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SZEJ REPU:SLlK! - FEDERACJI ROSYJSKIEJ,
OBECNI SĄ W,ETERANI PARTII I REWOLUCJI,
WOJNY I PRA'.CY. PRZODOWNICY' PRACY, WYBITNI NAUKOWCY I TWÓRCY KULTURY. DOWÓDCY RADZIECKIEJ ARMII I MARYNARKI
WOJENNEJ. PRZYBYLY RÓWNIEŻ 163 DELEGACJE ZAGRANICZNE ZE 119 KRAJÓW. NA
CZELE DELĘGACJI POLSKIEJ STOI I SEKRETARZ KC ""f>ZPR. PRZEWODNICZĄCY RADY
PAl'<STWA PRL WOJCIECH JARUZELSKI.

W PALACU ZJAZDÓW NA KREMLU ROZPO-

CZĘ:LO SIĘ

W PONIEDZIAl.iEK UROCZYSTE POSIEDZENIE KOMITETU CENTRALNEGO KPZR,
RADY NAJWYżSZEJ ZSRR I RADY NAJWYŻ
SZEJ RSFRR, POSWIĘCONE 70 ROCZNICY WIELIGEJ REWOLUCJI PAŻDZIERNIKOWEJ.
OBOK CZ:LONKÓW KOMITETU CENTRALNEGO PARTII I DEPUTOWANYCH DO NAJWYŻ
SZYCH ORGANÓW WLADZY PAŃSTWOWEJ
ZWIĄZKU RADZIECKIEGO I JEGO NAJWIĘK-

sekretaJI"Z kio P'ierwszy z gooci :i'l!igra.nJowych zn"iczne: przebudowa - to · nasza
Wojciech Jaruzelski. część rew°'lucji" - bo myśl przezabrał głos
uro- wodnia za·w.arta w pozdrowieniach,
Następnie do ucz.estników
referat „P.ażdziemi'k a p!'2lel:1Udowa: az:ystości Z'ń-Tócil się sekretarz gere'.\'Olucja trwa".
neralny KC NSPJ, preewodl!limący
Rady PańSJtwa NRD Erich HonecW d.alsizym e~ posiedoonia, ja- ker.
Główne tezy referatu
Posiedzenie

J

otworzy?

generahltY KC KPZR.

wygłaszając

Posiedzenie
Prezydium Rządu
Po Pl'ieszlo 6 latach, Jakie mijają. w br. od ostatniej wizy. ty szefa polskiej dyplomacji w Danii, oba państwa wznowiły
konta.kły na szczeblu ministrów spraw zarrranlcznye.b. 2 bm.
przybył do Polski z Z-dniową. wizytą. oficjalną. minister spraw
zagralllicznyeh Królestwa Danl, Uffe Elłemann-Jensen.

Pr?JeCl p<>luómern odbylo s.ię spotka'llie mi·nistrów spraw za,gra,niczMariana Orzechowskieg.o 1
nycb:
U!fe E!lemainn Jem.ena. Następnie
po.d Ich przewodnictwem prowad-zonEt były dwie sesje rozmów plenarnych. P<ldcz'as których omówinno sban i pe~pektyw'V sto·unkow
dwustronnych.' W;.,-atono zadowolenie ze wzno1..,1en!·a konta·któw oficjalnych na szczeblu m;niHr&w.
zg'odnie. że i~tnneje
Stwierdrono
potrzeba i możloiwości rozwoju dooraz
stosunków
brosąsied"ZJk'ch
współpracy we \vszystkich dziedzinach. w tym z.właszc.-za gosp-0darkuHuralnej Omówiono też
czej

iuro P.rasowe Rządu informuje: 2 bm. pod przewicepremiera
\voonictwem
Zbigniewa Sz;alajdy obrad:o\\'alo Brezydium Rządu.
Za.poznano się z info.rm.acją ministra rynku wewnębrznego o aktualnej sytuacji r)"n ko w ej i podejdzial.aniach na rzecz
mowanych

B

problemy wyn&ające ze współpra
cy bałtyckiej.
Pf'zedmi.()tem rozmów obu ministrów były również perspektywy ureguJ.<Wlairlia e:tosu.nków między Polską i Europ·ejską Wspó!Jn°'tą GospodarcZ<1 w dr-Odze umowy. a także moi;li\\"OŚci osiągni~cia por.J.Zum•enia - w formie \\"spóinei deklara.cji - mi.ędzy RWPG .i EWG.
';J
zapro~il
l\.Iin. Ellemann-Jensen
li
min. Orz.echowskie.sro do zl10żeniR I
oficjalnej wizyty w Danii. Zap'!"Oszenie wdało przyjęte :z zadowoleniem.
dutiskieg<) go~c:ia
P-0 południu
prz;yji:\l marszałek Sejmu Roman
obradujące w poniedzlalek, pierl\Ja,l inO'ń'Ski.
sze po zaltofJ.czonyrn w medzielę
XIII Zjeździe KPCh, plenum KC
te i partii dokonalo wyboru sekretarza generalnego KC. Został nim
pełniący te obowiązki od stycznia
br. Zhao Ziyang, który sprnwuje
również funkcję premiera ChRL.
Wybrano również Biuro Polit czne
KC w składzie 18 osób i jego 5bc;clący
-osobowy stały komitet
najwyższym w Chinach grenium
denyzyj:nym.
komi ji
prze11·odniczącego
Na
11·ojsknwej KC T<PCh które t-0 sta·
u mw-i kn · t r ·\ •nozn in;n
ar 1il
~lownodowodza ~go
CJ<l
chiu kiej, plenum pow-0lalo p . ownie Dani; Xiaopinga.

Zhao Ziyang
sekretarzem
generaln· m
KC KPCh

:z.a,opabrnen:i.a ludności w okres.ie j &sienm<>-2limowym.
Następnie Brezydium Rządu zapoznało się ze spa:"aiivOJ:da.ni em z
43 na.d7J\V'yczajnego po!:iedzenia sektóra otlbyłia się w
sji RWPG,
:Moskwie w dniach 13-14 paźd~er
nfka br.
Sesja zainicjowala proc~ zasad•
wspólpra.cy,
przebudowy
ni.czej
praktycmych
reaiiuic}i
proces
przedsięwzięć w zakresi·e kształto
wania nowych eronomiczmych me.
dosiosointegracji.
cha.ni zmów
wanych do wymogów i wa•run:ków
obecneg-0 okresu.
Z kolei P1·ezydium Rządu ornó·
\\"iło problemy 2'lWiązane ze statuem roltysów. Pro)J(Jlnowane uregulowania pr<l'Wne wynikają z pot:-.leby ujednoliceni.a obowiąz,ująprzepisów ocaz
c,·ch dot:1•chczas
precyzyjnego okreslenia' zadat'1 i
ooowiiazków osób pełniący.eh funk-

I

cję sołtysa.

Katastrofa
ekologi•CZfla
Wyciek ropy na:ftow·e.l :ze stacji
pom.p tow•arzystwa „Shell" w rej0nie Degema. w nigeryjskim stainie
Rivers spowQdowa! zalanie 900 tys.
hekta.rów po\vierzcbnl ziemi.
Ekio!.ogiCLna katastrofa, już druga w tym roku w Degemie. dała
ię dot•kliWie we znaki mieszka.i1W ci~gu
oom 12 wielkich gmin.
pi~ct.u len w tym rejonie nie ~dzie m°'żna upraMiać żadnych roślin i l°'wić ryb.

Gorzka prawda ,

Tra.giczny pożar
w Zakopanem·
re przeżyły tragedię. W płoną.cym
domu śmierć poniosły dl\Vie s.tarU;SZ.
ki: 83-Jetnia Ma.I'iia K. i 75-letniia
Anna Sz. Z poważnymi obrażenia
mi przewieziono d'C> zalropi.ańskJie
go szpitala 56-letnią Ainnę F„ kltóra wysk°'czyla prr.ez okno z pierwszegio piętra.
J;'rzyozyny tragicmegio 1'<>Żalr\l ba.da specjalna lromieja. Nlie wyklucza się. iż mimowol'llym !!PI'MVCą
„Agbył małoletni miesz:klaniec
k.tóry Pt'"Z~ Swiętem
RPA n.ieszkii",
wojska
W poniedziałek
naznie:ze
p!'ZYgof)owywał
Zmarłych
na terytorium Ang><>li.
wtargnęły
Jak wvni·ka z pierwszych d°'nie- ~roblrowe. P-Oż.ar mógł pows·tać po
sień w wYniku toczących się w.alk za pa.leniu !ię · topiMej p:rizez niego
stearyny. .
zi;cinęło około 160 osób.

W n<>ey z soboty na niedz;il!lę
spLonąl - w Zakopanem ch-ewniany
d:Om „Agnieszka" na Starej Polanie PrzY ul. Now.()tarskiej. W ..Alt·
nieszce" mieszkało 14 rodzin, któ-

ATAK

WOJSK

RPA

SALON ZWIERZĄT
DOMOWYCH
Dużym

zainteresowaniem cieszył się zakończony w tych
dniach we francuskiej stolicy
li Sa.lon Zwierz!łł Domowrch.
W cil\&'11 3 dni około 30 łys. pa- ·
ryżan i przyjezdnych zwiodzilo
tę niecodzienni' ekspozycję.
W łasku Vincennes motna było obejrzeii nie tylko tysiące
psów i kotów różnych ras,
świnki morskie i inne · tradycyjnie hodowa.ne w domach zwicr:tęta. ale również różnego rodza.ju gady, m. in„. krokodyle.
Imprezie towarzyszyły seminaria i dyskusjE' z udziałem naukowców - socjologów i lekarzy.
NIEZWYKLY NAPAD NA
BANK

EGIPT. Wprowadzona przez
wywiercony w ścianie
otwór
komory piramidy
niedostępnej
Che 0 psa kamera pokazała: na ekranie monitora jej · zawartośi.
Okazała ' sie nią .•• łódź bliźnia
ezo podobna do tej, która 33
tata 'temu odkl'yto w sąsiedniej
komorze.

W miasteczku Saint-Quentin
'11\'e Francji gangster „za.brał" z
miejscowej' filii banku 50 tys.
franków.
Złodziej przyszedł na pół godziny przed otwarciem banku I
uczciwie powiedział siedzącemu
za biurkiem kasjerowi o swych
zamiarach. Pistoletu nie musiał
nawet pokazywac. Kasjer -łJO
prosił gangstera o małą uprzejmość: by przyszedł za. pól godziny. Czas ten był potrzebny
na wyłączenie sygnalizacji I ostrzeżenie . pozestJIYch pra.eownlków. Po co zbędne hałas I

za.czą! się pod
i
ciepłej pogody winno być przez najbliższe

znakiem
ta:k po·
dni. Instytut Meteorol°'gii i Gospodarki
Wodnej przewiduje w okresie od
4 do 8 bm. dość ciepło Spodzie·
wane jest zachmurzenie duże z roz·
pogodzeniami i okresowymi opadami. Mgły i zamgleni.a. Temperatura maksyrnalm1 będzie od 5 do
10 st.. a minimalna od minm 1
do plus 5 st. Wiatr unnarkowany,
okresami dośc silny. zachodni.
Listopad

dość

NOWY

RZĄD

W SYRII

Przeład~wany

prom

Zatrucie gazem

ną ksią.żkę.

Wyda.ne w Moguncji dzieło
pochodzi z 1455 roku i jest
jednym z 48 istniejących spośród 185 egzemplarzy biblii wyco najmniej
drukowanych przez samego wyczęściowo nalazce druku Ja,na. Gutenberga. Biblię zakupiła. największa
sie6 księgarska w Japonii „Maruzen C. Ltd.".
Opr.: M. C

W pierwszej dekadzie listopada
ciep!<> - temperatura maksymalna 5-10 st.. a minim.al.na minus 2 - plus 5 st„ okresami opady. W P02'l0Sta!e·j części miesiąca
temperatu.ra maksymalna 1-6 st.,
a minimalna od minu~ 3 do plus
3 .st„ o~resam1 opady. W listopadz1.e mozna spodziewać się ok. 15
dn: z ti:mperaturą maksymainą powyżej <1 gt., ok. !j dni z temperaturą minimalną poniżej O st. oraz
ok. 18 dni z opade111,
dość

IMGW pr.zewiduje w listopadzie
ś1'ed.11ią temperaturę i opady w normie. średnia temperatur.a miesię
czna obliczona na podstawie obserwacji z lat 1900--1977 WYnosi od
2,2 do 3.1 st., zaś opady klształtu
ją się w granicach 29-57 mm.

Przykre, ale prawdziwe. W bezpośrednim spotkaniu lidera i wicelidera, aktualny mistrz Polski obnażył wszystkie nasze piłkar
skie slabo$ci. Jeszcze do dzisiaj jestem pod wrażeniem tego meczu. Trudno przecież otrząsnąć się po takiej p0rażce, zwłaszcza,
że ~v pierwszej połowie stać na» było na nawią.zanie równorzędnej
gry. Zgoozisz się nawet z tym, że w wielu momentach to wła
śnie moi podopieczni dyktowali warunki tej potyczki. W drugiej
połowie, wraz z upływem kolejnego kwadra.nsa rywalizacji, wszystko jut przemawiało na korzy§ć Gól'n!ka Zabrze. Dla mnie -jest
W nied2Jielę podano w Sy,rii skład
to o tyle niezrozumiałe, że przy stanie %:0 dla gospodan:y mój
nowego rząd;u. Na jego czele stazespół przestał wierzyć we własne siły i chyba w możliwo§ci uzyskania dla siebie korzystnego rezultatu. A przeciwnicy zadowo- nął r.!laihmud :lju,a,bt, dotychczarowy
W
parlamentu.
przewodndiczący
sklad 35-osobowegio nowegio ga·bi(Dalszy ciąg na str. 2)
netu weszli przedistawioiele rzą,dz.ą
oej pair!iii Al-Baas i jej s-ocjail~sty
cznycb ~ów z NM'Odoweg:o
F\rontu Postęp<>wego.
16 członków ostalllldego rządu zachowało sW<>}e sta'!lowiska., 5 obję
k>wa.rzys.twa „Sea!li.'Ilk promu t~j spółki omyl:lro\\•O zabra- ło ki.erownictw·o nowych reoortów.
Wł.adze
W galbinecie znalazło się 14 n<>Ferry Company" (do któregJo na- no zbyt wielu pasa~rów.
J.eżal prom „Her.ald o! Free ElnterKapitan promu wydał ro7lkaz z~ wych min:iJsitrów - ja•k podkreśla
tecłmokratów i spec:ja.P·rise". k,tóry uległ tragic:zmej ka- wrócenia d<> portu w Boulogne- Reuter
tastrofie w ma'['CU br.) poinf'Ormo- Sur-Mer w 10 minut po roz;poczę listów w poszczególnych dziiedziwały w ponJ,edlziałek, iż w nieooie- ci u rejsu do Folkiestone, gdy Jron- nach.
lmnege> tr-Olerzy bhletów 7.lOrleallbowa;ii się,
lę W·leczorem na pokl.ad
że na prom, llllOgl\cy maksymal·n ie
przewozić 1400 pasaterów wpus:zcziooo 1638 osób. 238 z nich musiawstrząsy w naszych i tak już
pTZeł.adowany sta<tek.
ło opuścić
nerwowych czasa.ch. Grabieżca
W Kat-owicad1 przy uJ.i.cy WairWszczęto śledrłltwo w eelu usta.lezjawił się o umówionym czania osób odpoW1!e&lialnyc:h za do- swwsldej z powodu ulatniającego
sie. Twarz miał zama.skowaną,
k.uchennego.
się gazu z piecyka
puszczenie do f!!lcydentu,
w ręku trzymał pistolet i zakltórym prawdoipod:obruie dogrzewawołał: „Nikt nie może się ruśm~ertelmeillll.I zano mieszkanJe,
szać". „Operacja." zajęła kilka
truciu ulegl 33-łetni Eugeniooz B.
minut.
Mat1ta
oraz dwoje jego dzLeci.
„I tak za.brałby wszystko, co
ctzieci w manie clężk.im przebywa
z przekona.niem
zamierzał S'2lJ)ital'\l,
w
mówił później kasjer. Jednakże
nasi praoownlcy mogliby mieli
wówczas t•ó:!mego rodzaju nieW poniedziałek w Bejruci,e dwie
przyjemności: szok. przerażenie,
zginęły w wyniku starć
os,obv
histeria. A co dop;ero strzały,
między muzułina-n.ami i chrześcija
ofiary. Jeśli sam nic zatroszn.amd wzdłuż ~w. ziel-Onej linii. W
czysz się o siebie, nikt nie zawalkach uzyto artyler.i:i t broni ma.troszczy się o ciebie."
szynowej. P-0wstały znaczne straty
m ci.terialn&.
REKORDOWA CENA
Niezwykle cenną biblię Gutenberga sprzedano na aukcji
Cbrlstie's w Nowym Jorku za
5.390 tys. dola.rów. Tym samym
ponad dwukrotnie podbita została. rekordowa cena, jaką kiedykolwiek uzyskano za drukowa-

CAF-TASS

JSz.: Referat wygłasza Michaił G orba.czow.

• • •

LESZEK JEZIERSKI:
Nz:. Powitanie na lptnisku.

Michaiła Gorbaczowa i
W pierwszym dniu po~iedzenia
przema.wiaii też przywódcy CSRS
przemówienie Wojciecha
i Bul~arii - Gustav Husak i Todor Ziwkow, a także prezydent
Jaruzelskiego publikujeFinlaindti ~fauno Koivisto i sek.re·
my na stronie 2.
t<l['.z genera-lny Fra.ncuskiej ParW
KomunistyC1Jllej Georges Marcbais.
Na zakończenie poni-cdzia~k'owej
posiedzenia swój sbosune!{
części
unnanlfestowala przekazanych uczestnikom uroczysdo przebudowy
mrodzież Kraj.u Ra<l. ..Stanowisko tości przez przedsta.wicieli młod-e
iest 1 jedno- go ookoleni.a obywatc>li ZSRR.
mlodziei:v
radZJiecki.ei

W 307 dniu roku słońce wzeo 1rodz. 6.34, za,jdzie zaś o
16.05.
szło

Im niny

1:ho

Sylwia, Hubert, ~larcin,
Ma.rian, Pr;vmin

Chwalisław,

w dniu dziśleJszym przewiduje
dla Lodzi oastepująca pogodę ·
zachmurzenie duźe z większymi
przejaśnieniami. Niewielkie opady deszczu lub mżawki. Rano mgła. Temp. maks. w dzteń
6 st. Wiatr słaby zachodni i pół
nocno-zachodni.
O godz. 19 temperatura wynosiła 5,2 st. C, ciśnienie 999,4
hPa (749,6 mm Hg).

Z

Ot

e·-1

1877 - Ur. K. H. Roztworowski, dramaturg.
19Z7 - Ur. Z. Cybulski, a.ktor (zg. 1967).

myś
Oko -

to serca okno.

~J'miechniJ się

Kradzież zwłok
przemysłowca
Policja włoska podała, iż p<>cywacze, którzy w ubiegłym tygodniu wykradli zwłolt1 przemysłow
ca Stefano Ferru~iego z rodzinnego grobowca w Rawennie (Włochy)
żądaj<\ od rodziny zmarłego (który
zginął w katastrofie lotniczej w
1979 r.) okupu w wysokości 10 miliardów lirów (7.8 mln dol.).
Rodzi.na dowiedziała się o porwainiu w pil\tek, z listu porywar::r.y. Po sprawdzeniu erobowe.a okazało się, te cynkowa trumna
Stef.ano jesł rzecąwiścle pu.ta.
WBZCZębo

'1edmro.

Nawet 'esienią obejdę się bez
płaszcza..

Fot.: A. WACB

- W
gniazdko

łazience

zepsuło

się

-----------....1
ełekttyczne !

REWOLUCJA TRWA

Przemówienie

W. Jaruzelskiego
DRODZY RADZIEOCY PRZYJACIELE!
SZANOWNI TOWARZYSZE!
Powstawały 1 upadały imperia, naldadano i stra,cano kQ.rony królów
i cesan.y. Stulecia minęły, zanim siedemdziesiąt lat temu powstało państwo, które ja~o pierw.sze umieścił-o na swoim s7ltandarz:e
sierp i młot.
·
Historia postępu - to wielowiekowa „dr<>ga przez mękę" mił;io
nów ludzi pracy różnych narodów i kontynentów. Braterstwo „wyklętego ludu ziemi" rodziło się z klasowej i mora}nej niezgody
na zastany świat zła I krzywdy, wyzysku i niedoli.
Il~ to razy rzucano temu świa:tu wyzwanie. Lecz dopiero Wielka So·
cjalisty czna Rewolucja Paździer11tkowa, skupiając jak w soczewce
dorobek walk rewolucyjrtych i wyzwoleńczych l)tworzyła nową e·
pokę w dziejach ludzt>e>ści. Wywarła fun<;lamentalny wpływ na rozwój
międzynarodowego
mchu komunistycznego i robotniczego,
stkich światowych sił postępu. Urz.eczywistniając w praktyce idee
internacjonalizmu, piętnując kolonializm, rasizm
szowinizm
stała się częścią składową historii wielu społeczeństw.
Jesteśmy szczerze radzi, mogąc dziś być razem z wami w rocznicę Wiel•kiego Października. Przyjm ij.cie w tym uroczystym dniu
od Polst<iej Zjednoczonej Partii Robotniczej, od ludzi pracy P<>l·skiej Rzeczypospolitej Ludowej braterskie gratulacje.
Wyrażamy głęboki szacunek dla narodu, który w ciągu kilku zaledwie dziesięcioleci przebył tak g.igantyczną dt'Ogę.
Bohaterem dzisiejszego św\ęta są ludzie radzieccy, obywatele tego
ogromnego kraju - od Brześcia po Władywe>s1ok, od Murmańska
do Duszanbe.
Robotnicy, którzy kładli fundament pod potęgę przemysłową socjalistycznego mocarstwa. Zołniene Armii Czenvonej, która ocaliła Europę, zadała ludobójczemu faszyzmowi decydujący cim. Radzieckie kobiety, które budowały i walczyły, stawiały dzie1nie i god·
nie czoło trudom życia, przelały tak wiele łez. Uczeni i konstruktorzy, oddający szcwdrze ojczyźnie swą wied.zę i talent. Artyśoi,
którzy wspaniałymi diziełami ro2lslawili radziecke, kulturę.
SZANOWNI TOWARZYSZE!
Od pierwszego dnia rewolucji ksr.taltowała się leninowska idea
pokojowego współistnienia pat1stw o różnych ustroja ch. Jej urzeczyw:istnienie ,nabrało · w dobie rakietowo-jCJJdrowej szczególne-go zna·
czema.
·
/
świat współczesny, jest podzielony. Targają nim kcmflikty i sprzeczności. Imperializm, koła militarystyczne wciąż liczą na odwrócenie procesu dziejowego.
Bieg wydarzeń już nieraz przekreślał
talt"ie rachuby.
Zycie i ~pieczeństwo narodów &tają się dYJiś ooraz ściślej glo·
balnie współzależne. Narastają problemy i wyzwa.nia, którym moż
na sprostać tyłko wspólnym wysUkiem.
Wyshlchaliśmy z wielką uwag~ referatu towarzysza. Mieha:iła Gorbacwwa. Zawarta w nim ja,sna, pryncypialna analiza ząiad& ~ęboko
w myśli i serca. Poświadcza !i1telekitualną odiwag~ i mora.lin!\ siłę partii. optymizm i dynami=. dziękii którym rewoluc]oniści potrafili
już tylekroć „osiągnąć nieosiągalne".

Z twórczego ro2ltll!lienia ma1:1ksizmu-leninizmu, z glęboldej wiacy
w przyszłość zrodził się impfils do prz~bw:lowy. ~iratorem i sternikiem tego historycznego zwr<>tu jest Komunistyczna Parfila Zwią
r.ku Radzieckiego. Jej obecna linia generalna stanowi uwspółcześnie
nie idei Wielkiego Paździemika - zasługuje w swej istocie na mia•
no Ieni,rtizmu końca X.X wieku. Ożywczy jest powiew „radzieckiej
wiosny". Nik,o go nie pozostawia on obojętnym.
Idą dfa socjaliz..'1lu czasy przełomowe. Idą przemiany sięgające
do głębi. Odzwierciedlają one obiektywną prawidłowość rozwoju
dziejowego. Jest to więc prÓces trwaly i nieodwracalny.
l!"ormacja socjalistyczna jak w przyspieszonym filmie przebyła
w krótkim historycznie czasie klllta epok. Dziś przeżywa jed,nocześnie
jak gdyby stadium odrodzenia i oświecenia. „Odrodzenia" - gdy-l:
szerzej. całą swą istotą zwraca się ku człowiekowi, odkrywa na nowo wszystkie humanistyczne wartości Judzkiego życia . . , Oświecenia'
~dyż
I\'
pełni
otwiera
się
ns
racjonalizm.
marksistowską
dialektykę. na nowe zdobycze nauki i kultury. Wprowadzenie socjalizmu na 1ory szy bszego wszechstronnego rozwoju - to wspól·
na bislorycz.na odpowiedzi alność naszych partii wobec ich narodów. wobec całego świata postępu.
DRODZY PRZYJACIEUl:!
Wiele , µokole1'J Polaków cierp iało 1.1' niewoli. walc:i;ylo () wolnosć
w bohatersk;ch jak że tragicznych powstaniach. · Lecz dopiero re·
wolucja pażdzicrnikowfl ~i\1.'orzv li: nam realne warunki de> odbudo·
wy niepe>dległei paóstwowości. \V walkaC'h rewolucyjnyd1 uczestniczyły tysiące synów naszego nare>du.
Byli w pierwszych szereg<>rh szturmujących mury .. rosyjskie.i Bastylii".
Na zawsze zachowamy w pam ięci historyczną rolę Związku Radzieck'eizo w wyzwoleniu Polskł. w ocaleni1.1 od hitlerowskie.i zaglady. Wspiernhście nas również. w najt-ru<lniej.szych Jatach odbudowy
i uprzemy-sławienia kraju. Na radziecką prżyjaźn zawsze mogli ś my
liczyć.

Braterski sojusz z Krajem Rad, z państwami socjalistycznej wspól·
noty - to niezawodna rękojm ia niepodległości i terytorialne.i integralności Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Tej wielkiej zdobyczy
będziemy niezłomnie strzec.
Budujemy w Polsce socjalizm godząc twórczo uniwersalne prawi·
d!owości z historycznie. odmiennie ukształtowanym! wa•runkami. IX
Nadzv;yczajny Zjazd PZPR przyjął, a X Zjazd potwierdził i rozwinąf program socjalistycznej odn,owy. Mówimy narodowi prawdę.
Głębokie reformy to proces trudny i wielce złożooy. Ale cofać
się nie wolne>. Za brak konsekwencji, za opóźnienia i zaniechania
przyszło n.am płacić wysoką cenę. Dziś już wiemy nieraz musi
być trudniej. aby mogło być naprawdę lepiej.
DRODZY RADZIECCY TOWARZYSZE I PRZYJACIELE!
, Nigdy jeezcze nie byliśmy sobie tak bliscy. Współbiet.ność celów i poszukiwa1i procesu reform zachodzących w Pols{ll!J oraz \V
:Związku Radzieckim sprawia. że stosunki między naszymd pa.r tiami. pa!lstwami i n~rodami osią~ją nową, szczególnie wysoką ja-!rość.
Jesteśmy pn.ekonani. że program przebudowy, czerpiący z żymej
gleby Wielkiego Paździemika, u·rz.eczywist11i się w pełni. Niech słu
fy on szczęściu i pomyślności waszego nar<>du ! Niech niesie poży
tek wszvstkim siłom postępu oraz pokojowi świat.a!
Niech żyje partia Lentna - Komunistyc2lna ParHa Związku Radziedtiego!
Niech żyje zrodzone z rewolucji październikowej 1ocj:alistyczn,a
mGca·rstwo radzieckie!
Niech żyje wielki naród radziecki!
Niech żyje antyimperialistycz'na solidarność ludsi pracy!
Ni~h umacnia się pokój i socjalizm!
--
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(Główne

tezy referatu

Oto n,ajwam1eJsze tezy :i:a.warte w referacie wyg~ pcdczu
uroczystego posiedzenia. w Moakwłe, poświęcone~ uczczeniu 70 rocznicy Wielkiej SocjaJ.istycznej Rewolucji Paździe.mHwwej:
- Rok 1917 dowiódł, :ie wybór międily t<OeJalizmem a li:l.pitalizmem to rJówna alternaiywa 1poleezna naszej epolll, źe w XX
wieku ole można iść naprzód, nie dą:b,c do wyższej formy orpmł
zacji spoleczelistwa - do 1oeJalizmu.
Rewolucja w Rosji stał& się jak gdY'bY ,apogeum wyzwo!eńczy,ch
dąreń, ży~J'ITI odzwierciedleniem mairzl!!ń najłęszyeb umysłów ludzkości.

- Rewolucja paździemikowa była pot.ę~ym zrywe111 milionów ludzi, zrywem, w którym zespoliły się po.dstawov.~ interesy kluy
robotniczej, odwieczne dążenia chłopstwa, żywione przez żołnie
rzy i maryna,:rzy pragnienie pokoju, nieprzeparte dążenie narodów
wielonarodowej Rosji do wolności i oświaty.
- Początek lat dw:ud"Z;iestych cha·raktery.z owal się og·rc>nrnym wzlo·
tern inicjatywy i twórczości narodu. Lata ie stały się prawdziwym
rewolucyj,nym la.bor.atortum &polecznego nowatonttwa, poszu.ltiwania
Qptyma'.1nych form sojuszu klMy robotniczej i pr&cujlli<Jego ebło.p
stwa, kształi>owania mechaninmu realizacji całej s~i interesów ludzi· pracy.
- W ostatnich p1·aca.ch Lenina, niezwyl;..le boratycb Intelektualnie
i emocjonalnie, został ukształtowany system porl~ów oraz sama
koncepcja budowy lilocj&limtu w ZSRR. Dla partii jed ta -erromne bogactwo teoret.yczne.
- W latach po śmievci Lenina poszuki'Jl•a.nie dróg budowy 1ocjalizmu odbywało się z: dużym trudem, w ostrej wake ideologii,c..znej
w klimacie dy&kusji politycanych.
- Zarówno przed rewoLucją, jak i po n~ej, byl!lajff1mej ,nie wseyscy czołowi dzlalacze partyjni p.odzie1alli pog'lądy Lenin.a na wiele
najważniejszych problemów.
- Znalezienie jednoznacznie słusmego kursu w tak niepr-Oiitej
i burzliwej sytuacji było arcytt'\J,dine. Charakter warki ideowej w
znac;znej mierze był kompl:ilrowa.ny ta:kże przez osobiste W€:PÓł
za wodnictwo w kierownictwie partii. Drob11omieszczańska natur6.
wźięła górę u ni-ektórych cieszących . się autorytetem dzaaŁac.zy. Do·
tyczy to przede wszystkim Lwa · Trockiego. Trocltizm to pr.ąd pol:ityczmy, któregro ideokldzy osłaniając się · Iewirowym,l, pseudo~wolu
cyjnymi :llr~sami, w istiocie rt.eczy zajmowali kapitall;siycmne J><)ZY•
cje. BYl to atak n.a leninizm na calym froncie. Kierownicze j~TO
partii, na którego czele stał Józef Stałrn, obroniło lenini'Zm i.v walce ideowej. Ważną rolę w lde<>wym · ro:Plbrojeniu trookiZmu od~ali
Buchari~1, Dzierżyński. Kirow, Ordżonrlci-dze i i•n ni.
- Zaproponowa.na przez p&ńi4) '" latach dwudziestych droga for·
sowam.ej indusłria.lizacji jednym 1kOkfem wyprowadził kraJ na jakościnwo nowy poziom. Była to jedyna możliwa, eho6 nlezwnl11 trudna droga, która. przyniosła wielkie sukcesy.
- Jednocześnie okres ten przyrniósł także str~ty - uwierzono w
uniwe:risalną efektywn,ość .szty,WIIlej eentralizacjd, w to, że metody na'k arowe 1to na}krótsza drogą. rozwiązywania wszyatkich zadań. Powstał administracyjno-nakazowy system pariyjno--pa.ństwewy kierowani.a kTajem, nasilała aiq bhtt0klracja.
.
- Na tym etapie zabrakło leninowmego, Williikliwep •to&unku do
interesów chł.opstwa pracującego, Gdyby ban:lrmej Mc:ir.ono ~ę z obiektywnymi praowami elronunic:m1ymi, gdyby sk>sunek: do p.racuj11,·
cego chłopstwa politycznie by? bardziej gprawdzony, gdyby konsekwentnie prowadzono poUty.kę sojuszu z chłopstwem średniorol
nym puzeciwlro kulakowi, to nie byłoby wówcza! tyeh \vypaczeń,
do których doszło podczas kol~ktywizaeji. W ogromnym dziele, które dotyczyło losów o.q romnej więk!zości ludnOSei kraju, dopuszcz~
no się odstępstwa od leni.nowskiej -polityki
dziedzin.ie stosunku
do chłopstwa. Nie obeszło się też bez wypaczet't w walce z kułac
twem.
- Jeśjj ogólnie ocenia(!' znaczenie kolektywizacji w umocnieniu
pozycji socjalizmu na wsi, to w ostatecznym rachun:ku była Ol'la
zwrotem e> historycznym z.naczeniu. Stworzyła bazę społeczną do
modernizacji sektora rolnego.
• '
- Brak należytego poziomu demokratyzacji społecze6stwa ra,dzjeckiego uczynił m()żliwym i knlt jednostki ·i naruszenia. prawa., samowolę i represje lat trzydziestych.
- Wiele jest obecnie dyskusji na temat roli Stalina w ,naszej
historii. Pozostając na pozycjach prawdy historycznej powinniśm'y
widzi eć zarówno niezaprzeczalny w:kład Stalina w Wal·kę o socjalizm,
obronę jęgo zdoby.ozy, jak i poważne błędy po1ftyC1.ne, samowolę,
jakiej dopµścil się ón i jego otoczenie. za kióre nasz naród zapl.'acit więl.ką . cenę, Kult osoby Stalin 11tanowił odstępstwo od podstawowych zasad.
- Proces przywracania spu,wiedliwości po ~X Zjeździe nie i:ostał doprowadzony do k<1ńca i fakt~·cznie wstrzyma.no r;G w połowie
la,t sześćdziesiątych. Teraz trzeba znów wraeać do niego.
1 - Mówt się, że radz.iecko-niem.iecki pakt o nieagresji z 1939 r. ·
nie był decyzją najlepszą. W ówczesnych warunkach jednak problem
przedstawia! się mniej więcej tak, jak pooc.z.as traktatu brzeskiego: było to być albo nie być dla n!ep-Odleglości ZSRR. być albo
ni~ być dla socjalizmu na ziemi. Moca·rstwa zachodnie liezyly na
pozbawienie ZSRR możliwości lepszego przygotowania się do 'odpa!:"cia nieuchronnej napaści Niemiec hił:ler()IWSkich. Dzięki · układowi
o ni~gresji z Niemcami udało się odsunąć w czasie starde z wrogiem.
- W osiąg,nii:ciu zwycięstwa w Wie.Jikiiej Woj!Ilie Nał'Ode>Wej wiel- _
ką rolę odegr.al talent dowódców, a także og,r omna wola pólitycMla,
umiejętność organizowania i dysc~lino.warua lutlzi, jak~ przejawił
w latach wojny stał'i,n oraz prosty żołnierz radziecki, ~tóry rui
swych b"!1:1bch dźwigał :lówny ciężar wojny. _
W heroi7Jlllie oodzJ.mrtego znoju pierwszych lat powojennych
zawiera się źródło naszych osil\gllti~ć, rozwoju gospoda,rczego i naulrow?·technieznego, wykorzystafiia enerfil jf,d~w:~j, pierwszych startów statków ko~miaznych, podniesienia J)OZ!omu życia narodu. Jednocześnie w tym czasie ootaz wyraźniej odczuwa.lina . była sprzeczność między tym, jaikim stato się nasze społeczeńs-two a poprzednimi metodami kier.owania. Nadużywa.no władzy , naruszane były r;asady praworza,diwści socjalistyc!lllej. Brakował.o autentyemego szacunku dla narodu.
- Po XX Zjeź.dzle nad kraj~ powiał wiart ipr.zemian. Dużej odwag.i wymagały od parni ~d kiierownictw.em. Chruszcwwa krytY'ka
kultu jednostki i jego następstw, a także przyw.róceme prawor:zą,d
ności socjalistycz,nej. Zacllodzily przemiany na lepsze zarowno w
spoleczet't1twie rad11ieolmn, jak 1 w sto5unilr.acll międeynarodow:rch.
Pop.e<Łniono jedna1k szereg obiektywnych blędów, które utruc'Lnialy
prze-cb,odzenie IOCjall<iunu do ll'llOWego etapu. Ja.kościowo nowe zadanła
rozwl~zyiwano nl,el~nok<rotn.le sa pomocą, woluntarystycmych m·etod,
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stare mechanizmy gospo.darcz.e i polityczne. Główne
jednak przyczyny niepowod~enia ówczesnych refomi polegały na
tym, że nie bazowały one na aZeToklm rozwija,niu proceaów denwk:ratyzacji.
.
- Na plenum KC partii, w 1964 r. P<>djeto decyzje o pnelamM!<ll&
woluntarystycznych tenrlencji i wypaczeń w polityce 'Ol7ewinętrzneJ
i zagra.ni.cznej. Następnie opracowano nowe zasady ~dzania 10&podarką. W pierwszych latach zmdenilo ro na lepsze s.ytuaej• . Vf
kraju, który dysponował dużymi możlivrościami da:lnero pr.zyw;>1eszenia swego rozwoju. By je wykorzystać, potrzebne były nowe
zmfa.ny \V społeczeństwie i odpowiednia wola polityczna. Zabrakło
jednego i drugiego.
•
.
- Rzucona na, kwietniowym plenum w 1985 r. idea. pieriestrojki
bazuje na naszej 70-letnie,f hiswrii, łączy kontynua.cję z nowator.siwem.
- Pieriestrojka to n'ie tylko uwolnienie się od z.a.stoju L konserwatyzmu popi;zedniego okres.u, n1,e tyllro naprawia popelni.o:nych bl(•
46w, ale równieli: pr.zelamam.ie hi.<s1lóryC2lll.ie og,I'M'l.icz.onryeh oech. spro.le=ej <0<rgaruizacji i metod pracy• .le!'t to na.danie s;ocjalli'lll:Jl:M\"1 na.jnow;;.zyoh form. które są ~ne z w.a.ruokami i ~i r~
l.ucj:i nau.loo<wlO--techniqznej,
roi.woju mte!.ekbualineto r.11.dr.iedkiifllO
sJP(lreCZJeńs.twa. Jest to st,ro.s.u.'!l,kiowo d~ugawwaly prooes re't11iol.11cyjne,J
odlnGWY społeczeństwa, mający swą l'Og'ik~ i etapy, Cel·e m przebUdow:v jest caJJJro.wd,te teoretyczne i prak.ty0Zll1e pm:y"\\'irócenie l'en!ru:iwskiej koncepcji so~j.aH'l.lnu, w której bezsp'°'110y priory;tet nalezy do
człowieka pracy.
- Dwa kluczowe 'P\"Oblemy rozwoju 1polecz.eństwa. ok.rcśłaJĄ rosy
pieriestrojki. Są to dem11kr&tyzacja całego życia społecznego i radykalna reforma ekonomiczna.
.
- Zada.niie p:o1eg,a na tym, by :zaSZ1cz.IOJ)ić ludz.i()IT! smak sa111ochzli<e-lności i odpowiedzia!l!Ilości w podejściu do spraw produkcyjnycll l
społecmych w każdej skali. ro.ziwijać samorząd j.ałm w'l:ad-z.e na.rodu.
- Sollii<lną podstawę d-0 p!'Z.yillpieszzyneg-0 po.su.wa;n.ia się na.przód
mama stw:o.r:z;yć jed<yr.ie na giru.n,o!e radykalnych w1,ian go.spooa-rczycll. Celem z.ap<ocZąirk10owanej ref<oany jest :z.ape\\.mienie "' ciąg.u
2-3 lat pr.zejśc:Va od nadmiernie seenitrał1z.owanego inakaz.oweg;o sy&temu zarząd!Z:ainia dro systemu demo<kirartye7in,ego, op';trl;ego głó;.vnte
na meto.dach elklonlomioznych, na optyrna~·nym koj.a.rzen.iiu centralizmu
i

~miorza;diu.

- Byloby błędem, gdybyśmy nie widzieli pewnego wzmożenl11. · !poru sił konsenvatywnych, k«i.-e w Pieriestrojce widzą zqroitln1•
swych egoisłyczn~ch inłreresów i eelów.
- Nie pO'Wlilnrn1śmy również ullegać naoi.skom. nadgo~·liwych i ni&ciepPliiwych - tych, kitórxy me oh:cą liczyć :;ię z G;biek,tywną ]:Ogi.ką
pieries·bro.i!ki, W;}"k:a.71ują niemdmiroleruie ze zbyt w·o:ln.ego - jak !flld!zą t~a f,"l["ZE!!Obrażeń. Powlinno się wo.zumieć, że nie wolno
prz.eskaikiwać

etapów.

'

- Po mv'ietru10wym pl.enmn KC KPZR z 198.3 r. n.as.z.a k-00-cepcja
!. wola zdecydlorwain-ego i;,tawian1& na p'Okój zinal.azla wy.raz w o;ziynach, w całej naszej ~alal·nrości na arenie mdędZ)'1IlairodlOwej. Nowe
myślenJ,e polliltyc:zme z je,gj() ogól.ru>l1Ud2lk.ima kit"YiE!!I'iami, orieinta:cj!' na
r<l!Z!llldrek i otwarbość, mczęb-0 tioirować ll®la dt10gę w poliiity.oe iwiatowej, buirząc siteteofypy antyE.rowliet-,miu d piodejTl7J11wośoi. wobec · na.s:zydl inicja.tyw i poezynań.
- trzgodnienie porozumienia o likwidacJi 11aklet ik'edniero 11:ul,ru 1 operacyjno-t8'ktyaznycb ma, duże m&QZenie. UozylJii()ny zost&m•
pierwsiy krok D'B. drodze iłtt z,nisa:czettia arsenałów nuklearnych. zademonstrowane ~stanie ca:ynem, ie llllllfJna krocrz:yć w t.ym kłerun.
ku nie wyrządza.jąc nikomu szkód.
- Po trzecim i czwartym spcrtkaniu pri:e1bta.·w1ci.eli ZSRR i US.A,
na najwyżs-zym S·Z czeblu świai oczekuje oz.egoś w1ięcej niż f:o.rmalnego ut:rwalenJa na piśmie tego. oo do czego p.oroownrieli~my się r<>b!
wczesniej w Reykiaviku. Na tych spotkani01oh będziemy wybrwa.łe
dążyć d<:> wyraźnego .zwt'otu, do lronklretnych rez,ulta'Ló''I." w klillezowym prob<lemie -wyeliminowania groźby jądirowej - w kwes.t•ii r~
dukcji Mrate~icznych środ~ów ofensywnych i nicd-0-pus=enia do
Nl'Z!llieszczenia broni \\' kosmosie.
- Posługując się nowym myśleniEm . uz.asa-dnili~my w zasadl!ie P<>tne'bę i możJ>i wość gł'Obalnego syst.;:m1u bez;piec-z.eństwa m~ędr.y:haro.
d>0wego w warunkach rozbrojenia. Teraz musimy d,owie3ć możlri<wośei
posuwania się w kderuailm tego celu i osiąginięcia go.
- Nowość międzynarod-Ol\Vych procesów eklonomicznych i ~1i1lył7.·
nych n~e :oosta.ła jeszcze do końca r(ICZ.po:zmana. i rz:g'łębiOl'la. Droga.
dlO US.tallJOWjenia nowego Jadru gosp:odatt:zego jest w6.doe.zna, le.st niiil
realizacja klOil'lcepcji „~rojenie dla roziwoju".
- Dopóki utr.zy.muje 5ię niebezpieczeństwo wybuchu wojny, d<o..póki rew.uiż ~ec!Z4ly pO-ZO.ii'aje trzonem str.a<feg,ii i progra.mów militarys.tyc:z,nych Zachodu, dopóty bę,d21iemy czynić wszystko, co ndezbędne, aby ut.r.zymać potencj.ał obronny na poz.iomiie WYklucz.ającym
prr~wagę i111periali:z.m u nad socja1ii7.mem.
Czasy Kominternu, Biura Informacyjnego, a nawet czasy obowia•
.zujących narad mrięd:zynarq.dowycb minęły. Ale mię<lzyna.rodowy ruclt
komunistyczny i. tn!eje. Wszystkie p.artie <Są całkow1ic'.e J nieoo:w.ra.·
calnie samc.d;zie1'ne. lVliędz.ynModowy ruch lromunistycz.ny znajd1.1je
si~ \\' ok.resie prz.ellomowym, part.ie kom.un,\styci.ne Sl'lllkaj!ł sweg.o
IJl()WegJO miej;sca w głębokich pMemda.nach na pru:elomie sbUleoi.
Najrwa:imiejszy etap w pop,aźd,2Jiernik0\~j his1Jor:,i świata to
powstanJ.e świa.towego systemu socjalistycznego. Nasza partia, na.ród
radziecki '~-ysoko cenią możliwość wspól'.cbiiałanfa z prayjaciólmi. - na
których tera.z, już od ki]ku El:ziesięoioleci, ta·k jak i na nM spoczywa
r0\\'11\i.eż odpowded7liia1ność państwowa m socja11izm, za jegro PO<St®.
- Dzięki na.g.romadoonemu d1C>świa:dc:zieni1t1 można lepiej bwi:OWae
!!<to&un'k!i. wiz.ajemine miię<l!zy klrajami s.ocj;a;Listycr.nymi na ogO!nrie uznawanych zasadach. Zasady te to: bezw<M'11nlrowe i oa:!Jk<>wi·te ró\1\'llliOU,)}rawnieniie, ()(lp<Jtweid~ad!ność pa!t1;id ~cych za s,pTawy wlasneg,o
państwa, patl'iot:ycmne stu~de w~asnemu n,a.rodlQIWi. To dlbałoś~ o
wspólną s-pmwę rocjaliizmru. To wzarjemny sza.cunelk:, powaiiny · &to&wiek do tego, co osi~ęld i wy.próbowaJ~ pny,jaeiele, dabrowolna,
wjeillOpost-aciowa wi;póŁpiraca. To śolls:te pmes<brzegranie \V'Sl21y·&tkńch · ~
ud pokojo1wego wsp-Olistniiienda.
- Z zadowoleniem komtatujemy, ie w ostatnim okresie . ttaaze .tosunki ze wszystkim.i ·państwami 151Ji:ja.li5ły.o21nymi nabrały dynamitmu i
d11JJkOn·a.lone.
- Bez pa.rtii UtLbroj-onej w teo.rJę ma.1:1kstl'900W5k!o-IDenil!l.OWS!tą n~tt
byłoby lllW~°S'IM-a rewolutjii s.;oojadi,sf;ycznej. W7lrastante rd4 pariM
t;o proces zgod1ny rz; prawami r<>ZlW'Oju.
- Dzisiaj losy wiellkiiego dziel:a rew'Olucj!i, wticl!ki~ego d12:iel.a.-. Lę
niina sp·oozywa,ją w naszych rękach. Znów id!ziemy qi~tairtym
s-zlaik.iem. Nakla<l:a to na p.artię, na na.!! wsz;y,s tlkkh S\11C2leg&, ·Old-

s-

powile&zi.alność.

- w

paźd'Ziemilllru
śwnamu -

ku nowemu
c-imy nl.g:dry !

1917 r. ooesm.fmy od sta:rego św:iaita. IdlZli:emy
&Wiiatlu kiomtM'.l<i'mlu. Z tej dirof:i me :a~ó
•

Rodkrsbro Polki rozearały
ostatni
mecz młodzieżowych mistrzostw swiata w pitee ręcznej, Nasz zespól pokopał reprezentację
Japonii
30 :23
..... ~, -.„.,,....„_,..,,..... . . . ~-----~~..------------------------ , (13 :U) i uplasował lię na trzynastej
nowiono zebrać mk>dycll pil:lt&rzy pozycji.
zobaczą
na k!illoud·nii-0iwym zgrupowaniu (ł'O' : A W szwajcaril przebywa olimczą.tek w cz.wairtek ~ bm. ·w wa~ pijska reprezentacja Kanady w hokeju na lodzie. r<anadyjczyey
zreszawskim OPO). Drużyna. p-rowa- misowali
· ze Szwajcari11 · s :3 I przedwna pt-zez Wenera Edmund.a Zien- grali z drug11 reprezentacj11
CS!tS
0:5.
Tręner Wojciech Lazarek powołał sta.rtów. Na.jliczniej reprezentow~ tarę nie ma. ~ prawda u-cl<nych
Pierwsze zwycięstwo olimpijczycy
16 oiłkarzy na wv1azdowy mecz z ny jest w kadrze Śląsk Wrocław. szan-! na awans (z: tej grupy d-0 !{anady odnieśli w turnieju w Be1·Cyprem (11 bm.). który. zakończy Aż sześdu z;awodników tego klubu ósemki z.alrn.-alil\iJ~owali się .Grecy), pie, ltiedy pokonali Szwajcarię 3 :1.
niefortunny udział Polaków w eli- pojedzie na Cypr. Trzech kad1'0Wi- ale treningi j.a,k i sam macz mają
4 Komitet Wykonawczy Międzyna
m:nac\ach mistrzoshv Europy. Ka - czów wy\t.·odzi się z Górnika Zabrodowej Unii Strzeleckiej (UTI) pod.dro11.·icze zbiora się w Kami,e n iu rz.e. po dwóch z Legii Warszawa i być pot<ra.ktowa:ne jako zalążek no- jął decyzję na pos.ledzenlu ·w MonaChium o dyskwalifikacji czterech
k. Rybnika w czwa,rtcl: 5 bm. Od- Lecha · Poznal'1. Ponownie / znalazł wej reprezentacji młodzież;owej.
strzelcó\V za używanie niedozwolo1-eprezent.a:cyj11ej
grupie
l<'>t na Cypr - w poniedzi a łek 9 się w
nych środltó•v doplngowYch. Wśród
Krzysztof Warzycha z II-ligowego
bm.
W skład kad•ry weszli: bramka- ukaranych znalazł się Zygmunt BogRuchu Chorzów. Wt"ócil do p.ierw·dziewicz
z Floty Gdynia, któr.Y' za
Dreszer (GKS Katowice) i
sze;- d,rużyny Leśrtia.k (P-Olgoń), któ~ rze:
Oto kadra trenera Lazarka: ·
używart!e „Betablokera"
podczas
ZbigJ1i
ew
Robak!iewicz
(Legia)
oraz
ry osta1Jnio wzinacniał szeregi omistrzostw Europy
w Lahti
zoBramkarze: Wand:Z;k (G6rn.ik Za- limp·i.icz,yków. Największe zmiany zaw<id'nicy grajaey w p()lU: Je,g or stał zdysk\ValifikO\Vany na trzy lata.
b1·~)
Jankowski (Lech), obrbńcy: zas7.il:V w obronie, gdzM~ obok do- (Górnik K!nurów).
A W eliminacyjnym meczu piłkar
Kuras (P.ogioń
Król. 8-0guszewsk; 1 G6ra (l\'szyscy świadczonych Króla i Wdowczyka
skim do Igrzysk oUmpijskich w 1968
Śla!k) Wdowczyk (Leglia) Wenclew- są ·dwaj obiecujący o.brońcy śJąs. ~czecin). Ksią.ż.e i Lissek (obaj roku strefy
aff'3,'katlsk1ej
drugiej
Kości
Słoniowej
ski <ŁKS) rozgrywa,jący i naprt- ka - Bo.ll;Uszewski I Góra oraz de· Swmibierrki) , Ziobi;>r (LKS), l\ia.j.er ru11dy W~•brzeże
niedawno w m,ec:zu z (Odrra Opole). Kwecki (Gwaro~a zremisowało z Marokiam O:O.
nicy:
Rudy, Prusik. Ta t-as ie~ icz biutujący
(ws.zvscv Śląsk). Dz.ieka.nowski (Le- c~s - Wenclewski (LKS).
.ł. \V re1!17anżowym •potkaniu
pił
Wa.rBZatWa), Fedoruk (Stal MLelec),
gia) . K. Warzycha (Ruch) Ara·s zk,iekarskim o Puchar Afl'Yki Ashanti
B~a
By,t.om)
,
SwierKotoko
(Ghana)
pokonał
1
:B
(l
:ł!)
wicz <Lech). Le-5-ntak (Pogoń), Ul'Także o tatnim tegorocznym wy!tępem p.olskliei drużyny mmdizie- e:?;ew&ki i G!szk.a (obaJ Wlisl& Rirla· National f'! Ahly (Egipt).
ban ! Iwan (obaj Górnik).
żowej do lat 21 ~e ellmiri.a.·cyj- ków), &Mile (Widzew),
Szewczyk
,l Na odbywaJllerctl stę w Cardoff
Tym rue."l'.I
selekcjoner mógl ny mecz mistrzostw Európy z Cyzawodach w podn09zeniu etę~arów o
si~~:i,ć po praWie w-s•zystkieh ero- prem. Odbędzie !<if) on za tydzień (Zragl~· I.ubift) ' Oir.?kiH' fJqłel· Puchar Swiata Potak · Piotrowski w
.
towycl1 piłka,ny, bowiem olimpij- (10 bm.) na bols•k!u ryiwala, a ww- l'Oln.ia).
wadze do 190 kl UJlłt trzecie mtejaee
1 rnaltatem Słt kr (tSll plut 190>.
~cy nie maja
w tym oklre!ie lrorżystując Mf~ przerwę posta.·
~

Z:iober

wykot'ZYl'!ltująe

,

·w
_. w

Wenclewski,

Michaiła ~orbaczowa)

I

1tAec1atłi
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lfSZEK JEZIERSKI: „Moim zdanism','.
.

(Dokończenie

ze str. 1)

leni z ta.kiego obrotu sprawy i z tego, że rywal nie zmuszał ieh
do maksymalnego wysiłku, zachowywali się tak, ja,kby ~YH jUŻ
myślami o czekającym ich weekendzie. A w tej części gry znów
popełniliśmy kardynalne błędy w defensywie i wynik „został poił·
wojony", podobnie jak premie dla zwycięzców.
Cóż ja.ko szkoleniowiec mogę powiedzieć o tej porażce? Zac'l.m.
linia. mojego zespołu 11\ie była wartościowa. Po pn:erwle sfae naa
było t y I k o ( !)
na kilka. wyprow11.dzeń piłki z własnej połGWJ'
boiska, bez oddania żadnego strzału na bramkę przeciwnika.
Chciałbym Pildzielić się jeszcze taką refleksją. Okazuje się, te
skład, który wystawiłem w pierwszym meczu przeciwko Popni
Szczecin b:rł optymalny, tzn. z Zlobrem i Ogrodowiczem. Ich nieobecność (pauzowali za żółte kartki) zmusiła mnie do roszacJ w
zespole. Nasze rezerwy (Stefański, Podolski) sa, l>O prostu za.„
głębokie. Uzewnętrzniła się więc sprawa polityki szkoleniowej klubu. Posłużę się w tym miejscu przykładem Górnika Zabrze, : .bo
jest symptomatyczny. Mimo :ie praca z młodzież1!. prowad.rona, jest
w sposób prawidłowy, ca,ly czas uzupełnia się szeroki\ kadrę pierwszego zespołu. Przykłady pierwsze z brzegu: Grembockl, Wa'="
rzycha, Baran (?!), Kołaczy czy nawet debiutujący ,_. meczu z ·' n1imi wychowanek opolskiej Odry - Misztur. A kto w oróle 1lys~
o napastniku o dźwięcznym nazwisku - Orzeszek?
Skończyły się zatem nasze man.enia o tym, by przeszkt1dzi~ Glir11ikowi ZabrJ:e w drodze d-0 zdobycia kolejnego tytułu mistrza
Polski. Trzeba odłożyć t.o na następne lata. Aktualnie musimy mYśleó o tym, żeby nie stracić dotychczasoweg() punktowego dorobku
i .o s~a.rcie w Puchuze UEFA. Zolfaczymy też, Jak na,ni się pow1edz1e w rozgrywkach Pucharu Polski. Dziś los-0wM1.ie par 1/1
finału. Czy los będzie dla- nas szczęśliwy?
·
Za mecz w Zabrzu wszyscy zawodnicy otrzyma.U netę 3,11, eóróctl
Krusza.nkjna który tdadliem nas. trenerów, grai ·na poziomie 3,5
pkt. ~ fp oznacza? W przypadku wygranej w następnym me«IZU ligowym te oeen:v ht:d1' oczyWłście brane ..,od uwagę przy
ogólnej „wyeenie".
Notował: (L ~.)
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Powstała komisja
partyjno-rządowa

----~

--==OKAZJI co ROCZNICY podpisa- I 2 bm.
znany pisarz Zbicntew Saf..
traktatu przyja2ni oraz nawi~za- I jan.
stosunków dyplotnatycznyełl mię· 1
Polsk11 t Afganistanem przewoaZ okazji urodzin Z. Safjan omy•
niczą,cy Rady Państwa Wojciec11 Ja- . mał okolicznościowy Ust cratulacyjuy
ruzelski i prezes Rady
l\linistrów, ;. od sekretarza KC PZPK
W ponied!z.ialek w tohlcy Austr1i ralnych prz.y;iz.lycb r0k.owań. Od- Zbigniew !Uessner, przesłali d.epeszę Wasilewskiego. Urodzinowe Andrzeja
życzenia
odbyło się
kolejne
p-0sied:zenie nQbowano pewien postęp. ze z.t·o- gratulacyjną,
do przewodniczące.g'o przekazał również minister kultury
W trosce o należyte wyk<>ri.y- clrowego, komisja ""1'lY'wać bętbie
prz.ed~fawi cieli 23 paibtw Uktadu
Rady Rewolucyjne.i
Afganistańskiej i sztul<i Aleksander Krawczuk.
stanie kadr w zw.iąZku z reorga- na twor21enie \!l'arunków optyi'l'ląl
Wa.rsz.aiwskie;z-o i paktu NATO w zumiei1ie,11 przyjęto sugestię dele- Republiki
Demokratycznej
~Ndżi- i
·
nizacJ·ą
cvraz.· US"'"'awnianiem stru.Ji:- n~go rozn1ieszczl'!il1ia kadr, a w
.
I •· · b
t' ·
bullaha oraz przewodniczacei:o nady .
~praw~e mandatu przyszłych l'().ko- gacji po s.;:ieJ,
Y \\'sz.ys J.'.'Je spra- Ministrów, Sułtana Ali Jiesztmanrła. ' 1'UBANSIU J{OSClOL KA'rOLIC~I tur kii~rowarnia ,,...
z inicjatywy Biura szczególnóści kierowania ~() ~1illW10
wań o redukcji bron; konwe11cjo- wy proc.eduralne roz.s.trzyg·nąć na
iest ·przeciwny
wyl<onyst.y wanin PoHtycznego KC PZPR powolana tworzonych 1ni·nisterst11' i urzędów
nalnej w Europla.
toczqcych się k'onsullacja.ch, bez P-OPREZYDIUl\I KOi\llTETtr ds ·.a nki miejsc kultu pi·zcz dysydentów
do
Z<>stala
komisja
pa!'\yjno-rząclo·wa. c~ntralnych osób, które uzyskają
tr:r.e.l.Jy zw.olywanis
dodatkowego 1 i ~~stęi.>u Teci:nicznego P!!·Y Radzie cc~ó,~· 1>~litycz11~·cll o~wiadczyr w
W sJdad komisji, której pruwod- na jwyższe oceny, a . ich inicjały
Prz.edm:otem. dy~kusii były kw~- spotkania przyeotowawcze"'o p;-zed M1mstrow om?wilo. rozw•>,1 tech111ll.1 w~ w1a~zie
dla
agenc.1i . „Fr_anec l niczy cz.lonek Biura Polityczn~
~z „ ·
p
,
·t . . . . . „
.
t i·~~ ni;~i·sca
optotelekomumkacyJnej. Dla
lrnor- Presse' se!trctarz konferenc.11 episko· 18 „ 1. , • l{C PZPR Jó· i Ba· y· ła wa i Irn·alifikaeje mog~ być z. po.~
· ~ a:„ i ra.m
rocc:ci\l· \\ a$C1'1 ymi r<>.-owanurnu.. "
· dynacjt działań zn·ią,zanyrh z rozwo- 111atu
wódzeniem wykol."Zystane. W dokubańskiego, bp Carlos l\lauuel
":" .'rt:ca~z
··~· ze
"r
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .., www ·~--- 1 Jeitt
techniki
w
tym , zat;resic de cespcdes w związku
ze spotka· 1\cho~zą, przRe clstawt~1~le
l;"ZPR. borze kadry przestrzegana będl'!ilł
l6
zaintereso\oranych
przed- niem zorgani7owanym 25 pa:fdziemi• ZSL 1 SD , P
N. R:łqy Panstwa; zasada „równych szsns".
sięhiorst\~ o;awiązalo spólke handlową ka przez czlonków .•ie 1:arejestro,~a·j :za.dy o~az niektórych urzęd6w wo1 „Optotrakt".
nego stowarzyszema Kubańsll.1e- J-1.'!Wodzki.ch.
,
j
ito Komitett• Praw Człowiel!:a - w
. ~WAŻ~l\IY,; _ZE UJU,~D W ~Pl'~Wie li jedf!Ynl z kubańsk~Ch kOściołóW,
Z
zadaniem komisji jest m. in. &·
w sobotę, 7 listopada. autors!·im 1 .S>z.k:i•'łatnei· wy•.py"
i\1 Bulb'ko- I 11kwidac.11 rakiet średmego
zasięg_u udziałem dJ'.plomatow i koresponden· prac.owanie pr""""'7 YC·J.·i d"-tyc:-~cyc·i
~
r ·
"'
oraz operacyjno-taktycznych zostanie tów
zagranteznych.
.
~...~
v
"":'
1
spektaklem
Pawła
Nowickieg-0 wa.
ratyfikowany przez
senat Stanów
raCJ<>nalneg{), zgodnego z p>l!)SlaclaTragedia _
Włodzimierz lVI.a ·aZjednoczonych - oświadczył w niePOXAD 1:;0 OSOB ZOSTALO JtAN- nymi kWalifi.~ejami za.trudnienia
"
_„, .
.
J
Wróćmy jeclii1ak d-0 Teatru Siu- dzielę doradca prezydenta USA do NYCH. a 500 aresztowanych w wy- prae-0w.ników p;nosz0i11ych, wz.gJęc111i~
kowski • maiuguru3e nowy sezolll I dyj.nego Po Tragedii _ Wrodzi- sprl!-w bezpieczeństwa
narodowego, niku demonstracji antyrz11do'Wyeh i zrxmiej•SZOll'lych mini,sterstw urzędów
Teai:r Stu<lyj•ny 83 im. J. Tuwima., mie.-·· · Maja:i~owsld"
ro"~ciymy Frank Carluccł. Jest to
doda! - zai:nieszek, do jakich doszło w nie• centrall'l:yoh · i innycl1 'instytucj.i
dobry
układ, goto11·y w H
procen- dr,1elę 'v Bangladeszu na terytorium
· ........
. .
In.auguruJe do;p.iero teraz; ja:ko z.e „f'.rzr,gody ~1ic:ti w Kramie D~- taeh.
·
całego państwa. Niedzietne 'Wl"'l!tllPłe• ~!.az uu.z.~al w tYl)<>waniu wyr6zm1aprzez ostatnie tn•iesiace praw.a.dzo- wow • Będz.ie to trochę J,nna Ali·
nla antyrZl!,dowe otJbyły ałe ,., ra· J,.-cych l!l'J kadr d~ .nOW() tworrollozłellło:
Rozum, Pasek, tra~t.
11.e tu b.,..y in•-·sy~
.
cja niż ta, któ~ warny. Pr.zedZGODNIE z LICZĄCY.l\i SOBIE bli- mach kampanii opozycJł, domaraJ~- ny~h struktur i je(lno:stek.
dMtawa, rozwara.
rondo, klopM-y,
31
"""'
na prace r.e- stawienie reklamowa.na jest zresz. ~ko 1sn lat zwyct:ajem, ~ bm.
w ceJ się ustl\Pienla prezydenta, pn.
Op·
.
:
piwonia,
kraj,
.,
_
rata, atół, brew, roirnmtow_o-mode-."nl!zacyjne. w ich t~ ja·k o prapremiera ~w·ia,towa.„. Nie dzień zaduszny w krypcie św. Le- Hosa;fk11a Mohammada Er1sada.
ba,
1kop,
Formoza,
•·~~y~&'l'lJ~
p4rasol, Gorce,
'!~.~~!!.,1!;~Tu
.
~
.onarda
w podziemiach katedry
"-'"'" „„ ~„~ "'"""ru"' .- __
li\."'
trafika, . conttwa, wydra,
obawa,
wy.ni ku stare pomieszcr.enia na- I wchodząc w uczegóły, zdradźmy leWllkleJ na wawelu odbyła się kró·
uroPO SŁONECZNEJ NIEDZIELI
w
·
ltanwa.
·
brały nie tyle 1!10\Vego blasku co i tyl.ko, że rzecz, rozgrywae się bi!- cZYl!lta msza za EJDarlych królów pot- Zakopanem w ponledztałek ;i
ltm.
Pionowe: Redyk, s:aslona, miano,
:r.ysk.ał p ed
tk"
! ' 1r i dzi1e na podwór'l:U przy ul. Wschod- sklch, boh1tter6w 1 wieszczów
na- spadł śnie:. Na K6wnł
Krupowe]
stary, panna, etrop, pozew, stajnia,
Y rz e wazy& int na un .. - nie:j.„
rodowych, polskich biskupów.
Jak przez cały dzień Ieźala prawie J9kras·a, Rytro, .talta,
rebus, tremo,
cjonalin-0Śoi. Nie wdając aię w szerkaże zwyczaj egzekwie
odprawione centymetrowa jego pokrywa, na nar•
lilarj)ara, ·kasztan, futro, 0ttlka, a1asze omów'ienie w.•·--·u ·~'-""t,
•
W
.
l
.
._,_ .
zoatały w krypcie, gdzie
znafdują, ciarskie trasy pod rerlaml
wynlł
wa,
gruda,
pegaz,
0
rynek,
liana.
1
-"-'""' • .,...,.,
po owie s ycz.nia przew1""'1a- się sarkofagi kryjl\ce prochy Marii narciarze-biegacze.
• •
Nagrodę w postaci talonu 1.000 rJ
graniczmy ~ię tylko dG atwierdze- na jest premiera „Tańców w .sty- i Jana Sobieskich oraz
naczelnika
ufundowaną
l.'rzez s:ąH „Central"
11ia, że scena przy ul. K()pernika lu ep~k.!." K. .Steigerwalda w re- powstania Tadeusza Kościuszki i gdzie
JAK DONOSZĄ z KINGSTON,
zi
wylosowała Marianna Pańienslta, Lódź
żyse.rH G. Bodaloya, w marou zaś znajduje aię - ct11gle pusty jeszcze osoby poniosły
śmierli w w:vnlku
ul, Srebrz;vńska 11/89. Odbiór
w
s taje się powoli nie tyłko beE!)ie- „Zbójców" Schililera, których reży- - sarkota: oczekUJl\CY na
prochy powodzi· w
połudnlowo-waehednle.I ·
•
•
SDH „CENTRAL" w Lodzi 1;1ok6j nr
cu1a, (l':e \\'Z~ędu na wyWią'llUlie serow.ać będ21i• zaohod!li<O!lliemiecki i;-en. Władysława Sikorskiego.
Za- części Jamajki. Zttin:czeniu aleglo
1 301 (Vlll piętro).
.
lobnl\ mszę w krypcie wawelskiej ce- wiele domów, dr6r I mostów, Pod
si ę z w.szelkich uleceń i poleceń al'tysta Be.mha<rd Wolf. Późną wio- Jebron•111 metropolita krakowski
(ka)
kar- wodl\ zna.luty l!li• pola uprawne.
straży .pożarnych) al• 1 nowoeześ- sną zobaqey;my jeszcze „Drakulę" dynał Franelszek Macharski.
I
s
dn.la
N października br.
nie wyposażoaia i. urz;ądz;ona.
wecUug Bceru!ri'!-!za. i w reżyserii
ł5 ROCZNICĘ UKODZIN obchodził I
Opr. l\t. c.
wiście 'vszystko to s,poro kosztuje Mat"ka Mokrow1eciki.ego l>raz ,.Se- . _
_
llozl.omo: Nabucco, Próba, premie•
ale jak na raz.ie pienlątlze .nie sta~ z.o.n. w _ple~le''. - .drama,t ~ mo- ·I
·
. ra, M:or-~'Y. kolacja, szkola, ol!:a!,;la,
nowią bariery w realizacji mode-- ty:wa;h z :eyc1a Rimbaud.a 1 V~r- . ~~~(
2 ,bm._ w Belwedtt:l'l.e o.dii>Y~ •1e k'łmbajn,
morale, Elżbieta, aneks,
ni.zacyjnych planów tej placówki. la~1e ~· prz ·gotowany przez F1J ·pa.
~
ł
·~
~.:Półi>:an11t z.astęp~y PII'U!WO;<in:tC"?.ą- Pi~tra!.
Nic zresz~ą dziwnego - skoco po- Z),beia.
!
_ _ _ - .. .
~---· - · -·-'--"'~.:...t,.-'-~-··
ceg~ · _Ra~·". P•nstw.a K.t.zimH!.r~
P1enowe: Norm0, ulga cepy, ruizostale !odzkie Lea try nie wyko0
.
.
J
_
.
.
.
~.ai:cil~oR ski.e„o
z ~reey~1um
na, amarant, weto, rozłam, wio~11a,
rzy~tują przezns·czo·nych na ten cel i
Tyle Duza Scena. Natomiast na
.A. ~odz. ~··· . UJ. W~lczai~ska 25.l. n~ Jezdnię i wpadła ua
samochód.
k.
e1 Rady Elk.umeui1c7Jne.1.
J~;mon, Lugano,
czajka, ma1trela,
Iu:iduszy.„
~ i ~aką tea~r Jan .";" lat ,7 mespodz1ewa111e wszec!I ,.Zuk"., ~0~11ała . urazu głowy
1 Kai:nerc:lnej
oraz
, .
. .
bobak. Jaen, met~·s, mal.:i, raut.
, po 3 :ada - o0glądac l>l!dziemy "l-os- na_ Jezdni.Il i wpadł ua
samocl\od wstl'Zqs111enia mozgu.
Omowa.o.no
zaga.drueni·a
zwie.za-n..
.
.
'i.
l
K
l I
p ,_
„ "
„Fiat", Pieszy doznał
o;olnych o- .
z re.al""'3.C'
t t
.
h
d., Dwuosobowe bilety do Teatru W1elWszystk~ w.5.k.azuje _na to,"że w!ny "ompe\S
<>~uuoya • z:ap:·e- braźeńciala.
..._Godz. 1;.oo. UJ. Rokicińska
u „.
·1_. Jo\ k 0 11;syucy1nrc
zasa. ltiego. w _Lodzi w~losowali:_ ~żbietym serorue Teatrowi Studyjnemu zento"'.any przez P.,.wła Nowickiez!)ic~u ul. Bartoka. Kierowca ,Fiata" to_s.1;nko11:'
międ2:Y pans.twem 1 ta W1erzb1cl.a, Lódz, ul. Cw1kllitskiej
uda ię także zrealizować z.amie- go wieczór teatrałny .. Sur~S~c"
.A. Godz. &.os. Pabianice„ ul. Zuk.o- Dariusz L. na przejściu dla pieseycll 1·•~scioła;ii1 or~ zw~ązk~.nH W_YiZn.a- 6/18,. ~wa Zbz;ojewska Lódź u.I. ~a:
rzenia repertuarowe. związame ·~st oraz ;ma.to_ znany d.ramst Marh Ko- wa. Izydor D_., lat 8G, :tostał potrą- potr~cil Tadeusza G„ który doznal n.o_w~1:
Stw~erdi;~o, ze y.· sWi·et- ratons.i:a_ 31/21, r.ech Malański Lódz
to z faktem, ż-e $tudell1:lkie
n()lj)ntck1e1 .. Prometeu~z. 1 Sy- C?~Y przez nie ustalony
samocbód . urazow głowy 1 ogólnych potłuczeń. Je u;~ml!'J~ych clo:>wiadczen sprawy l!l. Traktorowa 58/10. ~wa Pod.ogroc!ila •·
· 1 · d ł . . PWSFTv·t
zyf".
cu:zarmvy lub autobus. Wskutek od- .
I
rozwią'Eań
nóJ.'matyv.·'llych w t~j ka Opoczno ul. l"art~ zantów 38/43.
wiema ~ z:~1e1
\
gi'aniesionych obraźeii 1..marl. Swiadko.A. Godz. 18.50. Ul. Tatrzańska. Kie- 1 Q?Ji-e<l•z.ill'!łe do·
·l d
I .
ne_ bę<lą, . me Jak do tej pory, na
. ·.
,.
.
,
,, . , .
wie oraz kierowca pojazdu proszeni rowca „Z.uka" Lucjan a. nie usza.
·
"
".i-rza
Y ~ ure"'1! O\l:a:
Odbiór biletów w Biune Obsługi
~eJ. scenie, ale w za?Qmnianym
Dzialalno.c \'.y~ta\\ ien..i,c-t.ą roz- są. ~ s_kontaktowanie się z. RUSW w nował pierwszeństwa przeja~du i do- Dla .r.>rawnegD.
Usta'.lon.o
lcie.r.u&k
Widzów Teatru Wielkiego w Lodzi.
JUZ trochę Teatrze .,Cytryna". W pocz.nle JUZ w p.1ąt.ek, 6 li5tapada Pabiantcach, ul.
Zeromsk1ego
18, pro'YadziJ do zderzenia z autobusem\1 dal.!f>zych p.rac.
(ka)
tej chwiH odbyWają się już w nim prezentacja rz;eźb Anny Melhn.
lub tel. 15-28-28 w. 154.
·! / 6. Dwoje l!a~aż_erów doznała obra:
prowadwne przez Macieja Prusa
_
.
j
zN1.
Po
udz1elenm
pomocy
zosta.h
próby dy.p lomow g
... kl
'
.A. Godz. 11.5~. Ul. Klo~1owa... Jadw!- , zwolnieni do domu.
SILNIKI 0,5-5 5 kW - kupię Jtomisja proe -O spe1„.a u
J. C. ca C„ lat 17, weszła mespodz1ewa111e wadzi dochodzenie.
kp
74·23-02.
30163 g E
11
KUPIĘ „Me.rc$'.lesa 464 400''.
- - - - - - -...
· - · - - - - - - - ................~ !I
43-44·78.
3!>122 g. E
17.1:> Teleexpress
KUPIĘ" FSO"
Skod~" lub l26p"
a
17.40 „ Wspólna Polska wspólw do~n itM1ie. Tel. 38:33-12 .
~OGŁOS~~NI
E
ne
sorawv'
pr<>~ram
"W
I
;;:
L
•
3-01L9 g E
·I
f
I
t
...
o ubi
~
I
I
.„FSO 1500" sprzl!ldam. Odbiór
I
13.00 Jeremi Przybora
.,Znów MONTAŻ boazer.ii. Deski podłogo.
•-.
ł
na
tychl116-ast.
34-22-70.
- ;:"
wiosna''
we - kuplę. Lencz.ew.sKi. 55-:!8-28.
30.112 g E
18.30 Klinika zdrowego czlowie30162 g E
ka
(1972) FARBĘ emulsyjm\ bia1ą ~ kuµit:>. ,.SKODĘ"
s.µneclam ~
'
llTOR.EK, a LISTOPAD.4.
I Lean; „Czterdzieści oslem
18.30 Do-b:-anor godzin''·
.Samochodzik
PROGRAM JV .
52-83-74 p.o 16.
:m124 g E
74-23-02.
30166 i E
1 17.0-0 Wiad. 11.0.; Roz" iąxanie
z czerwoiwrn serclus;,ki em" KUPIĘ "· iM~rlock.
zaj
(1932). Tel.
najchę.ti~'ej SPRZEDAM .. Skod<.';"
· PROClRAi\I I
S"a(!kl muzyczn\',J (I'..), 17.ttr AKtual·
li.OO :r)ó'm i Ś'ńi:>t ' •• ' rnagaz;~n·.
t'l.GO' Spon· - · ofo:r-ran'! pubt
57-9-0-46.
Text•mę 3012-0 g E
:;;Uin bardzo dobry.
.
noaci dnia 11'..l. 11.36 RecenJ:Ja mu- I 12.00 \Viad. 12.0; Piosenki zwyczaj!!l3ll Dt.iennik
t_L.OO houc, n.
Il ;;7 i·omunikaty. \ zyczna (L). 17.40 10 mb•ut z
Wrocław. tel. '.!-5-52-34 wiec7.orem.
Alla, ; nc ludt.l>te spra wy - aud. 12.~o · w
1;„~„ S~snaJ. c1-~~.~·
t2 .ll5 Masazy1~ Pugacz~wl\ (l,). 17.50 .,Wtorek z e- 'I Je2io1·anach - odc. 13.00 , Swi~t womiejsc.a
w
SłOO
g.araż'U
k
~:
I
„126P''
11a
20 OO .. Karetka pogotowi;;i" Ci)
il f~,_.nac:1 Jll,\ • 12.~u Mu1.yka.
12.43 l;.ononną" aud. (L). 18.10 Przypo- kć.l nas" - „Jesienna Piosen1rn·• OVERLOCK - kupię. Tel. Gl-96-22
postój !:11l1óWy. Te1. 81-6i-44.
Rolmc1y _ k\~i.di ans .. 13.00 _Kqmunlka- minamy - Elvi~ Presley (L). 18.30 audY,cja. 13.25 Muzyka odnaleziona.
21.00 Konfprencja pr&!SQ\\'a rzeczgodz. 17-20.
30106 g E
30126 g E
t; ·
l~.OJ l~adi~ l"t.!l'owcow.
13.30 I<lul> Stereo - ~esp. ,,Le\•el 42" na\ lł.00-17.00 Program lokalni•.
17.00
nika rządu
TELEWIZOR PAL/SECAM - kuPrleboJe nt1strzO\\. 14.00 Wlad. 14.05 płytach l<ompaktowych. t9.30
Re- Wiad. 17 Oii Dzieje opPrv 17 :;:; Wid21.t5
Telew1zvin~ film d<>kumenpię. 52-39-93.
30183 g E PlLNrn kupię trz.ypokojo1 ·e z t~Ma;;az:yn mu_zy,ca1:1 . . 1~.o~ Wl~d. is.u:; uan~mlsja recitalu skrzypnczld Bar- nol<rąg. '1s.2a c11wila · inuzyl<i. 1&.:JO
talnv - .. Być w Po.razu„
POLIETYLEN miękki - kupję lefone~11. t:i-97-21.
~1.uz; ka ~ aktua111o~c1 .• l 1.00 _'len sta- ~~.ry Górzy1isklej. 21.00 Wlad, 21.051 Język niemiecki (5). tn.45
30173 g E
Chwila
74-23-02.
dobrJ Jaz!-· 11..,0 Zapr:;_szamy do \11eczome refleksje. 21.10 Od ragti• 1 muzyki. 18.50 Studio "kspcrtó\\·. 19.:io I 21.3~ Telew1zvinv informator \'o'Y30167 g E l\!IESZKANIE 11·łas.nościo-xe 3ł m
dawn1czv
n;~_&lenla.
17.JO .. Muzyka_ f~rzyszi<!fa me'u do swingu. 21.30 Wieczór li• Wiacl. t9.31i Lektury .. Czwórl<i". 19.451
!{\VIACCARNIĘ przedam. LiW Lodzi - .sprze.dam. Listy 301118
1::-0,-r;ect~-.. lS.O~ Wiad. J8.0a V\ygrać Ja· teracko-muz~·czny
Fest: w.a)
22.13 Miedzvn11roJo;\'Y
21.30 Nagranie Muzyka. 20.i;; Wieczór muzyki, 21.40
sty 30163 Biuro Og-ło~zeó., PiokBiuro Ogłos-zeń. P'otirkowska 96 .
~~śc. 13.2? 1.on~E;'rl dnia. 19.00 Ma- :'·ieczor\j.
Muzvl<i Jazzowej
21.40 „Aleksander Dow- NUR'll. 22.00 Album p!yto\vy. 22.50
Jazz
ko11·ska 96.
E
E
"azy.o .. h1formac~ Jn;
.19 •.25 Chwila zenko" aud. 22.10 Sluchajmy rn- R&diolrnmputer nocą (L). 23.~0 \\.lad.
Jambon„,.. '1!'7
MALŻERSTWO (służba zdrowia) mu.r.- ki. 19.3rt Radio dlieciom: „Cu· tem. 23.00 A. Bi tow: .,Podróż
do ~a.35 Radiol:omputer nocą (Il). 22.;o j 22-40 OT - komentarze
PIEC gazowy c.o. - sprzedam p osl'>ukuj e mieszkania. Opiek a.
d~·'·· llj kal!ano·1;·
slucJ1. 20.00 przyjaciela z Jat dziecinnych·'. 23.2011\Ielodie na dobranoc.
55-34-91.
30157 g E
n.oo Jęz,-k an!?łelski (5)
"1ad.
31-96-25.
20.!17 Na marginesie wyda- Muzylrn nasz~·ch czasów. 24.00 Glo301;)9 g E
WIEŻĘ
.. PitJ<lleef",
magncto·wid M-2 centrum z 1elefonem wyna.i·
rzer~. 2.0.10 Kc,mu11i!''.lty 'l'utalizato~a. s:,-. instrumenty. nastroje.
TELE\VIZJA
·
„Panasonic„
spr-t;edam
W.la honcert zyczen. 20.40 w JolPROGRAl\I li
mę obcokrajowcowi na rok. Ul·:'.l. taktacł1. ~0.45 Nowelistyka
5:>·48-94.
ra-1
30150 g E
stv 3-01!15 Biuro Ogło~zeń. Piotrdz1ec•"a: i\11cha1l S!onimslti - .. Kofi- i
PROGRAi\I Ili
,.ALTONY 80" I
sprzedam. Tel.
PR.OGRAM I
16.35 Jezyk ani:ti~lski (b)
kow.s!m 96.
E
·kle kupyto".
21.00
I<omunikaty. .
74-58-00 po 15.
30103 g E M-5 Retkinia - zamienię
17.30 Magazyn 102"
1
na do21.~;; Kronika spurtO\\·a. 2l.30 ]{)asy•
U.OO Jazz lat
80.
11.at
SZ!a9.30 Domator
TV
PAL/SECA:\1
26
cah
sprzeWiadomości
(L)
IS.OO
mek
jednon;dzimw.
C)"
uper.~tk!. 22.00 \Vlad. 22.0j ,.PoJ- cl1etne zdrowie. 11.40 Gwiazda
ta.kże
nie
w·1ty9.35 Domowe przeclszkoll"
dam. 48-06-11.
30089 g E
18.:10 Wielkie- b'tw-v histnrii: .Ob~C>' bol1flteruwle Pa źdri rnll<a". 22. lG godnia: Chris Rea. 11,50 Anatol :R:,·ko1icŻ011y. Listy 30145 Biuto OIO.OO DT - wiadomości
PAPĘ .ip.rzedam. Zamorska 40.
lężenie 1.a Rochelle"
Wi~czory chopinowskie, 23.00 Dzien• balrnw „Dzieci Arbatu" odc.
12.00
i;losvn1. Piotrkowska 96.
B
IO.IO Domator - Mal!!az n
30066 g .8 LOKAL z telefonem p<>trzeb.nY
Hl.30 Moja muzyka nJk wi_eczorny. 23.30 Dla t~'Ch, co Serwis Trójki. 12.05 w tonacji TrójStani.staw
na
mnie!)
r.1e lubią roc~a.
ki. 13.00
Wolfgang Josch „Ostatni
Waltos
MAGNETOWID „Panaso11ic" sprzedziałalność biurowa. Tel. 74-51-C<".
clziei'i stworzenia" odc. 13.10 Pow20.00 Kto jest kim? - spotkanie
dam. 3!-32-9'J.
30084 g E
10.ZO .. Karetka oogQto'i\·ia·• (5)
.
30105 g E
tórlrn z rozrywki.
14.00 Sergiusz
z Mieczysławern F. Rak-ow- · Ml)!)CZE sam•tl'rajski·e. wyi·oby ze
11.20
Domator
PROGRAM Il
Prolrnfiew
- Klasyk romantyczny.
WYKWALIFIKOWANA
szwa.czka
skim (l)
z.rota - sprzedam. Tel. 16-49-47.
l5.00 Serwis Trójki, 15.05 P~zypomi
11.30 .. Jak feniks z pop iołu" (3)
i-eka wiczarka emen·tka. ren-cist20.3-0 Klucz :Jo nowej muzyki
' .
3-0125 g E
namy...
lJ.40 „Pamięci syna"
..
Ważne
słowQ„
s~risl
potrzebna.
43:31.92:
Po.lak
2t.1
mały
0
11.00 Zawsze po jedenastej. 11.10 aua. 18.00 zapraszamy do
SILNIK „P<>looeza" nowy kuTróJió.
dok:. prod. ra<lzieckiei
Muzy~zny non stop. 12.00 Polscy la- 19.00 ,.Książki to moje życie"
30117 .g E
21.30 Panorama dni.a
pię lub v.ami~tię za nowy do
urea<;1
mlędzynarodowyc11
kon• aud. 19.30 Trochę swingu. 19.50 AnaAdaotacie
wieJ•
21.45
ka
litet·.a„Fiata.".
33-34-70,
a
po
13
57-S6-96.
16.20
DT
\ViadomQŚCi
POSZUKUJĘ
robiących
na
drutach.
kursow muzycznycll. 12.25
Wybitni toi Rybakow „Dzlecl Arbatu" odc.
tu.ra msviska .. Martwe du3-0170 g E
Listy 3{)127 Biuro Ogł-0szeń , Pie·
soliści ! zespoły radzieckiej.
scen_y 20.00 Cały ten rock: Gang of Four.
1B.25 Kr~ magazyn
sze"
barce1·2y
(5
ostatni)
serial
PILARKĘ
.,Prex&r"
.
„Żuka"
blatrkowska 96.
Jazzowej. 13.0Q W!ad.
E
J3.o. Serwis 20.45 Warsztaty literackie. 21.00 Ml16.50 Dla dzieei: „Wyprawy pr<>f.
prod. rad-zieckiei
szaka - ik~ię. Tel. 86-83~2a.
lnfoi:macyjny (I'..). 13.10 „Punkty wi· 1 strzowie baroku. 21.45 Książka tySTOLARZA
zatrud·rti.t.
Tel.
Ciek.a wskiego"
!3.10 Wieczorne wiadomości
dzenia" - komentarz Jana Ba,blń- godnia: Martin Walser
30129 ł E
„Dom pod
86-35-26.
3Ql2a g E
1
slclego (I'..). 13.20 Kapele podhalań- labędzlem" - audycja. 22.05
Inf.
TYNKARZY - za.t=dnie;. 48-20-61.
skie. 13.30 Wątki literackie w mu- · sportowe. 22.15 Puls jazzu. 22.45 Po•
godz.
9-14.
30083
g E
zi-·c_e. H.00 Przeboje sprzed lat. 15.00 słuchać warto - aud. 23.00 Opera
S 7 WACZKE (ku.rtkil zatrud.i1'ie w
.Tuban
Fatat: „Pamiętnik".
Hi.IO tygodnia: Aleksander
Dnia 29 pa:i!dzlernlka 1'87 roku
Borodin
W dniu 38 pa:ld•iemllr.a 1H? r.
z
cłębokim żalem :cawiadamiaB1·zezii1ach, l Maja 2 57-68-6'7.
Koncert na bis:
Władymir Leon- .,Kniaż Igor" Emarl narle, w wteku o;; lat
zmarła, w '\Tieku 13 lat
aud. 23.15 Czas re•
my, li:e w dniu 31 października
tiew na festiw alu - Sopot"S7, 16.00 laksu. 23.50 Norman Mailer - Sta•
30091 g E
190 r. 1:asn11ł w Bogu, nasz nieDzieła, style, epoki. 16.50 A. Mac- rożytne wieczory" _ odc.
DZIEWIARZA na · D3Va - z.&tru<l"
S. t P.
odżałowany Ml!ż, Ojciec i Dzianie:. Tel. 33-80-78 p.o 13.
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kie,i

WITO~D

głęboltlm żalem zawiadamiaże w dniu :u pażdziernlka
1·. zmarł, po krótkiej i citi:!-

chorobie,

w

tla3z najukochańszy
i Dziadek

s. t

'i\·ieku
1\11\ż,

0

. ka -

\V dniu 1 listopad& 1987 roku
zmarła, opatrzona
najświętszymi
sakramentami. nasza ukochana
\\latka i Babcia

5!' lat,

O.iciec

ś. t

I'.

'"

REG·INA
HE RMAN

ROMAN

Pogl'zeb odbędzie si11 w dnlu 3
listopada br. (wtorek) o godz. 15
na cme11tarzu ewangellckltn przy
ul. orrodowej, o czym za..,.iada·
mia

:to A z

l\llSTRZ KRAWIECKI.

JłODZINA

NAJBLIŻSI

Dnia 30 października 1987 roku zmarł,
' icku 58 lat, nasz ukochany 1\11\Ż i Ojciec
ś.

t

p!ł

d. LAl'lZCZEWSKA.

Pogrzeb edbt:dzie 114 ..,, dl:tiu 3
listopada br. (wtorek) e CHZ. H,
na cmentarzu rzym.-ll:at. na zarzewlt.

CORKĄ

aoDZINA

t

l

S.TANISŁAW

TKACZYK
Po;-rzeb edb'!dzie Sł'! lV dniu 5
listopada br. (czi\•arteli) o godz.
is.se, • ka11li~' emei1tarza przy
ul. Kurczaki. P.og>rą.żenl w s1nu-

ł.

dluriej cho1•obit, w '

Uroczystosci pogrzebovre odb,dl\ się w kaplicy cmentan:a komuttahieco :Z:ar:r:ew, dnia 5 listopada 1987 roku e CJld&. 11.30, Porr•tone
w smutku ·
~NA I DZIECI

P.

TADEUSZ

„.

RYSZAftD HEROWSKI

ł

z głębokim talem 1:awiadamia·
my, że w ..dnlu SO paźdztentika
1987 r„ w Wieku 75 lat zmarł,
nasz ukochany M11ż, Ojełee i
Dziadek

t

$.

„.

MA RIAN
MACIEJEWSKI

Porrzeb odbędzie aię w dniu 3
listopada br. (wtorek) o rodz. 1.2,
n& cmentarzu katolickim na Za·
rzewle, e czym zawtadamiaJ11 po•
grl\Zeni w głębokim smutku:

Po;rzeb odbędzie się w dniu ł
listopada br. (środa e codz. li.SD,
na Cmentarzu KomUttalnym na
Dołach. Pogr~:l;eni w smutku.

z l\IĘZEM,
llOSTltA I BRACIA
. COaKA

COlłK.A, SYN,
WA l WNUSIO.

r:-io-

Z Cłęboklm żale1'11 ZJ1,Wiada11tia•
~Y. że w dniu 1 U,top11oda 1987 r.
~arł, przeżywszoy 111.t i?
ś.

t

I'.

prace fkr1Mrl mata "gastronomia - 51-89-3·!. 33152 g E
HYnRAULJKA - spawacza i n<>rn-0-cr1ikńw
przyjme.
Tel.
74-92-65 0-0 15.
30111 r!; E
MASZYNY •:t.yj~·ce n2})\':3W'l. Br;;t'ski. 43-Z.7-M.

ZONA, SYNOWIE z ZONAMI,
"WNUKI ł POZOSTAŁA Jlll.O·
DZINA

I

.

U~f4UGI

po-

hydr:rnPrzne. 3ł-1:ł-09 3013'2 ft E
I DWUIGl..óWKĘ .Mrnenva'' T.·Z-3
' sprzedam. Obornicka 13/3.).
30196 g E

:vro,kal,

Z ll:lęltokim Za.Iem uwlada1niam~·, że w dniu SO paidziemika
t387 roku aitarła nagle. przeżvw
sey lat ~il nasza najukochańsza
l\I11.ma I Babcia.

t

I'.

ZOFIA DUDAC?.VK
~

Po11~.i:eb

odbędzie się w dniu 4
lilltopada br. (śrOdn) o i;odz. u.SO
n• ementa~u katolickim na Do-

lach, e Cl!IYD\ 11awlalłamla wseyst·
kich t3',ezliwye}I. Jego pamięci

domu wt..ODARCZYK

Pogrzeb odb~dzie si4: w
dniu
ł . listopada 1987 roku (środa)
o
11:odz. U.SO ~ kościoła św. Jó~efa
w lłudzle przy ul, Fan1ej.
Pogrążeni

w

głębokim

CORKI,

I.

-

3010.S g E

$.

STEFAN
TARG·OWSKI

llODZIXA

:':0094 ;;; E

OPTFT<'.TNKA 0'' rl~ie'.·ka
trzeb11a. Tel. 33-72-Ja.

1

WĄSIK

ŻONA,

I
I

ŻONA,

z głębokim talem r.awiadamia·
m.v, że w dniu 3l października
1937 r. 1'l!l1arl narle, w wieku 57
lat

30109 ~ E

I PODEJMĘ

I'.

tkn:

Pogrzeb odbędzie 1i11 w dniu 3
listopada br. (wtorek) e godr:.
13.30, na cmentarzu rZl'lD.·kat. św.
Antoniego (l\111.nia).

Pogrzeb odl><~ d7ic się dnia 4 listopada br. (środa) o godz. l~.30
na cmentarzu katolickim na Dolach.

s.

DOBSKA
I

1

LISOWSKI

MAGDALENA

KORZfNIEWSKI

DZIENNIK

ZlĘC,

ŁODZKI llr

smutku:

I

I W1'-UKI

!36 (lH&s) 3
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1988 r.

określony

będzie

szczegółowy
Q$ług
społecz

zestaw
nych „podstawowych" -

bezpłatnych ora.z częściowo odpłatnych i .,urynkowionych", a
więc .
komercyjnych.
Należy
Pt"ZY tym określić zasady i za-

kres udxi.eJania ulg i xwolnień
w stosu~lru d~ niektórych grup
&Polec2lllych
p-referowanych w
polityce socjalnej (np. młodzież,
emeryci). Ustalona będzi.e lista
usług, które miuszą
być dotowane. Poz.ostałe uslu~i (częścio.
wo i w pełni odpłatne) będą
dobowa·ne inacz.ei niż dotychczas. bo w sferze konsumpcji .
co o:zinacza kierowanie dopłat
do' indywidualnego konsumenta
za po~rednirtwem zakładowy c h
i terenowych fttndunów soc jalnvch .
Do marca p1·zepl'Owadzonc bę
dą
zmiany ·' w organizac.i' i
funltc.ionowaniu placówek służ
bv zdrowia i opieki społecznej,
które mają. na celu Podniesienie poztomu świadczonych usług. Chod'2li m in. o upowszechnien•l e zasady WIQllinego wyboru lekarza. W7J!Tloonien~e meryto!"VC7Jileg1e> nadrroru nad jakoś
cią usług (i:r;by leika~kie). v.rykOT"LV'S:tani.e placówek środtowis
k<OWei
służby
1Zdrowi•a dla
wsu<>m:agania lecZi!lktwa otwar.
tego.
Równ~wdenie
gospodarki
podaży, w-ymagać

przez wzrost

będzie wsparcia działania.mi w
zakresie umacniania · pieniądza,
przebudowy struktury cen i dochodów oraz urealnienia cen i
innych parametrów ekonomicznych. Integralną częścią programu II eta.pu
są założenia
pC>li.tyki cenowo-dochodowej na
lata 1988-1990. Ostateczne ich
przyjęcie będlzie wymagać dokonan.ila. w konsultacjd ze spolecr;eń&twem, wyboru odpowiedniego scenarlusza przebud-owJ
struk,tury cen.

W przedstawionym Sejmowi
programie proponuje się scena1·iusz radykalny, oparty na
szybkim i zdecydowanym ograniczeniu zakresu dotacji. Zgodnie z tą propozycją, w tym roku nie będzie żadnych podwyżek cen urzędowych,
oprócz
normalnego sezonowego podniesienia een mleka na okres zimowy. W 1988 r. rozpoczęta została.by przebudowa
struktury
cen, połączona
z Istotnym rekompensoa.le pow!l'Zeehnie
wanym - wzrostem een niektórych a.rtykuł6w, \Vażnych dla
kosztów utrzyma.nia.

R:ekom.pen.sata obejmowałaby
wszystk!la podstawowe artykuły
żywnościowe (w tym mięso
i priz,etwory mięsne) ocaz Inn~
wawe poz;ycje wydatków. jak
paliwa, energia. czynsze mieszkaniiowe.
Nie objęłaby natomiast podwyżek cen alkoholu
o.raz
wyrobów
tytoniowych
(paitStwo chce bo.w-iem zniechę
cić, a nie zachęcać, obywateli
do nabywania tych arty>kiulów).
P-OIWsZJechrna. rekompensata miałaby fórnlę dodaitku
do plac,

zuł:vcie ołaclll użytkownicy, a
nie ca.le społeczeństwo
przez
dotacje bndtetowe. W obeC'Ilej
sytuacji, na..1wi~ą k!or7JYŚć z
dotacjti. mają lu~e najzamo:i:n iej:si. lct6rzy mżyw.ają najwię
cej paliw i en-ergii. Na p'!'eykład, c-eny
węglla na rY'Il!ku,
benzyny i ene!'giii elektrycz,nej
=stałyby
eW€ill<tualnlie ziwięk
szone o olrolo 50 proc. węgla dla
przemysłu
- o ok. 60 proc.
Tak.a poch~ oen tych towarów spowodowałaby
kionotecz·
ność dostosowanfa cen wszystk ich innycl! airtylruló\V, wobec
wzro<llu kosztów iCh wYtwa.!"7Jania. Z te:i·o właśnie \\'yrriQ>:ała
lw
porrz.eba p<>dniesienfa w
Hl88 r . cen U!"Z.ędowych sr.erei:ru clóbr i uslu[! konrnmpcyjnvch. O wszelkich konkretnych
rlecyzjach dotyczących polityki
('Cu, społeczeństwo byłoby informowane z odpowiednim wyprzedzeniem.

emeryLu r, rent i :z.a$llków rodzi1nnych, a takż e cen skupu
artykułów
rolnych. Jednocześ
nie rząd będzie prowadrz.ił pol i.tykę hamowania w;zirostu cen
ulUJO!W1llych - prze.z ~ositrzxmą
lrontrolę tych cen oraz wyz,n,aczanie dlOP'U5'7lcza:linych piula.pów
ich wzrostu. Zapewruiiona była
by walocyzacj.a wkładów 6s.z-

W razie n·i.eiP<t"ZYlęoia. tel propozycji w referendum., konleczn e sie stan:i.e ~ż.en·ie okresu realwacM caleg<> progiramu.
Jednym z ez:vnników nmaenia.nia ttienlądza będzie op!ocentowa.nle na realnym poz•omie kredytów I \\•kładów dłu
•rntermlnowych
w
banka.eh.
W proJ!'I"am•ie zatr'Y&owano dro):(ę
0o wym1enia,ności ~o0iteito, co
bed7lie moglo nastąpić po 1991
rok'U.

częd.ności•owyC'):l.

Podstawowym elementem proponowanych w tym scenariuszu
zmian cen byłoby Jl'Odniesienie
cen paliw i energii prowadzace
do tego, by z.a faktyczne ich

llllllllllllllll.llllllllllllllllllllllllllllllllllllllłlllllllllllllllllllllllllllllłlllllllllllllllllllłllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

W Teatrze Wielkim

· Na naszych oczach upada jeden z kanonów obo·
w stosunkach obywanieufności. Dokonana.
przez Sejm nowelizacja kodeksu postepowania administracyjnego przerywa serial nonsensów i udręk przeżywanych co dzień w setka.eh urzędów·
Oto, gdy koń złamał nogę, weterynarz nie mógł
skrócić jego męki bez zgody „organu o właściwoś
ciach szczególnych" a konkretnie dyrektora w urzędzie wojewó1lzkim, któremu
z kolei przepisy
zabraniały o•lstcoowania komukolwiek swoich uprawnień ..• Rolnik wy~tęnujący o założenie licznika dwularvfowcgo. ho ulanowal zakup elektrycznego 1>arnika, W('h1>dził na straconą pozycjc. ponieważ szafarz tvch instrumentów żadał 11ntw;crd1.enia z gminy. il' nasz żywiciel już takic urzą
dzenic posiada. Ho11orowego krwiodawcl'. któremu
każdy upust krwi notuje sic: skrupulatnie w legitymacji wraz z data ; stemplem. dwaj ministrrwie <handlu i zdrowia) zobowiązali co miesiąc do 1>olwir1·dzania tego faktu na osohnvn "isr,,mku uzalcźui;~~ą,o, o.\ł„ tc~o prawo do zakupu 11odatkowPj 1>0f(lji ·mięsa .. Te biurokratrczną litanię
mnźna zawifilzić hei· koiira
Przywykliśmy .iuż. średnie nonsensy nie dziwią
ani niP. ir:vtu,ią. Gdy jednak zebrać większą liczbę przvnadków zdumiewają i przerażają zarazem
możliwości utrudniania życia ludziom
przez innych ludzi. chociaż wszyscy chcą do br z c.
W
t'.\Cm orzypadku hłedna okazała się reguła 11odejrzliwo~ci wobec każdego a wiec wszy st·
ki c h - aby uchronić o~ół 1n·zed skutkami uadużyi>. Usiłowano wyprowadzić z niej przepis
na
każdą okazje i trzeba. przyznać, że w tej czynności administracja wykazała się szczególnym mistrzostwem. Ale to przecież nie w gminach, nie

przy
Inspektorskich ezy
referenckich biurkach
stanowione było prawo.
Ruch polityczny zwany
demokratyzaeją, doprowadził do obalenia tej reguły; praktycznym tego przejawem
jest właś
nie nowelizacja kpa wprowadzająca obyczaj skła
dania oświa.dezeń przed urzędnikiem zamiast uzyskiwania zaświadczeń od innego urzędnika. W ponad .dwustu przypadkach,
w których wymag'llno
przedłożenia
ostemplowanego
papierka. ohecnic
wystarczy wła.sny. ]>odpis, jak niegdyś słowo honoru. A za zeznania fałszywe grozi odpo,viedzial11ość, jak w innej epoce niesława
za. złamanie
słowa.

Poprawka do kpa wyprowadza administracje z J>Ułapki, w jaka wpedzona została przez dziesięciolecia normotwórcze.i 11ilności ra
1·e~ortowych szczeblach i niżP.i· Na palcach policzyć można przypadki
u s t a w o w e go obowiąz
ku potwierdzania określonych faktów 11111 st3nu
prawnego przez zaświadczenie z wlaściweg~ or~a1111 administracji. Poniewat zadaniem 1>onad ~iły
·ł9.llY ~ugowa.nie. pucpi~u za prze11is('111. nrzy,jcto Tozwiązanie generalne: flto ż <tda zaś ~·iadc11el'lia
1110si wskazać nrawo wyraźnie wprowadzaJąc„ ta.ki obowiązek. Roku:ie 'to ulgę 1Ua interesantów i
urzi:dników, w administracji państwowej i wszPlkie,i innej. Na.iwiększą nieufność wobec 1n·acowników przejawiały przecież zakłady pracy tani
najczęściej żądano urzędowego potwierdzenia faktów.
i obywateli -

»

Złamanie nawyku zaświailczenia, swoiste.i aseurzędnika przez urzędnika, to dobry, ho
rzucający się w oczy wste1>
do administrowania

kuracji

państwem,

Złlliana

podobnie jak złllniejszenie liczby
obowiązków ministerstw·

l
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dzisiaj, podobnie jak w przes:dości, przebudowa. ło kwestia walki i>rzeciwstawnych sił społecznych, a nie tylko walki poglądów. Przy czym nie jest to walka np. biurokracji z
jednej strony, a klasy robotniczej z drugiej strony. Jest
to
walka, która idzie w poprzek wszystkich wielkich sił społecz
nych. Są fronty tej walki wewnątrz klasy robotniczej, wew·
nątrz aparatu państwowego, wewnątrz
aparatu partyjneco,
wewnątrz
środowisk Intelektualnych„.
Praktycznie biorąc w
każdej wielkiej części społeczeństwa radzieckiego i polskiego.
W Pol&ee jest jednak pewien czynnik komplikujący, który nie
istnieje, a w każdym razie
nie występuje z taką sił!l
w
Związku Radzieckim. Jest nim potężny wpływ przeciwnika po•
litycznego i klasowego, Ten front walki w Polsce, szczególnie
się zaosti-zył na początku lat 80.
Doceniając istnienie tego frontu w Polsce, musimy jednocześnie pamiętać, że nie jest
to jedyny front wałki łlliędzy postępowymi i konserwatywny::! mi siłami w samym socjalizmie.
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.„ W bi·e>grafic.znych op·1<1 oowaniach ukochanego miasta czv
wsi są strony . które czyta s i ę
ze' wzruszen em. Dla mies.zkai1ców Iwanowa jedną :r; takich
5tron srała s·ię historia między
naroclowei szkoty-internatu czyli interdomu ;ak \~"ięlrnzość ludzi 0 niej mówi. Wszak ten unikalny w SVl"Oim pochodz.en.iu
dziecięcy dom stal się rodzinnym dla setek dzieci. których
oicowie ; matk-i walczyli i walczą o Vv"<>l n oś<'
n i·eoodJ e;(lość
swoich kraiów.
7 czerw 1933 roku przybyli
tu oterwsi wychowankowie. Byto ich 141 w wieku od 3 do 16
lat. Dzieci
26 narodowości.
Dlu .iza była droga
dzieci do
Iwanowa. Poprzez wiele Etrani c,
ucieczkę o·rzed prześladowcami.
=sem poprzez
fao;zvs·towskie
wi~enia„~ T chocia.ż na p0zór
byli nlet>Odobn' do ..siebie. łą
~zvło ie iedno wspólne byli
dziećm~ walrzacych rewolucjonistów.
Była to
p·rawdziwa
d?:iecieca międzynarodówka.
.łl
Wśród
pierwszych
\vYchowanków
było wiele dzieci rz.
Bułgarii. Niemiec, Polski. Chin,
Korei i Ameryki.
01ciee Karla Fridmana. bult?arskl
rew<>lucionista
zosW;l"
!JOWiesronv. Zabito oboje N>-dzi-ców Pi<>trR f{Rmie'lliE!'\va. M;t- ,
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Czu wątpliwe by
S\\"Ojego poległego
ojca - nar<Odowego k<>mi.sarza
z Kantonu. Um.a1rl pod toporem
fa szystowskieg·o oprawcy ojciec
Franooi.s Lutgensa
komunista
August Lutgens. Sti~szna 1ista.
którą moilna przedłużać i pr.zeleli.ka

Czu

pamiętała

cUużać.

Nauczyciele
tute}si musDeli
przede wszystkim
przywrócić
dzieciom wiarę w żyde, w dobt'() . i człowieczeństwo.
r to
trudne zada<nie pow.\.odło się.
Czawuar Dragiojczew, urodwny w więzieniu 7JOStal słynnym
bulgarskiiro chiruTgiem lderujac,·m sofiisk!1m instytutem chorób serca. Fryc Szkaube, syn
rewolucjonisty zdobywszy wykształcenie w Iwanowie. rz<gł·Osil się do wojska
i razem IZ
Armią
Radziecką
O:'>\robod:rJl
swoiewo ojca. Ozisiaj jest uc:z.onvm-histo!'Y'kiem I mieszka
w NRD.
Miody
Bułgar
Aleksander
'Karas•toi~mow walczył w czasie
Wielkiei Woj;ny Ojczyźnianej i
w końcu :rosta! generalem-mai·orem Amrii Bułgarskiej.
Il e
takich sz:crz.ęślilWYCh losów.„
Są także los·y-Ieg.endy. O ni ch
przypomil!la t.a;blica w dziecię
cym domll!. Ponad pięćd·zies'i~ciu
\l."Ychowanków poszilo j.a:ko 0chobnicy na ft'onty II wojny.

braci. Matce
sa h: .• Enrico
Dlatego jesit
Pamiętamy <>
ce. Wiedreie,
są

doi.esiątki

córek".

Każdeg>o

wycho.wćłil1:k.owie

sw<>ich starszych
Enrica ta k napibył jednym z nas.
naseym · bratem'.
nim. o jego 'il-alże
w Iwa!llowie
waszych synów i

roku
przY'jeżdżają
tutaj nowe dzieci.
Z państw
Afryki i Azji, Lacińskiej Arne-ryki. Nie bez rz.naczenia mię
dzynarodOIW;\
szkolę nazywają
„bar<J11I1etrem planety". Mrody
PalestyńCZJY'lt Semi'!' żył w Bejrucie. Pewneg:o d<nJa ~Y bawił
s;ię piliki! nad~ecialy iz.raelsld·e

•

n

e

Likwidowano

mleczarnie,

masarnie, piekarnie, elektrownie,

=
=
E:

nych z jednego miejsca. na drugie, co jest kósztownym marnoh'awstwem. Straty żywności mot'na likwidować poprzez mo·
:
dernizacje przemysłu spo:i~·wczo-rolnego: cukrowni, łlllecza.rni,
po1irzez tworzenie drobnych zakładów przetwórczych o
róż- nych formach własności itp. .Jest więc szansa szybkiego osiągnięcia samowystarczalności żywnościowej, a także rozwoju eks:
Zvn ność to naprawdę dobry towar eksportowy,
wie
-5 oportu.
tym kaidy. Tl'Zcha jednak - 11owtarzam - stworzyć wa5„ rUilkJ,, dla '!Powszechnienia na. \'\'Si 1:0zmaitych inicyja\yw gospo·
darczych".

5
-

-

Takie warunki slworzyć właśnie powinno się, zgodnie
2-apowiecliz.iami, w II eta.pie reformy gospodat·czej.
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świecie już dawno rozwinęła się, i nie widać
rozkwitu, dziedzina
zwa.na konfekcjonowaniem
towarów (... ) Idzie o podzielenie, opa.kowalllie I przygotowanie
do detalicznej sprzedaży różnego rodzaju
towa-rów rynkowyeh.

E
:
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a razie mamy jednak taik.ie oto
dziwolągi gQ&podarcze, o których pisze Jacek Swidzińsk!i w „DZIENNIKU
ZACHODNIM".

„Na całym
schyłku tego

_
:

Dziedzina ta w Polsce praktycznie nie jest znana. Na całym
§wiecie napoje chłodzące na przykład sprzedaje się w puszkach. Spróbował i nasz „żywiec" tak pakowa.li swoje niwo
na eksport. Nic z tego - huta zdaje się pomyliła puszki z
rzołgami.
Tymczasem zachodnioniemiecki handlowiec przysyJa, swoje puszki i pod wła~nym szyldem sprzeda.je z powodzeniem polskie piwo. Ile na tym tracimy? Podobnie postępują
Amerykanie z polską szynką, AngliCY. z masłem z Nowego Tomyśla, Duńceycy z polskimi koncentratami ja.błkowyml i tak
dalej, i dalej ..•

Tracbny pr.zez złe, brzydkie opakowania ogromne ilości de\Viz. A przecież dziecko wie,
że towar musi być przede
: :i wszystkim - ładny!".
1-
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samoloty
zr-z.ucające
bomby.
Jedna z bomb trafiła w dom
Semirn. w którym znajdowała
się jego matka z młod·s·z.ym bratem. Ja.kimś cudem ocaleh choć
byli ranni. Pod sąsiednim domem Semir znalazł
we krwi
drugiego brata i siostrę. Czy
można rz.a,pomnieć coś tat~~ego?
A historia roomy· Ram.irezów z Gwatemałi - prawdziwa
tragedia. Ojoi-ec Cezara byl jeclny1n ze .znaC7Jllych przywódców
związlrowych, Pewnego dnia na
. oczach dziecka nie .zidentyfikowani sprawcy mbili oioa i matkę. Si.erotami rz.osta~ d:lJiesdęcio
ro dzieci. Z pomocą przyja,ciól
udalo się je wywieźć do ZSRR
i dotarli do Iwan()twa.
W
&wojej
przeszło · 501etniej hiis1iori.i is.tnieni.a s~
Przewinęl:o się PI'Ziez jej mrua-y
dwia i pół tysiąca wychow.ainków - Pi'zedstaw:i.oLeH 75 narodowości. Przeważająca ich wię
ksrt.ość pracuje w swoich lfil'ajach i są oni
propagatorami
przyjaź,ni
ze Zwiąi2Jkiem Radxi.eckin1.
Każdego roku 26 ma.rea (śwlię
bo mies'7Jkiańców interdomu) iz
wielu stron świL&ta pl!'Zybywają
do Iwanow.a.. do rodzinnegio domu byli wychowanko\Vlie. Przyjeżdżają żeby od1wied'Łić mdelsca rodzie spę&ili OOieciń&two
odwiedzić Ila!Uczycieli, pokłoll1Jić
się ~.em.ii. kitóra 1)TZY'gaI'Ilęła ich
w c:r;asach biedy, A ~
temat ~'li.ta ich wielojęzycmym
gwarem dz.ls.iejgzych
wycll.owanków. I talk będrz.ie zawsze,
dopólki gidizJiekJol,wiek na świecie
będą spadać
bomby i plia.kać
dzieci.

A.ROMANOW

Albo iixmy przy.kład, na który zw.raca uwagę mgr
ward Golecki w „PRZEGLĄDZIB TECHNICZNYM".

inż.

Ed-

naszym kraju nie istnieje jeszcze pojęcie zawodu kierowcy i jednocześnie pracownika na to1·ze i ua budoS I'
wie. Szary codzienny obraz wygląda w ten sposób, że
:
Po przy\ ·iezieniu kilku osób na budowę kierowca przez
: 7-8 godzin śpi łub siedzi bezczynnie w samochodzie.
Winę
: za taki stan rzeczy ponoSZI\ nie przepisy, ale eł, którzy te przei>isY in.ter1>retują. Nic przeto łatwiejszego niż wprowadzenie
: zasady, że kierowca jest pracownikiem, a za dowóz łud'Zi do
:: pracy otrzymuje specjalny ekwiwalent. Problełll ten jest szerszy i dotyczy kierowników wyższego szczebla, którzy pl)Sia.dają prawo do samochodu służbowego".
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Ostrzej ilustmje to Jan Kraszewski w „TRYBUNIE LUDU",
„Każdego dnia 300 aulobusów dowozi pracowników bełchatowskiego okręgu przemysłowego do miejsca
zatrudnienia.
Gdy dotrą do clektro'\vni, kopalni, „Stomilu" itd. przez następnych osiem godzin stoją. Kierowcy z nudów grają w durnia
lub zbierają grzyby w okolicznych la.sa.ch.„ Czy można
ich
za to "'inić?„
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Są to autobusy PKS, a w okolicach Bełchatowa na norma.1nych liniach przedsiębiorstwo to ciocpi na..• brak ta.boru. Dzi·wne, ale praiwdziwe.

A pan Andrzej Lisowski z WarsŻawy napisał do „Przeg.J.ą
du Tygodniowego" list: w którym m. in. czytamy: („.) Przeczytałem <•••) w „Zyciu Warszawy" z 14 października dużą notatkę o uhonot'owaniu. zasłużonych nauczycieli. z podaniem nazwisk i funkcji tychże. Z przekory zacząłem liczyć i dzielić
na „kupki" według funkcji i wyszła mi z takiego podziah1
rzecz arcyza.bawna. Otóż z 85 osób wymienionych w „Liście
wyróżnionych" mamy: 1 byłego ministra, 4 kura.torów, 5 wizytatorów, 20 profesorów i docentów, 26 dyrektorów, 21 nauczycieli emerytowanych, 8 nauczycieli czynnych.
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Jest

slę

z czego

pośmiać

„SZPILKI" natomiast

i

rodzinę
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własna)

D:zi~ej si
czczą pamięć

dzi§ przede wszystkim od prze-

młyny wodne i wiele innych drobnych zakładów, w tym również wszelkich usług rzełllieślniezych. Teraz zatrudniamy wielką część naszego transportu do przewożenia produktów rol·

=

Szesnastu nie wróciło. N~e tak
dawno order.ami Wielkiej Wojny Ojczyźnianej
i kubańskim
imienia Ernesta Che Guevary
zostali pośmieritnte od·z11aczeni
KlllbańC:LY'CY Alclo V ivo i Enrico Vilar. Pien\'SZY rz.ginąl broniąc miasta Lenina, d1,ugi
poprowadzil do ataku walczą
cych na polskiej ziem~ . Bułgar
Bla.g oj Kasabow p a.dl śmiercią
bohatera
pod
Stalingradem.
Niemiec Kurt Remling - jeden
:r; towarzyszy Zoi Kosmodiemla nsk.iej poległ w walce z faS!ZY&taml pod Mosklwą„.
S.zesnaśC!ie
nazi\\"isk wyry-tych w
mat11l11llrze„.

zależy

_
:

E

Niektórzy dopiero w Iwanowie zobacz~·Ji prawdziwego lekarza.. Niektórizy długo nrnszą 1>rzywyka6
do kołdry czy bialego prześ::icrndla w nocnej ciszy.

plonów

produkującego maszyny, urządzenia rolnicze, środki ochrony roślin i sztuczne nawozy. Zależy też od przywrócenia
na wsi po.d stawowych urządzeń i instytucji usługowych, niezbędnych do sprawnego funkcjonowania rolnictwa. · Ta infra-

struktura uiejska została swego czasu bezmyślnie zniszczona.
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ła.

Zwiększenie
mysłu

E

:
:

a oknach izolatki (szczęśliwie na parte1·ze) zawisnęli trzej czarnoskórzy chlopcy. Starali się
11op1·zez szybę po portugalsku. A później obejrzawszy się uważnie wkoło
11,rzesunę!i pr1P~ uchylonv lufcik kilka Pa·czek lodów. A zza okna, stając na lóżkiach i przycłskając nosy do szyby. octnowiadali im
gestykulując także trzej uśmiechający się mllJcy.
„Dialog" przerwało pojawienie s'ę któregoś z WYchowawców. Podobne scenki w iwanowskie,j szkole-internacie imienia J. D. Slasowej w przededniu uowego roku szkolnego nie są rzadkością. Jak
wszędzip i tuta.i' nieciert>liwic czeka się na pierwszoklasistów. Oczywiście zarówno nowicjusze jak
i ~ama· szkoła nie są caltdem zwyczajne. I dlatego kwa.t1antanna dla nowo przybyłych jest zrozumia-

nie w rozmowie z Andn'zejem Kłyszyńskim na łamach
,,POLITYKI" odpowiada Jan Kulaj, rolnik, członek Rady
Ke>n.sultacyinej, b. przewodnicizący NSZZ RI „Solidar-

\Vyniki produkcyjne są znacznie lepsze nit wynikał~by to 11 zaopatrzenia wsi w środki wytwarzania. Polityka rolna („.) pobudziła aktywność zawodow~ rolnlków, dała
int
poczucie pewności oraz perspektywy na orzyszłość. Rolnicy s~
dziś bardziej zainteresowani rozwojem i wynika.mi swoich cospoda.rstw. Musi jednak temu towanyszyó stały wysiłek eałej
gospodarki na rzecz rolnictwa. Wiemy, że wysiłek ten ole zawsze jest dostateczny.
Być może ezę§ó decydentów usypia.Ją
dobre wyniki produkcyjne rolnictwa w ostatnich latach. Jest
to Jednak sen bardzo niebezpieczny nie tylko dla rolników,
ale równie:ł dla eałej gospodarki narodowej.
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coś wykriyc'1.cć

ttka jest obecnie kondycja polskiej wsi? Na to pyta-
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(Korespondencja

mogliśmy unik:ląó
zasługi\ sił postępo•
że nam :się udał•

nie

„ -

§

z

niepowodzeń, których
wielką, historyczną

które

ność'':

5
2

§

(rs)

mimo

wych, reforma.torskich w Polsce jest to,
zła.mać ofensywę sił kontrrewolucyjnych
i dogmatycznych,
przecież w Polsce był-y i :są, i bardzo energieznie uslło·
_, wały .ten dy!ttat eałemu krajowi narzucić".

_

Repertuarowy kalendarz Teatru

l\Iyślę, że

w ostatnich latach,
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Wielkiego dQPeln~ą w inajbli:i:szych
dniach doda.tkowe 'proipozycje. Oto
4 i 5 listopada swój wys-tęp za,powiada Po1skii Teatr Tańca. Poznań
ski balet przedstawi „ Wir" do muzyki zespołu Pink Floyd, „Party"
Krzesimira Dębskiego w choreografii
Mliroslawa
Różalskiego,
.,Balladę" Aleksandra Skriabina opracowanie choreograficzne Anna
Sokolov i „Leg.endę" L. \'{ieniaws kiego, której baletowy kształt nad a ł Conrad Drzewiecki.
Koleini goście Teatru Wielkiego
to Danze Nacional de Cuba. Arty~ ci :r; Kuby prz.ywiązą zarówno ta1ice inspir-0wane folklorem, jak i
układy współczesne oparte na najnowszych technikal:h choreog.raficzn ·eh. Inspiracją była muzyka Boba Marleya i Jeana M. Jarea. Tancerze z Kuby zaprezentują się 7 i
B listopada.
Natomiast tytul: .Wieczór hiszpański" zapowiada spotkanie z Niną Andrycz. która przedstawli fragmenty m. in. „Don Ca.rlosa" F.
Schillera. .,Psa ogrodnika" Lope
cle Veg,i oraz z Delfiną Ambrozia•k ,
która zaśpiewa pieśni kompozytorów hiszpańskich. 1\I. in. usłyszy
my kompozvcje M. de Fal1i, E.
Gramadosa, J. Valverdego (11 listopada).
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redakcji tygodnika PRON „ODRODZENIE" odb)'Q
dyskusja wokół polskiej od.uowy i radzieckiej przebudowy. Trudno z.relacjOillować bog·aclwo myśli zapreze;itowanej przy stole redakcyjnym. Sądzę, iż najbardziej
syntetycznie i~totę przemian w Polsce i ZSRR oddal wybitny
socjolog polski prot. Jerzy Wiatr mówiąc m. In.:

3

repertuarem
wiązującycb przez wiele lat
tel - urząd, zwany zasadą
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Podpis zamiast stempla Poza
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donoszą:

„Budowlani z Kombinatu „Włocławek" 'libudowali 5-kondygnaeyjny budynek w ciągu siedmiu i pół miesiąca. Jeżeli, co
nic daj Boże, inni
dostaną takiej pary, to znikną zaległo
ści w budownictwie i nie będzie o czym pisać".
T-o

-==
~

LODt.

~~

M~

we, ofmllee ronda ntowa, zami~ Da rów•

norzędna

15-88-M.
LOKALU

„„„...„ ...„„„„„„„...„„„„„„...„ ...
P'KP ZAKŁADY BUDOWNICTWA
KOLEJOWEG·O
w Kielcach, ul. Złota 23, telefon 508·61

Pabianice 27390 g,

-

wamztat

na

ślusankii

l50-llO ni w
Lodzi. Nowosomej lub

Sbry'kowie -

ZATRUDNIĄ

po.s?;Ulru·

j11. Tel. Mdi 32-05-60.
!7Ml g
MWDE malżemtwo pomienJkania 27441 g
57-00-44..
Mt.ODE mdżeMtwo z

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

azuku,_

dzie<lkl.em
m<i~

posnintuje
'r4-61-2i2.

27601 '
KOMFORTOWE wlasnościmve M-S w Pabia·
nicach zamienię na do·
mek w P.ab1emd.cacll lub
15-36-84
Tel.
Lodzi.
27274 g.
(7-18).
LOKALU - 111a pr.ac<l'\VBaluty pos2Juilrunię Listy 217508, Biuro
ję.
Pi>C>tr'kowska
Oglos.zeń,

-· ·-······- -·······..,

32-63~1.

#
URZĄDZENIA PERYFERYJNE ~~ ~ ,~·
· ~~

układy scalone
stacje dysków
strimery
hard dyski

- t

~

• '•'•••'•
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, • • • • • • • „.l.l i ł i fel.•„I
l • ł I .e •t • ł r1•ł•lłfł18 .... 't ..,,
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DLi.ałkę

v
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_._..- SPRZEDAM

_..,,.
..•••.....•.. , •• , ..... „
'

....-.-..--„

,I

(>'\-

, 0 'Cf

, ..,~ ~o"

dyskietki 3" 3,5 i 5,25

rejentalnie
·
Lod Z.U\,
pod
działki
Konwaliowa 3.
27522 g

budowlaną

no- PAWILON gastronomicz·
spvzedam fol.
rarialnie- kl!pię. L!~y • ny • 86-38-68 wieczorem.
27568 Biuro Ogłoszeń,
27386 g
Piotrkowska 96.

3 ha w LodZi zamieni.<: BUTLE spaiwaLnicze: uenowe, acetylenowe lub
tel.
mieszkanie,
n.a
52-80-81 - ~iecrorem.
kupię.
wybwornicę
27374 g
Listy 27461 Biuro Ogło
szeń Piotrkowska 96.

•r••• • • ••'- 1 „. • ._

..
.....,„ .•••• „11••
„......
..f'••1•r.u••••••••-•
••••",.•..••.
,,,
t r1 • • • •

~„.,.,.

KUPIĘ blach.ę ocynkow~:

LODOWKĘ

_sprzedam.

campingową
Tel. 8ł-50-13

~7560 g
w dobre
ręce suczkę rasy bed(podobna do
l ington

' w1eozorem.

SPRZEDAM -

śródmieście
lock,
27534 g
55-67-80.
TECHNIK samochod~.ry
kierowca kat. II.
„Nysa". telefon podejmie pracę - 1-nne propo-zyeje. 32-56-53.
27604 g
CHALUPNICTWO (-oprócz
szycia) przyjmę. Listy
27598 Biuro Ogłoszeń,
Piotrkowska 96.
CHOLEWKARZA (rencisprzyjtę) z maszyną mę. Tel. 57-84-04, wie27421 g
czorem.
ZLECĘ pracę na maszy„5" lub „6". Tel.
nę
2756.3 ~
87-37-51.
KALETNIKA zatrudnię G rotniki Jedlicze ,.A"
27489 g
62.

na. każdą ilość grubosc
o.:; mm szer 1 m dlu- owieczki). 43-68-37.
·
~
27511 g
gQść 2 m. 57-05-39.
~
ZAKLADY PRODUKCYJNO27290 g WERSALKĘ - sprzedam.
-USLUGOW~'
S'
....
27316 g
86-29-32.
8 TURBAKS lub t.arnamid TAPCZANIKI 111owe
UNIMETu
~
maszynowe
USLUGI
w płytach - grubość 15
sprzedam. Tel. 33-99-70.
mm lub w wał~ch z siedzibą w Gdańsku - Wrzeszczu,
robienie dz.lurek, przyg
27443
32-05-60.
kupię. Te-I.
ul Zawiszy Czarnego 18,
S:
szywanie guzików 2765-1 g SEGMENT „Lask''. stół,
87-50-35 wieczorem przyjmują do rea11zacj1 tamówienia na
sprzedam
krz.esla
27468 g
Janicka.
MATERACE do łóżek następu ją ce wyrr>by:
27515 g
86-29-32.
lakieCYKLINOWANIE,
kupię. 87-0ł-OO.
+ kosze uliczne wolno 'Stojące,
„ELEKTRONIKĘ" sprzerowanie, nietoksyczne 27447 g
• regaJy magazynowe z kątownika ~
~
dam. 16-42-64.
STAREGO elastika na
~
43-24-18 Antczak.
27418 g
części. podział 15, średpełnego o wymiarach 2400X1000X
~
294GU r
kolorowy
TELEWIZOR
kupię,
cali
16
nica
~
600 i l800X1SOOX600,
CYKLINOWANIE, uldapilotem
z
„Grundig"
130·446.
Po:ima1'1, tel.
~
regały magazynowe zaczepowe o
~
danie mozadki, Kluszsl)I'Zedam. Gotikiego 41
27389 g
wymiarach 2000 do 3000X1200X601l
43-91-62,
czyński
g
27623
9.
m.
87-20-56.'
DZIURKARKĘ bieliźnia- „SIEMENS'' PAL/SECAM
5. i 7 ·półkowe.
g
g/26801
252170
ni\ „M.Lnerva•- - sprze~
Informacji udziela dział handlowy pod
i czarno-bialy sprzedam.
DoCYKLINIARSTWO
dam. Tel. 43-51-75.
Gdańsk-Oliwa, ul.
nr tel. 52·41-83,
27430 g
55-65-60.
brzański 43-84·74.
Mściwoja II 49. Zamówienia realizowa- ~ PIECE aku.mu:iacJ:OO „ELEKTRONIKA 716-D"
24514 g
74-16-25.
sprzedam.
15-36-84.
Tel.
klłmę.
1945-k
wpływu.
kolejności
ne będą wg
~
PARKIETY - ukladanie,
27307 lt
cyk:lmowanie - Kiełbik
27278 g SPRZEDAM „Videoton-a"
U/.H//./H///L07Hh7./////h7LU/.H.H.H..M
28281 g
81-34-41.
32-45-82 wiecz.orem.
IakieCYKLINOWANIE,
~HHHAYH////H/////H'///H/./H././AW.HHLQLU./H~~
27473 g
row.anle, Romański sprzewieżę
DUŻĄ
~
28239 g
78-92-61.
d-am. 2lduńsk.a Wola - - VIDEO - filmowa.nie uŁODZKIE PR~EDSIĘBłORSTWO
27"a59 '
38-45.
roozYl'tośei "-łll-73, 01CERAMIKI BUDOWLANEJ
~
PIERSCIONEK floty 24577 g
azak.
sprzedam. 8Mll-21.
VIDEO, TV, Hi-ft, tnw Andrespolu, ul. Rokicińska 125
~
2753 g
muzyczine
.t.Tumenty
ZAPIĘCIA do n.a.szyjni·
33-6'7-72
pośrednictwo.
k6w, kol-cz.y'k6w spn1e(110-17) Mi!§ktewicz.
dam. 36-36-M. 86-07-211
28348 r
27510 g
(wieczorem).
instaluję,
PAL/SECAM
KARAKULY sza.re &przemiklromagnetowidy,
dam 48-74-28.
~ery przestrajam.
2753'7
tel.
Kamićfti,
Inż.
..,. zastępcę głównego księgowego,
29742 g
48-13-3'7.
_,,_ TELEPOGOTOWIE
,
kierownika działu kosztów i cen,
43-95-04; 84-81-71 No_ _ ...... „„ •• wakowsk1.
kierown•ka działu finansoweg-0,
29al g
KINESKOPY - regenera„Wartlub
105
„SKODĘ"
księgowości
sekcji
kierownika
..,.
cja, S7·33-0G, l.ubairtoczteroletniego,
burga"
29438 g
wioz.
materiałowej,
przebieg do 45 tys. km
,.Ele!mlron"
„RUBIN'' - !rupię. Tel. 74-05-36.
Naa:iraw.a. 5,i .44.54 Go-27455 g
..,.. głównego energetykq,
23'7'18 g
guislk!.
„TRABANTA" na części
TELEPOGOTOWIE. P6llsprzedam. Rzgów,
te1a. ll7-31-'76.
..,.. kierownika działu organizacyjnego
SochairSkiegó 1%.
2&181 f.
i spraw pracowniczych,
27695 I
„SCHARADĘ" po wypa.dJKM LM
lru na części - S!Jl!'Zl!•
..,.. magazyniera,
dam, Rawa Maalo\Wecka, 23-95 d1) 16.
..,.. inspektora ds. rewizji.
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!głoszenia przyjmowane są osobiście
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2'Rl28 g

Kandydaci winni się legitymować przynt!ljmniej
dwuletnim stażem pracy no stanowisku kierowniczym w specjalności odpowiadające1
.
jednej z ww. ofert.

~

przez
organizacji i spraw pracowniczych, Andrespoi, ul. Rokicińska 125 (dojazd z WidzewaWschód autobusem linii 254).

sn1-k

~

·-······----·······----··•9•1„...__.
--·······-

~

M-3 kupię. Tel. 48-14-41.
2~5 i
MIESZKANIA, :nderuchopośrednictwo
mości -

~

36 (Juli.am.ów). 51-26-91
Rutlkowskii (12-17).

§

LOKAI.E do wynajęcia
(rem0111t) - "t.utomiersk.
Bi.'IKO
71396
Listy

~

§

~/~H.HHHHH~/H.U/H/HUAW.//AVU~

handlowe. Kniazfe'Wicza

' 28034 g

Ogłoszeń,

DAM MIESZKANI

Gdańska

2.3.
28408 g MYCIE okien, sprzątanie.
4.3-24-18, Antczak.
DZIEWIARZA - mecha283'78 g
nika na mterloc'ki, wy·
naprawa.
nag.rodzenie b. dobre, LODÓWKI Pawłowski 36-16-88.
mies'llka.nie - przyjmę,
28781 g
Poznań, tel. 130-4-46.
za bud-owy,
BOAZERIE,
27388 g
dNJwi przesuwne monCHALUPNICTWO przyjtuję. Skąpski , 51-16-89.
mę. 16-42-64.
26477 g
2741'1 g
zakladam ŻALUZJE
ZLECĘ prace szydełlkowe
48-94-30, Zamysłowski.
- tel. 34-32-55, (w ditiu
29002 g
ogłoozenia i następnym).
wydechowe.
27529 g UKLADY
20
Judyma
Nadkoila.
PRZYJMĘ pracę na over-

~~tJ..~""
AMsrRAo-scHNEIDER 464, 664, 6128, 8256, 8512, 1512
:$-~ r:;1
COMMODORE 64;128, 1280.
~!J
ZX SPECTRUM 48KB+,48KB
44

HUUK!B

telewdzyjzlecenia na te- POGOTOWIE
ne. 4.3-42-95 Sionek.
lefon. 43-44-90.
28520 g
27470 g
nap.riawa naprawko- COLOR SZEWCÓW
Muszyński.
55-24-56
wych - za.trudniię ! Tel.
28130 g
PRZYJMĘ

~s~0~-0-

interface do Spectrum

sns-k

FIZYKA, maitema.tyka 78-58-<>2, Sidorkiewfoz.
2'1'539 g

IBM PC/XT w rożnych konfiguracjach .
.
IBM PC/AT

drukarki

Kandydaci winni zgłaszać się w zarządzie przy
ul. Złotej 23 w Kielcach lub do kierownictwa budowy, ul. Składowa 15 w Łodzi, tel.
31-90-82.

....................
·····-···· ...„.-'
-··
....-.
-"········---····

ZESTAW KOMPUTEROWY KOMPATYBILNY
MIKROKOMPUTERY

r

KWATERUNKOWE 34 m,
wszystkie wygody, (Narutowicza przy Matejlk!i)
- zamdenię na większe.
Listy 27558 Biuro Ogło
szeń Pi()trtkowska 96.

„ KUPUJĄC

UZYSKASZ~

P~

NA

(przedszkole dla dziecka), mallei\ałwu
(osobie samotnej) w zam.Ian ra pod~·
cie ambitnej, tlvórczeJ, ciekawef I do·
brze płatnej praey na
STANOWISKU KIEllOWNICZT)I.

+BIOLOGA,
+INFORMATYKA,
INŻYNIERA MECHANIKA,
+ ELEKTRONIKA,
+CHEMIKA,
KONSTRUKTORA.
PONADTO POSZUKU.JEMY
+DYREKTORA
oraz OSOBĘ znającą dobrze język
angielski tub niemiecki jak&
ORGANIZATORA HANDLU
ZAGRANICZNEGO
i REKLAMY
„T OM E L„
HENRYK TKACZYK
ZAKt.AD ELEKTRONIKI
i TWORZYW SZTUCZNYCH
\V Tomaszowie l\olazowleckim, .
tel. 37-400. kierunkowy z Warsza .
wy 840, z Piotrkowa Tryb. 86,
z t.odzi 10-451,

+

+

29663 g

-···„···-········-·-·······
-····„··~

2248-k

~H/./AVHH/HT/////.17//UU'~~

~

S

Od 1 października 1987 r.
P R Z E C H O W A S ·z

§

i BAGA!OWĄ

~

kraWieclro~biekładem
1iźniarakim, Listy 27509
Biuro Ogłoszeń, Piotr-

~

kowska 96.
.,Krawiectwo
ZAKLAD
Lekkiti i Bieliźniarst'1.ll'O"
poszukuje WSJ)Ólnika Z
gotówką, samochodem i
znajomością rynku zby-

tu. zaopatrzenia. Listy
27494 Biuro Ogłoszeń,
PioWkowska 96.

śwdaóków
POSZUKUJĘ
zajścia w 9niu 14 paź·
dziemi'ka o ~ 24.20,

przy postoju ta:klsówek

ul.

Amlli:i

średnim wykształceniem:

+EKONOMISTĘ,
+FARMACEUTĘ,

(od Trak<torowej) inż.
29197 g
Myszkowski.
naprawa
EXPRESOWA
J)I'otez zębowy-eh. Piotrkowska 20ł/2il0 Wilczyń
17j31 g
s ka.
ANALIZY, próby ciążo
we. Wizyty domowe.
Gorkiego 87 Rawicki . 22478 g
74-24-16. CYKLINOWANIE, la!kierowal!lie. StaTenga 27037 g
32-20-37.
USLUGI ogólnobudowlane. glazur-a. terakota 87-24-62 Sobuta.

POSIADAM · moiaiwośoi
produkcji
atrakcyj111ei
oraz. duży zbyt przystą
pię do współpracy z za-

ta.kie ludzi s WYUsJ'l11

Zatrudnimy
I

§

~

~

PRZYCZEPĘ CAMPINGOWĄ

§

na strzeżonym parkinru
CAMPING „NA BOGACH",
r.ódź, nL lAlpkowa 16.

~

~

~

~
-~

~
Y. .
2369-k. ~
·~./h7/~h7.DU'H7HUAV..6QH

§~

Z

A

A

R

P

M

A

S Z

Czerwonej.

Te:!. 78-53-86.

r.

Dnia 3 pa:tdzlernlka 1987
tega

27427 g
BIODIAGRAMY. Biopowim-<>wactwo systemem
japońskim. Prześli j datę urodzenia. swoją lub
partnerów. Bielalro-Biał!lo ~IJka 168.
~168 kl

nus Ke-

l!IDll.rł

\

RADCA PRAWNY

mgr JAIN PI011ROWSKt
a:złonek

..
--···
--_ ..... „.•.
-······

Okręgowej

Wyrazy

Izby Badc6w Prawnyell w
i.odzł.

współczucia

Bodllłnłe

1kl~.

DZIEKAN i OKRĘGOWA RADA JlAD(IOW
.
PRAWNYCH W ŁODZI.

ZBIGNIEW Pakula zgubil leg. studencką 2410
27618 g
PWSSP.
ZGUBIONO legitymację
irluilbową 153/87, Irena
KossoWSka, wyd. XXIV
27454 g
LO.
ZGUBIONO legitymacją
l>ttldencką 62121/UL, Jaro.sław Kobyqec'ki.

Inż. CZESŁAWOWt
CHMIEUKOWł
współczucia

szczerego

wyrazy
śmierci

11

pewol!li

BRATA

składają•

KOLEŻANKI I KOLEDZY

27452 g
UNIEWAZNIAM piecząt

11 PaACOWNl
TECHNOLOGICZNEJ BPlltJ „CHEMITZX"'•

„Kierownik Zakła
du R-17 Jarosław Do-

kę:

boszyński, Z..ódź, ul. Pa-

Hil,

bia.nioka

84-12-59".

•
A L

Koledze

tel.
21369 g

S11EF1ANOWI RYCHUK

l i Pl I

wyraey

współczucia

11

JMIW94•

MATltl

U

1kładają:

RADA NADZORCZA., ZARZĄD oru KOI KOLEDZY ze SPOr.D:z:DLNI
„BUDEX".

LEŻANKI

o powierzchni 100-200 m kw „
(najchętniej w centrum)
na terenie Łodzi

Byłym współpracownikom

z ZTlt „Teofilów"',

Wspóldzlalkowiczom z POD
wszystkim znajomym, którzy

uroceystościach

poszukuje

„Mlllentum„

uc:i:estnłCQ11
Męta

I

w

pogrzebowych mojego

S.

jednostka gospodarki

ł

P.

TADEUSM RUCIASKłEGO

uspołecznionej.
Listy .,638ł-k", Bimo Orlo11ze6, Blen-

głębokiego

łmlercl

POMl:8SZCZENłA
Bl~OW1E

klewlczr 3/5.

płac:

systemu

..,.. deputat węglowy,
..,.. ekwiwalent pieniężny 1a umundł,11'owa·
nie służbowe,
~ z·niżka 80 proc. na przejazdy ~KP dla
pracownika i rodziny,
-<1111 bezpłatne leki,
~ bezpłatne bilety na PKP na linie krajowe
i zagraniczne.

96

CZAS • PIENIĄDZE • KOMF,ORT PRACY

kierowni'ka budowy,
majstrów,
murarzy-tynkarzy,
stolarzy.

Wynagrodzenie wg zakładowego
oraz świadczenia PKP:

DWA ruy M•3 własnoś
zamienię l'l4
ciowe M-4. Tel. 48-94-82.
27566

NA BUDOWIE W ŁODZI:

li

1erdeeme

podziękowanie 1kłacta .

98.
DZIBNN'IK LODZKI

Ili'

IM (lUM) I

„
.::

Smażyć

na rozdzielniku? ' OdpowiedZ Z lodzi do

Od pewnego czasu
jednym z
bardziej poS2lUkiwanych artykułów
spożywCLych jest margaryna. Obojętnie
czy jest to „Pa.Ima"
czy
ZwYkla, „Słonecz.na' czy masło roślinne długo w sklepie nie poleży. Klienci . którzy trafią akurat
na doo-tawę . kupują po kilka Qpakowań.
choć ten'nin przydatności
do spożycia wynosi dla margaryny
ok. dwóch tygoom
i można się
spodziewać. że część zakupów ulegnie :oop-su.ci•J i wyląduje
na

czekać
na . na.stępny
transport. Problem jednak w tym,
że nigdy nie wia.diomo, kiedy na
stąpi k.olejrui d>O&t.a w·a wa.rsza wsk.ie zakłady zmonopoliz.owaly rynek tlUSZCZlC>WY do tego stopnia,
że 21upełnie nie praej!IDJJ•j.ą się ter
miJnami, uzmodmonym~ przecież w
umowach z handlem. Jak powiel
dz:i.a.no nam w drz.:iale handlowym
żadne pyt.anie nie· po.z.ostan.i
PSS „Społem" oraz w Wydziale
bez odpowiedizi - zapowiadaj
H.ailldlu UML. nie do~ć, ża rynek
ozionlrowie Obywatelr>kiego KO\'
jest rozregulowany to jeszcze n!emHetu ds. Referendum utwor
śmi•etnt~u.
ryflmiCl2llle dostawy st.am t-en po<tlę
rz:onego na Radogoszczu. Oczy/.
Czy jednak można cizi.wić się biają.
Na przy~d
sklepy" w
\\;ście chiodzi '<> P'.V'tanda dio~
lod7iianom. którzy prnecież nie na- śródmjeściu obrzymują margacyn
wykli do tego, że na margarynę oo 4-7 c'Ln!i, a niedawno
cząoe
referendum
i zasad IJ
Batut)"
go·podarC2laj,
trzeba „polować"?
Rynek tłusz mi\lłY dwutyg10dniową pr.zerivę!
' etapu ref<Xmly
DZJl.siaj o giodzilnLe 16 w lokal
czowy uległ rozregulowaniu latem
Margaryna jest tiowairem centralprzy ul. 11 Lisbopaodla 38 inau~
tego rok.u, kiedy to wal"Szawsk>ie
nie
dz:ielonym,
oo
już w~uJe na
gu.ruje
d7lialalność
zakłady „15 Grudnia" o&iedtl.ow
jedyny to, że nie ma jej
~byt dużo.
W
pookt lrons.ultacyjny. Do giodzi
dostaiwca margaryny do Lodz;i Wyd!Z.iale
Ha.ndLu
dowiedil'Ji,e!Jiśmy
ny · 18 dyżut" będą pelnić p.rze>.
miały„. prnerwę
remontoWC>-urlo- się. że w
paźd!niemik.u Lódź mi;l.•
wodnicząicy Obywatelskiego Koopową. Dołożyły się do tego pewla otrzymać 560 bon, a otrzymała,;
mite.tu
ds.
Referendum -Ir
ne niedobory oleju któ1'0 odczu- 61'1,3
t.
Rozd7ńe)J!lJlk
przek:roczond
Bogdan Moruzgała i jego za
walne są do tej pory. i stało się
więc o poo.ad 50 ton, oo może i
stępc.a Artur Matlaszczyk.
!Jo, oo stać Slię mu&iiało --.,- ,,Palllna"
byto odC7lu.walne na rynkiu, ale na;
zniknęła z lad chk>dnict.ych. Kaooa
pewno
w
sto.pniu
ni>E!2Jnac:miym.
dostawa do sklepów l'QZJkupywana
Czy są SZMlse na to. żeby .m
jest praktyC7lltie
w ciągu kilku garyny
byłio więcej? Na razie
godZJin. a tym, którzy nie 2ldążą,
niewielkie. chyba że Miinlsiten.ilwo
Rynku Wewnętrznego zagwaran-

Tydzień

na każde

))()ZIOS taje

pytanie

~uteże~iirta1~jb1d~. ~=
na droga r.h I~śc?!
;~~~ rx>_"J:~zt J1ó1~r:i;

uCZiniowie Zasadniczej wielJU l~ch przyj.a,oi.ól
Marii
Kolejowej w Zespole Szkół Kriwsun-M.alyoh.
UCl'lJ!liOW!te ze
Zawodowych nr 4 w Lodzi (ul. s2llro1nego kola TPPR
z Zespołu
Kopernika 41) w.raz z opiielrunką Szkól Zawoo1owych w Lodrn! stale
szkolne,,"'O !rola TPPR, nauczyciel- korespondują z siostrą bohaterską język.a rosyjskiiego Reginą kiego :ix>łnierza radaiieckiiego, kitóJoachimowiez spotkali
się przy rego mogiłą
o.pieklujl\ eię na co
Wczoraj

87Jkoły

mogile, w której wraz ze swoim•i
kolegami został pochowal!ly Iwan
Kriwsll!Il
z . daJ.ek!iej
Ałma-Aty.
Miru w 1945 r. zaledwie 19 lat, kiedy na skiutek
o.dnie&ionych rai1
unad w sz,pitalu w Lodrz.i.

•

-------:---..--w_. .

1

I

dzień.

(J.kr.)

No tak, ludzie wchodzi\, roprzecil\gł, kichają, to I urzl\d się pochorował. Życzymy
biedakowi zdrówU..

• Lód:zkf
Dom Kwtuey
(ul.
'l'raugiutta 18) zaprasza na nastę
pujące imprezy: 3 bm. o godz. 17.15
- spotkanie z cyklu „Zwyczaje,
obyczaje domu Dalekiego Wschodu" kuchnia chińska Ka.ta.rzyny Pospieszyńskiej; 4 bm. o godz.
19 - „Zaduszki bluesowe''
z upolskich grup
„Street
Od tego czasu mrnęlo wpi'aw- działem
dzie osiem
lat, ale z LodrzJl do Blues" z Łodzi, „Wielka Łódź" z
Ałma-Aty wciąż wędrują listy od Poznania I „Bluestemper" z Pabianic; 5 bm. o g.adz. 18 - wieczói
autorski Jacka Maciaszka.

I

• Centrum Informa.cjd i Poradnictwa Zawodowego w Lodzi przy
ul. Wólozańsk.;ej 23 pok. 10, zaprasza d'Zńś rodZJiców chcących za.sięgnąć Informacji na temat możliwości zatI"tld'niienia swiaich d:ziieci mających od·chylenia w &tanie
zdrowia. Na spobkan;e
(przewidiziamo dwa tenni.ny: o godz.. 9.30
i 16) zapl'OSlZJODe są osoby zam~em
kaJ:e na Górnej i w Pabianicach.

ob: ecał. ze sy~uac3a . ulegnie wyraznej poprawie d0;p1ero za kiilka
miesięcy obecnie tirwa bowiem
·nstalowanie
niedawno zakiupionvch linii techinolo~i=J"Ch. dZJięki
Jrtó
· ·
......... k ·
· rym mwsięcma P1vuiu cia mar!'.(a>ryny W kraju
wzrośnie o <J.k.
trzy tys,iące ton. A do tego czasu przyi<l-z}e nam chyba smażyć
na rozd'Zli·e·J .niku„.

·_,,----------~· (bar)

M...

ścl

i sposobie ich załatwiania. Najskarg notuje się w gospo•
mieszkaniowej I komunalnej.
(j, k.r.)

Już mieliśmy na.pi!5ać ooś zjatych nieostrożnych
łodrzliaaach, którz;y w niedzielę

d'llweillO o

na wielu cmenta.rzach powodowali
za.palenie
się zwałów
śmdecl,

zalegającycll

p~le.

Ale nie. P't'ZYszlo nam bowiem
do głowy,
te gdyby k:tóryś z
cmentarzy spłoną!
na pewno
znalazłaby
się wreSILCie
siła,
potrafiąca rzmusić odPQW'iednie
słutby dlo ·.vywiezienla na czas
OwYCh stert śmieci.
Nie ma więc tego :ziłegio co by
na d.obre nie wyszł<>?

Jak można przekona41 111lę na
oczy, ściany szczytowe
hotelu „Centrum" w Lodzi od
pewnego czasu świecą „p,odszewką".
Czę§ć
kamiennych
płyt odpadła sama, a resztę (ze
względów bezpieczeństwa)
odkuto. Brak elewacji. to nie tylko sPrawa estetyki reprezentacyjnego
hotelu,
ale przede
wszystkim problem ciepła. Powłasne

nieważ

więcej

••

Wywiesżka w witrynie Urzę
du Pocztowe10 przy ul. ZubardzkieJ: URZĄD NIECZYNNY Z POWODU CHOROBY.
bią

Osiem
lat temu
na łamach
„Dziennika"
opisywa1iśmy jakże
nieood'2lien.ną 1 WJJruszającą
historię ocl=kan.ia prnez Mal'ię Kriwsun-Małych z Alma-Aty
g·robu
sW'Ojego brata Iwana pochowanego
w łódZkim par'klu Im. J. PoniatowSki•egio, Maria Kriwsun-Malych po
wLe!lu latach
wypełniła osta.bnią
wolę umierającej
matiki. Przyjechata dJo Lodzi i złożyła kwli.aty
na 11Jt'()bie bl'ata.

00

Dwie osoby poniosły śmierć a 53
zostały ranne w 41 wypadkach, jakle w ubiegłym tygodniu wydarzyły
się na drogach
województwa łódzklego. Mille.la zatrzymała ~3
nietrzetwycb kierowców, z ktorych jeden spowodował wypadek a 7 koUzje. Pojazdy potrąciły także 27 pieszych, z czego 23 razy doszło
do
tego z winy tych ostatnich. Odnotowano także H kolizje.

Alma~Aty

miesięcy
założenia

w

ciągu

najbliższych

nie przewiduje się
„watoliny" na ścia- .
nach budynku, dlatego władze
PT „l.ódź " znalazły rozwiąza
nie zastępcze. Goście otrzymują
maszynki
elektryczne, a
rachunki za pokoje będą z bonifikat!\.

darce

Lepiej było od razu postawić
barak, dach
P.okryć słomą, a
§elany azbestem.

z

Podczas narady
w łód'Zkim
mamstracie
praedstawic!elka
MPK zapowled'Zllała, że celem
kieroW'llictwa tel firmy
Jest
m. !n. doprowadzenie do tego.
aby pierwsze 1 ostatnie ku.rsy
tramwajów I autobtlsów odbywały się zawsze wedluii: ~kła
dów. Sliótnlony upl~ l P~
WC'ŁeS'!la drnem ka? .„

SĄ.PU

NASTĘPNA

SPRAWA O ZABOJSTWO

l!lllllllllUllllłłlllUJllllllllmlllll!:).

=
-: KOMBINAT ROBOT DROGOWYCH:=-

--25E:

w porozumieniu z MPK
INFORMUJE,

-=:

Iż w związku z robotami drogo; wyml, prowadzonymi w ul. Julia-•

l\IONODRAM
U. BOUKOLOWSKIEGO

§
S~~~v:kl1eJii7 o~. dg;;ys~a~~k 20n~is~~ §

: Jullanowsk1ej przy ul. Zgier!;kiej:
: dla autobusów Unii 81 I 81 bis, :
zostaje przeniesiony
:
PO'iulamy aktor I reżyser, którego :
nazwisko wiąże się przede wszystkim
z dokonaniami warszawskiego Teatru :
na ul. Pojezierską
:
Adekwatnego wystąpi dziś, 3 bm. o :
:
godz, 18 w sali teatralnej ł.DK (ul.
za skrzyżowanie z ul. Zgierski\.
Traugutta 18). Zaprezentuje
mono• ·
6313-k:
dram „Repetycje", przygotowany we- I ~
'"
dług ,,Dwunastu" A. Błoka.
(rs) 1l111u1mn111m11111111n11n1111u111

a

:

I:

5

:i

I

FICZNB (pl. Wolnogcł lł) godz.
TELEFON ZAUFANIA - S3-37-S'f
w dni powszednie w godz. 15-'1
11-18
(uL
w dni wolne od pracy call\ do• 1 BISTORU MIASTA ŁODZI
Ogrodowa 15) godz. 11-15.
hę.
MLODZlEZOWY. TELEFON ZAUWLOKIENNICTW A
(Piotrkowska
FANIA - 33-50-66 - od ponie282> godz.
działku do pll\tkn w godz. 12SZTUKI (Wieckowskiego 38)
18.
godz. n-17
TELEFON ZAUFANIA . dla kobiet
MIASTA ZGIERZA (Dąbrowskie·
z ciążą problemową czynny w
go 21) godz. 10-15
dni powszednie w godz. 11-!2
MIAS'l'A PABIANIC (pl. Obroń
nr 57-40-33. ·
ców StaUngradu 1) godz. 10-15

I

•-n

ANONIMOWI ALKOHOLICY
tel. dla ludzi z problemem al•
koholowym - 5'1-81-42
(ponte•
działek piątek 17-18).
WSZYSTKO O AIDS - 33-81-Zł
w godz. 15-7.
TELEFONY
Pogotowie Ratunkowe
WAZN~

Straż

Pożarna

PogotoWil' MO
Informacja służby zdrowia

36-15-19
36-55-55
Informacja 11'.olejowa
Informacja telefoniczna
913
Informacja PKS
31-97-06
ow Cen11alny
32-84.-03
· Informacja kulturalna
36-32-11
lnfnrm>łcja · PKO
78-35-46
l•ogotowi• wodociągowe
Pogotowi• ~nergetyczne:
Lód:f Półnoe
74-34-15
Lód:f Południe
74-28-19
Pogotowie ga7owe
74-55-23; 74-66-95; 992
Pogotowie dźwigowe:
74-87-66, 74-4il-41

TELEFON DLA ROO?:ICOW
33.i4.99 - porady
wychowawcze czynny od ponlrdzialku do
~lątku w ~odz. 13-18,

TEATRY

WYSTAWY
GALERIA SZTUKI WSPOl.CZESNEJ (Wólczaflska 31) godz. 11-18
pejzaże G.
Sztabiński.
OSRODEK PROPAGANDY SZTUK.I
(park Sienkiewicza) godz. 11-18
wu1ólczesny - druk wYPUkly z
RFN.

NOWY - godz. 1US „Skąpiec"
l\IALA SALA - godz. 19 „Sclsłl'
nadzór"
.JARACZA - godz. 18 „Dziady"
TEATR 7,15 - godz. 11 „Tytus,
Romek I A'Tomek"

GALERIA KONSTANTEGO MACKIEWICZA
(Moniuszki S) godz.
1:&-18 ekspozycJ a stała.

POWSZECHNY . - godz. 10 „Niedźwiedź króla Gnlewebora"

zoo - czynne od I , do 1'1'. kasa
do 18.

MUZYCZNY - godz. 11 „JaA
I Mał~osla7.
ARLEKIN - godz. 11.30 - „O
Skrobku. krasnoludkach I o sle•
rotce Marysi''.

O(;ROb BOTANICZNY - czynny
od godz. t do zmroku.

!'tiuZEA

BAI.TYK .... „Jak to się robi w
Chicago" - USA od lat 18 godz. 10, 12. 14, 16, 18.15. seans
nocny filmu przedpremierowego
z czytaną Usta dialogową „Betty
Blue" - franc. od lat 18
lodL · IO.~.

HISTORII RUCHU REWOLUCY.YNEGO (Gdańska 13\ iiodz. 11-17
ODDZIAl'. RADOGOS'llCZ (Zgłer·
ska 147) i;iodz. 9-18.
ARCHEOLOGICZNE I BTNeGBA·

." .
KINA

IWANOWO
„Jak to się robi w
Chicago"
USA od lat 18
godz. 15, 17.15, 19.30
PRZEDWIOSNIE „Po
godzinach" - USA od lat 18 - godz.
13, 17, 19.
POLESIE - „Obcy - decydujące
starcie" USA od lat 15 godz. 15.30, 1e.1s.
Wt.OKNIARZ - „Misja apecjatns"
pol. od lat 15 - godz 10, l:U5,
14.30. 16.45, 19. Seans nocny fil•
mu przedpremierowego z czytaną
listą dialogową
- „Betty
Blue" - franc. godz. 11.30,
WOLNOSC - „Wielka draka w
Chińskiej Dzielnicy" - USA od
lat 12 - godz. 10. 12.15,
15.
17, „Wierna rzeka" - poL od
lat 12 - godz. 19.
WISI.A - „Pół :!:artem, pół serio"
USA od lat 12 - godz. 10, 12.30,
15, 17.30, 20
- „Misja"
ang.
od lat 15 - godz. 10, 12.lS, 14.30,
17, 19.30
STUDIO - „Dawno
temu
w
Ameryce" - cz. I I II - USA
od lat 18 - godz. 17.

ZACHĘTA

STYLOWY - „Wczesny śnieg w
Monachium" - jug. od lat 18,
godz. 17. „Psy wojny" - USA
od lat 18 - godz. 19.
TATRY - MALE-STUDY.YNE
„Matka Królów" - poi. od lat
15 - ~odz. 18
DKM - Iluzjon - Laureaci festiwali filmowych godz. 18,
18,
!O.

OKA - „Duch" USA od lat 15,
godz. 8.30, 11, 13.30, 18, 18.30
GDYNIA - Kino non stop - od
godz. 9 do 22, „o rany nic się
nie stało" - poi. od lat 15
&ALEA Beans zamknięty
godz. 111 „Swiadek mimo woll"
- USA od lat 18 godz. 18.
MLODA GWARDIA - „Na całość"
pol. od lat 18 - godz. 10, 14.30,
17, 19.30, „Konik Garbusek"
radz. b.o. - godz. 12.15.
MUZA - „Nie kończąca się opowieść" RFN b.o. - goaz.
16, „Gliniarz z Beverly Hills" USA od lat 18 godz. 18.
1 MAJA - „Bułeczka" - poi. b.o.
godz. is. Pofegnanie z tytułem:
„Pollcjantka" franc. od lat 18
- godz. 18.
POKOJ - seanse zamknięte godz. 8.30, 10.30, 12.so. 1uo, „cudowne dziecko" - pol.-kanad.
b.o. godz. 17, .,Och, Karoli" poi. od lat 15 - godz. 19
ROMA - „Clenie śmierci" - :fap.
od lat 18 - godz. 10, 16.30, 19.
Seans zamknięty - godz. 12.30

Klienci nfe lubią
zamkniętych sklepów i wywieszek w
rodzaju „Nieczynne z powodu
choroby", albo
„Nieczynne z
powodu pęknięcia rury". Pytają.: czy to aby nie fikcja? Gdzie
pieczątka wydziału handlu?
Proponujemy więc nie draż
nić klientów
I wYWieszać tabliczkę SKLEP NIECZYNNY Z
POWODU ZAMKNIĘCIA. Tego
argumentu nikt nie podważy,
Chyba, że wyważy drzwi.

APTEKI

Niclamlana 15, iłabrowskJego
89, Lutomierska 146. OllmplJska
1 a.. Piotrkowska 67.
· Pabianice - Armii Czerwone3 '1.
Konstantynów - Sadowa 10,
Głowno Lowlcka 63.
Aleksandrów - Kościuszki ł,
Ozorków - Armil Czerwonej 67,
Zgierz - Sikorskiego 16,
Dąbrowskiego 10.
DYŻURY

SZPITALI

Chirurgia urazowa szpital
Im. Jonschera (Milionowa 14)
Neurochirurgia
Szpital Im.
Kopernika (Pabianicka 68).
Okulistyka - szpital im. Jon•
scbera (Millonowa 14)
Chirurgia dziecięca Szpital
Im. Biernackiego (Pabianice, Kqrolewska 68)
Laryngologia dziecleca - Szpital Im. Konopnickiej
(Sporna
36/50)
Chirurgia
szczękowo-twarzowa
STOKI - Bolek l Lolek na Dz!- . Szpital Im. Barlickiego
(Kopcińkim Zachodzie" _ poi. b.o. skiego 22).
godz. 16, „Prywatne śledztwo" · Laryngologia Szpital Im.
- poi. od lat 18 - godz. 18
Pirogowa (Wólczańska 195)
SWIT - ,.C. K. Dezerterzy" cz. I I II - pol. od lat 13 Toksykologia - Instytut M~dy
godz. 16.
cyny Pracy creresY 8\

TATRY - Lata rewolucji I wojny domowej: „Nad!e:Ma"
radz. b.o. godz. 1uo. 17.30, 19.30
SOJUSZ - „Awantura o Basie"
pol. b.o. godz. 18. „żyć I umrze"
w Los Angeles•• - USA od lat
18 - rodz. tus.

Wenero!og!a
o~rmatolo~czna

Przycl'lodnfa
(Zakatna 44\

Doratna pomoc okullstyczna zapolsklej 11 - Gabinet czynny od
do '1 rano w dni pows2Pdnle.
w dni wolne od pracy cała dobę.
Tel. 43-39-'12 w. 88.
\'7
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