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Konfe rencja praso wa
mi·nisłra ·J. Urban a

G

- Wszystkie cenniki, lm,iące po Polsce, SI\ falsyfikatamL
Prace nad konkretnymi cenami dopiero się rozpoczną - óśwladezył rzecznik prasowy rządu Jerzy Urban na wtorkowym spotkaniu z dziennikarza-mi zagrani~yml w centrum
prasowym „Interpressu".

lT bm. Blluiro Pollitycme KC
PZPR rozpatrzyło propozy1Cje
:12liala6 diora.źnych i k.ierunk~
wycli słutącyeh
przełaman•iU
.mp.aS1U ora11: rr.decydiOw.alnem.u
lllW'ię'kmienlu budownictwa mlellZkandowego.
~

wY'klocwlie

wł.u-

11}'1Clb zaleceń d~ ellmd.nowanl.a prz.ejawów pa.tiologlil
~M'elJej,

PoetmowLono, t.e VI PJ.en.um
KiomitelJU Centralneec> od~e
tlę w dwóch tenn·laa.cih. Piel.'!Wma część obrad zwołana 'lhatam:le na 23 listopada, a druga
w pielrl'IV'SZeł

nł&

bi".

połowie

IMJ.d-

Trwa wizvta
M. Orzechowskiego
I KRLD
Minister
spraw oz;agra.niczny.ch
PRL, Mari.an OrZechowskl przebywa z oficjailną Wlizytą przyjatni w
Koreańskiej Republice Ludowo-Demokra tycznej.
We wtorek szef dyplomacji polskiej złożył wieńce na cmentarzu
rewolucjonist~ Tesonsan oraz u
stóp pomników W'Zlll•teslonych
ku
czci żołnierzy armil radzleckdeJ poległych w wal!kach o wy1.J\Vole'.!ll1e
Korei spod japońskiego ja.rzrna kolonialnego w sief'P'Jliu 1945 roku,
oraz ku czci c:h!flsk!lch ochot.ni1k6'w
ludowych.

J. Woroncow i M. Kampelman
o rozmowach w Genewie
Szefowie delegacji ZBRR ł USA jest przed terminem
rozipoczęcLa
na 1enewskle rokowania w spra- wizyty w USA
M~clliaiła Gorba-

17

W stolicy Bangladeszu
Dhatrwają starcia między polieJlł,
a 11i11tyn:ądowymi demonstrantami.
CAF - Reuter

bm. w Kli.nice

rur~i

Slą..skiej

Kard;il()ohi.-

Alre.demi'i
Medy<cm,ej
w
Za1bmu
wie zbrojeń jądrowych I kosmicz- czowa 'f ~dnia. Max Kampelman
WS2icziepiono sztuazne serce
nych Jullj Woroncow I Max
(Dalszy ciąg na str. S)
46-letnlemu pacjentowd. Drugi\ w
KampeJman, przedtużyll swe rozmowy o jeden din!eń, dążąc do usunięcia <matnioh przeszkód
na
drod~ do zredagowania ostatecznego tekstu porozumienia w sprawie Umwidacji jądrowycll
rakilet
średniego ł krómego za-sięgu,

zbombardował irańską
elektrownię nuklearną

Irak

J, Woronoow I M. Kampelman
wypowiadali sl41 we wtorek optymistyC1J11łe na temat ryichłego usuLrackie samoloty rz;bomł>M'dlOwal:Y Ig-Ołów k<>muniJkat ~rańskiej agencjU
nięcia rozbie:tności, dzielącycll
o- we wtorek nie wiylkiońcum"
irańską IRNA s~. iż wśród pel"SObie strony w kwestii por<>:zrumienia elektrownię
połoroną w nelu eleltbroWllli są z.abici i :ranmi.
o rakietach średnie.go i k!rótszego odleglośoi 60 nuklearną
knn
od
portu
Busha.Jl' Zainotowano !!'ównież .,p·ewne striazasięgu. JuUj Worom:aw Infor- (w pólnoonej części
Zaboki Pers- ty materialne".
muje TASS - wyraził przekona- k.iej).
Jak l)<}dały agencje pra.sow-e, nie
nie, te wkład ten będzie gotów do
wiadomo, czy w elektrowni r1;naijpodpjgania w niedługim czasie, to
Ni e zawie!I1ający żadnych 57JC7,e- dowal.o się pał~wo jądrowe. R~
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - nik MAEA w Wiedniu Hans Meyer
oświadc:zyl, że w ubiegłym
roknl
Ira111 iin!ormow.al o umies7.ICZJeniu
,,ma.terLalu l"O!Z&CZiepiałinego"
w
elelatrowni. która 4-krotnie
byla
ob!ekitem bombalrdowań w okire&ie
od m84"0a 1984 diO lipca 1986 r.
Także we wtorek r.aino samoloty
trackie zbombardowaly Irański kcmP'leks petrochem!C7Jny
w poobli:tu
Liczba pt'2Y'Padków AIDS od1kry- sk!ch EWG zbliża się ju~ do I ty- p<lrliu Buszer, na południu kraju.
Według kiomuntkla.tu wojskowego
tych dotąd w krajach
czlonkow- sięcy i poowaja się oo 9 miesięcy
opublilrowanegio w Bagidadzie, i.ra.e- alarmują eksperci kom!.sji (or- krl.e samoloty
biorąoe ud7Jiał w tej
ganu wykona:wczego) EWG, która adrej!
bezpieCl1lllJe
oowróciły
do
ogłosil.a we wtorek pięcioletilll program badań nad tą groźną choro- ba::z..
bą. Komisja prze1l!laczyła na
ten
cel, realizowany w ramach WS'Dólnego i>:"Ogramu medY=1ego „
u·
na:stki". ok. 17 mm dola.rów.
Do k<>ńca września zanotowano
w 12 krajach EWG 'f.762 przy;paPolicja berneńska. przy
użyciu
dkl zachol'OW186. Elksperci komisji gazów łzawiących,
kauczukowych
EWG nie mają złudzeń: „niestety, pocisków i armatek wodnych, usuWlad'ZEI RPA przyznały we Wio- rozw!ą:r.an!a Jll'Oblemu wydajĄ się nęła
we wtore'k ludzi z powstałe
rek, że UJtraoily nad Angolą sa- w miarę upływu czasu coraz tru- go
nielegalnie w pobliżu szwajcarmolot wojskowy biorący udział w dniejsze. choć w naukowym pozna- skiej
stolicy osiedla, zlożonego z
operacjach bojowych. Jest to ko- nilll choroby dokonuje się znaczny namiotów
lejne potWierdzenie bezpośredniej postęp". Wspólnota wspiera bada- Mieszkań-cyi niewielkich domków.
agresji, jaką reżim Pretor~i podjął nia nad leczeniem I zapobieganiem nym krajemosiedla zwanego „WolZaf!araya" obr:z.u.cHI
wobec suwerennego państwa a!ry- AIDS. nad nowymi !l'Zczep!onkami policję kamle'lliami
I puszkami po
kańsklego.
Jak
poinformował l lekami Przeei'W'W'irusowy mi, któfarbie.
Spychacz zrównał osiedle z
przedstawio!el wojskowy RPA, pi- re mogłyby okazać się pomocne w
ziemią. ,Wiele osób aresztowano.
lot maszyny zagilllął.
zwakzanlu choroby.
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!g)()bkania J. Ur- zydenita Grecji, złoży wi..zytę w
Rady
tż w najb1iż tym kraju pr.zewodn:czący
szych dniach. na zaiproszenie pr.e- Państwa gen. Wojciech Jaruzelski.
Z Grecją od lat mamy tradycyjnie
dobre stos\l!ll:ki. Obecna wizyta bę
dzie kontynuacją dialogu na naj~
wyższym szczeblu.
Zostaną omówione zagadn4eniLa !interesujące oble strony, jak również społecz
ność międzynarodową.
Przedmiotem rozmów będzie stan stosunków dwus.tronnych - politycznych
i gospodarczych, a ta:kże perspektywy ich rozwoju.
Następ.nie J. Urban zdementowal treść audycji nadanej przez
ostatnich dn~ach tego typu opera- .,Wolną Europę" 13 listopa<la, .z
cję pr.r.eprowa<lz'ł
ZJespół rad!l.liec.. k.tórej WY'!li~alo
lź preres NBP
ki·ch 1 polskrlch
kardi<>chi.rurgów Władysfaw Baka ujemnie ocenia
pel."llpektywy reform w Polsce. Jest
kiieirowany p;r.z.ez
cz.lonka k()(!'es- to , kłam&two o cechach prowokaPo11denta Akademii Nauk
ZSRR cji. Poglądy przypisywaine W. Ba~
prof. Waler.ei» Szrumakowa i doc. ce nie są jego poglądami i nie
wypowiadał ich w żadnym miejZbi•gm.iewa Relige. Wykorzystano scu.
S1Ztucrz.ne serce
P.'17.ywiezione do
Pooobnie rzecznik prasowy rzą
Zaibrm rz; moS>kiewskieg>o lnstyitutu du zdementował
wypowiedź
E.
Tran&pJanrologiiii I SzrtucMY'C'h Or- Wasiutyńskiej. orzedstawioielki tzw.
Biura K09roynacyjnego „Solidarga.nó\v
Mimisters.twa
Zd.rowia ności" w Brukseli, kltóra stwierZSRR.
dziła, że „Solida.mość" nie zwracala się o pomoc finansową do
Kongresu USA. J Urba:n zacytował dokumenty Kong.resu, które
dowodzą, iż wypowiedź ta w sposób oczy1.>istv jest niezgodna &
Na

. ba.n po1.nfomiował,

G. Goria ponownie
•
premierem
Włoch

prawdą.

Kolejna
prasowego

śledztwa

Prezydent Rę.publi'ki
Włoskiej,
Francesco Cossi.ga powierzył
we
wtorek misję utworzenia nowego
rządu Giovanniemu Gorii, przedstawicielowi chrześcijańskiej
demokracji, Got'ia stał na czele pię
eiopartyjnego, koalicyjnego gabinetu włoskiego, który upadł
przed
czterema dniami w związku z wycofaniem się Jlberalów.

i.n!ormacja

rzecznika
stanu
w sprawie ujawnionego
rządu

(Dalszy

ciąg

dotyczyła

na str. 3)

Jak wynika z ostatnich doniesień,
44-letni Goria P<>
półgodzinnych
konsultacjach w Kwtrynale zaakceptował propozycję prezyde'llta.

Niepokoje w Bemie
Po tej a,kcjl policji w centrum
Berna uformował się liczący ok.
400 młodych ludzi pochód protestacyjny. Demonstranci wybili szyby w budynku kantonalnej dyrekcjd
policji i usz:kooa:iii wiele samochodów, par.aliżując ruch w mieście. Próba zbliżenia się do ratusza, gdzie obradowała berneńska
rada miejska, została udaremniona przez policję.

W 322 dniu roku słońce wzeo «odz. 7.00, zaJdzie zaś

szło

o 15.41.

Agnieszka, Aniela., Roma.n,
Klaudyna, Otton

PRZYGOTOWUJĄ

SIĘ

DO BUDOWY MIAST
N A .KSIĘŻYCU
Rozrzucone w ll'iltant:vcznvm
kraterze złociste
półkule niewielkich kosmicznvch domków
otacza:ja wvsoki
budvnek oll'romne~o hotelu. Tak wvobraźa,fa sobie spec.ialiści japońskiej
fin1:v budowlane.i
.• ObavasiGumi" Pierwsze
miasto
na.
Ksieżvcn. które zamierza.ia zbudować do 2050 roku. Eksperci
przedslP.biorstwa opracowali jut
szczegółow:v pro.iekt te1to osiedla.. w którvm wvl!'odnie zamieszkać mote do 100 tys. osób.
r.TIL' '7LTL.i

•.Jul obecnie Jesteśmy w stanie zbud&wa6 ks!dvcowe miasto. wykorz:vstuJllC
posiadane
możliwo§cl technolo1ticzne
oświadczył dziennikarzom kierownik wydziału projektów kosmicznych firmy, Takao Sayto.
Osiedle takle obliczone bedzie
1tł6wnie na turvstów.
którzy
masowo zaczna odwiedzać naturalne1to satelite Ziemi .fuź w
najbliższych dziesiecioleciach" .
PISTOLET HITLERA
NA AUKCJI
W najblitszy piątek na aukr,ii
w Attica, stan Nowy Jork. odbedzie sie sprzedaż pistoletu tvpu „Walter" kaliber 32, który
był własnością Adolfa Hitlera..
Oczekuje sie. że pistolet „Pó.fdzie" za eo naJmnieJ 100 tysięcy
dolarów. Udział w nc:vtacJ! zapowledzieU kolekcJonerzy broni
11 USA t Euron zaehodn!eJ.

EKSPORT

SWIĄTECZNYCH ClłOINEK
Zarząd turystyki w
formował
ostatnio,

Oslo oolnte w br.
podtrzymana zostanie tradvc.fa
wysyłania przez
Oslo
§wiatecznych
choinek w prezencie
dla wielu miast §wiata.

J

w dniu dzisiejszym przewiduje
dla Lodzi następującą pogodę:
za.chmurzenie duże z większy
mi przejaśn!feniamil. Okremml
opady deszczu głównie o charaktet'7Al
pn:elotnifm.
Temp.
m·aks. 9 st. Wiatr slaby i umlarlaow31IIY zachodni i północ010-zachodni.

W br. choinki w prezencie od
stolicy Norwegi! otrzyma.i::\ Londyn, Reykjavik, Rotterdam
i
Antwerpia.
Stołeczny
zarzą.d
turystvki
zignorował a.pele norweskich or-

ganlzac.li ekolo1ticznycb.
które
doma1tały sie wstrzymania wv.
syłania choinek do
Londynu.
Miało to stanowić protest przeciwko skażeniu środowiska natura.lne1to w W. Brytanii. Kwaś
ne deszcze znad Wysp Bryty.iskich pada.fa czest-0 takie
w
NorweaiL

Ciśnienie
siło 993,l

/

•/'

o godz. 19 wynohPa (744.9 mm), a
temperatura 7,6 st. C.

-

~

/.

u~uci.a
dz.1ałalność
Kotańsk1egio?

'

oiwarło

ogólnopolskie tarli komputerowe „Ba.ttcom '8'1''.
Głównym organizatorem jest sopocka spółka „Modem". 60 wystawców presentuJe 16- I 32-bHowe komputery, drukarki triowe I la1erowe. oprGll'llllOWUie.
CAF łelefote - lmua tJkleJewsld

~,,,/I'///.

żytkiem
miać się
działa.JJnością
wśród i dla narkomanów. M. Kotański ma te predy.spoz)ncje. Wie-

lu lu.cizi dzięki jegio cierpliwej pracy żyje lepiei ni.ź żyłoby gdyby
nie natira.fili na pomocną
dillofl.
Może Ziresz,tą juz by nie ZY'1L.
Smieaziy mnie zaiwS7l9 pl'Ofesor

od łlecłmolog1!.l drewna, kitócy wypowiada się 11J p<l'ZIOrami mawstWlll
na każdy temat - bez w.:z.g!!ędu na
to, czy chOOzn o polityk~. demogra.fi ę czy g;eologil ę
I śmles.zy
mnde M. Kotański, gid'Y n.aiwołuj.e
młoo.z.ież do sprzątania
brudnych
- choć publiC7Jilych ubi·k.a.cji.
Wśród
mlod(ych
lud:zJi t!'2leba
kir.11ew i ć naiwyk;i utirzymywiani.a crz.ystośc!, a l e za pµblii·CZIIle
ubikacje
muszą prLec ież odpowiadać ich aoministrat011Z.y.„

1952 -

Zm. P. Eluard,

1962 -

w Gdamku

„·

„„/,,.,,.

I'/„•",

•

wl.e, dt 1ti1Jroholda.m Jest

Udaje,

ehoro~

że ~1e wie, iż a11roholi:mn,
zacrŁyna.jący
się od nadluźytwa.nia

allrohoLu. ma baird,oo wiele rozmar

~tych p~~n.
w tym 'Pll'!l<Yczytl
społe07Jilycil,
Woli je:Mztlć m!Jk.robusoem
po ulica~b
Warsmwiy i
krzyczeć
piijanych świin>iach, mając na myśli ocz.yw.iśoie„.
ltl!Chń.
Z jegio „pr-zemówień" pl"Zleka:z.ywa-

o

nych sklwapHwie pr.11ez telewizję.
wynika wręcz, że najbairdi?liej był
by izacbwyoony gdyby oby;waitele
~ięla d1lidy i .,z.a.!.atwLld" wresrz,cie
M. K!Otańskl! n ie prrz,ejmuje 11i ę tych.
którzy prowadru\ meliny.
miu.erotą sukcesów. kltóre przyno- M. Kotański cz.nów udaje,
że nie
szą kolejne j.egio ai~cje, Dobrne się wie, iź handel w melinacll jest
POC'l'Jtlł w rolli trybuna
ludowego. śWliet:n•ie 1J0r~ni?l0wa:ną d•liallJlQŚ
Teraz walczy z allrohol!frrmem, a.1- oią. Wiedrlliah' o tym kobiety, któlooholem 4 Pfjoakami. Udiajia., te nie N - wid~ to by'lo W Mlew>imj -

du6skl

p-0eła

Zm. N. H. Bohr, fizyk

Otwarcie pierwStttł'O
glmnllllJwn polskie«o w Byt-0mhl.
1932 -

rD'YAVf.H'.HJVAW"ffff'AY'~

• 111. ~. Ol\
aam udawał, t.e ~ dzid.a.~
'Drudno mpomnleć
telewłmy~ny
obru M. KotaMkll~ kltl6!T na
w&n1Z1.wsk!lej uilllcy tnyma na rę
lw:ib ma dzleC!ko I wy,pywJe jie
o :f;yx)le rodz!lnne. ~ łlaitJuś pije?
Ozy bije mamę, ldY Jest pijany?
Ozy kochasz tatusia? - trudno zaJ)Omnieć nie d1~
te to t.a4tll.
l'HWt!IY obr-.eki,
ale dla1begio, l:ź
1eena t& Jroj!llrl'q •ię ze l'JWYC'Zlljnym IM!Jgsterstwem. Może od pewnegio C7J&SU w rodizi:nie
ma.lego
roirmai'W'J:&ly

GRANI CE TOLER ANCJI

i na ten temat byty różne dygkus.ie i wątP'Ll·wości. ale każdy chyba P1'7<Y!U18,
że M. Kotańs.ki na
tym polu ma ogromne zaislugi.
Leczenie narkoma·nów t~t d:ziialalnością specjaJistyczną. W)'m&ga..
Jącą wiedi:z.y doświadcrrenia, odpowiednie~
podejścia.
Kontalct.y
między leczącymi i leCZJonyml mają chara;kiter kameralny. niemal i•ntymny. Niewielu tyllro IudZJI ma
wszelkie predyspozycje aby z po-

Zm. 1\1. Proust, pisan:

francuski

akie

bu<l7ll we mn1e
pana
Maa-ka
!'w.wa.lam so..
bie na publiczne postawie
nie takiego PY·tainla bo dz.iś stawia je 1.>'iel11.1 lud~ AktyW'Il()ŚĆ M.
Kotańskiego od pewnego cziasu nabra,ła wYtniaru oubl!cznego. Lud'ZJie
spieraja się na ten tema1 o wiele
ostrzej poświęcaja na to ".> wiele
więcej . czasu niż na rottrzą.sanie
spraw . na.prawdę ważnych.
Naprawdę ważnych to znaczy takich . któl"V'Ch r<>'LStrzyi~ięcie po.uwoli na rozwia'Zla!Tl.ie cz:v P!'ZIYnaj
mniej zJagodlzenie tych wszyst~ich
problemów.
którvmi mjmuJe się
M. Kotański.
Wróćmy do wyjściowego
pytania. Otóż we mnif' działalność M
Kotańskiego bud·zi uczucia miesza.
ne. Bliskie mi sa jeg<o
intencje
W oe:óle iestem
z tymi którzy
wvsteouia Ol'WC"iwko ZJ!u społecZr
nemu - walcz.a
z narkomanią
troszczą się o czystość. potęoiaia
piiaństwo. Niemnit!J metody, którym; poslu~ie się M. Kotański
zwvczai1nie mnie śmieszą. a niektóre wTęcz obunają. Z jednym
tylko wviąt.lt>iem. Tym wyją,tkiem
jest orzeciwdz.iatanie
narkomanii
I lecrenie nark<>manów. Wie.ro, że

1922 -

francuski

Dzleell:IO kł6re nie •na plen-

l!ZO'ły, mdwlĄc nie umalecha się.
łPnJ'Slowle ablsyl\ttkłe)

chł()IJ)'Ca ~
się lepiej uikliadać? Mote udało się l'IOZlwiąmać jakieś problemy.
wyjaśnić
ja.kleś
n.iepo002lllmdenia, które dotych~s
negia!lywmie wplywały na d()mowe

stosu.n kli?

&z.1.achetne intencje - taik. lecz
mebodiy - n 1e. Chyiba.. te ~IDce;>
tujemy ru.sadę ,.gwałt niech się
JtWałtem odciska"„. i pr.zy:z.wycza,i.my się do rómych facetów, którzy je:iJdźą furgonetJkami
i przez
megafiooly W'Y1m'zY'lrują., o0 tycrk>o im
ślina na język PT7lY'tlie!lie. A potem
f.e&'TJC7.18 będ" tio pok:.azywac! w teleW!lzjl!._
'

-

Od
w

lł1lka

dluiaego auu
wozie r.„

ł1Dl

ooł

GRZEGORZ J U B K O W S K I - - - - - - - - - - - - 1

•

od ministra

A.

Krawczuka

85 urodziny

brud u prof. s.

(Obsługa własna)
Widze.w
1tadionie

podejmie na własnym
(początek meczu o r;odz.
17) warsza.wską, Legię. Obie drużyny przegrały
ligowe spotkania
przedostatniej serii (łodzianie ule·

piero w dogcywoe) bydgoskiego
Za wiszę 3 :1.
Piłkarze LKS WY•~Pill dzij na
boisku wicelidera 1rupy 1Zozeeiń·
sko-gorzowskieJ, rewelacyjnie apigli w P02ma!Iliu Lechowi, a Legia sują,cer;o się dotyohez&11 w meczach
przegraŁa w Bytomiu z Szombier- pucharowych SHR Wojcieszyce.
kami - oba spobkania za.kończyły
Dziś także odbęd'Zlie się zaległe
się porażkami 0:2).
spotkainie 1/16 finału PP, w któ·
rym Polonia Bydeosza11 zmierzy się
W ligowych potyczkach korzyst- z mistt'Zem Pol€ki Gómlkłem Za·
niejszym bilansem legHymują się brze. Na zwyoięzci: tego spolikanla
widzewiacy, w pucharowych spot- czeka gdańska Lechia (mecz wyzkaniach obu drużyn górą są le- naczono na 28 bm.).
gioniści. Czy potwiexidzi &ię to w
W poz'°5ttiych spotkaniach 1/8
d:i.isiejszym meczu? Odnotujmy je- tinalu PP grają: SI~ - GKS Kaszcze, że w poprzednich mec:i.ach towice, Gómik Wlb. - Olimpia P.,
pucharowych Legia wyeliminowa- Ostrovia. - Lech, Za.ilęble L. ła Gra.n at Skarżysko po wygranej Pogoń, Pog.oń Siedlce Motor L.
S:l, a Widzew zwyciężył (ale do(w-w)

Kto szóstym

finalistą

ME?

D.o za.lrońc.zenia walkii o m1e3s-ce g;. V, a

ói4llą, ~<llI'Z ME Europy w RFN).
jesZJC"z..e 9
Na. czele i=r. I rz,naj,duja,
§;ę z
spotkiań, z których tirzy od~ą się iedn.akiową
Iicz.bą pkt. tP'O 8) H.i.sz\V dniu 18 bm. 87.eść porw5'tały1ch
pania i Rumunia, ale s:zanse ich w
w gr:udmu br., dwa IP.i nich riakoń loo!respo.ndencyJaiej rywailiizacji nie
czs, '1':ail:kę w grupie I, oo 011Jna- są bynajmniej równe. Hiszpanie
czać · będ:z;ie twu.pełnienie Sik!adu fi- podejmować będą w
Sewilli najnaMstów do sześciu drti\.IŻ:y\n (siód- sl.a>bszY zespół tej ~PY
AJbamą będ!Zlie Grecja lulb Holandia z nił),
nadx>mJi.al;it Rumunów
~ka
1'rudny 'WY'jarrilowy mecz 12l .AJustrńa,.
Pnz.y 7i\V1Y'clęstrwach iobu tych d!ru·
żyn &mtin1
powinni utirzymać
• E. PJech został 7.IWycięzic<1, ju- bramkową pnz.ewa.gę,
ale ka.i.da
bileusu>wej 15 edyiej1i Ure.nd Prix stra<tai, Clh'O(!by 1 pkt„ będzie .,JWO,,Dz.ieill!lli!ka Ludowegio" w h"101M'- dą na ml:yin" HńS7JJ>llnów. Ci rai~wie przeliajowym. Doświadczony ~j nie. powinn1 ~ieć 1dopotów z
praeł.a,j·()W'iiec z POM St!rzeloe Kra- wlrorullllxem Alban~ów.
jeńsJtie przyp1eczętowal swój swk- . Kto z ior. I awansuje oo !Uinar:es, tZ..ajmujĄc pienvs;z.e miejsce w łów. zależy w :zmia=ym
stiop.nm
ostatnim wyści.gu, 11:"()1.egiranym w takze od Austnalków, któniy wcaBieganow<ie. · P.iech prowaaZ>il: w Je n<ie zamii.enzaj~ S!J'Otkialllia :r. Runim niemal od startu, :ua. ka<':dy:n munią potiraktować ulgowo.
okrą.żeniem zwiększ.a.jąc
przewagG
Trzecie spotkanie eliminacyjne
nad rywalami i na mec:e wy- to: Fra111cja - NRD. Zakończy QlllJO
p.Tz.edziJł o blisko rµ.nutę R. Fbe- ry1\·alizację w 11:r. III, Mórej a;vv"ans
ra (CSRS).
wy.walczy\.i j.u·i: piDkarre
ZSRR.
• W pierwszej rundZ.:e tenis<>- Firancuz.om. po otiejści:~1 z kadry
wego turnieju „i\iaste<rs·•
kobiet. najJepszych poi,ostały po ostatnim
który raz.począł się w oowojors- triumf~e w :vIE tylko w~pomni2k.iej hali Medl.son Square Garoen nia.
og1r0nmą
niespodziankę
sp1·awila
• •
S. Ham·ika. Pokonala ona rozsta·
Cz.1\·arty di.ils!ejszy meC"Z: Węgry
wioną z nr 3 Ch. Evert 6:4, 6:t.
- RFN na Nepstadion·ie ma chaG. Sabationi z.wyciężyla B. Bunge rakter towar.zysk'. Trenel'ZY po6:2. 7:6 (tie-break 7:2).
trakt,uia f!O jako jeden 7. ko!ej•Do eliminacji pHkarskich m'- nyrh etapów bud•owy nowych drustrrostw świata - 90 zgloslto ~1 tyn.
113 krajów. Ei.minacje r<>Zpocz.ną
•
si<: t ma1•ca 1983 r. i 1.ukońez.:1 11·
'.\.1-eczem D~·nnmo KijÓ\\' - Guri·
li:;topadz.:e 1089 r. Lo-;owan:e g ;:t:;:
ja Lanczt?huti (2:11 zakończ.·l:v s'ę
el immaC'yinych - 12.1 2. br.
m'str1-0stwa ZSR.R w ptłce no:ż'nej.
P:<>trko11ioe o:lby·t się m'ę P<> raz. I I. tyt ul, i11 istrY1h·"ki '7..dodzvna•rodowy 111ŁC7 zapa~n:cz.y w hvl i piłkarze Spartaka M() kwa ~tylu klasycznym. w !ttó.;:y:n P:otr · 42 pkt. w 20 mec?..ach.
Wicemicovia pokonata Etropole 7 :2.
st~z"m 7ost3l
Dn'e?r
DniepTOZ lotniska \" Atenach wystar- P •etrowsk - 36 pkt..
11 trzeci~
tował ka.nadyjski
„Jet'' z trzema mieisce za;Rl
:7.alg-:ris Wilno Ekstraklasę
górnicz.ym i lampka:11i. w których 36 okt.
opusze7.ają
płonął o1imp!jskl
<>«:ie11. z1palony CSKS 7'.foskwa i Gvri la Lanczchuw starożytnei Oi impi:.
Ssmolot ti. 11· ich mieisce l'.(rać będą Oz.erp,odąża
Odessa
do St. Jofrns
i Lokomoti•w
w Nowej nomol"'c
Moskwa.
FunlandH.

w

~h mistrzostw
piłce nożnej P<J1ZOSta'lio

w

SKRÓCIE

I

I

- Dwa lata temu 1lan 1a.nitarn1 kra.ju był krytyczny, dzU
jest jui nieco lepiej, ale i ta,k
droga do spełnienia oczekiwań
1poleC11nych pod tym względem
Jest jeszcze daleka - stwierdził podczas wczorajszej konferencji w Biurze Prasowym
Rządu wiceminister zdrowia. i
opiekł społecznej prof. JERZY
BOIQ' CZAK.
W drugim etapie tegoroc.z.n~j akcji „Posesja" wzięło u~at· l~ ty•.
przedstawicieli cóżnych służb, które 11k0111trolowaly ok. 7-0 proc. obiekt6w i tereinów \V całe' Polsce.
W sto.su.n:h-u do pierw.!zego etapu
(kwiecień maj), kar i uwag
było o 46 proc. mniej. Udało s·lę
m. m. zldkwidować setki dzl!k:ich
wysypisk śmieci, a do końca tego
roku planuje liię wyeliminO\vanie
ta.kich miejsc z wszy&tkich lasów
i parków illar<>dowych. Wciąt bru·
dno jest jednak :na szlakach turysty=ych, na terenie obiektów
przemygłowych, handlowych i uslugowycll. Kontrole w spóldzielniach
mleczarskkh doprowadziły do zamknięcia
wielu linii technologiCL·
ny·ch produkujq,cych śmietanę. se·
ry i mleko. Okręgowy Uru,d Miar
w Lodzi nakazał zwolnić ze st.a-

•\V

0

a

Polonia - ŁKS 12:2

Lider surowym egzaminatorem
ho-I

~d kdlkoma t)'godniami
LKS pNJegrali
wyjazdowy
mecz w Tychaoh aż 1:19. Jest to
jak na rarz,ie najwYi;s.za pora.ii.ka
1007.ian w mec7.0ach o mi.5traow·
s.kie punkity w ekstraklasie. Wów
czas jeónak LKS dopiero ,.:zbierał" &iły do piet"\vsroligowej batal ii.
Ostatnio ~ają corez lepiej, cze·
~ dowod~ już „prz;'lZlv.·oite" wynikli uzyskiiwane z czołówką pierw
sz.oHgowei taibeli. Ale nie dotycz.y
to lidera. Wczoraj Polonia Bytom
odp11awiła h1>keistów LKS „dwuey
frówką.". Lodz;ian~e przegrali
na
lodowisku w Bytomiu
aż 2:12.
Bramki dla LKS uz.yskali:
Wit
czak i Przybysz. Natomiast w 7,espole Polonii
cztery gol"' zdobyl
Stebnicki, PO dwa Sikorski,
Swoboda i Christ, <>ra•z po jednym
Kuźnieclow i Goliński.
keiści

o

Czołówka

W Sosnowcu tamtejsze ~ębie
z Podłla.lem Nowy Talt'g
3:5. „Góra.le''
z Nowego Tarrgu
widoczruie wz.ię1i s<>bie do 1erca
ostatnie telewizyjne pola.jam.ki bylego !eh trener.a. W. Ziętaey.
NaJ>rzód Janów nie chce stracić
k.ontaiktu z C7.!0lówką i pok.ona! berL
trudu rui. wła&nym loozi4'
Uni.ę
Oświęcim 8:3.
Drugi, obok meczu w By:tom~u
dwucyfrlov<.'Y
wynik 'Padł w Ty·
cha.eh. gdzie miej•soowi „gómic)'."
ro.z.gromili ,.sboczn<iowców" z Gdanska 10:1. HO'keiśc' GKS Katowice
prz~gral i w Krako\1ł'i.<tt 4 :5. .
W tabeli po rundzie rewa.n>zowej,
nadal n& czele Pi;ilonia, która wypm;edz·a o 10 pkt. Napl'zód i o 13
pkt. GKS Tychy.
.
LKS ciągle na ostatnim !111,eJ8;6'1,
ze stratą. 3 pkt. do Unii Oswii;:e1m.
(ww)
p~ziegralo

wkomplecie o 650 tys. zl na nagrody

11 llhlwaków na starcie zawodDw
,

,

lnter-Polcomu"

1

Tradycyjnie jut w listopadz· e odbywają. się w Lodzi ogólno?ol·
skie zawody ply\vackie o pLlchar;v i nagrody ufundowane przez łodz
ką. c!etegahm: r.ib:" P:·r.cmysłowo-H andlowej „Inter-Polcom".
W t.rzeciej edycji tej impl'cz:v.
która. odbędz : e się w sobotę (21
bm .) na pływalni łódzkiego Startu wystąpi lOG najlepszych plywaezck i plywaków naszego kraju.
Orga.n:za torzy przygotowal:. obok
tradycyjnych pucharów . także medale oraz \\·artośc·owe nagrody Cm.
I.n. radioma11netofonv f rmy .. Sanyo") . warto5ci 6'if1 tys zl Przv'Padna =e 40 n>i1epszvm. soośród
zawodników startujących w 12 konkurencjach.

(Stal Szczecin), który uchodzi za
faworyta
tegorocznej
imprezy.
Wśród kandydatek do Z\yycięsiwa
typuje się 11• pie!'wszyrrl rz.ędzi e
rewela(t)'jnie spisujacą się w tym
sezonie Beatę Kaszubę (Warta Poz-

Posiedzenie
Komitetu
Ministrów
Obrony

I
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pięć

otrzymało

„trójkę"

Profesor STEFANIA
SKWAR·
czylQ'sKA wyjbiitmy teoretyk llitera.Wil'Y, tea.f/llC>log. wspanWy pedagog - u,kończyła 85 lat. Jej
twórcr.e ż;yde g'lęboko
związane
jest z l'.Jodil'Ji!\. z ~57JtStowanłem jej
obl:iiez& naukowegio,
z !['()17JW<>jem
Uniwersytetu Lód-zkiego.
Z o~i! urod'ziin słowa. glębo
k.!.eg,o srz:.acunlru, U7..rlania dla na.urowych I pedagogicznych
dokonań, ż;ye2lenia !!'.drowi.a i wszelkiej
pomyśln()ści
pn.eka.ml Jubilatce

Osiem osób zminęlo. a 49 za.stal<> rannych w wyll1iku wa,k mię
dzy ugrupowaniami
pa.rty.zantów
Pi1Iesty1iskich. Naser-owskiej Organii.a-cH Ludowej i milicji A. IAL, do
któeych dos~o w poniedz,ialek w
rejonie obC>zów
palestyń k'.ch, w
pobliżu Sa.j<iy. na. południu Libanu.
Do naijbardz.:eJ

zaciętych

starć

Mial.i&·tf)[" ~? następujące d.a.ne:
O liile w 1984 roku wyprodukowano 1.418 milionów dekalitrów win
i wódek, to w ubieglYlffi, 813 mln
czyili prawie dW'lllkrotnie
mniej.
Spofycie na. jednegio miesZkia.ńca.
w J>I7Je'lic:zeniu na ceysty allrohol
mmiejszyiło się z 8.4 do 4,4 liitroa.
Według
danych
mini8tenstwa
:rxkowia. ZSRR, po raa: p•ierwszy w
ciągu dwóch mi:nionych dziesięcio
leci l'Lllll!1iej1sz;yla. !il: stopa Zi;!;()ID.ÓW
wśród

ludności.

Wyiraźnie

spadła

liC7iba l)or7.est~s~w pop·el!nianych 'v
stanie lllietirneźwym. Tak np„ w
piorówna.niu z 1984 r. 0 37 proc.
zmniejseyła się licz.ba WYPa.d.ków
na droitaieh. sPowodowamych prze.z
pijanych kierowców. Jednak.Ze dwa
lata, które upłynęły od ll"07.IPOC7lęcia
wa1ki rr; pijaństwem i ialkooholi!Lmem. są tz;byt k11ótkim ok!resem d<>
przezwycięilenia
oz.akornenionyoh
pI7<Y!ZJWycza.jeń stwierd'Da. młnł
ster.
Za clów1ne zacirożen.l.e !M,a, klunl'tl
actyallkoholowegio minis·t er u1wata
pędzenie bimbru. W oi~u 9 mi.es.ięcy br. do odp·owied7Jialności karnej i .adminl!tT.acyjnej
w kraJ·u
pooiąg.n'ieto piięć razy więcej osób
produk!u]ąoeych bimbe!". niż w 1985
roku.

W zwia2Jw.
,; zaniepokojeniem
czytelnikóv.· <') młode
pokolenie.
Aleksandr Wlasow stwierdza, że
p.racownicy
mille.ii
poświęca.ja
s:zcze~ó1ną uwagę ml<><lz.ieży, MSW
ZSRR jest
jednym :z 1!13.lożycie!i
FundaC'ji Dziecka ZSRR. Jednym 2
zacl!ań tego funduszu i<"st wychowywanie 'Z.drowęizo pokolenia praktykującem 7.asadę

trzeź\.\-ości

niewielką

sz)l'bkością,

~ykując

się

do startu. Pieniądze
znajdowały
siti w pr:z:edzia!e bagat.o<wym .,,, juto\vych ~dl.

rze"

(rs) ·

Spotkanie gospodarzy województwa
z biskupem pomocniczym
archidiecezji warszawskiej
l\ bm. w Skierniewicach odby- ! gadnlenia zmierzające do i ntegralo .się spol!kanie I sekretarza KW cji społeczeństwa regionu skiernie·
PZPR Leszka. Millera. i woje- wickiego wyrażając wspólną tras·
wody skierniewickiego
Kazi- kę o sprawy dnia dzisiejszego i
mierza Borczyka z biskupem Ma- pomyślne rozwiązanie problemów
rianem .pusiem
wikariuszem najbliższej p:-zyszlości. Omówiono
generalnym.
biskupem pomocni- sprawy związane z II etap.em reczym arebidiece-.zji waTszaW&kiej.
formy gospodarczej.
Omówiono sytuację spoleczno-gospodal"CUl województwa ora:i. wymieniono poglądy na. niektóre, bieżące problemy z dzied:z:iiny stosunków państwo Kościół w wojewódllt>wle. Porus:z:ono takie z;a.

Nagroda

B. Jelcyn
w szpitalu

dla polskiego
filmu

15· żołnierzy

24 ca.r•o "'!J

zginęło

w wypadku

CZSBM przeciwko konkurencji
wbudownictwie mieszkaniowym

Zuchwała ·kradzież
Nie zidentyfikowani złodzieje dokona.li zuchwalej kradzieży miliona dolarów z pokładu startującego
w Innsbrucku !ainolotu rejsowego
- poinfomi.owala we wtorek policja austriacka.
Kradzież nMtąpila w momencie,
kiedy ~amolot k(>lowal po ziem1 :z;

życzeń.

Dodajmy jeszcze. że Wy<lawnictwo Lód!Zikie przygotowuje
się
właśnie do w.?Jnowien1a Jej dzfola
- fundamenta•l neg.o dla f.ilologów
- „Wstę.pu d'<> na<Ukl o l iteratu-

.Odpowiadając na pytania dziennikarzy we wtorek na konferencji
prasowej w Mos.kwie. prz2dstawiciel radi:ieckiego MSZ .{urij Grie·
m ickich poinformov.·at, że b. I sekretarz Moskiewski€'go Komitetu
Miejskiego KPZR Boris Jelcyn z.achorowal i przebywa na leczeniu w
szpitalu. Griemickich zde mentował
W hisz,pańskim m1esc:ia Huesca jednocześnie pogłoski jakoby Jelzakończy! slę 15 Mi'~zynarodowy
cyn miuł 1..awał serca, wyjaśnfając,
Festiwal Filmów Krótkometrażo że powodem hospitalizacji
była
wych. \V§ród laut1eató\V znalazł się chwilowa niewydolność krąż::nia.
m.in. polski film „Sunsa dla dzie- Sta.n zdro1Yia Borisa Jelcyna, powcząt" według scenariusza i w re\l:iedzial - n:e budzi obaw.
:i:yserii Pawła WQJdana . .ze 1..djęcia
mi Bogdana S tachu!\'lklego. Jury
festiwalu J>rzyz.nalo temu filmowi
trzecią nagrodę specjalni\ „Brą
z.broinych między partyzan tam: pa- zowpgo tancerza".
lestyńskimi i ich dotychcu-sowymi
so.iusz.ni·kami z sunnfokiej Na.seOCHRO:'\\'\ ZABYTKOW ntusi sta~
row kie.i Organizacji Ludow-ej do~i'l obowiązkiem ich
i<laścicieli
I
uzytkowllików .._ !itwierllzono 17 bm.
szJ·o w pobliżu obo1'lu uchodźców
na posiedze11iu ' ze polu
·ochrony
pale.•tyńskich A.in el..J!ilweh.
~a
dziedzictwa kulturalnego NarottoweJ
pr-z;edmieścia.ch Sajdy dosz.lo rówRady Kultury.
nież do starć miedzy 'Partyzantami
KOl\UTET DS. POLITYCZlli-YCH I
palestyńsikim!, broniącymi dostępn.1
BEZPIECZEJQSTWA
Zgromadzenia
do o'bo!zów uchodźców i odd7Jia1.ami
Ogólnego NZ przyjął rezolucję zwraszydckiej m ilicji AMAL.
cającą się do
wszystkich państw o
działania na r-zecz pokojowego wy.
korzystywania kosmosu t
zapobieżenia wyśclgo~i
zbrojeń w prze15 żiomierzy. i policjantów fili- strzeni kosmicznej.
JAK PODALY AG&VCJE ZACHOpjń'skilch poni<>slo
sm1erc w wypadku dro~wym, do którego do- DNIE, na odbywającym się za zamOn\.awi.aja,c spraiwę efektywności szlo w pobliżu miejscowości San- k;niętymi drzwiami w Paryżu spotkaróżnych środków leczenia lud21i tz ta An.a. w prowincji Pampanga, w niu czołowych przedstawicieli świa
ta finansowego 24 krajów
zachod·
alkohoHzmu A. WlMOw
wyira:nll od1egJ!ości 60 km oa
północ od nich, zrzeszonych
Organizacji na
prz.ekonani·e, Zie tn.eba i·ntensyw- Miaatilli. Jak '(lłOl.i111f\o<rmowaly wladre, Rzecz Współpracy w
Gospodarczej
I
nie rO!lls:oo=ać :sieć lec::r.enia, w tym ci ężaa:16V1-1ka wi():ząca :&ollnierzy wpa- Rozwoju (OECD), opublikowano raopart.ego na l'O'Zlrachun'ku goosipo- dła w poś'li.zlg i wy.wróciła.
port,
z
którego
wynika,
że
tempo
się.
wzrostu gospodarczego spadnie na
darczym.
W ~tl'ku byJ.i rowmiet ranni.
Zachodzie w roku bieil\cym o około o,s proc.
KOLEJNA, TRZECIA JUŻ
sesja
specJaJ:pa Zgromadzenia OgóJne11ro
Narodów Zjednoczonych na
te at
rozbrojenia odbędzie się w nowoj .... rskleJ siedzibie ONZ w
dniach o4
31 maja do 25 czerwca 1988 roku.
W t'ONIEDZIALEK na torurrj
łl
sesji Zgromadzenia Ogólnego Na·
rodów Zjednoczony~ rozpoczęto oeMimo n.i«..W)'lkle trudnej &y•tua.cji 1-0dle.n.i.a:ru II eta.pu ireformy gos~ bate na temat Wysp Malwińskich w budowni-ctw•i.e mi.eS%lkamiowym, dairc:zej preforuj4cej m. tn. rz:.clrową Falklandzkich, terytorium koloniał•
nego Wlelkle.J Brytanii, do którego
~i61U.jący
111im 'urzędrucy nle 1ą konilruirenc.Ję.
roszczenia wysuwa Argentyna.
w 1nterel!OW'ani ini.c}atywam}, kltó·
JEDNA
Z
NAJWIĘKSZYCH
re mogłyby pr1Jelamać ismi:ejący
SZWEDZKICH OFICYN wydawniczych
iQJ'Palł.
„Forum" wydała w przekładzie na
język szwedzki książkę 11.Uchalla Gor- Swiadci..y o tym rewiz.l.a wy,stobaczowa „Przebudowa i nowe my~lenle dla naszego kraJLt i całego
sowana
?:
ini.c.ta.tYJWY
Oeaswiata". Prezentacja książki odbyła
l·Nllneg-o Ziwiąlllku Spó.ł&iel'Ili· Biu·
się we wtorek w 57.tokholmie.
dowalictwa. Mie.!l:zka<Iliowegio przez
W
CZWARTKOVl'EJ
(19
Blll.)
Naczelną Rad~ Spó:td:l.delozą pru„RZECZYPOSPOLITEJ"
,
w dodatku
Ol"ga.nizatorzy .kampanii przedwy- „Reforma
cirv;fko decy21jli Sądu Rejonowego w
gospodarcza"
opublikowamurzyńgkiego ne zostaną materiały dyskqsyJne
Ploolru. kotó.ry
- WPl'elWI opiniom lborczej czołowego
sta·
OZSBM - 'POO•tallJOWil :zJa'l"ejie.."lll'o- <hialacza społecz.:neg<> Je&e Jaokoo- nowiące próbę analizy 5 zczegorowycn
wać w tym mieście wla~ościow1t na zwrócili się do władz; .z żąda r?ZWil\zań zadań ujętych w
projek~dzie1nh~ ml~k.ani.1C1Wą
„:Bud<>- niem iniEW\lłocmego podjęcia środ cie programu realizacyjnego n et.apu
ków dl.a. zapewnienia mu bezpie- reformy.
wifllllt".
W P01'"'1EDZIALEK, delegacja ra·
czeństwa. Podstawą tego wniosku
dzieckicb specjalistów przebywa)acycb
Zlllod.n.ie :rie &taf].<>'"-'i.6'kiiem N.aczeł są d0111iesieni.'!. o przygotowaniach w RFN, zwieclzila zakl~d do 111szczenej Rady Spół.di'llielcuj„. uroi.e«lie do zamachu 'Ila Jacksona. FBI u- nla broni
chcmlcruej Bundeswehry
nowej spótd'Lieln! • zmniejszył.oby zyskało informację. że jedno z u- w Monastyrze.
grupowań organizacji rasistowskiej
&.ll8J1Se w zaklresi e reallzaoeji d'liaWOJEWODA GORZOWSKI
w &tanie Polu- cił się do Polskiej Akademii zwró1ań statutowych
już 1..ftnieja_cych Ku-Klux-Klan
Nauk
S'Pól!dziel:ni mies21k.a.niowych m. dn. dniowa Karolbna przygotowalo.plan o przeprowac!L.enie badań dotyczac:vch
w uz.y.skJ.wan.iu kredytów. terenów, zamordowania polityka. który ubie- możliwości najbardziej racjonalnego
ga się o nominację Partii Demo• \VYkorzyslanla Międzyrzeckiego Rejoa także iprzydzialów
materiałów
kratycznej na kandydata do urzę nu Umocnion„go (podziemnych rorbudow1a·nych„."
tvflkacjl ponientlecklch) dla potrzeb
du pr~ydenta .
Celem zamachu społeczno-gospodarcz~·ch
reg!onu I
mialo być sprowokowanie rozru- kraju.
Roz.p.at.ruii'.\CY
ów wn,iosek Sa,d chów rasowych.
Opr. kp
WolewódZilt'i w Plocku odrz.ucit r~
w!z.Je .stwierdzając. iż nie tya1ro ------------------~~~ -~-,·-nie p<><iziela <>baw wlaidZJ centralnych spóld2.iielczości
mieszkaniowej. lecz uz.naje i·ch ia!'gumentacje
za spnzieczne z podstawowymi zaI. Godz. 6.30.
Al. Włókniarzy I. Godz. 17.05. Ul. Zawiszy 7. Jaul. Lutomierska. Ignacy D„ Jat 7ł cek S. i Sławomir K. wpadli pod
wszedł na jezdnię przy czerwonym
„Fiata". Obaj doznali ogólnych
oświetle l wpadł pod „Fiata 125 P"·
bra:iei1 ciała.
Pieszy domał złamania podudzia.
I. Godz. 17.10. Ul. Rudzka - ut.
..ł. Godz. 12.35.
Ul.
Brzezlfiska, Farna. Na skutelc złamania pantoGdy jedna ze i;tewardes zauwagrafu
tran1waju linii 2G przez pół
Joanna S·. , lat 10, wbiegła na jezontę
żyła, że drzwi od przedi:i.ału bagaI wpadła pod „Wartburga". Dzlew- torej god?:iny nie lmrsowaty tramwa•
je
do
Pabianic.
żowego 1ą otiwarte,
natychmiast C:zYJlk& doznała ogólnych pottuczetl.
pr:i.erwano manewr startowy. Kie·
A Godz. 18.15. Ul. Limanowskiego
A Godz. lł.SO. Zgierz, ul. Lelewedy jednaik pr.eybyta ~kipa. techniprzy ul. Pułaskiego. Barbara T. lat
ków, by dokonać imspe.kcji amolo- la. Spłonął samochód „żuk". Przy· 37
została potrącona przez tramwaj
CzYJll\
pożaru było zwarcte w Jnsta·
tu, oka.za.Io .się, że drzwi są pono- lacjl elektrycznej.
linii 44 /5. Piesza doznała ogólnych
wrue rzamlmtęte.
potluczeń.
Samolot wysta,rtował do Wiedrua
A God:i;.
Ul. Promidskiego.
,l Godz. 19.00. Ul.
Obywatelska
zgo$\1e • roa:kladem
I dopiero Gabriela P„lł.łłl.
lat lS, Wbiegła
na 101. Nietrzeźwy Lech w. wpadł pod
tam, pod~ rozladtmtlru stwierdillO- JeEdnl• l wpadła pod „Skodę".
Pie· autobus Unii 55/1. Pieszy doznał urano brak pieinięd't.Y.
111a domaJa OCólnyeb poduczę6.
!a głowy.
:&I. Co

Walka z alkoholizmem w ZSRR

Odpowiadając na. listy czy,telników, opul)J.ikowane w „Pr.awdzie",
m indster
SJ>r&W
wewini:;tnmych
ZSRR Alekisainda' Wł.arow wskaaJał
na poo;yty1wne i rzaJLl!\viaiżalne =iia·
ny w wal<0e ar; 1li.iaństwem i! alkohoollil2mem.

mlllli.siter ku[ twry I 1:zzbu1kll - Aleksamier Kraiwczu.k.
Pani Profesor i w nas:z.ej red.alkcM ma swoich \VY'Chowanków. Z
tym wię.ko.>-zą więc radością odnotowujemy Jej §Więto, P't'Zylącmj.ąc
się d<0 słów szacunku i gorących

Skiermew ickie

• •
Walki w reJon1e
obozów palestyńskich·

nań).

Co
na
to
pozostali
uczestnil'y
sobotnich
zawodów'!
Na słupkach startowych staną niem~ w komplecie wszyscy najlepsi
J medaliści MP i uczestnicy ME.
Wśród nich „amerykani&": łodzia·
nin - Marek Izydorczyk, Toma.Sz
Przypomnijmy·: w pierwszych za- Gawroński oraz olimpijczY'k z ~o
wod-rh P.!ówne na!lrocly przypad- s-kwy - Z. Ja.nu,szkiewicz. Rywały Allc~i Pęcza.k (Astoria Bycl-tl'zacja zapowiada się wiec niez;wygoszcz) i łodzian'nowi. który star- "kle interesuiąco. Za11raszają.e symtuje obecn' e w barwach Sląska · patyków pfywa.nia na. ul. Julia.Wrocław Dariuszowi Andrzej- . nowską, lJrzypominamy, te pierwsze
czakowi. Przed rokiem triumfowali konkurencje rozP<1c7Jllą się o godz.
na nlywal1ni Startu Dorota. Chylak 16. Wstęp na zawody - woln:v..
(Polonia W-wa) i Darłus• Jany~a
(wrób)

dzieścia

(m. in. suwalskie, siedleckie i piotrkow; ~e), a szesnaście „czwórkę" wśród nich :imalazly się
łódzkie, skliemiewiok:ie i katowic·
kle. Ocen bardro dobrych nie wystawiono!
N:a uwagę
za$!uguje
jeszcze
w.z.mia.nita o syituacji w ilobkaoeh.
OT:Z:edsz'kolach d L5zkolach. Otót
prawie polowa tych obielctów nie
spełnia minimum sanitarnego.
Pode7.a! konferencji prasowej inie
zabrakło pytań. dotyc:i.~cych z.aopa·
trzenia w środk1 sanitarne. Według
za'l)ewnień min. J. BofJCZ&ka, 11Y·
W ootatniej de.kaidzie listopada tuacja w tel d.ZJi.edzi;nie ma się po1987 r. w stolicy
Socjalistycz'Ilej prawić. Dotyczy to takte prezerRepubliki Rumu'Ilii - Bukaresl'lcie w:atyw. ~órych w tym roku bę
odbędzie się kolejne
p<0.siedZJeąlie d:r.ie pcmad 30 m1n. a w · roku 'PrzyKomtltetu Ministrów Obrony państw szłym ilość ta zo>hn!e oodwoio·
-stron Układu Wars:iiaw•skieg'O.
na.
W. MIECZKOWSKI

•

•

·nowiska. kierownika. piekat1ni „GS"
w Lutomiersku.
- Jednak najwięcej .zastrr..eżeń powiedział mi.n. J. Bończak budzi .stan sanitarny pub1icz.nych ubiltacji, :r; których połowa wprost
przeraża •Wym wyglądem.
Dzięki
wielu wysilkom shlllb
kontrolnych zmniejszyła się w oatatnlm cżasie liczba zatruć pokarmowych, z których polowa 111a1tępuje w d()ł?!Ach pry·w atnych. A1e
oo to .znaezy mn.~ej r.atruć, skoro
Pa:ń.siwowa
Inspekcja
Sanitarna
wyatawila
ocenę
niedostateczną
prawie połowie ~kontrolowanych
obiektów
zbiorowego
:tywienia,
sklepów spoż)'W<:eych , targowisk
itp.
- Skutki
pozytywJle
naszych
d:cialań - skomentował wynik kontroM J. Bończak sa. krotkotrwale, co świadczy o braku za·
miłowania do czystości l porządku
wśród części społeczeństwa. Koszty
społeczne brudu w naS?.ym kraju
szacujemy na 15 mld zł.
A jak przedstawia się wobec tego klasyfika.cja sanitarna województw w Polsce? Ocenę niedostatecz.."1ą wy.stawiono ośmiu woje·
wódxtwom (m. in. z.ielonogót1skie,
wlocławskde i tarnobrzeskie), dwa-

Skwarczyńskiej

Groźba

zamachu
na J. Jacksona

na lotnisku
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Referat Biura Politycznego Komitetu Centralnego na VI Plenum
- Wilm-aczamy w nowy etap 110Cjali.&tycznej odnOW7• .Je,t doąch
c.zasowy dorobek i zdobyte do.Vwładozenl& um<lltliw.l&j' dMze, r&dylk.ałne I konsetkwenitne działania. Po.Iakich probl«Dów ni• da ale
skut.ecmle ro21Wiązać metodą małych kroków ani poło~an7111t ati"odkaml. Dojrzały waruniki do zasadnicze.go prąspieszenta przemian.
Paprrz:esta.nle llla dotych<:zM!owy·ch groziłoby zastojem, a nawet re&r;esem. Dojście do tych w.tlliosków jest z.godne z lpeologią, z potw1erdronymi w praktyce inicjatywami nas:r.ej pail'lbLi. To bowiem
partia jest pvomotorem ref-O'mly gos;podar.czej, idei porozumienia
narodowego, rozwoju demokracji ~ samorządności. Procesy te opieramy na niep.odważalnym dorobku socjalistycznych przeobrażeń
Polski, na ·wszystkim, co !;prawdzilo się w jej r02Jwoju. P<>ddaliśmy
zarazem surowej krytyce błędy i niepowodzenia, odstępstwa od
zasad !Socjalizmu. Z ich oceny wyciągnęliśmy trwale wnioski;
- Od X Zjazdu !Partii mija ipóltora coku. Uczyllliono w tym cz.asie niemalo. Można jecfua<k było więoej. Tempo i z.akrer VV'iPfoWadzainia w żyde zjazdowych decyzji nie mogą zadowolić. Poczęły
.słabnąć pozytyWne tendencje pierwszych pol\lryzY$()wych llllt. Oczek! waniom związanym .:z II etaa>em l'e!ormy towu.:zyszy l1Lny krytycymn wobec praktyt.kii gOSi>Qdarowa!llia oraz .toeowainych metod pokooy·wan1a trudności. !"ójść głębiej i da.lej l!l&k.uuje równic d-Otyehcza.sowy za1kres 2l!l1La.n w obszarze demokncj.1 1 pra~dno
kl. Przemiany poldtycmi.e l'tulą 1ię pełinowartościowym . dorobkilem
odoowy, gdy zwiększy się wydatnie identyfi<kacja apołeczeństwa z
wybranymi pe.zez siebie origanami przec:lstaiw1ciel6klmi. Gdy klasa
robotllllcza., 1'udzie pracy będą p~ainl, ż-e ich interay
&kut-ecznie reprezentowaine !!'la co dz.1eń przea rady nairodowe, 5amOrządy, związki zawodowe;
- Nowa perspektywa socjalizmu otwiera azansę, aby naez ustróJ
był systemem zarówno sprawiedliwym, demokratycznym, jak 1 wysoce sprawnym, dobrze zorganizowanym, efektywnym. Głównym ogniwem . jest radykalizacja reformy gospodarczej, za.pewnie.nie. aby
ekonomiczne mechanizmy mogły oddzialywa6 nie połowicznie, lecz
• pel~ mocą. Ska.la załoŻO'D.ych zmian W1111&ga, by apołeeseństwo
uznało je za własny, świadomie przyJęłJ Jn'OJl'am. Z ~ myśl~ opowiedzieliśmy się za przeprowa.d11eniem „ól.nonaro4owe10 referendum. Rozstnygnie omo o tempie odinOWJ' I o peraipekływacb rozwoJo kraju, o możliwościach poprawy wanndt6w bela;
- Stosując <>gó1ne zasady i praiwlkilowoścl budownictwa aocjailistycznego, tworzymy wł.as.ny, polski model tycia liPQłecznego, gospodarczego i rpoldtyczne,go. Potil.lta. jest ·tym ailniejna_ bardziej sprawiedliwa i suwerenna, mi więcej w nie) aocjalimiu. Sotjali:mn tym peł.nlejs.z.y, bogaitszy, im le:piej naWiią,zuje do pol&<kich warunków, im głębiej wyraża wolę i dąien1A
epołeczeństwa;
- Uznaliśmy na IX i z całą moc<\ potwterdz!JUmy na X Zjeild:zie
te podstawą socjalistycznej odnowy muat być ro"ZW6j demoklracji i
porozumienia ~rodowego. Pralktyb poświadcza szczerość i owocnooć tej ldinid. Realizowaliśmy ją jednak w warunkach os!.T)'ch .zagrożeń g>ospodarayc'h i utt".zymującej si~ wand poli<tycznej. Obecna
sytuacja po.zwala ii wymaga, aby poddać analizie iinstrumenty i sposoby sprawowania władzy, aby elimJnować to, co ogra.nioz.a .społecz
ną aktywność, a umacnfać to, co wy.zwala energię, wzbogaca więzi
społeczne, rozszerza. zaikres woln<>Ści politycznych. sp.rzyja poczuciu
świad()!!Ilej dyscypliny. Musiffiy 'P(>Stawić mocniej na 111Póin<>Ść praw
i obow.ią?Jków obywaite1a;
- Wobec nowych warunków i potrzeb musimy IDAftl! państwo umacniać i podnosić jego autorytet, dokeinująo .zarazem głębokiego
przewartościowania wyobrażeń o roll I sposobie fun'kejonowania jego organów. Potrzebą dnia staje się dziś likwidacja na.dmiM'U prawnych &grailliczeń i administracyjnych ingerencji, zawf'h.Jąeyeh pole politycznej, społecznej i gospodarczej aktywności obywatelskiej;
- Przed miesiącem Sejm zatwierdził program U]ll"OSZC"'..enLa struktury oraz zmiany fUnkcji nacrelnych i centra1nych or.g.a.nów administracji państwowej. Są to zmiany głębokie, daleko idące. Spowodują n_ie tylkQ ograniczenie liczby resortów .I aparatu urzędni
czego, lecz także jak~iowe przeobrażenia.
W nowym układzie
funkcjonalnym resorty· uwo1n:one <>d codzien.nego, bezpośredniego
zarządzania, muszą skupić się na :11asadnlczych kwestiach polity<ki

s'

naszeco

państwa;

Zasadniczy nurt procesów demokratyizacjł to r021Wój samorząd
socjallstycznej. Pow~nna ona l'Ozwijać się i pogłębiać w cabogactwie form, a przede wszystkim na płaszczyznach masowych - w systemie p.rzedstawlcjelskim, w samorządacll pracow.n~
czyC'h i samorządach mieszkańców, w ruchu związkowym i mło
dzieżowym, w spóldz'.el.czości. w organach społecznej k-0111trol!, zwlaazcza inspekcji robotniczo-chłopskiej.
- Podstawowe ogniwo samorządu E.polecznego to rady narodowe
wszystkich szczebli. Zgodnie z intencją wy.rażoną dobitnie na X
Zjeździe zmierzamy do istotnego ro.zsz.erzenia Ich uprawnień. Wzrost
samodzieln<>Ści rad powinien doprowadzić przede wszy&~k:lm do pobudzenia inicjatyw spoiecznych oraz do .rozwoju, zwłaszcza ekonomicznych, funkcji władzy loka1nej po to, by peł.n.iej wykorzystać
miejscowe zasoby i lepiej zaspokajać potrzeby mieszkańców województw, gmin i miast;
- Rozszerzenie ekonomicznych u.p.rawnień rad można by przeprowadzić w dwóch etapach. W pierwszym należałoby wzmocnić
potencjał gospodar>ki terenowej poprzez przekazanie radom narodowym części przedsiębiorstw, w st·osunku do których orgMam! założ: ·~ielskimi byli dotychczas ministrowie;
- W drugim etapie trzeba będzie stworzyć ustawowe ramy wła
sności komunalnej. Powstaje konieczność nadania radom na.rodowym osobowości prawnej która stalaby się gwarancją ich podlniotowośc: ekonomicznej. rozszerzałaby pole dla Inicjatyw go.!!.podarczych. społeczności lokalnych;
- Partia przywiązuje wielka, wagę do dalszeJ demokratyzacji systemu wyborczego. Uważamy, iż zmiany w ordynacji do rad narodowych powinny zostać wprowadzone jeszcze przed na.jbliłszyml
wyborami. Nowelizacja ta powinna zmierzać do zwiększenia wpływu
obywateli na wszystkie fazy procesu wyborczego. Sądzimy, że do
wysuwainia kandydatów na radnych na.Idy uprawnić również ir:ebrania przedwyborcze. Kandydaci powinni otrzymać równe uanse
wyboru. W związku z tym należałoby zrezygnować z dotychczasowej preferencji dla kandydatów zamiesz zonych na pierwS2:YCh pozycjach list wyborczych;
- Polska to kraj bogaty w organizacje społeczne.
- Jest ich prawie 70 tysięcy. Ponad 400 z n.kh ma .zasięg ogólnopolski. Wiele z nich posiada duży dorobek i autorytet społeczny,
wypełnia nie2lwykle pożyteczne zadania. Jednakże struktura I funkcje części istniejących stowarzyszeń częstokroć nie nadążają za biegiem czasu i nowymi potrzebami. Nic nie powinno stać na przeszkodzie powstawaniu różnorodnych stowarzys2leń, którycll cele bę
dą zgodne z konstytucją, a działalność ińie naruszy ustawowego porządku prawnego. Należy możliwie szybko zakończyć prace nad
nowym prawem o stowarzyszeniach. P<rzy.gotowywana ustawa po·
winna uprościć procedurę powstawania stowarzyszeń, sprowadzić a<lministracyj.ną ingerencję przy ich tworzeniu do ustalania zgodno.ści celów z praw.nooolityCZinym porządlkiem ustrojowym, a kontr-ole
ich dzia!alności - do oceny przestrzegania norm prawa oraz wła
snego statutu. Decyzje o odmowie rejestracji, zawieszeniu lub 1'07.wiązaniu stowa•rzyszeń powinny być zaskarżalne do są<lów;
- Jesteśmy zdecydowani iść dN>gą rozszerzania praw obywa.telsklcb. Human'styczne cele ustroju socjalistycznego :robowla,zują, by
coraz lepiej zaspokajać rosnące aspiracje, wśród których wielką
rolę od~rywa poczuc' e realnej spr~wiedliwości społecznej, demokracji polity!l'.tncj i podmiot.owości obywatelskiej.
- Gwarancjom praw obywatelskich służy, ugruntowana w ostat•
nich lalach, zasada jawności. Odwrotu nie będzie, próbom jej ograniczania będz ea1y przec:wstawiać się zdecydowanie. Dotyczy to
ro.in. występujących w części władz państwowych a także w niektórych ogniwach partii, oporu wobec krytycznych informacji prasowych. radiowych i telewizyjnych oraz odważnych I ()$<ł.rych dyskusji. Uważamy, że przygotowana w 1981 r. w trybie wszecMtron7
nych konsultacji ustawa o kontroli publikacji I widowisk stanowi
dobrą gwarancję dla woLności słowa. Rwcz w tym, by przieciw.stawiać się wsze~kim przypadkom jej .naruszania, zarówno przez niewłaściwe s·tosowanie jej przepisów, jak I brak odpowiedzlaLności
za słowo;
Dla przyspieszenia procesu umacniania praworządności ()J><>Wi&damy s;ę za:
- Uchwaleniem ustawy o zaSadach twor.zenia prawa, k:tóra pmyez.ynilaby się do hamowania inflacjł a:któw prawnych, zapobiegalaby ich wewnętrznym sprzecznościom oraz umacniala nadnęd.ność
ustaw i uchwal organów przedstawidelskich nad aiktami wykonawczymi;
- Rozszerzeniem kontroli sądowej decyzjd admlnisbracyjnych po·
przez ograniczenie ilości spraw odrębnie i ustawowo zas~ych
dla innego trybu pastępowania;
-
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- Zn1eaieni.em avbitcażu jako •Y.i•temu rozstrz.ygani& eporów mi,;,:dzy jednos1Jkruni i'OSpoda.rczymi i ;przekazaniem jego 'kompetencji
do s(ldowt11~.otwa_powszeclmego lub wydzielonego systemu sądowni
ctwa podlegającego hleraircllicznde Sądowi Najwyżs20Illu;
- Przyspieszeniem podjętych już prac !!'lad, ujmującą w n-0woczesny
sposób prawa i obowiązki obywatela socjalistycznego państwa, re~
formą prawa ·karnego, w tym za przeanalizowaniem celowości utrzymywania &ary śmierci;
- Istotą po~kiego pluralizmu socja1istycznego jest posu.nowanie
motywacji wynikających z różnych .poglądów i światopoglądów, ujawni.anie i ~mjarz.enie rómych interesów, zestawianie ich na plasz.czyźnie dialogu, prz,ekształcanie w motoryczną silę roz..woju i porozumienia dla dobra 111arodu i socjali.stycznej ojczyzny. Jego nieprzekraczalnymi g.ranicami są ;racja stanu PRL i .konstytucyjny porządek u.strojowy;
- Pluralbm w kierowainiu państwem socjad.i&tycrmym wy.rata się
w koald<:yjinym EIP050bie sprawowani& wladzy. W 1<>juuu z ZSL
1 SD oraz przy zwi~ksuniu a;po.łecmio-politya:nej roli awwanyszeń
chrześcijań i tlraliollków św.iedklch;
- Opowiadamy się za rozszerzlllllem różnorodnych form wyraża
nia I obrony odmiennych interesów, poglądów i opinii. Słu:b temu
rozbudowany system instytucji pn:edstawieielskich, samorządu terYtorlalnego i pracowniczego, ruchu zawodowego, młodzlełowero I kobiecego, 11towan:vsze6 i organizacJI apołecznych;
- Respektowanie autentyzmu zróżnicowań ni-ę może być jednak
utożsamiane z „wol!ll2' girl\" .s:IJ poU.tycznych, a w.1ęc z godzeniem
w !Iladrzędne racje państwa, :ii: anarehią, z walką o władzę z an.tyustr.ojowych pozycji;
- Jako syg-natalriu.u Patri<>tycznego Ruchu Odrodzenia Nairodowego partia u~ża. ze za<:howując i umacniając swe dotychczasowe
funkcje, ruch tein mógłby stać się obecnie bard7.iej akityw.nym sojuszni1kiem samorządu terytorialnego, or.ganizacj<i i stow.arzyszeń ~
łecznych, forum wymiany i wzbogacalllia ich d<>Świadczeń,
pełni~
rolę społecmego mediatora w 5'P0raeh pojawiających się w tych obszairach demokracji.
- Insty.tucjona1ny ksztalt pluraHzmu w Polsce to złożony, pod
wieloma wz.ględami 1I1owy problem. wymagający dyskusji, podejmowania wielu prób, gr«nadrenia doświadczeń. Jesteśmy gotowi do
-takich poszukiwań i tym samym sikł<mni rozważyć każdy kon&truktywny ;projekt w tej dztedzilllie. Zdajemy sobie sprawę, że wiele
osób, przejawiając krytycyzm i nieufność do budowni<itwa socjalistycznego oraz pozostając w opozycji do konkretnych rozwiązań
i sposobów działania, kieruje się patriotycznymi pobudkami. Prowadząc z nimi dyskusję, gdy trzeba polemikę, powinniśmy .zna-'
leźć sposób takiego spoleczno-p-0li.tyczneg-0 umiejscowienia w naszym systemie owych sil i środowisk, aby i{!h obywatelska troska
i aktywność przyczyniały się do rnzwiązywania ważnych 'Problemów narodowe.Il;
- Pozytywnych d-0świadczel'i. dostarcza w tej mier.z.e praca Rady
Konsultacyjnej przy przewodniczącym Rady Państwa, początek dzialaLności konwentów oby·watelskich przy przewodniczących WRN, dorobek działających w szerolkim i reprrezentatywnym składzie zespołów .1 ciał doradczych Sejmu i rządu, pojawienie &ię n.a nomialnym rynku prasowym nowych periodyków, przyktady nawiązywania
dialogu między przedstawicielami cacji partii oraz tych środowJsk
opoz.ycyjnych, które szukają wyjścia z jałowego kr:ęgu negacji i bojkotu. Te nowe zjawiska wzbogacają praktykę pluralizmu, tworzą
pożądaną wielopostaciowość i wielobarwność życia publiczmego. Na
dotychczasowych rozwiązaniach n.ie chcemy poprzestać. Dalekie od
wyczerpania są bowiem możliw<>Ści rozszerzania składu różnych ciał
społeczno-poHtyczny·ch i gremiów doradczych o obywateli, którz.y niezależnie od <irientacjl światopoglądowej 1- politycznej mogliby
wnieść konstruktywny wkład w rozwiąllatlie zlożonych problemów
naszego kraju;
- Na drodze pojednania udało się już zrobić wiele. Konsekwentne stosowanie zasady, że „nie jest waźnc, skąd kto przychodzi,
ważne, oo czyni dziś i dokąd zmierza", stworzyło możliwości włą.
ezenia się w życie publiczne milionom członków i wielu działa
czom byłej „Solidarności";
- W ruch .s:polecznego protestu, który x. taką silą ujawnił si~
latem 1980 roku. zaangażowały się w najucz.ciwszych intencjach,
miliony Polaików. Kier-0\vali się przekonaniem „Socjalizm tak
wypaczenia nie". „Solidarności" nie sposób jednak sprowadzić do
wspólnego mianownika, Na XX.I Plenum KC po<Htreśl.aliśmy, że
skupila ona miliony ludzi, k!tórzy ulokowali w niej nadzieje na
oczyszczenie życia z wynaturzeń, na nie:z.będ.ne w Polsce przemiany.
Ale z wielkim potencjałem socjali.styc:z.nel odnowy sąsiadował, i :i.
biegdem czasu zdobywał coraz większy wpływ. potencjał antysocjalistycznej destrukcji;
- Rozumiemy u.ok wywolany •tanem wojennym, emocjonaln• motywy różnorodnych zachowań kontestacyjnych. Zdajemy sobie spraw~ z nieufności i obaw wywoła.nych pamięcią wielu rozczarowań.
Ale dziś, po sbworzeniu tak wielu dowodów konsekwencji w d:ziiele odnowy, aamOlkrytycyzmu w ocenie 111egatywnyoh dośw.iad-OZeń
i gotow.Qści do da.lszych głębokich mnian, mamy mor.a.lne pra.wo oczeltiwać zroz.uml1mia dla celów i motywów dz.iałania naszej partii. Powtarz.amy: sięg111ęliśmy po nadzwyczajne środki, aby zahamować niebezp-ieczny biei wydarzeń. Ale i ijO to, by .s~orzyć wa~'lm
ki przeprowadzenia reform politycz.nych i goS!P<>dallCzych, zbieżnych
przecież z duchem porozumień sierpniowych, z dążeniami milionów
byłych c:z.lonków „SolldM!Ilośc<i". Dziś wydłużamy krok na tej droclze. Wszyscy, którzy aą świadomi ~będności r.eform, mogą i powinni uczestniayć w lc'h kształtowani.i i realizacji;
- Uwatamy też, że z naszej strony nic nie powinno atać na
przesz;kod7Jle głębokim, szczerym rozmowom z tymi działaczami byłej ,,5olidarności", krtórzy nie zasklepili się w kręgu destrukcyjnej
negacji i doceniają wagę socjaMstycznych .reform. Ni.gdy nie .za du•
żo dialogu o tym, oo mimo rómJ1c powinniśmy czynić w&póllllie,
by p.rzyblifyć perspektywę lepszego j'tlitra Polski. Choć prz.eszlość
wielu ludzi podziel.~ła, przy&7.łość powi!llna ich połączyć. Tak nieraz
w d.a:Wlllych i współczesnych dziejach naszego narodu bywało;
- Zdecy.Pow.ainie <>tPOW'iadając Siię za strategią porozumieni.a tillll'Odowego, par.tia nie traci wszakże z pola widzenqa różnycil oeób, girup
i kręgów, które uparcie kontynuują lub podejm1.rją anty.socj-alistyczną grę. Siły antywcjalistya.nej <ipoZycji same uwiklaly 1ię
w
rytualną demagogię odmowy, za kitórą kryje ~ię zarówno politycz•
ne natchnienie oraz materialne u.aiilanie z zewnątrz, jak i brak
konstruktywnego programu, a takźe .zani•k oby·Watel$1de&o roz.są<l•
ku i odpowiechiamości. Jednym :i wymoW!Ilych tego pnyildadów
jest chociaźby sięganie po pozory pacyfizmu, próby wyfttorz)'Wt7walll.ia pokojowych intencji młodego poko~nia do teg.o, aby i<)dzlć w
patriotyczną trady.cję wojskowej słu!by dla obrany franie ojczymy;
- Porozumieniu li)rzyja dziś również Pl'ooet pogłębla:nia badań
i ocen dotyczący<:h nasz.ej histoml, eliminowa!ll'l.a 'bialyc:h plam, usuwania niedomówień, deforma<:ji ·d u,prosz-czeń.
- Za głÓWIIly cel poilit;inki wyznwowej uznajemy tworzenie warunków do f;g<>dnego WSIJlÓłdzialania dla dobra ojczyzny 1ej wier~ą
cych i ruewierzącY'Ch obywatel.i. Państwo polskie ~est lhrieckl.e, ale
nie anty.relig.!'jne. Swobodę za!POkajania religdjnycti potu.eh tr;clt•
tuje 11i• jaiko l!lienarusza.llne prawo obywatelsikie. Będą'C WEP61nym
domem i dobrem narodu :nasze państwo ałuży w.szygtlr!m, nieza·
leżnie <>d różnic świaiopotglądowych. Zgodnie z linią nu:zej paritil
dobitnie potwierdzoną w dokumentach X Zjamu w ato.unkacll 11
KościÓlem rzymskokatolickim, z innymi kościołami i zwd~11kami WY·
znaniowymi zachodzą, zwłaszcza w ostatnim Ok1resle, k<>rzygtne procesy. Będziemy nadal konsekwentnie kierowa~ 1ię ·1uadą trwałości
współistnienia Ko§cioła I soejaliatycznego państwa, bńeneją WJJÓldzłałania w rozwiązywaniu narodowych problem6w, prowad<Zeniem
dlalolł'U i IPot"U w płaszczyźnie ldeowo-fllozofleme"J;
- Jedność dialogu i 5J>Orll zalclada kontront.owa.nl-e r&ejl w w.arUI11kach wzajemnego nacunku i tolerancji. Dobro wzaj«nl!ly<ch stosunków wymaga wJ.ęc obustronnego poSUlillOWanio; reMgljnej misji
Kościoła oraz socjaJ.Lstyc:rmego chairakitero pańatwa, polskiej
rac'j&
stanu. To zaś jest nie do pogodzenia z fa<ktaml &ntylOCjaHat,a.nych u.angdowań, • poliitycznym kll~miem;
- Mołllwości wgpólnego alilUml& Polsce d d•J ()\bTWaMlom •li.
bardzo rozlegle. kłlnieje wsuk blhtlmłć Wlielu na;k.u6w i nom1
moralnych orn szeregu upekrtów wap61czemej mylll i cbtala6 Kościoła z ce1am1 społecznymi .IOCjallimu. Jednak idea wtelldego eksperymentu hist.oryonego w po1tact twóroego dialogu l pozytywnego współdziałania pa!Utwa aocjałatyczneg,o d Kośclola reymskokatol!cldego dotychczaa ni• utorował.a aobl• d.rogt u miar• ~
wisty<:h m~~cl t potrzeb. Sp~ w tym wzg!~• kluczowa
pow.!mia być bUuza W!llpól!praea w ł'MJWf~ ream')'Ch proble-

PZPR

mów na gruncie humarustycznycll założeń moralnych oraz żywot
społecznych war.to.ści w imię nadrzędnego dobra na.rodu 1 ojczyzny;
- Kierując się potrzebą pra:w111ego odzwi·e rciedlenia i pobwier•
d.zenia zmian w po1.s~im systemie sp<>leczno-politycz.nym, partia opowiedziała się na X Zjeździ·e 'ff przeobrażieniami konstytucji. J~f
konieczne, aby w ustawie zasadrl1czej znalazły się takie ujęcia, 11.1t9re umocnią jej rolę jako Mdrz.ędnego źródła podstawowych, a zarazem możliwie precyzyjnych norm regulujacvch najważniejsze ob:.;r.ary życia społecznego.
,.
- Btuziemy pl'Zcc.wsta.wiać się sprzecznemu z uchwałami partu
powstawaniu roznycll zal.tauowycu c~y 101rn1nyd1 „uomeruualur" . l.O
\LęCeJ, czas ooecny '' ymaga ;:asaumczego przewarto:.c1owawa teg..i
poJ1;;c.a, zwn\zanyctl z nim metod wylan.an1a, oceny 1 awa~o Nania ka.dr. Ki·aj nas:oi potrzebuje ich aoboru 1u SLeroK.cj baz.e społcczneJ i przy zastosowaniu ooie11:tywuyc11 luytenow. Konieczne Jest
zdeeyuowane wzmocwenie zarysowancJ w o;,tatnich latacil tendencji do szer6zego sięgania w doborze kadr k1erowruczycn po osoby
bez.pa.rtyjnc. roJityka kadrowa mUBi dawl!W na młod;ych.
- Nie ma dziś problemu, czy dalej reformować gospodal.'lkę, pytanie l"ea.line, to w jakim tempie dll'konywać zmian. Czy szy.boiej,
podporzą<l!kowując iOOiP-OdaI'kę .surowym ry·gorom efektywności i godząc &ię na związany :z. tym wzrost wymagań, czy wolniej, maJl\C
świadomość, że dłużej trwać będą dokuczliwe ' truc:linoSc.i, że od<lali
się perspektywa przyspieszenia rozwoju kraju i. poprawy warunków życia;
- Niedostateczna 5prawno.ić gospodarowania wywołuje rozległe,
u)ęm.ne następstwa. Do pod.stawowych należy brak równowagi ekonomicz;nej. -Skutki tego odczuwają wszyscy - producenci i konsumenci, cala gospodarka i poszczególne przedsiębiorstwa, każda rodzina. Od jej osiągnięcia z.ależy, by mechanizmy reformy nie poz·
walały na łatwiznę, zastój, ma.m.otrawstwo, nie działały polowiczni_e, by wyzwalając inicjatywę i przedsiębiorczość przynooiły odczuwaln·e rezultaty. Na V Plenum podkreśliliśmy, iż wśród instrumentów równoważenia gospod&rki nie traiktujemy wzrostu cen jako
podat&wowego. Na pierwszym planie stawiamy podniesienie efelt•
tywności gospodarowania 1 wzrost produkcji;
- Ro.zlegają się glosy nieipokoju, czy ak«atowanie przedsięblor
CZOl{d, rywalizacji ekonomicznej me osła.bi .rp.raw.iedliwości spo~
c.znej, nie skaże slabyeb na przesrani\. Można jednaik zapyitać, czy
głoszenie pie1:1wszemtwa podziału pNy zaniedbywaniu przeda.iębior
czości I efekt~ me rówmaloby sill perspektywie równego dzielenia biedy i trudności? Tireść socjalistycznej zasady „od każdego
według zdoln<>Ści, kddemu według pracy" nieuchronnie deformuje
$ię i zaciera, gdy następuje osłabierue motywacji, gdy osiąg.a 1ię
niedostateczne efekty;
- Przekonaliśmy .siQ tet, że „w1ielkie", „państwowe" nie w każ
dym przypadku musi oznaczać "lą>sze", „bardziej uspołecznione",
„ląliej zaspokajające potrzeby". Również „pailstwowe", może nie
być w swej istocie l!laprawdę isocjalistyczne, gdy pasożytuje na innych, lepiej pracujących, wytwarza produkcję niskiej jakośoi, marnotrawi ludzką energię, materiały i maszyny, gdy brakuje troski
o sprawy socjalne, st-Osllll:kl między ludźmi są zachwaszczone, a
cirua społeczne odgrywają znikomą r<>lę·;
- Partia popiera rządową propozycję ustanowienia własno§ci komunalnej. Pożądane jest sfinali11owanie prac nad ustawowymi ramami dla tej formy własności spoleCl'ZlleJ;
- Zdecydowanie opowiadamy się za uleps2leniem warunków swo·
bodnego rozwoju wszys.tkic'h form d postaci spółdzielczości. W ramach pra·wa spółdzielczego będziemy działać na ~zecz „oopaństwo
wi.enia" i odbiurokiratyzowania teg-0 sektora, pełnego przywrócenia
w nim zasad samorządności;
- Głębokie zmiany następują w modelu dysponowania własnością
apołeczną. W działalności centrum wzrośnie znaczenie :prac planistyczno~programujących, Móre długofalowo ll'kreślają warunki gospodarowania przedsiębiorstw, prognozUjl\ i pozwalają wpływać na
icb dz;ialalność;
- Programowy kłentnelc 1'ttłityld partU, nasza socjalistyczna per1pektywa to rozwój samorzl\dnośoi. Dl\tymy do umaeniania samor;i;ądności zarówno w formach przedstawicielskich, Jak i poprzez
pogłębienie jej \V formach bezPJlśrednich, zwłaszcza w grupach partnerskich. Uważamy, iż trzeba l'QUzerzyć zakres działania organów
liiamorządowy<Ch w &trukJturacb 'D()Iladzakładowych. Jesteśmy za niezawodnym fU!Il:kcjonowaniem prawnej ochrony członków samorzą
dów pracowniczych;
- Wiele kontrowersyjnych opinii wiąH ai~ z dzialalnością pozarol·niczego sek.tora prywatnego. Nie jest słuszne przekonanie, że
każda indywidualna dziala1ność gospodarcza jest .ze swej natury
.iiprzeczna z socjalizmem, że prowadzi nieuchronnie do od·tworze!l'lla wyzysku pracy. Stoimy na stanowisku, ~ż jeśli dobrze aluży
zaspokojeniu potrzeb społecznych, trzeba jej zagwarantować stabilne miejsce w ina.sz;ym liiystemie ekonomicznym.
N a V Plenum
partia opowied.ziala &iQ za takim właśnie r<>11wiąz.aniem. Uważa
my, jj; rulleży po.przeć PN?Ozycje SD, aby w usi.awi-e zasadniCIZiej
okr-eślić miejsce .&e<!Qtora indywi<1ua1neg,o w gospodarne narodowej;
- Uważamy, ii należy zapewnió równoprawny, dyktowany wzglę
dami efektywności, dostęp pryw&tuych zakladow do zaopatrzenia
surowcowo-materia.łowego oraz do kredytów ba.nkowyoh, a zarazt:Ul
zrówinać sektor prywatny 11 sektorem uspoleczn!ooym pod względem
obei~żeń fiskalnych oraa udziału w rozwoJo inrra&trllktury społe
czno-ekonomicznej;
- W rolnictwie, zgodnie ze wspó1nym atanowiskiem PZPR i ZSL,
została już konstytuqjnie potwierdz.ona równoprawność wszystkich
trzech sektorów;
- Do •lów.nych celów 11polecznych drogiego etapu re.formy - ol>o.k oeraniczenia iinfla.c:.jl i p~rawy zaopatrzenia rynku - należ>'
i·ozwia,zaaie problemu mieszkaniowego. Krytycznie ocenlając i weryfikując nadmiar priorytetów, przełamanie impasu w kwestii mieszkaniowej uważamy za prioryitet o ustrojowym char.ailtterze. Na
jednym z posiedzeń plenarnych KC w p.rzyszlym roku rŁąd powinien. prze&tawić skonkretyz.ow.any prog.ram przyi&pieszenia budowniotwa młeszkaniowego, który zapewni ~<>dnie z progran1em PZPR
.wybudowanie 4 mln mieaz!tań do 2000 roku;
..;.. Głęl:>Cl'kiiej analizy oraz Istotnych zmian wymaga rehlizacja funkcji socjail.nych państwa. Nie jesteśmy państwem „nadopiekunczym",
nie chodzi o uszczuplanie dotycllczasowych podstawowych zdobyczy
w tej dziedzinie. Są one n-ieinaruszalne i wynikają z humani.stycz;nej istoty aocjalizmu. MU&tt natomiast zmieniać się proporcja pomiędz.y tym, co 1Przechod:zi pqprze.z budżet, co w potocznej świado~
mości organa państwa „dają", „dzielą" i „zapewniają'', a tym, <.:O
poszczegóJ..ni ludzie, kolektywy pracownicze i g.rupy zawodowe osiągają dziękii wkladowl pracy, na podstawie reguł ekonorniczinych.
Z całą atanowmością o§wia.dczamy, że ludziom i grupom pozba\vionym mo:Uiwości polepszenia swej sytuacji materialnej popn:ez
zwlęknenle wkładu pracy, musi być I będzie zapewniona niezbęd
na pomoc, skuteczna oslOina socjalna. Dotyczy to zwłaszcza remń
stów i emerytów, wszystkich, którzy oddali swe siły sprawie odbudoWJ' I rozwoju kraju;
- Polityka A11>ołeczna państw& (l>C>Winna być .alrJtywnie Vv"7.iboga<:a41&
p-rzez zwi47Jki zawodow-e. Opowdadamy się za rozszerzeniem form
i środlk:ów .spełnl.ainia IPt'.zez nie funkcji socjailnych. Związki zawodowe pow~nny m.in. uzrsltać możliwość założenia wł.a.snego, uzupelniają~e~o dualalność .ZIUS, zakładu ybeZP'ieczeń społecznych;
- SocJal!Sty<:zn-e państwo jest i pozostanie gwarantem konsty.t u·
cyjinego P}"a?Wa do pracy. Y/ ~o~ Ludowej nie może być miejaca
dla b.ez,rooocia, w tym rowmez dla niemoralnego bezrobocia „na
etatach" i ,,posadach". Jest l!latomiast gwarancja dla pracy rzetelnej, godziwej, przy.n<>szącej efe!Qt ekonomiczny t satysfakcję osobista, każdemu człowiek-owi. Jest ·też miejsce dla zdro\vej znacznie rozleglejszej niż obecnie rywalizaeji o bardziej atrakcyj~e i lepi~j płatne stanowiska p.racy;
- Jedną z centralnych kwestii J)Olitykl społecznej jest podział
fondllllZy ęołycla na spożycie indywidualne i zbiorowe. Chcem>
h~nl'lonijnie wiązać wzrost funduszu spożycia zbiorowego t doehodow osobistych. Dziś na częlo wysuwa się, powiązany ze wzrostem
\vydaJnoścl pracy, wzrost pła.cy lndywidual111ej. Jest to konieczne,
aby silnleJ Uobudzaó osobistą I zbiorową wydajoość, efekt:vwność
i innowacyjność;
- Zmiainy, M6re kon·tynuujemy i po~ębiamy, są wyraa.em dla·
lekty.cznyich praw procesu historycznego rozwoju, w którym- nowe
jakośct wyłaniają sill i dojnewają wraz z rozwiązywaniem
jego
we:więtrznych .sprzeczności, w dialektyce ciąglooci i koniecznyc!b
zmLa1l. Ze znajomości i woli respektowania tych praw wy.rasta
strateg.il'. socj.ał'Lstycznej odnowy. Wychodzi ona naprzeciw potrzebom
efekt:Twtu1go gospoda·rowanla, umacnl·a.nia sprawiedliwości gpolec.mej,
roz.woju lud()WJadztwa i podmiotowości czlowieka. Służy urzecz.ywi·
st.nienlu klasowych itnteresów ludiz! pracy. Wyraża istotę rozwoju socjalistycznych stosunków społecznych.
.
(Pełny tekt!ł referatu dmkn.fll „Trybuna Ludu" ł „Głos Robo6Diczy").

:nycl!, patr.iotycznych,
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Elekłrown ia

„ Bełchatów"

Zakończono kampanię
•

remontową

W elektrowni .. Belchatów" za- brunatnego. brak probl'emów transkor\c;:ono już trwającą od 23 mar- portowych wyeliminowanych -pni.ez
ca te go;·o=ą kampan'ę remonto- ·s ystem przenośn:ków
taśmowych.
wą. przy gotowująca tę najw i ększą P<n,wa:a na spokojne oczekiwanie
kJ·ajową
fabrykę enei·g.ii e:e:,:ry- naclej~c i a
sezonowego
szczytu.
cz:1ei <lo nadcho<lzącego je;, ie n!'!()- Energetycy oc:zek·u.ią nań z mniej-zimowego szczylu energetycznego. szym niestety
potencjale::n proD;.:.:~ s:ęć 330-me:;:a wato-wy eh
b.o- dukcyjnym n:ź lo planowano. Zpoków clC'ktrO\\ ni uz.yskalo
pe tną woclu :z.naczne~· o
opóźni·en'a dosp:·awno'ć przed c.r..asrm najw:ęk staw
'mportow.anych podZR•polów
~zego
zapotnebowania
na p rąd bloku. i>ochodzących z rr obszaru
za!l."Ówno gosp·odarki iak : od•u:or- płatniczei;to trzeba bylo wstrzymać
ców i!1dyw'dualnych.
Kampa.n ie operacje rozruchowe
11 bloku.
przeprowa<lwno niema!
wyląc:z.- Zg.odnie z ha.rmonogroamem
budon;e siłami eloe-ktrownL. w trudnych wy. miał on rozpocząć pracę j·ewarunkach. bowiem
do dziś n:e szc7..e w t:;m roku.
Trz.eba by•l o
posiada ona potrzebnego zaplecza przesunąć
ten leTm:n
na trok
techniczno-remon towego.
prz,y~7Jly. choć w okresie naj<wię
ksz~ 7.,a,potrzebowania
ten 36(}..
Jak poinformował
nas !ilłówny me~watowy '2lastr:z.yk enezigii z
Lnży111~er do S'Praw
r.ernontów w •.Bełchatowa?' by~by niezw·ykle cenelek!l!r>owni l'adeusz Banasiak, ny.
J)OOcza.s tegorocznej kampanii J)r7.l1prowadzono remont kapitalny najNii.e unien iai to jednak :takt.u. te
star~j
bekhoatow&kiej
300-tk.ii,
która. :l:'OZPc>cZęla P'!"acę w gir.u.dniu bełchdowSka elektrownia ju:t tera?:
1900 roku. Dwa blokd poddano t7iw. jest jednym a lfłównych czynnijrednim remontom, rozszerz.onym ków krajowego bila.mm ene>!"getypięć innych - remontom średnim, je- cmeigo. Od l)Ocza,;tiku prod.Ulkicji do
d«i - przel!O]ąd<>w'l ~\oVarancyjne końca br. dostart.zy
krajowi 66
mu. wan.o dodać, te brygadyrua- mld 007,5 mln k:ifowatogiodz;i.n enerkoń:ezyły
zwiąmane s remontami gii.i. W ~ pr.eys:dym, l)O U'kioń
prace na d'Wl!e doby pNJed wyzna- c:ze:niU budow.,,, l'OC7Jna produkcja
Cl'JOnym 1lerminem, M m.irtat'llla do- .,Belchaitow:a" wyniesie ' 27 mld
utk.'O\ve mega.waty dla. .iroaju.
k!il~ ein«'glil. a gtanow'
to iiraiwie 2-0 proc.
<>gólnokctljoltorzY'lbnY u'.lcla.d zaopaitnmn.ia. w w.ych Clbeolly.ch ~
'l!'a.liW'O. 11tW017lOilY
pt'ZeZI dobrae
p!l"&'CUj~~ pobl'iską lrooalnl4ł

węgl1.a

urlopom

macierzyńskim
1~ bm.
Iz.ba
Reprezr=:1t.:: ntó"· l cluja jedynie pl'a,wo powJ"ótu do
Kongresu USA zako11czyla prace pracy
w przedsiębiorstwie
po
nad dwoma pro}ekla.mi u•taw: o pr.z.ebytej chorob'e bądź p>o ti'l"lo10-tygJOdni'O\vym bez.pla.tny:m urlo- pie rnacierzyński111.
pie macieri.yilski.m i 13~t>'g<>dnio
wym unlopioe chorobo'N"Yffi z praAutorzy usla•WY
wskazują. iż
wem 'P'Qw·rotu na dawne m,iej.sce wiele .k!rajów. o w'.ee biednnejpracy.
sz.ych od Stanów Ziednocz{11lych,
da.wno WP!"owadzilo ustawy 7..apeZarówno !rola gospoda.rcz.e USA. wniaiące n:e tylko pow!lót doprajak i Departament Praicy rządu cy po pi-1.ebytej chorob:e c:zy po
federalnego uzna.ly projekty obu urlopie m.acierzy1\ski:m, ale także
ustaw za zagrożenie dla ekonomi- z.apewnilo w ty.eh ok•resach p·ra.coc:z.nych i fi.nansowy.::h
podstaw wnikom minimum środków ut.rzydiitalalności
małych
przeds\ę- m:lnia.
biorstw zatrudn'alących ląc.:r.nie pon;1d :n millon6v: p:-a.cownikó\\".
Departament Pracy zajmując
Aut.orzy 'Ql'Oi<>któw u ta•v k·">n- ll,atywnę .i>f.lill<Jolł,'j,ski;> W bee wąll,'resmani Bill Clay i llfarg:e Rouke- .iektów obu usta·w stwlerdza.. ~i jema podkreślają we wspólnvm o- żeli Stany Zjednoczone chcq odświadczeniu. że Kongres uSA n'e zyskać róvmowa.gę w b:lanQie plat.
zamierza t"'·or:z.yć prawa 7'.apew- <niczy·m. n'e mol(ą sobie pozwolit
niaiacesro pracown:ko:11. którziy u- na twonz.eni·& kategorii pracownitracili chwi.lowo zclolno~ć do pra- ków uprz.vwilejo1\·ainy ch. obciąża
cy jakieś z.abez.;Jiecrenia :f.inan-1 jących kosztami zastępstw fundusowe. Projekty obu ust-aw prz.ewi- sz.e p.n:eds;ęh!orstw.
0
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11.00 Koncert.
11.57 Komunikaty.
sygnał czasu.
12.03 Magazyn
Informacyjny. 12.30 Muzyka.
12.45
Rolniczy kwadrans. 13.00 Komunikaty. 13.05 Radio kierowców. 13.30 Muzyka wojslcowa. 14.00 Wiad. H.05 Magazyn muzyczny. 16.00 W1ad.
t6.05
Muzyka ! alttualnośc!. 17.00 Z lconcertów i festiwali. 17.30 Rzemieślni
cze sprawy. 17.50 Muzyka Krzysr.tofa Komedy, 13.00 Wlad. 18.05
Problem dnia.
\8.20 Koncert
dnia.
19.00 „z kraju l ze świata". 19.25
Chwila muzyki. 19.30 Radio - dzieciom „ Wyspa czarnego kormorana"
- sluc11. 20.00 Wlad. 20.07 Na margtnesle wydarzeń. 20.10 Komunikaty Totalizatora .. 20.15 Koncert
żY•
czeń .20.40 W kliku taktach.
20.ł5
L. B. Grzeniewski ,.Pod sosen rzeką". 21.00 Komunikaty. 21.00 Kron\11.39

W dniu 15 listopada 1987 roku

strojenia

I

J. Woroncow i M. Kampelman
o rozmowach w Genewie

i;iroponują

'ię,

Co się tyczy problemów kontrorespektowania układtJ. to
J. Woroncow ~ środ
ki werx.f!kacJi Ję.go co
podlegać.
ma zniszcz.eniu, są już opraoowane. Pewne zahamowanie
wynikło
r.e sztucz.ny{;h nacisków strony amerykańskiej, która w procesie likwidacji rakiet średniego zasięgu
chciała ustanowić konitrolę nad radzieckimi
międzykontynen+alnymi
rak:iefami balistycwymi.
Jest to

i

-

kwadranse jazzu. 21.łS Klub Trójki. 22.os „2ł godr.lny w 10 minut''.
22.11 W kręgu ballady.
22.45 Program
literacki.
23.00
Opera tygodnia
w. A. Mozart „Idomeneo". 23.lS Czas relaksu. 23.50 „Starotyme wieczory" ode.

TILEWIZJA
PROGRA~

P.

10.00 DT w11.ad.omoścl
10.10 Domator - dla dŁ"iec'.
10.20 .. Sherlock Holmes i d'('l<kt<Yr
prod .
Watron" serial
an~lelsko--1)0!1 skiie.i
11.10 Domator

I

·~

zawlad11.miamy, te w dniu 11 listopada

dr med. HELENA

zgłoszenie

„

.

un

r.

W dniu ' lł listopada U87 r. odszedł orl nas na za'lrsze, nasz ulr.och1my l nieodhlowany I1111ż, Ojciec i Brat

J~DRYC?H.

Pogrzeb odbędzie się w dniu l i listopada br. (łroda) • irotls.
12.30, z kaplicy cmentarza św. Wojciecha przy ul. Jturczakt, ft esym
powiadamiaj" nieutuleni w talu:
WNUCZISTA I

. BODZINA

Łodzi, wieloletni kieWewnętrznych l Klinik

POZOlłTAU

Uroeąałolcł pogrnbowe odbędll si• w dnha 11 lllltopada bir. •
10411. 12 na 11111entarzu Lód!& - Doły.

~~~~=~~-:UKL,~~;~~~

P.

LESZEK GRZYMSKI

emerytowany adiunkt Akademll Medycznej w

Pedlatrycznyeb, wybitny naukowiec i nauczyciel wielu pokoled
lekarzy, aztachetny CZłowielc. Odznaczona Krzy~em Kawalerskim
OOP I wieloma innymi medalami.
Czdó JeJ pamlecl !

t

ś.

KOŁODZIEJS•K A

ro'lnllk Laboratorium II Kliniki Chorób

HELENA SZULC

żqNAMI,

I

Ro • •
zw1azan1e
kr . , k.
zyzow I

.

kontynuował

7. głębokim talem

dniu 15 listoparla 1987 r.olrn odeszła od nas na zawsze, przelat 81, najukocha1isza !\latka, Siostra, Babcia i Ciocia

llYNOWIK s

okazało

•w

lnterkosmosu"

li

zmarła

s domu

zniszczyć

20-lecie

ze tylko tzw. ramę pocisku i (~kła
<lane) skrzydełka nośne
relacj.onuje TASS wypowiedź J. \\'oroncowa.

n.oo Od dixielandu
do awingu.
11.30 Oczekiwania I bariery.
11.,o

żywszy

Dewaluacja
dinara

Wiceminlsler Wo~oncow ujawnił
w wywiadzie dla telew izji radzieck .ej. iż przygotowywany układ liczy ok. 120 stron. Jego red11kcja
powi·nna znaleźć się w faz.ie koncow!-j już 23 lis topada. Jednatkżc w
o>tatnie.i chwili pojawiły się lruc1:io::.ci. takie np. ja:z dz.iwne żąda
rne strony amerykańskiej odnośnie
sposobu likwi<lacii jej
pocisków
manewrujących. Wg Amerykanów.
powinna pozostać glo"·ica boi<>wa i
silnik oraz: system naprowadzania.
Kiedy zapytaliśmy Amerykanów co

PKOGBAM iV

I
I

t

ze ttr. 1)

,P<>w:ledzial - in.formuje UPI - te
obie i;trony są „bardzo. bardzo bliskie porozumienia".
Wypowiedzi
te Olba.i złożyli preed rozpoczęciem
ich wt.orkowego.
popołudniowego
spo"kan;a,

. dence

$.

podsłuchowych

11.00 „Dom 1 Swtat". u.oo Wiad.
12.il& Wspomnienia muzyczne. 12.30
Radio Moskwa. 13.00 .,Rozmowy
z
deszczem" aud. 13.25 Antologia sonaty.
u.oo Popołudnie Młodych .
17.00 Wiad. 11.05 Placido Domingo moje życie na scenie. 17.S5 „Kulisy
odkryć naukowych".
18.25 Chwila
muzyki. !UO Język hiszpański. 18.łS
Chwila muzyki. 18.&0 Studio
Ekspertów. 19.30 Wlad. 1!1.35 T.
KieJanowskł „Prawie cały wiek XX wspomnienia lekarza". 19.ł5 Standardy muzyk!. 20.lS Wieczór Muzyki I
Myłll, 21.39 ChWHa muzyki.
21.łO
Idee 1 neczyw1stoAć „Rola I zadania Wielskich
organizacji partyjnyeh". 22.00 Interpretacje chopinowskie. 12.50 Gra o przyszłość: „Inżynierskie dylematy". 23.05 Muzylcoterapia:
Liryka nutami zapisana.
23.30 Wiad. %3.U Kwadrans o
Tobie. 13.10 Melodie na dobranoc.

Gwiazda tygodnia zespół CreeClearwater
Itev1val.
11.50
„Dzieci Arbatu" odc.
12.00 serwis
Trójki. 12.05 W tonacji Trójki, 13.00
~domu ZBOŻNA.
1 „ostatni dzień stworzenia" odc. 13.10
Powtórka z rozrywki. tł.OO Wspólur. w 1905 r. we Lwo" le.
cześn i wirtuozi. u.oo serwis Trójlti.
15.0S Reggae Pieśni
Pogrzeb odln:dzir ~ie: 18 H8towędrowców.
15.40 „samotnik" oa<\a ht' o ;zodz. 12. na cmentaaud. 1s.oo Za'
praszam:v
r~u
prz~·
do
Trójki.
ul. Szczechisltiej, o
19.00 „Cichy
Don" odc. 19.30 Złote late swingu.
czym •awiad:uniam:v z żt1le'm 1
rn.50 „Dzieci Arbatu•• odc. 20.00 Stuzadumą.
dio nagrań. 20.45 Klub Trójki tel.
2&-03-28 czynny 21.00-21.40. 21.00 Trzy
S~lUJ,KOWlE
W

urzadmeń

na te c7'E)stot1.IWIOŚĆ. na której ri:aZIW'YC'2'Ja,j p01"()'1JumiewaJą ~ię służby

PROGltA!\l ll

PROG.&A.'1\1 Ul

P.

urzą<lz-enia

11.00 zawsr.e po jedenastej. 11.10
Muzyczny non stop.
u.oo Forum
c11óralne. 12.25 Nie tylko jazz. 13.00
Wiad. 13.05 Serwis informacyjny (L).
13.10 Aby nie wypató a azeregn aud. u. Smolafl (L). 13.20 z malowanej skrzyni. 13.30 Album operowy. u.oo Godzina w stylu country.
15.00 „Pamiętnik" odc. 15.10 IV Opol•
skie Dni oratoryjne.
15.łO Folklor
na mapie świata. 18.00 Dzieła, sty•
le, epoki.
15.~0 „Czterdzieści osiem
godzin" odc. 17.00 Wiad. 11.os Rosw.
zag. muz. {L).
11.10 AktualnMcl
dnia (L). 17.30 „n z 33" - opr. (l..).
18.30 Klub Stereo. 19.30 Wieczór
w
(IJ!larmonll. u.oo Wiad. 21.05
Wieczorne re:fleksle. 21.10 Od ragtlme•u
do swingu. 21.10-1.00 Wieczór literacko-muzyczny.

zmarła

HELENA
GOSZKO

fo~iczny ,

(Dokończenie ze atr. 1)
politycznych t spolecznych. Strony położyły ąkcent na ze,polen . e
Da.ie wiiele do myi:Jenia nt. sto- w paź<lz1erni.k.u kolejnego trans- w.vs : łków wsz.ystkicn Polaków. Tę
sunków -panujacych w gtremia<:h portu przemyconego ze Szwecji potrz.ebe współdz.iałan .a podhTeślal
kiierownlczych byle.i „Solidarnośc:" do Polski. Transport ten z.awie- także komumkat ostatn.ej konfcujatWniona w przesyłkach kores- ral sprzęt terrorystyczny 0.Gienni- rencj1 Ep iskopatu Po ia)wńczen \ u
pon<lencja. W jednym iz: listów sze- karze zag.ran; rz.ni przed l:onferen- rozmów obydwaj dostojnicy udz' efa brukselsk iego Biuroa „Solidar- cją mieli okazię obejrzenia tego lili krótkich wypowiedzi reporterow i dz.' enn . ka telew1zvincgo. wyno.k ' " Je-rzesto0 Milewski ego czyt<1- sprzętu.
my m . in.: „Na zakupy sprzętu
W śledztl\•ie prowadzonym pnez t·a1.~ jąc t,adowol;m ' e
/
rozmów.
d la l"SZZ „Solicla.rność" praktycz- B iuro Sle<lcz.e l\TSW pod nadz.o- Pryma. pow1ecl.Gi :> l. Żl' ~prawy nan e n ic mamy pieniędzy . a rozróba rem, Prokuratury Wojewódzk:ej w rodowe k cire s:1 do rozw1ąz3n a,
\\' k·raju w celu sklon ien '·a L. w. Gdansku. tymczasowo aresztowan)l ocen'a jako trudne ale 'sinieje
do publicz.nej rezygnacji z przy j ę - · w te.i ,.spraw:e mieszk~n!ec Gclań p<:'n;pel,tywa co7,\\' l'-)ZYW a n .a ich W
cia <lota.ej' od Kongir.esu USA zże- ska ~rz.ysztof_ Szymansk-, lat 39. •,poSób racjo•1al11v i i 1.1wz~Jędnie
ra nam cMy cza 5 i nerwy.
do niedawna mat'ynarz PLO zez- n'em l.v cn w:;irtośc„ l'tóre wnosi
nał. że będąc w lutym tego rOKościół
W
.Jaruzelsk i stwierdz I,
'.Do - pisze MHewskll dio jedne- ku ,w Szwecji osobiście przygoto- że :;d? tematem rozmów są spr:1wał
Jadunek
do przemytu.
O- \l'Y nadrzędne
kraju go z kr>ajow.vch działaczy b ... Sol1iwspólSzymański był związa na troska o n e pozwala się zroz.uda1rności" że ni~kltórzy c2l0Iowi statnio K
ny
z
,.Solidarnością
Walczącą".
rem'eć
wzajemnie
działacze
„S" i demo'kratyC2111ej
Większość pytań wiąuła się
O))!OzyC}i chcą ut'!"llpić NSZZ ,.S" prezentowaną w Gdańsku przez
z
n'e d.:r.i.wi. a1e faikit, te nasi regio- An<lneja Kolodueja. Był też zwią problematyką referendum. Oto w
nał111 i wodrowie (ic:cy1.'I 2 X B.) wstrzy- zany z Innym odłamem „Solidar- skrócie odpowiedzi, rzecznika. prareprezentowanym
przez sowego rządu na. dwa z nieb:
muj~ się od ~u w tej sprawie ności'',
Bogdan.a Bortl"ewicza i Jacka Mer- Z badań OBOP przy radiu (
naipawa mnie lJT'Len&.f.e.nlem".
kela.
Transport ze sprzętem terr-0- telewizji wynika, że w tej chwiDodajmy - te ,,L. W." to !nicystycznym
był
realizacją
zamó- li 51 proc. upraw.nionych weźmie
cj.aly Lec'ha Wałęsy-, bo o ~ tou
udzia? w referendum. a 33 proc.
ch007Jilo, mA „2XB." - to azyJlr wienia tych osób.
Prowad~ych
ślednwo
szczególjeszcze się zastanawia. Liczba tych,
kory.fący na'2'JW'iska ~~ewa. Bu~
nie &adntereaowaly te ustaleni.a, którzy zamierzają glo.wwać I odjaka 1 Bogida.nii1. B~
J.rt&. Wlllkuuj" że A. Kolod'Ziej 11. powiedzieć pozytywnie na obydwa
~I mieall:ajlłCJCh w Szwe- pytania referendum stale roś
cji M. Itllety I J. t.ebembaum.a., nie. InteremJitce będzie próbne rew -porozumieniu r; ltomel«n Mo- ferendum,' Móre telewLzja zamierawledldm a Wł'Ocla.w!.a, podj~ się rza zorgaonlaJować w Garwo1i.n.ie.
organizacji na terenie wtt>rzeta
- Za refonnami jest więkiszoś~
specjalnej łł'UPY do d.zialań tMro- społeczeństwa l wsz.yst~e siły zorry&tyemych. W trakcie ko.n.f-eMll- g.anizowane.
cjl prze<latawllono nagł'anle 1.e1.1ru1ń
JERZY GODULA
Szymań.9'k:łego na tdm1• wideo. Z
(INTERPRESS)
zer.nań b'ch wynLka. u oblekt«n
ataków ~•tycznych mialy być
zbędne żądanie, ponieważ będzie obiekty
rMm~h wlad11 w T,rójto przedmiotem specjalinego pooro- mieśoie. zwłaarma komłłety parzumienla o 50-procentawej redu- tyjne.
Szymański I Morawiecki, areszkcji strategicznej broni oten.S)"wnej obu mocarstw. „Sądzimy
tej sprawie, !I\ obwiże towani w
uqa nam się naklonić str<>'llę ame- niani o prze$tępirtwo przemyfinlrykańską do odstąpienia od tych czo-celne.
sz.tuc:znych problemów
Pierwsze pyta.nie na konferencji
i porozuWe wtorek bank jugosłowiań~
mienie będzie gotowe i podpisane zadał Bogdan Turek z UPI:
f
ł
Dlaczego
władze,
tak
nerwowo
(JO.n
ormowa 0 dewaluacji O<Ulara
w t~rminiz" - c ·tuje 'l'ASS słowa
o 24.6 proc.
J. \Yor-0ncowa.
zareagowaJ.v na próbę reakt.vwoZdaniem kół bankowych w Belwania. PPS? Zatrzymano około 20 gradzie było to logicz.nyrn nastę
uczestników zebrania wraz z dzien- pstwem ogloswnej orzed dwoma
nikarzami. Cz.v podjęcie dzia.lalno- dniami blokady cen · plac
ści prz~z łę partię. nie mi!'ści. ~ię Dotychczas kurs jug~slow:ańskiew granicach plurahznrn socjalisty- go d'nara był płynny Od
·e _
cznego"
•·
Pl
;
.
szego września wartość
dinara
spa_- \\ład~~ m~ reagowały nerw<?- dla o 50 proc„ a w ciągu pie::w\IO - stw1erdz:l J. U.rban - słuz-1 szych 10 mies'ęcy br. 0 135
1 by porządkowe speln!ly po prostu
11
proc.
17 bm. rozpocz.ęla si ę w War- swą pow'~ność wobec. nielegalneszawie d\\'udniowa
jubileusz.owa Il? zebr.anta.
Zebran;e l?'dby\,·.a!o
sesja „Interkosmosu". pośw:ęcona SI~ ~W em. be_z zez~\·ol;.ma odp<:>.- ,
20-leciu istnienia tego międzyna- ~·~nich władz.
Paroma ~arb1. ·
„
rodowego programu
bada•\yczego. mkt~rą. za1;1 terzano i;or~amzowac: n e
Biorą w niej udział uczeni z 10
.e.ści s ę w poięc!U pluraltzmu
państw socjalistycznych: uczestnicy ;oci~llstycznego.. w 19 ~ 8 roku nabadań kosmicznych, w tym kosmo- 'tąp 10 polącz.eme P~R z PPS .naucl oraz przedstawiciele orga- kowstala ~ZPR. J_es.t grupa ~ą
nizacji międzynarodowych zajmu~nastu ~sob. nalezacych prze'~ azjacych się problematyką k<>smicz- nie d,ll „g, up nlel~stal~,vch. oraitn!e
i dnia 6 listopada br.
na.
odwroc1.c ~'Q}O h1:;ton.1.
t'l mogę
.bo ucze tników se~.ii przesta? po- ~_o.e\nii~..ze .to s·ę. nie uda. RozPoziomo: Tabl;cz.ka szewc.
resianie Wojciech Jaruzelski. w któ- "' 0 l. Pohki n.ie p~lMa zia. odwra- w r. złoto tło" un ia. bór
~ks
n.·m podkreśli!, że polska myśl na- ~mu kol~ h·sto~u. l1!tenc1a, \1o)i- n:eci atar. kuJ's. napór.
upały.
ulmwo-techniczna . urzadzenia skon- c:.,,~~na m t~ l';ruokt <>"ob c1~ - ~,a1ą hstono'iz.
struowane w nasz.ych laborator·ach
Pionowo: Trerno. b icz. igloo, z.e·
" · O<">cl szy1dem h.Pti 1
oraz pierwszy lot polsk'ego kos~o- KOR }:' 1? z~! 1 amn,van!~ PrM~>rrn· ro.
akwen.
psot11. orkan. kurcz,
nauty, stały sie częścia dorobku. demokr„t:yz.aci :. zachoozących
w ulewa. amant. krzyk, cypel. tracz.
. ki
., .
·.
I
Pol
•ce
kres
J:do
suto.
ia m poszczycie si~ moze „ nter'V od"owiedzi
· d
kosmos".
... .
, na Je no z „„y _ NAGRODĘ W POSTACI TALOfań rzecznik prasowy rządu slrn- NU 1.000 ŁOTYCH UFUNDOWAN.'\
mcntował poniedziałkowe s1>-0ika.nie PRZEZ SDH „CENTRAL ~ WYLO12.00 Język polski. kl. 5 ..:... Mą'<i- Wojciecha Jaruzelskiego z Józefem SOWAŁ·
STEFAN DĄBROWSKI
re} dowie„.
Glempem.
Skiern:ewice
ul.
:Yiszczo1~owska
- Jak
\vyn'ka z komunikatu. 39/29 Odbiór w SDH „CENTRAL"
16.10 DT - wiadomości
nrzedmiotem roz.mów były przede Łódż u!. Piotrkowska pokój
nr
16.1:5 Losowanie Express Lotka
wszystkim tematy ogólnonarodowe 801 (VIII piętro).
Super Lotka
- program reform gospodarczvch.
(ka)
16.25 Dlia dzieci: „Ti-k-Tak''
17.15 Teleexpress
POMOC domowa pilnie potrzebna.
Tel. 78-57-00
33190 g E
17.30 Studio spoci 1/8 finału
wczoraj
puchal'll Polski w piłce noż
DZIAŁKĘ
360
m
(Batuty) sprze·dziś _.......
nej
dam. 81-99-60.
33199 g E
17.50 W Grecji - rep.
„OGŁOSZENIE
18.2<J ,.Dawniej niż wczoraj"
.
--·~--~
„126P" dwu-, trzyletuiego archiwum XX wie-ku
kupię. tel. 43-60-92.
33201 g E
COMMODORE „64" sprzedam,
18.50 Dobruloc - „Mił u!za.:ek" WIDEO ku,pię, 96-65-19.
leL 81-91-10.
33203 g E
„POLONEZA 1,5 LS" (1983)
19.00 Gra o mi1i()lll
WYKWALIFIKO WANA
szwaczka
aprzedam. 87-00-56, po 16.
19.30 Dz.ienn,i k
przyjmie
do szyc!a bluzy, spod3311>4 g E
20.00 Zw!eroiadlo oza.su:
nie inne. 48-73-63.
„Por- PILNIE poszukuję mieszkania z
33265 g E
tret żonv artysty" film tab.
telefonem na pół roku. Platne z ZGUBIONO' indeks na nazwisko
prod. rad'Z.
Krzysztof
Sztajkowski
nr 57600
góry. Tel. 32-19-54 (od 8), 78-43-00
:.H.Ui TeleW'irzy,jne sp<>tkania
Poli technika Lódzk'a.
(po 16).
33361 g E
21.53 PIU boje telewt~nego mu- DEKARZA
33266 g E
pil.nie zatrndmię
s ic-haUu
86-36-54 (po 19).
33380 g E i\1-4 własnościowe 7.amcenię na
większe, tel. 51-09-06.
22.40 DT - komentarze
„FUREX" zatrudni s:ziwaczki, oso23.03 J ęeyk rosyjłki (7)
33267 g E
by .a umiejętnością szycia, kuś111ier.zy, wykańczarki, krojczych,
DZIEWIARZA
PROGRAM II
zatrudnię.
Przędz.ę
ap~taczk~ (1/2 etatu). Lódź. ul.
kupię (do 30 tex)
tel 51-09-06.
Piwna 24.
16.53 J~zyk ro.yjskl (7)
33268
g E
33262 g Ę/33401 g
17.2.5 PI"Ogrlam dn°La
„FUREX" r.atrudri.! por.tierów-re- .. TRABANTA"
kupię
(19&}17.30 „M.aigaz.yn „102"
widentów na wyjątkowo atrak1986), tel. 12-12-16.
33203 g E
18.00 Wiadomości (L)
cyjnych warunkach. Wymagana
18.30 Ma,garzyn sportowy
po.zytywna opinia z poprzedniego TELEWIZOR kolorowy sprze19.15 „Ludtzie 111: fiołkiem" - ~
miejsca -pracy. Lódź, ul. Piwna
dam. Żeromskiego 63 m 18.
n islawa. Fiit:ak
24.
33263 g E
33206 g E
19.30 I
Ogóln~!
Konkurs
STOLARZA przyjmę. 55-70-59.
MU%Ykii l Pleśni Ludowej w DWóCH młodych. wykształcenie
33200 g E
Jaśle śred.nle pos i adajacy~h
~P
samocho- MASZYNY szyjące naprawa
20.00 „Pocz.tówk.a z Aten"
dy podejmie pracę, tel. 32-55-45.
Brzeski 43-87-68.
Dzień grecki
w Telewi~; i
33260 g E
332.10 g E
Polskiej
MODNĄ kurtkę z lisów oraz szcz.u21.00 Stud~o sport
VIDOO .!>prredam 8'7-67-4·7.
ple futro z nutrii sprzedam. tel .
21.30 Pano.rama dnu.
33264 g E
78-45-72.
33272 g E
21.43 Studio te.a.tralne „Dwó.lk.l"
:YTAGNETOWID .. Blaupunkt RTV"
- Yannis Rit9Dlł - .,Umar- NOWY akordecm „Delicja" n'edro- 42A Hi-Fi stereo - sprzedam,
go sprzed·am. 51-51-78 po 16.
1y dom"
\el. 11-13-o.t . (16-20).
z:t.30 W!eez;ome wiad<Mnośc!
33197 g E
33273 g E

r::z.y też p~ygotowani e
sprnę~u zakłócającego em ' sję TVP.

miliicyjne,

radioele!ktronrlan e. Ich ]ll!"ZJe7Jlla.C2Jen•i·e odicl.a·l~ dobrze fak't np. pme-

i 1
r

, ka sportowa.
21.30 Piosenka nte
,iest ml obca. 22.00 Wiad. 22.06 Religle i wierzenia. 22.15 Encyklopedia
wielkich glosów. 23.00 Dziennik. 23.30
Gitara, banjo I„. country. 23.55-24.00
Północ poetów wleru:e.

PROGRAM

t

sp~t

!•

RODA, 18 LISTOPADA

$

Bro-A ga.'2l0wa
;różnego
typu,
elektron iaz.ne uraą.dzenia
służące
m. :n. do podsłuchu, pojemnik>l z
gazem obeZ\.\'ładniaja,cym, elek!tr<>wstrzą.sowe pałki. optyczne cel>own:k·! <lo \:>J:'Oni - to tylko niektóre
z urz.ą.dze(1 i przedmiotów zakwesti<mowam•ch
w ostaotnim erosie
prz.e·z pol5k'e służby celne i o :·!!',;:ina ś c.-i!(~·nia. PN'ibowano k prz.em:vc:ć do naszeJ:!o kr a.i.u z~ Szwecji. a przeznaczone były na pn trz!'by n iele!:!alnych
~t:·uk:uor
b.
„Solidarności". Sprzęt
lt>n za;pre-zentowano 17 bm.
w 'i\'an"'Z.<!w ie
dz'ennika<rz.o:n krnjowym i zag,ran ic:rmyn1.
Na tę szczególn11,
i wy~o11'.n~
ekspozycję
tloży~y
się rowmez
zna•=e ilo.5ci ur:ządzeń poldg,raficznych. maołieria?ów
~rukarskioeh.
wydawnictw o treściach godzących
w ustrój in.aszegio państwa. Uzupeł
niały je s.tałnowane bUlnkiiet:v do\\'odÓ\V oso!;!stych
i praw jaroy,

(Dokończenie

USA przeciwny

bezpłatnym

-----·
--

które nie dotarły Konferencia praso wa
do adresata
ministra J. Urban a

(m-u)

•

Rząd

Przesyłki,

l\IGR

l'.'llż.

ELEKTRYK,

tołnterz AK, członek

ZBoWiD, Człowiek wielklewo serca społecz
nik, wieloletni pracownik łódzkie] energetyki, d"ziałacz Stowarzyszenia Energetyków Polskich. Odznaczony: Złotym l'rzyżem zasługi, HonQrową Odznaką m. Lodzi.
Uroczystości pogrzebowe odbędą sio: w dniu u listopada 1187 r.
(CllWartek) o god~ 1%.30 z kaplicy cmentarza rllym -kat przy ul
01rodowej w Lodzi.
•
•
•

Proalmy

ft nieskładanie

kondolencji.

ŻONA,

CORKA i SIOSTRA

DZIENNIK l.ODllKI

nr 269 (12479) I

wlie- MALżE:iqSTWo Po stuPrzyjd.iacll ~ule mLeszkainla. 57-39-24 (13-20).
mę
zlecenia na tel•·
30586 g
fon. Listy 30631 Bilu.ro
O~ń.
~iiotrlrowllka .POWRACAJĄCY z m.gira96.
niicy zamien•! StPólrlzielC"ze dwa p.okoje
ZMYWARKĘ
z kukupię.
chni!l w Brze2lill'laeh na
T-el. 34-12-14.
30503 g
TELEWIZOR
kolorowy
równorzędM
w Lod7li.
Te1. Brrumllny 28-80.
ku.pi~. M-93-12
po 18.
30576 I{
30467 g
ZLOTĄ bransoletę,
bla- POSZUKUJĘ lokalu na
d2lialalność
memieślnlchę miechlian-.
bilaird
czą
20-,30 m
(wooa,
klubotwy, motiorynk11 !ltla.) 87-36-07.
30621 ~
!rupię,
34-19-84.
30442 g M-i! Wldlllew- Wsch6d
zamienię
na M-3 lub
. OVERLO~K m-,:.yntitdroWY",
stębnówfkę
kruipię.
mLed?JYwodenne.
Tel.
33-77-2.3.
30689 ~
Tcl. Brzezillly 31-72.
lokalu na
30585 g POSZUKUJĘ
zakłaid
fot.ogira!icz;ny.
MA TERIAL Y pochodzenia
Usty 30647 B~ul"O O~ło
:z.a1g.raniczneE;o - kupię.
S7'."ń
p;-0trkowsk;:i !?6.
Tel. 86-35-lr.'i.
3(}327 g
OVEJRLOCK P·rzemysl'ow-y
11•••••1„ •••• ...,. ......
_„ ..................
- kupię, sz.afę od seg- •.•
mentu ,J<:amena". segment m]lo,dzierowy
z
- Bob()W&ki,
szafą. SY'!lialnię ,.\Ve-~ta" ROSYJSKI
- sprzedam. 55-37-86 po
KiOmin•iarska 8/lB.
30563 g
15.
30648 g
TELEWIZOR turystycz.ny MATEMATYKA. mg Ką
d7.ia1a, 74-66-76.
- kupię. Tel. 33-7'7-23.
30079 g
30591 g
Nóż ta.rcrrowy do tkam:ln NAUCZYCIELKI an~.els
k!l.e~ dł& dwoji2Ja dzielru'P!ę. 55-62-26.
aięclolaitk.ów
p.oszu30679 g
1mt_tę. 51-'72-98.
MASZYNĘ
32829 g
„Ludwllg"
sP?lU!dam, zamienię na PRZElDSZKOLE prywatt.overlock. Ll&ty
30572
111e. 74-24-16 Plókiarz.
.
22479 g
Biruro O~ń. Pio.t>rkowsk.a. 96.
:pRACOWNIA protetyema
DWIE nowe dlll7;ej mol)QdejmLe wsp61:pTa.c11 z
letltairmm:i stornatoll()fgia,cy ~airkl, opirzyrzĄ(llowainl.e, teclmo-1~
mi.
Tel.
~
8L-7:i~.
30649 g
'WYIOObów
rynlrowyoh,
oh.ailiupn~
mo2Jlirw!OO~ l'J80Paibrzie'!lui SZWACZKĘ C7lkę
za,tr.udni.ę.
LLs·t y
I 7Jbyitu sinze<lam.
Nowe nadwozie „Fiata
324-02 Biru.ro Ogło<c;7Jeń,
126p" I „Nysy" kuProtrkowska. 96.
ipi.ę. L~ty 30488 BilWO CUKIERNIK.A zatrudnię.

KUP!P4 ,,Lu.c:zm,lika"
l<X:Zynnośctowego.

,.„,__
....
-·-·······--··••.-:•-.
.. .. ....,.,.,
, ,,

w zakresie robót:
•
•

stolarki budowlanej,
murarskich,
dekarsko-blacharskich,
malarsko-tapeciarskich,
konstrukcji betonowych,
instalacji elektrycznych,
instalacji sanitarnych i gazowych,
produkcji wyrobów betonowych,
wyciszania drzwi

e
e
e
e
•

•
•

o~.

jeszcze w bieżącym roku oraz na rok 1988

oferuje

SPRZEDAM

30469

Zapewniamy terminowe i solidne wykonanie
zleconych prac.
2671-k

--....

·-

lłfl

-

lłlllM•l••n•••łlfł18"-'trtł

'·.

·'-

~

-

·-

J

--

POSREDNICTWO - nie.ruchomości. mies:r:kan :a.
mg.r Grecki, Wici 30.
tel. 52-07-15 (14-17).
28102 I(

DZIALKĘ

1.000 m,
Julianów,
Urowie

budowlaną
uzbroj.oną -

Radogoszcz.
kupię.

29339 g

86-36-56,

DZIALKE - Wyoi·eczko- PAWILON gastronomkzny - spnedam.
Tel.
"'"a. odstąpię. Żwli.'l"ki 3.
86-38-68. wiec:ZJOrem.
J es i.onowski..
30654 g
30481 g
KUPIĘ dziabkę lub d10m
rolne
(segment) z ro2JJ)oczęt<1 GOSPODARSTWO
2.18 ha et. zabudowaniabudową
lub zamre-nię
mi - t<O·rze-dam. CheM-6 na d!Om w stanie
chlo I 92 k. Pabiamc.
surowym. 52-97-1.2.
30659 I{
30560 g
ZAKLAD Mechaniki Samoch.od<>wej prosperuja,{:y od lat - sprzedam. przyjmę wspóllllika. Listy :J05M Biuro
OgJlos.:Leń,
Piota:-k!Olw&ka Lóż.KO pll.ętrowe loupi~.
96.
Tel. 43-90-13.
32403
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Ch cesz m1ec
. '

'·
SWOJ

· ł
u dz1a

w rozwoju polskiej motoryzacji

podejmij
W FAB·RVCE

O·SPRZĘTU

pracę

SAMOCHODOWEGO

„POLMO"
w

Łodzi, ul. Przybyszewskiego 99.

Zakład zatrudni od zaraz kandydatów do pracy
w zawodach:
~ frezer,
li> blacharz,

§§
~

§

~

s

§

~
§

·S

s

~ normalizato;,

.,,_ technolog,
..,. konstruktor,
,.. tech. chemik.
Zakład zapewnia pełny wachlarz usług socjalnych
m. in. własny ośrodek wczasowy nad jeziorem, klub żeglarski, stołówkę zakładową.
Zakład

nie przyjmuje pracowników po samowolnym porzuceniu pracy.

Bliższych informacji o warunkach zatrudnienia
pracy i płacy udziela ·dział osobowy i szkolenia zawodowego w FOS „POLMO", Łódź,
ul. Przybyszewskiego 99.
6047-k

wyikiroj111!'kl

na P<>.dk/bad1k;i
2l\Vy1kiłe
35-G4-&2 (wieC7JOlrem).

nowo powstała jednostka
gospodarki uspołecznionej
RZEMIESLNICZA
SPóLDZIELNIA
BUDOWLANA
w Lodzi, ul. A. Struga ł,
tel. 32-19-54.

---- ~ ······''
................
I U I • • I at W• ł'_..
t •
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Ptow~kla

96.
NOWO o.bwuty llklep meblowy po1eca
&egrnen ty pokojlOWe, JaJwostoły.
l..agiewruck.a 87.
Ifuwiakzy1k.
30283 g

~
1~
W/HH/HH/..69'..69'/HUHH/~~

I{

~37

PilOłltilrowska

8.

32577 g
kora.W'COwa po-

Ml.ODA

delm~e

pracę

pry!WIM·

niie. Listy 305'71
O~.

Bl!Uiro
Ptiotr'lrowS'ka

96.
CHALUMJ;CTWO
p:riujmę (<l!PI'ÓC:Z

74-25-81.

sa:ycla).
30498 g

OSOBĘ znaj11;cą. tlok.<>wa.nie - poSIZ'IIktuJę. Tal.

TELEWIZORY:
„Sony"
S'T-93-77.
„Ju1t1i0st". ra1dlo .,Ama~
30478 g
tor". narty „Compacty" POSIADAM
,,Syrenę
Bosto" oczek.u.ję prop<>z Ma'l'keramL l butamd.
oz;y.c~i. 33-77-72 (wieC7lO--<9p1rZedam. 57-60-88.
rem).
30383 g
30449 g
POROŻE
je~enia,
POTRZEBNA pomoc do
tnz.yilet•niego
dziecka n.a
S-P!'.lledam. 84-<15-12. po
4
godz;.
dziennie.
16.
30622 d
74-66-91.
3()6;)1 g
BETONIARKĘ spr:z.e~
dam. 30-79-45.
30669 g ZATRUDNIĘ chałupników
do szyc.iia kuxtek. LiisWZMACNIACZ z ko1umty 30557. BitLI'O Ogloaią estTadową 100 W szień. Piotrkowska
98.
SPll'Zedam. T-el. 51-17-65.
.
30590 g OPERATYWNY technikz
s.airnoehorlem
podejmie
M~SZYNĘ w1el10czynnoś
pracę - sektor prywatc•10\\'ą. sHnik
do many,
firma
poJ1oni'.~na.
szymy, wiertarkę. oom84-95-78.
30ł70 g
pę 1!'1ębin.owa.
loołdrę
szwaczki
puchowa. dwuosobową ZATRUDNIĘ
1/2 etatu 74-97-76.
sprzedam.
Tel.
~26"...3 g
52-9Z-73
. 30584 Ę
P!A~INO
śPrZJeda'm. HAFCIARSTWO - uczien•
nice
oraz
stażystkę
4:J.:.f1-27.
30618 g
przyjmę.
Więckowskie'.:
„LUCZNIK 466" - sprz-eg.,
28.
30ł41 g
dam. Gorki-e!(o 33 m 2.
30692 g PRZYJMĘ prace na wtryskia:rki. Listv 30574. BiuDESKI
boa1r.~rvjn<>
_
ro Ogto~ń. Pil()tnkiowsm-ze·dam 36-46-47.
ska 98.
:ł0823 I!
GARAŻ
składany
na DZIEWIARKĘ z ma.szyną „5" oraz r-obiące na
„1~6o"
kun·ę.
drutach
~2-!19 ~
zatrudnię.
30650 I!
Li:.sty 30668 Bi Ult"O 0gtoszeń. Piotrkow ka 98.
PRZYJMĘ prace chalu.pniczą. Listy 30663 Biu--····-·~-ro Og~oszeń. Piiotrkiowska 96 .
.:.Vl-4 lub większe kuEMERYTKA
podejmie
pię. Tel. 55-82-26.
pracę w sek~orzie
piry.,
30678 g
wa tnym na pół etatiu.
MIESZKANIE 4-S-poko(Mi<ńie być pooste szyjow.e · kiupię. · Listy
ciie). Tel. !11-17-65.
30475. Billi.ro O~eń,
POSIADAM
!amochód,
Piobrkowska 96.
wlOl'.lny cms - p.ropoizyWLASNOSCIOWE M-3 w
cje.
74-66-76.
Loid:zi. kupię.
Li!Sty
kura.ie
30495 Bi.uro Oglioerzień, IDMERYTKĘ Po
tikla<itwa
artystyic'2ll1eg"o
Pliotrkow~ 96.
w sy~emd.e n.alkładczym.
MIESZKANIA - nieru-

·--······--·······---········-

chomości:

Pośrednict.~

ku.Plll.3J-'Spw.edaty,

mt

Ba.rydd. 36-04-42, Kości us.ziki 93.
32478 g
DWUPOKOJOWE.
blokli
rz.amierutę
na wdękis.ze.
74-90-38
30485 g
M-2 klupii: lub wyll'lajmę
32-07-48.
30447 g
LOK.ALU
sklepowe~.
chętnie Ba.luty
- po- ·
S'ZlU.lruj ę
Te•l. 1'7-66-2.3
(10-18).
305'73 g
TRZY ·p0<.Jroję w blok.ach.
'telefon,
Swt.eradów
Zdlrój zamienię na podobne w Lod:zit. E.l~'Y
30501 Bi.JUro
Ogło!'Zleń,
Pitotrkiotwsk.a. 96.
M-3 l'Ol1Jkila.diowe wllu.ności<l!we
w ~erw. łPN<edam.

Zgien;,

miana 2/19,
20.

Leś

32-07~.

304MI

ł

LOKAI. na cicll.4' P!l."aiC'OWnię i ~.at (Julil.ainów)
odmimę.

Tel. 57-79-44,
po 16.
306Ó5 lt
~WAL~KĘ,
bloki. I
piętro iamtemę na
wń~. ~

wl.e-

30603

ł

Za1dW1Ski~

ZPBW ZAKIAD BANDLtJ
ARTYKULAMIODZIEZOWYMI

„ PROTIM-OT·EX" -

w Lodzi, ul. 81enklewlna I/I
ZAXRUDNI NATYCHMIAST
mężczyzn

Zgłoszenia prsyJmuJ• Ulał spraw
pracowniczych, Lódi, 111. Slenlllewł
cza 3/5, m. piętro, pok6J as, telet.
32·31·52 lub 82-52-80 w. 319.

30884 g

WARSZTAT

samochOOo-

wY rozs.zerzy
d.ziałallllOŚĆ O prodU:k{:jł! miQ\t()..

E

I lllHlllJllllllllllllllllllllllllllDlllllllDHRllDlll

.riy:zacyj;ną
(na.prawa
:nad W'<>:ii.a) SpiS'.kJa 7. ,

304.iM>

g

BRANIE dy•wainów, wy:ldad2lin. ta.p!cerki
merodą ssącą.
Ralchunkri
51-lO~rn.

~

-.""..

Slmv;ypiński.

30008 g
U.KL.ADY
wYdedhowe.
Nad'lrola. Jiudyma 20 (oo
'Ilr~torowen Inż. MY'112lk<>ws.kl!.
29197 g
LODÓWKI n.aJ)Taw.a..

5""'

-.=..
-i-i

Te'!. M-$-00.

27484 g
K.<16t.a.nek. 84-73-7!1. 30320 g
UKZIADANIE
ldla:z.ury
36-40-96 pÓ 18. Materlia

-=i=
=
-a
--

iPRZEPIBOWADZKI

30666 g
t.airbujemy,
CZY)Ścimy
W trocin.ach
IWótlki!.e te.rmimy. Mk.kll.ewi.c:ra 41, LeI'C?-O"ń„&.
25439 g
PLISOWANIE - krotk.ie
terntiny.
RElk,
Lódt
Kolląitajia 8, giodz. 9-17

KOZUCHY

Fied:zńru·~

52-5-0-70.
30094 g
81-56-96,
Mikulska.
30881 g
MYCIE okiien. Ra.chU;nk•L.
86-67-33, Sciu'bel.
MYCIE

ok1ien,

30081 g

MYCIE okien, sp~.ainie
wn«m. In.sty•tuejiOlm rachunki. Wiecka; 74-'77-94.
30002 g
MASZYNOPISANIE
Rybak. 32-30-36.
26271 g
SPRZĄTANIE- ra.ch'lll1ki. 34-10-77, Swia,.tm.icki.
27423 g
TAPETOWANIE. RJa,rpoo'\l\>:ioz, 74-88-3l'l.
30369 g
Tl1lLIDPOGOTOWIE,
Ro1iallt. 43..:ZS-67.
281'16 Jl
,,RUBIN". ..,Ekkitro:n" telepogorowte, 74-93-v.?.
Steltter.
29367 g
POGOTOWIE
te-le'Witz.Y.tlne. 43-42-~ Sione'k.
24959 I{
TELENAPRAWA. BlVXl!l.0'W!l(ig. ~16-76, 33-13-89.
3<>312 I

Chętnych posiadajqcych wysokie
kwalifikacje prosimy o zgłaua
nie się w dziale spraw pracowniczych, ul. Pojezierska 97, teł.

51-23-81.

6297-k

zlecenia.
przyjmfł, tel. 43-39-3-Z, OK:RE)GOWY ~a.t ADAM N~ flllllJ"
14• Pietrymk.
,p o
g
PIH w Lod2li u.nleważbił zel7JWdlenle Jl.r II/a
20056
WYPOŻYCZALNIA ~nd.a le6'litY'maej~ nr 500
ll>ll prowad'aeie
niat-u awliowd:zlu.atl.negio :i
W?UttaiwiQ114 dnda 111.3.87
mdosla.
wYdUle PtTllllZ
ml'kiI'Olloom.pu'.tJerowegio.,
. ir. na namwieko El~eta
Wydział Hatl4!u Bałuty.
Sow.i.ńsk!i, ~ &>2-03-58
My;ślLńsk.a.
61'1'5 k
306.W I
BEATA
J~az; zgltl- ROMAN
Nton.cuwdlt
678
g
bita
leg.
ltlld-encką rr.gub~
zetlJWOlEIDle nr
ANTYKOROZYJNE
mI/2623 na prowadlzellde
5752 /F AM.
30602 g
bezpieczainie na go.rąoo JÓZEF Mtl=ek zgu.bii
rv...emi<OSta, wYdaae ~z
na.cl.kola. 82ioat, P<><k.ba1-~. &trudenc,,.•. 5'1498 PL. I Wyd:z:laJ Randil\t Baillud10wa 48, tiel. 84-38-00
"""'
nq
29712 g
30606 g
ty.
3ll840 I!
BIURO UsŁug - po&redni<etwo w ohrocie lokaWV·RQ1!CI SĄDU
lami, innymi nieruchomościami mi;ar Matu-zaJPrawomocnym
wyrokięm Sądu Rejonowego w Lodzi
skii, mgr
Kuźmiński,
:& 17 marca 1987 r. ZYGMUNT KLIMCZAK, ur. 7 czer3Z-11H18, 21'.1 Lipca 12.
wca 195t. r„ syn ·Zygmunta, zam .. L'óOt, ul. Wysoka
2801'1 g
46, skazany został na karę 5 lat i 6 miesięcy po:i:ba•
wienla wolności, ,100.000 z2 grzywny, konfiskatę· mie·
AUTOSIDRWIS - .126-IP"
nla w całości i podanie wyroku do publlcznej wiadol(asz.itanowa 33, ~24-'17,
mości,
za dokonanie włamania i przywłaszczenia miePawłowski.
nia łącznej wartości 99.550 ·zł na szkodę osób fizycz30712/32132 g
nych i spowodowanie obrażeń ciała u osoby fizyczNABIJ AM napy 32-38-38
nej.
5697·k
Hutek.
32516 g
PRACOWNIA RTG Lódż
Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Lodzi z dnia
Naw1rot
2
A,
t.el
I czerwca 1987 r. ROMAN RUDNICKI, zam. w Lodzi,
33-26-79. godz. 9-16 _
przy ul. Bazarowej 4, skazany zestal za ktadzieże z
wy~nuj.a
w .J«>ót.kim'. »'l! wlamaniem do sklępów w Bukowcu i Brójcach mieterini' nL·e ba"'ó·"'~ • .., , 0 ; lila \'lóartości 1.200.000 zł na 7 lat i I miesięcy po:i:ba•
·~·~
„ 1 "'
Wienia wolhości, 1.250.000 zł grzywny, konfiskatę mie• , ukU1ou moczo~. l.ia--· >IA n1a w całości, pozbawienie pra.w publ1cznyeh na okres
dania
HSG,
zdjęcia
5 lat, a nadto na karę dodatkową poll.ania 'treści wyk.os.t·ne, klat.kl piersi>0roku do publicznej wiadomości.
rmz-k
wej, z.ębow
oraz inne
Sąd Rejonowy w Lodzi prawomocnym
wyrokiem
RTG. bad&11!.a sp·ecj.ah- \ z dnia is września 1986 roku skazał JANA ZABOROstyczne.
29710 g
WSKIEGO, urod:z:. a czerwca 1960 roku, syna Włady
sława, zam. Lódź, ul. Przybyszewskiego ł7 za usiło
„ESKULAP" - ElKG u
wanie kradzieży z włamaniem na szkodę PSS „Spopacjenta. Tel. 32-27-82
łem" Oddział Górna na karę 1 roku l fi miesięcy
26660 g
pozbawienia
wolności, ł0.000 złotych grzywny, konfiGINEKOLOG - c-Odzenskatę mlenia w całości oraz podanie wyroku do punie 18-19, Micloiewkza
blicznej wiadomości.
13.
Kubasiewicz,
1234-k
36-65-6.5.
27227 g
Sąd Rejonowy w Lodzi prawomocnym wyrokiem 1
ZAPRASZAMY d-o koczydnia 16' stycznia 1987 r. skazał RYSZARDA CZERwmstani.a z naszych usrug
SKIEGO, ur. 23 września 1938 r., syna Bolesława, zam.
Oferujemy: za.biegi koLódż, ul. Poznańska 9.
:z:a spowodowanie ciężkiego
smety.czne,
ma1ni·cure
rozstroju zdrowia pokrzywdzonej - na karę a lat
pedlCUJre, a także pięk
I 10 miesięcy pozbawienia wolności :i: orzeczeniem nawiązek na cele społeczne w łącznej kwocie co.ooo zło•
ną opaleni2lnę w solatych I podaniem wyroku do publlcznej wiadomości..
rilUlTI. Ga.bbhet klQ.Smety8023-Jc
czmy •..Manha.ttaJn", Piotlrkowska
204/210, tel
36-06-60.
Szymankiez talem powiadamiamy, te I listopada 1m
wicz.
·
30039 g
roku zmarł Kolega
SWATKA - za.praSILa sa.mo~ny<:h.

Piotlnkowska

dr inż.

133.

RENOMOWANE

289~

Wyrazy
Zmarlei;o

głębokiego
składa:

serdeczne

g

wyrazy

śmierci

LEKARZE i
WEWN. „B"

PIELĘGNIARKI
ODDZIAŁU
SZPITALĄ
im. SONNEN·

BERGA.

l·RENIE SZULC
wyrazy

MYSZKOWSKI
Robert
rLgUibił 11.llde'ks 63046/PZ...

•

3061'1 g

DARIUSZ W.alcz.ak zgubi.I

30.529

śmierci

JAJNINIE DZIEMDZl.E.LI

I{

med.
gpeoczu.
18 m

skladajj\:

z powodu

MATKI

KOLEŻAN'Clli

~f:r~

pieczątkę

14gr dl' halb. nauk
Maria Sdbańsk<'ll.
cja11ista
chorób
lMt. Hipoteczna

współczucia

WSPOl,PRACOWNICY z BIURA AKTYWIZACJI SPRZEDAŻY PHU „OTEX".

studencką

58968/PL.
306'12 g
ZAGUBIONO zeszyt ew.!dencjd S1P1"7l0dafy. K!rawie-c~ leklloiie i bi.ellitn.iantwio,
Lddt, zachiodnia lOa 2Juraiws·ka.

51-43-•18.

powodu

Kolefance

-.-.

~.

•

29831 g

~:::t:r~•

9,

W11pólczucla

Ojca Antoniego

walik.

SKRAD~IONO

l.ODZI

składają:

Raehunki. 52-03-14, Ko-

legityma.cję

W

dr DANIELOWI LEOŃCZVKOWlf

g.r yzonie,
roGwarancja.

_,...........

Rodzinie

współczucia

RADA WO.JEWODZKA FEDEBAC31

SNT - NOT

28998 g

badwo.

LEOŃCZV1K

aktywny, ofiarny dzłaJacs Naczelnej
OrganlzflcJI TechnłczneJ, członek Preeydlum
Rady Wojewódzkiej NOT, prezes Oddziału Polskiego Zrzeszenia Ineynłerów J Teehnlk6w sanitarnych, wychowawca I nauczyciel akademł·
cki w PoUtechnłce Lódzklej. Odszedł od nas
zaslutony dla rozwoju teehnłkl 1anltarneJ Kolega I Przyjaciel. Odznaczony m. In. Złotym
Krzyżem Zasługi, Medalem łO-lecla Polski Ludowej, Honorowymi Odznakami Miasta 'Łodzi
i Województwa, Złotymi Odznakami Ronoro,.yml NOT i PZITS. Wyrómlony wpisem do
Księgi zaslutonycb Teehnlków Lodzi.

SCINANIE
d:rzew
81-75-98. Kołodziejczyk.
TĘPIMY

ANTON·I

długoletni,

_,„.,. .••. „ _
-·········-·"······-····-.····-

~g
~przą,tanie,

Zapewniamy wysokie pobory wg
zakładowego systemu W'fnOgfCI·
dzania dla I kategorłl ?okładów
oraz szeroki wachlarz JŚwiadcneń
socjalnych.

ii11111111111111111111111111111111mnHłłtmnmm1111

~g

NA.GRO~

ZATRUDNI P1LNIE '!;.:~„

-

31182 g
ŻALUZJE ~bawe

Wó)cł.ki.

FAB[tYKA URZĄDZEłl
PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
„FASPOMA"
/f:{

5
S

Gneś'k-owiak

ól-00-58

na 1tanowlaka

ST. MAGAZYN1Ea6W
z praktyk14 w gospodarce
magazynowej.

25701 g
Biuro
SPAWAczy Ma.teymonial'ne „Ewa"
- 'P'!"LYjmę. 57-62-02.
Gdańsk 6. skcytJlca
CHOLEWKARZA - ren~
237 - samotnym \vysyci~tę. emeryta
- zala o!e!I'ty.
6731 k
trudnifl. Tel. 32-63-61.
KORESPONDENCYJNA
POMOC domową - 2:11Agencja
MaiflrymO'lli~1tmudinifl. Wa'!'un'lci dlobre.
ll'la 78-401
Szcze~Lnek
Sli<eradz. tel. 55-55. po
.kojia.rzy m.a1łżeńsm•a z
ZO.
305S7 !!
całe!?'<> świata.
J88 P
PAL/SECAM
przestrajam. 1ni. Rdbakiewicz.
78-94-08
P·ierwiosn!k6w 2. '
30045 g
okien. S'PrzątaVIDEO-K&M. !ilmowiam·ie MYCIE
nie. Rachunki. 32-74-13
. 1.l!rOC%JB:toścL.
Jama,
Prokopiń.ska.
78-47-84.
29583 g
28:195 g
VIDEO~ADR
tilm'Owanie wydair7.eń człowie SCLNA..t"<IE
drzew
74-79--03 Włodarczyk.
la&. 51-25-92 OwiiklińskL
3054~ g
ślusarzy

20.

16, 30493 I MYCLE okien,

dwupok.()j!C>w:e wU.snośoiowe 39
metróWt,
telefQn
na
11Ówn.<la:7.ędne Lódź.
0!erty 678232, Biuro 0gbo,s.zeń. Wat-Sm:wa:, Po.rzmań...c:.k.a 38.
6536 k
M-2, M-3 zam.ienię na
jedno w~ksze l!ub d'Om.
81-78-54.
296111 g
NAUCZYCIEL. z żon~ powuk.u,jie md.eszkania. L.Lsty 30~ Bl.uro Oglosz;eń, Protrkowska 96.
M-3 własnościowe
54 m
wy>.gx:i,dy, telefon izamienię na więk62le 151-114-52.
30476 li:
LOKALU 100 m llQ.!7JU.lwję. 52-82-91.
30471 g
·M-2 Wboclawek
2lal'l\iienię na M-2
lub M-3

C'llOTem.

1M.ł1rud'ni11.

ll)Odz.

.

WARSZAWA -

Lódź.

0

CYKLINOWANIE, lakierowanie.
Sta.renga.
32-20-37.
270.37 g
CYKLINO W ANIE, lakierow1amie. 5:k'>S-68. DZJkoQw1skii.
23911 g
ZAPINKI przeróbka okna. 7Jam~. 78-3'1-77, Arba.i1ter.
29;>79 g
SEZAM - wyciLWia.ni e, zabe71Pi.eczanie drnwi (blacha, blldk.ady), M(Jji1.taż
s;nstemów allarmowych
skryit& se}!owych. drzwi zewnętlnlnY'Ch (drewnltamy.ch,
stallO\vytCh) .
RaehunkJ
!>Mty;tucjom
!12-91-82. Kald•nowsk!i.

serdecznego współczucia

składają:

.

z

powodt1

MATKI

DYREKCJA, KOLEŻANKI l KOLEDZT
LABORATORIUM GORSECIARSKIEGO
OZPWG W l.ODZI.

Il

DZIENNIK l.óDZKI ftł' %69 (1Zł19) I

„

r,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,„„,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,„,,,,,~
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ut po ru dwudziesty azóaty, w najbliższy plĄtek rozpoczynamy tradycyjną ·akcję „Dziennika t.ódzkiego" pod
hasłem .Dzieol - dzieciom". Towarzyszy nam jak zwykl':• Zarząd Wojewódzki Polsltiego Komitetu Pomocy
Społec1JlleJ w Lodzi. W tym roku głównym org8!1lizatorem będzie Zanąd Dzielnicowy PKPS t.ódź-Górna
A oto gdzie I kiedy będzie można przekazywać paczki z
darami: ZD PKPS Góma. ul Zarzewska 62 (t.el. 81-70-86), w
poniedziałki. wtorki , pi ątki w godz. 8-15; ZD Bałuty ul. Sk.airbowa 21 (tel. 57-97-8-0), poniedział·ki 1 wtorki godz 9-14, środy ~odz. 9-12: ZD Widzew. ul. Szpitalna 12 (tel. 74-20-29), w
poniedziałki godz. 10-17, wtooki I środy godz. 9-18· zn
Sródmieśole. ul. Piotrkowska 118 (tel. 33-88-53) codzien~ie z
wyjątkiem robót g~z. 8-12; ZD Polesie, ul Źeromskiego 54
(tel. 32-84-37), codziennie od poniedziałku do piątku g~
10-13.
Pieniądze prosimy przelewar na k<mto zw PKPS NBP
rv 0/M 47-047-5959-132. WszeLklch tnformacjii udzielamy telef I
·
od
33 37-4'7 l b 36 45 85
on czn·e P
nr
•
u
- - •

początek

20 bm.

§
§
S

§

S
~
S
~

!Ta.wie 30 przedsiębiorstw spośród 105 fi.rm sku.pionych w ł6S dzkim oddziale Polsko-Polonijnej
§ Izby Przemysłowo-Handlowej · „In·
S ter-Polcom" prezentuje od wczo§ raj w ,Centrału " swoje propoS zycje handlowe. Jest to pl"Zegląd
S osiągnięć i możliwości ·Pl"Zedsie§ biorstw zagranicmych połącz<>S ny ze spl."Zedażą sondażową wyrobów zagra.n iemych firm drobnej
~ wytwórczości. a współudziałowcami
S
imprezy Sił ,,lnter-Polcom" i „Centrał„.
•

§

s
§
~

akcJ•i

,-1 Dz .Ie C1. - dZJe8 CI: 0ffi

Polonijny show w„Centralo"

S
S

Ocena wYrobów plMijnych (jawzornictwo kolorystyka) dokon81lla będzie poprzez akcję mar-

kość,

~ . 1;:i:i~!~i
;e!i!ti:n~nt~~~~~
S
nabywcy zagranicznych towarow
S uczestniczyć będą w losowaniu na-

1

cyjno§cł

tych towairów
będzie
prowadzona na wszystkich kondygnacjach domu towarowego w spe<>jaJinie
omakowanych stoiskach branżowych .
Aby
p<>móc klientom w zorientowaniu
się. jaik wygląda cała oferta ha.ndlowa, na I piętrze zorganizowano

20 listopada, o •odz. 13 na I pię
trze „Centralo" odbedzie się poka1
mody, podczas którego modelki zaprezentują odzież. obuwie
oraz
inne dodaitki
wytwarzane przez
firmy uc,zestniczące w Imprezie.
Sprzedaiż
sonda:bowa wyrobów
produkowanych przez przedsiębior
specjalną wystawę.
stwa zagr8i!liczne drobnej
wyprzyszłego
Dla klient6w przygotowano je- twór~i potrwa do
(bar)
szcze Jedną atrakcję - w Piątek, wtOOku (24 listopada),.

ich

spl"Zedaż

Spotkanie w ChSS -i PAX

Do ogó!.non.arodowej dyskusjli nad
z.alloiien.iamd przySIZ.l:ei polityki gospiod:aa-czei. a Sl2'Jcr.ególnie zasadaml
dru~iegio eta.piu reformy, włączają
gród. Ankiety te pomogą „Cen- siię aikltywnie oa-ga.niza.cje chrneśct
jańsk.i e. W CZJOO"aj w siedzi.bi.ie Lódrz.kńegio OddZJialu
Chrześci.jańs~egio
ważniejszym sprarwd~ia.n.em atrak- Stowa!'ZyszienJa Sp.ołeczmego odbyło sdę spobk.anie działaczy. c.zlonków i sym.patyków tego ruchu z
naukbwca.mi z Un~wersyitetu Lódz..
Dyskusja okrągłego stiołu
kiiego.

1:;

o raz dwu dz.ł• est y szo'st.y
Jaik co roku, kierujemy także naszych czytelników be~ośred
nio d<> domów dziecka. Pań&twowe placówk1! zaiinteresowa1ne
są ledna.k głównie zaiproszeniam.t na Imprezy chotnkowe I noworoczne oraz na tu.musy wypoczynkowe do ośrodków rekireacyjnych, na zimowiska lub wycleczlltl w olm-esie· ferii zimowych,
organizowane przez zakłady pracy. Jak zawsze . 1est zapotrzebowa.nJe na \Vy'konanle drobnych usług (naprawa kranów, zlewów Itp.). Tę Informację kierujemy do fach<>W-.:ów.
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Wtajemniczeni twierdzą, te
przepis na ceny umowne jesł
nastepuJacy: bierze sie ~ok. urodzenia dyr,rktora przeds1e~1or
stwa, dodaje rozmiary
biustu
jego sekretarki i numer koł
nierzyka głównego ksiegoweA'O.
Sume dzieli sie wedłuA' uznania I do wyniku dopisuje dwa
a niekiedy nawet trzy zera. I
cena umowna gotowa.
'
Kto nie wierzy - niech pofat:vgu.ie sle do sklepu z konfeknowan•i.a - K. Wasilewski. I tutaj
c.1ą męska lub damska.
mówiono o drugim etaipi.ie refOll"IIly,
a s:r.cz;ególnde o s.tanowhsku Sejanlll
Jeśli ktoś chce kupić dzbarlkow tej kwestii i przygiotowywanych
wi mieso omijając zwvkła kouregulowan iach pra.wny>ch, a ta.kże
lei·kę. to oprócz kartki. ~ łódka
o perspekltylwach romvoj1U
woj.
mu.si m~eć ;eszcze zasw1adczełód~eg'O.
(Z. Ch.)
nie z wrdz.iału ha~·dlu ~~reno
wego organu administrac11 nań
stwowei stopnia podst:iwo:-ve>?o.
Taki doku.ment WYda1e s1e na
podstawie zaświ~dc;z.et;ia lek~
rza reionowego. re dz taJe>lc n.e
może sam chodzi ć do sklepu.
••• w Urzędzie m. l.odzl odbyło slil
Zaświadczen i e
wydaje
sie
spotkanie
przedstawicieli rad praimienn ie na ooiekuna.
cowniczych z doc. T. :Saworsklm z
Tak
jakby
nie
bvlo
im;~ko
sejmowej Komisji Spraw .Samorzą
jedno kto kupi dziadkowi kadowych. w obecności przewodniczą
cego Rady Narodowej m. Lodzi w::iłf'k wo !owinv.
M. Serwbisklego,
sekretarza
Kl.
Usluiti bliżej klienta! Jak to
PZPR - A. Walczaka I wiceprezydenta L. Wojtala dyskutowano
o hasło odwróci6. to na pewno
szansach I zagro:l:enlach dla dzlalal·
bedzie w sa.m raż bufet „Sl>c?noścl rad w Il etapie reformy goslem" n.3 siacJI PKP w Pablampodarczej.
cacb. hraa.
jak
w
sejfi~
K.K.
Roc~'ef~•·era.
a
za. !'r~tkami
puste. zakurzone
polki. Na
kartce lnformac.ia: •• Prze~rasza
my _ remont". W~w1esZOf!O
j~.. w czerwcu? W hst~pa~z1e
am .w1d!1•
0 remocie dworca I ani slych_u. Podobno zacznie s1e
gady przedsiębiorstwa przystą.plły
w 1tru~mu._
w maju
wczora.j do lokalizowania uszkodzePam1etac1e? ~loźe
•
nia wodociągu głęboko w
ziemi
może w 5rudn•u.„
(p~nad ~ metry). ~ rodza~u. i
Czytelni•CY mi.eszkaiacv W: ie·
?-'1elkośo1 uszkodzen,1a . uzalezm0?1y
on:vffi z dQlll1ów przY ul. P1otr1est czas jego usun1ęc1a: Być mokoWs-ki·e i ovtaią nas czv :maze nastą.~! lo jeszcze .dziś. V{ każmy bardziej kulturalne sp~obv
dym „ra~e . spośród kilku
11rmych
zwracania uwagi zachowu1a~
a~an1 1ak~e
zanotowało oog?tosie zbyt ldośno sasia:'l<>m mz
wu~ :Wodoc111g?We· ta jest _na;JPOwalenie iz calei silv metalowvm
wazmejsza
1 wymaga n~J·w1ęcej
przedmiotem w rurv od kalOTYpracy P;zyrzeczotl? nam, z.e bryferów. Pewn·ie. że znamv.
gady PW1KOŁ dołozą wszęlkfoh stak'm i<lośnym sąsiadom mozna
rań, aby jak najszybciej budyniki
n~ przykład pomalowat drzw;
w tym rejon.i e miasta otrzymały
pasta do zębów. wvtm-ecić bczwodę.
(j_ kr.)
pieczniiki z licznika. albo podłożyć gwoździ e pod opo-nv samorhonu. Ni„ch m11i::1 Vt ~woie!
Szczęśliwy posiadacz
~uźeiro
.,Fiata" prze.Jechał 1000 ktlome:
t~ów ł zgo(lnie z warunkami
~arancJI 11:1rto~11 sie d11 autor'!zowaneJ stacji obstugl w ~lu dokonania przeglądu techmczneo:!.l.
Odpowiedzialni pracownie". z·-traz po ,.dzień dQbry" poinformowali nieszcześnika. źe stac.ła.
.A Odczyt N. Sumienowa z Insnie posiada oleju na wymlane
tytutu Naukowo-Badawczego „GOI·
i ma do WYboru: zaktl'Jić takokino" w Mos~wie pł. „Współczesne
WY za waluty wymieni'.llne. tak
kino radzieckie" - dziś o
godz.
długo bleA"al'i od stac.fl benz:vno17 w sied:Dibie TWP (uł. PiotrlwW·
weJ do stacJi at znafdzil' kraska 88).
Jow:v lub Jeździl'i wbrew zasadom na starvm oleju. ale .ta
.A Otwarcie wystawy filatelłsty
to z pieczs.tka ASO. te wszyczneJ „Dziewięć lat pontyfikatu Jastko Jest w porzs.dku.
na Pawła n
na znaczkach iwiaOdpowiedzialnym widać takle
ta" · - dziś o godz. 18 w 1ał~ wynie w:vmieniono oleju. W dostarwowej Oddziału Wojewódzkiego
Stowanysze:nia PAX (ul Piotrkowwie!
ska 49).

koncentrowaŁa

się

na

społec7Jllych

kOOZJtach i korzyściach jaikiie przy.
nieść ma reaHzacja dru.gieg•o etapu
reformy gospodarczej.
Obrad'Om
prnewodniczył A. Gałecki 1'.>T1Z.ewodni.ozący ChSS w Lodzi I clllonek RK PRON.
Z lrolei z radnymi repre2lentują
Prosimy czyteLników, a.by w cia,gu najbliższych dni dokonałi
cyml środowtslro PAX oraz C!Złom
przeglądu zawartości półek. szat I szuflad, a wszystko co już
kami tego sto-wa,rzyszenia s;potkal"
w domu niepotrzebne (ale jeszcze Pl."ZYdatne) z odż.ieży, obusię pos.eł !U. Kabat
i przewod•niwia bielizny - przygotowali do przekaizarn.ta innym Prosimy
Niedziela, 22 listopadę. 1987 r., czący Wojewód21k;ei Kom isji Plaled·n ak aby orzeznacume do przekazania nam rzeczy doprogiodz. 9-11, Il pro~ UKF. paswadzone zostały do stanu używalności, a więc odzież wyczy.s:zmo 68.51 MHz - specjNne wYda.„
:rona bielizna wyprana. obuwie powiązane w pary. a ksią
n!e „Rad·iorank.a" Radiowe tielie-l:eczki I zabawk!i sprawdzone czy nie Im nie brakuje. Do orgafony 78-82-81 i 78-20-64 do dysponizatorów zb'órek szko1nych msmy szczególną prośbę - aby
zycj;i słuchaczy od godiz. 8 do 18.
'ebrane od dzieci przedmioty i poszczególnych paczek poseW studiu eklsperci kltórzy rozma~regować I przekazać nam całość dobrze opakowaną - w mocwiać będą ze słti.cllac:zami
na te- Telefonował-i wczoraj do redaiknych torbach workach lub pudłach. Bardzo ułatwi to transport
maty
związa,ne z z!tklr>ooem i treś cii
mieszkańcy posesji przy
ul.
i red 0 kcii do magazynu PKPS Lódź-Góma.
cią referendum.
Flatta 17 którzy w nocy z nieNazwiska ofiarodawców będ?Jiemy - jak zawsze - dnrkodzieli na poniedziałek zostali pować w „Dzienniku".
zbawieni wody. Z<lairzył.a się
tu
(kas)
~
awaria wodociągowa. Jak twierdzą
lokatorzy tego domu - w więk
7'.r''''"''""""-''/./ffJfflL'''''''-''''''''''-'-'''''"'-'"''TTf-'ff~
szości ludzie w flodęiszłym wieku
- niewiele się jedtnak. robi. aby us?Jkod'2l0llie usunąć. Umle5'7JC7JOOIO !edynie informację ~ miej9CU,
w
którym zna~duje sii: najbliższy hy„
drant.
W sprawie tej
porożumieliśmy
Po długotrwałym remoncie. :u się wczora! z dyspozytorem Przed·
bm. otwarta zosta.nde res.ta.u.racja siębiorstwa Wodociąi:!ÓW I KanaI.i.Mozaika" u zbiegu ulic Zielonej zacjl Okregu Łódzkiego.
Dowief Gdańskiej. Loikail ZlO!ltał
odnoul.
Informowaliśmy wcrora•J
o ba- wistepu n ikt tu nie SiJ)!VJedaje, !Pdyt wiony 1 będzie jed.ną z ładniej dzieliśmy się że istotnie na
:acb ~y!we.slirowych
organizowa- impreza sylwestrowa J.es·t z.amknlę szych placóweik lód"ZJkiiel ~stl"ono- Flatta z Powodu poważ.ne.f awarii
w.odociągoweJ od pimiedzial'ku sienych w !ódZJk eh lokalach i:astro ta. Z k!Olei w restauracji
„Nad MiLI;
. d.kij
dem budynków nie ma wody. Brynom czn.vch . Mimo wysoknch cen Lódką" r>oin.&umowano. nas klrótkart wstepu zainteresowanie fest kio: wszys~k.!e karty na bal sylCentrali Zbytu Wyrobów MetaloOJ?romne. Sw 1 adczyły o tym tele- wesitrowv zostały fiUŻ aprzedane
wych w Bvtomiu.
ronv od czvt lników którzy WC'2'JO·
W restauracji „Karl-Ma.rx·S~adt"
Głównym oskarżonym jest
Anraj ~hci~li
MrezE"rwować
sob e na pytan1ie cz:yj mot.na lesa'loze dl()..
dl."Zej P. (lat 38. z za,wodu technik
m'e!!lca. Uwierzvli bowiem ,;apPW stać karle wstępu na bal sylweekonomista). PrzeciWko niemu tonleniom , które
otrzymal'śmy od st.rowy
oad'la zdecyd>owa.n a odpo..
1vrt>l<.-r spof 'T!OWsk'P.i" l\'astron>0- wiedź: n.fe. gdyż pr7leds.tawldel WYŁUDZILI SPOIWO SREBRNE czył.a się już sprawa o wvłudze
nie spoiwa srebrnego w
1984 r.
'11ll ŻP l<artv w~tenu heda spMM! iednem z przedsiębiorstw wy'ku~ ARTOSCI 1,1 MLN ZŁ. '
przed Sądem Rejonowym w Łodzi .
1awan" rfoniero od io listopada Pił całą salę.
Postępowanie zostało
umorzone
na
l'vrrwzas~ m w wielu restauracjach
Przed Sądem Wojewódzkim
w mQCV amnestii.i. Bo uchyleniu are•u~ w~mr~l odsyłano ich „z kwitNie było natom1a>Sł k!ło'potu z re- ŁodzJ roi.poczęła się wczoraj roz- sztu
Andf'ZeJ P. porozumiał sie z
lci~m".
z• rwacią miejsc na sylwest-ra m. prawa przeciwko pięoiu
miesz- Wojciechem N Cdrngi na
liście
sw~ wdz.1.lrtśmv
T oto w restau· illl. w „Casanovie•· i .,Arkadii" .. kańcom ł',.odzi oska.rżo.nym w nie- oskarżonych lait 46, kua;ny), uzgaraeji ..Halka" usłvs:reliśmv że kart Tu konsumentów trakll!uje się po- codziennej sprawie - wyłudzenia dniając.
że nadal
można wyhlważnie I sprzeda.7 kart sylwestro· spoiwa srebrnego,
Trzem z nich dzać srebro na
podstawie sfał
wvch rozpocznie c;fę 20 Hst.opad'8 staw.fa się następujący zarzut: w szowrunych dokumentów i u.poważ
Mamy wiec pytanfe: czy k1erow. okresie od 3 styczniia do S lutego nień. Stemple rzekomych odbiorców
nicy lokali gastronomicznych mo- 1985 r. - w Katowicach.
Bytomiu, wykonał! przy pomocy drukairenlrl\ na własną rękę sprzedać wmie· Łodzi - wspólnie i w porozumie- kl. Było to tak sprytnie pomyśla
foieJ wszystkie karty. bl\dź teł - niu z nie ustaloną w śledztwie o- ne l wylronane. że Cenłlrala Z.by.A Spotkanie autorskie Andrzeja
idąc ll'O linii najmniejm:ego op!tru soblł w różnych składach oso- tu Wyrobów Metalowych w Byto- Makowieckiego I jego wydawcy chorób wenerycznych.
- przekazać ca.tą 11atę Ua.k np. w bowych, w pt:zestępstwie ciągłym, miu srebro wydawała. Jeden
z dziś o godz. 17.30 w Klubie Nau„Karl-Marx-Stadt'') Jednemu pned- wyłudzili 50 kg spoiwa srebrnego oskarlonych je spl."Zedawał. a Pie- czyciel&
(u.I. Piotrlrowsik,a 137/139).
'
siębiorstwu?
(J.kr)
warlośeł 1·112.791
zł, na szkodę nięcb:mi dzdellll
(:l'!t)

§

~-wy

§
§
§

§
§
§
§
§
§
§

Kpiny z konsumentów

z 1eszona przed aż...

„Mozaika"
po remoncie
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w dni powszednie w godz.
w dni wolne od pracy

tS-7
całą

dobę.

MLODZll!:ŻOWY

TELEFON ZAU·
FA1 llA - 33-50-66 - od połile·
działku do piątku w godz. IZ18.
rE~EFON ZAUFANIA dla kobie&
z clątą problemową czynny w
dni powszednie w godz. 11-21
nr 17-ł0-33.
ANONIMOWI ALKOHOLICY
tel. dla ludzi z problemem al•
koholowym - 57·3l•ł2 (poniedziałek piątek l'l-11).
WSZYSTKO O AIDS - 33-lt•lł
w i:odz 15-7.
TELEFON
ORIENTAC.JI ZAWOpro•
DOWEJ I SZKOLNEJ blemy wyboru zawodu 31·81·11
czynny
od ponledztalku
do
piątku w codz, od lS-11

WAZNB rELEFONY
Pogotowie Ratunkowe
Strat Potarna
Pogotowie MO
Informacja służby Edrowla
Informacja kolejowa
lnform11cja telefoniczna
Informacja ?KS
D\> CPntralny
In form ac.ta kulturalna
lnformacj ~
PKO
Poe:otowi• ..v odoclągowe

999
998
997

36-15-11
36-55·55

913

31-97-06

32·8ł·03

36-32-11

78-35-ł&

Poió~'~w'~ńł:,"o~rtcetyczne:

74 34 3

. t.ód7

7ł-28-t9

Południe

Poe:oł. owłP

e:a70Wl'

PogotowiP

dźwigowe:

_

_ Ś

H-55-23: M-66-95: 192

74-87 ·66.

DLA ROO'ZICOW
33 ·24 -99 - por1dy wychowawcze 1.-zvnnv ort oon1Pd7łałku do
plątk.,u
w godz 13-11
TELEFON ZAtTFANJA - 33-37-31

WSTORll MIASTA l.ODZI
(UL
Ogrodowa 15) - godz. 11-15
Wt.OKIENNJCTWA
(Piotrkowska
282) godz. 9-17
SZTUKI (Wieckowskiego 38) godz. 11-17
MIASTA ZGIERZA (Dąbrowskie
go 21) godz. 11-18
MIASTA PABIANIC (pl.
Obr.
Stalingradu 1) godz. 10-11
WYSTAWY
SALON l'OTOGBAFlltl
(Piotrkowska 102) godZ.: 111-11 „Pro•
mocje polskiej Federacji Sto•
warzyszeń l'otografteznyeh
Prezentacja 11/87'•
·

TBATRT

•

WIELKI
1odz. lT Koneeri
Do-Re-Mi
NOWY - godz. 10.11 „s~ptec"
MAI.A SALA - godz. 19 „Sels~
nadzór"
1.15 - godz. 19.15 „Bye. bye :Sonasz"
POWSZECHNY - godz. li
„Nled:l:wted:I: króla Gntewobora"
MUZYCZNY - godz. 18.30 „Wesoła wdówka"
ARLEKIN
- godz. 17.30 „Krawiec Niteczka"

14-40-łJ

T~:LEFON

ARCHEOLOGICZNE I 'ETNOGRA·
FICZNE - (pl. Wolno~d 14)
godz. 10-17

MUZEA

HISTORII RUCHU REWOLUCYa•
NEGO !Gdańska 13) godz. u17
ODDZJAł. RADOGOSZCZ '(Zgłer•
ska · 14'7) godz. 9-19

••

„Blue Velvet"
18 godz. 20.30

PRZEDWIOSNil!I
„Czarne Stopy" - pol. b.o. godz. 15: „Po•
szuklwacze zaginionej arki" USA od lat 12 godz. 16.45; „Temat" - radz. od lat 15 godz,
19
POLESIE - „Przyjaciel wesołe
go diabła" - pot. b.o.
godz.
15; „Po godzinach" - USA od
lat 18 godz. 17, 19
wr.OKNIABZ - „Misja 11pecjatna" - poJ. od lat tS godz. 111,
12.11, lł.30, 11, 19.30
WOLN080 - „:Sak t.o 111• robi
w Chicago" - USA od lat li
godz. 10, 17, 11.30: „Powrółl7•
sla" - rads. od lał li tedL
12.tl, tł.SO

ZOO - C'ZYftlM od I do 11, kld
do H.30

WISr.A. -

OGROD BOTANICZNY - czynny
od ~odz O do zmroku.
PALMIARNIA - czynna (oprócz
ponledzialkóWl w godz. 10-11

ZACHtrrA -

KINA
BAI.TYK - „czarna wdowa" USA od lat 15 godz. 10, 12. tł.li,
19.30, 18.45: Seans nocny filmu
przedpremierowego
z czytaną
. listą dialogową „Betty Blue" franc. od lat 11 godz. 21
„Nie koi\CZĄca llłe
- RFN b.o.
godz.
15.30; „Wierna rzeka"
- pot.
seans
od lat 15 . godz. 17.30:
nocny filmu przedpremierowego 1 czytaną listą dlalogo'l\'ll!

IWANOWO opowldć"

USA od lat

„Gonza wofownlJrN jap. od lat 11lodL111, IO: „eadowne dziecko" - pol.-kanad.
b.o. godz. 12.SO, 11, 17.30

„wtelka draka w
Dzielnicy" - USA
od lat 1% godz. 10, li.li, lUO,
17, 19.30
Chińskiej

STUDIO - „Fakt" lat 15 godz. 17, li

radz.

od

„Oorzkł romans"
radz. od lat 11 1odz. 18, li

DKM -

OKA - „Mewy" (pot.) od lat
15 godz. 8.30, 13.30, 18, 18.30;
i{zarne Stopy" (pol.)
godz.
GDYNIA - Kino non stop od
godz. 9-22 „Petla Oriona"
radz. od lat 12 ora1 filmy krót•
kometra:l:owe
DALKA - „P' /X" - USA od lat
1 ~: 1ean1 zamkntw goaz.

I

MAJA -

„:saJr

rosp~łem

n

woJn• jwfatow11" - es. m pol. b.o. łoctL 11:
„Prosq
o Słom" - radz. od lat 11 godz.
18
POKOJ - 1eanse zamknięte godz. 8.30, 10.30, 12.30: „Miedzy
ustami a brzegiem pueharu" pol. od lał 15 godz. 111.45, li

„Protector'' USA
od lat 18 godz. 10, 17.30, 19.30:
„w niewoli u wikingów" radz.
1eans
od lat 12 1odz. 14.U;
zamknlety godz. 12.

ROMA -

„Biały 1mok" USA
od lat 12 godz. 18:
„Clenie
- jap. od lat li godz,
18

STYLOWY - „Pół tartem
pól
serio" - USA od lat 12 godz.
16.45: „Maskarada" - poi. od
lat Ul godz. · li

SWIT -

'1'.ATBY

TATRY - „Deszczowa pani" NRD b.o. godz. 11.30;
„Oeh
Karoli" - poL od lał li godz.
17, 11

-

MAl.B·STUDY.JNB

etiud filmowym
„Mity kina" - western - godL
18
Przegląd

APTEfl
Nlclarnlana 15.
Dąbrowskiego
89, Lutomierska 146 Olimpijska
7a, PlotrkowSka 67.
Pabianice - Armil czerwonej 7.
Konstantynów Sadowa 10,
Głowno Lowtcka 63,
Aleksandrów - Kościuszki 4.
Ozorków - Armil Czerwonej 67,
Zgierz - Sikorskiego 16, Dą·
browsklego to.

1

Ml.ODA GWARDIA - „Obcy decydujące •tarcie" USA od
lat li godz. 10, tł.ID, 17, 19.SO:
„Dopóki blJe zielar'' radz.
b.o. 1odz. 12.10

łmlerd"

33•41-101 33•3f•4f

I

DYZUBY SZPITALI Chirurgia urazowa
szpital
Im. Radlińskiego
(Drewnowska
75)

Neurochirurgia

Skłodowskiej-Curie
rzęczewska 35)

-

Szpital Im.
(Zgierz, Pa•

Okulistyka - Szpital tm. Skłodowskiej-Curie
(Zgierz, Parzeczewska 35)
Chirurgia dziecięca szpital
lm. Biernackiego (Pabianice, Ka·
rolewska 68)
Laryngologia dziecięca - Szpital
lm. Korczaka (Armil Czerwonej
15)
Chirurgia
szczękowo-twarzowa
- Szpital Im. Barlickiego (Kopcińskiego 22)

Im.
Laryngologia - Szpital
Barlickiego (Kopcińskiego 22)
Toksykologia - Instytut Medy•
cyny Pracy (Teresy 8) •
Przychodnia
Wenerologia
Dermatologiczna (Zakątna U)

Doratna pomoc okulistyczna Zapolskiej t - Gabinet czynn~ od
· 17 do 7 rano· w dni powszednie,
w dni wolne od pracy eał" dobę.
Tet. 43·39-72 w. 88.
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