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· Obradowało Plenu1n KŁ PZPR 

w ięciolatce 
Wczorajsze obrady łódzkiej wojewódzkiej łnstaneJi partyj

nej toczyły się wokół spraw gospodarczych, .u 'szczególnym 
uwzględnieniem zadań i uwarunkowań lódz,kieg0 przemysłu w 
łatach nadchodzącej pięciolatki. Mo.tywem przewodnim st:iło 
się pytanie: jak najefektywniej wykorzystaó wszystkie m?żli
wości i rezerwy w życiu gospodarczym, aby sprostaó zadaniom, 
Jakie stawia Narodowy Plan. Społeczno-Gospodarczy na lata 
1986'-1990. 

W obradach, którym przewodni-1 Dobrucki, minister budownictwa 
~zył czł.onek Biura PoHtycznego i gos~r'ki przestrzennej - Jó· 
KC. I sekretarz KL PZPR - Ta- zef Niewiadomski, wicemlnistei 
deusz Czechowicz, wzięli udział: MPChiL - Mirosław Jędrzejczak, 
~astępca kierowni11ta Wydziału E- przewodniczący Rady Łódzkiej 
konoinicz,nego KC PZPR - Andrzej PRON - Jerzy Jabłkiewicz, sekre· 

·· tan WK ZSL - Krzyntof Czaj· 
kowski, s;._Juetarz ŁK SD - An· 
d.rzej Kaczbrowski, przeWodrniczą. · 
cy Federa<iji NSZZ PL - l'aweł 
Szymański. 

DL.\ REKLAMY .•• 

Referat Egzekutywy KL w:vglo· 
sił sekretarz KŁ PZPR - Jaro 
sław Pietrzyk. Mówca, n.;1 tle rea· 
lizacji zadań 10 miesięcy 1985 rnku, 
nakreślił obraz czekających łódzki 
przemysł prol>lemów, których roz
wiązanie będzie warunkowało rea
ltzację NPSG na %bliżające stę piią
ciołec:&. Ich ?rzezwycięże11ie bi:d.z'..; 
miał-O decsdujacy wg{,nv na fun:k
cjonmran1e Jedn06tek - goS,poda:-
cźych, 

W CŻWARTEK, !3 B!f„ ZAK~CZYŁY ~I~ W 
WARSZAWIE OBRADY Il OGOLl'~OPOLSKIEJ 
PARTYJNEJ KONFERENCJI IDEÓLOGICZNO
-TEORETYCZNEJ, POSWIĘCONEJ PRZEDYSKU· 
TOWANIU PROJEKTU PROGRAMU PZPR. 

OBRADY KONFERENCJI TRWALY DWA DNI. 
JEJ PRACE TOGZYŁ~ SIĘ ZAROWNO NA FO
RUM PLENARNYM JAK l W OSMIU ZESPO
ŁACH PROBLEMOWYCH. 

I Plon konferencji, podczas której my na str. 3), sprawił, ie stala si~ 
J przemówienie wygłosił I sekretarz Dna ważnym wyda<rz;eniem w ży-
j KC PZPR Wojciech Jaruzelski ciu partii, zwłaszcza dzięki zrodzo

. (skrót jego prnmówienia drukuje- nym na niej cennym impulsom 

'w. Jaruzelski wśród górników 
I aekretarz KC PZPR. pr,:ewod

ńiczący Rady Państ'\Ya, gen. armil 
Wojcieęh · J~urz:elski odwjedzil 
wczoraj woj. katewkkie. 

wadzki" Wojciech Jaruzelski spot
kał sii: z załogi\ tej kopaJn:i, ·która 
ma 'l:iogate tradycje rewolµcyjue i 
patriotyczne. W br. w tym zakła
dzie .1wydobyta została pięciomrnar-

Sw~ wizytę l'OfiPOCZ!\ł od. 11owsta- dowa to.na wE)gla w powojennych 
jącego w 60$n01Wru gz1ptala g6rni- dziesięcloledach. . . 
czeg-0, który .. i: końcem przt.szłegol W u~11aniu ~zczególnego wkładu 
roku ma przyj~ć pierwszy.eh pa- zało~gJ w r?zw~j przemys~u węglo-

• • <; • wa.go, za os!ągnięc:ia techniczno-eko-
CJe·ntow. B!ldz1e to Jedna :r. najno- nomiczne oraz systematyczną reali-
w<>c:i:eśnieje.zych placówek górnicze! I racje: zadań produkcyjnych Rada 
slużby zdrowia. w ·którym jedno- Państwa p.rzyzna.ła jej Krzyż Wiel
razowo ·leczyć si~ bedz:e ;>o~d 700 ki OOP. Qdzna.czeniem tym ~ztan-

, · dar :>:a,!;:ładow:r udekorował W, Ja-
osob, rm·..elski. Szczególnie zasłużonym 

górnikom wreezył odznaczenia uań
stwo~·e. (PAP\ 

do dalszych dyskusji i prac nad 
projektem programu PZPR, któ
rego treści wykraczają poza wiek 
XX. 

Wieczornym obradom przewodni
czył członek Biura ·Politycznego, 
sekretarz KC PZPR Józet Czy.rek. 
Zgodnie z po.rządkiem -konferencji_ 
przedstawione zostały sprawozda· 
nia z prac ośmiu zespołów proble
mowych, które w środę przez kilka 
godzin dyskutowały nad węzlowy
ml problemami, zawartymi w po
szczególnych rozdziałach projektu 
programu PZPR. 

Wnioski z dyskusji w zespóle I 
„Umacnianie ,socjalizmu - trwa
łym kierunkiem rozwoju Polski" 
przedstawił pro!. Henryk Chołaj. 
Najwięcej uwagi w tyn1 zespole 
poświęcono czynnikom i warunkom 
wpływającym na strategię budow
nictwa socjalistycznego w naszym 
kraju. 

Wyniki debaty II zespołu poś
więconej klasie rob9tnicz<'!j 'wiodą
cej sile przeobrażeń socjalistycz
nych przedstawił pTof. Kazimierz 
Doktór. PodkrP.ślono potrzeł?e po-

Konferencja praso,va min. J. Urbana 

\V kr~u sp aw- gospodarczych 
(Obsługa własna) 

Następnie W<:>jciecb Jaruzelski, w 
towarzystwie ozłoruków naczelnych 
władz pa.rtyjnych i gosporlarzy re
gionu, przybył do kopalni .. Gffic
rał Za ?;a dziki", najstuszego p-0ls

k'iego zakładu wydobywezego w~· 
gla kamiennego, który podcus te 
gor·ocznej „Barbórki" obchodzi 200-
lecie działalności wyd0>bywczej. 4.r I 
-tysi!lczn• załoga d.ositarcza. ka żele · 
doby 9 tys, ton węgla energetr,cz- . 
nego. 

I sekretarz. KG PZPR :Ełozył kwia 
ty- pod znajdując~ sill na ter-:inlc 
kopalni tablicą upam1ętniająo11 ki1-
kudzie1>ięc!u prac.owników tego za· 
kład.u zuµordzywanycb w niemi~c
kim óboz:e śn,.ierci Au.schwitz-Bir·· 
kenau w ł.atacb 1942-43. 

czoraj w Biurze Prasowym gdyki w węgiel. Stąd przygt>rowa
Rządu millister Jerzy Urban uy jest plan reagQwania energety
odpowiadał na pytania ki (regionalne plany wyłączeń) na 
dzlennikarzy krajowych. Do- wypadek silnych Olrozó'."', uap1ęte

minowaly tematy gospodarcze. Pier· go bilansu energetycznego. Wyłą · 
\\"s;;y z nich do.tyczył oceny sytuacji czenia w takich wypadkach doty
energetycznej przed zimą. Z pui!lik- czyć będą sfery gospodarczej, a nie 
tu ll-id:i:e!!lia samej energetyki je- ludności. · 
steśmy do zimy dobrze przygoto- . Interesowano się programem dzia· 
wani - powiedział min. J Urban. lania nowo powstarej Rady do 
Ponad OO proc. u.rządzeń związa- Spraw Mieszkaniowych, t 
c.ych % wytwarzaniem eii.ergii elek· Pracuie ona nad projektem zmra-

Następn:e Wojc'.ech Jsruzels1:t! trvcznej 'I cie.pła 1.0stało objt:tycn ny systemu órganizacyjno-finanso-
z:jećhał r.:a dół dtl c&nikó.W, n rłi :':.';;ml. Pny;>.~1w ~ocy zwią:t- we;:o v: budownictw.ii\ k.tóry spri;v'
i;tanowiska robocze w oddziale wy- szy t;i!l również z tytułu 'Orucho- jałb.Y zwiększaniu ilości oddawa
dobywc;:ym G-V na poziom~ 390 mienia nowych inwestycji. Ale ów n:rch mieszkali. Bada się możliwo-

.głębienia szeroko rozumianego in
dywidualnego awansu społeczno
zawodowego robotników. 

„Cele i zadania społeczno~go$po
darczego ro;i:woju kraju", temat 
stano111riący osnowę dyskusji zes
połu ITI zreferował l\larek Hołda- , 
kowski. Postulowano - p9wie9zial 
- zwiększenie efektywndści ek<:>
nomicznej przedsiębiorstw i oszczę
dności środków, a . także umocnie
nie . dyscypliny pracy oraz dyscy
.Pliny społeczn_ęj. 

„Wydajne rolnictwo - nowocze1-
na wieś - narodową koniecznoś
ci~" - to temat główny i synte
'za dorobku dyskusji zespołu lV. 
Sprawozdanie złożył pro!. Euge
niusz Mazurkiewicz. 

Rozwój socjalistycznego ludo
władztwa - to główny wątek dys
kusji, która toczyła się w zespole 
V - powiedział składając sprawo
zdanie z obrad prof. Sylwester Za
wadzki. Omawiając projekt progra
mu partii i wszyst1de jego podsta
wowe wątki, poświęcono wiele u
wagi sprawom dalszego rozwoju 
demokracji. 

Prof Mieczysław Michalik mó
wiac o wynikach prac zespołu V I 
stwierdził, ·że rozważano sprawy 
kształtowania · socjalist:rcznej świ~
aomości spbłecznej, rozwoju kul
tury. ·oświaty i nauki. Dominowały · 
zag.adnienia i$t<>ty i funkcji socja
listycznej kultury w obywatelskiej 
i historycznej edukacji społeczeń
stwa, zwłaszcza młodego pokole-
nia. • 

Sprawozdanie z prac zespołu VII 
„PZPR wobec problemów 

I współczesnego świata" przedstawił 
członek KC PZPR, rektor Akarle
mH Spraw Wewnętrznych w War
szawie prof. Tadeusz Walichnowski. 
Wskazano na znaczenie rozwoju 
współpracy ze Związkiem Radziec
kim. udiialu Polski w walce o pn
k6j i b<:'zpiecze11st.wo . międzynarri-

(Da!szy ciąg na str. 2) 

M. Orzechowski 
I 

u~~ się do Z~RR 
„.Swatch", i.zwaJcarskll firma 

produkujl\ca recarki, dąźąc do 
~·yparcia z rynku hiszpańskiego 
japoil.skich konkurentów, posta
nowiła zwrócić na· siebie uwagę 
potencjalnych klientów niezwy
kłą reklamą, Na jedn:ym z wieżo
wców przy centralnej madryc
kiej alei Castellauo pojawił się '.g; 
tych dniach niezwykły zegarek, 
którego bransoletka ma 162 me
try dłufości, cyferblat - średni
cę 20 .metrów, wskazówka minu
towa - 1 metrów, a sekundowa 
- 5,G ,m. Zdaniem przedstawi
l'icli firmy, jest to największy 
zegar świata, pn:eznaezony do 
relów reklamowych: 

metr6w. przyr·o;;t (190 MW) nie pokryje ści zmiany kredytowania budow-Sytuacja łódmciegti przemysłu przyrost (790 MW) nie pokryje nictwa. Rząd zapozna! się też z 
przy końcu 1985 roku ~est korz~-- w godzinach popo!udniowvch w (lJCO MWl. Przewiduje s:ę trudno- opiniami związków zawodowych na 

Na z.a.proszen ie rządu radzieekiego 
na początku grudnia ' br. złoży of·
cjalną wizytę przyjaźni w ZSRR 
zaste·pca członka Biura Polity~zn;>
go KC PZPR, minister spraw. za
granicznych PRL Marian Orzechow
ski. 

ŻAGIEL POD KILEl\I 

F.mar ,Jacobsen wynalazca nor
weskl opracował konstrukcję 
•tatku, kLóry może porusza(! si~ 
1.<I.. •pomoq„, pod~·odnego żagla. 
Ja'eohsen uważa, że 55 metrowej 
iłtui:ośei slatPk, wyposażony w 
.ie!l"o żagiel będzie mógł pływać 
po Atlantyku bez silnika. Jed
nostkę ma napędzaó energia 
fal morskich (na. Atlantyku sztil 
.i<"~t zjawiskiem rzadkim). Za1riel 
umocowywany je:st oa iawiasaeh 
p<1rl kilem. 

stna jeśli chodzi o takie wsk&żniki, cecho.1'.-ni ko·palni „Generał Za- ści związane z zaopai:rzeniern ener- ten temat. Popiera inicjatywy zmie-
(Dalszy ciąg na !tr. 3) . 

_______________ ..... _____ "!"" _________ ,rzające do zwiększenia udz'alu 

' środków własnych ludności w bu- , 
dowie nowych mieszkar'l. Np małe 
s.póldzielnle, które by jednocześnie 
podejmowały µredukcję materiałów 
budowlanych. R.ząd ·ze swojej stro
n,i• podejmuje działania dla lepsze
go zaopatrzenia budownictwa w 
materiały, szczególnie wykończenio

' we będąee tzw. „wąskim gardłem" 

Posiedzelfie Rany 

Głównej Nauki 

Szkolnictwa Wyższego 
W bm rozpoczęło ~ię w Pol·itech

nice Warszawski~.] dwudniowe o
statnie w kończaccj się pierws:tei 
kadencji po.qiedzenie plenarne Ra
dy Głównej Nauki i Szkolnictwa 
Wvższesio Zapowann s'ę m,in. 'Z 
przebieii;iem wvborów członków ra
dy na drugą \{adencję. zirodnie i 
ustawą o szko!nlctwie w'S'Zszym 
wybierani oni są przez senaty, a 
po akceptacji przez ministra nauki 
i ukolnictwa wytszego powoływa-

ni b~r~ez hpr'1eOmier1a. ,_;"śró<ld nowo '" ,Zieleńcu k. Dusznik Zdroj11 twałhr>.y~kle) pari11.ie piękua zjmn,. wy dtnyc CZ on.,,ow ra Y N„ st<>kacll pojawili się Już piel'w sl narciarze. N/z.: Po nutach 

Liczy też na ws.półdzialanię i po
moc Qowstałej Rady do Spraw :V!ie· 
szl.·~niowych. . 

Pytano o ocenę aotychczaso'l\'ycb 
rozwiązań µlar.owych; czy w nhcc
n~ j "-tu;wji ęo~podarcze.i utrzvnia· 
uv 7.!lstani(' 5-dniowv tvrlzirń 1>ra· 
rn-. f'7.'' niH!awani" o;nsrndar('r <"Hh j 
b~rd7.irJ ef('ktn„·n•<"h (a wirr. "'dra 
hni<' mcc!1a11izmów l't>f<>r '") hi;- I 
•lzio;- konsekwentniejsze'?). · 
Dot v <'h c za~ roZw~azania olacf"J ,' (' \\' 

zbq · · malnn stopniu wpr>"!11'1v 11a 
oowiazanie p.racv· z płacą. Po•rra
wif.v jednak wewnętrzne struktury 
p!arowe i ogran:czyJv ni€n:iOt~"wa
cyjne składniki wynagrodzeń. żad
nych zagwarantowanych ·uprawrlień 
pracowniczych (w tym i 5-dn!owe
~o tygodnia pra-cy) rząd nie zamie-Hl to dotychczasowi jej czton·ko· na herbat, do •cltroniska „orlica" w Zielcl\cu, 

wie. , CAf - Adam llawałel (Dalszy ciąg na str, 2) 
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JERZY JABŁKIEWICZ 
przewodniczący 

Rady Łódzkiej PRQN 

, 

1 

z Jerzym Jabłkiewiczem 

to trochę , lepie ·„." 
- Panie intynłeue, rneh, kt6remn tu w Łodzi 

pan przewodniczy, wszedł w apecyficzny okres 
•wojelt"o Istnienia; spełnił orromnit rolę orga.nizu
jąe i przeprowadza.jąc dwie wielkie kampanie wy
borcze i teraz •• , 

- I teraz - chce pu. powiedal~ - s:naluł 1lę 
w próżni. Czy takf 

- Może niezupełnie tak, al• prsyzna pan, te 
Jero rola stała się w ołezuclaoh łoił powneeh
nych znów jak.by mało jasna„. 

- Nie potrafię powiedzieć 11.& llo '' to ocłesu
eia powszechne, więe na ten temat możo nie dys
kutujmy. Przymaję 11.ttomiast, że '' one w jakimś 
sensie usprawiedliwione. W j11kim 11ensle? Ot6ż 
refleksja- w rodzaju: „PRON irrobił 1woje - PRON 
przestaje być potrzebny" ma pra.wo 1ię zrodzić, 
r.właszcza \V kontek§cle kampanii ' wyborez7Ch, w 
których ogółowi apołecżeństwa. pokuallśmt' aię 
najpełniej, puez prost, antl04r1" do roll. ja~ w 

· przeszłości w podobnycn Mementaell 11119łnial 
FJN. Tylko ie ..• ' 
Pozostając przy t:rm 'wybo!tullft konteldc!e 1 

przeprowadztjl\C pewn• 1.11.alorłe, 1()6jrzmy u n
ł- lpl'l.\Vlł :ruWtt.iaf. Ni• •• „ ..... l"Nil.-

towi JednOści Narodu - • t:i:,m 'bardz.iej jego cjz;ia
laczom, sprawdzonym przecież w , rozmaitych oko
licznościach i przedsięwzięciach - powiedzmy so
bie szczerze I do końca, że w ówczesnych wa
runkach był on typową instytucją fasadową, tych 
samych zresztą sygnatariuszy, k;tórzy dziś są syg
natariuszami PRON. Gdy' chodzi zaś o wybory, to 
- uprUŻczająe oczywiście nieco zagadnienie -
jego rola !lprowadzała się do firmowania decyzji 
Podejmowanych poza nim. 1 . 
· Tymczasem PRON ma w tych wielkich aktach 
riolitycznych swój ~i-yginalny I autonomiczny 
wkład. Pomlńmy już może wkfad czysto organi
zaey,jny, chociaż pomijać chyba uie należy 'przez 
nas przecież zorganizowanej dyskusji przed111ybor
czej. Ale„. Nasą deklaracja w1b0ttza np, ..:. choć 
nie jest jeszcze programem - z.ę.wlera zasadnicze 
kierunki dz!ałail gospodarczych, zaś w sferze ży
cia apołecmo-polltyCZlllefO jasno konkret,-zuje na
sze „a" i „przeciw". 

t ,..... jeden. prsyklad: Mwe prawo wybor
on. ;;.,., sdemok.ratyzowu1• postanowienia, to 

łDalar ełl'J na str. a ·. 

CPAP) 

W ~3:> iłni1.1 rt·k•t ~lońee wze
szlq o godz, 7 rn, zaj:lziP. zaś o 
15.29. 

Imieniny obchodzq • 
~da, Błażej, Saturnin, przemy.sł 

Dyturny synópty 
w dnln dzisiejszym dla Łodd 
przewiduje na$tępnjącą pogodę: 
zachmurzenie duże z większymi 
11rzejaśnieniami i okresami opa
dy śniegu. Temp. mak.s. w dzień 
-2 st. Wiatr słaby l umiarko
wany, południowy i poiudnio
Wfl-zachodni, 

Ciśnienie o godz. 19 wynosiło 
983,3 hPa, czyll 737,5 mm, 

Z kolenoorza 11darzei\ 

1830 - Wybuch powstania li
stopadowe110. 

1944 - l1\7yzwolenle Albanii. 

Tako sobie myśl 
Żyr.ie ludzkie ubiega mi~'lzy 

wsp-u1nnienfumi R ,..~„~~.;~~~. 

- !\fam dl& tJanl liścik? 



W kregu spraw gospodarczych 
(Dokończenie ze et.r. l) 

ru. e<>fać. Istnieje natomiast po
trzeba i możliwości rozw iązań w 
aamycb przeds:iębiorstwacb po:i;wa. 
lają ce lepiej wykorzystać cu.s pra
cy i moce produkcyjne. Chcemy 
kierować siP, rac jami ekonomicx.ny
mi ale l chron ić dobrodziejstwa 
aocjalne. Cele społeczne często po
krywają się z ekonomicznymi ra
cjami. Tam gdzie bywają rozbież
ne, przedstawiać będziemy jak do
tąd ekonomiczne uzasadnienia i nu
kać społecznej zg-O<iy na .,odjęĆie 
określonych decyzji. 

1. Urban odpowiadał ponadto na 
pytania: Ilu je11t więźniów 11lekry
mi11alnych w Polsee i Ilu z 11ith 
zostało zwolninuych na moey huma 
altarnej inicjatywy PRON'l 

Poz.bawionych wolności u pr:z;e
atę,p!ltwa o motywach nie-kryminal
nych je:.t 265 osób. 139.,zostało swol-
11.ionych. · 

C1y 1nane •Ił rl!łdowi opinie spo
łeczne na temat zmian na atano· 
wiskach rządowychf 
Rozłączenie funkcji 'Przywódcy 

)Jartii i szefa rządu przyjęte to-
1tało z du~a. a'Probat- jf!iko objaw 
&tabiliwwania s ię sytuacji w kra
tu, co pozwala rezygnować :& nad
zwyczajnych rozwiązań. Na inne 
•Pinie jest zbyt wcześnie. 

Jak wyglądają losy fundaejl rol· 
n~? I 

Spo'!;kanle w tel sprawie ma ed· 
\I ·ć s ię w lis.t~padzie. · 

Ciy projeki ustawy • DJlodzieły 
1ostanie skierowany do Sejmu mi
mo zastrzeżeń, a naweł ne1atyw-
11ych ocen? 
Rząd nie je-st stro~ w tej &pra

w ie, nie przedstawiam więc jego 
ata.nowiska.- l?rojek-t ten wtpłynie do 
Sejmu, a jego kształt jest zalemy 
od wyników dyskusj1. 

Czy przewidywane 8' smlanf 
atruktur terytorialnych? ' 

Premier zapo•wiedział llł;a!b!l~ność 
podstawowych struktu,r terytorial
nych kraju. Natomiast u-ponądko· 
v;aniu I korektom ul'egać mog" 

granice województw czy gm in. 
Wpłynęły wn ioski w tej sprawie 1 
są anal izowane. 

Z czego wynika ' przyrost wydzia
łów administracji terenowej? 

Nie notujemy takiego wzrostu. 
Rząd nie podziela. opin ii o nad-
m iernej rozbudowie administrac j i. 
Staramy się l iczbę urzędn ików sta
le ogr'.a<nkzać. Na 10 tys. zał.l'udn io
n:rch przypada w Polsce mniej u
rzędn ików niż w innych krajach 
S1C>Cjalistycznych. Także w porów
naniu do pańsvw zachodnich 'll to 
relacje korzystne, choć tutaj obrtaz 
może być :z;łudny: Inaie bowiem 64 
tam -podziały 1 prerogatywy sdmi
n istracji. Uważamy że admin!stra
cy}ne przerost y lstn iej1, -przede 
wuystkim w aamych przedsiębior
stwach, instytucjach I. spółdzielczo
ici. 

W1raata lloś6 narad, 1ympoz!6w 
•potkań, a więo i strat 1 tytułu 
odrywania ludt:i od pra.cy? 

RZl\d u.wsie był zdania, t. nal•
i:r te formy sipotkail i wymiany 
myśli ograniczać czy oreanlzować 
w dni wolne od. -pracy . Wszelk ie 
zakazy na t@n temat azyb'ko Idą w 
za.pomnieni~. Rząd sam m. in. przez 
system tele'konferencji ogranicza 
ilość spotkań ny narad w W JJ.T

sza wl•. 
Csy Bil eptymtstyom.e prorno1:y co 

do świl\łec:i:nego zaopatrzenia.? 
Wzrosły od UJb. roku dostawy ryb 

i przetworów. Popularnych świąte
cznych karipl będzie pod dostatkiem. 
Uzwpelilliany Jest import ziarna 
katka()!Wego, tak by pokryć kartko
we prtydzl.a.ły, nie zabraknie cu
kru, podjęto decyzję o Imporcie 
marga'l'yny. Więcej będzie kawy i 
berbaty, zaimportuje się 2.6 tys. t.on 
cytrusów, więcej będzie nit w !'.O
ku ub. szaimpan6w, win i -p!e-prz.u . 
G<>rzej wygłąda sytuaeja z papiero
sami. Ogromnie wzra&ło kh sPOŻY
.~ie i mimo Importu pap!erooów i!St-
11!ele deficyt sięgający mllla·rd.a 
ll!Jtult. 

EWA t,UKASIEWICZ 

• w. Łazarek 
' • Ło'dzianie w 

w Szwecji? 

kadrze A. Piechniczka 

Program PZPR · musi odzwierciedlać 
zbiorową mądrość i doświadczenia partii 

(Dokończeni• ze str. l) 

dowe, umacniania pozycji Polski w 
św iecie. 

Po wysłuchani!.\ 1prawozdai'I z 
orac 8 zespołów problemowych, od
QOWiadających tematycznie głów-
1ym rozdzi8łom projektu progra
mu PZPR, rozpoczęła 1ię dyskusja 
plenarna. 

O oczekiwaniach jakie wląte spo
łeezeitatwo 1 perapektywlcznym 
programem partii mówił m. !tu. 

Prace uspołu VIII ,,PZPR prze
wodnią siłą w budowie wcjallz
mu" - omówił prof. Adolf Dobie
azewskł. Zwracano uwagę na rolę 
I znączen ie ogniw PZPR w for
mułowaniu 'programu partii, po
atulowano bydz.iej a.zezegółowe o- członek KC PZPR prof. Zdzisław 
kreślenie w tyli\ programie kwe- Grzelak 1 Uniwersytetu Łódzkiego. 
stil dotyezących więzi PZPR I kla-1 Jego zdaniem dla u.rzeczywistnie
są robotn!czll. nla podstawowych celów llOCjaliz-

KONFERENCJA PRASOWA l\IH\VIU 

Optymistyczne prognozy świąteczne 
Będziemy 1ię spotykać co naj

mniej raz na kwartał, oświadczył 
dziennikarzom na swej pierwszej 
konferencji prasowej minister han
dlu wewnętrmego l usłua - Je
rzy Jóźwiak. 

Podczas konferencji m6wiono 
głównie Q świętach I to - przy
znać trzeba - 1 optymizmem. 

oto pozytywy: lepsza 1truk:tura 
dostaw mięsa ! jego przetworów; 
poprawa zaopatrzenia 1astronomil 
w te towary; Import margaryny 
m .l.n. ze Szwecji, Holandii ! RFN 
(jakość nie ustępuje margarynie 
„Słonecznej'', cena ok. 70 u za 
kostkę); wzrost o blisko 1/3 do
staw herbaty (w porównaniu do 
grudnia ub. r .); kolejny transport 
grapefruitów, dostępność na r:rn
ku pieprzu, dobre zaopatrzenie w 
artykuły mączne. Na te drugie 
skla<la się je8zcze brak migdałów 
I f ig (bf:dą rodzynki), szczątkowe 
ilości• cytryn i dające się już zau
watyć kłopoty z lepszym~ gatun
kami papierosów. 

,,·ej ok. 290 ił za kilogra m, od
biór loco 1taw. Handel za tran
sport l sprzedaż chce dol i czyć 5{}-
60 zł na kilogramie. Czy jeqnak 
nabywcy zechcą kupić karpia· po 
340-350 zł? Już ubiegły rok, choć 
ceny były nl:!:sze, pokazał .że robi
my to niechętnie. Resort nie za
mierza jednak wkrnczać admini
stracyjnie w tę sprawę. Reforma 
ma swoje prawa - również pra
wo do ryzyka handlowego. Jak by
ło ono duże, okaże się po świętach. 
Ju! dziś mo:tna zaobserwować, te 
konkurencję przedsiębiorstwom han
dl-owym robi" zakłady, pracy, lm
pująe u hodowców· I darowujac za
łogom w prezencie gwiazdkowym 
handlową marż~. 

(PAP) 

Seksualna 
Za.proponowana ostatnio szczególna 

Problematyczna jest natomiast .,libe'ralizacj.a" przepisów prawa. 
sprawa karpia. Dostawcy oferuj11 wywołała zażartą dyskusję w'spo-
1!! ty1. ton, czyll tyle co za naj- !ec?:eństwle i wśród partii polity~
lepszyeh czasów. Po cenie hurto- nych Holandii. Obiektem ostrej kry-

---------------· tyki opozycji i częśc i koalicji rzą-dowej stal się projekt obniżen ia 

mu podstawowe znaczenie mieć bę
dzie postęp gospodarczy. 

Merytorycznego podsumowania 
dyskusji dokonał zastępca członka 
Biura Politycznego KC PZPR, 
przewodniczący komisji redakcyj
nej projektu programu PZPR Ma.· 
ria.n Orzechowski. Podkreślił m. In., 
że II O~ólnopolsjra Partyjna Kon
ferencja Ideologiczno-Teoretyczna 
była ważnym wydarzeniem w ty
ciu partii, stworzyła nowe impul
sy do dalszych prac nad· doskona
leniem 11rojektu prQ.[(ramu. W ze.s
połach problemnwyeh I na forum 
plenarnym konferencji zabrało 
głos 120 osób. 36 osób złożyło swo
je wnioski l uwagi do protokołu 
konferencji. 

Na zakończenie głos za'brał Jó· 
zef Czyrek. Wnioski z naszych o
b rad - oświadczył ~kretarz KC 
PZPR - przeanali:i:uje Biuro Poli
tyczne, przekazu jąc odpowiednie 
zalecenia zespołowi redakcyjnemu 
do. spraw opracowania programu. 
Józef Czyrek wyraził pogląd, IŻ II 
Ogólnopolska Partyjna Konferencja 
Ideolo!!Jczno-Teorl'tyczna w pełni 
zr„alizowała pokładane w niej na
dzieje. Dyskusja nad projektem 
. ,programu" - powiedział dalej -
będzie istotnym elementem kampa
nii, przed X Zjazdem PZPR, po
winna ożywił> działalność lde<>lo
giczną parli! . umocnić ją na pod
stawie w.spólnych <>cen i wyboru 
zasadniczych kierunków rozwoju 
społeczef!stwa l państv.•a . 

Wszvstklm ucz<>stnikom konferen
cji Józef Czvrek podziel{.ował za 
aktywny udział w obradach. 

(PAP) 

pełnoletność 

• Transfery, transfery„. Operacja przeszczepu 
seksualnej pełnoletności z 16 do 12 
lat, 'Pl'zedl:oŹO'lly przez ministra spxa
wiedliwośd Frederika Korthalsa Al
tesa . Według tego projekitu prawo 
zezwalałoby na odbywanie stosunków 
płc iowych z os.oba.ml, a właściw ie 
d ziećmi , które u1ko~zyły 12 lat, je
Mi wyrażą one na to 1-godę . Prze
pi.s zawarty je~t w projekcie zn.o
weliwv•sr.ego prawa odnoszacego 
si~ d<> przestępgtw na tle seUtsual
nvm. 

welizowan.a dotyczy w yeliminowa
n ia 1 kodekrow słowa „ona" w pa
ragrafach odnoszących .się do gwał
tów. Słowo to będzie zastąpione wy
ra;zem „<>soba". co pozwoli na jed
nakowe traktowan!« gwałtów do
konywanych na mężczyznach i ko.. 
bietach. 

PIŁKARSKI K A L E J D O S K O P szpiku kostnego 
W Kat.owioach zak<>i'IC?.yła liłl 

narada trenerów ipierwszctigo
wych zespołów, na. ~órej l)rudy
skutowano wiele r.praw swl-za
n ych ze szkoleniem. a uczestniCUl
ey w tym spotkaniu. selekcjoner 
drużyny narodowej Antoni 
Piechniczek zapoznał si<'ltole-

9 stycznia roi.poczy na &ię zgru
oowanie w Wiśle, po k tóry m 22-
osobo~ ekipa uda sie na obóz do 
Włoch, a następ.ni• na tournee po 
Ameryce Połudn iowej. K ad row icze 
zameldu ją się w klubach dopiero 
przed ro1.1poczęc :~m wiosennej run
dy r011grywek elkst.raklasy, która 
rozpoczy na s!ę 2 marca. 

Zespół lekarz.y kierowany przez 
dr hab. Wiesława Jędrzejczaka 
dokonał w Warszawie pierws;;ego 
przeszczepu szpiku kostnego o tna
nel niezgodnofo! w stosunku do 
biorcy. Dawcą szpiku dla 7-letnlej 
Joasi była jej matka. Między daw
c11 a biorcą . szpiku występuje róż
nica jednego •pośród 8 glównych 
antygenów !godności tkankowej 
oraz całkowita niezgodność 1rup 
lu'wl. 

Tego typu zabieg na!ety do naj• 
bardziej złożonych i najbardziej 
n iebezpieczny ch w t~ansplantolog i i. 
Zostal on wykonany niemal do-
kładnie w rok po pierwszym w 

0

Spt'2edwy ipowetały u.równo 

.l GODZ. 1.20. Lutomierska - Klo· 
nowa. Jolanta K. (lat J2) weszła na 
je•dnl• przy czerwonvm h\·jetle I 
wpadła pod Hmochód clętarowy 
,,Star", dll'ln J11c uratu Jl'ł&wy, 

A GODZ. 1.so. &on1ta11tynów, 111. 
U Lipca 8'. „Fiat 126p" kierowany 
przez Piotra M. na skutek nadmler· 
nej gzybkoścl uderzył w znak dro· 
gowy. Pasażerka Jadwiga w. doznała 
uruu głowy I stluuen!a nGcl. Stra. 
ty - 31 tya, al. 

.l GODZ. lł.51. Pabianic•, Armil 
Czerwonej - Nowotki. SatnGChód 
cl~tarowy „Jelcz" kierowany przez 
Kazimierza p, wskutellt awarll ukla• 
du hamulcowego wjechał na skrzy
towanle przy czen•on}·m świetle I 
potr11cll znajdującą się na przejściu 
dla ple~zych Juli• D. (lat CS), któ· 

K. RARCTKOW!'lKI PRZYJĄŁ 
Al\IDASADORA KUBY 

Zastępca przewodnlCZl\ceęe Rady 
Państw a Kazintierz Barclko" sld 
pnyJąl U bm. na audiencji w Bel
wederze ambuadora nadzwyczajne
go I p•lnomocnego Republiki Kuby 
Narci~o ':'>lartlna More Dina, który 
&lotyl Ust~· uwienytelniające. 

Nuleµnie amb. Narciso Martin 
Mora Diaz został przyjęty przez 
iutępcę pnewndnlczącf'go Rady 
Pań•twa na audiencji prywatnej. 

OBRADY KOMITETU DS. NAUKI 
I PO!ITl';PU TECHNICZNEGO 

PRZY RM 
W Warnawle 'lebuł 11ę wczoraj . 

na kolejnym posiedzeniu Kotn itet 
do Spraw Nauki I Postępu Tech
nlci;nego przy Radzie Ministrów. 
Omawiany był projekt Narodowego 
Planu Społeczno·Gospodarczego na 
lata 1950-1990 w zakresie nauk! l 
techniki. 

POSIEDZENIE STAiE.J JtOMISJI 
DS . HANDLU ZAGRANICZNEGO 
W Moskwie rozpoczęło g\ę w 

czwartek kolejne posiedzenie stałej 
komisji RWPG ds. handlu zagranicz
nego, na którym omawiane są dzia· 
tanl11 związane z realizacją postano
wień konferencj i gospodarczej na 
wyzszym •zczeblu krajów człon· 
kowskich RWPr. oraz plan prac ko
mi•l! w latach 1986-1987. 

WYSTĄPIENIE PRYMASA POLSKI 
NA NADZWYCZAJNY:\! SYNODZIE 

BJSKUPOW 
Toczące wł~ od poniedziałku w Wa • 

tyka.nie obrady plenarne synodu 
nadzwyczajnego biskupów, dobiegają 
koóca I od piątku będzie on praco· 
wal w mniejszych grupach. 

W •rodę w godzinach wteczOT· 
nych przemawiał na synodzie pry· 
mas Polski, kardynał Józef Glemp. 

Zadanlelll tego synodu - podkreś
lił ki<rdynał Glemp - je~t praco
wać s myAlą a. działaniu zgodnym 
z duchem Soboru Watykailsklego U. 
Jeden z pod•lawowycb obowiązków 
- czytamy w 2o-wierszowym stresz· 
czenlu przemówienia. kardynała. 
Glempa, podanym dziennikarzom 
- jest oddanie siły duchowej I mo
ralnej w słutbę świata. 

FORD SCORPIO 
.,SAMOCHODEM ROKU 1985" 

Decyzją europejskiego jury skła• 
dającego się z 56 dziennikarzy -e, 
prezentujących 17 kraj6w Ford Scor
pio został 011łoszony w środę w 
Bruk5~11 „samochodem ~oku 1985". 
Tytuł ten, nadawany co~oczn!e ju:ł 

od 23 lat, przyznany był. popTZed
nlo Oplowi, Kadetowi, :Fiatowi Uno 
I Audi 100. 

Opr. M. C. 

ra doznała uruu głowy I ogólnych 
potłuczeil. . 

.l GODZ. 15.10. Franclszkaflska -
Zofii. St~fan J. (lat 63) wtargnął na· .. „ 
gie ;na jezdnię I wpadt pod „Fia· · 
ta 1Z8p", doznająe , urazu głowy. 

A GODZ. 18.30. ~lers, Piotra 
Skargi - !2 Lipca. Irena s. (lat 45) 
weszła gwałtownie na Jezdnię l wpa
dła pod „Fiata 125p", doznajl\C ogól. 
nych potłuczei\.. 

.l GODz. 16.30. Warszawska - Ła· 
glewnlcka. „Star" k\erowany przez 
Zbigniewa F. na skutek przekrocze
nia osi jezdni spowodowat zdene· 
nie z samochodem osobowym „To• 
yota", kierowanym przez b~dącego 
w stanie po użyciu alkoholu Sta
nlsła wa Sz. Straty wynoszą 35 tys, 
zł. ' (jsb) 

niowców z planerm przygotowań 
reprezen<Uicji do wystę,pów na metk-
1ykańskim „Mundialu". Podał rów
nież kadl!'ę 34 za wodników, którzy 
kandydu1ją do wyjazdu. Z ł&il'Jkl<'h 
piłkarzy znaleźli się w n~ej Bole
sta, Wójcicki, Przybyś I Smolarek 
z Widzewa oraz; Baran I R. Roba
kiewłez z LKS. Nominację o trz~· 
me.ł również Władysław żmuda 
w~·stę'J)ujący w drugoligowym klu
bie włoSklm Cremonese. 

Koszykarze 
nie wyjadą na MŚ 

W naradzie nie uczestniczyli tre
nerzy J. Engel (Legia) I W. Laza
rek (Lechia). Nieobecność pierwsze
go była usprawiedliwiona, pon!e
>H•Ż \' :V iechał on z drużyn11 na 
mecs III rundy Pucharu UEFA do 
:l.Iediolanu, natomiast trener gda11-
skiej jedenastlki nosi się z zamia
rem wyjazdu do Szwecji I kiero
wania klubem w Trelleborgu. 

Szy·kuj- s.lę rbwn:let kolejne 
!'JII1 'any na etanowiskach szkole
niowców p ierwszoligowych jedena
rtek. M~wi aię o t~•m, te Jerzy Ko
pa, któremu nie powiodła sit: grec
ka w~·pra. wa, trenować hędzie lu 
bfo.lski l\1otor . a Leszek Cmiklewicz 
7~St<j,p : Horsta Pan!ca w Za):(łęb 'u 
Sosnowiec. Zgoła sensacyjnie brzmi 
\\·•a<iomość . że 1. zabrza ń't;k iego 
Górnika ma zamiar lldejść Hubert 
Kostka. 

Polsce udanym przeszczepie 1:itpl
ku, wykonanym przez ten sam zes
pół. Prze!zczeplanie szpiku - za
bieg trudny i· n :e za wsze pozwala
JE\CY uratowac! tycie choreRo - je1t 
coraz powszechniej etosowan11. w 
świecie metodą umożliwiającą wy
lerzM'l ie bi a ła cwk , apla7.ji (1.ani.ku) 
szpiku l różnych wrodzonych 11eho
rzeń krwi. 

wśród ugru,powań opozycyjnych., jak 
i rządowych, w tym także w łonie 
Partii 'Libera.lnej, kitór~ ret>rezen
tuje mini.ster spra1wiedtliwOŚCi. U
waża .się, :l:e obniżenie pełnoletności 
w tym uczególnym zakresie &przy
jałoby 'l>.'zrostowl przestępstw po
pełnicnych na tle seksualnym wo
bec dzieci. Przeciwnicy nowelizac ji 
podkreślają, ·li jest ona szczególnie 
dziwna w świetle ostatniej dysku
sji na temat ochr001y nastolatków 
przed zalewem pornograf\!. 

Wielu oponentów zadaje pytanie, 
c:r.y 12-ll>tnl chłopa'k lub dziewczyn
ka. ~ w stanie samodzielnie decy
dować I wyrażać zgodę w sprawach 
tak specyf\cznych, jak :z;bliżenie z 
dorosłym. Podnosi sl11 ;również pro
blem ewentualnego wykf}rzysta
nia 11telłsuah1ego osób n iedoświad
czflny ch. 

Funkcjonowanie handlu 
pr ed i podcz s świąt 

(PAP) W me~zu eliJlłina.cyjnym rr. „C'' 
mistrzostw świata. koszykarzl', re· 
prezentacja Polski przegrała w 
Katowicach 1 Francją 87:l07 (41:56). 
POLSKA: Zelig 15, Szczubiał 9, 
Sobczyński 7, Jechorek 12, Bińkow· 
aki 4, Mulak 14, Fiedler 9, I'.del 17. 

Olbrzymi zawód apotkał sympa· 
tyków koszykówki, którzy przyszli 
ogladać męcz. Polacy przegrali 
swQją ostatnią szansę aż 20 punk
tami i już wiadomo, że nie wy
stapia w finałach mistrzostw świa
ta. Od pierwszych minut spotka
nia uwidoczniła się lekka przewa
ga gości, którzy tylko dwukrotnie 

V\' re , ic :e spra·w a transferÓ'W. 

wcior~j zgłoszenie 
·dziś· ........ 
_.,OGŁOSZENIE 

Wlelk• wyprzedaż ogłosi! Rado- ;· 
m :a k. Na Iśc ie tra nsfero'.\'e j 7na 
leźJ 1 się Sajewicz. Niedzh)łka, Woj
daszka i Mrozek - zawodnicy ma
ją<::y za sobą najwięcej p !erws'ZO
ligow~·ch występów. 

O Mirosława Ja.worsklege z Wi- .;;... _____________ _ 

w t.y m meczu pozwolili reprezen

dzewa stara s ie Ba1:tyk Gdynia. Na 
pilikarskie „saksy" udać się maja 
bramkarz Cebrał !. Górnl:ka Zabrze 
i Kensy z Pogoni 

(a. szym,) 

Automobiliści tacji Polski na doprowadzenie do 
remisu. Wqlna gra . w ataku, nle
celn~ć rzut6w oraz niewielka 
~kuteczność, a co najważniejsze - W 
bardzo słaba gra pod tablica spo
wodowały, że drużyna tre.nen. Ku
chara nie mogła tego spotkania 
wygrać. 

„Światowicie" 
W n iedzielę (1 grudnia) w aali 

konferencyjnej łódzkiego hotelu 
"Swiatowlt" o godz. 10.30 rozpoc-z
nie s i ~ plenarne posi edzen ie Rady 
Głównej au tomob:lklubó w reg io;ial
n~·ch i klubów zwycza .Jn~h Pol
skiego Zw'ązku l\1otorowego . 

Grecja nat omiast rozgromiła Buł
garię 111 :81 (52 :35) i tym samy m 
zapewniła sobie awans do p r zysz
łorocznych fina;ów m istr zostw 
świata, choć do za kończeni a r oz
grywek w tej grupie, w którf'j 
w ystepuje teź i Polska, pozo~tały 
jeszcze dwa Sopotkania W mafu 
bowiem spotka j ą się Francja z 
Bułgarią oraz Polska z Grecja. 

,,Automob ilow y se jmik ", na 1-1 ó
rym zbiorą się zaró \\·no d zia ł ac ze 
st'°r tu sa.m ochodmn~o. jak I za
wodnicy, obrado w ać b~riz ie nad 
dalgzym rDzwojem te j d yscyplin y 
sportu w Polsce. 

(w-w) 

KTH na łódzkim lodzie 
We wtorek hokeiśc i LKS gośc i l i 

na lodowisku w Krakowie. wywo
żąc stamtąd po skromnym z'1,; ycię
stwie dwa p unkty, które umocniły 
ich na pierwszym miejscu w ta
ooli tzw. grupy nies.pokojnvch. 
Przewaga nad pozostałą tró jką spo
ra. ale jeszc ze n ie za.pewnia p !erw
szoligowego by tu w nast~pnym se
zon ie rozgrywek ekstraklasy 

Kolejna. okazja na wzbogacenie 
punktowego dorobku nadarza. się 
d7.iś. O godz. 17 na loclowr.i tafli 
Pala cu S1lortowE'lf!I f, RS podejmie 
n3.M3bszy zespół ~k~tral<la~v 
Krynicki~ Tnwarz:v~two Hnkejowe. 
W da!o rym c i ągu n ie moi.~ )!n " w 

druiyn:e ŁKS Zdunek, nl1t zagra
j ą także Kuśm,ider 1 najprawdo
podobniej Wasiak. 
Wystąpi natomiast - podobnie 

jak w poprzednich meczach w o
bronie wraz z Chodakowskim 
Stopczyk. Gra jac w defensyw ie 
łódzki „sna j,per" zapewne postara 
si ę 'Pow iększyć bramkowe konto. 
ab:-· nie >-tra cić dystansu do pro
wadzącego w t.ab€li str zelców re
pr ez-entanla s'osnowiecldego Zn głę
bia Zabaw :-·. Liczą na to bardzo a
matorzy h<JkeJa w Łodzi. k+órzy 
"·vb :era .ia s ' e na dz 's;e jsCY mt:>c z 
LKS - KTH K rynica. 

VIDEO - kupi~. Tel. IT-14-81. 
.W027-,g-E 

KRAKÓW, M-ł zaroienh1 na po
dobne Lód:!:, Pabianice. Oferty 
40020 Biuro Ogłoszeń., Piotrkow
ska 96. 

J: 
ZATRUDNIĘ blacha.ru. aamochodo-

wego WarJleńska 10. 40028-g-E 

SWił!DKOWIE wypadku dnia 12 
listopada około godz. 17 w Wo
li Z!radzyńskiej, proszeni są o 
kontakt. 48-16• 15. 40031-g-E 

PANIĄ (najc,hętniej emerytowaną 
nauczyciel~~) na k ilka godzin 
dziennie do 3-osobowel rodziny 
- zatrudnię. Wa;runki bardzo do
bre. 48-16-1~. 40033-g-E 

PSA doga błękitnego, pćłtorar~z
nego oddam w dobre ręce do 
d!>mku 1 ogródkiem. 86-69-73. 

40026-g-E 
STUDENTKA (RFN) poszukuje aa

modzielnego m ieszkania w cen
trum • telefonem. Tel. 36-83-10. 

. 40013-g-E 

z głębokim talem 1aw!a.damlam, 
te w dnlu 28 listopada 198; roku 
zmarła, przetywszy lat 83, mola 
najukochailsza Mama 

s. ł fi. 

AN'NA UMIERA 
• domu PAWJ,AK, 

długcletni pracownik PUPIK 
,,RUCH". 

Wyprowadzenie droslch nam 
zwłok nastąpi w dniu JO ll•topa
da br. (sobota) o godi. 18 z ka
plicy cmentana ,w, Rocha - Ra· 
dogosze7. 

Pozo•taJ11 w głęb&ktm bólu: 
SYN, SYNOWA I WNUCZKA 
orai PO"-OSTAŁA RODZINA 

Inna 8'p'!"awa, ldćra ma byb zn.o-

SPRZEDAM warsztat lub przyłroę 
wspólnika. Tel. 51-67-17 po 18. 

. 40029-g-E 
ATRAKCYJNE M-S własnościowe 
~ tanio aprzedam- Traktorowa 
90 - 56. 3ml17-g-E 

SPRZEDAM automat 1.a.neczkowy 
Prottl Nu 12, dziurkarkę Texti
ma. Tel. &4-49-44. 39816-g-E 

„BMW 524 td" - sprzedam. Po-
ważne oferty 39813 Blu.ro Ogło
irz.eń Piotrkow&ka 96. E 

SPRZEDAM „Mercedesa" 220D. A· 
damów 3 k/Bełchatowa. 12818-g-E 

SAMODZIELNEGO mieszkania po
szukuję. Oferty 12820 Biuro Ogło
szeń Sienkiewicza 3/ !!. E 

TELEFON do przyjmowania zle-
ceń potrzebny. Łódź T $kr. 229. 

12838-g-E 
KUPI~ overlock przemy1łowy „Ju

k!", „Yama.to". Oferty 12837 Biu
ro Ogłoszeń Sienkie'l.Vicza 3/6. E 

STARE zegary (mlęd:i;y Innymi 
wiedeński, kwadransowy, atojący) 
sprzedam. 48-09-81. 12807-g-E 

PRZĘDZĘ bawełn ianą 40 tex sprze-
dam. 43-37-20. 12832-g-E 

„MERCEDES" 24-0D (1976) sprzedam 
33-25-43. I 12834-g-E 

MURARSTWO tynk a rstwo. 
11-13-29. AdamczewStk!. 12805-g-E 

.,RUBINA 202" sprzedam. 
67-93-70. 12806-g-E 

ZA TRUDNIĘ prae<>wnika zt1 zna
jomośc!a pracy n.a wtryskarce. 
51-17-24 po 16. 128111-g-E 

Dnia t7 listopada 1981 roku sma
rta nnsza najukochaflsza Mamu
~ia, Babcia l Teściowa w wieku 
61 lat 

•. + fi. 

LEOKADIA 
KRZVżOWS'KA 

Pogrzeb odbędzie się dnia !9 H· 
stopada br. o godz. 13.30 z ka
plicy cmentarza katolickiego na 
Zarzewie, o czym zawi1tdamtaj~: 

CORK.I, zn~e l WNUCZKI 

Minister handlu -.,·~wnetrznego i 
usług określił zasady pra-cy placó
wek handlowych w okre&ie świąt 
Bożego NaTodzenia i No'>'ego RoJs,u. 
Od 18 do 20 grudnia (środa-pią
(e.k) or.az 2.3 grudnia ('pon iedziałek) 
pla có~I detalfo:me pracować będą 
w Wydłużonym czule. W .90botę 21 
grudnia &l eć handlowa fu'!lkcjono
v.·ać b~zio tak jak 'W każd4 nie
handlawą wolni\ sobotę. Omacza to 
otwarcie eo najmniej połowy sieci 
sklepów z artyikułami tywnoklo
wyml oraz wszystkich ·skle<p6w z 
tymi tovva1·ami w nowy_cb osiedlach 
Pracować teź będ- d:u±. domy to
warowe. 

Niedzietla (Z! g,rudnia) b~dzie tzw. 
nie<l.zielą handlową, godziny pracy 
placówek z arty'lrnłami spożyiw
czyml I przemysłowymi ustalą wo
jewodowie. Czas ich otwarci• n ie 
moźe być krótszy n't 6 godzin. 
Krócej natomiast (najwy±ej do 

z słęboktm talem :sawladamlll· 
my, te dnia 26 listopada 198'.; ro
Im zmarto nasza dlugoletnla pra
cownica 

ł. ł 'P. 

JANliNA GćRNA 
Serdeune wyrazy współczucia 

Rodzinie tkładają: 

PRACOWNICY ll K.l.JNIRI 
CHIRURGICZNE.J AM w Ł 

DZI. 

1' dniu M llttopad.a 1985 roku 
zmarła 

s. ł fi. 

CEUNA KOB~ERSKA 

Pogrzeb odbędzie się w dniu 111 
listopada br. (piątek) o godz. t3.39 
z kościoła ~w. Józefa w Rudzie 
Pabianickiej, o czym za,~fadam\a
ją: 

f!YN, l!YNOW A, WNl'CZKI 
I N~JBLlŻSZA RODZINA 

Z DZIENNIK ŁODZKI nr l!i8 (11073) E,.:>daktor depeszoWJ' MAREK CJ82.EWSKJ-- fii- Redaktor tecbnic:i:ny 

godz. 16) będzie dz '.alał handel 2.4 
grudnia (wtorek). W święta 25 I 26 
grudnia oraz 1 .;tycznia handel nie 
pracuje z wyjątki em kiosk6w ,,Ru-
chu" zlokalizowanvch na dwor-
cach i w centralnych punktach 
miasta oraz: kwiae iarn!. Piątek 27 
grudnia jest normalnym dniem 
-pracy handlu, prz:y czym n ie.które 
skle-py z art~·kułami ;przemysłowy
m i moga. być zamknię te (w zamian 
za pracę ,,,, niedzieli: 22 grudn'.a). 

Sobota 28 grudnia jest sobotą ;-(>

boczą dla handlu . Pracuje cała s ' eć, 
podobnie ja•k w lkażdą ostat:i.;ą f.n- , 
boti: miesiąca. Nasti:;pująca no n l~:j 
nied1;ela traktowana jest :>nez· 
handlowców -podof}n:e jak kazda 
inna. No·rmalnvm dni"m pracy han
dlu blldzie pon :edziałek 30 grud· 
nia. Natomiast we ''1.-toreW; 31 gru
dnia handel praco\\·ać będzle w 
!lkrócony m czasie ustalonym orzP.z 
"·ojewodów. (PAP) 

W plerwsZI, 
mojego :IIę:ta 

rocznicę 

S. t P. 

śmierci 

KAZIMIERZA MIKSY 
odbędzie się msza. łwięt:J. w ko
ściele Swiętego Ducha w dD;u 
2 grudnia bt. (poniedziałek) " go
dzinie 1, o czym zawiadamia 

!:ONA 

Z głęl.!oklm talem z;i.w\adamla
my, te w dniu z; listopada 1983 
roku zmarł 110 cięźkitij ch'lrohle 

WŁADYSŁAW 
DĄBROWSKI 

Uroczystoś~ pogrzehowa odbę-
dzie się w dniu JO listnpada br. 
(sobota) o godz. lJ z 1-:aplicy 
cmentarza oo Zanewie, o czym 
zawiadamiają pogrążeni w smut• 
ku: 

ŻONA, SYN. SYNOWA. WNU
tZKI I PRAWNUCZKI 



• 

I 
tf)&łroAeU!l.łe • *· 11 I~ .,,, '19,I proe„ a .,,, ele'ktro-

muzyn<>'Wym w 71,1 'Proc. Nadal '8 prodl.lkcJa 11pr2edana. kit&.-a maleje W$p6kzyn:nlk zmianowości 
'W2:rosła o S,1 proc. w stownlru dc0 W tej aytuacjj koniecz:ne jest do· 
roku ubiegłego, czy d.ymmika 'Pro- konanie rzeczowej analn:y mocy i dukejl, która je.st wyższa od zało· rezerw. które UJmożliwia w latach 
teń CPR o 1,9 zaś od dynamiki 1986-1990 osiągnięcie podstawowych 
przemysłu w kraju o 3 proc Nie- celów społecznych i wzrost dochodu które Jlfzedsięb!<>rstwa. jak np. narodowego na zakładan~·m pozio„Sko-gar", „Lenta". „Polopren" m:e 3,5 proc. Aby cele te zrealizo
"StomiJ", utz:yskały w ciągu 10 wać, niez.będne ~ działania na 
miesięcy 1983 r. l)Onad 20-procento- rzecz oszczędności aurowców, pa"'Y wzrost produ,kcji sprzedanej. li<w, materiałów i energii oraz ob-
.Jednakże Hośc:owo produkcja (n.p niżania kosztów prcxiukcji. Muszą ..., przemyśle lekkim) nie wzrosła I ulec zmianie relacje Pomiędzy utrzymuje się na poziomie roku wzrostem wydajności pracy I pla

ubiegłego. Nadal mniej niż w roku es.mi, k-onieczne jest lepsze wyko-
1980 produkujemy przędzy baweł- rzystani~ czasu pracy, lepsza jej nianej i czesankowej, tkanin ba- organizacja. 
'l\'"lnian:vch dzianin. · Dla t>rzeciwdzlałan'!a deka.o'talł Rarier:v wzrostu tkwi• nie tY1ko zacji. k0nieczne będzie podejmowa
"" !<rótsz.,-rn czas'e. oracv. zaopatt'ze· nie ef~kt~·wnvch działań iowest:v· n ., s:.irowcowo-materialowvm tnie- cyjnych. wprowadzanie na szerszą 
rl 'borach 7.atrndnil"n'.a. Przv~zyną skale postęnu technicznego, wynat.,.go stanu rr.eczv il"s! też 'l\'Vek.;olo· lazczości i racjonalizaii.. • ·••owanv oark maszvnDWV oraz br;){ Jak te zadania realizowa6 w cia-posteuu iakościowego · wyrobów gu najbliższ~·ch lat? Nad tym to-
D•-nam'ce · rod\l·kcji n:e towarz:v· cz:vła slę dyskusja. ' 
Sl" też 11,•zroRt orodukcji eksot>rto- Na temat uwarunkowań, w ja
we1 I 1e.l etektyWnoścl. Eksport kich realizuje się prod.ukcję eks
P~7em ,·słu !ó-17.kiego do krajów ka. portowa oraz pożądanych bodźców p'talist,·crnvcb iest niższy od war- dalszegÓ rozwoju opłacalnego eksto.śc' zrealizowanej w roku 1982. portu mówił Lrszek Ciurlik (.„Tex
Obn iżvh• orodukcjłl eks.portOl'-'a' til!mpex"), podkreślając że zachęta „T,)Ywilan". . W6lczan~a". .,Fonica" dla maksymalizowania tej dz'.ab.ą„:\for(eo". „Fem'na" ! inne przed- ności Powinna mieć także charak
~ :rbiorsbn ter ne~atywny - w stosunku do Pozytywnym zjaw:slkiem je~ sy- tych. którzy eksportu n:!e realizu-
& t"matyczny wzrost obrotów z ja. Do tego temah na·~·:azał rów-kra iam.i RWPG, szcze~óln!e z n1e7. Włodzimierz Węglarczyk („Dre-ZSRR. W roku 1979 przemysł łódz- sso"), przedstawiając wnioski z 
o:i eksportowa! do tych krajów to- prac Zespołu Anafa: C'.ospodarc7.ych "·ary za około 258 mln rubll, zaś prz;I" KD PZPR Łódź-Sródmieście, w 1984 r. w~·eksi>ortowalismy Ich a takze Henryk Stypułkow~ki z aa 316 mln. ZPDz. „Olimpia". Akcentował on, 
Wzrosła wyd.ajno'ć .,,racy mierl.'0- te być :rn<>2:e watrt.o równouprawnić 

1ta t•;arto,cią produkcji na jedne- dzlałalnoś6 e-ksportow" z rynkową. 
10. zatrudnionego - o 7,8 proc., ale tzn. by do prodllllkc11 netto 11ezyć 
też przecietna płaca wzrosła o llł,l ekepoI't tak samo jalk produkcję proc. Oznacza to. że nadal u-trzy- rYDkOWJł. Tym spo.sobem obaliłoby rnuje sie nadwyżka tempa wzrostu sh1 tezą o ni~łacalno.ścl eksportu 
wynagrodzeń nad tempem wzrostu dla producentów. Wśród wnbs!tów 
wydajności. Pra'Widłowe relacje pła<' referowanych' przez tego dySku<tanl wydajności notu .fa n:p. :r.z:vr i ta na leży także zs.uważ3·ć pos.tl1la t ZR:'YI „Spomasz". .Jednak sa i ta- o doprowadzeniu ,do jasnych ~:yte. 
kie, jak „Zeltor". „Fako". „Pafi· riów oceny przedsiębiorstw oraz 
l'IO". „Marko", „Norbelana". ~dzie oostulat na temat systemów płapia;:c wzrosły. a wydainość spadła cowych: dosk'onaEć ·.fe, ale bez z11-
Pom,·ślnie kształtuje s'ę sytuacja· przepaszczania samodzielności zaf'nansowa przedsiębiorstw, a. z,·s'k kładów. 

na.iczt:ściei wyko~zystywany ~est Temato'l\11 pMfepu. inn-owacH l .dla cel6w produkcyjnych. Nas.~ą.piJ W}'.llalazczości poświęcili swe wy
postep w. dochodzi;ni!; do sam·i~!; stąpienla KrzyS'ltof Jagiełło - przenansowama. „Fen1.ks . „Dres<10 wodnicząc:v Zarządu Ł6dzkiego „Olimpia" .. ,Lido". „Marko", ,I';\·o- ZSMP, mówi11.cy o działalności vryna", •. Oli.al" nie kprzystaj~ już nalazczej wśród młodych ludzi -
w ogóle z kredytów bankowych. oraz doc. Leszek Korycki - prze-

Trudna jest nadal sytuacja w bu- wodniczacy WKTIR, którv podkre
downictwłe, zwłaszcu mleszkanlo- ślił :r,naezenie postepu dla promo
"''·'·m. cji eksportu. m6wił tet o barierach 
uwzg.lędniająe wszelkie łtudn'>ści. - m.1n. psvchologlcznych - roz

&t~·ierdzić trzeba, że produkcja woju w:malazczości w p~zeds'ę
ł&dzk'.eg.o przemysłu j~ nadal ma- !Ji-0rstwach. O determinantach dzia
terial!;>-. energo- I prac~chłtmna łalności budownictwa w pr•:v1:złe) Prod:.:ku.iemy towarv droi::e. mało pięc;<>latce móv::t ,Tarek Kaźmlt'r
•trakcyjne niekonkurencyjne na czak - dyr. Wydziału Budownic
r~·n'.<ach światowy.eh. twa UML. podkreślajac brak roz-:\"ie udało sie :i:ahamowa~ pos.tę- wlazań ei{onomiczn:vch. które za
P")ącej dekap'talizacji. Wojt'l\·ódt.- Chectłyby pl'.zed 'ęblorst'll:a do odtwo łódzkie u<plasowglo 11'" \li'. gru- c!olnych Inicjatyw-, rm:erZl!j<>C' •eh do t»e 't\·ojewództw o najwyższ:vrn zahamowania proces:; de1<an't.a.:,,1.a• 
„!oo~ 'u zużycia majątku rwałe:;(o cji wytvd>rnl wielkoplvtow ·eh, 11 • 'iskie ~est. też wykorzystanie ma- takie :11przęh1 I transportu budo
&!Vn i urzadzeń. Stanow1sks robo- wlanego'. 
ne na T zmian!e obsadz<>ne sa w Temat dt>kaolt~1'zacll !' alal't.1 
':i." u:-oc. z czel(o w orzemvśl<> trwalei;(o. to zre~zta leitmntyw w'i<'-

!Il ~t\. :M6wm • tym 
Urszula Jurczy4ska („Fresco"), Je
rzy Magdziarek (OOSW). JJ:dmund 
Sze\Hizyk. („Polmos"), analizujący 
aytuację w całym lódzkipl prze
myśle spożywczym oraz Wiesłau 
Szcześniak (,,Eskimo"), który w 
syntetyczny sposób przedstawi! jak 
jego zakłady potrafią same ra
dzić sobie z tym trudnym zada
niem. 

Zagadnl'enie walki· z dekapitaliza
cją przemysłu wiąże się bezpo
średnio z problemem braku rąk 
do pracy i zastępowaniem ich au
tomatyzacją I robotyzacją. O tych 
sprawach w świetle prognoz za
trudnieniowych na najbliższą pię
ciolatkę mówił Sylwester Pomorski 
- dyr. Wydziału Zatrudnienia 
UML. Problematyce oszczędności 
paliw i energii poświęcił swą wy
powiedź Wojciech Nowak (EC Im 
Lenina) a sprawom innowacyjnoś
ci I iakości wyrobów - Włodzi
mierz \Vszelał>i („Zenit"), referują
cy wnioski Komisji Ekonomicznej 
KL PZPR na ten temat. 

Przedstawiciele KD Widzew -
A'.ndr-.i:ej Ośnieckł l Stanisław Ka
Unowsld przedstawili w swych wy
stąpieniach widze-.vskie dokonania 
na rzecz wzrostu aktywności za
wodowej I wykorzystimia poten
cjału produkcyjnego. Ciekawa wy
daje się inicjatywa wykorzystania 
wolnvch maszyn. uaostępnianych 
tyin. · którzy .ich potrzebują. Zgło
szono tam 70 przypadków takich 
mo~liwosci. 

And1'Zcj Dobl'Ucld - z-ca kle· 
rownika Wydziału Ekonomicznego 
KC PZPR - wskazał w dyskusji 
na konieczność uwzględniania (w 
podejmowaniu wszystkich zamie· 
rzeń gospodarczych) konieczności 
wzrostu dochodu narodowego. 
Przedstawił, na tle łódzkich rezulta
tów gospodarczych, wyniki CPR -
1985 za 10 miesięcy. 

Tadeusz Czechowłcz, dokonUJl\t 
podsumowania · dyskusji, podkre
ślił ootrzebę zwiększenia działań 
Inspiratorskich i kontrolnych ns 
rzecz ofensy'wnoścl w rozwiązywa
niu problemów gospodarczych 
Wskazał przy tym na dutą rolę 
jaką w tym dziele mają do ode
grania organizacje partyjne, ruch 
związkowy I młodzieżowy. organi
zacje społeczne. - Nie możemy li
czyć na efektywnoś~ działań, lee? 
na ich e!ekt:v - powiedzlsl na 
zakończenie obrad. 

Plenum Komitetu Lódzldego 
PZPR pod.fęło uchwalę, która 
"tskazu.ie kierunki działali, :i:obo
wlązuje Instancje l organizacje 
party.Joe, zespoły radnych, kierow
nictwa terenowych organów admi
nistracji oraz kadrę kierowniczą 
je!lno8tek gospodarki u1potecznło
ne.f do ełektywneR"o przełamywa
nia harler dal8Zet<'o wzrostu pro
dukc.if. inten„:vfikadl eksportu, 
o!;zc?.ednośc W67:V8łkich c7.yn'!lików 
1>rodukcii, n<>1>rawy organizac.fl Pra
l'Y I zatrudnit-nia. doskonalenia 11_ • 
~!!'mów wynat<'rodzeń. do praey 
iwórl'tel I wynala7.r~e.f. Pll'nnm a
r>clu.fe do towar7.vszel'\ fPl'hnlc7-
nyrh I organizac.11 młod7.iefowyrb 
o wicl;~za aJ·tvwnoM na n:ecz 
wzrosło go8podarczego. 

(A. O., A~7.a.) 

Dokończenie 

ze strony 1 
także w wielkim stopniu nasze dzieło.' Nie bez 
przyczyny powiedziałem: „zdemokratyzowane", a 
nie: „demokratyczne". Ja także - podobnie jak 
wielu Polak6w - uważam, że jest ono najwyżej 
tak demokratyczne, jak może być w obecnej sy
tuacji. l ja osobiście wier:z:ę, że w miar, korzyst
neg<> jej ewoluowanla prawo to będzie modyfi
kowane w oczekiwanym, jeszcze demokratyczniej
•zym kierunku, W og6le uważam dalszy postęp 
demokratyzacji życia w kraju za możliwy i ko- / :nieczny, a jeśli tak, to widzę w tym udział PRON. 
Poniewa:i zaś nie przestały istnieć i · pozootałe cele 
ruchu, osobiście nie czuję tej próżni. 

- Potrzebna jest jednak widocznie dyskusja, sa
moocena i na jej tle refleksja nad przyszłością, 
akoro taka dyskusja została „zarządzona" przez 
Radę Krajową, skoro w opublikowanych „tezach" 
mało jest samozadowolenia, a najwięcej' wątpli-
w~~ . 

- Ależ to cbyba dobrze, ie wątpliw<JŚei jest 
więcej niż samozadowolenia! 

- Generalnie tak, ale wątpliwości te ocłzwler
•iedlają także pewien stan obiekQ-wny ruohu, 
ehyba. jednak jakiś punkt zwrotny.„ 

- Może punkt zwrotny, chociaż - według mnil' 
- też niezupełnie, ale na pewno nie próżnię. Jej 
poczucie może się oczywiście rodzić u poszczegól
nych ludzi, oo bi.two daje się uzasadnić wzgl -
dam! psychologicznymi; jest po każdej zakońc~o
nej pracy taki specyficzny moment ulgi i... nie
.iasności co do dalszego ciągl,1. "Nie dotyczy to jed
nak - powtarzam - ruchu w ogóle. 

Dlaczego natomiast niezupełnie godzę si~ r.a 
t>kreślenie „punkt zwrotny"? Dlateg<>, że wcale 
11ie ustała potrzeba dialogu i porozumienia, a wiP-c 
owych deklarowanych przez nas od początku ce· 
lów nadrzędnych. istnieje najwyżej konieczność -
· ja się z tym poglądem zgadżatn - wysunięcia 
na plan pierwszy naszych. działań w s::er~ko r<l7.U
mianej swerze i;:ospodarowania. Od powodzenia bo
~Iem w 'tej dziedzinie zależy najwięcej. Wiele 
aspektów porozumienia także. 

- Wieli' •rodowisk rrzygoląda 1l1t ,,.. cłalszy~ eho,-
1'" rnt'howl i: wyraźną rezerwą. Dl>1ezego? 

- \\fa pan pewnie na myśli tzw. środowiska 
o-, n'.rr' ~~ól'cze? 

Międz:-r innymi. 
- ~rodowisk~ inteligenckie na pewno najb<>leś

n'" i odebrały d~amat stanu wojennego. Bez wzglę
du na racte dla których został on wprowadzon:v 
i bez względu na jego - łagodny przecież - prz,.,
b;eg Musleły padać. trudne pytania: jak to się 
fota to. że po czterdziestu latach stanęliśmy wobec 
tupełnego załamania gospodarcze.go I polityCIZllego, 
co w tej sytuacji jut Jttezes• o lH'Ob~. !a.le alę 
v;- niej znaleźć? . 

Eliminuj"e s moidl _._hll '7c!t., Wrs1 9ą 
110 prostu przeclwn!nmf aystQnu. Jako takiego, 
po:iostałye!I i:iodsltiłłbym na talr!e trzy grup,·: 

Pierw••, tO łudsi•, ll::t6t"ZJ :1W1ezaJ?\!.e !'!l i~l~
mall I przestaJł ~" ~ jakiejkolwiek ak-

tywnośc!. Druga, to cl, 'którzy właśnie wtei;t.y po
stanowili choi;jaż część spraw wziąć w swoJe, ręce 
wedle filozofii: jeśli jestem niezadowolony, jeśli 
spotkał mnie zawód, a moje oczekiwania' nię mo
gą być spełnione dziś, to - ponieważ iestem czło
~iekiem, który przynajmniej chce świadomie 
wpływać na swoj los - powinienem zrobi~ wszy
stko, by mogły być spełnion·e w przyszło.~ci. 
I wreszcie trzecia grupa, ta bezwLględnie najlicz
niejsza. Ci ludzie z przyczyn, które są zrozum:a
łe, a w każdym razie usprawiedliwione - choć
by utratą zaufania - nie -Od razu p11tratill zdo
b~·ć się na włączen!e się w nurt życia, potem zaś 
zostali z boku. Zakładam ich najlepszą wolę· l po
dejrzewarµ, że sa - może to nie najszczęśliwsze 
słowo - tylko obrażeni. z nimi przede wszyst
kim powinniśmy rozmawiać. !viijdrze I tak deli
katnie, jak tego wymaga sytuacja i ich stan psy
chiczny . 

- PRON w swych nło:!;enlach miał by6 usytąo
wany jakby p.Ośrodku między władzą a ogółem 
1połecze1istwa I )łełnió funkcję ,;przekaźnika" opi
nii w oble s~rony, Czy czasem nie znaleźliście się 
bliżej „góry" t nie jej zdanie reprezentujecie czę
ściej niż sieroko pojmowaną opinię publiczną'! 

- Znów odwołajmy aię do· kampanii wyborczej. 
Pewne nawarstwiające 1ię .lata.mi doświadM:enia 
~prawiły, że dominuje wciaż przekonanie, i7, wy
bory robi się „dla władzy". A my je przecież 
przeprowadzali~my. 
Jeśli teraz będziemy !aittycinle gwarantaml rea

lizacji ptzedwybCl'l'czych postulatów - a taka jest 
wedlug mnie aasza w tym rola - to zostaną za
C·howane właściwe proporcje, czy - ja~ pan woli 
- owo usytuowanie pośrod'ku. Pośrodku, bo pa-
miętajmy, że nie unikniemy k9nleczności prz!'ka
ZY'\Yania I „w dół" pewnych pr.awd, czi:!<to trud
nych do zaakceptowania. 

- Pański pozytywny program na prsysdo~C... 
- Program, !{) brzmi bardzo poważnie.„, Ja już 

w~pomnialem, te teraz punkt ciężkości w· naszych 
d7.ialaniach powinniśmy - moim zdaniem - prze
nieść na aferę gospodarowanla. Myślę, że je~li tu 
os!a!!nięte z-05taną odczuwalne rezultaty - Inne 
problem:'. te na pn:vkład stricte pol'!«czne, •ame 
zejdR na plan dalsz), na pevro<f r.a~ bę,d11 latw!ej
~ze do rozwiązywania, 

PRON oczywiście nie wyd!w1gn e 'lcra u z kr·
zrsu. Jako jego dz'alac:i: nie mam ani takich am
bicji, ani złud:rrń. Myślę natomlast. ze byłoby na
-"ZYm sukcesem, gdyby.~my potrafili za ,zczepi6 w 
miarą powszechne przekonanie, :i: proce~ tego 
dżwlgania slq zależy pd wszystkich. nawet od tych, 
któn:y nie c-.mją aię w najmniejszym stopniu v»in
nl kryzysu. Dla kogoś, kto chce, możliwości dzia
łania 'est dużo. I nie muszą t.o być od razu w'el
kie spriiwy. Może wystarczy, jeśli p ·zejrnl<'my sił~ 
takim hasłem: „To, eo robln, ataraj 114 uw:s"e 
z;-ob!t· troch'! l•'piej"?.„ 

- Ozięku.ję nanu za roam~ 

Rozmawiał: JAN RRZ0.ZKA 

Skrót WJStąpienia W. Jaruzelskiego 
po czas arady ideo og1cznej 

Zadań, jak wszyscy wiemy, nie 
ubywa. Mamy d.o pokonani.a. nie
mało opóźnień I Jakże wiele sła
bości. Piętrzą się problemy, któ
rych rozwiązywanie zostalo do
piero zapoczątkowane. Musimy 
nteustannie zmagać się z trud
nośclam1, Choć w większości już 
innego nit wczoraj rodzaju. Na 
samouspokojenie nie ma więc 
miejsca. Powrotu do autoreklamy 
być nie może. 

Ale wbrew tym, którzy po-
wątpiewali w możliwość opraco
wania długofalowego programu 
możemy z satysfakcją stv.ierdzić, 
te niezbędne do tego warunki 
zostały przez p.11rtię wywalcz<:me. 
Delegatom na IX Zjazd, którzy w 
dramatycznej pełnej ·zagrożeń, na
pięć j konfliktów sytuacji podjęU 
uchwalę w sprawie opracowania 
'tego dokumentu, t.a nacechowana 
historycznym optymizmem decyzja 
przyno!li zasxcz;yt. 

Po raz pierwszy w 1wej hlst-0-
l'i.l Polska Zjednoczona Partia 
Robotnic·u przedstawi klasie ro
botniczej, naro<lowl całościową. 
dalekosiężną koncepcję budowy 
socjaliz!nu w Polsce. 
Rolę programu trudno przece

nić. '\'fieć on będzie wielkie' zna
. czenie ideowo-teoretyczne. doktry
nalne. dyrektywne. Jednocz.eśn1e 
osiągnąć mu i kształcącą, wy
chov:ującą, m<>bilizującą sk:utec:z
ność. Dlatego nie wystarczy, że 
będ·zle słuszny .. Mus! być rugea
tywny i 5miały, · tywy j kla.row· 
ny. ·Taki, któty ni• ty~ko tra:eba 
alie J chce się czytać. Pod ~ 
w-Lględem projelllt wymaga je-
szcze 1ta:ra.nn.ej pracy. 

J e!teśmy robowl'\Zanl pl~· 
lowitcie, a urazem krytycznie zbi
la.nsować to wny&tko, co w ml
nLonym cz.asie pa.rtia Zldzlalala I 
prreżyla. A \Vlęc, z jednej stro
my jasno wskaz.a~ które 1 doś
wiad~ń rozwinąć, jak utrwalić 
to, oo w dotychczasowym dorob
ku socja!istycz,nych przeobrażeń 
cenne; w 40-leclu dominujące i 
w przyszłości niez.bywalne. Z 
drugiej strony - co· zanegować 1 
odrzucić, ja.k umocnić :zabez.p!e-
cz-enia przed odstępstwami od 
marksistowsko-leninowsk.iCh 'Za-
sad i n<>nn, od woluntarystycz.nych 
praktyk J biur<>kratycz.nych de
formacji. Stworzyły one »kirzęt
nie wykora:ystywaną przez kla
sowego przeciwnika, swoistą spo
łeczno-psychologiczną barierę 
Przez,wyclężamy ją konsekwencją 
i r:i;eteln.ością naszych działań 
unikaniem golosłownycłl zapo-
wiedzi, jednością słów i czynów 
a przede wszystkim ich !!opołea;nie 
odczuwalnymi rezrultatami. To 
pod11tawowy waru•nl'k odbudo-
wy wiarygod~-ości i społecznego za
ufan1a„ 

Musimy jf'dnak uwz~lędniac!, te 
nie:nalo jest jeszcze z.wą.tpie
nia, niewiary w przyszłof.ć. Tym 
ważniejgza staje aię odpo11·iedź na 
pytanie: jak rozumieć socjalisty
czną odnowę? Ma ona w istocie 
dwa znaczenia'. Pierwsze - • to 
w.nroski z bolesnych doś\\.iadczeń 
wszystk.o co od kiU!:u lat unie
niamy, pot'ządltu}emy, oczyszcza
my aby wyk<>r-Lenić \1rypaczenia 
i słabości, przezwyciężyć ich skut
ki. 

Ale w drugim, dlugofal-0wym 
iinaczeniu od.n-owa to nie tylkc 
reakcja na doświadczenia prz~zło
ści, nie działania wymusz.one, czy 
koniunkturalne, lecz przede wszy
stkim pomost w przyszlość, ku 
wyższym szczeblom socjalistycz
nyc:h pr7:emian. 

Nle ma to więc 1 nic wspól· 
nego mieć nie może z rnzmięk· 
czaniem ustrojowych zasad i roz-
mywaniem klasowych treści. Na 
odwrót, · przegradzając drog~ 
takim tendencjom zarówno w ich 
świadomym, jak I niekiedy nie
uświadamianym sobie w pełni wy
miarze, partia naua opowiada się 
za ciągłym procesem zmian rozu
mianych jako odpowied~ na doj
rzale potrzeby rozwoju społeczne
gG. A więc istota i , cel refonn 
1v naszym ror.umienLu, to by dzia
łaly one na rzecz s<>cjalizmu, po
mnażania jego s!l:y, wartości I 
atrakcyjności .zarówn<> w społecz
nym, jak i w jednostkowym wy
miarze. 

Chodd więc ł o godlliWe wa
runki mat.e!'ialne, i o ws-z.ech
stronny rozwój osobowoś<;i tudz· 
klej, o humanizm i kulttirę ~ycia 
o jego pełni~ I barwność, o godny 
stosunek ctł-owieka 'do człowieka 
o realizowanie naturalnej chęci 
uczestnictwa w kształt<>waniu ży
cia społec:i;nego. ·Przypomnijmy. 
z.a Markse.n t. Engelsem, „Jeśli 
człowieka . ks-ttałtttją okolicznosci, 
to okollczno~ci trzeba k<1ztałtować 
po lud?Jku". 

Pyta "tt 7.!l>Sad·nlcze jaka. Pol-

technicznej, koniecznej lntensyfi
kacjJ procesów wytwórczych, e
fektywności gospodarowania? 
Sprawą pierwszoplanową j.est 

dokona.nie przełom1.1 w dziedzinie 
postępu naukowo-technie:i;negb, je
go radykalne przyspieszenie; Pro
gram parti~ powinien w sposób 
możliwie jasny wskazać główne 
kierunki i problemy, jakle musi
my na tym ob~rz.e rozwiązać 
przede wszystkim chodzi o osiąg
nięci.e nowej jakaśoi . w dziedzi.nie 
powiązania nauki z przernyslem. 
z całą gospodarką, z szeroko po
jętą praktyką. 

Z calą ostrością staję przed na
mi historyczny wręcz dylemat 11-a· 
runkowości tempa rozwojowego. 
Program powinien to naświetli( 
tak, aby każdy uezestnJk życia 
społecz.no-gospodarczego 1'.'ógł 
zrozumieć, że również i od megC' 
zależy osiągnięcie górnej granicy 
możliwości. Przekonać do wybo
ru drogi szybszej, ambitąlejszej 
zdolnej zaowocować większym 
społecznym etektem to powinność 
frontu ideologicznego i calej na
szej partii, całego systemu peda
gogiki społecznej. 

Zyjemy w realn:vm sp.ołeczeń-
stwi e, jesteśmy jego częścią. Jest 
to z jednej strony epoteczeństwo 
głęboko patri-0tyczne. wrażliwe i 
dociekliwe, wciąż kształtujące się w 
tygiu rewolucyjnych. s.ocjalistyci
nych pheobraże1'!. Ale z drugi~j 
~trony pozostaje nadal w okresie 
przejściowym a więc jest klaso
we, z antag<>nifltyeznymi. i nie
l!intagonistycznymi •Pl'Z'eCZlno•cie.
ml. Dźwiga ono niemal• jeńcze 
bl'7Aml.!41 dni& wczorajszego - wy
stępu.ją ~jawtska mentąlno'cl mie
szczańskiej, obcych wpływów, 
mitów i resentymentów, a takie 
niewiiedzy, 1 nierzadko wręcz 
ciemnoty. 

Musimy oprzeć się na pełnym 
obrazie współczesnego spoleczen.: 
stwa p<>lskiego, Jego struktury, 
Jążeń l interesów, tego co łączy 
l tego oo dzi·eli, z.ar6wno czynni
ków, które działają Integrująco 
ju i występujących dziś <>ru 
możliwych jutro sprzeC7lnOści. 

Do kwestii ści..śle związanych 1 
ana1l•zą interesów klas I grup lllPQ
łecmzych, ich obiektywnej sytuacji 
o.raz jej subi·ektywneg-o, nierzad
ko wypaczonego postrzegania 
należy spra.wiedliwość apołeczna. 
Jest ·to obszar s:z1czeg6lnego wy
czulenia klasy robotnicz.ej. Spadek 
po:i;iomu tycia tę wrażl~wość je
szcze bardziej zwiękSJZył. 

W ałożonej rzeczywistości okre
su przejścioweg-o nie ma na 
sprawied'liwość <;;poleczną jednej 
wszystko w·yjaśniającej f-0nnuły. 
Natomiast na di.iś, i jutro sprawą 
kluczową jest pogodzenie równo
ścio'l'l·ej fllo7Jolii socjalizmu z mo
tywacyj•nym dr.ialaniem z,różnioco
wań sprawledllw:irch. bo zależnych 
od rwczywtstego wkładu indywi
dualnej i zespołowej pracy. Nie 
będzie bowiem rozwoju na miarę 
wielkich po1.rzeb PolskJ bez mo
tywacji, które silnie i 1Iru..tecznle 
pobud:i;al:yby wydajność, efektyw
n<>ść, Jnn<>wacyjność. Jak te m.o
tywaeje umocnić? Jak powiązać 
Je z Wlłirojowymi zasadami 1pra
wiedUwości społecznej? 

Nic lepszego od reguły: „K.a.!de
mu według pracy" nie wymyś1i
my. Powstaje jed.nak pytanie: 
r:zy jest ona dostateczni• realizo
wana? Wiadomo, te jej naruaze-· 
nia występują w dwóch lderun
kach: zarówno drapieźneg-o bo
·ga.cenia slę, w tym różnych form 
wyzysku, jak i „spłas2j,czenla'', 
które powoduje, te pracujący le
piej w istocie ł-Oż~ na pra.oują-
cych gorzej. -

To pierwsze jest groźne klaso
wo. To drugie d!ciala główrne 
przeciwko efek~-ności. W lfon
sekwencji zre~ztą zwraca się rów
nież przeciwko materialnym Inte
resom, społeanemu statusowi o
raz moralnej kondycji klasy ro
botni·czej. 

Partia będzie działać, rozwiązy
wać problemy z pozycji klasy ro
botniczej Powinna czynić to zgod
nie z historyczną perspektywą, a 
więc gtawiając na to, eo w klasie 
robotniczej najbardziej dojrzałe 
ś\viatle, wartościowe. Aby speŁnił 
tę powinność, partia musi przedf 
wszystkim atworzyć . res.In, wizj11 
Wl'flCZ scenariusz dalszego awansu 
i przeluiztałceń klasy robotniczej. 
Wziąć w pełni pod uwag~ zarów
no pożądane ekutki, isk i uboczne 
proce!y związana 1 narastaniem 
postępu naukowo-technicznego. 

W niedawno wydanej książce 

ska wkrnczy w v.iek XXI. rnbo
wiązuje do 1zczególnej clbalości 
o to, by v.rzajemny z.v.iazek ldeo
logll, polityki i ekonomik.i :z1nalazl 
w programowym penpektywlcz
nym dokumoncie ~lny i jednollty 
wyraz. Ideologia gło'l'zona, ale ni„ 
potwierdt;ana w życiu traci bo-
11-•em i;\'Jarygo<l:iosć, • wii:c ł 
zdolność oddr.talywani11 na masy. 
opanowvwania irh świadomośd 
Z dl'ugiej stronv .,,-ą•k! p:·11kty
~irzm, oderwany od id~wych ce- 1 
!ów I wartości, gubi per~pekty
wę. zatraca klaso\\'Y chacakter. 

„Socjalizm l komunizm" "Profesor 
Jarosław Ladosz podkreśla . zna
czenie :zespolenia wokół klasy ro
botniczej w okresie przejściowym 
.• w~zystkich możliwych, nawet 
chwilowych. nieproletariackich 10-
juszników w mieście I na wsi.„" 

O to właśnie chodzi. Program po
winien wytyczać drogi rozwoju so
juszu. robotnlczo-chłop8klego, wię
zi i w~półdziałanle robotników z 
Inteligencją oraz stosunek do 
warstw pośredntch. '{'od tym kątem 
naletalobv też odnieść się do kls-
5ow:vcli I oiiólnonarodow:vch funkcji 
pań~tw:i. do aktu.air.ei fazy dyk
tatury prnlet::irl11tu 0~<1c: per•peir
t,·w \1;łnc1z:v 1ml<'!!'O lml11. do miej
sca wielopartyjności i ko;!icy:!noś
G'i w naszym systC'mie nal!tyci:nvm 
oraz C7.o!owei. kierowniczej rol! 
p~rlii w t.vch proce<:ach. 

W programi,.. powinni<my da( 
optymaln~ odpowiedź na roz"·o
jowe pr ble:ny i wymagania. W,,·
tyczvć •realną drog~ za~pokojenia 
spolectnych potrzeb nraz speł
nienia, narodowych aspiracji. Jak 
uwolnić s!ę od ciężaru kryi:yso. 
wych lat? .Tak odzy kać ł utrwalić 
zdolnnś<' harmonijnego, zróv·no
w.a7.o:i:ie~o. wm:echstronni a bez
p1cczner.:n rozwoju'.' ".Jak •pro~t~( 
cv\1·.J!z?cyjnym "-'YZW~niClm, no
wemu e1?po"i rewolu<"jd naukowo-

W kwe~tii dotyczącej Inteligen
cji konieczne 1est w programiE 
•zcze.!(ól.ne uwzględnienie pozytyw. 
ne~o sprzeżenia zwrottlego. 1 Oz.na
ez11 ono. te 1ilna Jl(lzyeja klall:<" ro
britniczeJ zwiękl!za m~liwośei 
orzP.jawiani• le twórC'-ej roił lin
tf"li!?endl. a z kolei s"'·iatł11. od
rl.":Hł •nealnm ~ocjali'.mu !ntelfgen-
0i~ 1r>ęt cenn;rr.1 soJusznłklem ro· 
botnikćw. 

Konieczne - Jest też Jasne I od
pow1edt 1alne ujęcie w programie 
kwestii sektora prywatnego w 
mieście. Zasadnicze kryteria to, i: 
iednei strony Jego realny wktad 
w zaspokajanie potrzeb w dzie
dzinie uzupełniającej produkcji, ;i, 
zwłaszcza de!l~towych ciągle u
sług, • z drugiej strony coraz sku
teczniejsze przeciwdziałanie wsze!· 
kim wynaturzeniom. fstotne przy 
tym Jest, by proces rozwoju sekto
ra socjalistycznego, a w szczegól
ności. drobnej wytwórczości państwo
wei I spóldzielćzej był szybszy, by 
coral pełnie.i potwierdzała ~ię jcgn 
efektywność ł ~poteczna wyższość. 
By w pełni realizowana była kon
trolna : regulująca rola socjali
st.vcznego państwa. 

Kwestia sojuszy klasy robotni
czej obejmuje · również problema- • 
tykę polityki wobec wierzących, 
religii I Kościoła ze !trony parti I 
uznającej naukowy światopogląd 
I o/alczącej o jego upow!zechn!e
nie oraz dominację. · 

W tei materii partia nasza "Po
twierdziła w ostatnich latach swe 
pryncypialne I kon~truktywne sta-
nowisko. Oznacza ono: . 

Po p'erwsze. że nieuchronne ł'l 
I będa iasadn:cze sprzeczności t 
spory ideologiczne. światopoglądo
we. filozoficzne. 

Po drugie. że strzegąc konstytu
cyjnych zasad wolności sumieni:t 
i· 'wyznania oraz rozdziału Kośeio
la od pa11stwa, będziemy przeciw-
1tawłać 1lę przejawom poli.tyczne
&O lrler-ykaiizmu, fanatyzmowi I 
nietoleraneJi. 

Po trzecj.e, te opowiadamy 1!ę xa 
realnym uczestnictwem Kościoła 
w cizia.laniach i wysiłkach dla do
bra naszej wspólnej ojczyzny 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 
Kreśląc perspektywę rozwojowi\ 

Polski nre możemy odrywa~ się orl 
m!ędzynarodowego tła i uwarun
kowań Nasze orzemiany mieszcui 
się w mtra~tającym. historyczniE! 
zwycięskim nu=cie zapoczątkowa
nym prze:.: Wielki Październik. D:ii -
skusjo. nad programem będz;P. 
szczególną okazją, by przypomniel', 
jak wvglądał świat w roku 1917, 1•· 
1945 jak wygląda Óziś, a jaki bę
dzie jutro. Do socjalizmu należv 
Przyszłość! • 
Będziemy nadal aktywnie, ne 

pełną miarę możliwosci uczestni
czyć w wysiłkach na rzecz poko-
jowego współistnienia. Zaciesnia-
nie wszechstronnych więzi ZP. 
ZWfl\zkiern Radzieckim i innymi 
bi·atnimi krajami, a w szczególuos
ci reorientacja gospodarcza opar
ta pa konkretnych, sięgających 2000 
roku umowach, tworzą mocniejsze 
oparcie (!la realizacji naszych na~ 
rodawych celów i dąże11. w tym 
dla równoprawnych stosunków r. 
państwami o. odmiennym u~troju, 
dla liczace!'lo się udziału Polski \" 
obronie I umacnianlu pokoju w 
Europie i w świecie, Wyniki spot
kahia w Genewie potv;ierdzaii\ 
sruszność tego kierunku. · 

Wiele l jakże słusznie mówi się 
ostatnio o skażeniu środowisk;; 
naturalnego, Równie ważna jes1. 
jeśli tak to mogę nazwać, ochrona 
środowiska Ideologicznego. W na
gzych czasach przedmiotem wif"l
k!ej mistyfikacji I bezprzykładnej 
manlpul.acJI stały się w szczegól
ności prawa człowieka. Nasz u
strój tworzy fundamentalne wa
runki I przesłanki Ich rozwoju. Bę
dziemy je nadal wzbogacać I roz
!!zerzać. Cl, którzy chcą nas aro
gancko pouczać, niech się sami 
przejrzą w lustrze. 

To pod ich skrzydłami, za mlllo
ny dolarów - kierowane zarówno 
w ramach. dyskretnie działających 
slużb jak I szumnie reklamowa
nych fundacji - działa nasz wew
nętrzny przeciwnik.' Jak widać bar
dzo osłabł, skoro potrzebuje tego 
rodzaju transfuzji. 

Ale nie wofno tywl~ :r:łudze1t 
Nastawi? się on n·a dlug! marsz. 
Walka klasowa ma wymier histo
ryczny. Musimv być w niej szybsi, 
lepsi, skuteczniejsi. 

Posługuji: się, jak widztt1e, ka
te_goriaml agi<ta·cji. Ale i przy oka
zji debaty nad programem tak 
właśnie , tI'zeba. Nie ma . w tym 
sprz.eez.ności, Program adresujemy 
bowiem nie tylko do teorety·kó\v, 
d-o znawców. Musi iść w Polskę. 
wpływać na nastT-oje, bztalt<>wać 
pnzek<>na.nia. · 

Zawa.rta w rrlm wi.zia będzie w 
sz~góln-oścl adresowa·na do mlo
deg-0 poko1enia. To ono będiz.ie gn 
reali2l0wal-0. Chcemy, aby było 
krytyczne wobec niedootatków, 
zdobne do nowatorskiego my,!Je
nia, do śmiałych doz.iałań uleps:'.a
jących naszą ciągle jesn-ze nie
doskonałą rzeczywi~to~ć. Je§li chce 
żyć na mia.re swych .ambicji, mu
si „l'ewohi'cjonlzować", zmieniać 
zaRtane warunki. 

Dlatego v>alka o wz.nan!e przez 
młodzi.eż za s11;•oje zasad na·uko
wego socjalizmu jest równocześme 
wal·ką p lei>szą przyszłość Polski. 
:Hożna żyć z „fałszywą świa
domością" . aJ.e z nią przebudn-wy
wać 1 ulepszać świata nie sposób. 

Par:tid n.Lei.będ•na jest trwała 
równowaga między demok·racją ! 
centraLizmem. Chroni ona przed 
ponownym, jakże zawsze kosztow
nym rozerwani.em ich jedności. 

Zaawansowani.e tych ";a•runków 
i procesów jes~ niezaprzeczalnym 
d-0robkiem ostatnich lat. 

Programowe :i;adanie to urzeczy
wistnienie leninowskiego· wzorca 
pa,r.tii ideow-0 jednoznacznej i bo
jowej, Ju:ytyc:i;nej, żywej i wrażli
wej, odwa.żnie dyskuta.jącej i je
dnoH>O!.e rea.Ji.l!'ll1jącej 11we postano
wienlia.. Całym swym jestestwem 
?wroconej klu ludziom. Umlejącej 
- j.ak to ujął Lenin - „z.a.wsz,a 
wyezuwat na$troje mas i 'skute
cznie na ni.a' wpływać", 

(PAP) 
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ODZNACZENIA 
DLA WYHOlNIAJACYCH SIE 

HONOROWYCH DAWCOW KRWI 
WczGraj w Urzędzie Miasta odbyła się uroczystość od:ma

czenia wyróżniaJllcych się łódzkich honorowych d&wców krwi. 
Jest !eh w naszym województwie 7,5 tys., zrzeszonych w 98 
klubach. W 1985 r. oddali oni 12 ty1. litrów krwi. 

- Ho.norow• krwiodawstwo, to jedyna spośród społecznych 
form działania, w której n!e zauważo_no reg•resu w czaaie o
statnich lat - &aznaczył sekretarz ZŁ PCK, S. Maciejewski. 
Wiceprezydent Łodlri, J. Nosko, dziękuj11e sebranym, mówił 

• ł7J!l 11ajbardziej humanitunym odr\tChu dla cl<>bra epołe

ueńatwa, jakim jest dar włanęj kr'llri. 

llłoity Knył ZH!iuCI etnymali: Henryk Cłełla'll, Mieesysław 

Belka, lłl'onllław Ialułny, Jarosław Pułunew1kl l Tadeusa 
Proanak. Honorow11 Odznakę m. Łodzi otrzymała organlzator
h honorowego krwiodawstwa - Adellsława Olas'l!ozyk. 

W Klubie Dziennikarza czynna jest wystawa fotografii Tadeusza 
Szweda - fotoreportera wrocławskiej „Gazety Robotniczej". Prezen
towane sdjęoir. aą plonem ~go podróży do Nigerii. 
Wśród kilkudziesięciu fotogramów szczególnie efektownie prezen

tują aię ekspresvjne portrety ora.z reporterskie migawki, oddające 
nie- tylke eczotykę m:iejsca., ale i - uchwyconą w odpowiedniej 
chwili - oharr.kterystyet:nl\ sytuację. 

www 

(je) 
Poto: A. WACH 
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~ ~ S dostarcz.yć dary do dzielni·co- ~ 

~ ~ ~ wych komitetów PKPS f..ódi· Sl 
~ • I~:· Sródmieście (Piotrkowska 118) S 
§ ~ • ;. ,j ti. ffim Polesie <żeromskiego 54). Gór § 
~ na (Zarzewska 62) i Bałuty § 
~ .(Skarbowa 21). S 
~ Czekamy na dary. Nazwiska § 
S wszystkich uczestników akcji § 
S Trwa nasza tradycyjna akcja zbiórkowej bądz.iemy podawać S 
~ „Dzi.eci - dzieciom". Przypo- w gazecie Przekazane nam da- § 
§ minamy, że w sekretariacie na- ry znajdą się w paczkach. któ- § 
§ szej redakcji (ul. Piotrkowska re na specjalnei imprezie no- S 
§ 96, III piętro) codziennie (z wy- woroeznej, zorganizowanej przez § 
~ jątkiem sobót i niedziel) w ZW PKPS wręczone zostaną S 
§ godz. 10-15.30 przyjmujemy dzieciom specjalnej troski. § 
S pacz.ki z zabawkami, odz.ieżą. . S 
§ obuwiem, książkami - z.arów- Państwowe domy dziecka z.a· § 
~ no od ofiarodawców indywidu- interesowane są też zaprosze- § 
S alnych, jak i od szkół, przed- niami na zimowiska i imprezy S 
§ szkoli, organi~cji młodzieże- no„'oroczne. § 
~ wych. Komu wygod1niej, może Kas. ~ 

..,_,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,„,,,,,,,,,,,,,„_,,/,,,_,,„~,,,,„,,,„_,, 

SPROSTOWANIE ZPC „OPTIMA" 
W nawiązaniu do artykułu za-

mleszczonego w Waszej gazecle pt. 
„Smacznego" w dniu 22. H. 1985 r. 
uprzejmie wyjaśniam: 

ZPC „Wedel" w W.wie zwrócił 
!I\<: do nas z prośbą o odstąpienie 

Medale Centrum fidrowla M11.·t.ld Polki otrzymali wyrótnla
!ąey •14 w aJr.cj! na r:i:ees banku krwi Szpitala Centrum Zdro
wia Matki: J. W. OTJC 1111. T. Gł11'bttki4lfo, Jtejon.t>wa Komen
u Straiy Poiarnyełł w Z1!er:1u, Studium Wojllk~w• AM, Stu
dl'lll!l Wojllkowe UŁ, ZPB im. Marchlewskie«o, ZPB Im. Armii 
Ludowej, ,.D:;wila11.", Klub HDK „P1a.maferesa" w 7.fleuu, 
ZP'l>a. „&ndn.", Cntrua Doek-.lftia Kach Mml11.!.tracji 
~owej ł ZPW „!lellrn"", 

.- Stół trochę bogatszy• 40 dag szynki, polędwicy lub baleronu 

• „łJóclzka ~viazdka" i inne atrakcje 

15 ton ziarna sezamowego, które 
pobrał w dniu 22. 10 br. W dniu 
2ł. 10 br. nastąpił zwrot ziarna z 
jednoczesnym telefonicznym powia
domieniem, że ziarno to Im nie 
odpowiada. W dniu 29. 10. br. !>0-
nownle ZPC „Wedel" poprosi! o 
od pr7.edaż 10 ton zis rna sezamowe
go. Wydaliśmy tylko 3 tony, gdyt 
w tym czMle nadeszła wiadom~ść 
z Portu Gdynia. że dostawa nw
stępnego 1.iarna sezamowego będzie 
opóźniona o 2-3 tygodnie. 

Przedmiotowe zlarno ~ezamowe zo
<talo dostarczone do ZPC· „Optim~" 
za po~rednict.wem CHZ „Rolimpex" 
z Meksyku. w ilości 101 ,1 tony w 
si er pni u br. z Ilości ogólnej 
tego ziarna ZPC „Optima" przero
blła 70,l tony I wyprodukowała , se
zamki, które zOłltały wyeks.portowa. 
ne do n obeuru p~atnlczego. ZPC 
„Bałtyk" w ramach kooparacji o-· 
tr?ymał 21 t :tlarna (pratonego) I 
wyprodukował sezamki eksportuj~c 
je tet do n obszaru płatnicze
go. ZPC „Wedel" odkupił wspom
niane jut i t ~!arni.I td i prze
znaczeniem na produkcję eksporto
wą. 

Sztab zaopa rzen ·o 
fp) 

Zabawki .pod choinkę 

tl'łłaleala wo19rr.j.s11ero atabu saopatrsen1owero 4ołyozyły cłów
•I• łwi~ Bołere Narodzenia. Mimo ze do Wigj)ji jeazcze prawie 
miesll\e, handel musl teras wlalinie pnygotowa6 wnystko do przed
iwlj\teczneco ,,.szczytu", 

Z prognoz zaopatrzeniowych wy
nika, te będzie nieco lepiej niż 
rok temu. Czekolady, cukierków, 
kawy, dobrej herbaty i szampana 
zapowiedziano znacznie więcej niż 
na poprzednie święta. Władze 
łódzkiego handlu starają aię zdo
był; również takie artykuły, któ
rych nie obejmuje rozdzielnik 
przygotowany przez MHWiU. O
statnia wizyta w tym minister
stwie przyniO!!la J>lon w postaci 
dodatkowych dostaw m.in. papie-

rosów I taniej herbaty. Dla wy
bredniejszych palaczy nie . mamy 
jednak . dobrych wiadomości: łat
wiej będzie o „Starty' i „Popular
ne", ale tak samo trudno jak do
tąd o „Klubowe" czy „Extra-'Moc-

Do łódzkich 111.agazyt!.6w ,.Arpi
au" codzienni• docieraj- do9tawy 
zabawek od ponad stu producen
t6w I całego kraju. Wartość .pn:y-
1otowanych na IV kwa.rtał dla 
dzieci woj. łód%ki.e10 :ubawek C!
cen,4 si• n• 1'15 ml'll. llł. Wybór, 
1daniem handlowców, jeat bogat
szy nit w ubiegłym roku. Jelt też 
troch• 11owoś9i, poehodz,cych Jłów
Jlie ~ sp6łdzielni nemieślniezyeh. 
np. aamoehody na baterie 0iru: ate
rowan• radiem. Spółdzielnia „Che-

u·"' Urądde Miata Łod.tll Od· 
było s:ię kiole.l'ae l><Jl!liedzenie Wo
jewódzkiej Komisji do Walld :i.e 
S'Oekulacją. Zapr0S1:ono kierowu1-
k6w d:llialów konłirolł weW11ętr&
n.ej J)l'Zedsiębior.tw hendlowyeh i 
:t!kładów p~mysłowych. Pued
stawio.no im dane, poka11111.j,.oe jak 
niikle rezuataty daje k001tro'l& we
wnętrzna w porównaniu do dzia
łań kontrolerów, np. PIH. A prze
eiet włakl.ie tabryeznd kontrole
rzy -powinni! najlepiej sin.ać sic na 
j.ak<>Ścl te-go, ~ dany r.a.ldad pro-„ 
dukuje. Dyskutowano JJ.e tema~ 
bs.rieT, le.kie napotyka kontrola 
wewn~trzna i sposobów Ich prze
ZwYclę~ia. 

I. Jt. 

Uwagi 1 krańc6wkl 
Nadestal j• nasz Cayte!nlk H 

?.Qterza, któr11 wlatnte z racjt 
migjsca tweQo zamleszkanła co. 
dziennie jetdzt ~amwajem ltnll 
„4S", rnajqc11m kralleówk4 :PTZll 
u!. Północnej. Oto fragment11 je. 
ao llatu. „DnU! ·Zl.11.1985 r. bJl
lem na dworcu Łódi-Pótnocna o 
g.xlr. M.lo. O Ił.U przyjechał 
t;amwa.j 11'43", • ft4Btępn.i• „44" 
I po wykonanłu obowiązkowej 
rund!,/ na pflttl, wtrzyrnal!,/ się 
j~dtwczetnte na przyatanku. O 
goC:z. 16.25, w „stad.zie" (bo ja.k. 
;te by tnacz~j!) pł'Z!,/jecha!y trzy 
tramwaje linlł „~5" I jeden „41'', 
wykonaty obowtązkowq rund4 I 
zatrzymały słę, gd'j/i przi!jazd 
mlał11 zab!okowanll. ( ... ). O 
godz. 16.30 z megafonu urł"!,/3.ta
!el!\ glo• dyspozytorkł:. ""' 
podjedi do przodu", ale motor
niczy ni• rareagowal, Na ponow
ne weiwanie również. Podsndłem 
wówczas do o1<1cnk4 dyspozytor-
1it. Ntestety, pani dyspozytorki 
nie by!o. Wewnqtr.t znajdował 
alę miody m4żczyzna, który nie 
reagował 714 pukanie w 3%!,/bę 
( .. ). o godz. 16.40 tramwaj „44" 
(nr boczny 5904) raczyt odjechać, 
a za nim prt!i.lecha! tramwaj 
„45" (nr boczny 5465), nie ia
trzymujqc &tę ant na przystan
ku, ant przy dyspozytorni. (. .. ) 
Jem nawet zjeżdża! do zajezd~t 
w Helenówku, to powinien za
brać pasa:terów ( ... ), co by ra
i:iobteqto :rat!oczen!u na•tępnego 
tr.1mwa.1u „45'', do którego ja ~ię 
nte do&iatem (.„). Jeśli ch0d2! 
o duJonec Łódż-Pólnocna, to od
jeżdżam stamtąd od roku.. Jest 
to chyba wystarcza;ąq; okres, by 
przekonać się. te brtl.aqan w M· 
nrrnlzacjt ruchu jest cłqg!e taki 
sam". · (ab) 

miplastyka" zaproponowała dmu
chane łodzi• i brodziki. Wytwórcy 
i Wrocławia duż• lalki - azma
ei,u1.ki w modnych atrojaeh. 

8po!izin;ane jeat łei .nat:lejłcie 
niezbyt wielkiej liczby !Abawek z 
lmpt>rtu, e:łówn.ie 1 NRD, Zwii\li:
ku Radz:i~kiego, Bułgarii, Węgier 
I Chiu. 

Ku 

ne". 
Wszyscy łodzianie mają zagwa

rantowany przydział węd:z.one:.C. Bę
dzie ich tyle, Ile w grudniu u
biegłego roku, czyli 40 dag dla 
każdego. Potwierdzeniem zakupu 
będzie wycięcie 11 kartki kuponu 

CIEKAWE KONCERTY 

'Dw• ei•ltawe koncerty J>ri>ponu
je melomanom Łódzkie Towarzy
stwo Muzyczne im. K Szymanow
skiego. W niedi:iel11, i.XII, o 1odz. 
18 w Muzeum HWto.rii Miasta Łodzi 
(ut Ogrodowa lS) Sonaty triowe 
G. P. Haendla wykona Zespół 111-
sirumentów Dawnych „P'1orl Mu
a!cali" a Krakowa, (Watlł]> wol
ny). 

Rozmaitości łódzkie 

We wtore.k, l.Xll, rod•. lł, pla
nowany jHt oatatni jut recital or
ianowy' I cyklu: „Dzieła Jana Se
baetiana Bacha". Wykonawc4 bl!
dzie Andraj Chor<><łlińaki. Xonce.rt 
odbędzie ai• w kościele ewangelic
kim. Bilety (pe &O sł) rmprowa
dza ŁTM ul. Piotrkowaka 65. Sło
wo w.tępne przed obu koncerta
mi wycło.si Marta Szu.ka. 

WIECZORY AUTORSKIE 
TŁ UMA CZI 

W rwi~u 1 1ym~jum pt. 
„Sztuka przekładu", d.aiś w łódz
kich bibliotekach i domach kul
tury odbędą •lę 11pOtkania autor
skie tłumaczy: 

MBP im. L. Waryńskiego (ul. 
Gdańska 102) - iłumae~ 1 NR:o 
i Bułgarii; 

!t.MPiK tut. N.arutowlcu 10) · -
tłumacze li Chiń.skiej Re.publlki Lu
dowej. 
Tłumacz. pol.ae1 1otoił )4d' w 

następujących placówkach: Dom 
Plastyki i Filmu (ul. Ł9.1lewnlc
ka ll?c), biblioteka pny ul. Wró-

blEwsklego 67, biblloteka pny ul. 
Rojnej 39, DDK-Bałuty (ul. żu
bardzka 3), biblioteka przy ul. A. 
Struga 33 I biblioteka prz.y ul. 
Len~rtowicz.a lli. 

Początek wszystkich spotkań 
i:ods. 17.80. 

„llYCKOWISKO" 

(i) 

Centrum Kultury Młodych u
prana miłośników mu:i:yki rocko
wej na lmprezc pt. „Ry~kowisko", 
która odbędzie się w sali Studenc
kiego Klubu „Forum" jutro o godz. 
19. Impreza lllOStała pomyślana ja
ko. ll.tmiutka „Rockowlfil!,a", któ
re w tym roku nie odbędzie się. 
w programie przegląd łódzkich :i:e
apołów :rockowych. 

(l) . 

Jł'IEDZIELN& WYCIECZKI 

w naj'bllis.zll niedzlel11. • codz. 
ll, n.a parkingu zakładów „Ema
-Elester' przy ul. Lod'.owej odbę
dzie się konkurs zręczności dla kię_
rqwców, na. który zaprasza Auto
mobilklub Łódz:kl. zapisy na mlej-
1eu. 

Tym, kt6l'SJ' woi, ohod%ł6 alt 
jeźdsl~ proponujemy w niedzielę 
dwie piesze wyciecski: .A. na. tra
sie ul.' Wyoleczkowa - Rogi 
Lu Łail•w~cki - Modrzew -

z Sądu Wojewódzkiego 
. 

Skazany na 25 lat 
Wczoraj sakończyła 1ic . rozpra

wa przeciwko 36-letn!emu Jullan1>
wi L„ oskarżonemu o popełnienie 
w grudniu 1984 r. morderstwa na 
osobie .starszej kobiety. Do • mie
szkania, w którym przebyw.rta u 
córki (o czym nie wiedział •· 
ka.rżany) w~ed,ł uopatrzony w 
klucze. Poszedł tam ukraść pie
niądze, których ciągle brakowało 
jemu i żonie. Dąm l małżeństwo 
w nim mieszkające znał dobrze. 
Wiedział, że o tej porze nie ma 
nikogo. Zabrał 1 jednego pokoju 
260 tys. zł i złoty sygnet, z dru
giego 190 tys. :ił w kt>pęrcie. Wy
chqdzae po dokonaniu krałizie:l.y, 
spotkał w przedpokoju matkę wła
ścicielki mieszkania.. Usiłowała 
przeszkodzić mu w wyjściu. Chwy
cił wtedy wiszącą na wieszaku sta
lową łyżkę do butów i zadawał n·ią 
straszliwe ciosy. 

waztstkle ~:ie1ół1. W Ol!tatniej fa
sie I przed sądem .tanowo:z:o za
przeczył i °'1iltarlyl.„ ż<>n\ (pozo
stawał 1 :a.ii, w ostrym onfllk
cie) i jej przyjaciela. Sąd u.zn.al, 
że tylko wa.dony mógł mać 
azc.zeeóły prze.vtępstwa wiernie za
notowane w śledztwie (t&kie na 
ta.śmie ma1netotonowej), a pon tym 
tGk -pruwodu .sądowego potwier
dził j• "lf Kło$ci. Ju:gan L. u
znany zoste,,ł winnym i aka.zany 
na 25 lat poz.bawienia wolności 
(zgodnie 1 wnioskiem oSkartyciela), 
300 tya. zł grzywny, 10 lat pozba
wienia :praw, 

Motywy wymian karyt był Jut 
karany, nie pracował, prowad~ł 
pasożytniolly łryb żyoia, podjął za
miar r;dobycia pieniędzy drOJJ\ wła
mania. i kradzieży, a przeszkodę 
w postaci osoby broniącej mienia 

swych dzieci pokonał morderstwem. 
'Wyrok Jest nieprawomocny. 

Łagiev„niki No"-'• - Łagiewniki 
Klasztor (zbiórka o godz. 9 na 
krańcówce tram?.·aju linii „8"); A 
na t:a<e S;vedów - Biała - Ro
«•ri'J"' -. F.mH"a (zbi6„k~ o godz. 
8 na Dworcu Kaliskim). 

WAŻNE TELEFONY 
Pogotowie l\10 
Pogotowie Ratunkowe 
Straż Po:tarna 
Informacja słuiby sdrowia 

Ioformacj„ ·łelefoniczu 
Informacja kolejowa 

1 Informacja PKS 
Dw. Centralny 

(ab) 

197 
899 
991 

·sa.11-19 
913 

JS-55·55 

3Z-8S·9ł 
57-2ł-33 
32-51-11 

Dw. Północny 
Pogotowie ciepłownicze 
Pogotowie eoercetyczne 
Łódź Północ 
Łódź Pbłudnl• 

Pogotowie gazowe 
poi:otow1e dźwii:owe 

13-3'-31 
33-lł-28 

1!·95-83, 992 

14-11-16; Tł·łO-łl 
TELEFON l:AUl'ANIA 33.37.37 
MŁODZIEŻOWY TELEFON ZA· 

UF ANI A - Q.ll0-80 czynny w 
godz. 13-18. 

TELEFON ZAUFANIA dla kobiet 
• etątl\ problemow• ,.... 51-to-3! 

TEATRY 
WI&LKI - &oda. 17.SG, 18, l'lecl.tal 

I. Santor 
MAŁA SALA - fOds. li.SO „Letnl 
dzień" 

.JARACZA - lod•. lł "Adr!a1\na 
Leeouvr!l!ur„ 

>MAŁA SCENA - lods. 1ł „Sami 
ze wszystkimi" 

TEATR 1.11 - locb. lł.11 „Bu•
tawka.,. 

MUZYCZNY - coda, lł „Blaall: 
szklanej kult" 

ARLEKIN - eo••· 1T.:tt „Car 
Mak&ymillan" 

l!TUDY.TNY. - feld•. lł „Kalafar" 
FILHARMONIA (Narutowicza IO) 

godz. 11. Koncert Symf<n>.le:i:ny. 
Orkleatra Symtonierna Filharmo
nii Łód:cklej. Dy·ry1ent: Antoni 
Wit. Soliści.: Yu Yaeuraoka 
llknypce (Japon!.11). Roman Ja
blot"tsld - Wiolonczela. W pr<>
gratnle: L. v. Beethov"n -
Uwertura Cońolan, J. Brahms 
- Koncert podwójny na skrzyp
ce 1 wiolonczel• a-mol, A. Dwo
rzak - Y Symtonla F-dur. 

M.UZJ!:A 
ODDZIAŁ ltADOGOSZCS (t:gler

ska 147) godz. 9-18 
ARCHEOLOGICZNE I ETNOGRA· 

FI-CZNE (pl. Wolności lł)., goda. 
11-18 

BIOLOGII EWOLUCVJNEI UŁ 
(park !11enklewicze) - cod%. 
10-18 . 

HrSTORII MIASTA ŁODZI (Ogro
dowa 15) godz. 11-15 

IPORTU I TURYSTYK.I (Worcella 
21) godz. 14-18 

WŁOKIENNJCTWA (Plotrlcowska 
282) god~. 9-17 

SZTUKI (Wl~ckow8\f.legtt H) 11)1!%. 
11-17 

MIASTA ZGIERZA (Dąbrowskte10 
21) god2. 14-18 

MIASTA PABIANIC (pl. Obr. !lta
llngradu 1) god%. 11--,18 

oświę ach 
kontrolnego. Do wyboru mamy 
szynkę, polcdwlcit i baleron, W 
innych miastach podobno no.rm11 
jest większa, ale obejmuje rów
nież suche wędliny, podczas gdy 
w Łod:ti tylko najszlachetniejsze 
wędzonki. Ich sprzedaż rozpocznie 
się 12 grudnia. 

Sporo będzie owO<!ÓW południo
wych - najwięcej grapefruitów". 
dużo mniej pomarańcz i manda
rynek. Nic jeszcze nie słychać o 
dostawach cytryn. 

Aby ułatwić :talcupy, zorganizu
je się ·dziesiątki kiermaszy ciast, 
ryb, wyrobów garmażeryjnych, za
bawek, warzyw i owoców oraz ze
stawów upominkowych. Atrakc.lą 
będzie również, trwająca tydzień, 
„Łódzka gwiazdka" w Hali Spor
towej. 

Ryby sprzedawane będ"'- w 4S 
sklepach Central! Rybnej oraz 60 
wyt~'powa nych sklepach spożyw
czych. ,,Karpiowy" atak przewi-

Jak z powyższego wynika, zlarnti 
sezamowe stanowiące tretć artyku. 
lu było ~urowcem. z którego wyko
nano produkcję ek~portowa. a nie 
na zaopatrzenie rynku wewnętrzne
go. 

A więc komu zootaly zlożone t~1-
czenla „Smaczne_go" I komu miały 
słu:iyć1 

Dyrektor 
mgr Michal Lewandowski 

dziano od 20 grudnia. e !!lrkcja turntyczna TPŁ n.-
Przygotowano równiet azczegółł- l>r&IZa na dwa· spacery po mieś· 

wy plan pracy sklepów na cały cit - dziś o godz 16 (:tbiórka u 
grudzień i początek stycznia. O z;bie~u ulic Naru!:l>wirza i Krzy
szczegó!ach będziemy informować. wickiego) i ju'!ro (spotkanie o go-

K.. K. 

• • • 
ZOO czynne w IOOll• 8--15.30 

(kasa do lUO) 
PALMIARNIA czynna w godz. 

10-16 (oprócz poniedziałków) 

JUNA 
BAŁTYK - „Gremllnsy l"l)ZT&b1a-
ją" USA od lat li ·godz. 10, 
12.15, 14.30, 17, 19.30 

IWANOWO - „Jestem ,przeciw" 
poi. od lat 15 godz. 15; Film 
przedpremierowy „Mlłość Swan
na" fr . ..RFN od lat li 1odz. 17.15, 
19.30 

PRZEDWI09NIE - .. Jestem prze-
ciw" pol. od lat 15 godz. 10, 
12.15, lł.30, 1'1, 19.30 

POLESIE - „Och Karol!" pol. od 
lat 15 godz. 1$, 17, 18 

WŁOKNIARZ - „Diabelskie ncz~
łcle" pol. od lat 15 1odz. 10, 
12.15. lUO, 17, 19.30 

WOLNO$C - „Gllnlar1 1 Bever. 
ly Hills" USA od lat lS codi. 
10. 12.15, lł.30. 17. 19 30 

WISŁA - „Przeznaczenie" poi. 
od lat 18 godz. 10, 12.15, 14.30, 
17, 19.30 

ZACHĘTA - „Greystoke: legenda 
Tarzana władcy małµ" - ang. 

· od lllt 12 godz 10. 13. 18, 19 
SWIATOWIT·HOTELOWE - ,.Pe

chowiec" &. od lat 12 godz. 18 
STUDIO - „Vabank" pol. od lat 

15 l(OdZ. 17, 19.15 
STYLOWY - „czuję slę św1et. 

nle" pol. od lat 12 godz, 15.30: 
„Sprawa Kramerów" USA od 
lat 15 goctz. l'i.30, 19.30 

MAŁE STUDYJNE - Literatura! 
film - !vo Andr!c, „Panna" 
jlig. od lat 15 g(>dz. 18 

DKM - .. Konik Garbusek" radz. 
b.o. godz. 16, „Zagadka nle
śmlertelno~cl" ang. od lat 18, 
godz. 18. 20 

OKA - „Pod wulkanem" USA 
od lat 11 godz. 8.30, 11, 16, 18.30. 
„Defilada zwyciE:stwa 11 radz. 
godz. 13. 14.30 

d~ini4' 9 nt. "1>1. D:\browskieio 
J)rzed Teatrem Wielkim). 

GDYNIA - Kino non stop od 
goda. 10-22 „Superman III" -
USA od lat 12 . 

MLODA GWARDIA - l'Sprawa 
się rypła" pol. od at 16, 
godz. 10, 1!.15. U, 1~.30. Sylwet
ka aktora I retysera P'. Trze
ciak - „Punkty za pochodze. 
nlt?" pol. od lat 15 godz. H.M 

MUZA - „'Być albo nie być" 
USA od lat 15 godz. 16.15, 18.30 

1 !\!AJA - DKF dla t.ZPB O· 
brońców Pokoju" godz. 18. -
seans zamknięty, „Medium" 
pol. od lat 18 godz. 18.15 

POKOJ' - „żandarm w Noi.vym 
Jorku" fr łt.o. godz. 15.30, 17.30, 
„Gorzki romans" r,11dz. od lat 
15 godx. 19.39 . 

ROMA - „E:T." USA b.o. godz 
10, 12.lS. 14.30, 17. .,Przem,rtnl
cy" pol. od lat 18 god1. 19.30 

STOKI - „Wielka podróż Bolka 
i Lolka" poi. b.o. godz. 16, .• P•· 
ryż·Texas" f.r. od lat 18 godi. 
18 

SWIT - „Wodne dzieci" ang. b o. 
godz. 15, .. Zemsta po lafach." 
kanad. od lat 15 godz. 17 19 1' 

TATRY - .. Rok niebezpleczr.ei;<> 
ży~la" austr. od lat 15 godz. 
13.!0. „Alabama" pol. od lat 
18 godz. 15.45. 17.45, .. Thais" poi. 
od lat 18 godz. 19.~ 

HALKA - .. Star - 80" USA od 
lat 18 godz. 18 

lt'EKORD' - .. Superman IlI" 
USA od lat 12 godz. 16.15, 18.45 

APTEKI 

Mlcklewicn 20. 
Dabrowsklego 89, 
148. Olimpijska ra, 
67 

Elsnera 19. 
Lutomierska 
Piotrkowska 

'Pabianice - Armil Cze"l'Wonej 
T Konstantynów - Sadow& 10. 
Głowno - i.owleka 33 Alek.~an

drów - Kołcluszkl 4 Zgierz 
Sikorskiego 18 Oąbrow~klego lS, 
Ozorków - Armil Czerwonej 17. 

DYŻURY SZPITALI 

Chtrur(la urazowa - 5zp!tal 
Im. Sonenberga (Pieniny 30) 

Nt'!urochlrure;\a - Szpital im. 
Kopernika (Pabianicka 62) 

Okull&tyka - Szp1tal Im. Jon. 
schera (Milionowa 14) 
Chirurgl~ dziecięca - Instytut 

Pecltatrll' (S1>orna 36 ,50) 
Laryni!oln!!I• dziecieea .._ Ins

tyt11t Pedi atrll (Snorna 36 ,30) 
Chlruu\a S7CH~kowó-tw~1'1'.owa 

S7.p\tal Im Barltckiego (Kopclń
skiee;o 22) 
We.nt~rolnit!a l'"zv~hodnla 

0Prmatnln!!\C7„a (Za.katna 44) 
Tf'k~\.~1cn1mria - Tnc::+·vtut Me„ 

rł'.\~cvnV ?r;icy <Teresy 8) 
'Telefon „Reflektorka." - 33-41-10 

aociz. 13-15. 

W śledztwie pr.?yznał się do 
morderstwa i opisał dokładnie Uar) „„„„„ ... „„„„„„„„„„„„ ... „„„„..::11:1111„i.= ... -.„„„„._.illłll„„iimlmJ 
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PRZEDSIĘBl'ORSTWO 
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 

tOD:Z-GORNA 

z a t r u d n I: 

· z-cę dyrektora ds. technicznych - wymagane 
posiadanie wykształcenia wyisz.ego budowlanego 
w specjalności budownictwo ogólne, staż na 
stanowiskach ~ierowniczych oraz znajomość 
gospodarki remontowej obiektów budowlanych. / 

. .Oferty na piśmie należy zgłaszać do działu spraw 
pracowniczych w lodzi, ul. Lubelska 9/11, pokój 
nr 27 lub 29. 4888-k 

WYDZIERŻAWIĘ buey-
nek 25-0 m (siła, woda, 
c.o.) lub i!lJle i;>ropozy
cje. Przyjmę pracę cha-
łupni<:zą. Oferty 38918 
Biuro Ogłos'Zeń, Piotr-
kowska 96. 

KUPIĘ lub wywaerżawie 
plac na pU111kt skupu 
surowców wtórnych. 0-
feirty 331Hl9 Biuro Ogło
szeń, Piotrkowska 96. 

DOMEK w Łodzi. garaż -
sprzedam. Of,.erty 38'72'7 
Biuro Ogłoszeń, Piotr
kowska 96. 

DOM z wygodami, telefon 
oraiz: pomieszczenie gos
podarcze nadające się 
na rzemiosło - sprz.e
d·am lub zamienię na 
bloki. Tel. 84-68-68. 

38784 g 
ODDAM w dizierżawę 4 

ha. Łódź, Nowotki 355. 
38657 fl. 

SPRZEDAM dom . j€dno
rodzinny, og;ród 1900 m. 

' Pabianice, tel. 15--35-78. 
38651 g 

SPRZEDAM niedrogo 
dzdałkę budowlaną cał
kowicie uzbrojoną 
Górna. Tel. 4!3-47-22 
(12-17). . 11789 g 

KUPIĘ wann'ł. Tełefon 
43~69-0-0. 38708 g 

KUPIĘ M"tykuły pocho-
dzooia 'zagra.nicznego 
(spożywcze). Tel. 48-05-45 

. 10967 g 

KUPIĘ maczki pocztowe. 
43-89-38, 10311 g 

SPRZEDAM kożuch dam-
ski 164/100. Telefon 
78-30-7ll, wieczorem.' 

38005 g 
SPRZ·EDAM „Paiste" lii-

Hat 14 cali. Telefon 
32-73-21. ' 88981 g 

PIANINO, maszynę do 
szycia ·- sprzedam; Tel-
52-42-04. 3894.3. g 

WTRYSKARKĘ tanio 
sprzedam. Tel. 34-19-25. 

38876 g 
„PRAKTICĘ" nową 

sprzedam. Bartoka 55 m. 
145. 38861 g 

SZAFĘ ch'łodnkzą 
sprzed·am. Tel. 33-19-06. 

38969 g 
KUCHNIĘ e!ektrycmą no
wą - sprze-dam. Tel. 
84-!lJ-24. Sa966 g 

DIESEL SERVIS 
Naprawy dówne i ble· 
iace silników i . pomp 

wtrvskoWYch 
BOSCH-CA Y i inne 

oraz mcmtai silników 
diesel do Poloneza 

i Fis ta.. 
Walocha. 86 -69-73. 

38633-g 
~~ 

KOŻUCH damski turecki 
nowy - sprzedam. Tel 
52-58-47. 38939 g 

PRALKĘ automatyczną. 
kuchnię gazową 
sprzedam. 87-15-71. 

. 38934 g 
SPRZĘT do nurkowania . 
kana.pę, maszynę dz.ie

. wiarską - sprzedam. 
86-97-14 po 16. 

88820 ' 29408 
KOŻUCH męski (tu.reoki) 

- ta!l1io sprzedam. Tel. 
!!"7-65-59. 389513 g 

KOMPUTER Atari 800 XL 
- aprzedam, . Dąbrow
sk~ęgo 42 b ~· 61 po 
16. 38920 g 

MAGIEL elektrycZ!l1y z 
wyposażeniem, żółwia 
'1"eckiego - sprzedam. 
Tel. 55-52-84, 

389'1-9 g 
OVERLOCK 4-nitkowy 

Singer - l'l)rzedam. Tel. 
86-74-83. 

38915 g 
OVERLOCK 11.0<Wy 3-nit

kowy - sprzedam, Byd
goszcz, t.1. 211-523 godz. 
1!5--18. 38914 g 

SPRZEDAM meble ku-
che.n<ll.$, komplet wypo
czyrrkowy, kuchnię g<>
'1.0WI\ z rożnem, piec 
akunnulacyfav. Wiado
mość: Tuszyńska 3.4. 

38895 g 
NARTY .,Elan" - sprze

dam. 118-48-00 ti0 lłl .. 
11852 g 

OVERLOCK sz,w&jcarski 
- sprzedam. Tel. grze
unośctlow„ SZ-00-78. 

11855 g 
KOŻUCH damski (krótki) 
u~ywany, buty narciar
skie „Lange XL-Sport" 
r<>z.miar 3-9, wiertarke 
udarow11. · „Bosch" i]:M'Ze
dam. • 5Z...7'7-'71, 

11819 g 
Z.."\IYW ARKĘ zamienię na 
lodówkę lub sprzedam. 
43-47-55, 38765 g 

KURTKĘ z Lisów sprze
dam. 65-47-85-, 

3874.'J g 
GRAMOFON 8010. mini-

korektor - sprzedam. 
Tel. 52-95-88 po 13. 

38741 g 
PRALKĘ automatyczn11 -

sprzedam. Tel. 57-64-37. 
38734 g 

SPRZEDAM obrączki, ko
~ale agaty. Tel. grzecza:i. 
57-79-91. 38718 g 

SUKNIĘ · ślubll'ą, · doga 
„Citroe!l1.a" po wypad-
ku - sprzedam. Tel. 
86-02-16. . 38705 g 

OVERLOCK ,.Si.inger" no
wy, c:zteronitkowy 
sprzedam. 15-&3-62 wde
cwrem. 38622 g 

TANIO sprzedam wzmac
niacz ~tradowy Eltron 
100. Płocka 22 m. 16. 
po 18. 38787 g 

BL'\M brązowy łapki, o
brą~zkl zło.te - ~prze
dam. Tel. 51-61-,?.7 Po 
18. 387i7 g 

MAGNETOFON 8011 
&przedam. 52-Sl-86. 

3S600 g 
SZAFCHAUSEN złoty. no

wy - sprzedam. Oferty 
38652 Biuro Ogłoszeń, 
Piotrkowska OO. 

SE-GMENT młodzieżowy 
„Gaw·roche", 4 fotele . 
kanapa narożna -sprze 
de.m. 4"!-15-44. 

11717 g 
SPRZEDAM dwa łóZka ty

pu sz.wedz.kiego. Tel. 
51-60-88. 11345 i!. 

PIĄTEK, 29 LISTOPADA 

PROGRAJ\l l m 
11.00 Koncert. 11.57 Komunikaty. 

_ _.I 
.; ; -- . ... --=-

I 
I 
~ 

; 

ATESTOWANY ga.zo,wy 
,pi!!{) c.o. 2,5 · m odstą
pię. Tel. 32-12-70. 

37719 _g 
SPRZEDAM kożuch · męs

ki, biały. 51-6:3-83. 
• 37975 g 

SPRZEDAM rnas:z:y;ny 
szwalnicze: dziurkarki 
lekkie i dężkie , dwu
igłówki, .zyg-zaki, Pod
szywarkę, nóż pi0l11owy 
ku.lis. Dobroń. Grun
waldvka 6, kier. I0-435. 
tel. 16-16. 11726 g 

FUTRO karakułowe oka
zyjnie - sp.rzedam. Tel. 
57-51-54. 39398 I! 

ANTYKWARIAT nauko
wy, pl. Wolinośd 10/11. 
tel. 33-40-20. kupuje i 

sprzedaje wydawnictwa z 
różnych dzi edzill wiedzy 
- stare książki, czaso~ 
pisma, sztychy. szpar
g.ał:v oraz reprinty 
(wierne podobizny rzad
kich druków). 

4000 k 
AFGANY - sprzed.am ' 

Tel. 86-'7e-oa. 38176 g 
NOW A, wieloczyinnościo
wą radziecką, maszyne 
waJ.i-zkową sprzed~m. 
48-16-43. 11573 li. 

126 p (1979) - 1pr;!edam.· 
:16-38-73. 313996 g 

SPRZEDAM ,,Mercedesa" 
200 D. Tel. 5.5-12-67. 

38944 g 
126 (1985) :z dodatkowym 
wyposażeniem zamienię 
na dwuletni większy 
lub sprzedam, Oferty 
38$69 Biuro Ogłos:(.eń 
P iotrkowska 96. 

SPRZEDAM karoserię 
126 p po wypadku, µrży
cze.pę, . .Syrernę" 105 ST. 
Oferty 38863 Biuro O
głoszeń, Piotrkowska 96. 

„VCJLKSWAGENA" 411 
(1600) - zamienii: na 
„Fiata" lub sprzedam. 
Oglądać sobota - nie
dziela, Aleksandrów, 1 
Maja l"l. 38970 g 

126p, nowy (odbiór na-
t_ychmiast) sprzedam luq 
zamienię na dwu., trzy
letniego ,.Poloneza," 

- „Ładę''. Tel. 57-64-52. 
. 38954 g 

SPRZEDAM .. Fiata" 126 
p (1983). Sosno\va 28 m. 
17 /18. 39767 g 

. ,FIATA" 1.25 p (1971). 
karoseTia do remontu. 
,.Skoda" 100 S , po wy
padku .:z pr.zyznaną ka
roserią - sprzedam. TeL 
5'7-92-95. 38736 g 

.,TARPANA" ('1978) sprze.
dam lub zami e'l1ię na 
„126 p''. L!mano<..-skńego 
76 (skcrep). '.<8524 g 

SPRZEDAM barrdzo ta-
nio .. Fiata 125" w r az z 
now:o"m garażem prze
nośnym. Tel. 43-15-01 po 
17. 38763 E! 

KAHOSERIĘ „Fiata 125" 
(1976) - .sprzedam. Tel. 
55-24-M. 386.32 g 

NOWĄ przyczep(l cam-
ping-0wą. 126 p (1978) 

sonrzedam. Telefon 
84-00-00 (20-21 ). 

88951 g 
DWIE opony 155 /1'3 „Sem

perit" lłłotno-śnieg.:>we 
plus . felgd Passat 
sprzeda'!Il, 78-43-88. 

11718 g 

---= ..::=... ;. 

SPRZEDAM zbiornik benM 
ZY'JlY „Fiata" combi, 
blok silnika 15<10 do 
1zlifu, misk• &lejOWJł. 
Ted. 57-64~7. 

DO wynajęCda gani -. 
Chojony, Lreny 30 (drHT
tl!ia:k). 38925 I 

GARAŻ s-kłedo11ny, met.alo-
wy - s-przeclam. Tei. 
86-65~7'3 (18-20). 

:13957 g 
POSZUKUJĘ g•aorażu (Ża

bieniec, Teofilów). Tel. 
~-SS-23. 38979 Il" 

DZIAŁKI bud:Owlame uz~ 
brcijone, M-2 ,własnoś
ciowe - sprzedam, Tel. 
86--22-51'! wieczorem. 

394„l g 
DZIEN.NI.KARKA pilnie 

ez-u:ka samodzielnego 
mies:z.kania. Tel. 36-21-98 
(9-16). 39348 g 

MŁODE, bezdzietne mał
żeństwo Poszukuje po
koju na O'kores 2 1at. Tel. 
33-97-40 w. 31, 45 lub 
33-91-93 (8-12). 

ZAMIENIĘ 106 m budow
nictwo międzywojenne, 
wszystkie wygbdy, ga
raż, telefoon - na 2 
pokoje bu<low•nictwo 
międzywojenne. Oferty 
39301 Biuro Ogło5zeń. 
Piotr.rkowska 96. 

PUŁA WY - M-2, wygo-
dy zamienli: na Łódź. 
Brzeziny. Tel. 2'7-8t. 
Erzezi•ny. a8975 g 

POSZUKUJĘ mieszka-
nia. wa.runkt do uzgod
nienia. Oferty 38898 mu
ro Ogłoszeń, Piotrkow
ska 96. 

POSZUKUJĘ m1illlzkania, 
tel. 55-5'3-19. 

88897 g 
POSZUKUJĘ samodzde1ne

go mies,zkania najchęt
niej centrum, płatne z 
góry, Te-!. 5549-22, 

ZAMIENIĘ pokój, parler, 
woda. (centrum) nada
ją.cy się na sklep, pra
co11>··nię- - na kawalerkę 
lub pokój z kuchnią. 
Tel. ~-54-Ga (S-13). 

38821 g 
M-3 zamienię na wl~ksir.e. 

stare budo•wnktwo, blo
kd. Możliwość dopłaty. 
Oferty 38809 Biuro O
głoszeń, Piotrkowska. 96 

ZAMIENIĘ M-3 ('!l8 m). 
"D11browa na r6wnorze
dine - Te9!116w, l>rży
leg9:e. Tel. 43-41-56. 

38716 g 
OBCOKRAJOWIEC po-

szukuje samodzielnego 
mieszkania na tydzień -
od 15 grudnia. Oferty 
11392 Biwro Ogłoszeit, 
Sienkfewicza 3 /5. 

CUDZOZIEMIEC &tudeont 
poszukuje sampdzde!ne
go mieszkania z tele
fon.em. 43-12-75. 

38824 g 
SIIDRADZ M-3 trzypoko

jowe spół·dz1elcu - za
mienię Ina M-3 ł..6dź. 0-
f erty 38łi60 Biuro Ogło
szeń, Piołrkows·ka 96. 

M-1 wła&nośdo0we - ku.
pfę; Oferty 38&36 Biuro · 
Oe:łoszeń, Piotrkowska 
96. 

M-1 lub kawalerkę włas
nościowe,' chętnie z u
lefonem - kupię. I.nl!le 
prowzycje. Oferty 39479 
Biuro Ogłoszeń, Piotr
kowska 96. 

PRAWNIK wynajmde ma
łe mieszkanie (~ż ka
walerkę) może być wt.a
re buclo,wnictwo. Oferty 
39690 Biuro Og-łoszeń. 
Piotrkowska 96. • 

M-5 (4-'Poko.j-owe) 'm m. 
I piętro , bloki Karolew 
- iami..,nię na pod.ob
m1 lub budownictwo 
międzywojenne crmtrurr_n 
lub Witlzew. Inne p!rO
pozycje. Óferty 37845 
Biuro Ggfoszeń, PIA>tr
kowska 96. 

POKÓJ na 1abil!let, cich't 
f}racow'll!l.ę - d'o wy-
najęcia. Of~ty 38710 
Biuro Ogłoszeń, Pio~r
kowsk.a 98. 

,....,.~ 

15. , l J 
• ft 

11.59 Sygnał czasu. 12.05 Magazyn in
formacyjny. 12.30 Muzyka. ' 12.45 
Rol niczy kwadrans. 13 .00 Komunika
t y. 13.10 Radio kierowców 13.30 Cu
dze chwalicie swego nie z,nacie -
muzyka . 14.05 Magazyn muzyczny. 
15.55· Radio kierowców. 18.05 Muzyka 
i akJ;ualności. 17.30 Piosenki naszych 
twófców. 18.20 Koncert dnia. 19.00 
Magazyn infnnnac;·jny. 19.25 Chwi
la muzyki. 19.30 „Zlelona półnutka" 
- aud 20.00 Dziennlk. 20 15 Koncert 
życzeń. 20.35 Wi-ersze dla ciebie. 20.55 
Komunikaty Totaliz~tora Sportowego. 
21.00 Komunikaty. 21 05 Kronika spor
towa . 21 15 Muzyka baroku 22.05 Na 
różnych Instrumentach. :i2.20 Repe
tvcj e jazzu polskiego - aud. 23.25 
Dyskoteka przed sobotą. 

reklama (Ł). 17.35 Magazyn „Piątek" 
- (L). 18.30 Klub stereo. 19.30 Wie
czór w filharmonii. 21.05 Wlad. 21.10 
Wieczorne refleksje. U.15 Muzyka. 
21.30 Nagranie wieczoru. 21.35 Teatr 
PR - S. Wyspiański .. Warszawian
ka". 22.25 Płyta z gwiazdką. 23 .25 
Polacy na płytach świata. 

PROGRAM nI 

11.00 Horyzonty Wiedzr. 11.!0 S'l'tu
ka Grażyny Bacewicz. ll.51! Sy
gnał czasu. 12.05 Wied. 12.10 Roz
m ow y o wychowaniu - aud. 12.20 
Zespoły inr,trumentalne. l2.3Q Ra
dio Moskwa. 13.00 S·,viat w<:>kól nas. 
13.25 VI $wiatowy Festiwal Chórów 
Polonijnych. 14.00 Popołudnie mło
dych. 16.00 Krystyna Beg.lar „Brent" 

11.00 · To tylko blue3; 11.30 Klak-
son - aud. 11.40 Przeboje tygodnia. 

PROGRAM 11 11.50 Sven Delblanc - .,Speranza" -
odc. ,12.00 Serwis Trójki. 12.05 W 

11 oo Zawsze po jedenastej. 11 ,10 tonacji Trójki. 13.00 Antoni Czechow 
Muzyczny non stop. ll .30 D. c. mu- - „Dramat na palowani u" ' odc. 13.10 
zyczny non stop. 12.0Q Z muzyJ<:~ P<:>wtórka z rozrywki. 14.00 Utwory 

' oolską przez wieltl. 1"2.25 Polskie kameralne. 15.00 serWis '!'rójki. Hl.05 
ie~poły na festiwalu Jazz. J_amboree Hock po polsku - aud. lfi.45 ,,Spór 
85. 13 oo Wiad 13.05 Serwis 1nforma- o świetlic~" - aud. 16.00 Zapraszamy 
cy,iny CL), 13.10 „z źycla partii" - do Trójki. 19.00 Codziennie powieść 
aud. (L). 1:!.20 z malowanej skrzy- - G Greene „Moc i chwała" odc. 
ni 13 30 A ll?um operowy·. 14.00 No- 19.30 Trochę swing·u. 19.50 Sven 
wośc i k ra jowej f.onografil. 14.30 Delblanc - „S?eranza" odc. 20.od 
Pie!;m powstania bstop'1dowego 15.0-0 - Trójdfwięk - Rodzinne muzykowa
Pamięt nl ki i wspomnienia. 15.10 Zna- nie Skrzeków - aud. 20.45 Klub 
ne czv ni eznane? 15.30 Muzyka na Tr9jki. 21.0-0 Trzy kwadranse jazzu 
syntez'atorv - aud. 15.Q-O . Wielkie - 1tyslrngrafi"' - aud. 21.45 Klub 

· dzieła . 16 i;q !\. Arlamow .. F'ętla" Trójki 2205 Informa cje sporto·.ve. 
· odc 19 17.00 \Vi "rl '~ n .os Razwiąz•- .22 15 ~p l <>'>'." ać poezję. 22 45 Prze-

nie u ~adkl ·muzy cznej (L). . li .10 czyt •.Jcie raz jeszcze Andrze j 
Aktualności dnia. (L). 17.lO Radio- Strug ez. III. 

odc. 16.10 Instrumentarium mu-
zyld. 18.30 Widnokrąg. !'i.OO Wlad. 
17.05 Muzyka oratoryjna. 18.00 Ma
gazy n „Moje hobby". 11.2-0 Mu:iy
czne hobby - musical. 18.40 Studio 

·ekspertów. 19.3() Wiad. 19.35 Chwtl11 
muzykL lD.40 Język angielski - (8). 
19.55 O twórczości dla dzlect 
„Jerzy Cleślikowski 1 jego dzieło". 
20.15 ChWila !JlUZyl<;i. 20.20 Wie
czór muzyki. 22.oo Twórcy I Interpre
tatorzy muzyki kameralnej. 22.50 Lek
tury Czwórki. 2.'!.00 Muzykoterapia. 
23.~0 Człowiek 1 nauka. 23 .50 Wiad. 
23.55 Kalendarz radiowy, 

TELEWIZJA 

PROGRAM I 

9.35 Oomowe przedszkole. 
l0.00 DT - wiadomości. 

LOKAL n.o& cleh4 pracow- ,,JOWISZ" - „Rubin" na- ZGUBIONO ~awo jazdy, 
Marek Kowal!sld, Fel~ 
arlyń.skiego ~. · 

ni~ do wynajęcia - prawa 515-24-56 Muszyń-
Bałuty. Of&rty 38'728 &ki. 35721-g 
Błu<ro Ogłoszeń, Piotr- TELENAPRAW A. Tel. 38797 ł • 
kowsdta 96. 84-43-96 Jędrzejewski. 

PRZEDSIĘE.IORSTWO .z.a- 35227-g ·ZGUBIONO leg studen.c-
EUGENIUSZ Krawezyk 

granfozine J)Oflzukuje lo- TELEPOGOTOWIE. Wit- . k4 6524 WAM - Wie-
ka.lu na pracow?-ię dzle

1
- kowski. 84-52-32; 33-09-32 , sław WojciechowSkL 

Gie<?z.no 10, :rm. Zglers 
- zgubił prawo jazdy. 

·'.. 38004. 
wiarską. pow1erzchn a 3609~-g . ' 38658 g 
ok. 150 m, sUa, telefon. TELENAPRAWA _ :i:gło- ZGUBIONO Ie.gitymację TADEUSZ 'Pastuszka 

Oterty 338_74 Biuro O- , .szenia 48-01-49; 51-26-95 stude.netkl{ 14951/L, Kry-
głoszeń, Piotrkowska 96 inż. Martynka. 11567-g styna Panek, AM. 

Grotnilkl, U.stronie, Mic
kiewicza 10 ,._ sgub:m 
prawo ·jazdy. ; . PóSREDI':!ICTWO . k_upn.a- MAGNETOWIDY prze- . 33g55 g 

spr;.~azy . ' met uch~- strajam . PAL/SECAM . JADWIGA Jeznach zgu- .''· ' 88907 I 
ZAGUBIONO ~rawo j.az

dy, Ma.rek o.r.ilbski, A· 
leksandrów, GO'ti:i.a 4. 

mose1, lokał. wł•a5no - t . ' · · .F.dl biła leg atudencką clówych. 2.2 Lipca 12 mo'.1 UJę, mz. 1 er, 
55606 

p · 
mgr K,uimiński, tel. 48-62-18. 39335-g Ł. 
32-18-08 10089 g NAPRAWA lod.6wek, od- 38968 g 

• • „ - kurzaczy. Rzgowska 4, ZGUBIONO prawo jazdy . 
Za wiadomość nagroda. 
Osmulski .Janusz. Zgien 
ul. B. Prusa 62. 

' 38963 I 
ZGUBIONO pr-liw.o. judy 

- Witold Sadło, Gu.· 
zt;w 2', 95-030 Rzgów. 

38928 f 
ZGUBIONO prawo jawy 
Mi~hał Rakowski Jul\a
nowska ~/7. 

KOREPETYCJI :i: mate
matyk! i ehemii udzie
lają .iitudend Pl.i. Tel. 
36-89-69 (18-20). Instu
najd. 38578-g 

UCZĘ języka Basie. tel. 
48-90-14 Krupski. 

38793-g 
MATEMATYKA. 51-74-10 
. Mg·r Pluskowski. 

35106-g 
ANGIELSKI - kore.pety

cje. Kozłowska, tel. 
43-34-62. 311985-g 

PRACĘ chałupniczą. o
pr6cz szycia. - przyj
mę. Ofl!rty 38579 Biu
ro Ogłoszeń, Pio'trkow
ska 96. 

PRACĘ na overlock 4-
nitkowy przyjmę. l.iódź 
Taternicza 13 Sika 'Ya. 

. - 38644-g 
PODEJMĘ pracę prywat

nie, może _być chałup
nictwo. Tel. 43-18-39. 

- 38672-g 
DO obsługi kr:ttła paro

weg.o potrzebny na sta
łe bez nałogów. W se
zonie praca n-0cna: Go
spodarstwo ogrodniczo
-rolnti, inż. Wojciech 
Dziomdziora, wieś Cza
plinek 7, st. kolejowa 
Glinnik. 38770-g 

OPIEKUNKA do trzylet
niego chłopca na 6 go
dzin dziennie potrzeb• 

· na (Retkinia). Owcza
J"ek, Bat. Chło.pskich 
4/105A. ~8798-g 

PRZYJMĘ chałupnictwo, 
proste szycie. posiadam 
wolny pokój. Oferty 
38801 ·Biuro Ogłoszeń, 
Piotrkowska 96. 

ZATR.UPNIMY mwran:y. 
Oferty 38802 Biuro O
głoszeń, Piotrkowska 96 

PRZYJMĘ chałupnictwo 
(może być proste szy
cie). Tel. 52-18-10 po 17 

118.54-g 
ZATRUDNIĘ kobiety do 

ogrodnictw&. Mi~zka
nie na miejscu. Gadka 

"8t°n1l »11. Zdr.::rjowa 21. 
38880-g 

ZATRUDNl:!lt a;i;waczkę 
rencist'k• - emerytkę. 
52-~7-44. 38892-g 

PR.ZYJMĘ szycie lub in
ną pracę chałupniczo. 
Chojny, Obszerna 37 
I<Umcwk. 38902-g 

PRZYJMĘ pracę chałup
niczą Ila apaTat dzie
wia·rski „Moda" prost.e 
$ZVcie lul:i inne. Tel. 
gr'zeczn. 15-81-80 pe 17. 

38910-g 
UZDOLNIONY manual-

ni!!· prtyjmie pracę 
(prywaj:nle), n!ewyklu.; 
czone proste szycie. 0-
tert.v 38949 Biuro Ogło
szetl, Piotrkowska 96. 

PANIĄ pr<>Wadrzącą dom 
.- zatrurtnię. Wiado
mość: sklep Wschodnia 
6e. 33357 g 

KINESKOPY regene-
racja i!7-33MOO Lubarto
wicz. 9929-g 

TELENAPRAW A 34-1>8-65 
Bednarek. 10120-g 

TELENAPRAWA 78-64-19 
Kaczma,rek. 10763-g 

RUBIN - Elektron na
prawa. 51-44-54 Gogul
ekl. 86517-g 

84-32-28. Maty_siak . 
3i091-g 

J:'.RALKI automatyczne -
naprawa. Domagała, tel. 106211 g 
grzeczn. 57-50-21. ZGUBIONO prawo jazdy 

10517-g i inn~ dokumenty 
LODÓWKI _ naprawa, Paweł Wojdasię-wicz, 0-

Pa włowski, tel. 36-16·88. brońoow Stalingradu 
71/73. 311982 ' 

' 35240-g 38945 g 
UKŁADANIE glamry. So- ZGUBIONO "'rat\vo jazrty 

KACPRZAK Ewa · ~;biła 
,.Prawo wykonywania. bańda, 74-25-64. " 

. 37754_g WJo.dzimierz Bald, .'3eł- 1.awodu pi.el~gni.a.'rki". 
UKŁADANIE glazury, te- chatów, ·os. Okrzei -1{44. 

rakoty. Wy)tonuję ~u- ANDRZEJ . L b k' 3004:7. g 
ehnle st-0łówkowe, Pul- u• ~ 1 Mie-

nr 103 wydane przes 
tTrzad Miasta ' Ł<idzi. 

lizny 6 zgu,bił "!Si'awo 
chny, 57-69-78 po 17. . js.zdy k.at. ABCE. 

·28742-g 

. 38690 i 
SZNAUCER dlbrzym (brc· 

da ez) za grnął na Jere
n.ie D~browy.- Znal~tzc~ 

prosze o konta!t-t te'l. 
43-48-27. Nagroda. 

CYKLINOWANIE, la- 38815 g 
kierowanie, 43-24-18 Tre- 'ZGV"BIONO l)l"l'.W~ ja.z.dy. 

Tucro'Wiez Dariullz, 
la. 10026-g ' ZgieTz, W itkat:e.g00 5 m. 

WYCISZANIE I obijanie , , :Je. 

38699 !J 
drzwi blachą. Zakłada· 38671 g 
nie zam'k6w wykonuje · ZGUBIONO prawo jaz.dy 
szybko z gwarancją dla .;·. All1tadiusz Kamiński, ZGINĄŁ coctl{.e.r· spaniel 
ludności i przed.się~ 1

_' ;2,gjen, Witkace.go Ul /ZO · złocisty. Teil 57-15-C7 . • 
biorstw E.wa Rogalsk8,,:' :'. ~ 38717 g '.38691 g 
Łódź, Struga 4, tel'i' :~. ri;'.,,,;'-· ---------------------32-19-54 (12-16) ą2-77-21', . r; ,, 
cały dzień ' 38713-g O:•(~i 

DRZWI składa n~. żaluzje '>:• ;. OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ 
z~mki, ka.rnifize. 55-5J-47 ! ~t Dziekań i Jta.~a Wydziału Biologii I Na,uk ~ Ziemi 
Ciesielski. 11808-g , . JJnlwusytetu Ło.d:i;klego podają do w1adomośc1, :i:e w 

BOAZERIE 48-91-94 ·1;). dniu 10 grudnia 1985. -r. o godz. 11 w . Instytut:ie ~e~-
Czebil 37929-g .,:gram Fizyczne~ i Kształtowania. Srodowlska (Łodz, 

WYR B. · d · boa· · '"ut. M. Curie-SkłodowskieJ ll) odbędzie sl.; ·· publiczna 
„ I gprze az • ~-/obrona pracy dt>ktorsklej mgr Edwarda Miziołka rta 

zern ?O cenach konku"· :~<'-.'temat: „Właściwości litologiczne i surowcowe osadów 
r~ncyjnyc~. Tel. 34-92-S;i, · ;':.i:nstolskowych w r~g.\onle łódzk1m". 
P1ąt'kow~k1, po 16. .-: 

~508'7-g ., :~··· ' .. Promotor: prof. dr hab, Hallna Klatkowa • Unl
PRANIE dywan6w, wy.-'' <;; }·'ereytetu Łódzkiego. 
kładzin, Tomaszewski. ' .·:· Praca doktorska znąjduje się do wglądu w Blbltote-
52-15-26. 10964-g : ee Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ul. Matejki 34. 

DYWANY, w~'kładziny Wstęp na rozprawę walny. · 4992·1t 
piorti. 52-42-37 Marcin.iak 

37205-g 
· NOWOCZESNY kr6j o

dzieży lekkiej opanujesz 
szybko wynalazkiem 
l\·Iechlińi;kich. Nawrot 
32. 38669-g 

TRANSPORT - .przepro
wadzki. 84-73-71 Kosta-
nek. 33955-g 

OB·RONA PRACY D01KTORSKIEJ 
Dziekan t Rada Wydzjału Lekarskiego Wojskowej 

Akademii JloledyczneJ podają do wiadomości. że we 
wtorek, dnia 10 grudnia br. w sali posiedzeń WAM 
- t.ćdż, pl. 9 Maja · 1, odbęlizie się publiczna obrona 
pr11cy doktorskiej lek. Teresy \Vo:iniakowtkiej-G~sle
kleJ pt.: „Badania nad pr<t"biegiem kllnicz,nym cho
roby wrzodowej u dzieci". 

UKŁADY wydechowe. 
Nadkola, haiki holowni- Promotor: prof. · dr hab. n. med. Izabela Planeta-

, cze. Judyma 20 (od Tra- Malecka. 
ktorowej). In'Z. Myszko- z rozpraw11 doktorską i opiniami recenz'entÓw mo~-
wski. 35388~g na zapoznać się w Głównej Bibliotece Wojskowo-

WYKONUJĘ kraty okien- Lekarskiej w Ło.d.zl. u1. żeligowskiego 7 /9. Wst~p na 
no-balkonowe. 51-06-78 · ~{ -rozprawę wolny. 4974-k 
Ozimiński. 39363-g ; ;· ·_ 

SITODRUK. 117-20-94 Pa-,: ·1„ pl!Dl!!!l!ll!l!ll!llll!l!!!!!l!!l!!!!m-!11!1!1!-m:l!!ll!l--!!ll!!l!!li!!l!l!!!l!!!!!!l!!!l!I 
muła. 36216-g::· I· 

KOLOROWE odbitki w. '· · 
ciągu 10 dni poleca · ' 
„Fotocolor". Piotrkow
ska 37 (w podwórzu). 
Białkowski 38682-g 

ODCHUDZANIE z gwa
rancją - modelowanie 
'lylwetki „Saba" Piotr-
kowska 18. 34672-g 

FOTOGRAF wywołuje 
wszystkie negatywy ko
lorowe, wykonuje od
b itki kolhrowe na pa
pierze polskim i „Ko
daku". Wysyłam za po
braniem, 'niskie ceny . 
Mędrzycki, Warszawa, 
Bohomolca 26, tei. 
33-95-08. 4053-k 

DEZYNSEKCJA w 1.ne.ty
tucjach. Sienkiewicz te
lefon 32..:.49-12. 

320'14 g 

POSIADAM poja:zd do
stawcz;t, wolny czas. Po-
12ukuj~ lokalu - ma
ła ga.stronomi11-. Wezmę 
w dzierżawę bilard itP., 
Tel. 16-49-72. 88724-g 

ZGODNOSC pa.rtnerska, 
biorytmy, Bielsko-Bia
ła, skrytka 168. Prze
ślij datę urodzenia swo
ją lub pa;rtnerów. 

3078-k 

K.oleżanće 

JADWl·OZE szo~c 

wyrazy współczucia 1 powodu ~mlercl 

Ol CA 

KOLEZANKJ I KOLEDZY ze ~ZKOŁY 
PODSTA WOW:EJ nr 5 w ZGIBRZU 

Wyra~y serdecznegii współczucia Koleiane9 

HELENIE OIESLAK 

z powodu §miercl 

MATJtI 

1kładaJJł 

RAD.A PEDAGOGICZNA I PRACOWNICY 
ADl\IINl"lTRACJI . SZKOŁY PODSTAWO

WE.I" nr 172 W ŁODZI 

Z •ł4lboklm talem zawiadamiamy, że w dniu 
H listopada 1985 roku zmarł 

ltOL. 

KAZ-IMIERZ MUCHARSKI 

n.us długoletni i zasłużony dztał:! ez sp~łdztel
czy, odznaczony Odznaką Zasłużonego Dziaraeza 
Ruchu Spółdzielczego . I Złotym Krzyżem 

Zasługi. 

JlADA 1 ZARZAD - „SPQLEJloI". PBS 
O /SRóDJloIIESC'IB 

ehosłiowa~k~ ffrial film-owy. 
DT - kome.ntiLrM. 

: : = = .i t -= - - , ... 
%1 .4!! 
22.1~ 
23.00 

„Sprawa dlł reporte>ra". 
St'll.dfo Sp-0.rt ..._ pucha.r In
terwizji w ',glmlllastyce ar-

Z głębokim talem zawiadamia- · 
my, te w dniu 26 listop1d:t 1985 
roku ~marła nana najdroższa 
żona, Matka, Te:iciowa i. Babcia = j_\„ i 

10.10 Film et.i. II ziman.y: „Po
wsta.,Ó,cza opowieść" (6) -
„G;romy dzilk:o bilą" - se
irie.l produlkcji CSRS. / 

11.2! „Ty~ko dla ciebie". 
16.25 DT - wiadomQŚci. 
16.30 K1·no TDC „Rodziny nuro

wów" - film prod. ZSRR. 
Hl.115 bla dizieei: ,.Pil\te'k z Pan

koraeym". 
1'1.20 DT - wlłld~L. 
17.36 „Ni• tylko dla wędkany" 

- ma.gazy·n · wędkarski. 

17.80 ,,PiłkaHka kadr-.a ezeka". 

18.05 ,,Bez próby". 

18.50 Wyst~pie111ie ambasado-ra 
inad:r.wycz11.jneg,o i pełno
moc·negą Socjaaistycz,neJ Fe
deracyj.onej Reipublili!:i Ju.go
llła.wi.i. 

19.00 Dobremoc: „Li• ll!'oika". 

li.Hl „Sltudilllm" pr11:yczyna 
AIDS. 

lUO DZ'iMnlk te-1-~y,111,7, 
!O.OO "MO\!IJ,toq:. rzadoiwy". 

20.31 „Powstd.aa opowie~6" (S) 
.,<kom7 diz.iko bi.ją" - cze-

23.!IO 
tystycznej. _ ~ 
DT - w.iad·omoścL 

PROGRAM D 

17.30 „Sportowcy 40-l~a" 
Z~·gmunt Smalc~rz. 

17.~0 "za.trzymam:e w kada.'ze" -
pro-gra~ R;i'S,Z~rd~, Wójcika. 

18.10. Pr.zeooie .• Dw0Jk1 • 

13.30 Wiadomości (Ł). 

19.0~ „Fragglesi" - angiel.s.lti se
orial anim.oV1"8illJ'. 

19,30 Dzie!Uldik telewi.zyjny. 

20.00 „Gałerie śwtafa" - „Ermi
taż" (6) - „Port.ret rzym

ski" - film doikm:nental
ny pr-Od.'1.tkcji rad~iecki.ej. 

20.30 .,Br·a'Vl'."o", 

21.15 „AntyclZllly 'łwia.t pirofesora 
Kra.wcz;u'k•a" .- „Poci:e:t ce
sa1rzy rzymskich" - Trajan, 
Ha<tri,an. 

21.45 FiJ.my We<ri"(lęra Herzoga -
„Fifa:canałdb" - fi.l·m prod. 
RFN. ,,· 

0.15 „stan krytyęn~" ..-. „ą ~·J· 
starszym (Jwodzie swulta 
(2) (Ł), ," ~ . 

S. ł P. 

JAN1llNA GORNA 
1 domu DERENDARZ. 

Pogneb odbędzie się w· 'll.nlu 29 
listopada lll85 roku na clłtentarzu 
św. Franciszk<t, ul. Rzgowslta 
156/158, godz. 13.30. 

'i 
RODZINA 

KOLEDZE 

AN·D·RZEJOWI 
BRZOZOWSKIEMU 

wyrazy sz'czereg"o 
z powodu śmierci 

M. ATKI ' 

składaJit 

KOLEZANKI i KOLEDZY 
S WOJEWODZKIEGO IJR'lĘ!P.! 

STATYSTYCZNEGO. 

0-45 W ieczorne ·'.wt~domości. 
DZIENNIK ŁODZKI ni· zrn (l;,073) 5 

• i 



Lor(! Carnarvon :iostaje trzecim w Angllł posiadaczem pry. 
watnego samochodu. Lo!I chciał. te owa pasja do automobl- ~ 
l!zmu bogatego gentelmana staje ' się przyczyną,„ naJbarthle~ 
8ensao.yjnego odkrycia archeologicznego 11a §wiecie. Bo otół. · 
w r-0ku 1900 pojazd prowadzony przez jego lordow~ką mość ~ 
,kapotuje, a flam ltlerowca ulega bardzo powatnym obratenlom. ~'I 
Konsekwencją tych obra:!:eń !est .r4wnież bardzo clę:.l:ka aB'tma ~ 

~ - doleglłwoś~ którą medycy lee7ący lorda ndzri łag.odz-lć. i;o- \.'I 
S: rącym l 1mchym klimatem Egiptu. T tak zaozyna sie nal-
S większa przyge>Qa w tyciu Carnarvona. Przez wiele dlul!ich ~ 
8 . lat wraz z młodyn:i, acz ;tuż doś'Wladczonym, e~tptologłem Ho- ~ 
S: wardem Carterem prowadzą wykopaliska w Dolinie. Królów, by ~ 
~ w roku 1922 dokopać się do n ie zniszczonego przez czas ! ni" 
~ 110Iądrowanego przez złod~eł grobowca faraona Tutenchamona. ~ 
~ W grobowcu odkryto nieprzebrane skarby, . arcydr!ela sztuki 
~ !taroeglpskiej. Odk.ryto nienaruszoną n'mm.le 11ame~o wła<tcy. IS 
~ Największe jednak wrażenie na odkrywcach zrobił - Jak 

pisze sam Carter - „wzruszaj11cy wianuszek kw!atów. :r:łoto.ny 
przez młodą wdowę. jako ostatnie poże~anle ukochanego 
męża. Cafy królewski przepych. cale bogactwo. blask złota -
ws"Zyeko to blad!o wobec ~kromnych zeq°chłych kwiatów, które 
jeszcze zachowały nikły śla.d śwleroścl kolorów. To one na'
bardziej nieodpartą wymową przypomlnaly o znlkomo·ścl ty
~!ąclecl". Wszyst!clm ciekawym hlstor!J życla I odkrycia irro- """ 
bowca faraona Tutenchamona proponuje w aobote o godz. 17.40 ~ 
obejrzenie w II proJ?ramle TVP amerykań.slclego tumu doku- ~ 
mentalnego. Dodatkową je!{o atriikcją jest wystąnlen:le w nim ~ 
w roll narratora wspa,nlalego, niedawno zmarłego Orsona S 
Wellesa. . § 

/ . SI 
W niedzielę dwa nowe seriale. W programie I o 1odz. 11,80 ~ 

„Ułamek sekundy" - trzy(Jdclnk-0wy włoski sertat o drama- S 
tvcznych przygodach .przyfaelól pasjonujących !tlę narciarstwem. ~ 
W programie II zaś. o 12,50 równie:.!: włoski seryjny fHm 
oparty na „Sercu•• Amicisa. · 

r' 

1 
Miasta-giganty 1· 

,; 
('I 

200 roku 
f~ 
~'„ 
;. 1 
~';' 
~ !. 
U·r 
fi;·· 

stolica Mek yku 
. ~~:, 

f~ 
~ 
u • 
~ 

ędzie liCzyła t 
I ,. 

131 ml kań 
, 

s ow Nowy Jork osiągnie lictbq 22.S mln 

I 

I Ukazała 1-11t kolejna progno- rolnictwa 1 produkcji rnrow- tzw. prowincji do metropolii w 

1 za demografów zatrudnionych ców - czeka wiele metropoEi. nad:Mei, ·że tam uratują się od 
· w ONZ na temat problemów Jeśli dotychczasowy proces się klęski głodu. Dla ilustracji za-

1 
ludń.ościowych świata. Ponow- utrzyma - a taka jest pro- chodzących na świecie proble-
nie podk"Teśla sil} w niej, że gnoza demo.grafów z ONZ - mów demografowie z ONZ po-

i kryzys gospodarczy na świe- \vielkle metropolie staną W''lbec dają wiele danych statystycz-
1 cie po\';odować br:dzie napływ nierozwiązywalnych prJble- nych. z których przytaczamy 
I ludności do wielkich metro- mów zaopatrzenia olbrzymich w?jątki. 
I po li i. . W pewnych państwach, mas ludności w żywność, sta- Otóż w 1950 r. były tylko 
J jak np. w Iraku teza ta znaj- nowiska pracy, opiekę medycz- ' rlwa wielkie ,miasta: · Nowy 
du~e już teraz potwierdzenie, ną, mieszkania nawet na po- Jork liczył 12,2 mln·mieszkai1-

I 
chociaż prognoza ONZ jest o- 'Ziomie mieszkań przed wojen- ców. a Londyn - 10.4 ·mln, o-
pracowana do 2000 roku. nycb w Polsce, ~zkcrlni ctw{'l, czywiście z przedmieściami. 
Otóż w Iraku już obecnie po- handlu i usług sP.ołecznych. W l975 r. Nowy Jork miał 
łowa ludnoĘcl mieszka w Bag- nie mówiąc o komunikac;ji. 19,8 mln mies:oka6.ców. Tokio 

I 
dadzie i w jego miastach-sate- Niestety, jem sytuacja gos- - l 7,7, Meksyk - 11,9, Szan-
litach, taka perspektywa - j·e- podarcza na .świecie n ie uleg- ghaj - 11,6, Los Angeles -

mieszkaf1ców. 

Tymczasem w 2000 r. pro 
gnoza przewiduje, ze naj wlęk
szym ~iastem świata będzi e 
•tolica Meksyku, k tór<i liczyć 
będzie 31 mln mies"Zka11ców. 
Następne miejsce zajmować 
będa brazylijskie Sao Paulo -
25,8. Tokio - 24.2, Nowy Jork 
- 22,8, Szanghaj - 22.7. Pe-. 
kin - 19,9, Rio de Janeiro -
19 mln, Bombaj - 17,1, Kal
kuta - 16,6, Jakarta - 16,5, 
Los Angeles - 14,2, Seul - . 
l4,1, Kair - ·12.9,, Madras -
12,9, Manila - 12,3, oraz Bu
enos Aires - 12,1. 

Natomiast dziś 3ut tegnamy się z filmami Wernera Herzoga. 

śli nie zmienią się tzw. bodź- nie zmianie, następować bę- J 0,8, sao Paulo - 10,7 i L9n-
ce ekonomiczne · na korzyść dzie dalszy odpływ ludności z dy11 - 10,4 mln mLeszkańców. Foto: w. WRÓBEL 

Ostatnim dziełem tego zachodnlonlemleeklego retysera em!- § 
towanym w piątkowy wieczór w programie II l)t'Ze:!i nu:E;i § 
telewizję b~dzle „]i'itzcanaldo" - opowieś~ o szaleńczej wy- § 

WTH.Oh77//'H.U.///'/H./DLU'H/HD'D'HD7./..IYD'/'././/.//'//.//././//.H.////H/ .• l:ru/H/.H'°.H.l:.n·;l''/H'/.H.//.U././D./..l'Z//////.//H.///./D 

prawie parowcem w górę Ama:z.onltl. W rolach rt6wnych: § 
Klaus Kinski ł Claudia Cai"dtnala. · § 

Na, zakończenie gorąco n~a'W'łam do obejr.zenla w 110bot.~ ~ 
o godz. 1!!,011 ,w pr. I' „Mieszcza·nlna ez.lachclcem" Mol!era w § 
eyklu „Anfologla dramatu powszechnego". Za Wl!Ze1k!e reko- ~ 
mendacje wystarczą- dwa nazw~ska: re:.l:yse1'!1 - Jerzego Gruzy ~ 
ł. odtwórcy roll tytułowej - Bo°gum!la Kobieli. §· 

1

, ate " - stowarzyszenie 
Pr1.ed. ro>klem dr ~a.cha Geller dla nosicielek. Trzeba. je psychicz- byl9' utworzenie banku spermy. o

zajnaugu.rował w. M.arsyl:i st·:lwa- o:!e przyg-0tować na rozstame się z becnle założn .,.-Alma mater", wy
rzyszen:e · „Alma mater'", organiza- dzieckiem po jego urodzeniu. po:i!yczalonię macic - po 2 latach 
cję, która stav.ia sobie za <.el ko- Dr Geller je.St drobnym, s.zczu- zażartych bojów z władzami admi-
jarzenie matek - nosiclclelr z płym ruchliwym starszym panem · aistracyinvmi i medycznymi. 
malżeństwan1i oragru\cymi ruieć (63 lata). Od 25 lat prowadzi nieu- Nowy problem koh'et-noslc'ielek. 
dziecko (a n'.e mającymi iZO ·:. p'.l• statmie. batalie o szczęście kob'.ety których we Francji sta.le przyby
wodu bezpłodności jedne:o lnb O• i świ.3.dome mac;erzyństwo. Prowa- lll.S. wywołuje różne reakcje, Zd.1-

1 
bojg.a). . , dził m. in. kampanie za wpraw&- niem organizacji 1P.karzy, na·e~y 

Patrycja (31 .lat) jest pierwszą W& dzeniem pigulkl antykoncepcyjnej oo.t,rir matki-noslc!elki, idą ·e na 
VA"'db,L;WN.HXrlbTIH>9.HJl".TH'..HNDJ'W~~~N~ Francji matką-nosiciel·k'ą, przewod- (jego prace naukowe są niemal za- rv7' kowne przedsięwzięcie gr iż.ąc„ 

niczącą „booianó·w" - stoWJJ.rzy- kazane przez Kościół). Z kolei brp- row~7nymi komplikacjami psvchn 

(Jb) § 

cianóW" 
oiie uc·:.elefoien;em, „reprodukc jl ·v 
waru,nkach niewolnidwa ". P~of. 
Je.an 13€rnard. przewodniczący I< o

mitetu Etyki. jest zdania, że Ko-
bfoty te są wspólniczkami „porzu 
cenfa dziecka z premedytacją". Z 
kolei m inist.er s.prawiedliwof-:i n. 
Badinter v,ryrażnie 0 powiedj::al s: i: 
7,a swobodą w zakresie sztuC'zn•" 
prokreacji: uważa po prostu cal ' '. 
probl~m za .. adopcję z wyp1·zedze
nien- ". 

Ta .i szenia zajmującego się re~rutacją nił ·przerywania ciąży. Kolejnym loJ?1<znymi" Arcybiskuo Par<7a 

JL „~~·m ~ . r::. Budowl·e nosicielek. Orga·nizacja dr Gellera poStm:ięclem energicznego lekarza k2rd. J, M. Lustiger u,waża. ie są 
lilii llU będzie reaj.mować Si!J także usta1a- -:--;::;::;::::--

niem zryczałtowan~j opła.ty - od· fllll~===~;;~~;;~~~:::~::~~;=~~~;=:;~· . 
szkodowani.a dla kobiet, H6N!1lgo- I" I m~~· ~~~ szyole. 20. Wirnlk 21. Kole,Jowa. Planowo: 1. Wysoki poziom 

PIOTR Rt:DZKI 

l dzą się na wynajęcie _swe.j 1~a;icJo'. , rtł· I · . .ł. ' !!~. Uniwer~alny roz.puszczal'lik. 23. du~howy, 2. związek . powstający 

& 
dla sztuc.zn.ie zaiplod·nfonego JllJa 1 • Cząstka czasu albo drogi. 24. Ele- w wyniku reakcji alkoholu z. kwa-

- ~ donoszenie ciąży. I ment architektoniczny skladaii;icy ~em. 3. Do tarci<! iarzyn, 4. Tęg', 

* ~ 
· I ~na d.x.iec,ka u.rodzonego przez się z. '.l podpór polączoo,v-::h łu- rosły chłop. 5. Poezucie piękna. 

· ;· ' I nosicielkę moźe dojść do kilkudzle- Poziomo: t. S;z;tukml-strz, 9. Mo- kiem. 27. Fotograficzny, 31. 7,ai- 6. Czes!G samochód, 7. Droga bita. · . , I sięeiu tysię<:Y franków. Mała br~- ze być fantowa. to. Autokrata. tv- mek osobowy, 3-3. Pierwszy prezv- ~ośclniec, 8. Odt!iąienle tyłów n11rt 
szurka wrqczana przyszłsm -~ ""· ran, 11. W ręku woźnicy. 13. , Zał- ::lent R~publlkl Czechcslowacjl. J4 pe-zez znaczne wrchylenfe su~ do 

" 4 · com U'tl."iera listę kosztów .. Wy,;lą- m11je sie przecieraniem dre\,..na na Ka~ujc bile!v przy wej.<§C'iu do przodu z równocze~nym ooderwa-
. dają one i: grubsza nas\ępuJai:o: M tarcice 17. Jedna 1 \\·ielu w ze- kina. 35. Miażdżyca tętnic. nieµi lch nad śnieg, 12. Pferw 'a-

oio ll rółnych 
budowli, ale tylko 
trzy z nich 
(oznaczone 

. , ~· - I t•·s. fr. dla. nosicielki .. 7.5 tys. tr. ' 'ltek chemiczny o liczbie atomowej 
dla '„Alma mater" 1.a prov:a<lzen!e 51. 14. ,Je•lenny kwiat. 15. Różn:>-
sprawy, :J760 (r. - koszt tygodnfo- kolorow'a na finnanencie. t:;, C'z~ r. 

, weg9 pnbyh1 w szpitah.1 po!O'Źni- uroda. 17, Powieś·ć P. Gojavl'irz~·r\-, 
. czym, 1000 · r.r. - ubezpie<!zenie na skiei, 18. Roślina uprawiana n·p. 

· • życie, 200l) fr. - każ<la podrói: nn- tylko na paszę, l9. W [,!4n•rĄw e 
, · sici;o,1k'. 7-10 ty~. jr - ba<l.ania odcinek drewna okrągtego. il. S -

~u z roipra\<·a adopcyjna, adwl">k•t 26. Wielki. malarz I ~ra[ik ni e-
.itp. miech; okresu Odrodzenra. 2r; lJ 

~ 2. '3 ~~'i; /t1 '8' ~ 1iO 11 ~ '13 ·~ g5) 
(A~ "' -2 5 4 ; 6 " ~ g 

(s' D· o D u · o D o· 
(C. .'J 10 

--· 
literami ABO) 
i!_okazane •Ił s 
ptaka. 

' 53 lekarskie, -koszLy S<'\rlowe w z.w!l\z- ty zbrojne pań~h„a. "1'1. 'V:rrlatek, 

twoich rąk i nóg. 29. Uzarowisk" 
lotu · . Patrlcja. pierwsza. matka-nosiciel- w Dolinie Popradu. 30 Ciepl'c~ . 

. ka, wspomina: „kiedv urodziłn sle źródło Lermlcznc. 31. WyglądaH 
(D ·D D 11 12 D D D r. [J ' \;'. 

dzieeko, poczułam się na.prawdę nim na Ś\\iat, 32. Pierwow·zór łi -
matką jak każda kobieta. Było to czydeł. 

KłóreT (E 13 '1"4 '15 ~ [j Cl ""' 'f8 - ~ 

Wśród autorów 
prawidłowych 
rozwiązań 
rozlosujemy 
nagrody. 

w 

· ~·· ;Hiyne i niepowtarzalne przeżvl'·'"'· 
W kil'ka godzin później nowi ro
dzice zabrali maleństwo. WszySJ;)y 

· · · b;li ogromnie wzr.uszen L każde~o 
· co.q ~ciskało w gardle. Dr.iś mały 

. 
· łC) M , ma 6 miesiii:-c.'" .T~stem w telefo- \ -

"'• nicznyrrl kontakcil! z matką. przy--, 
.ł. „ s:vła m; je.i;!o zdjęcia. alę staram 
li\ „ s!e ol(raniczać te spotkania i roz-

mowv . Nie ukrywam. że .chc!ała- 1 

o @
. [!] byi;.1 zosta(l m~tką ch~zemn~;·-. 1 

· s,:owarzys7.enil" .,bocianów 11.::zy I 

O l!I ok. 60 k-0biet Nieiktóre przychodui ł 
· t~·Lko PO' Informacje, inne przyg-0- -

. · · towuja sie do inseminacji, jeszczt' 
inne dz:elą się SW'.\'1Ui cioświadcze-
niaml i przezyc:ia·mi z okre&u, gdy 
były nosicielkami. Siuty ono prze
de wszystkim moralnym wsparciem 

•• „ •. 
FOTOREPORTAŻ A. WACHA 

ą OZlENNlK f,óDZliJ nr 278 (11073) 
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SZYFR KRZYŻÓWKI DO 00-
CZYTANIA: . D-5 E-2. A-4 H-7. 
C-1, Ł-4. R-3. L-~. B-3 E-6 
.J-3, L-7. A-5 D-11. T-lł. t,.Jn, 
B-15. G-5. A-L F-14, B-8 , G-4 , 
l- l; . 

Wśród Czyteln.ików. k tórzy " 
terminie lO~niowym nadeśla pra 
widłowo rozwiązane hasło l.;rry
żówki z:ostaną rozlosowane nagro
dy wartości B.onó złotych u rundo-. 
wane przez Spoteczny Komite>t 
Walki ~ Gruźl!eą i Chorobami Piu:. 
Oddtlał Okręgowv w Lodzi. 

Oprac. J. KALUżRA 
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