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e Referaty Biura Politycznego · 8 ·Przyjęcie uchwały 
W NIEDZIBLĘ 28 BM. PO WOJCIECHA JARUZELSKIF.GO, 

DWUDNIOWYCH OBRADACH ZA-1 KTORY PRZEWODNICZYŁ. PO-
KOŃCZYŁO SIĘ W WARSZAWIE SIEDZENIU. 
VIII PLENARNE POSIEDZENIE ' 
KOMITETU CENTRALNEGO POL- \ Zgodnie z porządlkiem p0siedze
SKIEJ ZJEDNOCZONEJ PARTII Inia w sobotę referat Biura Poli
ROBOTNlCZEJ POSWIĘCONE 0· 1 tycznego KC PZPR „Sytuacja sp<>
CENIE SYTUACJI SPOt.ECZNO- łeczno-gospodarc:za oraz kierunki 
-POLITYCZNEJ I EKONOMICZ- jej uzdrawiat11ia" wygłosił czl<>-

progr.aimu, bowJem taki istJiieje, 
był konsult()wainy przyjęty i ' za
aJkceptowany prze:z Sejm. Nie moż
na też mówić o braku wynikóvr 
w jego reaUzacji bowiem je~1: 
wiele zmian jakle nastąpiły w 
gi)o:;podarce które są jtiż traktowa
ne ja.ko stBIIl normalny. 

Najstarsza gazeta Łodzi 
NEJ KRAJU ORAZ AKTUALNYM I nek Biu.ra PolitycZlllego, sekretar2 Na proces reformowania - mą-
ZADANIOM PARTII. KOŃCOWE KC PZPR Władysław Ba.ka. (Tezy wił wicepremier - trzeba patrzec 
AKCENTY OBRAD TO: PRZYJĘ- referatu publikujemy na str 3). · z. pewnej perspektywy. a nie na 
CIE UCHWAł..Y VIII PLENUM Z kolei referat Biura Polityc~ podstawie odeinkowych rz:darzeń. 

· ..,... 
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nego KC PZPR „o rozszerzamie PrzyZllloał, że operacja cenowo-do-
, KC PZPR I rRZEM WIENIE dialogu porozumienia '- .ocena chodowa za;kończyła się n iepowo-

-=-~ ·=·:.:~:.:~. ·--='XN!!.Nl!!:":ll' mmmme:11mma1:11A:n·•a1 illi':S:'l'il' llllNAlll!llG&41111Z!llM111J:1WWiWW1..,.,lłlllllll&!llM!!l'!!l:·::l"•-11:ail:lmP.11Dmll'IZ~1Emaar.11111W'.ID"":.:.·'--· ~· ~„:;;:~ . ;",::l'....Z..~li8ii&IZiZ11 sytuacji politycz,nej ora:z aktua!n.e dzeiniem ponieważ nie udało sii: 

W kopalni „30;..lecia PRL" SIEDZENIE 
RADY Ml IS ·~1 

problemy rozwoju systemu p0h· odpowiednio dostosować tem Da 
tycznego" przedstawił członek Biu- ;yzrostu plac do wf'rostu cen. _Za
ra Politycz,nego, sekretarz KC a·kceontował. że program II etapu 
PZPR J()ŻEF CZYREK. (Tezy te~ ref<nimy . go'lp<>diarc:zej jest reaJiz<>
go referatu publikujemy na str. 3). 'Wainy konsekwentnie. ~ a nowych 

postulatów pooa · tymi które Oi;....,,_ 
Nastęun.ie rozpoczęła' się dysku- · szCl!lo w. harmonogramie realizac:;~

sja. Zabrał "W niej !(łos m. in. nym· II etapu reformy. nie z.glo
ZDZISŁAW SADOWSKI - wice- sz<>no. Wice·premier podał następ
premier przewodniczący Komisji n!e przykłady 6d·dz'aływań rzgdu 

'I Planowania przy Radzie Min istrów, zmierzafąc}'(:h do restrukturyza~ji 

W SOBOTĘ . PODJĘTO DECY-1 wYbuchach w .zrobach śoian, Mie-1 

Biuro Prasowe R~ądu informuje: zgodnie z zalecen:em, za
wartym w referacie Biura Po litycznego KC PZPR na VIII 
Plenum Komitetu Centralnego. Rada l.Uinistr-Ow rozwatyla e· 

' wentualność wprowadzenia o!łresowego zamrożenia cen i płac. · 

który polemizował z tymi wyp~ gospodarki co jest dostrzegalne w 
· w!edziami uczestn ików plenum. z,mianach w polityce inwestycyj-

ZJĘ O ŻAKON'CZENIU ST.KAJ- szani1na wybuchowa może orze- , 
! które mówiły o braku postepu w nej. Efekty teg·:i można bedz;e 
'j refo~mowaniu p,os~arki. Stwier- iedrnak oce·nić po dłuższym c~as.:e. 
dził. że przyczyną obecnych trud- Je;:t też )'.)ostęp w procesie łącze- , KU W KOPALNI „30·LE- I nieść się w rei()n budowa.nei o- , 

CIA PRL". Zakladowv komitet I becnie tamy T-4. G<lyby to -nastą- "'-------- nośd nie iest brak r~ądo;wego n:a. po:l.z' ał'&. ·likwidacji i upad1<>-
ści nrzed~ięl:>'.orstw. Każda decyzja 
podjęta w tym procesie wywołu-

straikowy· opublikował oświadcze- piło niEl7.lwlocznie trzeba by ewa-1 · 
n ie, ~t~e głos~: „ W zwią~u. z ku ować ora~iace tam ekipy ra~o- ~rzeanalizowano. s~nowisko Ko- opinie - postanowiła ~ie koczystać . 
zagrozemem pozarowym za1stma- wników ze względu na be.7lp1e- mitetu Rady Mm1strow · do Spraw z uprawnienia do zamrożenia cen ł'I lm,il„ r.nk• ftlo 
łym w naszej ke>pa!n1_, które to czeństwo ich życia w i\ej()n[e r;zy-1 Realizacji ~ęformy Gospodarczej, i plac. przewidzianego w ustawie E!I~-~ .,§ !Gł wy 
zagrożenie trwa od dni przed- bu wvlotowe® nr 5 ' • który opowiedział się przeciwko z 11 maja br . ! · 
strajkowych , zakładowy k()ffiitet oo . wprowadzeniu zamrożenia . Szcżegó- Jednocześnie rzad wzmotni dzia- 1 . ~!/ n .. 'il... .„1l_ 
zapewnieniu dyrekcji kopalni i .W koPalni „Jastrzi:b'e" w Ja- i Iowo zapoznano się z opiniami róż- łania, ograniczające wzrost cen i 11t1m ftuJIUJ 
sil Porządkowvt>h rtwarantującym strzębiu-Zodroiu po trzec'm SPOt- I nych środowisk, kierownictwa przed- nie uzasadnione wynikami ekonomi- i · 
~piec:reńst~o dla st'I'ai.kuiących, k.ainiu dyrekcji kooalrti z komite- siębiorstw oraz związków iawodo- czny.mi zwiększanie"'pl~c . Wymaga I 
k?nezy z dm~ 27 bm. ? l(odz1- tem stralkowvm wczoraj 0 godz. ! wych. to powszechnego uzna~ia i rygory~- w sobotę afgańskie ugru:powanfa 
nu~ 19.00 . stra1k okup.acy~ny, O- , . I Po wnikliwe j dyskusji Rada Mi· tycznC'go przestrzegkl;nia z_asady, ze J ekstremistvcone dok()naly zmaso-
śbrw1~czf7me to mblaik byc w pelnym (Dalszy ciąg na str. 2) nistrów ..:_ uwzględni.aiąc zebrane wzros: .wyna.grodz.en moze na:tęt· ' wane.go ataku rakietowego na 
~1emu ~u o.wane leszcze · _ . _ _ 

1 

powac 1edyn 1e wowczas: i;dy .ies i Kabul. z wystrzelonych 127 ra-
dz1s1at „ w srodkach masowego ~~.::r:;:, ~„-·~~~ . on·' .u;not_vwo;vany zw1ę~szrn1em I kiet ,ziemia-z;en;iia~· ora~ie po!o-
przekazu • I J po: a;;; , dol;>r 1 usług, wyzs.zą WY·. wa sp'.ldla w reiorne lotniska. Nie-

. . d a1nvsc,ą 1 poprawą efddywn o ści zna c-zl!l'e uszkodzony został pas 
Do:iier·O iedI?-ak o g?dz. 20.35 ?~I I ~c-=:n:lar"ł>anin. · startcwy. Wyrządzo'no szkody sa-

statru uczestmcy stra1ku OPU1śc1Ji Rada l\1ln;strów zwraca się do , molotom towarzystwa \otn!czego 
teren konaJ.ni. dyrektorów i samorządów przedsię· I .Ariana" . i samolotom tra.nc;porto-

Tymczasem. ooiawiły się .zawar- biorstw o respektowanie dyscypliny wym . 
tości wodoru , prz.ekracz.ająoe 1 cenowo-placowej Rząd zwraca się \ 30 osób zostało po57Jkodowanych, 
proc. Jednocześnie następują o- także do związków zawodowych i w tym 5 ponjosło śmierć. Część 
kres.()we zmiany zawartości wodo- załóg pracowniczych o wykazanie I rakiet spadła na t'eren dyslokacji I 
ru 1 meta.nu oraz i:nnych gazów. zrozumienia dl.a koniecz-iości takiej I oddziałów radzieckich w pobliżu 
św!adc~y to o okresowvm wYoa- dyscypliny jako podstawowej drogi lotniska. Ośmiu żołnierzy zostało 
leniu się metanu lub loka1nych · d!> 0!!raniczenia inflacji i zmniei· rannych, przy czym niektórzy cięż-

Zderzenie 
samolotów 

Podczas pokazu lotniczego. zorga
nizowanego w niedziele w bazie 
lotnictwa wojsokowego · USA w 
Ramstein w Reoublice Fe<lera1nej 
~iec, doszto w oowletrzu do 

1 sz<> n';i nierównowagi na rynku. · ko. : --~~--.~~--........ ~-.................... ~---.~~-~~~~--~ ... 
1· 
I 

I • 

(Dalszy ciąg na str. 3) 
7 . .---.r: --r-,r ,-_, ._„.,..,,_r.r~.rrrr.rr...-.r,r,,,rr~ 

iderzenia trzech samolotów włos
kjch. Piloci zginęli na mieiscu zaś 
szczatk i rozbił vch maszvn '!;padły 

28 bm. w Jerozolimie aresztowa
ny został dziennik&rz palestyński 
Y oussel Hamed oskarżony przez 

(Wypowiedź rzeczni:k3 prasowego ministra policję izra~~ką o współpracę z 

· . spraw wewnętrznych) \ !""o_w_P_. ~--------. na trvbune honorowa r na teren . Do' Polski przybył z kuriuazyjn11, wizytą zespól okrętów Marynarki 
zajmowany orzez widzów. / Wojennej Królestwa Szwecji. Zespołem dowodzi z okrętu flagowego 

We>ClluJ? o~tatnich, don'e.sień. l!c:z· HSW m/s .,Thule"' komandor Thomas Lundvalł. 
ba zabitych wynosi 31 ·a rannych I 
około 100 Pona<lto wielu widzów I Nz.: okręty szwedzkie przy Nabrzeżu PDmorskim w Gdyni. 

~ ozpowszechnia.ne są po- kują grupy praooWIIlik6w. o -i:a-

2 11 
=:J ~I 

~· głooki . ja k.qby zaprzesi'.łnie ~wa~ain.towanie ochrony mająt'ku I [ .r' •1 • 
r~~' straJkow .,w tym w kilku ·1 _ l. - - - - __: . 
t . • kopalniach. spowodowa!!le 1 (Dalszy cią.g na str. 2) i 

dozn a ło '!Zoku. . CAF - telefoto - Uklejewski zostało użyciem sił porząd).rn~~c~· \ 1 Czy to prawda? Cq robi milic3a · 
wokół straikuj~cych za.kładów - I Dary I 
zapytał 27 bm. dziennikarz PAP 

DZIECI SĄ WSZĘDZIE TAKIE SAME ~€t:::.~::~~::: : z N.orwegii i 
Z 

aczęli w Chełmie pgźniej możemy wy_stępowaó i myślę, ie wchodzi J4 tl.zieci z ZSRR '20 z ~i~rzznaeJo~t~!f:r~u;~~~4~w P~t ujfcYu b;~Iybił P~~~o:,ej p~o!W~~~~ 1 
koncertowali kolejno w si~ podobamy · I USA i 25 7 Polski. nister spraw wewnętrz.n,ycb gen weski m/f .. Ballette" na pokładzi e : 
Bie\;;ku Białej Opolu Cho- · I '_- Nie mamy _więks:z;ych . kłopo· broni Czesła•w Kiszczak w swym kt6rego przypłynęli do Polski czl<>n- ' 
rzowie Wałhrzvcbu War- . W skład 59-osobowej grupy tow z porozum1ewamem się - telewizyjnym wystąoleniu w po- kowie Towarzystwa Przyjaź.ni Nor- 1 szawie Zielrmei Górze Pornan'u I I twierdzi ciemno<.k6ra STEPl;IAN~~ niedziałek 22 bm Decy-zja ta zo- wesko-Polskiej. Statek ten przy-

Częsl.ochow· , i 8iałvmstoku a w SMITH z Sańta Rosa w Kalifornu. st_ala podjęta zgodnie z uprav.:· wiózł da.ry zebrane przez towarzy- I 
s<>botn 'e oo::iotud.n le przyjechali do p „ d „ - Troche mówimy Po angielsku, nieniami przysługującymi mini- stwo dla Euiskooatu Po.li<;ki. Są · 
Łodzi t>y dać- tu dwa konce.rty (W l OWO Z troche po oolsku i troche po ro- strowi spraw. w.ewnętrznych. Cho· to m. i.n .sprzęt medyczny I le- j 
sobotę i niedzielę> przy bardw· - syjsku W Polsce jestem pierwszy dz.i 0 zapewmeme ładu i porzadku karstwa kilka samochodów osobo- 1 dużym zainteresowaniu oublH·onośc' I · raz i chciałabym kiedys tu jesz- w pobliżu zakładów, gdzie sŁraj- wych, autobus .,Toyota" i roeble.

1 

(Hala Sportowa była wypełniona B /I d cze wrócir Miedzy naszymi k)'a· 
n iemal „w 100 p_ro~entach) Gdy W ang a eszu ja.mi jest sporo różnic. ale prze-
sp<>tkal 1smv ~1ę z nimi oodcza1< pró- I . cież dzieci SI\ wszędzie ta.kie same. Odkrycie uczonych amerykańskich 
by przed sohotnim koncertem. ,· Sądząc z wielotysięcznych wi- 1 
młodzi artyścJ z .Peace Child" Nie słabnie f<!fą powOdziowa w downi na całej trasie polska t?,U- s ~ b ·1 li I 
wcale jednak n!e wvgladali na Bangladeszu Codziennie do miast I bliczmość P?d~hwyciła id_eę kon- / poso "'a sa mone ę 
zmęczonyr..h I przybywają tysiące ludzi któ- certów .Dzieci dla pokoiu", A CO I .U I 

To 1esł dla 11as wielka ra· rzy stracili dach nad głową W J myślą o tym sam! wykonawcy~ · 
dość i frajda - powiedziała nam wy~iku ostatniej poV:odzi śmierć I :- Swietn:!'. pomysł .,- pewne: I Salmonella _ bakteria będąca . I Substancja uzyskana metoda-
12-letn ia ANIA HAJBOS z Za po~iosło w tym kraiu ponad 100 dz:ał l6-letn1 E~MUND SZTEN 

1 

utrapieniem zakładów zb!orowego rlJi inży~ierii genet;vCZ!lej , nazywa 
mośc ia. Jesteśmy ~zczęśliwi, ie o.~ob, I QJalszy c1ą.g na str. 2) żyV.:ienia nii: tylk~ w Polsce ,lecz się a~b1cyna-n. i ni~ Jest zwyltłYm j 

· takze w wielu innych kra3ach I chemicznym srodkiem dezynfeku-

j 
świata, może wkrótce znaleźć się w iącym lecz :zmodyfikowaną oostaci,ą 

I 
PYTO'.'I N A POCZCIE 

W Jednyrp z urzędów poczto
wych Bolonii wlród pęków ga· 
zet i oism nieoczekiwanie po
jawiła się głowa ... pytona. DWu
metroweJ długości wąż pmvoli 
wypełzł t kartonowego pudełka. 
wywołując pa.nike wśród pra
cowników uoczty. Jak sie póź
niej okazało. niezwykła prze• 
syłka oochodzila z Gujany 
Francuskie.i - zamo~lego de
narta.mentu Francji. Jej na
rlawca zapobiegliwie wloiył do 
kartonu notatke, w której in
formował. ze pylon nie Jest ja
d:iwitvm weźem. Jednakie ora.
cownicv oocztv · woleli nie ry
iykować i wezwal~ dla „poskro
mienia" gada stra:!:aków. Po 
krótkim pojedynku pytona uda
ło sie związac'i. W pocztowrm 
worku został on odwłezłon:v tło 
Wydziału Zoologicznego Uniwer
sytetu Boloó.sklego. 

ROBOT NA KONIU 

Japońska firma „Tocl10ku 
Elektric lndustry" skonstruo
wała skaczą.cego na koniu ro
bota, który Po sześcioletnich 
próbach został za.demonstrowa
ny publicmości. Wraz z koniem 
meza.wodnie pokonywał on róż· 

. ne ·przeszkody 
„Jeździec'~ na~any „k~smo

robot" Jest na stale przymoco
wany do specjalnego siodła. 
Zda.niem konstruktorów, robot 
znajdzie zastoso\vanie praktycz
ne. Np. zastąpi on trenerów
-dźokejów, których w Japonii 
brakuje i których usługi są 
bardzo tlrogle. 

Skomplikowany ustem stero
wania za posrednictwem radia 
umożliwia robotowi utrzymywa
nie równowagi i prawidłowe po· 
sługiwanie się uzdą. i ostroga
mi. StalowY Jeździec o wymia· 
rach dziecka jest podobny dO 
prawdziwego dżokeja. Konstruk
torzy ubrali go w strój dżokej
ski, zaś na ,,głowę" nalobli od· 
powlednh' czapkę. 

NIEZWYKLA AFERA 

Policja francuska wykryła w 
- b'ch· dniach osobliwą aferę. Za

CU:ło sio lid łtgo, że na Jed· 
nrm z przedmłe§6 Paryża poli· 
eJanoł odkrYłi pomieszczenie, w 
kł6rym znaJdowaly 'się stosy 
monet o. nominale ~ I I li Iran-

ków. Skarb ten, o łącznej 'war- odlWrocie. Naukowcy z nowojorskiej .bakteriocyny" czyli bial'ka wy- I 
tości 300 tys. franków, ważył tirmy biotechnicznej ApJi>lied Mi- twar:zane~o prze.z baktez;ie ~o zwal-
ok. 2 ton. 1crobiology INC wytworzyli substan- ezania mikrobów - rvwah. 

Dochodzenie wykazało, że I cję bakteryjną która zabija salrno- - j 
monety należą do przestępczej nellę i kilka in.nych rnik!'?hów. i W stai:~ch Zjed?oczonyc~ co ro-
grupy paryskich urzędników 1 p0w1nna znacznie - ułatW1c przy- KU 4 miliony osob choruie a co 
miejskich, którzy w ciągu pra- l r.ządz.aniie ,-zdrow;nch i bezpiecznych na.}mni-ej pięćset . umiera w_sk•utek , 
wie 2,5 lat , bezkarnie okra.dali posiłków, zwłaszcza z mięsa i dro- spożycia żyw·ności skaż()~ej salm<>- j 
automaty sprzedające talony na biu. : nellą. 

1 bezpłatne parkawa.nie samocbo-

1

1 ,· -~-~ ,, . 
dów na ulicach Pa.ryża. W o-
kresie tym zdołali przywłasz· 

czyć sobie eo · na.im niej 10 mln łl l 
franków, należących do ·mero-
stwa.. · 

NAJWIĘKSZY KRAWAT 1
11 SWIATk 

I \ Francja otrzymała obecnie 
prawo do miana ojczyzny naJ
dłu:i:szego w świecie krawata. 
Tak przynajmniej twierdzi ro
dzina Aurick i miasteczka Ca
stellane' w Górnej Prowansji. 
Ostatnio za.prezentowali oni 
swym krajanom wyrób, nad 
którym 8 członków rodziny pra
cowało przeszło 2 tygodnie. Wy
konany z wełny krawat dla 
Guliwera ma długość ponad 105 
metrów. Zużyto na niego 550 
kłębków róźnokplorowe.i wetny. 
Krawat został uroczyście za: 
wieszony na wierzchołku skały 
w poblizu Castellane. Rodzina 
Auriek liczy . na. to, :i:e fob wy
rób znajdzie sie w słynnej księ· . 
dze rekordów Guinnessa. 

Oor. M. C. 

1 · 
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I 
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ZSRR. Uczestnicy radziecko-amerykańskiego obozu m'odzleżowego' ! 
poił hasłem: „Dzieci twórcami XXI wieku" zwiedzili Moskwę. .

1 Nz.: .spacer po Arhacie. 
CAF - TASS - telefoto 

W 242 dniu roku słońce wze
szło ~ godz. 5.42, zajdzie zaś 
o 19.30. . 

Flora, Sabina, Jan, Ra.cibor 

·w dniu dzlsieJsiym przewiduje 
dla Lodzi na.stępującą pogod~: 
zachmurzenie małe i umła.rko~ 
wane. Temp • . maks. w dzień 26 
st. Wiatr slaby i U!J\iarko-wany 
południowy. 

O godz. 19 ciśnienie wynosiło 
989,6 hPa ('142,3 mm Hg), a 
temp. 21.0 st. 

' . 1918 - Dekret Ra.dy Kpmisa-
rzy Ludowych RFSRR o anulo· 
waniu traktatów rozbiorowych. 

1938 - Zm S. Szober Języ-· 
kozna.wca i pedagog. ' 

Dowcipkowanie jest cza.sem 
tryskającym n!epoha.mowanle 
brakiem dowcipu. · 

- Dzlę'l(ujel 'przestałem )la
lić, gdy skończyłem szkole! 
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Forum~fei;id~alne Z~knięcie ~brad Rządowa ocena sytuacji 

bm,W.~~~e ~~~~·~_.':.~!!!~~~-w w63~~~~azaekM!eek~~1łyench~.~~ośc~i„ ~m:;·1~ m;~·~K!~~l~~~;l~?~l~i~!!~)., -~ U:WU<."1U~w ....... ....... ,,V&Vru 40 roczn·icę Swiatoweao Kongr-eS;U „_ „ ..... ~·~"""' „„u„~~.... „ R.a<lzie Mini,strów rządową _ocenę . Zródłcm ~ej n'.erównowagi g" Wrocław '88 w którym udział Intelektualistów w Obr<mie Pok<>- d:zynarodowego (ILA). Pod- dizy.narodowego 111rbitrażu handlo- syt.uacji pieniężnotcyinkowej w .
1 

zjawiska ze sfery regulacyjnej, wrz;ięli rep00zentanci z 20 krajów lu. pragniemy z tego samego miasta czas ~!owej debaty na forum wego, realizacfa praw czł-0wieka, I półroczu br. powodujące k1:oowanie popytu nad-Pod<!ZaS forum dokona.no wymiany ponowi~ Wf!21W.al!l~e. skierowane już 17 k~1tet6~ problemowych. ILA prawo kosmiczne ezy też międzyna- Rzą>dowa ocena stw!erdz:i., że miernego w stosun~u do podażo-myśli i doświAdczeń aa temat wówcu~. w 1948 r. do wsa:ysU~ich ?m~1<'!110 niemal . ~szystkie. na~- rodowe pra.wó. walutowe. Uc:zestn i- anal:za wyn'ków I półrocza wska- wrch molliwo..lc: i;-0s-poda:·ki a w d~iałal·ności w ol:ironie . ookoju i intelektualistów. uczonych twórców tl!totMeJ.!fl~ za,gadlll1en1a 't dz1ediz1- cy konfe:encJi. dys.kutowaJ; ,o zu je na zlożon~· obra• sytuacji I sz.czt>~ólności pn·~kr<iC'Mir,ca o ok. pow·strzymainia WvŚC!gu zbrojeń. kultury _ 
0 

przyjęcie odpowie- ny teoru 1 pra<k!ty?2Jllego stosowa- zwlę.kszemu kontroli• w ruchu Jo':"' gos,poda•:-cz~j. ;z. iedinej strony i 2ł punktów pro::en~<>wych dynami-
n1~ ?O~ prawa m1~yna.rod.ow~go. mc:zym, o prawie do żywoośc1, o~iągn'(!te 1ostalo wysokie tempo kę S:)'rzed.aży dynam'ka wi.roslu 

Uczestnicy obrad skierowali list dzielnoScl za poko,l<>wy ro~wój W&ro? nl<~h ta·~ wame kwestie. iak: pralWl!lych problemach ekstradycjl i wz~os+u 11osD-Odairczego o ·az na- ~rod:kó·:v własnych przedsięb'orstw. 
- .:Intelektualne p~e pok<>- św~aita". przec1wcliz1ałal!lle tral!lsgranlcz:nym statu.sie uchodźców Szci.ególnie in- stąp'ło poważ.ne przys~iszen'e dy- i . 'ale' :v też zw~ócić uwagę. it 
ju" - d-0 sekretarza generalinego teresująca - ja•k to podk.reślono na nam iki eks!)()rtu. Na ~·m tle ry- ob-Ok negatywnego wpływu na 
ONZ, w którym m. in. plszą: „Z Uroczystości W Legnicy końcowej sesj i 63 Konferencj i ILA suje się real•na możl"w<>ść wyk0!!1a- I nastroje społeczne samego faktu zadowoleniem stwlerdizamy -znaczą. '· - była debata podozas dwóch n le- n'a . a nawet przekro:-zenia więk- 1 pogorszenia się równowagi po-
cy postęp w Ul'Zeczywistnla'l'liu idei 1000 

1 
• formalnych kolokwiów, na których szo:ści roC2lOych zadań produ•kcyi-1 ważne szkody wyrządza spOsób I KO!Dftesti Lntelekttualistów we ecie chrztu omaiwiano kwestie eksterytoria1.1Ilej nych. Z dru.giej strony wystąipiły realizowa.n·a s:ę tego p~ocesu po.-współczesnym świecie. Utrw&la się •. jucysdyikcji państw oraz pokojowe- jednak powai.;ne zagrożen'a w dzie- przez wzajemnie pobudzającą się 

wrocławskie myślenie o niepod:ziel- go rozstr:zyg:ainia spor6<W międzyna- dzinie równowagi p'enię:i:.no-rym-1 presję k:Jlei111ych grup sooleczn"ch 
ności świata i jego kultu:?, wsip6ł- I todowych. Podczas konterencji do- kowej i to zarówl!lo n'.l rynku Bó-bl'.' na wz,rost dochodów w drodrz.e <>d-
od'!J()Wiedziatności $t>Ołeczel!stw za I R • Ki• · • • kona.no wyboru nowego orezydenta konsumpcyj.nych. :no;Ą·esty-cyjnych, stępstw od reguł, które miały 
dalszy roz.wóJ lud1'kośc:i. Pos:r.erza USl JOWSkleJ ILA. Z05fał nim Polak. wicedy- jak i zaopatrzeniowych. c~c:o- I powsze-chn'.e o o.wi!\:>:Ywać. s'.ę zakres poroz.umi~nia I ws~ł:pra- I rektor Instytutu Państwa i P-.awa wo związane także z odc;n•kOIWO I WZl"ost porzec:~t~ych wy;nag;ro.. cy m!ędizynarooowej, po raz pierw-I · PAN doc. dr hab. Jerzy Maikar- n'.ezadowalającymi wynikami -p•o- dzcń w g0t;;!JOda.~ce vsr>olEczm:onej szy realiZ()wa:ne 5" kon.kretne kro- c:z.yk. duikcji. Zagrożenia te wpłynęły wy.niósł 58 pr-0c„ przekroczeroe 
ki rozbrojeniowe. zbrojine kontlik· Z udiziałem prymasa PolS!ri kair- 27 bm. w Le~i.cy ur-0c.zy$<tości, ' \ pla111ow.a.nego ws:<aźni'.ka wyn'osło 
ty lokalne Q<Jlllier'lają ku tcl0wią- dy'ilała Józefa <;:J-lempa odiby.ły Ilię związane z 1000-leciem chrztu Rusi z • I 18 pl.liillktów, w tvm w sfer.ze pa-o-

z k 
I k f I ~Jiow._:~~~~e~~g~ył ~~~~~ . w y /j1 I , . s w~ O' li ~fu~i ::i~~=ejj :. lk;kt~ w 

a On"' CZ8Dl8 OD ereDC]l' pnzed któryin mszę polową cele- - • Ocooia się, że ~gini~ia brował wi•ka.riusz generahny peł- · 
1 przyjęte w k.'1.vestii wysokości i za-

nomoonik prymasa do spraw Koś- d · d k sad przymawa.ntia dodatku kom 
ciota ~lrokatolidldego ksiądz • rowego· · rozsq u I penSacyjine.go e tytułu. ~ros:tu ce; · h ki k 1 I mitrat Jam Martynialk, Obeony był Al dO•Jlil'OtWadziły do powa.tmych zalkłó-

nowo UC m Os, Cle e ta:kże metropolita wrocta.w&ki kar- I ceń w przebiegu całej operacji 
eynał H~k Guilbi1nowicz oraz 11- cenotvo-d.ochodowej podjętej w br. 
czn,i' przedstawi-ciele ko.ści<>łbW (Do.Jroi1c-zenie ze s:;r. 1) · I ku.setos.ob.ow;a l(tui!)a sit:raiku_:ia- 1 W żadnym a: działów gospodarki 

~ greckokatolickiego i r-zymskak.at<>- 18 po-dieto decyzje o za.kończen:u · cych ()k,t."'f}UJe. bramy or~ &tołow-1 uspołeaznicmej ani gałęzi zaliao.-W Krakowie zakol'iczyla s'.ę, ok-· terstw.a Sprawiedliwości PRL zwie- lio'kiego. strai'ku. i k~, V: st-0cr.i:1 remontoweJ, StoC7:'- nych do sfery produkcji mate;rial-
reś~o'J.a lak przez org,anizat0rów dzili tereny dawnego obozu zagla- Homilię do licz.nie izebranych W sobotę w godzinach -p-oludnio-1 m ~0L~-ocne1 o.raz· w. 't)'orc·-,e nej wzrost kosztów utrzymania w między~arodowa konferencja praw dy wie.mych z 1eginickieg& i ościen- v.-y.ch oPuścila kopalnie „Moszcze- ~·d~nsk1!1'.1. w. tym ostatnio p;racu- I pólrocz,u br. (bez zmian cen 
czlowieka. Jej obrady to-czy!y się w Konferencję zorganiZ.owano w. 40 nych wO>jewM!z.tw wygłosił pry- nica" w Ja.strzę]?iu ostatnia 1 Ja Ję<lyn1e r~1onY II i III .. Na 'P<>- alkobol'll I tytoniu) nie był wyil.z:f kościele w Mistrzejowicach w No- roc7;!llcę uchwalenia praw c.złowie- mas Pol•ski. Podkreślił iż wszy- grupa gónniików, którn kon.ty:nuo-1 zootałych I 1 IV ta;wa strai.k._S't;ra- od W'ZJI'O.>'iu pr.zecięt.nych wynagrowzj Hucie, a gospodarze:rti był ks.. ka przez ONZ. Jej celem - jak scy dzie1łmy kłopoty Polski. tego wala tam inieleg.alną .aJkcję st:raj- ty 'J?Ot"IJ!'.f do dn•14 WC1J<Jll'a1~eao dzeń. Natomiast przy liczeniu k<>a
Kazimierz K.ancarz z tamte}szej . podkreślali organizator.zy - była kraju, w którym żyjemy. Nawią- kowa na "Poziomie rLEIJ'O. Pootói OCM1a s1e. z ~tu dotychczaso- tów ut.rzymain1a z wwzględin.ieatlem parafii. 211 bm. uczestnicy tego wymian.a informacj.I na temat stanu zując do hlstor .i pryn134 powiedział, kOJ)a]n;i izakończyl sie jut orzed 1 wego stra:iilcu 11:'3 ok .. 31?<> mm .z!<>- zmia.n cen ~lkoholu i tytoniu spotkania przebywali na terenach przestrzegaqia praw człowieka na że · waśnie wy:1ilkały z faktu, !:i dwcma dniami, gdy więtszość spo- \ t;-:ch w tym kiiJ.k:adzie<Siąit mil.io- zmniejsumiu u.legła siła nabywcza byłego hitlerowskiego obo2i11 kon- całym świecie. Uczestnicy konfe- n.arody nie zawsze potrafiły odna- śród ok!1.tpują.cych wcześniej ria- now .złotych dewioowych. płacy w oświ.acie i wychowaniu 
centracyjneg-0 Auschwitz-Birkenau l rencji przyjęli deklaracje i uch- leźć tego, kt6ry poch«lzi rte chrztu. kład i>ostanow:ta 'Pl".W!'Wać ~.aiik. I TRWA .,.,STRAJK W P~RCI~ oraz w P~Yl!Mch enel'l(etyczmym w Oświęclmiu-Bnezinee. D:tiałacze wały wskazujące na potrz.ebę urna- W koociele Chrystusowym niech SYTUACJĘ W TROJMIESCIE I SZCZECii..,SKJM. W porcie stoi i meta.li nieżelamych w tt'&ruJPOrruchóo;v obrony praw człowieka, or- cniania zasad praworządności oraz dojrzewa tą. co .jest miłością. aiby charaik.tecyrowa!y 111adal uh7;y.mu: o~cnie .bezczynnych 13, jednostek cie kolejowym i w mot'Skioh por-

ganizacji spotecZ!lych I Tiwiąz.ko-

1 
na koniecmość przestrzeg~ni.a pI"aW człowiclt był bratem drogieg-0 c:zł<>- jąQe się dziki'e strajki w Stoczni 1 wsr?d nii;h ~wa statki . z ł.abwo I tach handl-owych. ' 

wvch min. z Japo:iii, Holandii, chi- czbwi~ka. (PAP) wieka. Gdańskiej im. Lenina. g·dz.'.e kil-1 P6~1ącą się .s~uta, ••. na ~~:e ocz.e-· Pogorszy.la się róWlllowaga pie-l:iskiej komisji praw człowieka, kuJe. na m-0ż:hw~c weiso:a do p-<>r~ I nięi.int>-rynkowa. Przyczyiną tego 

~~~~,:.~;~ ~~~·i'~:i 0~~~w7~w~~~zy~ i DZIECI SĄ . WSZĘDZIE TAKIE . SAME '1 ::ii~!~Ć~.j~ło. 1!,UT;Ie~;f; I ~~!y!h:. i~· ~~ainc:'a. ~~~~: ci' :'I 'akże O!'ZP.dstawiciele Mids- 1 decyzję o.wz.nowi:emu 'Pi'aey _. 00 p~y z~ym z p!Blnem wmr<>śe1~ 

I
. · , I na.Jbtiższ~o p-onie<lzis.tku _ we o~olnego wolumenu podaży towa · _ I wszys~ich · wYdziałach i jeónost- raw na~anych przez lu.dinlOść. 
1 rD-0;k;;Jii.cz.e:iie ze s.,r. 1'l nie Polski do naszych planów. j pożytkiem i dla wa.s i dla nas. kach orl!:an!:zacy:l,nych. Decyzję tę P~~ J3f pów~~c'h po-

i · Myilę, ie · w pnyszlośei nasza I Po serdec:zmym przyjęciu ml<>; I podjęUJ mimo U:tr.zymująoei!o się prz . c,.., w . r. ~ 
Gma a WHma. - Biorę w txm współpraca będzie kontynuowana z dych artymów w Hali SpootoweJ I strajku w W}"<lZialaClh narzędziow- kojeni~ zaJ>?lirze~f'1f na .!.~~ 

I 
uchlał po raz pierwszy i uwaiam, mocima mieć nadzieję, że jeśli w ni, jedtnym ~ wydziałów :remonto- wary zyiwn<l6Co!OWe .Y 0 e~ ,..,,., 
Ile takich Imprez powinno być jak I przyszłości Pea.ce Chi1d" .zruw;it.a wYch odlewni żeliwa oraz dwóch popytu na to*ary rueży<Waosciowe, naJwięcej, bo podobne wielona.ro- ZASADY SPRZEDAZJ• do nast.ego kraju, Łódź . ponownie I W)'d2i.alach l}roduk:cyj.ny<:h :zalcladbW a w wiel:i gruipa.ch . towa.rowy<;h dowościowe kontakty daJ:\ bardzo :zm.ajd!Zie się na tras:e koncell'lt<>- meeoh.ainlcmiych, w którym bierze u- ·wystairczaJące. Powa:zn'le zak,łócenia 

1 duio katdej ze stron. ·' 1 wej, (bar) dz'ał tnc:im'e olc 530 o~ób. wystę1)0wały w zaspokojen_1U: IJO: 
I I ' pytu na towary będące nosn1lram1 . w tym roku Pol.Ska .znalazfa się nr-GLAMENTOWANEJ b 'aJika rziwierzęcego (w szczególno-

p-0 rn:z. p!erwszy na ragie koncer- li 1 o' • d I 'k śei ryby, sery, mięSQ). Wobec 
OD 1 WRZ:ESNIA wYCbowan1em towej młodzieżowego rnuskalu . . . • I sw1a czen1e rzeczni a ·1 względinego tain!e<nia żywnośc: ń:e-przedszkolnym objętych będzie ok I .Pe·ace Child" M1.n·sterstwo ~yrri.ku ~Ve"'.ł'lęt:z- rówino.waga zaczęta przenosić się 

1.46 mln dzieci O Ile do Jllas zero- - Konsekwentnie ro7.szerzamy n~go. 1:-Prz.ejmle ltllf~'l!Je. z~ we d 1 z ryn!ku artykułów nieżywnościo-W~'c!J. przyjmowane Sil Wszystkle 'SWl>ją działalność, 'jesteśmy otwarci W'I'l.e&nlU 1988 r. obow1ązywac bę- 1! prasowego rzą u WJ'Ch również na ŻJl'WUlO.foiowe. li.zleci 6-letnie, to z do!ltantem się j na wi~le krajów - . poWiedział dą dotych.czasowe zasa. dy r. e.giJa- Na ---'.-· •-warA.w ru'ez·ywn~•-1·e-. do JJr<techz.lwla są nadal dn!e trud- .. 0z· a„ '·" STEVE BIFFKIN c.•ua<u "" ~ ..,.,._ ności. Dotyd:y t gł6wnle nowycll. .. z.ięn>nu11.0W1 · • • mEl!l.toW.;llleJ spf'Zed;l.Zy mię~ l Jego . wych liczne niedobory asorlymen-osiedli w -duzycb młastacll, w 1&t6. dyrekt-Or artystycmy fundacJi przetworó~ rut poqstaw1e ka·rt I w ro.zmowach odbytych w so- \ st:rajku.jących zakoń<:zenia stra!- towe dotyczyły niemal wszystkich rych z regułY' przedsskola powstajll '1 „Pe&ce· Child" której siedzibą jest ~opat.nzen:a·. , . botę między godz. 10 a 11 rano ków i podjęcia ~ów, nie tyłk? ~rup towarowych. Były one ; opóźnieniem. Waszyngton. - - Gdy rok temu J~~e. m:«!1stersł.two przy- ~ zachodnioniemiecki\ agencją DPA w skali zakładowej lecz i szerszeJ, sz.c:zeg•lmie 4otkliwe w zakrEsie w LEZĄCYM NlEDALEKO ir•· I wracaliśmr z ko~eert&w \V ZSRll1 pomina, . ze s1.er:pn1awe kairty. za- i z amerykańskimi a.gencjami pra· Możiliwoś~ dySk!uit<l'Wanla na wsi.el-\ wyrob6w ·pnerny.słu lek!kiegt>, ,nicy węgierskiej rumuflskim mieście 12'.atrzymaliśmy się w Warszawie 1 OJ>aif;rz~ma wame są do dma 31 sowymi n:ecznik nl\du J, Urban- kie tematy. Jeżeli i teraz ktoś tę więkstzo.ści których pod.aż !Zmniel-
A rad rozpoczęto się w niedzielę ro- wtedy raproponowano nam włąeze- .s1erip.n1a br. •· po\\iedzia.ł m. in.: , sza,nsę od.TZuca. to ponosi za to szyła się już trzeci J;Ok z rzędu, bocze spotkanie sekretarza generał- I · St 'k · - · " ł l · l'i od 1 t • • .:. · · ' nego KC Rl'K, przeWodnlCZl\Cego i . ra.]i UJl\C')' w :por~1e sz,czec1.n-

1 

pe ~;,\. ~10ra ;~ą, 1 po 1 )'cz.;i~ - , a: e a1...,.e wyinooaw p~zem)-.s.u 
Rad'v Państwa snn Nicolae ceau- 1 Zd • k t d · I I ~kim oglos11l zerwame r<>Zmow PO>Ą iedz1ałnosc - st-w 1era:ilł J, elek.troma.szyalc:wego, g<l.z:e na-
sescu 2. s.ekretarzem generalnym erzen1e z o re em po wounvm w spr-a;w!e za~o!~czen.:_a strajku. Urban. stą.p'.ł z reg·uly ·wz::ost t><>Jaż;r. WSPR, premierem WRL Karoly, .\lee. S1ła-Now:ok1 prooovrnl tarn 1 _______________________ .... .._ _____ _ 

Groszem. w czasie spotkania oma· . - · mediacji ze strajkującymi. lecz i I s ł wlane są problemy stosunkow mię· 1· c.na okazała si ę bezskuteczna. • d k 
dioy dworna 'krajami. w pie-rw- • _N~rkowie peruwla6sk1ej mary• sprzęt do gaszenia pożaru I ra•o- w. Siła-Kowioki OiJUŚcił port. i I y porzą owe s~ycb slowacl.J, Inaugurujących W9pól- I nark1 1 straż przybrzetna prowadzll I wania ludzi. '}.;!' • d n. ' ..,,.,..... b d I ny dialog, przyw6clcy RtUnilJlli. I 'poszukiwania rozbitków po zderze- Lądowanie nastąpiło podczas mgły ' • imo ze Yt!'e'.•.<'.:Ja """",u . ar ro 
Wqgier wyrazili optymizm co do je· i ntu sie w piątek w pobliżu portu 1 deszczu. Pas startowy pokryto spe- I daleko wychodx:ra napnr.ec.1w d~- , . . + co przebiegu. · C•llap peruwla6sklego okrętu pod• cjalnll pianą w celu zmniejszenia do zyderatom załogi w tym i stra;- I (DG•!itOncrz.eme ?.e 5~. l.J porządlrowych i bezkair<ność indeja-

A MERYKANljllU•ftA• wodneso z Japo611klm kutrem ry-1 minimum ntebezpleczeflstwa. 1\ kujących, poóltul.atom f lnaais<>wym i I '. . . t.oró~v. s;przecznych z pra.wem D:;E~K~1f~oa!ów nt. zlmłjeA nu-1 ba~kltn. 1 marynarzy ~. peruwlal\~ • Pożary lasów •li ostatnio praw. ialJ!lyt:h - rQZ!l'lowy !ZC>stały zer- ~we go, ~ ta.kie o ~apob1_ea:e- strajków. Tak jest m. in. - w 1Qearnych 1 kosmlczn~ll w mlńiO• sk1qo okrętu „Pacocba . który po- dz!wą klęską w Brazyłll - według wane. Stało si ę to ju,ż po OŚ'Wiad- n;~ p.rowo~aeJom I m~:n1•pu[ru;Jom, ehwii.li, gdy r=a•wiaany - w ttanych dniach kontynuowano dyskusję szedł na dno, zginęło. Nikt spośr~d ot1cjalnych danych przynoszą one I czeniu ge.n. c. KiS'LCZ31<a otwiera- 1 ktorych ob1elclem moghoy stac się j~ !PX'ZY ut StI"uga w Szczeci-b h 4 -. t 1 n h załogi Japołiskleg,o statku rybackie- , corocznie krajowi straty w wysoko- I . . 1. " k · ro'hotnicy nie w 0 u grupac : 1 • „„a ""cz yc I go „Kiowa !\ta?" nie odniósł obra- ścl do &o miliardów dolarów suma t Jącym moz lWO>c dySI utowama - ' ·. . . . · zb.rojeń ofensywny.eh I 11broJel\ koe• żel\. Okręt łł!ldwodny z 53.osobOWI\ ta stanowi połowę brazylijskiego za-
1 

proble,mów ponadiża.kła.dowych, 
1 

• W po!C1e szczecin!f!?m ;i:i.p., , na Muszę z pnzyiklrości ą i oburae-mictny~h. W tej ~tatnlej omawiano 
1 
załogą w momencie kolizji znajdował c11uten1a •agranicanego. szczególnie , wszelkich p-oblemów p<>litycznyich Jego rozle~łym terame z~~w.i:db: rilem powi'edzieć, że w killku przy-prze~łooone wczesnlej pnez

1 
1trJonę si~ na powlrrzchnl morza. I dotkliwe straty powstają w i\m~w- , i innych 

1 
wano m. in. próby krad:iiezy 1 pacfil!:ach pdlcryliś.my zamysły straj-radz1ecką propozycje sm erza ace • . „ • · • . ,„ k'ó ---'-! """': • k · h · ,_ kl· · h · do uzgodnienia protokółu pnystłe· '! Ili W p1ąfek wieczorem na marsyl- nu, Opr. M. C, Ocemarny wobec t~. ze st:·aj- prz.~J 'u. ' re _ z.v.>,,.. Y. 't""-"Jll'•e, uią.cyc i osoo, ore 1c w·sp:e-go porozumienia 0 pt:11esłneganlu i . s_kim. dworcu s.t. Charles doszło _ do 1 kujący w szcze-c:ńsk:m poi;c:e n:e • ~:iyz 51?r~w~y hyli pi;Wltli c~aosu rają z zewnątrz, aby z.naleźć fik-nieodchodzenia od qklada ~BM (o kole1nego, trzeciego lattm .tego roku 1 Z KOMIN A OO IZBY 1 a'-:azują woli poroz'.lmien:a. zaprze-. t r~uzm1el!l.a. D? w1ęiksz.ośc1 ~- cyjne ofiary i wod'ół nieh wy-ograniczeniu systemów obronv prze.
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we Francji? wypadku koleJowego. w ':tn::rmnl'71T:'IZW .EN. pa•;z~Zl!J.·a sza.m;.ę jaką stworzyl'śmy I kla<low, w ktorych wystąpiły wołać wrnaiwę propagandową. Ta-ctwrakletoweJ). Nie osiągnł~to J'.oO• w:vnlku k~orego dzlewlę~ os6b zo- '1' .x i .11'.LJ<.D I ' hn · · k st ' , N ' · 1 strajki m;:łowali docierać emisa- kie jest bowiem. ZSJPOtl;rzebowanie t 1 :!: t · a.ntetykaflska stało rannych. \Vjetdżającv na dwo- 1 n.e c ~ą JeJ wy <mLY ac. 1e . ' . 1 „,_ . . 1 -'-"k. ~:fi::• e po~z ew:wo ~e ron:zersze .„ inter- 1 rzec pociąg pa~ażenkl z Tulonu. nie . r ... ódzką miHcję. iza.wi.a.doim:ono I !'.czą s;ę iz politycllllymi i ekono- nus:ze z u °''""&rrH: ":V y>'le ~ pr.zy7 U>.Ivu' ow dy,wersji J>ropaga.nd01Wej preta~JI P altaau ~~~i; J I zatrzymał się i uderzył w barierę wczoraj, te przy ua. S ien'kliewicza nri~ymi stra.ta:mi, które powodu- p~dikach n.a oo dzien n.ie m1~i .on1 na Zachodizie. Ponieważ hraikow.ało zabezpleczaJąclił koniec toru. Na 73 iakiś jegom-ość wdrapał sie !Ila ją zahamow.ainie pracy poirt.u. ?1c wspólnego !Z tym pil'IZedsięb1?1'- fBlk·tÓJW i osób, na które moil!la w PIĄTEK \V NOCY z&kotacmyla 1 szczęście pocl111r Jechał z niewielką korni:n i nie chce z niego zejść. t;waż.am zaś - pow.ie<lzial mln. , Stwem. Przykładem taldch dZ'la- by się powołać, uiywam.o w do-się w Bra.zzavlUe (Kongo) trzyd.Di0· 1 p~ędkośclą i nie doszło do poważ- Na JJ!iiejsce wy1Sla.no l!'adi<>Wóz; J. Urban ..:_ że szcz:ególne poczucie łań jest adiunkt SGGW-AR dr niesieniach r; Polski b.ałaml\Ltllych wa ł-!łtronna konferencja w lpra- nieJszeJ katastrofy, któ 'ó-• del"· t do I-'- -"-~ · „_. ,_ , · · Gabriel Jamowski utrz'"'"'8111Y pod fooinuł· ,.doohod,..~ wiadomości wie rozwiązania problemu polUdDia. • l!iołejne trzęsienie ziemi zano- ry przywi u ""'wen a :r.iuy UUl!JVWleu;,,1awu<>sc1 J>OWlllllll-0 cecho- , • . „~. - · • · -. O Ałryk,I, Rozmowy dotyczyły ternil- I towano w sobotę w Nepalu. sua I Wytrzeźwień. P:0cł-Obno akrObatycz.. wać załogę JX>rtu majdująceg<> 1 ~ proby ~eja-c1a na teren je· brutalnym rozbij4Jniu st'I'a.jk&w nu prze'd1es\enia woJs~ 1tt11ba6sklcb wstr:rąs6w, których epicentrum znaj- ny wvczyn SJ)Ol\Vo<l-01w.any był P!t'ag- sii: na z.a~hodin iej, morS1k!ej gran:cy J d.ne1 7. kop'.3'~· . przez ZOMO (donosiło RWE 24 w kierunku p6tnocnym, a nastepnie 1· dowało się w - poblltu miasta Udał- nien;em t>ooisan ia sie orred n.n- 1 Polski. Zostały stw<JII'ZJO!le szal!lse . W Szoz.ec;ime oohran1a.no bu~~- bm., za :nim powtórzyły te ,.rewe-i<::h stopnJowego wycotanla 7 Ango- pur, wvnoslla 4,5 st. w skali Rich- rzecrona. (ab) 1 dla honorowe.go i godnego dla 1 ne•k dyrekCJ l zar.ządu, aby urnoźl1- lacje": Radio F.ramce Inter.na.tiona„ 11. On1awlano r6wnld lnne1. kwestie • tera. Z aapływaJących doniesiet\ j wić spakojl\le dojście do pracy le 26 ban, i tegoż dn!a Głos Ame-og. ótneg.o · u.r!!gulowa~la konfliktu. , wyn~ka, te i tym • razem 'wstrząsy J wobec prób blokady d~w.igiem i ryki), z kvlei wo_JlUl Eurr'Opa Dvskus;e określono Jako szcrera,, gpowodowały znlsz!'zenle demów. N• •d • • zastraszania ze strony &Jktywistów 23 bm. i r.ozgłoś:nia BBC dzień póż-~.:czeg6łowa i kcinstrnktywną. Ro7· I • 1 osób odniosło lekkir obrate- 1 •- ~·'· h · · mowy wznowione !JOstanll ~ wrześ· nia podcza!I awarvjnego łą 1l owan · a 1e przew1 Zlane emoc1e s wa'"~. yckt' ~--'"'·- • nieJ, ro.zpcrwszechin!ały „wiado-nia. równie7 w stolicy Konga. w sobote samolotu „noe\ne;-727" n,& O'!'Y'Ch ?•<-J~h m1- ~i" z Polsiki pow<>ltt1jąe się ;na 

I 
linii lotniczym TWA na lotnisku w · I Ec;a udzi&lała ochro.ny tym, któ- „niezależne źródła". RWE 24 bm. W NIRDZIELĘ na polłgonte Ka- Chicago. Pilo\ gamolotu 1ecące10 z , 

1 

rzy chcieli pracować i w zwiąa:iku informowało Wjprost: „do- brutalnej 
llt:i~tin Jar, ~1:t~:Y~0f1°0gmu z:;~ St. Louis z 12 p11.sazeram1 I 1 1 d I • h _ z tym byli narażeni I na szyika- interwencji ZOMO doszło w nocy Po nocny wsc o . t 111 członkami załogi nie był w stanie o c s t k ' n •--"· 'rod k~~1~· · szczona została mełodlj de onac 'optdclć przc!dniego pOdwozla l'ler- 1 p za o n1czyc po azow I Y· • • z W'!Nu~u na s ę '" ..,,.,.......1 Im. pierwsza partia rachtecktcb rakiet ,„0 tnle muayna miała wYil\dować W izaje:roniiaeh mx:zec:ińliklego LeniM W M15l0Wiiawh. M.amy re-średnfego zasl~a w ramach ~a- 1 n:. pod~zędn.lejszym lotnisku Dil WPKM siły poiniąd'kowe, na lację - donosili autoir.zy z Wolnej d~ieck.~amerykansklego układu o lik- południe oa Chicago, ale z uwag1 · . . . . prośbę dyirekcji, wezwały UC%est- Eunipy - o wielu pobitych, w w1daeJ1 rakiet 'red~iego I kr6tszegl na zagrożenie skierowano Hmolot na j' W P 1otrkow1e Tryb., na tuite1- dzielne l)rzed,poł00n1e (28 bm.) 1ot-

1 

n.i:k6w nielegalnego strad~ do tym ' cięż'lco„.•• nslęgu. ~a ~llgonte d obecnt 
1 

!'~1.,, : lotnisko O'Hara, najruchliwsze na sz:ym lotil'!li<Sku Aeridk.lubu · Z.iem[ nic.cy fesitYIIl ,zorgani.zow.any z o..'ta- opus=enia terenu zakładu. Obok Wbrew tym in!~'l!luacjom siły za!i,ranlczn1 e spe~11, zn.:V1:f:i1:n~lkar~e. ' ti"·ieele, wyposatone w nowoczesny P l0ttrilrowsikiej o::llbył s:e w nie- zii obch~dzonego niooaw.n-0 św:e- czekały liczne giruipy• zatrudl!l:l.o- porzĄ<llkowe ni-gdzie nie użyły 
ra zleccy 1 iagra c opr. M. c. ta po~~kie11.o lotni-Ot.wa. J?o wielu nych. żąda jących umoźJ.i,wienia im środ.1ków przymu'Su l:>ez.pośredn.i e-
------------·- K R O N J · K A W y p A D K Ó W ~t.raiklc.ii .J)OC'zyp.adl!!k ?orzu.cil Jeszore J pod.jęc1a ora.cy. Cheiałlbym te:n falk,t go. Nawet p0dozas wy<pirowad:zan' a 

I 
P?ną. :n.e przewi1<d211an.a w wogra- ood:k;reślić. od początiku obecnej stawiających b lemy ,ooór uczestni-PO WYPADKU • GODZ. 8.s~?B~~.A Promińskicęo : • • NIEDZIELA m1e. Oto podozas lotn:czych P'C\,{)8- I fa.li straik'll spotykamy się bo- ków strajku w zajl?"Zldini w Go-E" I nny ul. Milionowej. Wiesława o. r • GODZ. 1.20. Pętla tramwajow~ zów„ P.od~ t?Jw. mani:wru do la- 1 wiem z wyraźmą presją wielu śro- lęclzinowie po~te1:1ow1mo spokojnle W „ARELANJ. · I kleruj11c fiatem 126p potr11cila na na Zdrowiu. Wykolejeniu uległ d?wania, między dru,!(:m . a tnz~- dow's't społecznych domagających nie Pówochijąc •u in'lkogo żadnych 

T b 
prze~clu dla pieszych Annę G. tramwaj 9 bls/2. spowodowało to ci~. zakrętem W ma.sz~e ... Z~m s'ę 2ldecy'<l.owainego ct:ziałam 'a. nie obrażeń. rzy Oso Y llł GODZ, 10.15. Ul. Paradna przy przerwę w ruchu trwającą ł8 ml- 142 • :za 1Dt6r.ej sterami s1edz1ał 1 g.od'zacych się na bezczynnoś~ sił (PAP) 
ul. Obszernej. Henryka P. weszła nut. Hencyik Toboła, doświadczony pi- ___ . ----------------------------nles,podzlewanle na Jezdnię 1 wpadła • GODZ. u.oo. Ul. Strykowska lot i 1instr1.1Jk!tor. 2ldob)"W'<Ja m.;-

w ' stan1~e c•1ęz• k•1m PC: ~gł~z.ka:.~:~· Ul. W6lczal\1ka !::~cn:-n::no;a:i~•r:!~c ,~!:!~el~~ ~:.~~rw~~ :agl~zyi,:~~~ o krok .... .J traged···· _ n. JS~łetnl rowenysta Michał O: I wpadła do rowu. MilSltirm ipiłota:iiu I tym razem wy- UU 
nte ast11r11 płerwne>'lstwa przejazdu • GODZ. lł.30. Ul. Pabianicka. kazał zimną krew i 1,.,.._ :,_., .• 

1 . • Jak Po~nf-omiownl nas lek.ar.z I 1deny się z wartbur1lem 'klero- Swladk6w przewr6cenla motocykl& vwr ~M.f 
województw.a, man trze<:h SPOśród -nym pnez Czesława A. marki „M.Z" z paHterem, w wy- klllllBZt. Ul!l~kająe n!ebezoieczeń- 1 W i k'crlk . - it ...J 1 bl • . •· . · d ... GODZ. tUO. Al. Kościuszki 91. nlku którego ten ostatni doznał stwa dap1'owachił d<> SZiczęśliiweiro crora 1 

• a mmu iDO !"""'z. I czy.zna 0 a~ miesz".anie 1. ~ebie 16 osób ll':mar.ronycl; TJO ·=s l-letnl Artur sz. wbiegł na Jezdnię urazu 1łowy prosi się o skontakto- choć przymUiSOwego ladowan!a w 14. łód:2lka sl4-az poż,ar,na zawiaido- b~ą. CzY i::oiw.i9?i~ik1em ~ ez,wa.t-tkowesio w'.rnadf.ro w Z?B i wpadł pod jmę, kierowana przez wanie z WRD wusw w ŁOdzl. ~ . pr.zygodinym t.eren;e. -po.za -płvta I mi-ona zo;;ta•la IJ?T.zei; ml~ke ul: J!I'<lZll, ze ipodłozy og1en, ~dyby ,.Arelan" w Lodzi, iest ba?'dzo Tac!euua tt 11 GODZ. 15.45. Tadzin, gm. l()tti.!Sk.a. Jedynym stkutki€lll tego I Plan.tow~1 27, ze
1 

w WYIIli;J<'U :kłótni 1 ktoo. m~bowat ~orsować . m21Wi. oowa:iirry. W sobote przed oolwd· • GODZ. u.10. Ul. Karolewska Rzg6w, Anna K. kierując tukiem manewru było. drobne us:zJkodzen'e r?dZmne1 mąż n .e. chce .iej ~uś- , Poniewaz Sllll'aJWiał w:raiel!llle :ixles-n'1m1 pr.?>:\ieto decy2ie o orzetrans- J>tll5' dworcu. PKP. Piotr s. kleru• nie mitąplła pierwszeństwa ·przeJaz- samolotu. p,......,.,..,.."" te"-0 !Zdel'Z0lll;„ I c1~ ido d:om·:i· .lllf'~ąc oodipalen1em ~"'..amesio. a gybuatja stawała porll'l<1Vaniu :c»1 d<> \'lilecial'my.~e- J11c fiatem U&p zmusił do gwałtow- du I zderzyła się z motocyklem . , ·~J ~„.. ": :"* m:eszika1nia 1 S!eb:e. Straszył iI'ÓW- się mebe7;p1eczna. stTaża,cy mecy-
ro Ośrodka tec?enill P.oroa.~1\ w nego hamowania autobus MPK. t•M-Z". lotn1 •. oze,go bada spec1ailna k-Ollll.1• nież od:kiręce:b.iem kUilków gazo- I dowali się na w-ejście do mie-"·--. h z ... 1. i t.am Wskutek tego manewru obrałel\ do- • GODZ. t7.25. Ul. Marmurowa I """"" SiemtanmlJ'icac . o"'.a 1 on . inał pasater autobusu - Piotr M. przy ul. Budy. Marek K. kierując sja, Prawdopodobnie doszło do nde- wych. . ni.a p,rze:z ballkon.. Ułda.ło im się O• przewiezieni śmidowcem/ s lot· Swladk6w wypadku prosi się o tukiem nie ustąpq plerwne1l•twa go 111.a 8k11ltek wady material'u z Na m~ejsoe udał! .się sllratacy, bezwlllldnid inleai>e?ina 30..[e.tnieg-o ni~lta na Lublilnlku. •kontaktowanie z WRD wusw w przeJazdu 1 zderzył sł• • kteruJ'• · · . i:><>ltotowtie gamwe, milicja I OO- dt8$PE!!MłĄ ~óresto l>t'Ze!WiezidnO Stan zdT'C>Wi.a ~eh ~ r..odlii, 111. w. Bytomskie! eo„ tel. cym motoeyktem "M-Z'• lersym ~· k!t6reco lm'Obione byl\o śm!.glo „Zl:- gotowie ll't8lt!Jinkowe. Próby DerJJW&• j nastE!Pnl• do ~~ .Medyeyiny 
k-0dawanych iem do'brY. _(ab) !IMt-1!. llJI na". m·a.k z}! inie ~~ ~ Met- Pr.lllCY. • . '"':.~~~;if (ab) 

w 
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Sytuacja społeczno-gospodarcza 
oraz kierunki jej uzdrawiiinia 

• 

• ro z szer-ze ·n 1 e o 
dialogu • • • 

I porozum1en1a 
(Tezy referatu Biura Politycznego wygłoszon-ego 
przez J. Czyrka) 

. (Tezy referatu BiuTa Politycznego wygłoszonego przez w. Bak"') I -Linia socjalistycznej odnowy życla &iJOłecz.no-pol ttycz.nego i ek~-• ~ nomicznegę je11t wyrazem obiek1ywuy1:i.l . ko11iecz.nosc1 i wyzwań. Nie 
n-· · -· · ..t-~- · KC t da się ich obejść ani przeczel~ać. odwrotu od n iej nie będzie, - .LN.lSleJsz.e 'POSJ.e~ie o- datkowe środki dewizowe i ma- pr~D„ krytyk... ani r"-"du, ani kie- - Generalina kon""""c.i·a reformy _,_ ... ...,. ·„ od --ft•·· · -'·~· · t ed · I """' „ -. ~~„ - Trzeba jednak samo'·-·ty=:e stw~ć. że w wie.N dzii~i-_„ si„ 1> """""''em :Dl~"""'JOW erialowe wsparte odpowi nun rownicłwa pa.rtii. Podziela.my oce· o:kireśla:na przez IX Zja.2Xi orazroz- ""'J i trosk. .ale także nadziei i ocze- decyzJaml organizacyjnymi i iysłe• nę, że źródłem wielu trudności " winięta w rama.eh lI etapu wy- naoh nie osiągnęliśmy postę?u. Realiz.acyj.na op ieszal~ i niedosta• idwań, którymi ŻYie cały kica.i, ca- mowymi. Skonoentrowamo się na błędy i nieudolnie prowadzona po- t:rizymuje próbę czasu. Nikt nie teczlila skuteczność SPOtY'kają się .ze spoleC2mym mieci«ł>liwieniem. 

le liPOłe<:Zeńsliwo. Utrzymuje się zwiekszeniu podaży żY\WnOOol I Utyka rosDOdarcza. Wazssłko jed• 1)1',zedstawił alternatywnej k<mcef>- Wykorzystują to •iły ~t'Ukcjl, także antyustrojowe. na.pięcie l!ll)Olecme. W niektórych artykułów codzienn~o zaku;pu, w na.k musimy widzle6 we wlaści· cii na.wa.WY f)Olskiej g~~I. - Jakiekolwiek bylfby powOdy nlell!ralnych drajków maJl\ r.akł.adacb pracy tnwaja straj®i. najbliższym oza.sie 'IJ()winlno sle wych wymiarach. Nie .ma więc woblemu zmiany ene a.narchizaJąq, desłrukeyjny charakłer. Nie mołina ich a.keep• 
· - Naazym obowią2lkiem iest za· wprawić rzaoi>at:rzenie w w-Oduk,ty - trzeba mieć świadomość wwa· lmnoepcji reformy. Jej fllll!damen- &ować. ~ęcLe stanowiska wobec tych zja- mleczar&kie, t~crr.e :rośHnne: ou- runkowań obiektywnych. Co rodru ta1ne zasady są niepodważalne. - AJwję strajkową, zarówno tę kwietn.iowo-m.ajową, Jak obecną. 
. wislt. Określenie przedsięwzięć i kier, środki czystooci oraz niiekt6IE kierujemy za g;ranke ok. 2 roiid Przedmiotem ostrej .kirytyki jest podję~o w chwimi, g<ly 'w rozwoju po1ityki porozumienia zrodziUt siQ 
działań mających na ceil!U nie tyil- w·y~by wzerrry1słu sk&-zanel?o I . dolarów tytułem obsługi zadłużenia. brak stabi1nych i przejrzystych re- idea p:rorefO!l."n'la.torsikiej koalicj i. WYV11'01ala ona ży.we zai111.teresowan:e 
ko <lora:bne roztadowa.nie sytuacji, Ieklk!lei;:o. I Jest to olbrzymie obciążenie i;:os- l(U'l dz'.a:la.lności ekonom 'cznej, wa- zarówno w partii , iaik i w wtelu truw oh ś11r,dowiskaooh, w tym na-
a.Je przede wszystkim U!dz.elen,e - Podjęto też w tryb 'e dO!raź- podarki narodowej. Czy iednak ' dJ:we roZJwi ązan.a Real' zacie "e- staw iMych ooozycy;n:e. Zary.gowuly s ę i::-e1\<ipektyW-y 'l)'Qważnego 
odoowiedz1 ~ oo rob ć, aby prze- ny.ro dz;ala:n!a maiąN> na oe1u po- możemy nie gplacać? Polska sta-1 formy hamują wYStępująre w s:;io- d:alogu. . zwYc1ężyć zagrożen ie bytu ludności. \epszen'e organi.zaci·~ sku-pu .Plod{>w laby s ię carlrowicie n iewiary.1?odna łeczeństwie na sk:l.lP ma.sowa o-o- - Atmrufera BPOkcz..na. a także prc>l'„adwrie ostatni o rozmow:y wy-
powawić zaopatrzienie ry:nku i za- rolnych oraz fUJnkcionowama ryin- w ooena.ch partnerów za,l?Tan·cz- stawy oboietine n·eufne. . kaza!y, ż<: św:adomo,ć kc.n .ecz.n0:;c· poro:ium ._,n·a narooowego jes.1: 
bainować wzrost cen. dopr-0iw.adzić ku mięsnego. Pow;nno to u,spra.w- nych ze wsz:ystkim : tego :n-egatyw- _ Dro~a do zm;any tej 0;eko~ dz'.ś w ię lt.sza ni ż kiiroyko:w.ek. Odczuwalr,e j est llbliżcnie poglą,óów 
do trwał-ego uzrlrowienia g<l!Sp()dar- n i ć zaopatrzenie ludności. Jeśzcze nyml ~utka.mi. rzystnej sytuacji wymaga dokona- na temat wxstępujących wy;zwań i zagrożeń, .ia.k też k h przyd;yin. 
ki? Oo r-0bić, aby ur.znvrócić lu- w br. oostana skierowane na rv- - Przyjęliśmy klllM na aktywne nia głebokich zmian w spra.wowa.- - Niezale:i:nie od wiełorakicti il>ite,ncj i organ i;z,at>Q;C6w i uC7JEStnikórW 
dti~ wi.arę w oomyślalą wzy- nek dodat'lrowe tiowan' o wartości u~iiobwo w gospodaroe &wia- niu władzy, Jest to sprawa bardzo stra}ków, god:zą one obiektylwnie w mo2J0lnie os:ąg,a.ne dziielo dialogu 
.Uooć .n.aszego kraju? ok. 500 mld zł. . towej. Polifylk.a epłat zadłużenia pilna. Nie chodzi hl w pierwszym i PON?Zmnienia. MoiJna nawet . powiedzieć, że w i;tr.ajkowej iorąc:r.ce 

- Najpierw powiamiśmy od,po- - Do KC na;pływiają l i<l7l!le wmo- nie morie doprowadzić do ~ rzędZie 0 dalsze zmnieJnenie licz• rodzą 1ię praiesłanki innej koali'cJi - a.ntyre!-Qrmalt<>.r6k.iej , sil miar--
wiedzieć na pytaJDie. dlaczego na- ski doty(!Zą<le ~ni.a cen i szeni.a w&?lUID'ltów tycia ludn<>ścl. by ministerstw l eentratnych in• cbi•styczn<>-destiukcyjnych i biurokir.at:rczno...konserwatyWl!l.ycil; Ląc;q 
rosło sPoleczne niezadowolenie? płac. · Są ergumentv p:rzemawiaia<ie Nie mote też zagrozić ~- styłucji. Chodzi przede wszystkim je 111egacja socjalistycznej odnowy oraz opróby dJija.ruia kiat>iitalu na 
D:tacr.ego atalo się ono podiglębiem za prowadreniem -zamrożeni.a, iale wom rozwoj.owym Po$Gąd tein sp<>- o zmianę filozofii sprawowania jej tnuoooociach i n iepowodzeniach. 
d1a alrejl strajkowej? AnaJiza t>O- również i wailkie ~~enty tyka się z rosnącym IZll'Ozumie- władzy. Nte pr,zez :nawolywan·ie. że - Powtónimy raz Je$Zcze za. VII Plenum: partia stoi na 1t&nowbku 
stu1aitów WY'SUWalllYch w sbraj!lrują- !lI'Zeciw ZWraoamy sie ·d? rządu niem za ll!famicą. ~onainy mostal trzeba imacziej, 'PO n-0wemt\ - focz respektowania. 1>0lityeznyeh konsekwencji różnorodności interesów 
cy·<:h zaildadach wskazuje, że .znaj- o wszechstronnie r~ażenie sora- postęp w reg-ulowaa\1u stosuink<Wł przede wszysbkim -ptzez szybkie pogll\dó.w i orient3J('j i w na~ sp()łcczeństwie, Czyli po1Skie6o 10„ 
du1e 91ę wśród nich wie.le DOStu- WY oraz o l>'ilnE' -podjęcie decvzii. z poartneram.l zal?l'aniezmymJ, ~amy doPrOW:l!dllenie d<> pełne~o ocz~ cjalistycznego pluralizmu. -
latów u~ionych. - .Konieczne _jest dok1>na!1le .za- sygnaly, iż w ni-edługim czrus '.e czenia system-u zarządzani::i nań- - W obecnej chwili odczuwalna. ,jest potueba wypracowania for-

- ZaSaicliniczy wpływ na inastro- sadmezycb zmia.n w dz1edztnle m-oż,e ®OStać przeł.a.mana blO!kada stwem i itOSPodarka ze wszvstk' ch muły PRON odpowiadają,cej nuwej sytuacji, nowym wymaganiom. 
Je społeczne ma poga=1e się ks~altowania cen i dochodów. ~o kredytowa. Stwor,zyłoby to nowie tych przepisów. ~arza<lzeń, które Uwaźamy, że zreformow~ PRON mógłby Wlllieść swój dQIIObe~ 
eytu,a,cji !fYID.kowei, inLlacja i oba- podstawowy warunek uzdrowienia jak\Ościowo w.arunki reali:zac}i re- krępują ludzka o~sieb'.O't'czość i i ~nicja.tywy do nowo two.rzone.i k-Oalicj i sil r etormatc>Mkli.ch . 
wa wzed zubożeniem. Spora licz- gospodarki. Zmian:v mUJSZa być formy. Obecne attra,jki moga za- mnowacyj:ność. - ~a dirod2e rc>.zwo}u 'POl'OJJumienia w idzimy macz.ąca rolą Koś-
ba Pol.alków uleita frustracj i nie głębokie i kompleksowe i dotY.cżY~ szkodeiÓ temu kor:zJ'Słlnemu woce- · - &zedsif)w2ieoia d-0rame me~~ cioola rzymskokatoliolciego. DoceniMly i SZlllilJujemy jego poatawą na„ 
tyle z powodu niskiicb izarobków, równol~le zasad ~~1a i sowi. Pl!ZY'Dteść Oklresowa ulgę, a1e 111ie cechowaną l)OCWCiem cdpow iedzialn-OŚOi za stan ojczyatych epraw. 
ile na Skutek stałej .kxlllllecmości kantrol1 cen, twormen1a doch-Od6w - Czyinników ~ącycll doorowadza do trwaleJ:tO 111Zdrowiie· - Dob!~a końca obeon.a kadencja Sejmu. Jeg-o rnwy s'kiad powt. 
pokonyWania Pl'IZO~ód. rz; k.tórY- oraz polityki pieniężne}. Zwrot w rozwój li'~ iect 17JQ8AJl;!lie nia JfO!IJ)Odairlki i><>lskiej. Blnro Po- nien l)ełniej odzwierciedlat pl~~ char.akiber naszego 11>ofe. 
mi llP<>ty'kla się w codzierm:vm by· polityce oenow&-dochod<>wej Wf!• więcej. Są te:t ~ 'W r6wnYm lltyczne uwa:!a, te w cią ria.t- ~wa. Opowjadamy się za tym, aby by1 011 wnazem ~ iowamu. ~ódlem nieudOW<lllenia maga starannego pm;y~towaaua. stopNu obiekty\Wle, talk i aubiek- blliszych 3 miesiec:ve trzeba opra· koalicji reform 1 odnowy. 
'ia9t nie ty'Jko dzisiejsza sytuacja Na.tważni!ejgze jest jednalk, aby tyw:ne. Chodzi o ~ane przez oowaó i przecJsławić pia.n konsoli-I · go.9P0daraza, illlle także -ugruntowu- zamieraenie tlO rzyskalo tl'(lll)arcie lata zachow.a~1e się .,,niedisię· dacjl gospodarki narodmveJ na la• - lesteśmJ' gotowi, w dialop ze wszystkimi silami 1łoJl\4!1Dil na 
jące 1ię przekonanie, że Polska 911ołeozme. I biorstw, .kadry ltie-ownitze) i . oaó- ła l9S9-l990, Plan ten powi:nien groocie ustro,joW,.Vch założeń i polskiej rac.ii st8lllu, pracowa6 nad 
będzie wz,ez wiele lat tklwić w - Czy możliwe było - Jak ~ łu 'Pra.co.Wlll iików. To m.in. '!)OWO- p.recy.rować WY'ra.zistą i;pof.eczn'e wspólnym ,programem wyborczym, , który byłby pla.tforml\ porozumie-
k:ryzysie gospod&"czym, że obecna sądzi wi.elu ludzi · _ osl~gnlęc1e dul e, że a.pa1'at administracyjny I czytelną lini ę polilY'ki sPOłecroo- , nia w najistotniejszych dla na.rod11 spra.wa.c.h. Dla Jej wypracowania 
polityk.a goopodarcza n ie :test w znacz~eJ J:!.OPra.wy syłuacJ1 w~az ' nada.I jest ciężki a linia reformY -g06Podarcz.ei oraz d()Sl;Qs~w.ać można by rozważyć idet utworzenia Rady Pllrozumienia Narodowego • . 
stanie uporać się z trUJdiności.ami-, z wkr~mei;n w n etap? . N1~t I nie orzi;nik!lęla jeszcze w pełni do Jo nowe i gytn.ia cj i P!'Zedsięwzięo':a Mogłaby ona powsła6 w wyniku debat „Okrl\glego stołu", przy którym 
że sytuacja będ2lie <;ię ra.czej po- tego me obiecywał. Przeciwme. jego dzia.łan, \Viele mław i iarzl\-, i hat'lmonoitram ir.eal i.za-cy.j ny II eta- zasią,clą przedstawiciele różnych si ł społecznych. 
gar.sizać niż. polepszać. ll'!ośno uprzedzano 0 tym, że mu- dzeń nie p~nioslo r.nl gospodar• 'PU ~eformy. • I - Rada Porozumienia Na.rodowego mogłaby też rozważy6 kierun1d 

- Ni~uchronnie nasuwa si ę 'PY- sim:v przejść przez trudne 3 lata.. ce, a.ni tudno§ci prawie iadnego . zmian ordynacji wybor02eJ oraz sprawę drurieJ izby nowego parla-
tanie , jak do ~egio <loszl<>? Cofnij- Nie zamierzamy nikogo chronió , !)Ożytku. (PAP) mentu, a ta.kie -' w myśl ~tulatu &D - ustanowienia Urzędu 
my ''• do 11182 ,_ Na mocy u- I p„eyd••"' """"'••'P•lil<J, . 

~~'f~E Oce_na SYtUclC1·.-r e_ko. liori1icz. ne1·
1 

~::.~~~~~!::~~~ 
latach 'PO starcie nastąpiła popra- lmiteresom i dą:ileniom l\ld'Li pracy. J.a;ko partia jesteśmy j edinak 

~~~t;iiaJ~~0iz~1;: I sp· Ołeczno polltyczn·ej ~=: ~=t~=~ty=~~m:i~ł=~·prowadziłyby 
00 

szalo si ę apożyoie i PoPra:wila 'O'/- • I -Ostatnie :napię~i.a i strajki w zakładach po.n-OWtnie uświadaon'Liają 
tuacja rynkowa, a także n.astro ·e 1 konieczność WYPI'aoowani.a nowej i!onnuly J)<)lityC21T1eg<> d:zi~ia par-
społeczne ' 1 · . ' tli w sytuacjach .koonfiilktowych. Większość org6l!'l.laze}i 1 eikt}'lWU par„ 

po;;i;wr:;~~:pa~ę@ls1; g~~':;:~ (Do?K~ńcz~nie ze str . l) · . 1 ~~~1ej Jó~:Zł~:ru~ti~;c PK;e;f; I ~~u~~~i;dza t!ł?t~.i nie~j:i;~ I ~~~fa~ki~~e ~~a1~i e=~ ~W'':~=~j!~~~nek,~: 
możliwości przyrrostu produkcj i. je jednak protesty, a te >X kolei j M:nistrów w procesie w:µrowad:za- stycznej od:nowy refonnowania neg~ :rozstrizyg~ :a, do dzia?.an!a po:i oo!Ollą a<lmin istrae}i, zbyt ww-
Tymczasem zamiast "OCZekiiwaneg-0 wymagają kolej.nej 8llll8'lizy. , nia zasa~ II etapu refor!I!Y !\<>- 1 gospOdarki. demok r.aty-zacj.' ; poro- no' przestawiająoe s:ę na tory pa.rnters'k!ego d :.a.logu i pru;ty.CLnych 
naciśnięcia pedału i>l'ZYl51Pieszeni.a spoda'l'CZeJ zwłaszczn p;zed'i:ęwz·111r zumien'a . Zad3!n ia określone n a 1 m etod od<lzialywain:;a. n.a os'.ągainie 1-."'0illpro.m'w, w którym p.lU'tyjne 
reformy :naciśnięty został ped,U ha- ALF~ED MI.ODOWICZ - c:zl<>-

1 

c:a zmierzające do zwię-kszenia VI i VII plenarnych posied-zen!ach j stanow:,q•co nie zaws.ze mooi au~<lTIUl.tyczmie zwycieża;ć. 
mowania. Zagrożenie interesów po- nek ~1'\Wa, Polityczm~o KC. prze- prod_u.kcji i przywr.acan:a równo- - podkreśla s: ę w ddkumei!lcie - Częsć słUS2lllych I z dawna n le za}łl;tw.!onyell _postulatów spale-oz· 
sze'Ugó!Jlych ludzi i całych struk· V.:odini:zącr . OPZZ Mory pr:zypom- wa-g1 rynkowej. - musią być ztea:l.izów.ane w· peł:<-l' nych powinna była być podję'-..a priez 'instancje i 'ogniwa ''partyjne, 
tur oraz trudności dostosowa.nia nial, ze JUZ nie P.o raz pierwszy I .ni. Potrzebne jest radykalne przy· 1 wł.adze partii róilnych szczebli. Jeśli n{\wet tak. czynili~y, to często 

opor przed reformą, wśród niema- odib~a się w. sytwicii .gdy trwai.ą obrad głos u.b.rało 34 mówców. sek:weineja, suo:owe egze.kiwowcmie rtieniom, urzędnicumu sposobowi myślenia. / 
sill. do nowych wymagań rodziło plenarne .Posi~e .. KC PZP~ I Łą=ie w toku d·wudniowych spieszenie, !lldecydowa111ie l kon- zpyt ug.odowo, zbyt łatwo ulegając 'różnym biurokratycznym wyjaś-
leJ części kadr kierowniczych. apa- k~l~kity straJ•kowe.- ~1czym ~i~ Komitet cent·rall!ly za:apro)?ował ociJpo;w.iedzńa,1\I10Ści 1 00 wszystkich, - 'Sami reform nie pn:eprowr.chimy. Nie od ~ partia nasza closł 
ratu państwowego. partyjnego i moona V1Y:tm;na~~ ślamazamosc1 prop<n.ycje Bi Uil'a Poli-tycwego KC. którym powierzono wylkonalllie tych I potrzebę ścisleJ więzi z bezpartyjnymi. · 

m?w. n ; eosi11.gmęc 1a postępu. w wol-a'flie na przewodniczącego K<>- stwierorza uchwała .- stoi na . A,ni na chwmę- nie może ustać diaiog partii, .iej członków, ze wspót-
&'Ospodarczego. w .zała~wu1~m . r?Mych piroble-I w sprawach orgainiiacyjnych: po- zadań . Komitet Cen.tra1ny - - Sw:()wym eg~f.nem będą dla nas illa..i.blit.o::z<? dini 1 ty.g0idn1e. 

- Reakcja SP01ecmia w obronie WQ~lu d-ziedz1'Tlach. Podnoszą . to m:sj i Pol ityki Społeczno-G<>spo- strunowJsku , że JX>l\!;ikich pr<>b1e- t to.wa rzysza•n1tl 'Pr.acy. Kole!lctywam i i poszczególnymi luc.źmi. Bez 
re foruny, a pr.zede wszystltim nasi- r6zn~ gr:ipv taw<>?owe Kon C11 kt darczej KC Wladysl&wa Baki, w y- mów nie rozwiąże ani hamowan'e WZJ!lile:!u na ich stosu.nek do i;tra}k6w i ,zglasza:ny.C'h w i-eh trakc;e 
lająca si ę :niewydolność g-OSpadarki gr.oz1 dz· ~ wszędz , e iako ŻP ~u-1 od rębnienie Wyd7.' ału Soołeczno- ' reform, a..y dz:.ała'fl~ e TJ(>łO'lliczne, Pl)5tutitów. 
i coraz P<>WS2leClmiejsze przekcma- dz1~ pracy t:aca poczuete b~p1e- -Zawodowego KC z , k'.erownik iem ani j ałowe negacje la.manie 13raw a 1 - Raz jeszcze dokonać trzeba przeglądu ?.a~lych i adiltuaU1y.oh pro. 
n ie, że na zasadzie .k<nnpr01nisów czenstwa S-OCJalnego. Stąd tez .tak Ma<'iejem Lubczyńskim; p0wołan1e lj ni szcząca destru·kcja. Komit et I blemów &rodowiisl'.it i załóg praccmrn'.czych. Z nmvq enc:igią i wspólnie 
i ręcznego sterowania n ie 2ld<>lamy z~ecydowa~e . gł~Y. domaga3ąc~ I na st.anow'.s.ko k'.<>rnwnika w. <lzia- Centralny a.WlrÓcił s '. ę do wszyst· z nim i w.z; ąć s1ę za l-ch ro:IJWiązywan:e. · 
ro1lwiązać woblelnów SPC>łecznych się ~~wi~ialnosc~ pe-rsonalneJ. łu Politylci Społec:zno-Ekonomi c:z... kich obywat eli do wszystkich - Nia VII Plenum KC postawiliśmy problem ka:d.T. Podikf.eślamy, 
kra.i?< daly impuls do przyspie- Dla nikog<> nie powinno to być nej Janusza Basiaka d<>tychczaso- . · źe dewiza '1)8.I!til Jest &tawka na l>\.lldz! reform, 21do1nych je pa;y.s.pie-
szema procesu przębudowy sYSte- ~cx:zenie . . 21wlązkowców o:zczi;gól- wego 1, sekreta-na KW PZPR w śro~Jsk. społecznych, ~ł()nków I 57.aĆ. na kompetencję, QP.eratyiw:ność, Skutec:i:nośt. · 
mu funkcjonowania Jtl)Sp()d.a.r.ki. rue mepoko1 społeczne od~uc1e o Tarnobrzegu, ora7. powota n'e n.a orga,niucJi i stawarizyszen o alt- - Od r>a:tdzlemika br„ zmieniamy ll'fb postępowa.nia. lnsłancJI 
Przystąpiliśmy do II eta"PU refor- ~łym spad•lru pozjomu życia. Ob- funkcje przewodniczącego .Komisji tywne' wspa.tcie d.zialań zmierza- I va.rtyJnych DrłY powoływaniu łtlldr kletownfozrch. Radykalnie orra-
my, Ale priawie 2 1.ata 5DOSta.ly str.a- nizyły się dO<.'hody reaJine. spadły Propagan<ly KC PZPR Mieczysla· j· • do h . . k niczamy liczbę staoowlsk objętych akeepłacJ' poliłyC7illą ogniw i in-
co.ne. - emerytury, polityka cen~ p17y- \\·a F. Rakowskiego. ącyc.n iza. aim()!Wallli.a ni~ <>-I -stancji partyjnych. · 

- Z wkrocren:em w Il etap re- nosi skutki odwrotne od ocieki- rzystinych tend~cjl , przezwycięże- 1 -:- Jeszeu? w tym roku :należy zn<1tvrel~vać ł dostosowa~ do net• 
farmy spolecz.oeństwo w1 ązalio duże wainych. Nikt nie ()('4ek i·wał. cu~~ Na zakończeni e <>brad pr.zetnó- ni.a k:ryzJ"Sowych z jaiwisk. otwa.r- 1 sre.i fonnuły 'PQr<t.tumien.ia na.rodO'Wlego za, illldy k o.81.:cy}ne go wgpół· 
ocz~~wania i nadzieje DziSliaj na- gospoda!"cze.go . ale orzyna mrueJ wienie wygł.OSił 1 sek>retarz KC . cia drbg rozwoj u społeczno-eko- I działan ia \V realizacji oolitykli kadrowej. Opowiadamy siEl ;r.a wawem 
tomiaist powszechnie wyrażane jest zaha,?.lowainia mek~y!!tnych. tC!fl- PZPR Wojciech Jar112:elski. 1 . . wszyi911k !.Qh PS!t'bnerów do wSP6ldl'lcydowani.a o spr<11wa·ch k!tdt'owyeh. 
rozczarowanie. A pr.ziecie~ n ie moż- den cJt. Po raz drugi - pow1ed z1al nom1cznego. j <ile i też za l)elną ich- wap6Jodp1'wif!:dzi.alno.ścią. 
na n ie dooen.iać dużej .aktyw.naści A· Miodowicz na bram a<'h I · - Zaa wansowane są praoe 111sod wyelim :rnownnlem z ustaw-Od.aw"1bw.a 
rządu w PTacach nad realizacją II strajkujących riakładów 2ln a1az:ła Kom:.~et Centralny przyjał jed- VlJI Plenum KC. PZ~,R za•ko il- pracy przepi!<ÓW blokujacye-h lub utrudn!oa.j i\.cych ew<:IJ'l s urn·cd·owy 
etapu. się młodzież. Frust·racja. b rak po- nogłoSn'e uchwałę VIIl Plenum KC czyła . ,M!ędzyn,a,rodowka . m!c>:i,v~h i naj.fldoln ie,szych. · (PAP) . 

- Długa je.:;t JiBta POd,iętY'Ch de- czucia SZ.'l'l\S. ciętość młodych na l!',._1119111w„,.__. ... .._.,..„11117---=llitlllr:il:lllil'lillllitlll._Rll.__„a_1111-„111=llllill~--------PlllPll:lll~---------ii.' • .,.i.-lilllillllll!,_--Rtl!'ll!lll~llllllll:ll~lltl!~titt:lll cyzji i prżygotowYW.anYch .aktów władze wyk:>r7.Y<ńuje bpozycja. ... - :z:i:wu - • ..,.. A'tL n• ..._ - - waz Ili ._"""111111 m ~ 
prawnych. Nie Jest to Jednak przez 
11.l!dzi za.uwaiane. Deklaracje r.zqdu Mówca zwr6cił te! uwage na 
o postiwach · w :realizacji II etapu głosy dotyczące p11,tTallzmu rzwląz.
rozmiiają się z odczuciami społecz- kowego. Ozy tyTuo o to chOdzi? 
n ymi, Wprowadz.etlie :naiclz.wyiczaj- Chyba n ie - podikireślił - chodzi 

· nych pelnomoonictw w n iewi.e!okiln bowiem 0 pluralizm polityczny. 
stopniu wplymęło ':na ten stan rze-' Na tym tle mówca zaakcentował, 
czY, i:e stain'()Wi9ko ~ych 1lwiąz-

~~3s;::1~~;"~ój syt~c~0~1~~ ~~~v ~~;1d~Yt_:~ch 1e~~;!°ó<l I 
1ityka cen i dochodów. Z operacją do tego. aby o char.akteme zWiiąz... 

1
• 

--cenowo-dochodową wiązano :nad.zie- ku zawodowego decyd~ała więk- 1 
. ie na stiworzen.ie niezbędnych 'Prze- szość zatrudnionych w dan.•m za
slanek' ekonomicznych. na wypr()wa- k.ład-z! e. Możma bowiem 1eg.aJmą ' 
<Wenie gosoodarki rui droi:te stale- decyizją wyborców postawić na I 
go pootępu, Dziś możemy już z c:z;ele dmego zwią>Llm w zakładzie 
całą, pewnością, potwierdzić ocenę tych których się wid:Zi. k·t<>rym się 
VII Plenum, że podstawowe cele chce lJ(l!Wiereyć kierow81nie. Jest l 
opera~i nie został;v osiągnięte. bQwjem jed:na rzecz nad.rzędlna -
Przec1~!e, na.st1unło znaczne dobro załogi. l·nteres flirmy. , 
wzmozeme Viflacji, pogorszenie 
:J'tuacji ą'~kow~j or:iz. uieuzas~:: I Przewodniczący OPZZ . m6wił 

?ne zwiększeme rozmc w poz , taikże 0 od'I'OCl:ronych zw1ą<Zlkach I 
t:Die docho~6w. . . . . I zawodowych pełniących rolę sy-

- Zadarue na.1p1l_meJsze -: to stemu wczemego ostrzeganJ.a. Od
popra.wa .zaopa.trzi;~ia rynku i za- notowuje »ię jednaik _ stwierdmił 
hamowanie infłll;CJI Bezwzględnie _ · _ · · ._.. rz _ ' 
trzeba przyspieszyć realizację . ze o~trzeg.a.me .to me l=• ~ Y I 
przedsięwzięć mających na celu iemme dl~ ~1ek:tO!l'ych, sporaW'!ają
zwiększa,nie podaży towarów. W cy~h wrazent.e .ia~bYś:nY to my 
trybie oilnym ograniczyć trzeba związkowcy byli w1em1 ternu przed 

1 
wypłyW pieniędzy. Należy ułrzy- c~ ost~gamy. Mówca wskarzał 
mać i wzmocnić politykę trudnego tez ~ h<rZIIle kon~ret.~e ~kła.
pieniądza oraz przyspieszyć wyco- dy ~iurokrnty~eJ. mitręg>!. do 
fswanle kredytów z Jednostek nie- które1 często P-:<>buJe lllę ~e
efektywnych. ~wać ruc? xw1ązkow!. Z dośw!ad-

- Proponuje sie t><madt<>: eikspe- cz~n ostatni<;h ty~odni - atw1er
rymentalne wProwa<lze1I1ie gprzed.a- dz1ł ~ .wynilka ~11na. pobrzeba u
ży obligacji przez wzadsiębio!"stwa mocnienia pozycji z.w:ą7Jk6w ri:aw<>-

' os<>bom fizycznym, umożliwienie dowych. a ":'~ścl:w~. reali.tyc:!llly 
wydzierżawia.n:a całych' zaktaidów s~ul!lek aclm1~1stracJ.1 do . ruciau 
pracy bą<lź ich oddziałów załogom ~v;r1,ą7Jkow7~ n~e m~e rzalezeć od J 
pracow.nic.zym. . • podejmowanie.. bądź J~l d<>bre1 wM1. Mu.~n to by'ć rza
ro=erzan'e i;.przedażv skladniików p.!.a.ne w K<mstytucii. 
ma.latku państwowe)!;o osobom f '. - . . 
zycznym, uelastycznienie polityki Ozłonek Biu.ra Po~ityomu~go KC I 
OPTooentowani.a wkładów Oszczęd- PZPR, prezes Rady M11J'llistrów 
n<>Śoiowych i kre<lyt(>.w. roz.srerza- ZfilGNIEW MESSNER na.wiązał 
nie za.krasili d<>browolnycłi ube.1Jpie- w obszernym wystąpieniu do 'krY· 1 
czeń oraz ich demonoooli.zację. ty:cznych gl.Osbw ue7.e5mików ple-

- W celu doraźnej poprawy za· num c!otyczących poHtykl l'Ządu. 
opatrzenia rynku uruchomiono do- Przy;pomniał nielktóre faikty s me· 

, 
scenariusz. 
... dialogi: 

J. JANICKI 
A.MULARCZYK 

PSY POŻARŁY SWEGO PANA (6) 

Ozuje, że <iz;ewczyn.a obsetmuje ~ piłn!e. 
Barman podsuwa popielniczkę. Z 'UllWO:iowym uśmiechem na chyla. 

s:e py.tająco. 
ANDRZEJ: - Jecie.n koniak .. mot.a gruziński. a dla pani. .. dla 

peni... 
Widać ze walczy z sC>bą. 
GOSIA: - SUdanka g,ora,cego mleka. 
;Barman nie_ gasi uśmiechu pełnego wy.romimienla. 
BARMAN: - Porozmawiam .z kelnerem. 
Z dru!l'iej striony baru przygląda się Gosi wYra'.f.nie n 'I za:..• tiere

oowany gość z.agiranlC!1Jlly w ą.Iega:nckim U•br81niu i lcrawac:e. Pisze 
ooś, Wlklada do koper-tki. Podaje barmanowi. · 

Barman kl:a:dzie liścik przed Gosią. Ta otwiera kopertę wyjmuje 
z nie.I 50 dolarów. An<k-.zej zdumiany ohserwu.ie tę soenę. Gosia 
tx>dtY'ka barmanowi demonstracyjnie banlanot. 

GOSIA: - P.rawdziwy? 
BARMAN (rzeczQWO): - J.aik w ban:k!u ~pattizy pod światło). 
Za~am.icm!a.k uśmiech się do Gosi. 
GOSIA: - D.aj mi ognia! (wikłada w usta papierosa). Andr.zej za

pał.a :z.apaJni.ctkę. Gosia przY'łYl)ta 'bandmot i !Ila oczach ~umoionego 
Andrzeja za-pala sobie papiel'Osa. 

GOSIA: - Podał mi numer swoje.go pokeju, '1Jatrzy na za,g:ra
niomiaka). - Idź i daj mu w mlO!l'dę. Nie ma oropozyioję eyliko za 
cenę ... 

ANDRZEJ: - Grasz taką cyniczną." 
GOSIA: - Taaalk? ZaTaz IPJOb&cey.11.„ 
Uśmiecha sill do rza,granioni~. Ten rmuwa s1ę ze sto!P I kłaria 

się, -prosząc do tańoa. AOON.eJ, żeby U1Pnedzić tam tego sam zacz.yin.a 
ciągnąć Gosię n.a parl<iiet. 

GOSIA: - Ale na bosaka! Zrzuoa pantofelki, paitrzy aa· 11101i 
Andl'IZeja. Ten waha sie. · 

GOSIA: - No ichieał 
Gosia wykonuje piruet Ila; bolej pięcie. W dnwieoh wejiclowych 

dO&trzeca zwa:tistego 1 b?Odatqo Du6czyu a fumy "'Du.bort". - .TtlR 
W łt'Ubyi;n &olfie i op1'tJch dtiaucb, Galla pozdr&Wi!& &O dłonflło 

Dui\czyk ~ywa łuecan)'da krc*i~ pod bar. 

GOSIA: CwSkuu.j4\c na jego 51J1c.zaste kowbojki): 
shoes! 

BRODACZ (ochoczo): - O key! 
Noskami z,1u.wa kowbojki. 

Teke off 

Twistując· wpływają pomiędzy tAficzących. 
Andrzej patrzy w dół: na walające &ię przy sto1.:ku pantofelk i 

i ogromne buciory Duńczyika. 

u.mawia Wyp.ija .ied·nym haustem kielinek kon i aku i ge5tem 
na;;tępny. 

~osia, zziajana, obejmując ram:onami ogrom11ego Duńezy~a 'wycho
dzi z sali. Andrzej schyla się po je j pa.-itofe1ki. Trzyma je w dło
niach. Nie wie co zrobić • 
· Pantofle ~si padają :na hotel~ve łóżko . 

Smuga świa:tła wraz z otwarciem drzwi wplywa do ciemne"o po
koju. Andrzej Wt"aca do swego hotelowego numeru. Zapala" św~a
~ło. w łazience. Przy.stawia twan: clo lustra i obser wuje .siebie uw.a-
~& • 

Seiąga krawat, otwiera &zerok-0 okno. Oddycha głęboko. Za oknem 
noc. Z dołu niosą Bię diwi~ki orkiestry. 

Andrnej patrzy na uśpione dachy Poznania. Bierze :t łóżka panto
rte. 

* * • 
~ryta" hotelu „Merkury". A ndrzej z pa1t'l!! a:11: GJs: w ręku pod 

drzwiami pokoju. Nadsłuchc1 je. Chce zapukać. Waha s:·. Odkład-a 
pan.tafle pod drzwi, odchodri. 

* * Z głośników płynie muzyka. 
Obok obrotowego podestu z fi·atem 125-p. dzii ·~uż SI\ takie same 

następne obraea,k_ce syrenką, warszawą-picque 1 żUiklem. Po-
śpiech. Na.trój odświętny. Ostatnie pucowanie sam<>ehodów. 

Andruj podpi111je jakiś dl)kument, podaunięty mu przez mężczy
znę w kombinezonie. Patrzy w stronę głównego pawilonu. 

Przed nim na tra.wniku Gosia namastrem . wykat\cz.a jakaA tabelę 
statystyczną sukcesbw FSO - 1988 - 7000 fiatów, za rok 14000", 

Gosia widzi wpatrzonego. w siebie Andrie~a. Mr ga do n ifWl, An
drzej udaje, że jest zajęty poprawie.n!Mi willl\eego na ki.anie ka-
lendarza reklamowego FSO. . 

Gosia podchodzi n!osąc rozwinięty eJ!sz z lic:ubami. Jej oczy wy
stają rznad afisza 1&1!: spod illlrabskiej czerozafy. 

GOSIA: - W poirząd•nym hotelu buty odn<>Si i!iię wya.ynezone. Am.-
drzej z mln11 zwierzchnika wskuuje n.a liczbę 14000. - · 

ANDRZEJ' tpowa:tn4e): - Błl\d. M6wUem. że ma by6 czternaście 
pięUet. 

GOSI.(: J>obrM panie Symetryany. Dod&m te pl~ćset, ei. ze 
sddank• mlek„ te.rui., · 
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- ·ar= o:::"== 
Trwają teraz goraoe I dlugie 

dyskusie coraz to ktoś dopomi
na się żebv wszvstko wszędzie 
kos.ztowato tyle samo, tzn. że
byśmy wrócili do totalnego 
sterowania cenami przez pań
stwo 

PrzYl)Ominamy te lekcję 
Już orrerabia!iśmy. I swego 
czasu wystawiliśmy naszym 
nauczvoielom nawet nie dwóję 
a pale! 

'Przy drodze Piotrków - Beł· 
chatów zna,idllje się miejsco
wość Rokszyce. Na przystanku 
autobusowvm PKS jest dobrze 
na.pisana nazwa tej miejsco
wości, ale na stojącym o 100 
metrów dalej drogowskazie du
żymi literami napisano - Rok-
rzyce. • 

Wiemy. że władza lokalna ma 
większe prawa - ale żeby aż 
takie? 

Pr.zieczytaliśmy oglo.szen'e: 
„Kobieta f mężczyzna do ora~ 
cy w ogrodnictwie potrzebni". 

Nasze prźewidvwania dobrze 
oddaje inne ogłoszenie: „Pomoc 
do 3-mies;ecznego dz:ecka -
potrzebna". 

Z wakacy.{nych wędrówek po 
kraju: w barze niedaleko dwor
ca kolejowego w l\Iałkini w:si 
tabliczka: ;,Kredytu nie udzie
lamy" 

I słusznie! Przy takiej Infla
cji ••• 

Mieszikaniec wsi Janów.ka w 
. gminie Andrespol ctz:ekuje za 
naszym pośrednictwem Reiono
wei Dvsoozvcj · Ruchu w Pa
bianicach . której oracownicv 
naprawili elektt"Ycme uszkodze
nie hvdroforni w ciai:(u ~odzi
ny I piętnastu m inut. Nasz czy
telnik pisze. te „w dob:e bzdur 
i non!'lel1SÓW je"t pełen uzna
ni~ dla fachowców~'. 

Mv tPt chyl'mv czoło przed 
tymi którzv dbają o. elektrvfi
kacie kraiu. 

- Nie kupuj sukienki w gro• 
ehy, grochy bardzo poszerzają 
figurę! · · 

- Ale przecież ,fa nie będę 
ich gotować i feśćt 

Rys.: A. Bieńkowski 

~. ! Yo 
33·41-10, 33·37-47 

W A:2!NE TELEFONY 

W Cenłrum Szkolenia Oficerów Politycznych w Lodz.l od· 
była się wczoraj kolejna promocja absolwentów Szko
ły Chorążych Politycznych oraz Wojskowego Liceum 
Muzycznego \V Gdańsku •• Na uroczystość przybył! . ro

dzice i bliscy :iołnierzy, przedstawiciele władz politycznych i 
administracyjnych miasta i dzielnicy, przedstawiciele organiza
cji społecznych i młodzieżowych, kombatanci LWP. Obecna 
była matka chrzestna sztandaru CSOP - Zofia Pat'Orowa. 

Aktu imm1ocji dokoMł pierwszy zastępca szefa GZP WP -
wiceadmirał Ludwik Dutkowski. 

Po uroczystej defiladzie 'Pododdziałów przybyli na promocję 
goście zwiedzili nowo oddany do użytku klub żołnierski ora-z: 
wystawę prac plastycznych i prac dyplomowych kadetów. 

(ab) 

Yłtii« „„,.; 

już są O Znaki do końca 

I 
Za.brzmi to może dziwnie, bo 

przecież za tn:y dni rozpoczyna 
ię naulta, ale handlowcy uwa

żają, żo obecnie można Już mó
wić o schyłku sezonu zakupów 
artykułów szkolnych. 

- Staraliśmy slę o to przez kil
!{a lat - powiedział „Dziennikow\" 
dyrektor „Arpisu" Slawomierz J~ 
błoński - b;y uczniów i rodziców 
przekonać do zakupów już w 
czerwcu. zami.ast zwlekania z ni
mi- do ostatniej chwili. Dzięki te
mu sprzedaż zwiększyła się jut 
pod koniec roku szkolnego, a te
raz kolejki są z,aczn;e króts-z.e. ,„ 

• • s1erpn1a 

ezpieczna droga do szkoły 
\(\

J ymruowaniem ,,:z.ebr" na 
1 / skrzvżówaniu uli~. Ko0c:ń

,;.k ·e1h> 1 Nu.rutow1cza za
kończono kilka dni temu 

tegoroczną akcie odnaw'ąn:a tzw. 
sygnalizacji ooz·ome1 w oobl'żu 
łódzkich szkół domów kultury. 
punktów katechetycznych. itp. Od 
10 sierpnia zaimowata sit! tym 
1 O-osobowa grupa malarzy z Za
kład.u Urzą-dzeń Bezo;eczeństwa 
Ruchu Wojewódzkiej Dyre1tcii 
Dróg Miejskich. N'ewykluczone 
iednak. że do niektórych miejsc 
trzeba będz' e leszcze wróc'ć: bo
wiem sto!Y<Xvana przez drogowców 
farba j 0 st k'ep.ski·~ i iakości i do
svć szybko ściera s'ę z ieron:. 

tudzl:-eż uzupelnian1e tzw. sygna- my zatem dzieci o grożącym n:c
lizacji pionowej, czyli znaków sto- bezpieczeństwie na drodze, wska
jących. Maią sie z tym u.porać do zuJll\.V im na,Jbliż~z:\ i ua,ibardziej 
końca sierpn:a, bv przed o'erw- bezp1ccznn droi:-ę do szkoły i po
szym dzwonkiem w sz.kolach wszy- wrotną do domu, zapewnijmy 
stkie miejsca w pobliżu placówek dzieciom bezp;eczeóstwo przed bu
'ń'YChowawczych bvlv właści.wie o- dynklem szkolnyn:I. nauczajmy 
znakowane. Gdybv nasi czytelnicy dzieci i młodzież przepisów ruchu 
mieli jakieś soostrzeżenia na ten drogowego. („.). Troska o bezpie
temat - Zakład UrządzPń Bezo:e- czeństwo dzieci i młodzieży na 
c:zeństwa Ruchu WDDM orosi o drogach i ulicach niPch b~dzie 
k0<ntakt (tel. 73-36-521. sprawą nas WSzYStkich". 

Kw tią bezpieczeństwa dzieci i 

Druga !O-osobowa grupa fachow
ców kończy przeglad. wymianę, 

młodzieży w ruchu clroi;c>wym za,j
mu.Je się m!fn. Wojewódzki $_po
łcczn:v Komitet Akcji .,Stop! Dziec
ko na drodze", który przes~al nam 
aJJel w te.i snrawie. Czytam:v "! 
nim m.in.' .,Od pierwszych dni 
nowego roku szkolnei:-o ośtrzegaJ· 

li w związku z 
remontem węzła 
ściowej zmionie 

budową elepłociągu w ulicy 
tramwajowego Zachodnia -
ulegną trasy n1slępującycb 

ZacbodnlC'j oraz 
Ogrodowa czę
li:iii lram1nh-

wy cit: 

O·D 30 SlERPNJA DO 9 WRZESNJA BR. 
2 - z Kurczaków do Zbiegu ulic Zachodnia - Obrońców Sta

lingradu bez zmian, n:istępnie ulicami: Obr. Stalingradu, pl. 
Wolności, NownmieJ•ką, Zgierską, Limanowskiego i dalej 
włlścrwa trasą, 

li - z -Chocianowic do tblegu ulic Z:icbodnla - Obr. StJlln
gr1du bez zmian, następnie ulicami: O·br. Stalingradu. pl. 
Wolno~ci, Nowomiejską, Zgierską I dalej właściwą trasą. 

21 - z Pu•zklna do zbiegu 11Hc Zachodnia - Obr. Stalingradu 
· bez zmhn. na•tępnle ulicami: Obr. Stalingndu, pl. Wolności, 
Nowomiejską, Zi:ierska, Limanowskiego I dalej whśl:iwa 11'3· 
są. 

ł3-BIS - z Kon•lnntyoowa do zbiegu ulic Obr. Stalinorradu -
Z1chodnh bez zmhn, naslP,pnle ullca.mh Obr. St:illngradu. Pl. 
Wolności, Nowotki, Kilh'1'klego, Narutowicza do pęt':! Radio
stacj~. 

Zmiany obowlnujn .•v obu kierunkach J:iz~y. 
OD 30 SIERPNIA DO 4 WRZESS1A SR. 

~ 5 - z Chojen do zhlegu u11c Kilińskiego - Nowotki bez zmian. 
następnie ulicami: Nowotki, pl. Wolno~cl, Nowomiej:;k~. Zgier
ska. I.lmanowsklego I dalef właściwą tra~ą, 

22 - l Nlt.<zej do zbiegu u11c Kilińskiego - Nnwotki he:>. 
zmhn, n't•tepnie ulicami: Nowotki, n1. Wo!no,ścl. NowomleJ
•ką. Zgierska I !lole) wlnśrlwa trasa. 

ł5 I 4t; - ze 7~l·rza l ozot'kow:t do· zbiegu ulic Zg:lei:•""· -
Dolna bez zmian, n'l<tępnle ulicami: ~lerską. pl. Kosele.ny. 
Łagiewnicka. 

101 · - 7.E" Zgle•za do 7blegu ulic Zglpr<k'l - nn.lna h•" ~ml:n. 
na<t~pnl• u11c~ml: Zgier<ka, Nowomle.ł<ka do pl. Wo nos~I. 

'Zmiany obowiązują w obu kierunkach J1zdy. 
OD 30 SlERPNlA DO 2 WRZESSIA BR. 

44 - z Aleksao0drowa do zbiegu ulic Limanowskiego - Za
chodnh bez zmian. nast,pnle ulicami: Limanowskiego, Z•:i~r
slta, Wojska Polsklee;o. Franciszkańska, Północni, Z1cl1odnh. 
r.lm1now•klpgo I d:t,Jej włnśrtwa tTasą. 
W dniach 3 I .ł wrześnłl br tramwajowa linia łl nie będzie 

kursowała, natomiast na odcinku Alek•andr6w - Aleksandrow
sk1 rcłtorbola) zostanie uruchomiona zastępczą komunikacja 

autobusowa. · · · '~ Jednocześnie Informujemy, te tramwaje linii 2, 6, 7, U, lJI, ~ 
' 21 od dnia I września bl', wrócą na swcJa trasę na ulicę ~~ 

Piotrkowską. , 
i\IPit. PRZEPRASZA PASAŻERCIW Z:l powstałe utrudnienia ~ 

w podróżowaniu. 5483-kE '-' 
~ ·~ 

w dni powszednie w godz. lS-7 
w dnj wolne od pracy całą do
bę 

r• I El'ON ZAUFANIA dla kOblet 
z ciĄżą pioblemową czynny w 
dni pow.;zednie w godz. 11-22 
·Dr 57-łU-33 

ANONIMOWI ALKOHOLICY 
tel.o dla ludzi z problemem al
koholowym - 51-31 -42 (ponie
działek - piątek 11-20) 

Mt ODZ.IEZOWV TELE~ON ZAU
FANIA - nr 33-50-G6 - czynny 
od. ponled1iałku do piątku w 
godz. 12-1ę 

Tk.LEFON DLA RODZICOW - nr 
33-24-99 - czynny od ,pome11z1at· 
ku do piątku w godz. 13-18 

I1'.LEFON ORlENTACJ• ZAWO
DOWEJ I SZKOLNEJ - proble
my wyboru zawodu - d3-88-61, 
~zyony od poDJedzlałku do piąt-

OGROD BOTANICZNY czynny 
od godz. 9 do zmroku 

KĄPIELISKO ,;FALA" czynne od 
10 do 19 (kasy od 9 do 18) 

PALMIARNIA - czynna (oprócz 
poniedzlałkóWl w godz. 10-17. 

KINA 

BAŁTYK „Kogel·Mogel" 
poi. Od lat 12 - goctz. 10. 12.30, 
16, 18.30; Seans nocny z czytaną 
hstą dialogową: „Wyznawcy zła" 
'JSA, od lat 18 godz. 21 

IWANOWO - „David l sandy'' 
poi., b.o. godz. 15.30, 17; „Harry 
Angel" USA, od lat 18 goctz 
18.45; seans nocny: „Sa!llJ>tny 
Wilk McQuade" USA od lat 18, 
godz. 21 

(ab) 

lak zaoszczedzić 
trzv tvsiace 

Od;:iuw'.edż na t.i pyta./~ t f.mi: 
<;pacerując. Nasza czytel:1;czka zo
baczyła w „Centralu" ła<l'1.y ma
ter'ał 1kaszm:rl prcdukcji ZPW im. 
A. Struga po 6.200 zł za metr. Na
stępnie o~:b;vla krót ·i spat1.r co 
sklepu na P:otrkowskie.i przy Roo
sevelta. 11·:!.z!c t.a.·i san materia! 
(tyle że z wcześn'eiszei dostawy) 
kupiła za.. 3000 zł metr. 

Mówi <;'c- że podróże i:s:r,talcą. 
Spaccrv t ż! • (bar) 

od piątku 
N ;edi:l\\''.10 i!1formowaI!5m·-, że bvć 

iuż w p'ą.te!i: (miniO'lYJ. tj. 

ru 1 do 30 wrzesn a w Lodzi 
i wojewódz.tw:e orzenrow.:idrone 
zostaną obowiązko\ve ~zcze;Jienia 
psów przeciwko wściek!:źn:e. W 
Lodzi odbywać się one b<;-da '"·' 
wsz:vstk:e dni robocze w gcdz. H-17 
w nasteouiącv<'h lecznicach: Pole
sie - ul. Ko0erni.ka 22 (telefon 
36-82-10). Bałuty - ul. Lag:ewn:c
ka 97 (tel. 57-76· 63). Górna - ul. 
ChOC:anow;cka 20 (tel. 84-.40-::3 •. 
Wi4zew _. ul. Lawinowa 42 (t„1 
78-48-551. Term:ny i m:ej.sca szcze
pień w pozostałych miastach. gmi
nach ł sołectwach województwa 
ZO"<taną po:lane na plakatach. 

Szczep'.en iu nodlegają, WS'ZYIStkie 
PSY maiace pCJIWY"Żej dwóch mie
s!ęcy życia. (ab) 

SWIATOWIT - ll.OTELOW'B ._. 
nieczynne 

TATRY - LETNIE - „Ucleka
Jac)I pocl:ig•· USA od lat 11 
godz. 20.30 W razie niepogody 
Sf'ans odbedz1e •lłll w ldnle 
Tatry 

STUDIO - „Tootsie" USA od lat 
15 godz. 17, 19· 

STYLOWY - „Gabriela" brazyl. 
od lat 18, godz. 17, 19 

TATRY MALE STUDYJNE 
„Kronika wypadków miłosnych" 
pol. od lat 15, godz. 18 

DKM - „Wczesny śnieg w M.l• 
nachlum" jug., od lat 18, godz. 
17. 19 

Pogotowie Ratunkowe 999 
l'ogotowie 1\10 ~91 

ku w godz. 15-18 . 
POGOTOWtE MIESZKANIOWE: 

IWAN0\'110 - VIDEO - „Wilk I 
Zając" - program składany -

' radz. b.o. godz. 16.301 „Bl11tis" 
fr. od lat 18, godz. 18 

OKA - .• Kaczor Howard" USA, 
od lat 15. gOdz. 13.30, 18, 18.30 

Strat Pożarna ·q95 
. lnforniarja służby zdl'Owia 

36-1:;-19 
Informacja kolejowa 36-55-5» 
Informacja telefoniczna 913 
lnform~cja PKS 

Dw. Centralny 
Informacja PliO 

' lll'formacja kulturalna 
Pogotowie wodociągowe 
Pogotowie energetycznp 
Łódź Pótnoc 

31-97-~6 
36-32- Il 
33-92-21 
78-3ll-16 

14-~~-35 
74-28-!,3. Łódź Południe 

J'ogotowle gazowe 
74-55-23, 74-G6·35, 992 

I:'ogotowle dźwigowe 
74-87-66; 7ł-40-ll 

z'A.uFAfl!IA . 33-37-17 

Ił '111111 lłlłll I 

• Mdzielcze . 32-46-35 
komunalne 36-33-95 
~s1edle . Retklnia 86-79-41 

PRY .VAINE POGOTOWIE LEKA
RZY SPECJALISTCIW - 51-55-s:; 
godz 8-21 

TEATRY 

nieczynne 

MUZEA 
HISTORII RUCHU REWOLUCYJ

NEGO (Gdańska 13) godz. 11-17 
Rl'CHU l\tt.ODZlEŻOWEGO (ul. 
Gdańska 107) ~odz. 9-15 
Pozostałe muzea nieczynne . . . 

18 

PRZEDWJOSNIE - „Pluton" USA 
od lat 18, godz. 14.30, l't 19.30 

POLESIE - „Lablrynt" ang. b.O, 
godz. 15; .,Bez litości" USA od 
lat 18. godz. l'l, 19.15 

WLOKNlARZ - „Commando" USA 
od lat 15. godz. 10, 12.30, 15, 17.30, 
2C 

WOLNOSC - nleczynrl• 

WISŁA - „Clenie" pol.-ang. od 
lat 18 godz. 15, 17.15. 19.30 

ZACHĘTA - „Dzieci gorszego Bo
/ ga" USA od lat 15, godz. 1uo, 

17, 19.30 

GOVNIA - Kino non stop - ud 
godz. 10 do 22: Pożegnanie z ty-

• tulem: „Czy leci z nami pUot?" 
USA, Qd lat 12 

HAI.KA - „Karatecy z Kanionu 
:l:ółtej 'Rzeki" chlńs. od lat 15, 
godz. 16, 18 

MŁODA GWARDIA „Duch'' 
USA od lat 15 g. 10, 12.15, 14.30, 
Pożegnanie z tytułem. „ZwykU 
ludzie" USA od lat 111, gOdz. 17, 
19.30 

MUZA - „Wlelk11 draka w Clllń
sklej Dzielnicy" USA od lat 12, 
godz. 18, 18 

Do sez;nu szkolnego „Ar,pis' 
przygotowany jest całkiem nieźle. 
Z kupnem większości artykułów 
nie powinno być żadnych kłopotó-w, 
np. zeszytów 16-kartkowych jest w 
magazynach milion 746 tysięcy. Pe
wnych towarów jednak albo jest 
mało albo w ogóle · ich brakuje. 
Dotyczy to prz...ode wszystkim kre· 
dek w oprawie drewnianej. Jedy
ny ich krajowy jlroducent - za
kłady w Pruszkowie - mając kło
poty z drewnem i barwnikami, do 
dziś nie zrealizował 'jeszcze w peł-

. ni .zamówienia na I półrocze! Z 
tych samych powodów nie do.ie
chały z Pruszkowa do Lodzi ołów
ki techniczne. Lódzki „Arpis" go
tów jest podpisać urnowe z każ
dym producentem. który zobowiąże 
się do regularnych dostaw kredek. 

Brakuje też farb - zarówno pia• 
kałowych jak i a'kwarel1 (w r:rerw
cu moź-ia je było dostać bez więk
szych klor.iotów. ·a teraz producen
ci nie mają barwników). a także 
dużych bloków rysunkowych, M
miast których handlowcy oferują 
szkicowniki . 

Wielu klientów bezskutecznie do
pytuje się o droższe, ale ładniej
sze towary z importu. 

wy. Problem w tym, że statek s 
artykułami pochodzącymi z Chin 
stoi w Gdańsku i nie jest roztado
wywany_, nie wiemy więc nawet 
dokładnie co na nim jest. Spodzie
wamy się kredek, plasteliny, może 
także piórników i 'Piór wiecznych. 

(bad 

.Apel ZW· ZBoWiD 
Komi,atancl \VoJska Polskiego 

uczestnicy walk na wszystkich 
frontach Il wojny swiatowej! 
Zapraszamy was do wJz;a1u w 
pokojoi.vej man;fest.acji soołe
czzństwa Loizi w 49 rocznicę 
agresji hitlt:it'owsk:eJ na Polskę. 
Odbedz'e się ona przy pom
niku Mauzoleum . M&"tvrologii 
na Radogoszczu 1 wrze§nia o 
ll'Odz. 13. 

- Mieliśmy ich już trochę -
nłrn>i dyr. Jabłoński •- i wkrótce 
s,podziewamy s'ę następnej dosta-

Zapraszamy także do udziału 
w uroczystym roczn:eowym 
sootkaniu Jrombatantów z rnło" 
dz:eża, które odbędzie się przy 
kam'en!u '03miątko~ Arm!i 
.. Lódź" w parku ·im. A. Mic
kiew'cza na Jul:anowle. 6 
września (wtorek) o godz. 13. 

Od czerwca w stacj,i CPN przy 
ul. Teresy (w pobliżu al. Wtók:iia
rzy1 - jedynej stacji w Lodzi -
prowadzona jest sprzedaż benzyny 
bez.ołowiowej, nazwanej BONA-91. 
Nie cieszy si-ę ona popularnością -
w czr-rwcu sprzedano jej zaledwie 
9!0 litrów, w lipcu było podobnie. 
Czym to jest spowodowane? 

- Trudno powiedzieć je<ln0zn.a
cz~ie - usłyszeliśmy w Dyrekcji 
Okręgowej CPN w Lodzi. - Alb<> 
przez Łódź przejeżdża zbyt m~ło 
zachodnich zmotoryzow,anych tu
rystów. <>lbo też odstraszają ich 
trudności przy nabydu benzyny, 

Prz:vpomnijmy, że na stacji 
BONA jest raczej wydawana ·n\ż 
sprzedawana - nie można za nią 
zapłacić gotówką, le.cz trzeba po
ciadać \v;.·kupio \e •.\'CU'Śnic,j t.alo-

ale jest! 
na d·ń·a chi przed u!.:rnowa:Jym ter
m;ne:J1, c.epla woda zacznie na 
powrót do~ier·ć c'o rejonÓ\'I zasi-
lanych przsz F.C-lV. Jak nam po
w\edziano wczor:i w dyspozycji ru
chu Za~,l~<lu Sieci Cieplnej. w pią
tek nie udało s:ę dokon.ać rozru
ćhu. ale w sobotę pJ połudn.iu 
EC-It' zaczęła !uż g.,iać wodę, któ
ra m'ala dotrzeć do w~zystkich od
biorców r:ajpóźniej wczoraj wie-! 
czorem. (ab) 
'U'f-('/-,.„ _, _,,„~,..,„„,rTF."f//,f'~ 

RED.\KCJA 
„!Yl!I:N:-:IKA LCIDZKIEGO" 

zatru·dni 

KOREKTORKĘ. 

ny paliwowe, wydane przez „Or
bi~'._ Dziwna to metoda, tym bar
dzie.i jeśli się zwa2y że niektóre 
stacje CPN prowadzą sprzedaż -
tnkże z:i dewizy - zachodn1ch ole
jów siln!kowych. Dlaczego w.;ęc 
BONA musi być tylko na .,orbi-
sowskie" bcny? (Par) 

Ciuchcia 
< 

wokół · Łodzi . 
Milą niespodziankę szykuje dla 

łódzkiej młodzieży stacja Lódź-\Vi
clze\'I(, obchodząca w tym roku swo
je 83-lecie. Z okazji zbliżającego 
się Dnia Kolejarza postanowiono 
zorganizować wycieczki zabytko
wym pociągiem wokół Lodzi. Spro
wadzona w tym celu ciuchcia ma 
jeździć raz .albo dwa razy dz.ien:i:e 
w dniach o<l 5 do 11 września n.a 
trasie Łódź-Widzew - Zgierz -
Żabieniec - li:aliska - Chojny -
- Olechów - Lódź-Widtew. 

W tym samym czasie na widzew
skiej stacji z:'.lrgan;iowana zosta."lie 
wystawa nowoczesnego taboru i 
sprzętu kolejowego. (ab) 

.:~~r'\~.i.F.<P I 
r -R!Fl.E/CTfJ~ ! 
łl\!p111M·IMik&1 

.Pozdrowienia 
z ~olonii 

pych. 

Piękną kolorową ·poczt6wkę z 
pozdrowieniami nadeslo.lt do 
naszej redakcji uczestnic11 ko
lonii letni<!,; MPK. którzy pr~i; 
bywa,iq u;e wsi Dąbki nad 
Bn.ltykiem. Kilkadzieswt podpi
sów: dzieci i m!odzieżu wraz z 

Praca w godzin~ch wie-czo:owo-nn- , 

Bliższe lnformacje w dzble kadr, , (j. kr.) 
kadrą. Dzięlcujemy! 

ul. Sienkiewicza 3/5, v piętro. i._ _____________ _ 

1 MA1A - „Klngsajz" pol. od lat 
12 - godz. 16, 18 

POKOI - „Kopalnie króla Salo· 
mona" USA od lat 12, godz. 15, 
17, 19 

ROMA - .,Critters" USA. Od llt 
12, godz. 10, 12.15, 14.30; „Dzika 
namiętno~ć" USA od lat 18 godz. • 
17, 19.30 

STOKI - „Zło\e dziecko" USA 
od lat 12. godz 16: .. Gabriela" 
brazyl. ud. lat 18, godz 18 

SWIT - „Elektroniczny morder
ca" USA Od l~t 15, godz. 16, 18 

TATRY - „F/X" USA od lat 18, 
godz. 16. Pożegnanie z tytulem: 
„Dziecko Rosemary" USA od lat 
18 godz. 18 

ZŁOTA JESIE~ - .,Kung-Fu" poi. 
od lat 15, godz. 18 • 

WYPOŻYCZALNIA WIDEO - W 
godz. 11-17 

APTEKI 
Nlctarńlana 15. Dąbrowskiego 89. 

Lutomierska 146. Piotrkowska ~7. 
Mlrklewicza 20, Oll!t'Jpljska 7. 

Pabtanlce - Armil C1erwonej 1 
Aleksandrów - Kośclmnk1 4, 
KonstantynOw _ Sadow• 10. 
Głowno - t.owlcka 63 
Ozorków - Armil C"?.erwoneJ SI. 
Zgierz - Sikorskiego 18. Dą-

browskiego 10 

DY:tURY SZPITALI 

Chirurgia urazowa - Szpital Im. ł 
R3dl1ńsklego (DrewnOWska 75) 

Neurochirurgia Szpital Im. 
1:; iPemlka (P&bian'cka 62) 

Okulistyka - Szpital Im. Skłodo
vc3klej-Curle (Zgierz, Parzęczew
ska 35) 

Chirurgia dzleclt?ca Szpital 
Im. Biernackiego (Pabianice. Karo
lewska 68) 

Laryn!(ologia dziecięca - Szoi
tal Im. Konopnlckle1 (Sporna 36/llO) 

Chirurgia szczękowo-twar•l)wa 
- S-zpltal Im. Barlickiego (Kop
cińskiego 22) 

Laryn!(ologla Szpital Im 
Barl!cklego (Kopcińskiego 22) 

Toksvkotog!:i - rn,tytut Medy
cyny Pracy (Teresy 8l 

Wenerologia - Pravchodnla Der
matologiczna (Zakątna 44) 

Telefoniczny Punkt tnformacyj
nv dotyczący chorobv AIDS -
c:z~·nnv od godz. 15 do 7, tel 
33-81-26 

Ambulatoria doratnej pomocy, 
- Interna dla dorosłvch ul Sien

kiewlc1a 137. tel 36-37-00 w. 31 
- <!ablnet chlrur!('I dzleclecel ul 

Armil Czerwonej !ft! czynnv 
cała dobę tel. 74-1'4-14 !(ab pe
dlatrfl ul A rmll Czer~onet 15, 
cz.vnnv od 15 do 7 w dni wr>l
ne od pracv czynnv całą do
be. tel. 74-14-14. 

- 11.ahlnet stomatologle1ny. ul 
'Roosevelta ~8. czvnn:v od 
l(odz. 19 do T w dni wolne od 
orac:v całą dobę, 

- r.ablnet olrnlL~tycznv ut. zapo1-
~lde1 1 c7vnn:v od J!;odz. 17 
do 7 w dni wolne od pracy 
całą dobę, tel. 43-39-72. 

„UL.I~ N'tK LOIMK I" - · dzleoni~ RobotnlczeJ Społdzlel ni Wydawniczej „Prasa·Ksląłka-Rocb". Wydawca: ł..6dzkle Wyda\vnlctwo Prasowe, Łódź, ul. Sienkiewicza 3/5. Druk: Pra owe lakłddV Graficżne w Lodll. Redaguje kolegium. Redakcja: kod 90-103 ł..6dź. ul. Piotrkowska 96. Adres pocztowy: „Dl:/' L6dź, skr. poczt. 89. felefooy: Cl'ntrala 32 9:1 . 00 1iąi·zy i w„iy„tkiml działami). Re1aktor na czelny: Henryk. Waleoda 38-45-85: zastępcy redaktor• naczelnego: 84-06·15 I 33-07·26; sekretan . odpowledztalny i 11 „rkretarz: 32-01-15 Sprawy miasta: 33-41-10, 33-37-47; społeczno-ekonomiczne; 32-28-32, 33-10·38; fotoreporter: 33-78-97; kultura I oświata: 36-21-60; "lpurt: 32-08·95; 
dlial łąc7noścl z czytelnikami, Interwencje I Telefon .Uału gowy: 33-03-0ł: sprawy terenowe: 32-23-05 (rękopls6'v nie zam6wlon1eh redakcja nie 1WJ:aeat. Redakcja nocna: 
74 -7:.? 01 · i 71 '11 30 Ogłoszenia 1 nekrologi - Biuro tteklam I Ogloszel\, UcH, ul Piotrkowska 98, lel. S8-'9·'8 I ul. Sleuklewfcza 3/5. łel. 32-59-Jl (za treś6 ogłoszeń re
cl· ''"h nil' nd owlada). Warunki pl'eormeraty podają od dzlaly PUPiK R$W „Pra!!a-Ksfątka-Rucb• oras od11owled nie ursęd1 poezłowe. 

ł DZlfaTNIK LÓ~ZK{ nr 200 (12714) S-1 • .I I „ 
• t 



I ~· 

~~~~--= „ ". i ............ .....,....,,.. 

=i/ l ·:'!IL :L..1 l.J.Ji!j.'~1.5 

POSREDNICTWO kuprra FRYZJERK;;. u-crenn.c.; 
sprzedaży mieszkań, zatrudnię W.-SJ-37, 
działek, domów. Mgr wieC1Jorern. 

„WLASNOSC" - pośred.
nictwo kupna - sprze
daży domów. dizialek, 
miesllkań. Ambroziak, 
Piękna 31/33 (12-17) 

Kuźmifusloi, mgr Maitu- 37117 g 
zalski. 32-18-00 (l;l-17). · SZWACZKĘ n,a overloc:~ 1 , 

. · 40541 g · zatmdn'ę. 51-70-80. 

KOMBINAT ROBÓT 1 

()ROGOWYCH 

przy Politeohntiki 
m-zeniesilOne i.z Ciotkow
skiego 

43587 g 
KUPIĘ d·omek jedamro

dzi!Illly lub pól bliźnia
ka w Lodzi. Oferty 
5:IBS Biuro Ogło..z-eń . 
Sienkiewicza 3/5. 

5368 k 

' -}",.''•' .,_, ', .. ,,~ 
' I/li r-..,'l/ . „~ .... r'•"• 

~·A..•L......-..J/,.&„ .... , .•• ·-
BETONIARKĘ uźywana 

!rupię. 52-47-39. 
44366 g 

„RtrBINA '1114'P" - SJ)l'Ze
dam. 33-87-14. 

4„91 '! C1 

SPRZEDAM u.rzad7.eniA 
do ,antykorozyinego 
:za:beZPieczan'a samo
chodów. 51-99-83. 

44000 g 
KOMPLET urzą·dzeń WY
'Piekających ru:r~i ze 
śmietana. ,.Jowii;za" -
sorzec1am. Głowno 432. 

43606 g 
SPRZEDĄ.M 2 fotele 

.. Orf.~usz" - bo.rdo -
57-76-16 PO 17. 

'ODDAM 
Rodny). 

1358 g 
psa (wilk la-

43-61-65. 
44620 g 

POSZUKUJĘ mieszkania 
- możliwość lruipna lub = .......,ie'ko 43-55 "l. _,,.,tl'r,t= """łoi 'C.. ~ _..._,, · 111-

44397 g -........ ................... ,~·eaae 
I 

„RUBIN", 
naprawa 
33-16-76. 

„ElakitrOill" 
Br2J0.zowic:z 

41520 g 
SOLIDNE w wyrwatnym KINESKOPY - regene

r.ac.ia (aktywizacja). 
Lubartowicz 57-33-00. 

.za.kladzie zatrudn.ę 
Krecia 4/6. 

1361 g 40518 g 
ZLECĘ budowę dużegQ za- KINESKOPY - \vYmJa~ 
kładu - '1:.zemieślnicze.,e:o. na. telena'l)rawa. Wit-
O!erty 135i Bmaro O- kov,.15'ki 3~-21.-09. · 
głoszeń, Piotrk:owska 42442 9Q g 

B!.ElGLYCH do wYceny WIDE9 - Movi~ fi1mo-
t . . . . · I . wame, Narolski, Gro-

s ?1J1I11ia zuzycia 'PO.Ja.z- chociiń!lkii 3?-97-03 
dow - .zabrlldni S'l)ól- · ' ~ · 
dziel'Ilia Pra-cy V~a" 40812 g 
Lódź, R-ewoiu~h 11 /5 i DEKODER_Y PAL - i.n-
codziennie 16-19 _ 1, stalowanie. Roczna ~wa-
33-06-79 · rancia, inż. Doczkal. 

• 44-189 P. 33-24-41. 
ZATRUDNJ.Ę czapnlka , 42483 g 

szwaczki oraz krawca I KLINIK.<\ obuw.a 
emeryta Jub r-enó;tc. , Gdanska 25 powiększy, 
Milcz.arek. P o'.rkDW>k;, dopasuje niewygcx!n-e 
88. tel. 32-08-53. \ buty do twoich stóp! 

43820 g 30917 g 
KOBIETA i mężczy:lJna CYKLINOWANIE - la-

do pracy w ogrcdn1- kierowanie nietoks)ncz-
·ctwi e potrzebni. Gie- ne. ól-77-10 Ja.kron. 
WO<nt 66 · 41435 g 

• 45824 g CYKLINOWAN1E - la-
POTRZEBNE biegle. ro- l{iierowainie nietoksycz-
biące na drutach. ne. M.a:t'smłek. 86-20-79. 
57-63-0ł. 38987 g 

44668 .g CYKLINO W ANIE -
87-66-28 Pai ą.k 

POMOC domowa ootr:zeb-' · 40769 
na tel 42-68-43, j CYKLINOWA.!"UE - ta~ 

l . 44755 g kierowanie nietoksyc:z-
kupię 52-40-65. MONTERÓW gazowych, ne, 86-49-95, Marciniak. 

· 40348 g ogrzewania. isamtar- • 40268 g 

;:;::;;:;:::;;:;= ==;;;55555 
=:1t.'t~1r·-- ... 1."'~- ....... 

LOKALU - ki"awiectwo, 
POS7JUkuie. 33-87-14. 

43915 g 

ny·o~ - z.at.rudnię. -1 MYCIE okie.-i. sor.zątanie, 
42-6;:i-56. Ra hun.ki w· k 

44762 g \ 33-~l-22. . iec a -
EMERYTKĘ :robiącą bie- . 40552 g 
• r.ele ~ drutach tu? szY- PRALKI a.u.tomatyczne, 

delk1em zatn.1Jdn1ę - zmyw.arki - nal>l'awa. 
86-51-09. 81-30-78, Kacruba. 

. 444435 g 44~79 g 

ŁODZKIE ZAKl:.Ą.DY PROTOTYPOW MASZYN I URZĄDZEŃ PL 
„PROTOMET" 

w Łodzi, ul. Żeligowskiego 8;10 
OGŁAStAJĄ PRZETARG NIEOGRANICZONY 

na 'vykonanie w ośrodku wypoczynkowym w Księżych Młynach, gmina 
Pęczniew, woj. sierad(l;kie następujących robót w stołówce ośrodka: 

1) wymiana sufitu podwieszonego na niepalny i szczelny (blaszany), 
2) przebudowa ścianek działowych oraz wydzielenie innych pomieszczeń, 
,3) przebudowa instalacji elektrycznej, 
4) przebudowa instalacji· wentylacyjnej i kanalizacyjnej, 
5) z.ainstaJ.owanie agregatu prądotwórc111ego o mocy 20 kW. 
· Termin wykonania do końca 1988 roku. W przetargu mogą brać udział 
przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielcze oraz osoby prywatne. Ofert:v 
winny zawierać termin wykonania, wartość robót, oświadczenie o zazna
jomieniu się z warunkami przetargu. 

Przetarg odbędzie się 8 września br. o godz. 10. 
Oferty łącznie z kosztorysem naleźy składać w Zakładach Prototypów 

Maszyn i Urządzeń PL „Protomet" w Lo<lzi, ul. Żeligowskiego 8/10 w se
kretariacie przedsiębiorstwa w ciągu 10 dni, od daty ukazania się ninieJ
szege> 0°gloszenia. 

Zakres robót oraz dokumentacja techniczna znajdują 5ię do wglądu w 
dziale mechaniczno-energet., tel. 32-93-26 w. 46. 

Oferenci przed przystąpieniem do przetargu winni wpłacić wadium w 
wys. 30.000 zł w kasie przedsiębiorstwa lub na konto NBP VI O/Lódź 
47063-1140-189-11. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta 

i uJJieważnienie przetargu bez podania przyczyn. 
2037-k 

w Lodzi, ul. Skierniewicka 3/5 

zatrudni natychmiast 
pracowników 

na stanowiskach: 

111- kierownika. grupy robót drogowych, 
.... kierownika. IYudowy ·robót mosto-

wych, 
..,. majstra budowy dróg i wod.-kan„ 
111- specjalisty ds. kosztorysowania, · 
S.- specjalisty ds. rozliczeń 1,>rodulccji, 
.... brukarzy, 
..,. murarzy, 
P.. cieśli budowlanych, 
.... robotników budowlanyeh,' 
.,.. spawaczy elektryczno-gazowydi., 
... kierowców ciągników, 
.,.. operatora spycharki, 
f> operatora koparki K.'\1-6-02, 

.... operat&ra walców drogowych, 
P.. operatora ·otaczarki SOKP-25A, 
~ opera.tora sprężarki, 
I> maszynistkę. 

Praca na terenie miasta 
Lód~ • 

Szczegółowych informacji '.~ 
udziela Zespół Spraw Praco- ! 
wniczyc.11 KRD, ul. S.kiernie-

wicka 3/5, tel. 84-38-81. · 
~· 4800-k ' 
~ 3 UW H llSllPUil łtM!!\l'JJ!Sii:S 

Mgr inż. LECHOWI 
RY-MKIEWICZOWI 

wyrazy szczerego współc21uda z povro:lu śmie
rci 

OJCA 

składają 

PRAC-OWNICY SPOLKI „ARClll'TEK.TO , "'. • 

Jll&ISlhlblSa - ;.-.~~~:.:<::.." 

Wszystkim, którzy w clężkic!I' dla nas chwi
lach <>kazali pom1>c I uczestniCZJ'l4 w uroczy
stościach p1>grzebowych 

$. ł P. 

WrESLAWA MASŁONIA 
"~"raz)·, serdeczne.go po11iięk<>wanla i<klada: 

!łlODZINA. 

Wyrazy współnucla. Koletann 

BARBARZE CIZl:łOK 
z powodu śmierci 

MAT Kl 
skladaJi1t 

Kl>LEZANKI z KOŁA PTP nr 21 przy 
RiZSI w ŁODZL 

PARKIETY - u.kladanie, 
p1v.ekładanie, cyik.lmo
wanie, laikierowanie. 
Leiwall'.rlows.ki, 31-97•25. 

41314 g 
ŻALUZJE . pr.zedwslo
.neeżne Jrus~u.ię Skrzy
pjń~i 51-39-58, 

3t125 g 
MONTAŻ kCll1lS.trukcji 
boazeryjny~h. 87-73-70 
Nii edzieltski. 

41,724 P. 
PRZElRABIAMY idrzw'i na 

suwane. Placek. 
84.-50-37, T.10 20 42-55-41 

39058 g 
WYCISZANIE drzwi, 

Pl!Zeróhka okna środko
wego. 87-81-58 Arba.Her. 

40775 g 
' WYCISZANIE drzwi. :za

pi.nki okienn-e. żaluzje 
p,rz,eciwsłoneczne, ko
lorowe. 74-50-70 Hun
kiel. 

33786 g 
AUTOPOSREDŃICTWO 

S1Pi.s:vwan:e umów, 
opłaty sika;rbowe zn'ź
kowe. Spółdzieln.!a .,Ve 
ga", LÓ-dź, Re~X>lucj-i 1903 

· .. , 
" ·Grażyna· Błęcka-Kolska 

_Ewa .Kasprzyk . 
Zdzisław Wardejn 
Dariusz Siatkowski 

11/5, cod.zienme lf>-,llł. 
(33-06-79). 

37423 g 
KRAJOWE rOZirus.zniki 

iz.aplony - napfa,wa -
43-51-~9. Koza,kiiewi.cz. 

42405 g 
$CINANIE dr.rew, Cie

sie1ski, -74-27-61. 
40832 g 

$CINANIE dr.zew. 
74--23-38, Kolod.ziejczylt. 

41872 g 
ANALIZY leka:nsk!e, P io

'11tikOIWska 200 Kuiisie.
w!cz. 

1214 g 
INHALATORY (także 
dz!ecięce) elektryczne 
oddąi;?acze pokarmu -
wYPożycza1111ia, ' Yoosi.f, 
32-35--03 . 

40345 g 
GABINET l·eczenia bólu. 

Ja.na:sz:Ic:ewioz, WU<tzow 
52-06~88, IDO 18. 

43215 g 
DOMOFONY w budowni
ctw!~ jedno- i wielor-0-
dzinny;m - instaluję. 
31-95-38 Moraczew.ski. 

40025 g 

ZGLOS s'ę z pvmys1em. 
SpóM~:elnia „Vega" u
łatwia start w dz!a.łal
ri ości Pl'OOUkc:yjnei, u
sługowej, handlowej. 
Lódź, Rewoouc.ii 11 /5 
ipon'ediz'.alek - 1Diąt'ek 
16--Hl. 33-06-79. 

00234 g 
VIDEO filmowanie. 

87-14-81 Grefkow!cz. 
41372 g. 

DACH - na,prawa, sma
rowanie. Zapewniamy 
maiteriał. Baort, 87-91-33„ 

42555 g 

„SWATKA" -- zaprasza 
samotny;ch. Piotrkow-
ska J.33. 

36352 g 
KORESPONDENCYJNA 

Agenda Matrymonialna 
78-401 Szczecinek koia
:r:z;y małże1'istwa z całe
go świata. 

241 iZ 

+es&&Eł & 6'9*PRP@ Sil lig • 5* 

KSAWERÓW 
bu.dowa1m& 
52'-47..,19. 

- dzi.aMkę POMOC w waoow.ni Jtlra- ZATRUDNIĘ: pomocnika 
sprzedam. wiockiej - (l)altr.UJC);nię. dekarza-murarza 

1365 'P 
SPRZEDAM ;pierze - gęsie. 

Tel. 74-00-61. 
46507.P 

SPRZEDAM obor.nik. -
43-10-57. 

46537 p 
. SPA W ARKĘ wirową, 

parkiet brzoza, tielewi-
21or czarn~bialy 
spbzedam. Tel. 36-69-44, 
do 15. 

465*9 :p 
KUPIĘ pi-ee ga.zowy c.o. 

„Mora" lub :radziecki 
a.testowa:ny. -Tele!on -
86-67-18. 

465'74 p 
KIOSK „wair:r.ywa, kwia

ty" ~zedann. 52-47-19. 
. 1366 p 

TELEWIZOR kol•orowy -
sorzedam. 43-36-02. 

46663 'P 
„ELEKTRON" - sprze

dam. 43-·12-58. 
46636 p 

POSIADAM wolny CZ<1S. 
samochód. Oczekuję 
pr<)p()Zycji. Listy 46531 
Bi1ltro Ogłoszeń, Piotr-
~owsk:a 96. · 

ZA TRUDNIĘ i;zw.a.czikę. 
Tel. 15-82-03 

. 46534 'P 
FRYZJERKĘ damską za

tru<lnię. · JU1'CZ.yńskiego 
32. 

46533 p 
ZATRUDNIĘ blacharzy 
sam~ch·odowYoh miistr.za. 

. ucznia 43-10~7. 
46536 p 

KROJCZEGO ze rzma.jo
mościa modefowania -
iza.trudatlę. Z..U'llikowa 9. 

ZAT.RiUDNIPJ 
t.el. 42-67-'111. 

46639 'P 
murar.zy, 

46669 p 
BUDOWĘ w.a.mztatu zle
cę na.~ohmiast, 55-52-09 

46330 p 

JanosLk& 130.· 81-62-28, po 17. 
46645 p 

ZATRUDNIĘ stolarzy w 
akordzie Prochowa 12, 
Bil"U!s. fiil-58-73, 'PO 16. 

46457 p 

DZIEWIARZA ~ mechą
aJika na iinterlock 
ipr.zyjmę. 55-52-09 . 

46632 p 

M-4 60 m, b1·0!ki, I p i ę
tro, własnościowe iza
mieno:ę n.a ·.a.omek :na.i
ci:>ętn'-ei Bah..11ty. Li·st.Y 
46j3:3 Bi UIO Ogłosz-eri, 
p· otrkowsk.a . 96. 

46~33 'P WTRYSKIWACZA - za~ ' 
ZATRUDNIĘ uczn:a. Z<i-,. trudnię 84::)0-95. 

klad mechaniki voiaz- 46736 1> 
dowej. 52-29-79. POSZUKUJĘ mieszkania, 

46641 'P · - dom~u letniskowego. -
NA WIĄŻĘ współprace z 51-09--06. . 
· osoba gwa:rantu.iąc,a sy- · 46593 p 

Stematyczną, dostawę 
odpadów skórzanych 'do LOKAL, Górna (oltolo 15 
pracowni odzieży skó- m. wejście !Z ulicy, okno 

T \vY:Stawowe) - sorze-
r.za.nej. el. 33-31-62. dam. mne ~ozyc.:,e. 

46611 P I Usty 46630 Biuro Ogło-
ZA TRUDNIĘ - szycie szeri Piotrkow·s<ka 96. 

k;urteic ('IJ'racown'a). -
Lódź, M.rukowa 17. : ~1LODE rnalżeństwo go-

4&339 p I szu&uje mie-sikania . na 
ZLECĘ w:rko.nan:e tyn- o<cres. do jednego :r-Olku. 

ków. Tel. · &1-83-BS po Tel. 48-66-'18. 
godz. 16. · ! 46662 l> 

46660 p WSPÓLNIK ipotr.zebny -
BLACHARZY - dekarzy,,. k\viaty. Tel. 5r.53-98. 

pomocników - izatr1Jd- 46633 I> 
· inię, Kusociń!lkiego 160/4, UNIEWAŻNIAM ipieezą.tt-

blok 383. · I kę: OcihotnLcz.a Str,aż 
46661 P Pożarna w Wa:rdzy.nie, 

MALARZY za.trudnię. Urząd Gminy w B:rój-
51-49-39. , cach, pow, lódzki. 

46637 p I 46631 'P 

Cechowi Rzemiosł 8tk6rzanycb, St<>warzysze
niu Splewaezemu -Im. s. Moniuszki, oraz Ko
legom, Sąsiadom ! Przyjaciołom, kt6rzy ucze• 
sP11c>ZYłl w inta.tnleJ drDd&e naszej kocha.neJ 
Mamy l żo.ny 

S. ł P. 
MARTI KRÓL 

serd~zne podzltk.ow:mła skladai 

i\1Ąż Z RODZINĄ. 

"".!!-. r.-~ ,:O:;o;'i!-~:9:>4':S1~..?"'::'"'~ ••. n ~==z ~&Iii • PPR""I·---- . .., .,,. ... _ „,_, - -- 11 oli!'"!-GM~'.:·~iiiS!U:i'Stl.a~!?Z'.~ ' 
PRYWATNY za.kład. zatrudni kuś- I VIDEO gprzeidam, 81-01-15 'P<> 16. I REMONTY, malowanie, tapetOW>a-, . • 

nierza, osoby do szyci.a kurtek ~ E n!e, boazerie, spółdzielnia „Com- a· Id 
baranich i skórzanych. Zl!!erz - r. ~ I PRALKĘ autom a.tyczną poLską - ' plex", 52-12-77 46919 g-E 18 a samochodowa 18-92-22. 46821 ~-E WCZ0f8j zg/OSZ6ńi8 sprzedam. 52-52-77. I TVC n,pwy - sprzedam. Dubois 

.,..1 ·' .-....--.~.JmtL 40018 ~-E/46929 g-E I · 8/29. 46924 g-E 
PILNIE wy.najmę mieszkanie, za- ·uz1s -~.........---.......- lVIIE.SZKANIA z wygodami - po- KOM_PUT·ER „Amsbradi'', .PCW 0012 

pBłac:ę zao roł k ~ gópr:J· kLi-styk~693961 "-~-OGł.OSZE. NIE k .„ T 1 55-70-41 tamo sprzedam. 78-91-33. Ostatnia w czasie tegOII'ocznych 8'50, 800, 1.000, 1.050, LOBO; 1981: 

1 
iuro ~ oszen, 1otr ows a · ... _ s:zu UJ-.. e„ · · 46910 g-E · 46809 €-E w.akacji giiel<Ul przy ul. Pus?Jkina 980, 1.080, 1.100, 1'.150, 1.200; 1002: 

LOK.Ar.U na skle'P - Sródmieście . 69 50 SZEWCA zatrudnię. Zgierska 244A, bar'dzi-ej przy:pominala hviateczny J.2(}0; 1003: 1.180 (skladak), 1.300, 
...:. poszukuje. 36-32-16. MASZYNY pońcżosznkze „Texti- MURĄRZY - zll'brudnię. 33- - ' przy Brzoskwiniowej 46810 g-E piknik, ianiże11 jeden z największych 1.300, 1.400, 1.420, 1.600; 1984: 1.600; 

46935 g El ma" Id al ed L. t 46'838 (17.:.._2'<l). 40008 g-E STĘBNÓWKĘ LZ · w Polsce sal-0nów samochodowych 1985: 2.100; 1986: 1.900 (sklada:k), 

DĄB t "·-1 kom d krede-nst Biuro ~gło~~~ ~rr~trk~:Ska S6 SPRZEDAM dwKa stołyd nowe (~o , 87 65 51 -3 - $46~gamE. na świeżym powietrzu. Słoneczna 2.500, 2.600; 1938: 3.000, 3.300. 
rus "'-" ny o a , • , · lagowania). upię w.a gara.ze I - - · "~ - pog:Q<la przyciągnęła tłumy lud~i. FIAT 125p/FSO - 1978: 1.1156, 

- kupię. 55-33-17, po 16 FOTElLE sprzedam. «ł-33-43 . metalowe s1dada~e. 57-20-94, HYDRAULIKÓW-.sp.awaczy za.trud- Duźym powodzeniem cieszyły 51·ę 1500 1980 1 ooo / kł da:k) oo 
46818 g E 46840 g E · L · ; : · "s a . • 1.3 • - · · - 32-06-25', ·wieczorem. 

46794
. g-E mę .. isty 46927 Biuro Ogłoszeń, lody i slone=ilki, natomiast jeśli l.4•00; HJ81: 2.200; 1984: 3.000; 1985: 

.,. __________ .... ___ SZWACZKĘ, hafciarkę - zatrud- Piotrkowska 96. idzie o handel samochodami, to 3.700; 1986: 4.000; 1987: 4.500 . 

Z ,głębokim żalem o:a wladamia
my, fe w dniu 26 sierpnia 1988 r. 
imarł nasz naj.ukoehańszy. Mąż, 
Ojciec I Dziadziuś 

$. i' P. 

HENRYK 
MATUSIAK 

Pogrzeb oobęd-zie się w dniu 
10 sierpnia 1988 roku (wtorek) o 
ęodz. 13 z kapllcy cmentarza 
r~ymskokatollcl~lego na Dolaeh; 

:tO.NA, C0ftKA, ZlĘC: 
I WNUCZKA. 

Prosimy o nieskładanie kondo
lencji. 

• nię. 55-56-85. , 46820 g-E SAMOCHÓD osobowy z kierowcą SPRZEDAM TV k-0lor ,,Sanyo" 67 wielu zdecydowanych kUJPCÓW od- POLONEZ - 1981: 3.550; 1982: 
do 1 września potrzeb:-iy. Wa'l'U1n- cm ~war.ancja), magnetowid „Lo- chodziło z kwitkiem. nie .m>Qgąc 3.300; H>83: 4.000 (5 biegów), 1983: 

I WYCHLADZACZ mleka - spr.ze- ki d:o uzgodnienia. - 57-2-0-94, I vea", Kupię betonill'rkę. 78-66-30. znaleźć wspólneg-0 ję.zyka .z dotych- 4.300 (5 bie~ów) .. 
dam. 55-56-85• 46819 g-E · 32-06-25, wieczorem. 46795 gi-E • 40015 g-E czasowym'! właścicielami wozów. LADA - 1'978: 2.900; 1984: 4.200. 

Rodzinę, PrzyJaeiół I znajomych 

I 
iawladamlam, lt w dniu 2 paź
dzle rnlka 1988 r. o godz. 13, w 
pierwszą rocznieę śmierel Męta 
mojego 

I S. + P. 

KAZIMIERZ i\. 
DĘBSKI'EGO 

odbędzie się msza św. w koście
le parafialnym Dobrego Pasterza 
w Ł~dzl, u~. Pasterska. 

Mm:O-SŁA W A DĘBSKA, 

25 sierpnia 1938 ro!r,u zmarła po 
długiej chorobie nasza kochana 
Mama 1 Babcia 

S. ł P. 

ZOFIA GRALffi'SKA 

Pogrzeb odbędzie się dnta Z9 
sierpnia br, (poniedziałe>k) ·o go
dzinie 14.30, na cmentarzu rzym
sk<>katollck!m przy U'l. Ogrodo
wej, o czym z głębokim żalem 
za wiadamiaJ!ł: 

Sv.N, SYlNIOWA I WNUCZKA 

Z głębokim talem zawiadamia• 
my, że w ~nlu 2i sierpni.a 1988 r, 
w wieku 57 lat 'odiw.edł Od nas 
na zawsze, na.sr.: k<>Ohany Mąit, 
Ojciec I Dziadek ' 

$. + P. 
JAN 

SKR.Z'YDLEWSKI 
P<>grzeb odbędzie stę Ałnla 31 

sierpnia br. (środa) o godz. 13 
na Cmeo.tanu Komunalnym Do
ły • . 
Pozostają pogrątone w głębo· 

kim smutku: 
:2iONA, C6.RiK.A I WN'UCZKA 

Sądząc po notowaniach z ostatnich SKODA - 19713: l.'170; 1980: 
tygodni, r.ozbieżność interesów iPO- 2.2'80; 1983; 2.600, 1987: 3. 700 (sklia
te.ncja1mych uczestntków trla.nSakcji dak). 
powiększa się. A mo7.e jest to tyl- WARTBURG - 1983: 2.600, 2.800. 
ko .kwestia przy:?Jwyczajenia irię do MERCEIDES 241() D ..,- 1975: 5.300 
obowiązujących obecnie cen wywo- tys. zł. ' 
ław.czych? Przykładowe notowmia w bo-

Coraz więcej samochodów, zwła- 1 nach PKO: 
szcza zachodnich, oferuje się po J FIAT 125,p/FSO - 1004: '-830; 
c:enaoh „ipewexowsk!oh" i „balto- 1,9~6: 2600; POLONEZ - 1983: 1850; 
nows:kich". Z polskich aut za bony I HIS6: 3200, 4400; 1987: 4500; 1988: 
PKO najczęściej proponuje się .po- 50-00, 5300, 5500; LADA - 1988: 
lonezy. 3900: WARTBURG - 11987: NOO; 

A oto niektóre cany wywoławcze FIAT ARGENTA -· 1984: 4200, 
w zlotówk.ach: NISSAN - 1986: 5200; FORD 

SYRENA - 1976: 150, 270, S90 GRENADA - 1981: 4200· AUDI 80 
t.vs. zł. 1977: 420; 1'976: 300, 400; - 1986: 8700. Za ,zesJorOC2lll~o 
1979: 300, 480, 570; 1980: 4l00, 480, VOLKSWAGENA GOLFA GTD tą-
530. M-0; l!J81: 420, 450. daino 0000 bonów PKO. 

FIAT 1260 - 1978: 750, 'MO; 1979: 
----------1mi:m•11111-ml\'!l"' . . :w;;gusmm _____ l!lllllllnllllllll'ił!! Cc O, &40, 850, 870, 900, 920; ]J980: (jm) 
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Górnik Zabr~e -LKS 1:0,(0:0) 

Wilk • nie był syty„ . 
(Od specjalnego wysłannika) 

I 
1 :O - Barai\ (76 min.). 
GÓRNIK: Wandzik - Grembockl, Dankowski, Piotrowicz,· Jegor -

R. Warzycha, Rzepka, Komornicki, Urban ...r Baran (od 77 mlll. O
rzeszek), Cyroń (od 73 mln. Zagórski). 

kę. Tym razem nie pomylił aiQ l 
wiedział :l:e wcześniej łodzianin uJ· 
rzał już żółty kartonik. Chciał się 
zrewanżować, za co? Za niepodyk· 
towanie karnego dla gospodarz7? 
Wyrównać siły obu zespołów'/ Bar
dzo nam przykro, że jest to nasz 
kolega po piórze, ale . nleste'y nie 
może on prowadzić pierwszoligo

l.KS: Bako - Leszczyński, Wenclewski, Bjlndkowski, Różycki 
Ogrodowicz, Cbojnackj, Traczyk (od 70 min. Kozielski), Zlober 
Grad '(od 52 min. Wieszczycki), Soczyński. 

Żółte i czerwone kartki: Rzepka i Ogrodowicz. 

Owieczka (LKS) miał.a być po
tarta przez wilka (Górnik) do os
tatniej kosteczki, o którym to fak
cie miało przekonać się 10 711 ki
biców, co skrzętnie zanotowały ko
lowrotl$i zainstalowane przy bra
mach stadionu. Wreszcie dokładność 
na piłkarskich obiektach? Na moje 
oko oglądało to ligowe spotkanie 
przynajmniej 15 tys. widzów, co 
widać umknęło ... uwadze maszyny. 

„Wilczysko" zatem będące aktual· 
nie najlepszą polską drużyną, rzu
ciło się od początku meczu na Sina
kowity kęsek jakim m!ala być· 
łódzka jedenastka. Szybko jednak 
okazał się on niestrawny, choć trze
ba było przyjąć od początku męską 
walkę i pogodzić się nawet z ta
kimi nie zauważanymi przez sędzie
go faktami jak np. niezgodne z 
przepisami przytrzymywą.ni~ za ko
szulkę Ziobera przez. ..Grembockie-
go. . 

Zgodnie wi~c z ~ieloma piłkar
skimi scenar1uszam1, gospodarze 
przez pierwszych piętnaście minut 
chcieli. „załatwić sprawę" I zaspo
koić wygórowane ambicje miejsco
wych kibiców, którzy nie życzyli 
sobie, lecz żądali zwycięstwa za 
trzy punkty. Ale dwukrotnie Cy
roń I raz Baran nie potrafili. bądź 
zdążyć do podań kolegów bądź nie 
zrozumieli ich intencji, zaś w 12 
min Wenclewski zażegnał w ostat
niej chwili groźną sytua!'ję po nie
porozumieniu Ba~i z Różyckim 

zaostrzyła. Zdenerwowany Rzepka, wych spotkań '! 
w sposób ·świadomy (!) zaatakował Górnik wymęczył wreszcie bram
tuż przy linii bocznej Chojnackie· kę, której strzekern zostal byty 
go. P. Rańderek pospieszył by u· piłkarz LKS - Baran. 
karać zabrskiego. pomocnika. I jak Wcześniej jednak s~zęśeie mogło 
czytelnicy „Dl." myślą: faką, kart· uśmiechnąć się do gości. Dobrze 
kę mu pokazał? Zóltą,! -Fakt łen dysponowany Ziober popisał się w 
wywołał z kolei zrozumiale protes- 56 min. udanym rajdem. Strzelił z 
ty zawodników l.KS. DÓ sędziego · 17 metrów, ale Wandzi'k stanął na 
Jednak to nie docierało. Dopiero po wysokości zadania wybijając pił
zwróconej mu uwadze przez ko~ kę na rzut rożny. Najlepszą sytua
legę z czerwoną, chorągiewką ta· cję zmarnował' jednak Chojnacki 
kiego samego koloru kartęnik o· w 59 mln. meczu. Po akcji Berid
trzymał Rzepka I musiał opuścić kowskiego i Ziobera z11alazl się on 
boisko. Do ataku znów przystąpili sam na sam z bramkarzem gos
ślą,scy piłkarze. Przepychanki, nie- podarzy. 
potrzebne dyskusje które popsuły Przed· wyjazdem d;i Zabrza oba-
to widowisko. . wiano się porażki ,.za minus je-

W 50 min. tuż prz.y lLnii bocznej den" Po zakończeniu spotkani.a z 
nastąpiło ostre starcie pomię- mistrzem Polski waliło się pięścią 
<lzy Ogrodowiczem i Gremboc- .w stół z~ złości . :ie jeden· punkt 
kim. Obaj leżeli na murawie bois- w prosty sposób uleciał kolo nosa. 
ka ale tym razem sędzia czekał A wilk nie był syty, bo po prostu 
do momentu kiedy Ogrodowicz nie jest tak wielki iak niektórzy ft>O 
podniesie się i stanie na nogach. malują.„ 
Szybko wręczył mu czerwoną kart- ANDRZEJ SZYMAIQSIU 
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ANGLIA 

Obrońca mistrzowskieao tytułu 

terdam w wYiazdow.vm n'l,>e::z.u z 
Haarlemem był Wl~dzim!erz Smo
larek. G.:ly rywalo<> obięli prowa
dzienie, to właśnie Polak swa dy
namiCZiną l:(rą pocią.g;ną! za sobą 

kolegów i 2ldobyl wyrównuiąoeito 

gola. a 12lWYCięlllta bramkę dl.a Fe
yenoordu uzysJ.-.ał D. Mitchell. 

\ 

Widzew - Jagiellonia 1:1 (1:0) 

1:0 Iwanicki (13 miQ..), 1:1 
J. Bayer (81 mln.). 

WIDZEW: Bolesta. ~ Przybyś, 
Wewiór, Lapińskil, Cisek - My
śliński. Swiątek, Iwanicki, Putelc 
- Wra.iia (Od 69 min. Wilk), Cha
łaśkiewicz. 

JAGIELLONIA: Sowiooki - Ba.r
tnowski, Lisowski, Kulesza. Cyl
wik - Cz.ykiier. D. Bayer, Szyma
nek (od 59 mln Michalewicz), 
Ambrożej .:.. Leszczyk Cod B5 min. 
Call'), J, Bayer. 
Żółte kartki : Przybyś i Chałaś

kiewicz (Widzew). Lisowski (Ja
giellonia). 
Sędziował: M. Listk:ewi.cz z 

Wa.rs:z,a;wy. Widzów 8 tys 
Wid2lew rozipoczal mecz z dworna 

zm.ia:nam i w skladz:e. W a takt.I 

WYNIKI 5 KOLEJKI: Leg la 
- Górnik Włb 3:0 (1 :O), Oliin-
pia - GKS Kat. 0:3 (0:0), Gór· 
nik Z. - l.KS 1:0 (0:0), Widzew 
Jagiellonia 1:1 (i:O), Ruch -
Lech 1 :O (0 :0), Stal M. - Wisła 
3:2 (1:1), Slą,sk - Szombierki 
l:t (1:0), Pogoń - GKS Jastrz. 
2:0 (0:0). 

1. GKS Katowice 9 8-3 
2. Górnik Z. 8 14--'i 
3. Ruch 8 5-2 
4. Lech 7 7-2 
5. Legia 7 6-3 
6. Jagiellonia 6 4-3 

Śląsk 6 4-3 
8. Stal 5 ·7-6 
9. LKS 5 6--0 

10. Pog.oń 5 5-5 
11. WIDZEW 4 5-6 
12. Olimpia ą 4-8 " 13. Wisła 2 4-8 
14. Górn;I< Wlb. '.; 3-7 
15. Szombierki 1 9-16 
16. GKS Jastrz. o 0-{i 

wa.nek Ost.rovii. grający po\crn w~ zaliczył czwi:rly ,celny strzał ,„ 
wrocł.awskim śląsku - Wewior. 'tym seron:e pierwszoligowym. U
Po godzin!e Wragę, który k.szcre trata gola ostudZJ:la n ieco zesoół 
ma z.aleg!ości tren:ngowe, zastą,p;ł JagidlonH, wvstarczy!o więc teraz 
WiLlt. natomiast Wew1ór grał do po::l1kręcić tempo 11:r.1 i Widzew 
końca, zaliczając udany debiut w mógł szukać szansy zwycięst-wa z.a 
barwach Widzewa. trzy pun.ltty. 

Te personalne nowinki n.e za- Nic -z tych rzeczy! Z kaida mi-
skocz.y!a jednak Jagiellonii, PiŁka- nutą gra „siadała", a po przerwie 
r.ze z Blałeg<>st<>ku rc:z;poczęli mecz Jagiellonia coraz częściej s:zuka
b:n respektu woliec g()Sp()dairzy. ła sz.ans.Y wywalczenia remisu. 
Eyć może zachęciło ich do tego Okazja taka nadarzyła się na <lz.'e
miłe przyjęcie ze strony łódzkich więć minut 'PI"Z€d końcowym 
kibiców. Zresztą, tym samym od- gwizdkiem. J. Bayer 7Jdobyl upr.a
wdzięczyli s!ę sympatycy · biało- gnioną bramkę - n..'e b.:z winy 
stock:e} drużyny. „Pojedynek" ki- kapitana łódz:!tiei drużyny, Przy~
biców, pozbawiony .fakichkolw:ek s'a. 
przejawó)V niewłaściwego zacho- - Nie mogę zrozumieć ja.k lak 
wania. był najjaśniejszym punk- doświadczony zawodnik ja,k Przy
tem sobotniego widowiska na wi- być mógł popełnić ~ki błąd. :Za· 
dzewsk:im stadionie. leciłem swoim piłkarzom podkre· 

W 13 min. Myśliński popisał s:ę cenie tempa po przerwie. Niestety, 
nareszcie celnym podaniem piłki zrobili co innego - powiedz.i.a! roz-

1 do Iwanickiego. Ten zademonstro- gorvczony po mecz:u - trener A. 
wal próbkę swoirh technicznych GrQbosz. 
umiejętności, zmylił bramkarza i WIESLA W \YRÓBEL 

I Longo wystąpi w Seulu? 
1 ~· , D Piasecki nie dojechał O Czy 

I Finisz' 
iw „kanadyjskim stylu'' 
I Niespo::l.zlewanie zakończył S'ę zaplacić grzyw::i.c: w wysokości 660 
·1 nied.z'elny wyścig zawodowców np dol. 

MS. Emocje z.aczeły s:ę kiedy do 
uciekaiącej dwójki dołączył kana-

' dy.iski protec;;ona1 s. Bauer. N.a z Jask ła p·ierw I finiSZJU Kanadyicz.yk potrącił wal- • u szy 
czącego z - n rn C. CriqUieliona. Belg ,,_ ______________ przewrócił s'ę i.„ przybiegł dome-

partnerowal Chała.śkiewicz.owi (po ty na 11 pozycji. w Bełchatow·e 
wielomiesięczn~i nieobecności na K.a.naidyjcz;yik z01Stał 2ldyskwalifi- • f 
boisku na skutek prz~lekłei ko.n- kowany, a tęczowa kOiSZulka rni-
tuziil Wraga, a w obron;e wych<>- strza świata przypadła Wtochowi 

W 20 min. Soczyński zdecydował 
się na indywidualną . akcję Jego 
slalom pomiędzy obrońcami -;koń 
czyi się mocnym uderzeniem piłki 
lecz na posterunku był Wandzik. W 
rewan:i;u R Warzycha sprawdził re
prezentacyjne umiejętności Baki i 
na tablicy nadal świeciły się cy
ferki ,z.ero" po obu stronach z 
napisami „gospodarze" ' „goście" 

Live,rpool i drugi klub z tego mia· 
sta Everton z.nakomicie rozp<>częlv 
sezon 1988/89 w Irdze angielskiei. 
W pJerwszej kolejce L!vert><>OI Po
kona! w wyiaz.<lowtm !IJ)()tkaniu 
Charlton 3 :O. a Everto.n zwyciężył 
na własnym boisk11 Newcastle 4:0. 
Trzy !(ole w tym meczu 2ldobył 
T. C<>ttee - nowy nabytek Ever
tonu. Mecz Tottenham.1.- Coven
try zo~tal orz.ełoi.Qiny l:?'OYŻ policja 
uznała. iż nowa trvbuna n.a st.a· 
dionie Tottenhamu .nie <la.ie gwa· 
rancii bezpieczeństwa 

Bez bramek w Zgierzu i Knurowie 
M. Fondriasto,wi. Na drugim miejs
cu sklasyfikowano , M Geyainta 
(Francja) a na trzeo!m J. Ferna.n
tleza (Hiszpania). 

A Polacy? C. Lang ukończył 
wyścig na 39 miej-;cu ze stratą do 
zwycięzcy l min. i 48 sek. L 

Ogó)nopolski wysc1g kolars1ti o 
„Wielką Nagrodę Belchatowa", za
kończył się kiryterium po ulicach 
tego miasta. Wygrał je J. Chojnac
ki (Legia W-wa) przed H. Sobiń
skirn (LKS Bełchatów) i K. Chra
bąszcz.em (Korona Kielce). 

Wszystkie znaki na niebiP I zie· 
inl nie zapowiadały tego co miało 
nastąpić w dalszych fragmentach 
spotkania, a którego niestety oe
g•tvwn)·m bohaterem był p. J 
BańdPrek, • sędzia z Krako· 
\va. W 31 minucie nastąpił 
najbardziej kontrowersyjny moment 
tego ~potkania. Bendkowski sfaulo 
wal w polu karnym Rzepkę. Usiło 
wał wślizgiem wybić piłkę lecz za 
miast w nią trafił w nogi pomoc 
nika zespołu ll'Ospodarzy. Gdy spo 
dziewallśmy się na.iitorSl!ego C'ZYli 
nodvktowania rzutu karne1ro, ar
biter nakazał kontynowanie gry, u
ważając że wszystko odbyło się 
zgodnie i przepisami. Musiał pod
jąć taką decyz;ę bo po prostu był 
.za daleko od akcji (w wielu in· 
nvch wypadkach również nie na· 
dą,żał za zawodnikami). Ze śt'odka 
koła na boisku nie da się prowa 
dzić meczu I Piłkarze mistna Pol· 
ski protestowali, ale oczyWiście nie 
mogli wymóc zmiany stanowiska 
arbitra. Gra jeszcze bardziej się 

·LIGA ANGIELSKA 
ZESTAW II 

Aston V, - Millw<lll 2:2 
Charlto.n - LivemOQl 0:3 
Derby - Middleo;brough 1 :O 
Everton - Newc-astle 4 :O 
Manchester U. - . QuEenB P. 0:0 
No~ich - Notti111gham 2:1 
Sheffield W. - Luton 1 :O 
Sourthampton - West H. 4 :o 
Tottenham - Coventry (wyfoso
wano I) 
W;rnbledon - Arsenal 
Leeds - Oxford 
Walsall - Plymouth 
Watford - Birmingham 

DUŻY LOTEK 
I LOSOWANIB1 

3, 8, 14, 17,43, 49 
dod. 24 

O LOSOWANIE: 

1~ 13, 17, 20, 26, 37 

PONT DZMLEK, 29 SIERPNIA 

PROGRAM I 

1 :5 
I :1 
2:2 
1:0 

9.00 Lato z radiem . li 57 Sygnał 
czasu 12 05 Magazyn z kraju I ze 
świata 12 JO Muzyka folklorem ma-
lowana 12 45 Zielone echa 13.00 
Komu n• l<aty 13 05 Ra<iln kle•owcó 
13.30 z tańcem ptzez \\.leki 14.0 
„Rytm · 16 Of> Muzyka 1 aktua • noścl. 
17.00 Poi atkl >ukce~v zespołu .Elan" 
17.30 Wekto1 y 17 50 Kto tak pleknle 
gra - Ml<><-z vsław Kosz 18.05 Pro
blem dnia . 18 20 Koncert dnia 19.00 
Maga z vn „Z k• aju l ze świata". l.9,25 
Chwil• muz.vkl 19 ac Radio - d~le 
clom z R1zozowskl - ,.Kilka cża 
rodzie \<kich hlstor;j•' 20 07 Na mat> 
~lnes\fl wv<iarzPń 20 ·o Stadem In 
terwencjl 20.15 Koncert tyczeń. 20.40 
Przezornv <a wsze nbe, pieczony. 20.45 
Zbl~"'cw 1)1,mlno .. 811knwa polana" 
21 .00 l\rnunll<>it:v 21 05 K,ronika soor 
towa 21 ~n Mała Polłhvmnla 22.uo 
Zbll• <>nla a11d 22 15 7.bl 1ten!a 
aud 23.30 Oo słuchania we dwoje. 
23.40 Poety<"kle prezentacje 

• 
l'ROGRAM Jl 

W BUNDESLIDZE 

NowYm liderem Bundesligi został 
po 5 kolejce ' Bayern Monachium 
który wYl!rał 5 :I z K.aiserslaute~a 
Zespół z Monachium roregrał o 
ieden mecz mniej od i'ywali. Wy
niki 5 ltoleiki: FC Koeln - Karl
sruhe 6:1, Saint -Pauli VfB 
Stuttgart 2:.1. Bayer U. - Ein
tracht F. 4:1. ~ickers s. - Ham
bur~ 2:0. Bavern M. - FC Kaiser
łautern 5 :I, Ha.nowel' 96 - Bayer 
L. 2 :2. Borussia D - Borussia M. 
O:O, , NU1'emberi? Bochum 3:1, 
Waklhof M. - Weroer B. I :1. 

W tabeli Bayerń M. or:l>ed FC 
Koeln i Bayerem Uerdingien wszys
cy Po 7 pkt.). · 

FRANCJA 

WYNIKI 9 kolejki I ligi fran
cuskiej: Paris SG - Auxerre 2:2, 
Bordeaux - Strasburg 2:0, Cannes 
- Sochaux 2:0, Monaco - Tuluza 
1 :O. Nante.s - Saint EtieIUle I :1. 
Toulon - Nicea 0:0, Leval - Mar
sylia 0:1 . Caen - Lilll! 2:1, Aetz 

Montep.eU:er I :2, Lena - Matra 
Racing 1 :1. . 

CZOLOWKA TABELI: 1. Pat"is 
SG - 19 pkt., 2. Bordeaux - 13, 
3. Mon.a,co - 17. 

GOL Sl\IOLARKA 

Agencje piszą. iż jed·nYm z. au
torów zwYcięstw,a Feyenoorou Rot-

Misirzowski · · tytuł 
Uda.ny start ma tioza sobą · lek

koatletka lódzlkiego Startu l\fałgo• 
rzata Urbanowicz -Zep. ZwYcięży
la ona w bie~u płotka.rsk4m na 
100 m w czasi!l 13,611 9Ck„ 2ldoby
waiac tytuł młodzieżowej mistr,zy
ni Polski w Zielonej Góri\e. Po
nadto p. Mal.eo~ia wywalczyła 
„srebro" w b!egu płaskim na tym 
dystaMie, uzyskując cz.as t.2 sek„ 

Nie zaiw'ódł także :reprezentant 
łódzkiego A'ZS - Mariusz Rządziń
ski, zwyciężając na 400 m !Z cza
sem 47,07. 
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Muzyczny non stop. lt.40 Z malo• 
wanei skrzyni. 12.05 Muzyczny non 
stop. cz .n. 12.30 Miniatura literacka. 
12.40 Rostocker Motettenchor. 13.80 
Wiad 13.05 Serwis inform&cyJny (Ł). 
t3.10 Wiejskie wodowanie - aud. 
B, Potockiej (Ł). 13.20 Muzyczny seans 
fllmowy. 14.20 Folklor na mapie świata 
- mag. 14 50 Pamiętniki I wspomnle
nla: Ignacy Paderewski ,Pamiętniki" 
odc. 15.00 Album operowy. 15.30 No 
wo~cl muzyki J&.oo Rozwiązanie za·· 
gadki muzycznej (Ł). 18.05 Aktual
ności dnia. 'Ł) 16.30 Energia s odzY· 
sku - aud (Ł) H.50 W krainie mu-
sicali - konc. (L). 17.15 Schola 
Cantorum Gedanensls w muzyce 
współczesnych kompozytorów pol· 
sklch. 18.20 J. O. G!lman I John CU· 
ve „KG 200 bezimienny oddział 

Lu!twaf!e" odc. 18.30 Wakac'yjny 
11.00 Zawsze po jedenastej. u.10 Klub Stereo. 10.30 Wieczór w fil· 

6 D:ll ti:N!IJIK LODZKI nr ZOO (12714) 

było kilka podbramkowych sytua
cji: W GKS n.ajkorzyst.niejsz.ą miał 
Drapiński, który znalazł się sam na 
sam z bramkarzem Górnika Knu
rów, ale strzelil zbyt słabo i do 
toczącej się piłki zdołał doskoczyć 
obrońca ze~olu gospodarzy. ' W 
pierwsze.i połowie silny i zaskaku
jący strzał Berenta wyłapał bram
karz Górnika. 

Identycznymi wynikami (PJ 0:0) 
zakończyli drug.oligowe mecze . p i ł
karze i.gierskiego Boruty i GKS 
Bełchatów. Zgierz.anie podejmowali 
na własnym stadionie jedenastkę 
Broni z Radomia. Najkorz.ystniej
sz.ą sytuację w zespole Boruty miał 
w 72 min. meezu Krysiak. Zdążył 
on doskoczyć do piłki. która wy
padła i rąk bramltarza Broni, ale 
strzelił niestety„ panu Bogu w ok
no. Nieco · wcześniej dość dobrą Gospodarze g;ali jednak nazbyt 
sytuację podbramkową mial także ostro. Najbardziej odczul to Kar
Jurczak. Ale trzeba dodać, że i _ bownik, który powrócił z Knur.Qwa 
sl\Jipek uratował punkt Borucie z nog.ą w gipsie. Kto wie, czy za
(dzialo s:ę b w 31 min. spotka- wodnik ten ·będzie móigł wystą,pić 
nia). w swojej drużyn:e je!:z:z.e tej je-

W spotkaniu górniczych jed<:?nas- .sieni .. 
tek z Bełchatowa i Knur;iwa też (WW) 

WYNIKI-TABELE•WYNIKI-TABEL.E 
WYNIKI GR. II: Avia - Lechia 

1:1 (0:0), Hutnik u:. - Stal S. W. 
3:1 (2:0), Resovia• - !Uotor 1:0 
(0:0), Górnik K. - GKS Bełchatów 
O :O, Stomil O. - Zagłębie s. 1 :O 
(1:0), Kar[laty - Stal Rz. 2:2 (1:0), 
Górnik r.. - lgloopol 0:1 (0:0), Bo
ruta - Broń O :O. 

I. Stal S. w. 8 11-7 
2. Zagłębie s. 7 6-2 
3. Resovia 7 7"""'4 
ł. GKS Bełchatów 7 4-2 

lgtloopol 7 4-2 
'6. Motor 6 8-2 
7. Stal ·Rz. 6 7-5 
8. Avia 6 6-5 
9. Górnik K. 5 4-4 

IO. Broń 5 4-5 
Lechia 5 4-5 

12. Hutnik 4 6-7 
1<3. Stomil 3 2-6 
14. Karpaty 3 6-11 
15. Boruta 2 Cl-4 
16: Górnik L. -1 1-9 

GRUPA ' I: Odra W. - Piast N. 
R. I :O (I :O), Arka Zagłębie L. 
1:1 (1:0). Moto - Bałtyk 1:0 (0:0), 
Zagłębie Włb. - Slęza '2:0 (0:0), 
Radomiak - Stilon 1:1 (0:1), Che· 
mik P. - .Piast G. , 2:0 (O:O), Po
lonia B. - Górnik P. 2:0 (1:0), Za· 
wisza - Gwardia 2:2 (1:2). 

W tabeli na nele Zag-łęble -Lu· 

harmonii. 21.10 Wlad. 21.lS Wleczor
be refleksje. 21.20 Wieczór Uteraeko
-muzycz.ny. , 

PROGRAM m 
u.oo Są sprawy. lt.10 Folk w pi

gułce. 11.20 „Jut nie u siebie" -
odc. u.30 W kręgu muzyki. 12.00 ser. 
wis Trójki. 12.os W tonacji Trójki 
13.00 Komandosi z Nawarony" - odc. 
14.00 Koncert!' wiolonczelowe. 15.00 
S~rwls Trójki. 15.05 Rock po Polsku. 
15.40 Sportowa Trójka. 16.00 Zapra
szamy do Trójki. 19.00 „Klub Pick
wicka" - odc 19.30 Złote lata swin
gu. 19.so George Orwell „Rok 1984" 
odc 20.00 Bielszy odcień bluesa. 20,45 
Klub Trójki. 21.00 'I'ny kwadranse 
jazzu. %1.45 Klub Trójki. 22.05 Inf. 
sportowe. 22 15 z J'ullanem Gembal
skim szlakiem za'bytkowych orgaftó\ll 
Dolnego Sląska. 22.45 Jerzy Nowak 

bin (9 pkt) przed Górnikiem Pszów, 
Gwardi" W-wa i Odrą Wodzisław 
(wszystkie po 7 pkt). 

LEKKA ATLETYKA. W Brze-
szczach rozegrano międzynarodo· 
we mistrzostwa Polski w ma-
iym maratonie na 20 km. 
Wśród kobiet na 20 km zwyclę· 

tyła w. Panfil (Lechia Tomaszów) 
w czasie 1:01,27 godz.. Rezultat ten 
Jest Jej rekordem :tyclowym, a jed· 
nocześnle rekordem trasy. 

Bieg mętczyzn wygrał M. Gołę-
biowski (ROW Rybnik). 

AUTOMOBILIZM. Brazylijski kle· 
rowca ' A. Senna wygrał wyścig 
formuły - I o „Grand Prix" Bel· 
gil. 
Wyprzedził on swego kolegę A. 

PrOsta oraz T. Houtsena. 
Flńskl kierowca M. Alen wraz ze 

swym pilotem L Klvlmeklm wygrał 
samochodowy rajd „Tysiąca jezior•' 
będący Jedną z eliminacji mistrzostw 
świata. 

PIŁKA NOŻNA. Zwycięstwem 1:1 
'(l:O) nad wenezuelskim Unlonem 
Tachlra chl11Jska drutyna Unlver
sldad catollca zapewniła sobie pier
wsze tnleJsce w grupie I rozgry. 
wek o puchar / Copa Libertadores. ' 

=\ =- «. 
„Węgry" aud. 23.00 Opera tygodnia: 
George Frederick Handel „Al-olna" -
aud. 23.IS Miniatura poetycka. 23.&0 
Betis Vlan „I wYkońezymy wuyst
k.lch' obrzydliwców•• - odc. 

PROGRAM IV 

u.oo Wlad. ll.()11 Dom 1 Awłat • 
aud. 11.55 Romantyczne pleśni 
aud. 1230 „Matysiakowie" - odc. 13.00 
PopołucLnle młodych. 13.50 Magazyn 
„Między nam!" - aud, 14.50 Program 
RO'Zgłośnl Harcerskiej. 16.20 Piękno 
muzyki kameralnej - aud. 17.10 Festl· 
wal chórów polonijnych - aud. 
17.40 Piosenki Jacka Mikuły. 17.50 
Widnokrąg. 18.20 Chwila muzyki. 18.25 
Język łaciński (Ił). 18.45 Chwila mu
zyki. 18.50 Studio ekspertów. 1Uo 
Wiad. 19.35 Lektury Czwórki „Jere· 
mi". 19.45 Niezapomniana koncerty. 

Piasecki wycofał się. 

• • • 
Francuzi stracili jedną ze swych 

najpewniejszych medalowych szans 
w Seulu. Podczas drużynowego 
wyścigu kobiet groźnej kontuzji 
do~'lala bowiem ich faworytka J. 
Longa. Upadła ona domająe po
ważnego stłuczenia stawu biodrowe
go. Po prześwietleniu lekarze 
stwierdzili, iZ- szansa wyleczenia 
przed igrzyskami w Seulu jest 'bar
dzo niewielka. 

Przypomnijmy wyścig drużynowy 
wygTaly Włoszki przed ZSRR i 
USA. • • • 

Belgijski kolarz S. Tourne, który 
zdobył srebrny medal w wyścigu 
z.a motor.ami został :zdyskwalifiko
wany, gdyż badanie antydopingowe 
·dało wynik pozytywny, Belgowi o
debrano medal, tdyskwali.tikowano 
g>0 na miesiąc i będzie musiał 

KOSZYKOWKA. A. Sabonis, słyn
ny koszykarz radziecki może WY• 
startować w turnieju .ollmpljsklm. 
Taką decyzję podjęło ·konsylium ra· 
dzieckkh le karty, którzy badali 23· 
-letniego ,,giganta" .światowej ko· 
s:i;ykówki, l'rener reprezentacji ZSRR 
A. Gomclskl tak skomentował tę 
nowinę: trudno się nie cieszyć. 

TENIS. Finał debla katowickiego 
turnieju „Złotej Jesieni" zakoll.czył 
się zwycięstwem w. Tabrlchldze I 
D. Kaczarawy (ZSRR), którzy poko· 
nall Rumunów A. Marcu I R. · ltU 
&:ł, s:r, 6:4. • 

W singlu triumfował tak te 
reprezentant ZSRR J. Kroczko, wy
grywając z Rumunem M. vantą 1:3, 
2:8, 6:3. . 

RUGBY. W meczu ekstraklasv Le
chia Gdańsk pokonała Budowianych 
Łód:!; 29:6. . 

Orkan Sochaczew uleci w Byto· 
mlu Czarnym 9:30. 

PODNOSZENIE CIĘŻAROW. Pod· 
czas MP Juniorów, ustanowiony zo. 
stał rekord Polski seniorów. Star
tujący w wadze 15 kg M. Sulecki 
(Start Grudziądz) w rwaniu, uzy. 
skał 160 kg, poprawiając o 1,5 kg 
detychczasowy· rekord kraju senio· 
rów, ustanowiony przed trzema tY· 
godnlaml przez olimpijczyka KoslA· 
1kle10. 

20.10. Gra o przyszłość - aud. 20.25 
Muzyczne dedykacje - aud. 20.50 Re· 
portaż Krzysztofa Wyrzykowskiego 
21.10 Akademia muzyki dawnej 
aud. 22.001 Wieczór muzyki I myśli. 
23.20 Sitar, tabla l Inne - aud, 23.30 
Wlad. 23.35 Ro-zwatanla aud . 
23.5D Na dobranoc piosenki. 

TELEWIZJA 

PROGRAl\J I 

17.00 Program dnia 
17.05 Racje 
17.15 Teleexpress 
17.30 „Polonia restituta'' (1) 

serial TP 
18.1!1 „urzędnicy od frontu 

ZOZ" - program publ. 
18.30 Piknik country - Mrągo-

wo 88 - Fredy Weller 
(USAl 

18.50 Dobranoc: „Prezent dla za-
jąca 

19.00 Echa stadionów 
19.30 Dziennik 
20o-OO Teatr Telewiz.jl spektakl 

na bi~ - Christopher Ham- , 

Wyścig wygrał Z. Jaskuła (Orlę
ta Gorzów) przed M. Leśniewskim 
(Romet Bydgoszcz) - strata 30 sek. 
i J. Halupczokiem - strata 34 se~<
Najaktywniejszym kolarzem wyś
cigu był M. Leśniewski - 20 pkt. 
Drużynowo Legia pr.zed LKS Bd

chatów. 

Na ·pomoście ••• 
„.w MięLnej koto Garwolina od

były się MP iuni<l!rów w po:lno
sreniu c:ężatów. Reprezentacja Lo
dzi zakończył.a imprez() na · 9 pozy
cji, ale przywożąc z mietrzostw 
dwa medale. 

„Srebr-0" wywalczył A. Lewan
dowski, który w kategwii wago
wej 82,5 ~ uzyskał w dwuboju 
307,5 kg ustn.naw'.ając rekord o:U-ę
gu łódzkiego. Brązowy medal zdo
był w war.:1.7Je do 100 . kg P. Czerw 
(obaj Or:Z.ell z rezultatem 292,5 kg. 
Lodz.iani:n przegrał „srebro" z R. 
Pólrolą (Radomsko) jedynie wagą 
ciała. Po.nadto f!'Zósty był M. Fi
lipczak (Start), ·który w wadze do 
9() kg uzyskał w <lwubo.iu 270 kg 
(PoPrawił aż o 12.5 k.E( swój re
kord życiowy). Także szósta pozy
cje wywalczył w wa<lze 110 k,I! -
P. Jasicż.e!• (PTC) z rezultatem 
202 kg. (ww) 

„Killic" w s11ódnicy 
Nie milkną syg.na!y o chuligań~ 

skich incydentach na . piłkarskich 
stadionach. Tym razem wydarzenie 
byto o tyle nietypowe, iż jego „bo
hateT'ką" by.la dziewczyna! 

Podczas meczu austria'okiel eks
traklasy bramkarz Austrii Wiedeń 
A. Wohlfarth z.ostał podczas meczu 
z FC Tirol w Innli>rucku uderzony 
świecą dymni\ i doznał poparzeń 
ręki II stopnia. Naoo.mi świadkowie 
tego zdarzenia widzieli, że świecę 
rzm;ila ·kilkunastoletnia dziewczyn.i 
w stroju o barwach klubowych FC 
TiroJ. Nie została ona zidentyfiko· 
wana. ~ył to wypadek bezd>rece
densowy n~ austria.-0kich boiskach. 

pton „Opowieści Hollywo1 · 
du" 

22.25 żniwa '88 
22.40 DT - komentarze 

PROGRAM II 

17.55 Program dnia 
18.00 Wiadomości dla niesły-

szących (ł,) 

18.30 Antena „2" . na najbliższy 
tydzień 

18.50 „Mistrz tańca" - film dok. 
19.23 „Zawsze kochać" pieśni 

kompozytorów francuskich 
śpiewa Ewa Iżykowska (so
pran) 7 • 

20.00 Program rozrywkowy 
Maurice . Chevalier 

21 OO Stan kryty ctny 
21 30 Panorama dnia 
21.45 Spotkanie z piosenką-aktor

ską - wrocławski przegląd 
22,0o „Goście z Rot.ary" - progr, 

pubJ. 
22.20 Biocrafie: .,Riomanza fina

le'' -en - serial prod. hiszp. 
23 JO \~ieczorne wiadom„ś ci 




