pod
znakiem wysokiego, znacznie przekraczającego plan, wzrostu przychodów pieniężnych ludności. Unierównowaga na
trzymuje się
rynku artykułów nieżywnościowych.
jest rynek
Lepiej zrównoważony
żywnościowy, ale l na nim wystę
pują braki niektótych towarów.
Wysoki wzrost wynagrodzeń w
ciągu 7 miesięcy br. wskazuje, :i:e
nie wszystkie przedsiębiorstwa doswoją
stosowały juk dotychczas
politykę · placową do zastosowanych
w roku bieżącym iąstrumentów dyscyplinowania wzrostu wynagrodzeń.
Szczególnie negatywnie należy oplac w
wzrost
'\VYBOki
cenić
tych przedsiębiorstwach, w których
nastąpił on pomimo spadku produkcji. Sytuacja taką powstała w
1397 przedsiębiorstwach i zakła
dach. Nastąpił w nich spadek produkcji o 7,1 proc., natomiast place wzi;osły o 17,4 proc. Oznacza to,
że wielu przedsiębiorstwom, w wynik\I,.. zastosowania po III kwartale,
zgodnie z rozwit{zaniami przyjęty
mi w CPR, zaostrzo~ego opodatkowania ponadnormatywnych wyutrat
grozi
płat wynagrodzeń,
zdol!łoścl kredytowej.
W PoznaDłu pod pomnl!kłem A.ł·mU. Poznail w &I roezntet wybuet.a
Wyniki gospodarcze za 'f mie- n wojny światowej, zebrali Ilię ·jej uczestnicy. Przedsta'Wtclele kom~
sięcy br. wskazują, że zadania naN/Z.I -~
tllllltów I społeczeństwa złotyU wt"zan.ltl kwiatów.
·
kreślone w CPR zostaną osiągnięte. pod pomnildem Armil Poznali,
trzeniowego

-wmz

(Dolrońaenie

ze st-r. 1)

wystawią oni na swoich stoiskach
wszystko, co się dz!5iaj zbiera, co

.może

oglą

przyjemność

sprawić

dającym
gować ..

1 o co warto

się

potar-

,gł trwać będą od godz. 9 do 19,
do 16.
niedzielę od 9
.zaś w
Przez cały czas dyżur pełnić bę
kolekcjonedą wytrawni łódz;ey
rzy, więc będzie okazja zasięgnąć
opinii ekspertów, jeśli oczywiście

stulecia

Naichłodnieiszv sierpień

Rząd

włoski

Leeiis -

żądania

Z LUBLINKA
NA STADION I.KS...

„DRE SS O"
KONTRA
„ADIDAS''

odrzuca

Zakaz palenia
w miejscach
publicznych

BEZ... TARYFY· ULGOWEJ

·=~~~,.__,,,..,,...

,

. .

sp1ewa1ą

Włoch

w Poznaniu

SPROSTO_WANIE

•

•

„

ł

I

ul.

DGUl'NI& l.OJ>Zlil

Dl'

ofiarnośó łodzian.
O szczegółach

kwesty na fun•
dusz ulicy Piotrkowskiej - wkrótSui.
ce.

w1ęzn1ow

Gutowski...

artyści I

Jeste§my przekonani. te powinien on powstać, bo ulic& Plołr•
kowska - ir:reszt" nie tylko ta
Jedna łódzka ulica - połrzeba;J1
pomocy konserwatorów.
Tak więc kolekcjonerzy obiecujednej z pierwszych
ją dokonać
wpłat na ten zbożny cel. Równteł
redakcja ,,Dziennika l.ódzkiego'"
zamierza w podobny sposób przyczynić się do odbudowy Pietryn;v
- tak właśnie, obstajemy pr:r:;v
l!
organizując
tym, Pietryny okazji , jej święta zbiórkę uliczn\,
Naszym partnerem ·będzie Towarzystwo Przyjaciół Lodzi. Mamy
nadzieję zwerbować do zbierania
wielu popularnych lupieniędzy
dzi naszego miasta i Uczymy na

. , .,

Jubileusz wydownic'IW SD

Mali

$#~

Swięło ulicy Piotrkowskiej

ktoś będzie tego potrzebował.
W ramach targów przewidujeKolekcjonerzy rozłożą - swoje dobra w alei ZMP jut w sobotę ra- my równi~ż aukcję przedmiotów
no (13 września). Tego dnia tar- antykwarycznych (zgłoszenia - w
gosławia.
siedzibie LKK, al. 1 Maja 8'7, w
'1:r W meczach eliminacyjnych tedniu 6 września w godz. 9-12 i
nlsowego turnieju kwalifikacyjne9 września w godz. 15~18; tam
startowali także
go ' w Bytomiu
te:!: należy rezerwowa~ sobie miejłódzcy zawodnicy. M. Kośka przesce na targach). Dochód z impregrał ze Szwedem S. Lennholmem,
zy przeka:i:any zostanie na łuna 1\11'.. Lewandowski u.legł Czechomaksymalna . 15.;...20 st„ dusz rewaloryzaeJI ulicy PlotrkoKilkudńiowe upały pod koniec I ,pera tura
słowakowi T. Tothovi.
sierpnia.. poprawiły ogólny obrazi minimalna 5-10 st.; wiatr wniar- wskiej. Wprawdzie tego funduszu
'1:r Odbyły się cztery spotkania
jeszcze nie ma, ale od pewnego
pogody w tym miesiącu. 'Mimo tej kowany przeważnie północny:
piłkarskiej
I i. trzy drugiej ligi
(PAP) czasu już się o n1m mówi.
·
krótkiej poprawy pogody był to I
Anglii. I liga: Luton - Arsena l
------------z danych IM~GW
ja:k wynika
l :1. Portsmouth - West Ham 2:1 ,
sier- - - - - - - - - - - - - - - · z najchłodniejszych
-- jeden
Shefield W. - Coventry 0:3, Nopni od początku · stulecia. Srednia
wym liderem jest Manchester Utd.
temperatura w Warszawie wyno' · ~I lig.a.;. Aston Villa - Manches(średnia wieloletnia
siła 15,1 st.
te~ C'...,l;J„ Bournemouth - BaiisnUcz.y 17;4 st.). Przez piei:wsze dwie
West '"B'."t:o.
Tey · i':;i:,
dekady panowała wyraina anomall:a chłodów. Temperatura maksymalna, poza krótkimi lokalnym! „wyskokami", rzadko przekraW północnej części
czała 20 st.
Rząd włoski odrzucił w niedzie- głowca, którym mogliby kontynuo·
kraju przez wiele dni wahała się
w granicach 12-17 st, Również lę żądania 6 zbuntowanych więź wać uciecZ'kę.
... wiodła trasa biegu przepro- . niska była temperatura minimal- niów, którzy przetrzymują od 8
W rejonie więzienia przebywa
na. W połowie sierpnia notowa- dni 28 za'kładn!ków w zakładzie
wadzonego dla upamiętnienia boobecnie ponad 2 tys. policjantów
no w Pile 2 st„ a w Mławie 4 karnym na wyspie Elba.
jowych sukcesów III Pułku Lotcałych środkowych Włoch. Wśród
z
rzadko
niezwykle
jest
co
na
st.
skazanych
6 buntowników nictwa Szturmowego. Do trzeciespotykane w pełni lata. Po dłu kary więzienia za morderstwa, do- nich znajdują się oddziały spadogo już biegu przystąpiło 16 zagim okresie chłodu nastąpiło w maga się zwolnienia ich z wię chroniarzy oraz 50 członków spewodników.
dniach 22-26 ocieplenie. Najcie- zienia oraz dostarczenia Im śmi- cjalnych grup antyterrorystycznych.
Najlepszym okazał się biegnący
plej było 25 sierpnia. kiedy nopoza konkursem H. Marat z Lotowano 31 st.. · w Kaliszu I Leszdzi. Zwycięzcą biegu został B.
nie, 29 st. w Warszawie, a 24 et.
Szmyłke z Konstantyn-owa, który
na Helu. Sierpień był nie tyllko
wyprzedził B. Rosa ze Zgierza i
chłodny, ale pochmurny i deszczoznak firmowy J. Morawca z Lodzi.
Jeszcze w br.
wy. Deszcze ·nie były zbyt obfite,
(w-w)
ZPDz. „Dresso" w Lodzi stanie się
.,
„Kurier · Polski", „Tygodnik De:- ciekawe
ksią:i:kowe,
propozycje
ale uciążliwe ze względu na czę
powszechny na stadionach ·spora wśród których znajdują się m.ln.:
ste występowanie i długotrwałość. mokratyczny", „Rzemieślnik",
t6wvch. Na zamówienie Centralne„Wszystko o AIDS", „Księga hoBardzo chłodne sierpnie notowa- ta'kże „Rela~· i „Non Stop" go Ośrodka Sportu zakłady łódz
I roskopów" itp.
znane gazety
no w Polsce w latach 1919, 1956, to najbardziej
kie uszyją 10 tys. dresów i 20 tys.
1965, 1976, 1978, ale miały one czasopisma wydawane przez ofikoszulek. Wykonane one będą z
.„czeka na · chłopców 9- i 10średnią temperaturę nieco wyższą. cynę Stronnictwa Demokratycznebawełny i elastilu.
-letnich (urodzonych w 1977-78),
Pogodnie natomiast zapowiada go „Epoka". Wydawnictwo to skoń
specjalistów ubiory którzy chcieliby uczyć się grać w
W opinii
IMiGW czyło w br._ 30 lat i zajmuje się
września.
początek
.się
sportowe z „Dre:iso" mogą konku- piłkę nożną pod okiem. tego zna,przewiduje w okresie od 2 do 6 .również w Polsce północnej edybyłego opiekuna
rować iakością z „Adidasem". Po- nego fachowca.
września: dość ciepło z ochłodze cją „Ilustrowanego Kuriera Polskiesiadają podobne wzorv i wytwarza- pierwszoligowej drużyny LKS.
niem pod koniec okresu. Począt go", a w Warszawie magazynu „Gasię można ·codziennie
Zgłaszać
ne są z naturalnych surowców na
popularnej serii
w dniach 2-4 września, zeta Targowa",
kowo,
nowoczesnych maszynach dziewiar- na stadionie przy al. Unii o godz.. spodziewane jest zachmurzenie na „Konkret - wszystko o kompu16 (własne obuwie i ubiory).
skich.
ogół wniąrkowane; przeważnie bez terze" oraz w Bielsku-Białej wyopadów. Lokalnie mogą wystąpić dawaniem przezroczy znanych na
Temperatura maksymalna rynku ze znaku „Epoka-alajdu".
mgły.
Doroczne święto prasv ł wydabędzie od 20 do 26 at. z możli
Po 10-letnich debatach w Belwością wyższej, a mlnbnalna od wnictw SD obchodzone będzie 410 do 15 &t. Wiatr słaby lub u- 7 września po" zna·k lem jubileu- .gil wprowadzono przepisy zakamiarkowany, zmienny. Następnie szu wydawnictwa 1 jego najbar- zujące palenia · tytoniu w miej(Dok-onozenie ze str. 1)
„Kuriera scach publicznych. Wchodzą one
5-6 września spodziewane jest za- dziej znanego tytułu Natomiast na przy- w tycie od 1 września br. •
chmurzenie na ogól umiarkowane, Pols'kiego".
Zakaz palenia ma obowiązywać
W tej chwili - ilustruje to doskonale tabela - my, Górnik
miejscami niewielkie opady. Tern- szły rok „Epoka" ·prz:t'gotowuje
wszystki.ch miejscach
odtąd we
Zabrze i Sląsk uzyskaliśmy minimalną przewagę nad „grupą po,publicznych, takich jak szkoły, uścigową". W moim przekonaniu, dalsza część. rundy jesiennej
rzędy państwowe, poczekalnie na
będzie przebiegać pod hasłem: „Bij lidera!", Jaki stąd wniosek?
autobusowych, kolejostacjach
Do każdego meczu trzeba być dobrze przygotowanym, w pełni
wych itp. Za łamanie go przewiskoncentrowanym. Absolutnie nie moźe być mowy o taryfie ulduje się kary do 15.600 franków
gowej! Nie ma innej rady, jeśli marzy się nam wysokie miej-·
· belgijskich, tj. 411 dolarów.
sce w końcowej tabeli.
Rozbawił mnie wielce ton komentarza poniedziałkowej „Rzeczypospolitej". Jegó autor stwierdza, że LKS lada moment wróNa
ci na „swoje miejsce" (czytaj: powędruje w dół tabeli).
. podstawie rozmów z zawc;idnlkaml twierdzę, że u nas to nie
powinno nastapić. Nie mozemy zmarnotrawić dorobku. Zresztą,
Przebywający w naszym kraju, certu znalazł„ się równlet poldroga na fotel li.dera nie była łatwa - dlatego tak cenimy soch.ór skie piosenki, a wśród nich spew świecie włoski
słynny
„ GODZ. 3.30. W Pr~boszczewi'
bie nau dotyrhrzasowy sukces.
~
•
dla bolońskiego ca~h
dziecięcy „Piccolo Coro Dell An- cjalnie napisany
tramwaj lłlnU 46/3 najechał na
Rozgrywki w tym sezonie nareszcie stoją na przyzwoitym poTrzciń lezącego na torach mę:l:czyz~. któWojciecha
utwór
chóru
31
wystąpił
Bolonii
z
tonlano"
ziomie. Na„iJepszym dowodem jest frekwencja na trybunach. Mam
sierpnia z dwoma koncertami w skiego I Wojciecha Młynarskiego ry poniósł śmierć na imeJscu,
nadzieję, że nie nastąpi „zmęczenie · materiału" I na koniec liW D"brówce
6.00.
A GODZ.
Poznaniu. Honorowymi gośćmi, za- „Elementarz polski". Obok śpie
nie
gowe.i ,jesieni nawet najwybredniejsi kibice pllki nożnej
proszonymi przez boloński chór i waków włoskich, w koncercie u- k/Zglerza nieznany samochód potrąbędą mogli zbytnio narzekać. Poza Jednym: nadal nie możemy
śmierć.
poniósł
który
pieszego,
cił
kilkudziesięcioosobo
czestniczyła
organizatorów koncertu, była grudochować sie gwiazd. które świeciłyby pełnym blaskiem w naA GODZ. t;ło, Na ulicy Długosza
pa dzieci niepełnosprawnych, cho- wa grupa uczniów 1 poznańskiej ,,Nysa"
holująca „Skodę" Pr>trąclła
szvch tdubowvch Jedenastkach.
rych oraź mieszkających w do- Szkoły Muzycznej nr 1 im. Hen- stojące na poboczu ,.Żuka" I ,,.Fła·
Na knniee tradycyjnie cenzurki dla moich pUkarzy za mecz
'
mach dziecka. W programie kon- ryka Wieniawskiego.
Samochody .Ostały uszkoozoł&",
z GKS Katowice: · Bako - 4, Różycki, BendkowsJd, Wenclewski,
ne.
0il't'odowicz, Choinacki. Kruszan\dn, Zlober, Robakiewicz, Wlę
11.20. Na uUcy Rudzkiej
GODZ.
A
zlk - wszyscy po 4.25, Terlecki - 3,5, Zygarek I Soczyński na skutek uszkOdsenla szyny wYpo 2. '7.il'liń"ikl - t,3, Stefański - 1.
kolelł się tl'amwaj linii 26fl. Przer~
Niech nie dziwi nikogo taka ocena, bowiem braliśmy pod
wa w ruchu trwała 70 minut.
W ogłos.zenlu PZU z dnia IS sle-rpnJa br. nt. „Płatnot1cł n raty
A GODZ. 11.U. 8-letni Bartek N.
uwaęe .. załamanie" po derbach i widoczny, . bardzo duży wkład
wkradł się
składki za ustawowe ubezpieczenia Jromunikacyjne Ull<ll\ Urzędnicz!\,
Jadąc rowerem
sił I ambfoii całe.i drużyny. Było to chyba widoczne na boisku.
bł!łd,
wpadł pod .,Stara". Chłopca odwieA :ieszcze efektowniej - co t>Odkreślam z watysfakcją - wypadWINNO BYCt
szpitala.
do
zlono
ło to w telewizyjnej transmisji.
osoby, które do 10 września 1987 l'Mcu nie otrzymaj~ blankietu
na
A GODZ. 14.05. Bar'bua K.
winny się zgłosić w celu jego otrzymania we wtdclwych terenc>wo
ultcy Rew11lucji 1905 r. wpadł!\ na
jednostkach PZU I tak: - mieszkańcy miast i gmin: Aleksandrów,
móz·
wsmąsem
Ze
„Polon.eza",
bOlk
Andrespol,
Konstantynów, Stryków, Głowno 0traz gmin Brójee,
Miło nam poinformować naszych czytelników, te Leszek Jegu piesz11 przewieziono do szpitala.
Roigów - w IV Inspekto.racie PZU w
zierski w plebiscycie tygodnil!;a „Piłka Nożna" został uznany za
A GODZ. 17.00. W Stefanowie gm.
Marek G. jad!lc „Ursusem"
Brójce
32-06-48.
23,
Próchnika
najle.p szego, trenera w sler"łnlu. GRJ\'ł'ULUJEMYI
w lodzi,
w drzewo. Nłeostrotny tl'akudenył
Notował: (wrób.)
19!19·k
og6Jnyeh obrate>'l
ton:vsta doznał

z.

**'·RSS

tel.

A W poniedziałek w .Radzie Najwyższej ZSRR odbyło się spoUta.nle
deputowanych do Rady NaJWyż&zej
ZSRR Georgija Arbatowa, .Jewglenł
ja Wielichowa 1 Aleksieja J,elisleJeH•
wa oraz członków komitetów
cblecklch uczonych dzlałaJ!lcych na
pnedwko
pokoju,
rze<S obrony
!I ezlonk&ml
two.Inte nUlde&mej
Kongresu USA, którym towarzyszy.
la grupa wybitnych amerykai\sklclt
uczonych I ek"Pertów•

A Se·k retarz generatny W5PR ;Ja•
w poniedziałek
nos Kadar przyjął
pt"eczłonka Prezydium KC KPCz
Lubomira Szt~ugala
m.le·r a ,CSRS
przebywającego z przyjacielski\ Wl•
zyt" w Budapeszele.
A W przeddzle6 I rocznicy 8mlercl Władysława Go.mułki 31 sierpnia
na Cmentarzu Kr>munalnym n:i Po·
Wl\Zkach przed Jego grobem zlotone zostały wleAce I wiązanki kwlatów,

A Społeeze6stwo Wysp JtanaryJ.
sk:lch protestuje pn:eclwko wielkim
·manewrom NATO „Ocean safari",
I
które rozpoczęły się 31 111.erpnla
maj" trwaó do 16 wrz'#nta.
A 28 osób zgłńęlo, a tł sostato
rannych w wyniku· katastrofy dro·
!l'owej, która wydarzyła się w niedzielę w Jed7'ej z zachOdmich dzielnic Blo de Janelro.

A W poniedziałek w reJónle it'YI•
PY Honsiu rozpoczęty clę manewry
sil powletrzn~ch Stanów Zjednoczo_
nych I Japonll.
elektrowni
zarząd
A Centralny
brytyjskich wydał w nlątek decy_
zJę o czasowym zamknięciu !edite·
w
go z % reaktn.r6w atMnowych
elektrowni Wylfa na wyspie Ang!essey w -płn. Walii .
Pnyczyn" tej decyzji była awaria reaktora.

A Stratntcy bra'zyllJslde.go więzlen.la Frei Canaka w pobliżu Rio de
nad
.Janeiro zestrzeltt! w niedziele
więzieniem helikopter t udaremnili
odbywającym tu kare przestępcom
kolejną

próbę

ucieczkł.

A 32-letnt Mordechaj WanUllU

Izraelski technik oskarżony 0
Dienie tajem.nłc nuldearnych
la - uzyskał nomlnacj 11 na
data do Pokojowej Nagrody

uJaw1ZraekandyNo·b la.

pasateraml na pokla.
A Z ł50
-c
dzie wypłyn!lł w pondedztałek
Gdyni flagowY statek PLO „Stefan
fi d
si
Batory" ud J
or Y norę na
a ąc
weskte.
" A W niedzielę w nocy, w wiosce BaQyronan w pobll:l:u Cookstown,
80 km na zachód Od Belfastu nleznani sprawcy zastneMlł kolejnego
królewskiej połlcjl
funkcjonariusza
Ulsteru - n.uc.
A W poniedziałek w szp~talu po.
lotniczym w Liverpoolu zmarł lł
statnł z słedmliJ:raczk&w, które·pftYS'Zły na łwlai 111 sierpnia.

r~~~~~~~~~--;~~~~~'ii:eii;;'.i'ł;;:"'d;;;;;;;;;;-;;;:::J::~el:a:l:a.:-;;;;:;;c;;;;&";;;;::-;;v;~:JJ';l'U~-P-e_:a~~~~~~~~~~~~-.opr.
Redaktor depeszowy
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teeJinlcnny RYSZARD PERCZAK

peB

Tkanina z„Alb( kandyduje
do ·złotego Medalu Lipska
(INFORMACJA

~·

)•
)

WŁASNA)

W tradycyjnym konkursie o Zloty Medal Lipska kandydu-

ją -

zgłoszone

przez łódzką spółkę „Textillmpex" dwie
tkaniny. Jedna z nieb to wyrób łódzkich Zakładów Przemy9la Bawełnianego łm. Armil Ludowej ,,Alba". Tkanina deko. raoyjna o nazwie ,Jwa'.' jest swoistym szlagierem l')'nkowym,
lddry podbił serca edonk6w komisji, ocenlaJąeycb w:vroby zgło
szone do konkursu. Drugim artykułem jest tkanina wełniana
& rennmowanego zakładu z Bielska „Merllana'\
Złote medale są przyznawane zarówno podczas wiosennej,
jak l jesiennej edycji Międzynarodowych Targów Lipskich najbardziej liczącej się lmprezy handlowej w krajach soefallstyczn:vcb. Tekstylia wystawiane aą zwyczajowo w najwięk
szym domu targowym na świecie - położonym · w centrum
Lłpska Ringmessehause. Obok znanych koncernów tekstylnych świata obecne są. I dwie łódzkie spółki - „Textilimpex"
i „Tricot". Targi trwają. od 6 do 12 września br.
(Z. Cb.)

lG P

TP R li

'381 HZ
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AIDS w ofensyvv:ie Więzienną samowola
W

Jugosławll

wprowadzono o- opisem objawów choroby. W starbadanie krwi dawców szych klasach szkół jrednich od
w celu wykrycia wirusa AIDS.
nowego roku .szkolnego wprowadza
się specjalny cykl zajęć dotyczą
Co roku do Jugosławii przyby- cych zapobieganiu AIDS.
wają miliony turystów zagranicznych. Równiet Jugosłowianie częs
to wyjeżdżają za granicę. tJ niektórych z . nich wykryto już wirusa AIDS.
Potencjalne niebezpieczeństwo stwarzają również narkomani, któeych liczba wynosi ok.
10 tys. Według danych związkowe
Z sondaży opublikowanych w okko Komitetu ds. Pracy. Ochrony resie wakacji wynika, że FrancuZdrowia I Ubezpieczeń Społecznych, zi nie przejawiają zbytniej chęci
wirusa AIDS wykryto w Jugosła do pracy, czego dowodem jest mawii u 377 osób.
Ośmiu chorych ła wydajność
pracy, wynikająca
zmarło,
a 4 jest na krawędzi również z niewłaściwego zatrudnieśmierci.
nia. Norma 1500-1600 godzin pracy w skali rocznej stawia Fran„Nasi lekarze pisze dziennik cuzów daleko w tyle za Japończy
„Borba" zdecydowali się nie kami. Amerykanami oraz zachodniczekać, aż AIDS przekształci się mi Niemcami stwierdza autor
w masową epidemię". W kraju utworzono pięć ośrodków wyposażo
nych w najnowszą aparaturę. Oś
rodki te zbierają wszelkie informacje dotyczące AIDS, sprawują
kontrolę nad chorymi, podejmują
działania profilaktyczne. Czerwony
J. Nlozypor.ow!cz
- Czyściec,
Krzyż opublikował w wielkim naWUt. 1987, s. 113, z2 180;
kładzie broszurę ze szczegółowym
J. I. Kiraszewsld
U babuni..
bowiązkowe

Jak

=• --

: «

--

cJeczJcJ do Orezrui" wg. tekstów
Joanny Salaman..
22.10 Sluell.ajmy
razem. 23.00 Jerzy Sulima-Kamiński:
PROGRAM I
„Most królowej Jadwi,g1", 2s.20 Mu.
11.00 Koncert.
U.S7 KOIDU"1iklllty. ZY'ka naszyell cz.asów. :w.oo Glosy,
11.59 Sygnai czasu.
12.os Magazyn instrumenty , nastroje. 0.50 Mlinl.a.tu.ra
1n.llormacyjny. 12.30 Muzyka.
!2.45 literaioka. 0.55 W.lad.
Rolniczy kwadrans. 13.00 Komuni«aPROGRAM W
ty. 13.05 Rtc\lo kierowców.
13.30
Slyn,e miniatury poJslde. lf.00 Wlad.
IO.SO „Sylwetk.I" &ud.. K. BteH.0!5 Magazyn muzyczny 16.00 w1ad.
16.o.; Muzyka I a.ktualnośc:i.
17.00 teoklej. u.oo .Jaiz lat BO-tych. I t.33
U.40 Gw!.aZda
Ten stary dobry Jazz. 17.30 Zapra- Szlachetne zdroWie.
Czeeł&w
Niemen. 11..50
azamy do myalen1a. 17.50 Kto
tak tygodnia plęk
e gra:
Ryszard Syghowlcz. L. Guetlko: „Węgierski da.ktor Fau18.00 Wlad.' 18.05 Sprawozdanie
z stus". 12.00 Serwis Tró}ki, 13.00 T.
manifestacji pokojowej w Oświęcimiu. Berger: „Maty Wielki ezłowlek". 13.10
18.20 Konc:ert dna!. 19.00 Magazyn in· Powtórka z roz.rywkl. 14.00 Koncert
formacy1nY. 19.25 Chwila muzyki. 19.30 polski. 15.00 Serwis Trójki. 15.05 Roc.
Muzyk.a rozrywkowa. !9.40 Transmi- kowe archiwU.m. 15.40 Wieczory t>O18.00 za.pras.za.my
sja z manifestacji z okazji między ezji w Strudze.
narode>WP~o dnia
walki zw. zaw. o do Trójki. 19.00 P<> ścieżka® legen19.30 Troehę swingu.
19.30
pokój I oowszectme rozbrojen1P w dy.
Guerlro:
,.Wę$let'8kl
doktor
Zamościu. 20.30 Koncert życzeń. 21.00 L.
20.00 cały
ten
roak.
Komunikaty Tot.atlzatora. 21 o; Kro- Faustus".
Warsztaty
literaekle
nlka s!)<>rtowa „ :bl.30 Klasycy operet- 20.ł5
"rowadzl S TreuguU. 21.00 capella
kl. ia.oo Wlad. 22.05 Na różnv<-h tn
stru111ent11.o:!h . ~2.15 Wieczory ch<ip1 Sabarla gra Vivaldiego 2'!.~ Kslątka
Mlros?aw żuła'W!łkt
nO,,,,,.klP 23 .on D1!1>nnik. 23.30
Dla •vitodnla:
Ostatnia Europa". 22.0I 24 godziny
tyoh oo nle lubią roeka. 23.55 Wierw 10 minut I Inf sportowe.
2<'.!.15
sze Paula Celana.
~nlewa~ ooezie. 22.łS PosłUchat' warto. za.oo Onera ty~O<lmla: Glu&enne
PROGRAM U
Verdi . -· .Bitwa Pod Le.mano". :t.-1.15
u.oo ZawlfUAI po iedena.MeJ. 1po Czas rP1ttksU. 2'3.50 Mloh.al BuJh.al\IIuzyCJ.<~.>' non stiop.
12.ou Recital kow:
.Fatalne jaja".
t:nvpumw„iu. 12.i<> ~ a.-cn1wu.;1 poi
eldei:o Jaz.z.u. 13.00 W1&0.. 13.0~ serPROGRAM IV
wis informacyJnY {L). ia.1u .~unk.
tY w111zerua• - komenwrz "ana dą.
blllsluego 1t.1. 13.2U 1'ape1~ &-'oaoala
10.00 „Przed
pierwszym dzwonoraz pon.rety
tworcow ludowyco. kiem". 10.30 Jim Morrison - poeta
l.'1.30 ł'iesnl il WOJny ŚWlilLOWeJ. J4.0U I muzyk. u.oo Dom I świaił
Muzy~ny
,reans w.mowy. ~.oo Pa- mag. w opr. WaiildY Sudnllt. 12.0i}
mJętn\.ló ' wswm.ru6n1a. .Wlli„ lc'a1- Wtad 12.0$ Piosenki, zwyczajne IUclZmer wspomJ.nA~. 16.00 Oilei.a, sty
kle sprawy. U.30 .,W .Jezioranach"
le. epoki. 16.5() J. Jones: „Cknka
ode pow. ra-dlowej. 13.00
Dla
czerwona lima ·• 11.00 Wlad, i;.o~ :lzlecl: Piosenki na powitanie szkoRozwiązanie z;agadkl wuzyczne,j 1L1. ły. 13.ZS Chopin w Wiedniu.
a.M
17.19 Aktualności dnia 1L).
17.30 Popołudnie Mlodyeh Słuchaczy. 11.00
Piosenki oned pierwszym
dzwon Wtad.
17.05 Symfonika klasyków
klem (L). · 1~.w
„Ciepły obowwy wledeńsldoh.
17.55 Widnokrąg
dom" - aud. 11..1. 18.lłl Wiei.ka fan- .Spotkanie z
westerplatczykami".
tazja na tematy pleśni polskicn 1LI· 18.25 Czas zbierania myśU - cz. I
18.30 Wakacyjny Klub Stereo. 19.SO Tealt I piosenka studencika). 18.SO
W\ec-.ór w fllharmonll
X:Xll Mię- Dziś oyta.n le. dz1~ odpowledt
dzynarodowy
.Fe.stlwal
Oratoryjno- ,Jetdllmy bezpiecznie"
qud. z
Lant„·ow·
.Wratislavia cant ans". telefon. udziałem słuchaczy t<!I.
20.00 Aud. Uterac!U
ew przerwie 14-72-71. 19.30 Wlad. 19.35 Lektury
kon<."ertu) 'l0.10 Wiad, ew przerwie). Czwót'kl: Henryk Janczewski - .,Ca.
20.15 Wlec:zorne refleksje (W przer- le życie z Warszawą". 19.45 Nie tylwie).
20.20 Wieczór v fllharri ~ n · t ko ballada 20.lft Wleoz6r muz:v1<j
cz. II . 21 20· Ot'I ragtlme'u
do myśl1 - , .Wrzesień". :11.35 Chwila musw· 1;1u
21 30 I.OO Wieczór literac- wid. ?Jt.40 NURT:
aud. tnaug.urako muzyczny, 21,30 lllai;iranle wieczo- cyjn.a. 22.00 Album płytowy. 22.110
ru, 21.40 Teatr PR: „Not.atkt z wy- Radolkmnnuter noo - cz. 1. 23.30
Wl~d. 23.35 Radlokom!)Uteor nocą
ez. n. ~.50 Melodie na dobr4'noc.
WTOREK, 1 WRZESNIA

. W dniu 30 sierpnia 1981 ~oku.
tmarł w wieku 76 lat. nasz ukochany Mąt, Ojciec I Dziadek
Dnia

S

miarł,

+

29 sierpnia '
1987
przefy.wszy lat 77

P.
ł.

BRO'\l'IStAW
KUZA.~SKI

A.lOJZV

mlstn rzetniczo-wedllnlankt.
Pogrzeb

1 wnełnia

Pogrub

20NA,
WA

się w dniu
br . (wto.rek) n ir;oozt

COR!O

zn~C I

+

P.

ZAWlśLA!C

odbędzie

się

w du.tu

I września 1987 roku (wtorek) o
~ 01hln1„ tS na em enta rztt Manl:t,
o ~ zaw1adam!aJlł pogrątone

odbędzie

tł- na cmentanu ~w. Rocha
na Radogoszczu . o czym zawt"""
rnlafa poęrazeni w· smutku:

ole

roku

"'

~lehoklm

bólu:

ŻONA. DZIECI.
WNUCZĘTA,
SIOSTRA I POZOSTAŁA RODZINA.

SYN. •YNO
WNUCZKA.

<<

półki

11. 324, zl 370;
w moim losie. LSW
1987. s. LM, zl 220;
B. Buśko, J. $1iwleńsld - 1000 słów
o komputerach I l~nnatyce. MON
t987 s. m. zt aoo;
WLtt. I 98'1,
Ojczyzna

A. Ugook:I - Czy Istnieje fotografia socjologlcz.na? WL!t. 1987, s. 132,
zł

220;

W dniu

zg sierpnia 1987

przeżywszy

S.

+

W dniu fi sierpnia
przeżywszy lat

roku

unarł,

58 lat

S.

P.

z domu KARNJSZEWSKA.

2 września

odbędzie tlę
br . (środa) o

n~

CORK.A

z

P.

pt. „Leniwa Francja", Victor Scherrer. Tym samym potwierdza opinię premiera Jacquesa Chiraca, że Francuzi za mało pracują, co jest przyczyną
op6tnlenia
Francji w wielu dziedzinach.
Z
drugiej strony,
nie brak głosów
podważających te opinię i wskazujących,
że rzekome
„lenistwo"
Francuzów wynika z niewłaściwe
go zatrudnienia.
W sondażu opublikowanym przez
dziennik „Le Figaro" 47 ankietowanych przyznało, że Francuzi pracują za mało. 40 procent nie ma
zastrzeżeń co do jakości I wydajności pracy swych rodaków, jakkolwiek pracują oni mniej niż Japończycy
czy Amerykanie, natomiast więcej nit Włosi.
W ramach zmian ustawodawstwa
socjalnego we. Francji od 1982 r.
obniżono tygodniowy
czas pracy,
co - jak wykazały wyniki ankiety narodowego ur:r.ędu statystycznego i badań ekonomii (INSAE) pozwoliło Francuzom zarobić „pół
godziny''.

9.30
9.35
10.00
10.10

„

~

godzinie

Z

głębokim

talem

tegnaJlł

"to:

ZONA l CORKA z ROD'ZINA•
ML

O.JCEM

W dniu ł wrzełnla t98'J roku mija plerwha bardso bolesna Mcmlca śmierci nasze)' ukocbaneJ C6rk1
•

'-

mgr DOR·OTV

z głębokim talem nwładamla·
my, :te w dniu 30 5lerpnta 198T r,
nasz ukochany
Mąt, Ojciec, Te6e l Dziadek

Z głębokim talem zawiadamiamy. te w dniu U 'lerpnla t987 r„
po kr6tJdej I clęłkleJ chorobie w
wieklł Il lał, amarl

ł

.

P.

talem I

Wyprowadzenie

P.
żVRKOWSKIEJ-FITZ

zwłok

tarzu rzymskokatolickim -

z decnją MiniKomunikacji o likwidacji najbardziej nierentownych odcinków tras kolejowych (nQll'malnych i · wąsko~
torowych), od dz.iś uwiesza
się przewozy pasażel'$kle ko-r

leją tzw. dojazd;>wą w relacji Wieluń - Praszka (~k. 30
km). Obsługę ruchu osobowego na tej trasie przejmuje

ł

(lłroda) o godz.
1 ::ewie, Zrospaezentt

br.

U

1

Dziwn~·ITli

Zł

w dniu I wrze§nla
kaplicy cmentana komuoalneco na Z:i-

llnlę

i'lrogami

chodzi

czasami reforma.„
(ab)

GOSPODARSTWO, budynki; „Żu•
ka" po remoncie - sprzedam.
34-11-18 po 18.
5238 g-E
AKWIZYCJĘ przyjmę 43-94-70 (po
15).
.
5210 g-E
„VIDEOTON" - sprzedam. 43-20-25.
5241 g-E
POLONEZA (1980) sprzedam.
115-10-84.
5211 g-E
DACIA (1983) sprzedam. 5lH3-lla.
5212 g-E
„ŻUKA" sprzedam - zamienię na
„126p". 13-10-96.
.
5244 g-E
TELEWIZOR
kolorowy japoński
wielosvstemowy
sprzedam.
51-815•20.
5216 g-E
INSTALA TORS'l'wo aanftame l
gazowe. 87-49-00 Sobczyk.
!1247 r:?-E
NOWY namiot „Hel-4" spr;,,edam.
5289 g-E
55-72-74.

Rozwiązanie
krzyżówek
Z · DNIA 1S 81EaPNIA

DB.

POZIOMb:
Malwel'Bacja, ltodOła,
e!lg. trojak, ka•rton, Aza, lwa, kolas.a,
kartka, wir. rea,ktor, koniunktura.
.PIONOWO:
Mul.at, Leiiko, 'ttola,
szop, cza.ta. ate~. pagin.a, Rej, Jan•
da, kania, kanak rower, rak skj)•
wyt,'

Uryk,

abaka, Baku.
Nagrody

szron.

Artek.

kslątkowe

Turku,

wylosowali:

Frelenberg, Lódt, ul. Jó.
ze!a 3/11, Małgorzata BRZEZINSKA,
Lódź, Ul. Brzechwy 9/45,
ZO!UI .ll.YSlCKA, Lódż , Ul, Plotrll:ows:Jea 128/3,
Mlrosl.aw LAJSZCZAK, Lódż,
ul.
Bożen.a

·.ruwlma 86/15, Barbar.a LITWI!SSKA,
Lódź, ul. l1 Listo pa aa 13 /~. Ja.n KON OPSKl, P!ot.rków Tryb, Ul. Górna
22/5, LąJ.za KASPRZAK, Lódź, Ul,
Mara.tońska 27 /07. Odbiór ltS!ątek w

DNlA Il 81EBPNL\ BR,

POZIOMO: Wapno, ka.dra., Chełbia,

Pogrzeb odbędzie
się
dnia
2 wrze~nla br. (łrodal o "odzlnle
12.30 na cmentarzu rzymskokato·
llcklm na Zarzewie.

PIONOWO: Winda,
parol, ocl~.
Leoh!a, zbroja, Ję.akao, derma, Am3tl. tluszcz. amarant, kLawlsz,
pro-

bawetn1anego.

tra, etola.

test,

naraz, biwak,

osocze, cytat,

Doły.

ster·

własną

prze-

mysłu

ROD'ZINA

Amado, abaka.
Listę

baton,

Aurora,
Altaba, &adze,

nagrodzonyd\ podamy

n.Mtępnym

Z głębokim talem
anarł , przety.wszy

adept,

rozwi-TM\Su.

przy
(lta)

zawiadamiamy, te w dnia 30 sierpnia I9ST roku
OJelee

lat 90, nasz ukochany Mąt 1

ł.

+

P.

KAZIMIERZ OKSZA-STRZELECKI
BYŁY

NOTARIUSZ.

na•t4Pł

Pogrzeb

odbędzie

się

na Starym Cmentar:su

IONA, DZIECI I BODZICB

KO.DZ!Cll

utrzym:-·wać

(ka)

WŁńKIENNIK,
długoletni pracownik

P.

zwłok

PKS.
Utrzymanie linii autobusowej będ~e znacznie tań~;e
niż kole-jowej, w PKS nie spodziewają się jednak, iż będ1lie
to połączenie rentowne (podobnie jak nie jest takim zde:cydowana więkuość · pasater. skich kursów autobusowych)
Dlateg0 kolej zdecydowała się
przez rok pokryWać r6±nicę
pomiędzy
kosztami utrzyrrui··
nia linii a WpłYWami oochodzacymi ze sprzedaży biletó'1'1.
PKP bardziej opłaca się bowiem płacić „Pekaesowi'', nit

„.z

RODZINA

te w dniu

związku

Nunnt. karta, ochron.a, atlas, okapi,
nabab. - mur.a·w a,
amatOl',
Rawel,
Szkap.a opiłek, za.kon, czat.a, szata,
Kordoba, trema. Diana, barszcz, te-

były

nastąpi

szlaki

sekretariacie naszej redakej1.

INt.

ANDRZEJ PLUCll\ISKI
Wyprowadzenie drogich nam

P.

żelazne
W

RZEftECKI

w dniu 2 września br, (łroda)
o
godz. 13.30 z kaplicy na cmen·

roąa~ sawła4amlamy,

ł.

+

Się

BOtt:~łAW

P.

pnia 191T r. qlnlll łmlerci" t.ragłczn", pr1etyw11y :i:aledwle za lat,
naa'I najukocba6.ny ~. Syn I Ojciec

ł

VV .Jej Intencji w dniu 3 wrzełnla br. (czwartek) o gods, I rano
w kościele Naiś.,..łętszego Serca .Jezusowego przy ul. RetkłńskleJ 127
zostanie odprawiona msza święta, o czym tyczllwycb .Jej paDllęcl
zawiadamiają I o chwilę wspomnłenla prOSZlł.

+

LAT tT,

MATKA, ŻONA I NA.JBLd:·
•ZA RODZINA.

clęboldm

ł.

TADEUSZ
•ORNATOWSKI

Pogrzeb
odbędzie
etę
dnia
1 wrze8nla br. (wtorek) o godz,
18 w Pa'.bianlcach z kaplicy cmentarza parafialnego przy uL Klllń
skteco. W smutkU I rozpaczt poiostalllt

Z

ł.

zmarł

•

Kurczą

sterstwa

Domator
Domowe przedszkole
DT - wiadomośel
„Pod wiatr" (9) - serial
prod. australijskiej
UU~ DT - wiadomości
16.25 .,Krąg" - magazyn harcerzy
16.50 Dla dzieci: „Cojak" - teleturniej
17.15 Teleexp1ess
17.30 Wspólna Polska - wspólna
sprawa
17.50 Telewizyjny film dokumentalny - „Okiem ukrytym"
18.30 Diagnoza
18.50 Dobranoc . ,Przygody zają
ca Poziomki"
19.05 Spory (wrzes!ed 1939 r.) program publ.
19.30 Dziennik
20.00 ,Pod wiah (9) - ,,PrzyjaSkończyły tlę wakacje l opustosza1y plste nad Bałtykiem.
ciel farmera" - serial hisFot.: R. PERCZAK
toryczny prod . australijskiej
20.50 Konrerencja Prasowa rzecznika t"adzlecklego MSZ t
rzecznika rządu PRL
BOAZERIĘ montuj~ 87-59-29, Wojt21.lll „A lato było piękne tego
czalt.
20743 g-E
roku„ ." -- wrz.esień 1939 r. SPRZEDAM działkę budowlaną SiI
•
wczora1• zg1oszeme
w polskim filmie
kawa. TeL 32-76-78; 32-20-33.
22.20 Telewizyjny informator WY·dziś
20734 g-E
dawniczy
„SCHNEIDER 6128 K" sprze_.OGŁOSZENIE
22.40 DT - komPntarze
dam. 36-08-54.
20713 g-E
.
.
TELEWIZOR kolorowy „Ei"
aprzedam. 36-72-37.
20706 g-E
PROGRAM li
BARAKOWOZ - kupię. 33-46-17. POMOC bufetowej - sprzątaczkę,
pomoce kuchenne
zatrudnimy.
20663 g-E
„Bar pod Dzikiem • Smardzew 17.
17.30 „102" - magazyn kultural- OVERLOCK
przemysłowy
pilnie
Możliwość zamieszkania.
no-muzycznv
kupię. 51-02-02.
20660 g-E
18,l)O Wiadomości C4)
5267 g-E
WIERTARKĘ - sprzedam. 43-28-93.
„126p"
- odbiór natychmiast za18.30 Studio sport - mistrzostwa
20694 g-E
świata w lekkoatletyce
mienię na większy. Tel. 86-57-55.
MURARZY, emerytów, absolwen19.30 XXII Festiwal Oratóryjno5270 g-E
tów ZSB - zatrudnię na stałe,
Kantatowy
„ Wratislavia 84-62-33
Irlandzki szczenięta
(10-16).
20673 g-E SETER
sprzedam. 55-47-04,
15256 g-E
Cantans"
SOLIDNYCH glazurników za20.20 Plus - program medyczny
NOWO otwarta cukiernia zatrudni:
trudnię. 32-37-91, do 16.
20.50 Historia w formacie lOX14
cukiernika, ucznia. Anczyca 8/10:
.
20693 g-E
- widowisko publicystyczne DO seycia toreb - zatrudnię. wieczorem 48-22-10.
5252 g-E
21.10 Polak na wakacjach
74-15-04.
20687 g-E .RUBIN 714p" - sprzedam. Os21.30 Panorama dnia
sowskiego 4/30.
5251 g-E
DO szycia odzieży (teksas) - za21.45 Adaptacja - wielka literatrudnię.
Kryształowa
18, tel. SZWACZKĘ (najchętniej rencistkę)
tura rosyjska - „Wojna i pozatrudnię
w
pracowni
w
Olecho20649 g-E
55-13-45.
kój" (1) - „Andrzej Boł STUDENCKIE małżeństwo poszuwie. 78-84-68.
5223 g-E
kodskł"
kuje mieszkania na rok. Listy Nóż krawiecki, pionowy kupię.
22.50 Nieznany
front mag.
tel. 86-27-36.
5217 g-E
20683 Biuro Ogłoszeń, Piotrkowdok. (L)
ska 96.
ZAKLAD
gastronomiczny
w Kar23.115 Wieczorne wiadomości
KRAWCOWĄ rencistkę zatrudpaczu sprzedam, tel. 896.
nię. 51-61-68,
20682 g-E
5219 g-·E
LISY srebrne kurtka, sprzeNaszej dro.głeJ Koletance
)
dam. Lódź, Armil Czerwonej 11 SZWACZKĘ - pracownia Tuszyn
m. 191 po 18.
20648 g-E
- przyjmę. 48-11-24.
5248 g-E
DB
OVERLOCK „Calanda" nowy, biur- LOKALU
na krawiectwo (Bałuty)
ko sprzedam. Syrenki 10/2, bl.
poszukuję. 74-82-25.
ELżB·l•ECl·E FIGAS·
308.
20678 g-E
5246 g-E
.. NEPTUN" nowy, „Ametyst"
POWAJBO
sprzedam. 74-54-09.
2064!1 g-E .. ELEKTRON" kolor: namiot trzySREBRNĄ wieżę (szuflada) - gwawyrazy
głębokiego
współczucia
osobowy - sprzedam. '1'4-02-23.
rancja - aprzedam. 51-3!!-67.
1 powodu łmlerel
15236 1-E
20677 g-E
„ELEKTRON
280" sprzedam. KIOSK z lokalizacją
BRATA
wciąii:arkę
Rydla 7A m. 72.
20643 g-E
budowlaną sprzedam. 48-65-97 (po
1kladaS111
POMIESZCZENIA na cichą pra5208 g-E
15).
cownię - poszukuię. 81-39-38, po
gmROWNIK I W!!POŁPRA
16 (Górna).
20674 g-E
COWNICY 11 I KLINIKI CHOROB WEWNĘTRZNYCH AKASPRZEDAM a-tygodniowe owczarZ głębokim talem zawladamł:t
DEMJJ MEDYCZNEJ w LODZI
ki niemieckie. Sienkiewicza 27 m. tnY,
w dniu 10 sierpnia 1987
23, wtorek 8-14.
20727 g-E roku te
zmarł w wieku lat n nasz

....

władz wlęztennyetl

postępek

Gravetta jako
„nieodpowiedzialny akt oflcJalnego
przedstawiciela
organów ocbron1
prawa".
Motna by to uznać za Jednorazowy, samowolny wybryk ekscentrycznego azeryfa, gdyby nie to, te
nie był on pierwszyi;i;i przedstawicielem lokalnej
władzy,
który
wpadł na ten oryginalny pomysł.
Jak pisze agencja AP, podobny
sposób pozbycia się 16 widntów
zastosował
(z dóbrym skutkiem)
poprzednik Gravetta w 1981 roku.

PROGRAM I

LUCJAN ZGID

Pogrub

określił

TELEWIZJA

ł.

odb11dzle się w dniu
wrze.śnla br. (środa) o codz. 12
z kaplley cmentar11a komunalnego - Zanew.

w dniu

cmentarzu n:ymskok'łto
llcklm pod wezwaniem MBN Po·
mocy przy ut. Szczecińskiej.
13.30

roku

ZBIGNIEW
WOJCIECH'
FIJAlKOWSIG

ZOFIA KOTAS
Pogrzeb

+

1Bł7

n

federalnych •
Przedstawiciel

książki

Brat I Wujek

zmarła,

wor"dnośet chciał poz~ etę Idopotu I rzuclć go na barki włada

Francuzi

pracują

l księgarskiej

--

·~

Ich łaAcuchaml do dney
przed więzieniem federalnym. VI
taki spoaób gor11W1 1tratnlk pra-

.,.,,,,,..„„,,,,,,,,,,,,,,,,,„,,,,,,,,,,„„„„,,,,,,,,,,,,,,,,,,.
•
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F.11
:: ,I

przykuć

Kiedy
wł~ienie w mlasteczkU
Pulaskl okazało 1lę przepełnione,
miejscowy szeryf Carrol Gravett
postanowił wysłat! 110 Wtęml6w do
okręgowego miasta
Paln-Blu!t l

Pocr"tenl w nnu.tku:

dnia t

wraełnla

rzym.-kał. pl'lł)'

br.

(ClłWartek)

ul. OcrodoweJ,

o godz,

1ł

'

IOMA, COBKA, t:n;C l POZOSTALA RODznfA

-.

J

DZIENNIK l.ODZKI

•r :zoi (Uill)

I

Przed pierwszy m dzwonkie m
Po wakacjach pozostały
juł.
tylko wspomnienia, a przed na-

szymi milusińskimi kolejny rok

P

~

~
~

~
~

'

<
<
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wytężonej szkolnej
pracy. Programy
nauczania
zostały
wprawdzie nareszcie nieco „odchqdzone", nie znaczy to wszakże, by uczniom ubyło lekcji
l
obowiązków. Ale teraz zapewne
łatwiej będzie im podołać.
Nie ubyło natomiast
pruy
nauczycielom. Wraz z podwyiką uposażeń dołożono im· proporcjonalnie zadań dydaktycznowychowawczych. A przy
tym
placówki oświatowe dosłownie
rozsadza nieustępliw:v wyż demog1·aficzny, zaś przepełnienie
klas nie ułatwh1 prowadzenia

rogram jest zarysowany , wola wyJsc1a z kryzysu też,
a jedna k wciąż widać objawy dreptania w miejscu.
Prof. Antom Rajkiewicz,
dyrektor Instytutu Pracy i
Spraw Socjalnych, członek Rady Konsultacyjnej w rozmowie z And r zejem
Małachowskim
stwierdza na łamach
„PRZEGLĄDU TYGODNIOWEGO":
- „Tylko popatrzmy co się stało w strukturach władZJ' w
Zwl~zku Radzieckim i u nas. Aparat biurokracji centralnej
pozostał u nas nie zmieniony. Następowały tylko pewne przesunięcia. Ta cała grupa nie czuje się zagrożona I wobec tego stan obecny jest dla niej wygodny. I to jest moim zdaniem poważny hamulec przemian. Ponadto u nas w ostatnich lalacb powstał system uldadów personalnych I wzajemnych świadczeó rozmaitych ins tytucji, brakuje natomiast współ
działania ua rzecz rozwiązywania problemów społecznych. Isinieje prymat ro<!wiązywania interesów osobistych poprzez ~
układy oraz Jednoczesna stagnacja w tunkcjonowaniu aparatu admin istracji władzy państwowej.
A teraz doszła kolejna rzecz • •Zapowiedż reformy centrum
stworzyła atmosferę ustawienia się do przewidywanych zmian
i w efekcie aparat tc11 traci chęć na zajmowanie >ię Pl'Oblemami bieżącymi, a jeszcze bardziej perspektywicznymi. Bywa
więc, że trudno wydusić jakl\ś decyzję czy zajęcie .d anowlska.

zajęć.

W tym roku szkolnym, w województwie łódzkim 13
tys.
nauczycieli pełnoetatowych i 4
tys. zatrudnionych w niepełnym
wymiarze godzin uczyć będzie
I wychowywać podad 222 tys.
dzieci I młodzieży. N a każde
go pedagoga przypada więc nie-

(.„)

-

Brakuje nam przede wszystkim stanowczych przekładni:
kompleksowości a więc elimino-~ wanie dysproporcji między postępem w życiu politycznym a
( zastojem w gospodarczym I społecznym oraz po trftcie
prowadzenia tego wszystkiego przez ludzi kom1 wreszcie ł l.. petentnych."

< trzech K: konsekwencji,

~

łódzkie przedszkola - ~uż tradycyjnie - nadal będą przepeł-

nione, najbardziej w kraju.
W 200 łódzkich szkołach podstawowych uczyć się będzie I
wychowywać w roku
szkolnym
1987-88 łącznie 126.400
dzieci,
prawie o I tys. więcej nii w

:).·~

."

WLADYSLAW JONIKSZ: - (.„) Przygotowuje się obecnie
pl'Ojckt przebuaowy centrum,
który zwiększy operlltywność
i skutec.mość tlziałania adminibtracj1. Ubecnie w 1·ządzie istnieją ró:tne struktury, między innymi komitety, komisje, ra-

formułują nie tylko robotnicy, lecz i ministrowie. Sądzę więc,
łe konieczne są pewne działania wprowadzające większą ja-

i ·

sność w kwestii odpowiedzialnośei poszczególnych członków
rządu. („.)
STA~lSLAW lfIAJEWSKl: („.) powinnismy zrobić wszy~\'ko, a11y jak uajszybcteJ unrcbami · mechani'an odpowtedzialności parlamentarnej. Społeczeństwo nie oczekuje .i.x.
„,„,'\f' tum1... • •
strów, ale dobrego rządzenia i efektów w postaci poprawy
warunków bytowania."
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więcstruktur
posłowie dostrzegają z pilną
potrl.ebe
centralnym;
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a rto dodać, że sekretarz generalny ' Towarzystwa „Polonia" - Józef Klasa, zapowiedział c:zęstsze kontakcy
z Polonią radziecką, która m .in. w p~zyszłym roku
weźmie udział w igrzyskach sportowych młodzieży polonijnej. To także następstwo pieriestrojki.
A w krakowskim „DZIENNIKU POLSKIM" Bruno Miecugow. zresztą satyryk. dokonuje całkiem trafnych porównań i
spostrzeżeń;
„Na całym

chyba świecie Istnieje pisane lub zwyczajowe
prawo do pełnej niezależności i swobody postępowania we
własnym domu. W miejscach publicznych c:iy w zakłada®
pracy ludzie skrępowani są wieloma zasadami, regułami postępowania, pnepisami. reżimem
technologicznym, regulaminami itp„ które ściśle określają co należy robić, a czego czynić nie wolno, jak się zachowywać a czego się wystrzegać.
Za nieprzestrzeganie tycb reguł grożą różne mniej lub
bardziej przykre konsekwencje. O siebie w domu natomiast każdy ma prawo swobodnego - oczywlgcle w miarę decydowania o wszystkim, sam sobie ustala zasady I resuły

postępowania.

~

.!

Na po11ad 86 tys. m kw. swoją oferzaprezentuje przemysł kluczowy m·aszynowy, chemiczny, meblarski. odzieżowy, dziewiarski
spółdzielczoś ć pracy.
rzemiosło. jednostki zrzeszone w
spół
dz i elczości
inwalidów,
niewidomych,
„Cepelii" a także nrzedsfęb i orstwa polonijne. ' po stro"Yfie ' 1rnpui<\cych obecne
będą praktycznie wszystkie organizacje
handlowe, w tym oczywiście i łódzki e.

W naszym kraju swoboda jest tak wielka, że nie ma wię
kszej różnicy między własnym domem a
miejscem pracy.
Każdy sam decyduje, kogo obsłuży lepiej, a kogo gorzej, kogo przyjmie a kogo wyprosi, co zrobi. a co odłoży na póź
niej, ltd .• itp. Nie mają więc racji cl, którzy twierdzą, że nie
utożsamiamy się z zakładem 1=racy. gdzie przyszło nam działać. Czujemy się tam nie tylko jak we własnym przedsię
biorstwie, ale nawet jak we własnyru domu. Czy ło nie piękne?"
·
I jeszcze doniesienie ze „SZPILEK":
„Salmonella polubiła wesela,
l'O zmieniło
dotychC'Zasowe
zwyczaje. Młodzi poślubni\ noc ałt 'ł zaJI\ coraz częściej w szpitalnych łóżkach.''
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Dawna rezydencja prymasów polskich w Skierniewicach zniszczona została w 1759 roku
przez
katastrofalny potar, po którym rozpoczęto Gdbudowę pałacu
według projektu architekta
Efram1a
Schroegera. Takle były pe>czątkl budowy ze•połu
Jl•lacowego, w którym
obecnie m1etc1 się Inst~,
tut Warzywnictw a. Trwa konserwac1a tego z:tbyt
kowego obiektu prowadzona przez łódzki c h konserwatorów. Renowac)I poddane są ozdobne kasetony, medaliony, muszle i wazony. Obecni~ kon•erwatorzy pracu l ą w d a wnej kaplicy (dzlsla I czy
telnl) gdzie zna .I du .J ą sle dwa plafony z 1860 roku
wy konane przez Jana Antonieeo Blanka I niezn·•
nego "'"'"?'\ drugiej połowy XIX wieku.
CAF - A. Zbranleckl

Nowości11 poznańskiej „Jesieni
'87"
je5t promocyjna wystawa sprzętu rehabilitacyjnego niezbędnego dla
dzieci
niepełnosprawnych. Jej celem jest Przedstawienie wzorów sprzętu d(}tychczas
nie produkowanego w kraju,
bl\dź
wytwarzanego w niewielkich ilościach,
często prototypowego. Potrzeby w tym
ukresie są ogromne· i należy tylko
przyklasnąć
Inicjatyw ie
Krajowego
Komitetu Pomocy Dzieciom Niepełno
sprawnym Ruchowo przy ZG TPD.

Towary zaoferowane przez
produ·
centów uczestniczących w Targach Krajowych zostaną ocenione przez specjalną komisję, której zadaniem jest przegląd i weryfikacja wyrobów
pod
względem jakości, estetyki i autenfyczności wzorów.
Przeprowadzony też zostanie konku!"S pod nazwą: „Dobre ładne - poszukiwane''. Eksperci oceniać
będą zgłoszone do konkursu
wyroby
pod kątem
zastosowania
właściwych
surowców,
nowoczesności
rozwiązań
konstrukcyjnych, jakości
wartości
użytkowej. N ie bez znaczenia
będz i e
także poziom wzorn ictwa i estetyka wykonania. Jak sądzi my . przy tak ustawionej „poprzeczce" laureatami powinna
by ć zdecydowana
w i ększość
artykułó w.
Wypełnienie
większości
V..'Ymogów jem przec i eż
codziennym obowiązkiem przemysłu.

Natomiast już w najbliższą
środę
rozpoczyna si ę - tym razem w Katow icach - kolejna międzynarodow a impreza MTP - Sląskie Międzynarodowe
Targi Hutnictwa. Energetyk1 I Metalurgii. Miejscem prezentacji maszyn i
urządzeń
górniczych ,
hutniczych
!
energetycznych będzi e Hala Widowi skowo-Sportowa „Soodek" oraz p r zylegl e
tereny otwarte. Targi
potrwają do 8
wrześn i a
br.
(Z.

Ch.)

•

l

„KllLTIJitZE" ciekawy artykuł Alicji Kos o corocz- ~
\
nych kursach wakacyinych języka polskiego w InstyLucie Ks.itakenia Nauczycieli w Warszawie. PrzyjezClżaią n a uczyciele z Czechosłowacj1 , NRD. a także„.
„ ~ Litews;,;.iej SltR w t~m roku przyjechało do Warszawy "
dwudziestu pedagogów. Głównie z rejonu wileńskiego, w kto- ~·
rym jest największe skupisko Połakow. a co za tym idzie
i najwięcej szliól polskich -! 41! podsta wowycn i 18 ś1·ednich. lt.
W całej Litewskiej SRlt jest ponad 1011 szkół polskich (na ~~.
240 tysięcy mieszkających tu Polaków, z których prawie 90 ~
pl'Oc. język polski uznaje za ojczysty). Są również tzw. szko- ~
ły łączone, w których obok klas z wykładowym językiem roS)jskim, równ.olegle prowadzone są klasy z wykładowym polskim.
l\lówl Auna Gulbinowicz, nauczycielka z Wilna: Na Litwie
są do wyboru tl'ZY rod:zaje szkół: litewska, rosyjska i polska.
Ale bez wiględu na to, którą rodzice wybiorą, dzieci już w
szkole podstawowej uczą się trzech albo czterech języków. W
szkole polskiej na przykład wygląda to tak, że oprócz polskiego uczą się rosyjskiego, w trzeciej klasie wprowadzany
jest litewski, a w piątej język obcy - angielski, francuski
albo niemiecki.''

~<

~

~
·~':

przebu- (

włącznie.

,<
Piln ą. ponieważ nie możemy marnotrawić czasu, któ~~
ry nieubłaganie ucieka. W ogóle czynnika czasu nie
) • dos trzegamy Lflb l e kceważymy. Oto co pisze Anna Strońska w
J ~ „ODROOZE, IU" :
<
„!Uiarę czasu (cudzego I własnego) do perfekcji doprowa' dzill Anglicy. Ueguła z wyjątkami, lecz reguła. Pamiętam dy>~ skusję czterech kolejnych premierów poprzedników pani
>~ Thatcher. Rozmawiali o demokracji. Zasiadłam w fotelu z dłu" ęopisem zeszytem . gotowa do długiego nasłuchu, do cierpli1 < wego notowania. Jednak z czterech żaden nie mówił dłużej
>; niż pięć minut. A .i:daje się - nawl.'t ltrócej. Zostawili mole
), ~
(< zdumioną i rozczarowaną. Otóż w ich państwie obowiązują
>< krótkie publiczne wystąpienia. dla Anglików bodaj:il'! jest naJt l ważniejsze. co premierzy robili dla demokracji, kiedy mogli
U,. robić, niż co o niej mówi~ na emeryturze.
~c
Dla Anglików to mogło być w sam raz, ale ja słuchałam
podług mojego zegarka."

·

większa

~ ~l;;żąRojz~~ią~'::!~n~:ni~od::~~~ie!~f~~~o:~: ~~=~~~reu!a~:cnta~:~ )1~
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8 września rozpoczyna się w handlowej stolicy Polski - Poznaniu
najtargowa impreza,
której celem jest kontraktacja towarów na zaopatrzenie rynku wewnętrznego
w
pierwszym półroczu 1988 r. i uzupełnia
jąco na ostatnie miesiące roku bieżące
go. Weźmie w niej u.dział - na zasadach pełnej dobrowolności - 1.700 producentów i przedsiębiorstw handlowych
z całej Polski.

~~

?

Tłoczniej tei będzie w 28 liceach ogólnokształcl\cych, w których w tym roku kształcić się
będzie 13.500 dzlewtl1.l\t I ebłop
c6w, o 1260 więcej nit rok temu. Przybyło także uczniów w

Potargować

~(

:):1·

.

49 zespołach szkół zawo4owychi
obecnie będzie ich 40·300, czyli
o 3 tys. więcej w porównaniu s
...- rokiem ubiegłym.
Owe dane statystyczne, kt6re
otrzymaliśmy z łódzkiego Ku·
ratorium Oświaty I Wychowania, akłaniaJ11 do głębokiej za..
dumy I niewesołych
refleksji.
Jak bowiem łatwo pollosy6, w
plac6wkach oświatowych łylJr.o
w cląsu Jednego roku przybyło
ponad 10.600 dzieci I młodzleiJ'
- liczba wystarczająca 11.a sapełnlenie
4-5 dutyeh
nk6ł
I jeszcze więcej przedszkoli. A
tyle nowych placówek co roku
nie jesteśmy w stanie budować.
W szkołach I przedszkolach
nadał
będzie więc dość ciasno. Ale za to nauczycieli, jak
wynika s ostatnieto przeglądu
kadrowego, mamy najlepszych
w kraju, najlepiej wykształeo·
nych i przygotowanych do 11.le·
łatwych obo"'ązk6w pedagogicznych. A szkoła nauczycielem
stoi.„
(n)

'

~

(

1

Jesień

1

:~

roku. To kolejna fala wyżu demograficznego daje
o sobie znać. Choć do
końca
1987 roku przybędzie ponad 90
pomieszczeń do nauki, a także
6 sal gimnastycznych i
basen,
w wielu placówkach zajęcia nadal odbywać się będl\ na zmiany,

Co mow1ą
szkolne statyst yki?

o tego dochodzi problem odpowiedzialności ludzi w
centrum władzy. „PRAWO I ZYCIE" drukuje
wypowiedzi posłów na ten temat. Oto fragmenty:
„KRYSTYNA JENDY-JENDROSKA: - Komisja odpowiedzialności konstytucyjnej, któta w poprzedniej kadencji
Sejmu zajmowała się sprawą odpowiedzialności byłego premiera I kilku byłych wicepremierów dowiodła wyrażnie, iż
. p~o blemb od pok'"'.iedzi:"lnościt łnajjwyższykch ślwładz NI ich pko szdcze::!((:
go nyc cz1on ow me
a
asno o re ony .
a przy 1a a;e naliza zadłużenia krajuzoswskazywała,
że odpowledzialnośó
w Il'
tej dziedzinie ponosi minister finansów. Ten zaś twierdził, że ~
informował stale premiera o wysokości zadłużenia oraz o kon- l·
~ekwencjach, a więc odpowiedzialny był premier. Dlatego przy- >·:
szla ustawa o Radzie Ministrów powinna konkretnie określać ~ .
odpowiedzialność poszczególnych członków rządu. (.„)
~~

?•

ubiegłym

,

D

I
I

ł

małe obclątenle.
Opiejl:ą przedszkoln11 obktych
będzie łąeznie 41.900 dzieciaków,
o 400 więcej niż w roku ubiegłym, czyli 65,4 proc. ogółu w
wieku 3-ł lat. Miejsc przeds:i;kolnych przybyło 480
ale

I

Cały ten magazyn, wszystko w szafach, półkach i pudłach jesł z łaski.
Uczuciowe osoby • prywatne same przynoszą co mają do zbycia. Za to do instytucji trzeba ciągle pisać, w każdej żądają pisemka.

Pani Maria siedzi w tym magazy nie, przekłada z wora do
wora i n ic ekstra jej się nie
trafia. Raz jeden przynieśli kożuszek i raz sztuczne futerko.
Poza tym
nic specjalnego.
Gdzieniegdzie przewalają
się
suknie balowe, ale nie
wiadomo suknia to, czy nocna koszula. Zresztą na suknie balowe nie ma amatorów . Najwyżej
pani Józefa uszyje str6j dla
zregenerowanej lalki, która idzie
na loterię.„
I pani Maria dochodzi w koń
cu do wniosku, że z biednymi
dzielą się najwyżej średniacy I
ci, którzy dopiero dobijają do
średniaków. Ale pani Maria tak
s i ę nie wyraża. tylko
mów!:
„ofiarodawcy i podopieczni".
W tym roku do zarządu PKPS
zgłosiło się w sumie 511
osób
prywatnych i 32 instytucje, które chciał y pomóc. Oczywiście
niektó r zy ofiarodawcy zgłaszają
si.; często. Z ul. P iotrkowskiej
pewna elegancka pani przychodzi trzy, cztery razy w roku.
Zawsze z rzeczami w
bardzo
dobrym stanie, po m~żu i dzieciach.
Ale k toś inny J)rzy.n iesie garnitur, na pierwszy rzut
oka
bardzo porz!\dny, tylko póżniej
okazuje się, że mole wyżarły
materiał pod pachami.
Jeszcze
inny przytarga cały wór, poło
wa kwalifikuje się na
śmiet
nik, reszta ' oo pralni.
Wtedy
pani Maria myśl i , że ludzie ludziom powinni ofiarowywać tylko to, w czym sami jeszcze by
chętnie pochodzili.
A z !nstytucjJ wyróżnia „Modę Polską" . która rzeczywiście
piękne rzeczy - ofiarowuje. Kiedy p!"Zychodzi od nich transport,

w magazynie

tłok niczym
Marszałkowskiej. Raz dali

na
170
(!) par spodni. Nowiutkich. Rozszerzanych dołem, w takich nikt
teraz nie chodzi! Podopieczni
wzięli je z pocaiowaniem ręki.
Zwęzili od
dołu i wyglądają
jak laleczka. Albo szyje
ktoś
sukienkę w „Modzie" i nie odbiera. Po trzech latach sukienka trafia już do magazynu. Z
innych instytucji da się wymie1nić
jeszcze domy towarowe,
które ofiarowały trzy
przecenione garnitury oraz
dwa
paltka dziecinne z ortalionu, na
dole obszyte futerkiem.
Były
one prosto spod igły. I po raz

turalnie, których rodzina
nie
rozdrapie. Kiedyś rady narodowe przekazywary klucze
najp ierw PKPS, ale
obecnie , za.raiz ipo
najbliższych .
wydział
opieki ZOZ. Na koniec dopiero oni - PKPS - komisyjnie.
trzyosobowo. Tylko wówczas zostają już kredensy, szafy, materace, do których potrzebny
jest transport, a z tym krucho
no i w dodatku nie ma gdzie
tego dobra składować.
Starają się jednak wziąć wszystko, co może
się
przydać:
szklanki, talerze, rondelki, nocne lampki, ciepłe chustki, 11 nawet zespute
radia.
Meblują

Na suknie balowe
nie ma amatorów•••
pierwszy trafiła się im
taka
gratka..
Ogromn11 tet radość sprawiła
firma polonijna, dając
trzydzieści par spod.ni z welwetu,
a przedsiębiorstwo z Dąbrowy
orzekazało całą belę bistot'U. I
pani Maria chociaż w i działa, że
dziur w tym bistorze co niemiara, kroiła tak, że
każda
podopieczna z dzielnicy wyszła
zadowolona. Bistor był w granatowym, odpowiednim dla każ
dego wieku, kolorze. I niektóre. zapobiegliwe skorzystały I
<>cl razu poszyły sobie sukienkę
do trumny.
Do magazynu przyjmuje al~
tei rzeczy po zmarłych, te na-

przec1ez także młode małżeń
stwa, nie tylko sta:I"Szych w iekiem.
W jednym z klubów seniora
nie było biblioteki, choć ludzie
się bardza. o nią dopominali. I
dzięki
pani Róży, która nie
popuściła i z zalanego
mieszkania pewnego emeryta, wygrzebała ponad 3000 śztuli: ksią
żek
w bardzo dobrym stanie.
Dostali wi~ seniorzy wreszcie
swoją

bibliotekę.

Nieraz trafi się im lodówka
albo telewizor, czy maszyna do
szycia. Tylko niezmiernie rzadko. Szkoda, bo podopieczni mają coraz większe
wymagania.
Chcieliby telewizor, pralkę, lo-

dówkę.

Pralke

automatyczną ,

a

jakąś tam „ Fran i ę". Dz isiaj
k ażdy chce przecież równać do
poziomu ś redn i ego.
Procedura załatwiania podopiecznych jest nast ępująca. Najpierw zgłaszają się do ZOZ, do
wydziału
o piekl
społeczn e j.
Większość osób jest z a łatwi a na
tam właśn i e. Ni~tć r ych
ZOZ

nie

odsyła

do PKPS. zwłaszcza tych,
którzy nie
mieszczą się
w
przepisach. W tym roku przys łano 300 osób. Niektórych tyl~ ko po to, aby się z
panią Mari ą -- kłóc i li. Wykrzykiwali: „Ja
chcę na koks, albo węgiel, a
przysłali mnie na ciuchy!"
Ma
różnych
podopiecznych.
Dzisiaj podopieczny nie
musi
się w pas kłaniać i pokornie
dziękować . Bywają i tacy, którzy nabiorą do torby wszystkiego i wędrują szybciutko
na
bazar. Ale społecznicy czuwają . Spotkają takiego raz i drugi na ciuchach i od r azu zgła
szają. a PKPS ogranicza
wówczas pomoc.
. Niektórzy podopieczni opuści
li . zakłady_ karne. Tak i
pan
W1es:o ubierze s ię , jak laleci;ka: w bieliznę, butv i skarpety, _~ na dodate k trzyczęściowy
garnitur. Przychodzi, jak dziad,
wychodz.i .- elegant, ale
po
paru m 1es 1 ącach je_st już z po'''.rotem. Okazuje s i ę, że znów
s iedz i ał n iew innie - i trzega go ubierać od nowa.
Najmilszy, zdaniem pani Marii, jest „stary portfel". Zna się
na elegancj i. Szu'ka szarości
i
beżu. Cieszy s i ę z wełnianej
chusteczki, szalicz-ka. Dopina b iały kołn i erzyk, broszkę z
dobrych cza sów i n ikt nie pozna
że z opieki„.
'
N iektórzy się krępują,
nie
dar:rio przeciei: powiada się, że
„opieka oczy wypieka".
Ale
przy~hodzą po raz drugi
1
trzeci, zwłaszcza z jesi enią albe>
tuż przed zimą.„
BEATA GRATKO\\'SKA
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-KLUB MIĘDZYNARODOWEJ PRASY i KSIĄżKI
w Łodzi, ul.. Narutowicza 8/10

~
~

§

ORGANI ZUJE
KURSY JĘZYKÓW OBCYCH:

..,. angielskiego ..,. niemieckiego ..,. francuskiego
..,. szwedtkiego
+ 9-miesięczne intensywnego nauczania,
+ 2-łetnie przyspieszone,

+

3-łetnie.

Organizujemy też kurs dla zaawansowanych,
przygotowujący do egzaminu I stopnia, przeprowadzanego przez British Council (First Certificate in English).
KMPiK prowadzi również kursy języków o!:>cych dla zakładów procy.

~
~

§

Bliższych Informacji udziela sekretariat Kursów Języków
\o..'i
Obcych czynny w godzinach 10-J.ł , 16-18. prócz sobót. te~
lefon 33 - 47-49. Zapisy przy jmuJe sekretariat od 1 września
~
'-'
1987 roku.
~
~
1722-k
\;
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PAŃSTWOWY

SZPITAL KLINICZNY NoR 2
/
AKADEMII MEDYCZNEJ
w Łodzi, ul. Czechosłowacka 8110

+

Szpital zapewnia płace wg taryfikatora MZiOS

Informacji w sprawie warunków pracy i oiacy
udziela dział służby pracowniczej, tel. 78-36-83

w. 276.
4211-lc
jednorodzinny s
SPRZEDAM dom piętro DOM
wy zakład, działka ogospodarbudynkiem
siedle Chechło II. Ogro=~':::~~n :
J~'::
s-przedam.
czym
dowa {2 przy PabianiZgierz, Matejki 111.
cach. Oglądać 10-18.
94U,
DOM di lałkę (w tym las)
18394 g
sprzedam. Zielkowirt- k.
działkę bu·
SPRZEDAM
Antoni Pla - PENSJONATY. domy w
Lewicza,
dowlana o pow. 447 m .
Karkoncszach . kupno20271 e
ciński.
sorzeda7" Pośrednictwo
z budynkiem gospodarGROTNIKJ - sprzedam
Handlowe Alina Czeska.
zalesion11
atrakcviną
czo-mieszkalnym KonsJelenia Góra . .Tuszczaka
działkę letni s kową . ll!Or
Lodzi,
k.
tantynów
lOb tel. 527-88.
m. 36-33-52 (16-20).
20009 g
Gdaósk11 1!1.
315 p
20216 g
-
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PKP
INFORMATYKI KOLEJNICTWA
w Łodzi, ul. Zachodnia 97

-·,·······-·

O~RODEK

PllNIE ZATRUDNI

-··········
--········-

..,. pracowników ze znajomością projektowania
i programowania na maszynach JEDNOLITEGO SYSTEMU,
..,. elektroników ze znajomością naprawy urzq·
dzeń „ODRA" - 1305 lub J.S. „RIAD".

. -•• „ •• - · - · · -

--·':..!:.:„ •• -

PRZ!:DKIZ ~ „rordaTaunu1a lT-M" lub karoserl• - kupli,. Lódt,
Kurczaki 100, Kowacz.
,200311 ł
NOW!l nadwozie „126p"
kupi.. 81-10-39, po
200311 I
Ul.
„TRA1'ANT 801 - combi", kuplę, 81-38-53.
20224 g
OPONY 1'7!X14 - kupli,.
20258 g
78-80-92.

Informacji udziela dział. spraw pracownlczycłoi
pod ww. adresem, I piętro, pok. 190, telefon
33-98-80 wew. 413.
Ośrodek

nie przyjmuje osób po samowolnym
portuceniu pracy.
4058-k
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KRAJOWA SPOlDZIELNIA PRACY
„o ś wI A T A"
ODDZIAŁ l0D2

E
i

e

E·

i
i

ORGANIZUJE KURSY:

• spawania elektrycznego i gotowego.

E

liczba miejsc ograniczona.

~

„Oświata", Ł6dt,
ł.agłewnlcka

Plołrkowska ł,

ul.
53, tel. 5'!-91-38

tel.

w 1odnnae•

t~
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Wojewódzki Uniwersytet
Robotniczy ZSMP w lodzi

~

ORGANIZUJE KURSY
JĘZVKóW OBCYCH:

~

~

~

~

§

~
_ . ........
·-·······-S
-········--······„-- ~
MIESZKANIA - niani·
pośrednie•
ehomokt:
two handlowe, porady,
mgr Baryckl. 16-04--42,
Kośctuszkl 93.
37ł2.

Ie
i
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~
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angielskiego,

nłemleckłego,

francuskiego
metodą audiowlzualnq (nowoczesne laboratoria językowe).
Angielski, niemiecki -

dla młodzieży.

grupy

§
§

I
I
~
I

~

s

I§
I

konwersacje.
P-rzyjmujemy r6wnieł warun- ~
kowo zapisy na język włoski ~
· Angielski -

§

i język węgierski.

LOKALU na krawiectwo
(Widzew) - poszuku·
j~ 'Jł-34-31 wtec1orem.
lnformaeJe l npl•J' w mekretarł.acle ~
WUB ZSMP w l:.odSI pny ul. Plołr· S:
~
19108 '
POSREDNICTWO sprze·
bWllldeJ Hl, I piętro w rod1. 9-15
nieruchomości,
daty,
(Informacja do 18), codziennie (opr6n
Knlaziewl·
mleuka6.
eob6ł), telefon - Sł-lł-H.
(Julianów).
38
eza
11113-k 111
.
111-23-91 (11-17). Rut· ~
ll!07b7"~//H.bZl'.//./.U//.HAV//////./.HbJ
ł390 li
koWlkt.
WYDZIEUA WIJ; lub kuplfl lokal o powten- f'.OZWDHLUAWHAYHN U.bY.HH/HL§
tel.
ehni ok. llO m.
118-116-92, po 1'1.

_
1
i
e

+ kroju, szycia i mod~low~nia I i li st.,
+ haftu ma~zynowego,
+ dzie~iarstwa maszynowego,
.
+ małe1· gastronomii,
Zapisy: KSP
32-34-94 lub ~L

TEL14 14 56

lt•i•f•IJ'tr

§

jednostkom gospodarki uspołecm!OMI
t osobom orywatny:n:

MIKROKOMPUTERY,
URZĄDZENIA PERYFERYJNE,
OPROGRAMOWANIE NARZ~zroww
I SYSTEMOWE,
SPRZĘT AUDIO-VIDEO - BI-n,
KASETY VIDEO l GRY KOMPUTSROWE.

•
•
•
•
•

Prowadzimy takie skup.

Centrum czynne w godi. 10-18.
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Zakłady Produkcyjno-Usługowe

z

„U N IM ET"
w Gdańsku-Wrzesz
czu, ul. Zawiszy Czarnego 18
siedzibą

do realizacji zam6w1en!a
następujące wyrohy:
ltatka „Rablb:a",

~

§~
~
~
§

SERWIS DIESEL

W V K O N U J E:
REMONTY KAPITALNE SILNmOw
Goli, Mercedes, Audi, Stal'

Ił, IOł tłp.,

tel 8ł-89-TI, Walocha.

~

§~

~
§
§
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na

prl}'jmują

~
~

siatka p!Hftynkowa 11 Leduchowakł91o'",

~ slałka ogrodzeniowa ocynkowana l ou.
na wysokości 1,5 t 2 m,
~ elemeńty ogrodzeniowe o 4ow0Jny1h ..,.,.

miarach,

~ słupki

~

wntka,

ocrodzentowe kwadratowe

Inne el,ementy
lub

płaskownika.

osrodzenl')we

•

1

~to

pr•'4w

Kllentom kupającym ltatkę ogl"odzentow11
I „Leduchowskiego" zapewn!s się pierwszeń
stwo w zakupie siatki „Rabitza" 1 elementów ogrodzeniowych.
pod
Informacji udz!e!a dział handlowy
numerem 52-41-68, Gdańsk-O:!wa. ul. Młel
woja II 49.
Zamówienia realbowane będlł we kole.!no~cl wpływu.

SERWIS DIESEL
NAPRAWA i REGULACJA PO!\IP
WTRYSKOWYCH
r6wniei dla lnstyłuc.fi
JELCZ - STAR - CIĄG:SIKOWE.

WYROK

SĄDU

Prawomocnym wyrokiem Sądu 1tejonowe10 w I.biz! z dnia 2'l kwietnia 1987 roku EUGENIUSZ NltDZIELSKI, ur. • lipca 19~2 l'OkU, syn Jnna, Zllnl .
t.6dt. ul. Slenklewlcza 39 m. 41 skazany został l\a
karę S lat pozbawienia wnl ności I 70.0UO zł gr~wny.
konfiskatę mienia w całości I podanie w y rok u do pU•
bllcznej wiadomości za dl)~c onaniP w wa : unkach recydywy włamanl.a I kradzleży mle.„la w &rto!lcl 10.000 &I
na szkodę osoby fizycznej.

33-\!l-lr.

S11d Rejonowy w Łodzt prawomocnym wyrolctem
30 patdzlernlka 1983 roku wydanym w trybie
przyspieszonvm. •kazał HP:NRYKA. BOBKA, ut. lG
He.'\rYka. zam.
stycznia 1981 roku w Lodzi. sy 1\11
t;ódł ul. Żeromskiego ~ m. 18. za przestęp~two po\egaj11ee na kradz!ety 1 włamaniem rótnych przedmiotów o wartości co najmniej 930 zł na szkodę t>!'!obv
rtzye:meJ na karę l roku pozbawienia wotno~cl . an.o~
złotych gr:ryWny, kontlskaty mienia w cało~et l '!><>dania wyroku do publicznej wladomośct.

z dnia

Prawomocnym wyrokiem

sądu

Rejonowego w

Łodi:t

UT.
JÓZEF HF.BOA,
a dnia 14 lutego 1987 toku
ltycznta 1949 roku w K.ilwarll Zeh1zydowsk!ej. •·
m . 71, 1\cazany
Stefana, zam. t.ódł, ul. Górnicza

3.,

zot1tal na kar- t roku pozbawienia ,.,. <llnoścl I ogło
szenie w prasie za prze~tęp~1wo. polt-~a1ące na tym,
te drlalając w lp01!6b ehullgar'tskl urlen:yl w twar1
I tlpOWodował obratenla ciała osoby fizycznej.

116~-lr

W dnha at lierpnla 1987 roku
Ina 11 lat

HELENA
-

zmarła

w

włt·

SłTNiCKA

pracownik Stac i B•ub.6
dlofotograflcznycb L6dż-Poleste.

były długoletni

lłt.·

l'lerdeezne wyrasy wsp6lczucll\ ltodz!nle Znta·
rleJ składaJ11:
PltACOWNICY. DYREKCJA. ZW, ZAW.
CHOROB
l'IPEC, ZOZ GRUZLICY I
Pt.UC w ŁODZI.
KOLEZANCE

I:

TERE'SIE JASZCZVK
wyrazy

&łęboklego

wsp6lcZ11c!a

:z

po1Vo4•

blercl

OJCA
1kladaJ1ł:

DYR'EltCIA, NSZZ, RAl)A PRACOWMJ'·

§
§
§

S
§
S

M-3
TRZYPOKOJOWE
korzYstnle zamienię na
ZatoM-ł Chojny 199118 g
rze. llł-811-49.
wy•
CUDZOZTEMCOWI
· najmę pokój z kuch~
telenili w blokach,
fon. Listy 20095 Biuro
Plotrkow01łoszet\,

Of.ERUJEMY

2

...._

!:'111111111111111111!•11111111111111111111111111111111111111111111111111111111,11111111111111•

i
5
i
i

NICI 1rebrne, złote
kupi•, 81-38-39.
-20220 li
ZEGAR ltoill01 lub wi·
•Złl<=Y· kupi•, 32-l!0-98.
20041111
„An11-toPODRĘCZNIK
mla" - kupię. 15-21-79,
20183 g
po 20.
WIRÓWKI!; o pojemności
111 lub 30 kg kuplę, 34-42-22, po 16.
201611 li
sedes
UMYWALK!;,
(kompakt) kupię
48-74-28, po 16.
20190 g
PIEC gazowy e.o., grzejniki. olejowe - sprzedam. 61-62-37, po 111.
3731 g
2896 I
KALORYFERY - teliwne sprzedam. Listy 4501
laCYKLINOWANIE,
Biuro Ogłoszeń, SienSibiński,
kierowanie,
- klewicza 3/11.
19535 g
87-55-09.
NUTRIE l.,skóry - sprzepowiększaFACHOWE
20050 g
dam. 11-14-39.
nie - dopasowywanie
PRASOWALNICĘ „Verinlewygodn-:go obuwia!
tas" - sprzedam.
„Klinika obuwia"
199611 g
86-83-03.
18186 I
Gdańska 25.
TELEWIZOR czarno-blakri,gosłupa,
LECZENIE
_ły sprzedam. 52-92-93.
stawów.
dyskopatił,
20097 g
Kośclu!zkl 39. Białek.
PLAC cmentarny (Doły)
17504 li
- odstąpię. 43-29-10.
EKG u pacjenta, 57-:15-55,
20099 g
3419 g
Drozd.
NUTRIE z klatkll, przyczepkę bagażową, piece
napraEKSPRESOWA
„Żar" - sprzedam. Liwa protez zębowych.
powa 9 m. 37.
204/210,
Piotrkowska
-.
....
..........
„
....•.
,
......
20073 g
17531 g
„ ......... _
Wilczyńska..
trzySPRZEDAM szafę
--~··
ESKULAP - tel. 32-27-82
drzwiowa. stół okrągły,
EKG u pacjenta.
stolik pod telewizor, o- STOLARZY,
rendatów
braz, tel. 52-69-62.
zatrudnię. Zyndra•
za'kladam ' ma '9/11, tel. 32-83-37. ŻA.LUZJE
200511 g
51-99-88 Zubrz)'Oki
141 I
telewizor
SPRZEDAM
tel. BIEGLE robl!lCll na druczarno-biały,
1931!1S li
20062 g
811-68-75.
za· CYKLINIARSTWO
tacb. szydełku „ATARY 800 XL"
43-84-74 Dobrzyński.
3674
Listy
trudnię.
sprzedam. 43-76-20, po
3150 I
Biuro Ogłoszeń, Sten20134 g
14.
MYCI!!: okien, 1prząta.nie,
klewicza 3/5.
tynk
KOLOJ'!.OWY
4:}-24-18, Antczak.
„5'~
na
DZIEWIARKĘ
sprzedam. 15-32-27.
2430 C
ul.
Lódź,
zatrudnię
20133 g
3772 g CYKLINOWANIE, lakle·
Lódzke 5 A.
kredens - lata
STÓL,
rowanie. 43-24-18 Antsprzedam, OO galwanizerni przyjtrzydzieste,
16973 g
czak.
Tel.
pracownika.
mę
811-21-61, po 18.
ANTENY in.ttaluJę. Wol112-06-36, wieczorem.
20162 g
n! a.k, tel. 84-09-00.
3944 g
MATERIALY zagranicz18974 1
ne, „Angorę" sprzedam. OJ?IEKUNKA do dzlewWarszawa 18-43-89.
potrzebna. JOWISZ - telenaprawa
czynkl
I
19884
57-31-38.
4201 k MURARZA,
Kia•
48-18-~1. 112-14-83
pomocnika,
SUKNIF; flubn!\ - sprze5033 I
źyński.
cieśle - zatrudnię. Modam. Tel. 53-80-07.
drzewlowa, róg LagleW2!'S g
wnlcktej (budowa).
SPRZEDAM maszynę ty•I• w•..._,
1997• ,.
pu „rękawiczarka" ··=:~U!;~·
- · · · · ·:=
„ - Zgierska 64 (9 -17), za- POTRZEBNA pani ha
swetrach. - -·
na
tująca
2020/I tit
kład.
g
4!172
57-03„86.
SYPIALNIĘ z ink':'llstacjaml (okres mtędzywo- AKWIZYCJ!i i zgłosze
nia na telefon przyj- KORESPONDENCYJNA
1enny), piec akumula·
Agencja Matrymonia!·
20114 g
mę. 31-07-98.
sprzedam,
eyJnv
Szczecinek,
na 78-401
POSIADAM prawo jaz311-78-56 po godz. 20.
wysyła oferty z całego
dy ABC plus „125p",
20214 g
316 p
tiwlata.
podejmę pracę prywatSPRZEDAM kredens dę
nie. Listy 20169 Biuro
zegar wiszący,
bowy,
PiotrkowOgłoszeń,
toaletkę,
biblioteczkę,
11zbyt,
POSIADAM
ska 96.
20222 g
tęl. 112-115-70.
mochód diesel, ,awen-·
AKORDEON - sprzedam. BUKIECIARU n sta•
htalnie lokal przy1t11Urn - potrzebna. Te!.
20"...23 g
Tel. 153- 27-911.
pli, do spółki. Krawie20230 g
57-28-85.
blell!nlarstwo.
ctwo,
POSIADAM wolne moATRAKCYJNĄ dzlalk4' z
Inne propozycje. Listy
ce przerobowe na todomem w okolicach Lo4474 Biuro Ogłoszeń,
karni TR-43 - podejdzi - dojazd autobuSienkiewicza 3/5.
mę współpracę. 36-01-74
sem MPK - sprzedam.
20273 g
po 16.
Llstv 20226 Biuro Ogło
STOLARZA lub ucznia POSZUKUJi;
dostawszeń. Piotrkowska 96.
Jarowa lla/1
zatrudnię
ców damskiej odzieży
OBRĄCZKĘ złotą. Dlerg
20277
17.
po
l
spodni
wizytowej,
- sprzedam
śclonek
spódnic 1 teklasu, raj·
OssnwskJego 4 PRACOWNIKÓW w(chęt
pilnie.
warrencistów)
nie
stop koronkowych, Itp.
m. 19. (15-19).
mechanlczn'1n
1ztacle
Zawiercie, tel. i22-50,
!0'!38 g
Chętnie z
zatrudni„.
2021111 11
po 18.
CHl..ODZIARKJ!; „Polar"
43-42-54
tel.
Teofllowa,
nledro~o sprzedam. Wyg
20230
li.
po
20239 g
soka 30 /9.
SPRZEDAM płyty granitowe, czerwone, Dobroń
_
.... „ „•••••
_
Outy 115, zakład kamle,_,,
.•.d:;a;omw
....
_
-···~···--20243 li
nlarakł.
..___,...,._,... __
TELEWIZOR „Beryl", SKRADZIONO plecz!ltkę
sprzedam 115-119-74.
wydechowe,
„Nr 902. Ewa Pikuła,
202113 g UKLADY
lekarz stomatolog, Lódt,
nadkola, Judyma 20 (od
P'Ol{STERIERY - ~prze
ul. Pryncypalna 311".
Traktorowej). In~. Mydam. Tel. 11-11-82. ·
20025 g
1zkowski.
20069 I
2<1248 g

„.

Szpital nie przyjmuje pracowników po samowolnym porzuceniu pracy.

5

audiowizualnego
tu
mlkrokomputeroweI
tel.
Sowiński,
10.
2440 g
52-03-158.
TELENAPRAWA, Brzozowicz, 33-13-89, 33-16-711
4592 g
TELEPOGOTOWIE. Ro~
4081 I
siak. 43-28-11'1.
LODÓWKI naprawa, Pawłowski, 38-111-88.
20332 li
laCYKLINOWANIE,
kierowanie, J!tomańskl,
g
4798
78-92-111.
MYCIE okien, 1prząta
nle. Rachunki. Gołębio
wski 57-02-12. 4799 g
laCYKLINOWANIE,
kierowanie, Kluszczyń43-91-62,
tel.
ski,
33169 I
I 87-20-1111.
boazerii
MONTAŻ
Lange, 3!-33-03.

872'

wyKIEROWNIKA działu technicznego
(mechaniczne
techniczne
kształcenie wyższe
łub elektryczne) plus 3 lato pracy w zawodzie.

=:::::-: :::

WYPOŻYCZALNIA sprzę-

--···
-·· .....··--.,.'.
. . ...··-t1••······

ZATRUDNI:

*

POKÓJ wynaJmi: dw6m
uczniom. 51-63-85, od 17
. 20096 g
3-pokojowe, 117,I m, wła·
- zamienię
snościowe
na 1-pokojowe I :Z-pokojowe. 111-47-98.
20098 •
mieszka·
POSZUKUJJll
nla ('kawalerki). Listy
20083 ,Biuro Ogłoszeń,
Piotrkowska 96.
DO wynajęcia pokój umeblowany, blokl, Bakobiełuty. telefon cie 1:1racująceJ studentce. Listy 2014.3 Biuro
PlotrkowOgłm;zeń,
sk~ 96.
PILNIE poszukuj• M-2,
okolice Widzewa. Listy
20139 Biuro Ogłoszeń,
Piotrkowska 911.
CzteropoKRYNICA!
kojowe, llT m. lokatorskie, telefon, superkomna
zamienię
fort równorzędne w Lodzi.
Listy 20282 Biuro Ogłoszeń. Piotrkowska 96
POKÓJ z kuchnią, stare budownictwo kuplę.
Listy 20189 Biuro O·
Piotrkowska
doszeń
96.
POKÓJ do wynajęcia paSrebr;vńska
nience.
20251 li
111/10.
M-3 - Dąbrowa, zamienię na korzystnych warunkach na większe tel.
Teofilowie.
na
43-42-54 po 18. 20228 g

CZA, POP PZPR oi:a:r; KOLE~ANKl
1 KOLEDZY z ODDZIAJ,U CEN'fRALNEI SKŁADNICY HARCERSKJEI w
ŁODZI.

Panw

DOCENTOWI

MACIEJOWI URBANIAKOWI
- kierownikowi SpecJallstycznej Pr11eowu1 t,y-

Wllołcl

I Zywlenta w Terenowe! StacJt "lani·
tarno-EpldemlologtcmeJ LMł-Wld:aew,

wy;ruy serdect;nego

nier el

w1p6łczucla

s

'"'_,..

MATKI
DYJlEKCIA I WSPOł.PRAl!:owincT

DZIENNIK WDZKI nr łOI (llłllł I

WJelimenie

11

inż iesień

Dla „Tellmeny" lato 1987 to już historia. Ostatnio przystąpiono
do szycia ubiorów przeznaczonych na jesień i zimę 1987/88, których
propozycje byly prezentowane na ostatnim pokazie mody.
Anna Skórska - główny specjalista do spraw wzornictwa w „Te·
limenie" informuje nas, że wkrótce - przede wszystkim w skle·
pach firmowych - ukażą się pierwsz·e jesienne nowo ś ci. Będą to
1 przede wszystkim kostiumy, marynarki i płaszcze damskie, wyW całym kraju realizuje się
konane z wełen o splotach fantazyjnych. Kolory to głównie sza·
ullecme około 21.500 budów w
rości, czernie I brązy łączone z czarnym. Modele będą rozkloszo·
•amach inwestycji jednastek gos- I wane dołem a · wcięte w talii, ramiona poszerzone. Wśród kolejpodarki uspołecznionej i
tyle
nych propozycji znajdą się też płaszcze-tuby.
Wszystko długie.
samo mniej wiecej budów pry
Wiele płaszczy będzie miało szale lub szalowe kołnierze, albo kap·
watnych. Na każdą z nieb tury. Kurtki o długości 7/9 także o poszerzanych ramionach.
;tatys~_yc.znie biorąc - przypada
Ciekawą propozycją mają być pelisy na sztucznym futerku. Wiesrl'dn10 5-6 robotników. Każdy
rzchy będą wykonane z cienkiej nabłyszcz a nej tkaniny w kolo·
rach:
beż, zgaszony błękit, rude brązy i czerń. Spód zharmonizoz nieb z kolei przepracowuje
wany kolorystycznie.
efelitywnie co najwyżej 60-70
proc. nominalnej
dniówki,
z
Na przełomie października I listopada br. w sprzedaży znajdą się
powodu niedostatku materiałów
modele sukien i kompletów koktajlowych i wieczorowych , głów·
awaryjności sprzętu techniczne."
nie z „ Milanówka", żakardu lub atlasu a także koronki i tiulu.
go, czy po prostu bałaganu orKolor przewodni - czerń.
-:itnizacyjnego.
Jednocześnie pod kierownictwem A. Skórskiej powstaje już ko·
I dziwić się, ze domy
nie
lejna kolekcja na sezon .. Wiosna - lato 1988". Będzie ona zaprerosną, jak grzyby po deszczu?
zentowana łodziankom w końcu października br.
(kas)
Długa kolejka stoi do stoiska
rukierniezei;io w sklepie spożyw
czyrp na skr1vżowaniu
Armii
Czerwone.i i Kopc i ńskiego.
Na
5asiednim stoisku monopolowym
nie ma wcale ruchu .
więc
P.!<sned ientka na prośbę klientów chce oomóc koleżance Sły
sw wtedv twarde - nie!

Albo nasz reporter

przez nas szkół (SP nr 1 przy
ul. Sterlinga 24, SP nr 111 przy
zbiegu ul. Jaracza i Armil Lu·
dowej, SP nr 20 przy ul. Jara·
cza 26, SP nr 14 przy ul. Wigury i Zespól Szkół Zawodowych
Centralnego Związku Spółdzlel
czości Pracy przy ul. Nowotki
46 /48) - został należycie przy.
gotowany pod względem bezpie·
czeństwa ruchu do nowego roku
szkolnego. Wszędzie są stosowne znaki ostrzegawcze, wzdłuż
krawężników na wprost wyjścia
- siatki albo łańcuchy ochron·
ne (w przyszłości proponujemy
zakładać tylko siatki, są· bowiem wyższe, -a · poza tym na
łańcuchach ,dzieciarnia uwielbia
się huśtać), pasy na przejściach,

Polskie ziemniaki
•
smakują za granicą

Pooieramy to zdecydowane sta„Centrala Nasienna" w Lodzi jest krajowym potenta tem w eks·
'lowisko zgadzaiąc sie ze sprze-1
porcie nasion traw. Ich nadwyżki wysyła się przede wszystkim do
dawczyn i ą ze stoiska cukierni
RFN. Francji, Włoch i Szwecji, ale także do innych krajów.
W
rzego - iak kom11<i 7.Mhciewa
5ię takich rarytasów .i ak
ka- 1
: tym rok4 sprzeda się łącznie ok. 2 tys. ton.
wa niech swoje odstoi.
Dużym powodzeniem cieszą się za granicą także ziemniaki jada!·
ne. W tym roku wysiano już 4 tys. ton do Czechosłowacji. Naszym
, południowym sąsiadom smakują najbardziej odmiany: „Prima", ,.JaśZ materiałów śledczych: („.)
min", „Irys" i „Maja". Największe dostawy ' pochodzą od plantato.zabezpieczono skii rkę z krńllrów województw sieradzkiego i piotrkowskiego. CSRS do końca
l<a i CZ<'Śr kury, które to dowo- br. otrzyma jeszcze 3,5 tys. ton żiemniaków jadalnych z naszego
iły .lako pochodzMe z
jego
regionu, a Węgry 3 tys. ton w 12 odmianach.
i.urn;ka rozrunmał J. K."
• CN przymierza się też do eksportu ziemniaków jadalnych do kraCiekawe
co
to
była
za • iów kapitalistycznych. W ubiegłym roku polskie ziemniaki trafiły
ezę ś ć kury tak charakte!'y~ • vm.in. do Argentyny I Berii Ba Zachodniego.
Tegoroczny eksport
czna dla kurnika pana J . K .?
ziemniaków jadalnych CN określa na ok. 12 tys. ton,

znajdujących się

Jeszcze dwa koła do opłacenia
Kierowcy samochodów, którzy zapłacili tylko połowę składki · o·
bowiązkowego
ubezpieczenia komunikacyjnego, must<i uregulować
resztę należności do . końca września.
PZU zakończył wysyłanie
blankietów 20 sierpnia, aby wla·
ściciele pojazdów
mogli spraw·
dzić. czy wszystko jest w porząd·
ku. Gdyby tak nie było. to wszelkie poprawki można zgłaszać w
oddziale wojewódzkim
przy al.
Kościuszki 57 (pok. 4) lub w Wyd zia le Komunikacji UML przy ul.
Zachodniej 47, p 116.

Gdyby n ie ów komunikat 1'l0-

'1różn i
'r "' ~

m yślel i by ,

źe

może

rerr> ont torów, albo
też
Istnieje iakaś inna,
po w a~na
'1rzvC'Z'" nl'I w olnei iazdy. A t ek
ryr zez luksus działa j ących el-of..
11ików tylko s7lag ich traf i ł!
W skll'nle br11nży m Pfalowej
nrn ul. Kiliń<lt i el-"o 41 kJip„fów
ob~łue:uia mlodt> panie.
ktńre
nawet
fachowcńw
za<kakuia
'lnaJomo§cią
§Wo.iego rzemiosła .
1Uyskawicznit> "od:iia br7.es?.czo
tv. zaworv nńłralowł' . wl„„tła
widiowe ( Inne al<:cesflrla. Pare
dni temu we•'lła do <klr1n1 st~r
~za nani , która
zap ytała o ...
mesel.
A co to takies:o? - zdziwiła sie eksped ientka.

Z

szkołach odbędą się też pośwfę

że

wiadomo,

w.

cone sprawom
bezpieczeństwa
prelekcje 1 pogadanki.
(ab)

Obowiązkowe

Od dzisiaj do końca miesiąca
przeprowadzane będą w województwie łódzkim obowiązkowe szcze·
pienia psów (powyżej 2 miesięcy
życia)
przeciwko wściekliźnie. W
Lodzi
szczepiema
odbywać
się
będą we wszystkie dni robocze w
godzinach od 14 do 17 w nastę
pujących lecznicach:
Polesie

ul. Kopernika 22,
ul. Lagiewnicka 97,
Górna
ul. Chocianowicka 20,
Widzew - ul. Lawinowa 42.
Terminy 1 miejsca szczepień w
miastach.
gminach I sołectwach
województwa podane zostaną na
plakatach.
Bałuty

l\f.

(ab)

ra•zpel

naj-

MO

• I

•

Pogotowie

dźwigowe

14-81-66;

74-40-łl

TELEFON

DLA RODZICOW
33-24- 99 - porady
wychowawcze, czvnn:v od J>Onledzlalku do
olatku w 11:odz. 13-18.
l'ELEFON ZAtJFĄNIA . dh kobiet
z ciążą problemow. czynnv w
dni J)nw•zednle w godz. \2-22
nr 5'7.ł0-33
ANONll\łOWł
ALKOHOLICY
tel dla ludzi z problemem alkoholowym - 51-31-4~ (ponled~lalPk pfąt~k 17-18),
WSZYSTKO O ĄfDS - 33-31-26 '
w g-odz. tS-T.
nieczynne
WĄ7.NP TELEFONY
•ogotow1. Ratunkowe
'traż

ł'ot.rna

Pogotowi• MO
lnformuja slu:l:by zdrowia

36-15-19

36-55·55
tnrormacJa k\)teJvWa
Q13
tnformal'jo telefoniczna
lnforma„,Ja PKS
31-97·0b
Dw Centr•lny
32-8ł-03
Informacja kultu rai na
36-32· U
Informacje PKO
Pogot.oWI• wodociągowe 78-35- '6
Pogoto "' '• enere:etyczne:
t.ód1 Pólnoe
, 14· 3ł.3ó
t.ód1 Południe
74·28-19
PogotoWIP 111;r"'~23l M-68-95, •H
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999

N'EGO

998
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MUZEA
RUCHU

CGd.ańska

REWOLUCYJ.

131 -

godz.

11-t7

onDZT At. RADOGOSZCZ (Z&(le!'•'<J> 147\ !!Od7.. 9-1~
ARCHEOLOGICZNE I ETNOGRAFICZNE (Ol. Wolnogcl 14)
eodz. 11-18
WLOKIENNICTW A
<Piotrkowska
2s21 godz. 10-1 s
SZTUKI (Wlecltowsklego 36)
godz. 11-17
MIASTA ZGIERZA <Dąbrowskdego
21)

1>:odz. Ul-tli

MIASTA PABIANIC (pl. Obroń
ców Stallngrad'U 1) gOdz. 10-15

ppm

p

••

WYSTAWY
LODZKIE TOWARZYSTWO
FO•
TOGRAFICZNE (Piotrkowska 102)
godz. 10-18 Izohelie Jerzego
Rlegla .
OSRODEK PROPAGANDY SZTUKI rpark Sienkiewicza)
godz.
11-18. Wystawa grafiki
GALERIA SZTUKI (Wólczańska
31) !?odz. U-18. Male formy
!?raflikt.
S ~CON SZTUKI WSPÓl.CZESNE.1
(Piotrkowska 83) - godz. Il -i8
Ewelina Agaclak - malarstwo
GALERIA BALUCKA (Stary Ry.
nek 21 go&!, 11-18 rysunek satyry=y :r. C. Orozeo

•••
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Okola 30 samochodów łódzkiego okręgu PKS (obejmującego ł
centralne województwa) przewozi codziennie zboże do elewatorów,
młynów I suszar1'l. Nie jest to jeszcze przewozowy „szczyt" , jako
że żniwa w tym roku przebiegają z opóźnieniem, spowodowanym
pogodą. W lipcu np. spośród 111 tys. ton zboża, zaplanowanego_ do
przewiezienia w naszym okręgu w III kwartale przewieziono
zaledwie 13 tys. ton.
Oprócz PKS, transportem cennego ładunku
zajmują się głównie spółdzielnie transportu wiejskiego i kółka rol·
nicze. W przewozy angażują się też - przy użyciu własnego t_a·
boru - PZZ, gminne spółdzielnie i pegeery. Na razie samochodow
nie brakuje, ale nie wiadomo, co będzie za kilka, kilkanaś~ie dni.
W PKS obawiają się . że na trwające jeszcze przewozy zboza „na·
loży się" zwózka ziemniaków. Co prawda, przedsiębiors~wo dyspo·
nuje jeszcze rezerwą taboru, ale nie jest ona zbyt duza. Z dru·
giej strony, nie wozi się prawie owoców, któr~ch "'! tym ro~u _na
naszym terenie jest po wostu bardzo mal?· N~e wiadom~ tez, Ja·
kie będzie zapotrzebowanie na przewozy z1emmaków. Urno.w. z .od·
biorcami (głównie ze Sląska) na razie nie ma. a przeciez silr:ą
konkurencję jeśli chodzi o produkcję ziemniaków stanowią
dla nas województwa wschodnie.
Poza tym odbiorcy ze Sląska
(m.in. kopalnie I huty) coraz częściej decydują się. i;>rzy_j~żdżać po
ziemiopłody własnym transportem. Mają wtedy mozhwosc doko~a
nia na miejscu jakościowej oc.eny towaru i wyboru . tego 1 ktory
im odpowiada. Producentom jest to też na rękę , t;>Omewaz pr~y
jeżdżający ze Sląska klienci przywożą ze sobą węgiel, a ten, Jak
wiadomo. jest u nas towarem ,chodliwym".
Mniej więcej w połowie września cukrownie mają przedstawić
PKS konkretne dane co do potrzeb związanych z przewozami bu·
raków. Tzw. kampania buraczana rozpocznie się w tym roku również z opóźnieniem zapewne pod koniec I dekady października.
Nie powinna ona jednak potrwać dłużej niż zwykle, bo pogoda
mogłaby utrudnić sprawne jej za kończenie; posta nowiono wię c, że
do przewozu buraków skieruje się więcej taboru niż w latach ubiegłych, e praca odbywać się będzi e na dwie zmiany.
(ab)
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szczepienie ps.ow

Grzyby poza stwarzaniem przyjemności dla pod·
niebienia mogą być przyczyną chorób, a często
i tragedii. Mimo ostrzeżei'l i szerokiej akcji uświadamiającej, podejmowanej również i na ła·
mach prasy, grzyby nadal stanowią pow a żne za·
grożenie dla zdrowia i życia zbieraczy, i ich ro·
dzin. Najcięższe przypadki zatruć są efektem spo·
żywania muchomora sromotnikowego. Już w tym
!Uężczyzna. który w dniu 15 .sierpsezonie był on przyczyną zgonu trzech osób. Pięć
nia 1987 roku około godz. 23,00 w - po muchomorowych ucztach - udało się uratować.
·
rejonie dwol'ca PKP Lódt-Fabryczna utracił znaczną
uogć gotówki,
Jak informuje nas dr z. Kołaciński - ordyna·
tor oddziału ostrych zatruć w Instytucie Medy·
proszony jest o . zgłoszenie llle do cyny Pracy, po każdym weekendzie do tei speDLSW Lódź-Sród~dcłe w Lodzi, cjalistycznej placówki trafia średnio ośmiu grzy·
przy ul, Piotrkowskiej 2l2, pokój biarzy z objawami zatruć. Ich przyczyną nie muszą być zresztą tylko muchomqry.
Ostatnio np.
21, codziennie w godzinach 8.00-H.OO ·przywieziono pacjenta,
który przyrządził sobie
w celu złożenia zeznaó lub kontakt danie z gąski wieruszki, grzyba niewiele odbiegającego wyglądem od gąsek jadalnych. Na szczętelefoniczny pod numer 32 - 92 --2 lub ście jest to grzyb, który nie „zwala z nóg" i nie·
36-77-22 wew. H-13.
fortunnego amatora gąsek uratowano. Dzięki o·

•

Ą ileż to dziur w ścianach
wykuło meslami pokolenlr. które na ~trug mówiło hebel, a

na tarnik -

oraktykl

więcej jest kłopotów z , tymi kierowcami, którzy w os tatnim czasie zmienili auto, a jeszcze nie
ZP,łosili tego faktu. Wysłanie blankietów o 11 dni wcześniej niż to
miało miejsce w latach poprzednich powinno przyczynić się do
uniknięcia koleiek tych kierowców,
którzy
zapłacili
tylko
po!owę
składki, a więc za dwa itólka.

O111 tys. ton zboża do przewiezienia O Buraki
z opóźnieniem O Czy wystarczy taboru?

pobliżu szkół

w

ZOO - m:ynne od 9 do 18, k.ua
do 17.
LUNAPARK tna Zdrowiu) - n1eczynny
OGRO.J BOTANICZNY - czynny
od eodz 9 do ~roku .
KĄPIELISKO
„FALA" rat. Unii
41 czvnn~ w eodz. od to do 18.
a w dni wolne od praC?y
w
godz 10- 19
KINA
BAt.TYK - „Pociąg
do Hollywood" - poi. od lat lJ godz.
Hl. 12.lll, IS, !'f.15, 19.30
IW AN OWO - .,Obcy - deC?ydu·
dujące stat'Cl!e" - USA Ocl Lat
t5 godz. 14, Ul.łll, 19.30
PRZEDWIOSNIE - „Obey - decydująoe 1tarcle" - USA od lat
15 godz. U, 18.ff, \9.30

•••

an

Tydzień

POLESIE - „Orly Temidy"
USA od li.t 15 godz. 14.30, tU5.
Wt.OKNIARZ - „Mt!Wy"
od lat 15 godz: 10. 12.

- poi.

lł,

18,

18. 20

WOLNOSC - „Clenie
śmierci"
- Jap,
od lat 18 godz.
!O,
14.30, 17, 19.30, „Biały
smok"
USA-Pol. od lat 12 godz, 12.15
WlSLA - „c.K. Dezerterzy" cz. r 1 II - pol. od lat 18 godz.
10. 13. 16. 19
ZACHĘTA „~w1adek
mlmo
woli" - USA od lat 18 godz.
to. 12.1s. 14.30. l'f. 19.30
TATRY LETNll!l „Wielka
draka w ehlńsklej dzielnicy" USA - ~odz. 20. W razle nie.
po.stody seam1 odbed.złe sle
w
klnie „TATRY".
STUDIO - „GlupC:'/' !: kosmosu"
11n'!! . od I.at 12 ~odz. t'f, 19
STYLOWY - .. A st.atek plvn!E'"
wl.-RFN 0:1 lat

IS

godz. l'I,

1~ . 15

TATRY - MAU!l-STUDYJNE
poi.
„Dziecinne pytania"
od lat 15 godz. 18
DKM - „Protektor" USA od I.at
18 godz. 18, 18 ~
OKA - „Nie kończąc.a się opowieść" RFN godz. 11.30,
!3.30,
15, 18.30

GDYNIA - Kino non stop
od
godz. 9 do M; „N!dmiertelny"
ang. od lat 15
HALKA - „DzieWIC!ZYll&

.........

PT -

no drogoeh

strzeżeniom zmniejszyła się Ilość zatruć popular·
nymi olszówkami, które mogą 'być źródłem za·
burzeń gastrycznych a czasem I śmierci.
Podstawową
zasadą
przy grzybowych plonach
powinno być zbieranie grzybów znanych. co do
których jesteśmy pewni, że są jadalne. Nie polegajmy na opiniach przyp adkowvch grzybiarzy,
tubylców. Pamiętajmy także. że źródłem zatruć
mogą być nie tylko grzyby niejadalne lecz tak·
że maślaki. kurki, koźlaki. przechowywane kilka dni w domu poza lodówką. Grzyby belpośred
nio po zebraniu muszą być oczyszczone i przechowywane w lodówce, I to też nie za długo.
Nieprzestrzeganie zasad higieny może spowod11wać nieprzyjemne konsekwencje.
Objawy zatrucia grzybami mogą już wystąpić
po 4-6 godzinach od Ich zjedzenia. Pierwszymi
objawami są bóle brzucha, nudności. Później dołącza się do tego biegunka. W takich przypadkach
należy bezzwłocznie
udać się lub
powiadomić
lekarza.
(Z. Ch.)

19

F IFP

-

U IFP

Mamy więc nadzieję że droga do szkoły będzie
rzeczywiście bezpieczna,
tym
bardziej, że przez najbliższy ty·
dziej czuwać będą na-d tym ze
szczególną uwagą funkcjonariusze Wydziału ~uchu Drogowego
WUSW, członkowie ORMO, Mło·
dzieżowa
Służba
Ruchu.
W

j

(kas)

Sklep firmowy ZTK Teofilów codziennie przdywa prawdziwe ew 1oboty.
Fot. A. WACB

blężenie. Klientów nie brakuje nawet

wyraźne.

-

I

Nle ma tego dobrego co by
n.a złe nie wyszło. Nie wierzy~·e państwo? To posłuchajc i e kilka dni
temu
pasażerowie
.Telimen y" poc i ągu PoSn ieszn"''l\> wyrusza iącego ze stolicv do
f,odzi kilka minut orzed osiem nastą , usłyszeli przez glo~niki
1
ż norią!! ten ied·de tak wolno
bo przed nim no c'bż~ osobowv
któ vego n ie moż na wyprzed zi ć

miał szczę·

ście, albo też w tym roku jest
rzeczywiście
dobrze teren
wokół
pięciu
odwiedzonych

I

pak" pol. b.o. go-dz. 18, „Sy·
gna! ostrzegawczy" - USA od
lat 15 godz. 18
Mt.ODA GWARDIA - „PoszulcL
wacze zagln!omej arki" - USA
od lat 12 godz. 10. 12.15, 14.30,

17. 19.31l

MUZA - „Sposób na
wakacje
Bolka l Lolka" - pol. b.o. ~odz.
16, „Mllość , szmaragd l krokodyl" - USA od lat U godz. 18
1 MAJA - ,.Czarodziejski ko!(uClk" rum. b.o. godz, 16. „Skorumpawani'' - franc. od
lat
15
godz. 18
POKO.J - „Krą!( taneczny"
rad!z. od lat 12 godz. 15, 1'1, 19
ROMA - „Seksmlsja" poi,
od
I.at 1!1 !(od.Z. 10. 12.30, IS, „Dawno temu w Ameryce" cz, 1 l Il
- USA od lat 18 !'(Od.z, !7.30
STOKJ. - ..Down~ I now;. tlimy
!'lolskle. Klub Fllmńw Dzleeię
ey1'h „Relax" - .. WP.:s+ernlatte"
pol. b .o. !!odz. t6. Kl\lb rntM"e'!uJącyC?h Filmów „Osc.a,r" ... Zloty poclą!!" - pol.-rnm. od lat
I~ '(Odz. lft
SWIT - „Plerśeiń ł róża"
poi.
b.o. godz. 16; „Borys I" bulg.
od lat I~ !!odz. 18,
TATRY - „Lotna" - poi. od lat
l~ godz. 15.30. „Honor Prizzict1"
USA od lat 18 !l(odz, 17.30
APTEKI
Nielanrlana

••

15,

Dąbrowskiego

I P•8!I H

IM

W

ubiegłym

tygodniu na dro-

województwa łódzkiego
wydarzyły się 43 wypadki, w

gach

..

których Jedna osoba
odniosło

61

mąła

30

zginęła

nietrzeźwych

kierow-

ców, z których jeden spowodował

wypadek a .Jeden

Natomiast

niegroźnych

ludzkiego

kolizji

kolizję.

dla

życia

byto na na-

szych drogach 30.

W.M.

Lutomlersl<a 146 Ollmpljska 7 a
Piotrkowska 67.
Pabtanl<:e · - Armil Czerwonej 1.
Konstantynów - SR~owa IO.
Głowno Lnwlcka 63.
Aleksandrów , - KM L1 11szkl ł.
ozorków - Arm11 C1„1wone1 67
ZEtl erz - Slkm~ktego 16. Dabrowsk lego IO.

89

DYŻURY

SZPITALI

Chirurgia urazowa - Szpital Jm.
J onsohera (Milionowa 14)
·
Neurochln11·gia
- Szpital lm.
Kopernika CPab!anlck.a 52)
Okulistyka - Szoltal im. :roo·
scheri (Milionowa s2·
Chirurgia dzleciec-~ SZJ"f+,al
Im. Bierna ckiego (Pabianice, Karolewska 63)
Larvneoloirla dzleclec.a - Szpital Im. Korczaka (Armil Czerwone1

15\

Ch lru.rl!"la
GZ('?ekowo-tw.arzowa
s znltal Im. B3rlickl e<:!o rK o pciń
•kie!(o 22\
La.rvn!!olog!a
- Szoltol
tm .
P'rn"nWJ> - ul. W ól oza~ sk o 1~5\
- Tok,;vkolo.;1.o - Tn•tvha Medycvn v Prac-v <Teresy R1
Wenernlo!ń a
Przychodnia
o o rm o tolo!!lc1 n~ 'Zakatna 44)
Dorażna
pomoo
okulistyczna
Zapolskiej I - Gabinet
~ynny
od 17-7 rano w dni powszednie,
w dni wolne od pracy cala dobę. Tel,
43-39-72 w. 68,

m

nmac··~
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