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Do Hawany
przybył w poniedziałek wiceprezes Rady Ministriiw,
Mieczysław F. Rakowski na czele
delegacji polskiej na IX Sesję Polsko-Kubańskiej Komisji Współpra
cy Gospodarczej i Naukowo-Technicznej. Na stołecznym lotnisku „Jose Marti" powitał go wicepremNr
Republiki Kuby Diocles Torralba
oraz inne osobistości kubańskie.
IX sesją polsko-kubańskiej komisji rozpoczęła się tego samego
dnia w Hawanie.

Francja inaczej
patrzy
na Europę

Oceny-Wyniki- wnioski
Biuro Prasowe Rządu informuje:
AdrniJ!l.istracjl, Gospodark.i Terenowej i Ochrony Srodowiska oceniło niedawno wyniki badań stopnia zasiedlenia
mieszkań
w dzielnicach
Warszawa-Ochota,
Łódź-Widzew I Wrocław-Fabrycz
na. W dzielnicach tych występują
wszystkie formy własności lokali
- kwaterunkowa, spółdzielcza, zakładowa i prywatna
czynszowa.
Przeprowadzony
próbny przegląd
miał dostarczyć informacji o stanie
wykorzystał!lia tych
mieszkań, a
jednocześnie odpowiedz:eć na pytanie: Czy i w jaki sposób należy
przeprowadzać przeglądy w innych
miastach?
M~nisterstwo

DELEGACJA PARTYJNO - P~ŃSTWOWA PRL
WZSRR

W poniedziałek
rozpoczął
w
Waszyngtonie rozmowy z przedstawicielami administracji republikań
skiej francuski minister handlu zagranicznego Michel Jobert. W tym
dniu udzielił on wywiadu telewizyjnego.
Min. Jobert stwierdził, że Francja inaczej niż Waszyngton ocenia
sytuację w Europie i w wielu innych rejonach świata. Współpraca
poszczególnych części
kontynentu
europejskiego
jest
niezbędna stwierdził francuski minister. Francja jest w znacznym stopniu Jzależniona od handlu zagranicznego,
głównie zaś musi importować
surowce energetyczne. Stąd też jej
udział w budowie gazociągu z Syberii. Obawy, że inwestycja
ta
uzależni politycznie Francje od Kogokolwiek, tak często obecnie wysuwane w Waszyngtonie, są całko
wicie pozbawione podstaw.

Rozpoczęcie

rozmów , plenarnych na Kremlu
cznego, sekretarz KC PZPR - Marian Woź oficjalnymi osobistościami radzieckimi, wśród których znajdują się
niak; wicepremier Janusz Obodowski.
wicepremier Nikołaj Tałyzin, ·miDelegacji towarzyszy grupa doradców i eks- nistrowie i wiceministrowie, przedpertów. W jej skład wchodzi również ambasa- stawiciele KC KPZR oraz ambasador ZSRR w PRL Boris Arishiw.
dor PRL w ZSRR - l{azimierz Olszcwsld.
Wojciech Jaruzelski wita się
z
Na warszawskim lotnisku Okęcie odlatują przedstawicielami ambasady PRL w
Moskwie_, '
cych żegnali: przewodniczący Rady Państwa _Następuje gorące powitanie
W.
Henryk .Ja.błoński, marszałek Se.imu - Sta~i Jaruzelskiego z przybyłymi na urosław Gucwa. członkowie Biura Politycznego i czystość powitarua deiegacji
poi
Sekretariatu KC PZPR, kierownictwa
stron- skiej przedstawicielami spoteczcnnictw
politycznych,
członkowie
prezydium stwa radzieckiej stolicy. Nad giowami zebranych duże portrety
W
rządu.
(Dakzv ciag na str. 2)

M~syk ·

W
wymieniOIIlych
dzielnicach
stwierdzono 253 nie zasiedlone lokale, w tym 121 kwatc::runJtowych i
132 spółd.z1ekze. W badanych dziel·
nicach stwierdzono też 223 przypadKi samowolnego zajęcia lokali. Zjawisko to
nasiliło się w la.t~ch
1980-81, przy czym z.namien.ne, że
„dzky lokatorzy"
nie zajmowali
mieszkań spółdzielczych lecz kwaterunkowe. Jak się okaiz.uje, wbrew
powszechnemu
odczuciu, Eczba
mieszkań n:ie zasiedlonych jes.t raczej znikoma, nie przekracza dwu
dziesiątych procenta ogółu mieszkań. Niemniej, w skali kraju czyni to nie kilkaset lecz kilka tysię
cy mieszkań, co może pozwolić na
rozwiązame prnblemów lokalowych
wielu rodzin. Dlatego tez Mi.nisterstwo Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochro.ny
Srodowiska
uz.nało, Że przegląd zasobów mieszka.niowych i lokali użytkowych należy przeprowadzić we wszystkich
miastach i osiedlach. Kolejny waż
ny w·niosek, który
naS>llW'/- s\ę z
przeprowadzonego pró'bnegó przeglądu to potrzeba zasadniczego
skrócenia czasu przygotowa•nia oraz
sprawne przeprowadza.nie remontów mieszkań. Konieczna jest zatem poprawa
orga.nizacji pracy
przedsiębiorstw remontowo-budowlanych.
Nasilenie się w ostatn:m czasie
samowolnego zajmowania
lokali
nakazuje terenowym organom administracji podejmowanie szybkiego i skutecznego działania uwzględ
niającego z jednej strony szeroko
rozumiany i·nteres społeczny, z drugiej - wymogi
praworząd.nośd.
Minister adm~n\stracji, gospodarki
terenowej i ochrony
środowiska
zwrócił się do wojewodów i prezydentów miast o przeprowadzenie w
miastarh i osiedlach przeglądu mieszkań.
Powinien on być dokonany
z całą stara.nnością, aby za.pewnić
osiągnięcie
za·kładanych
celów.
Pr.zegląd ma być zakończony
do
31 marca br.
(PAP)
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największym miastem
świata
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.Jak wykazały rezultaty ostatniej wersji amerykańskich pocisków ,,Triankiety badania opinii publicznej dent" a 53 procent uznało, że W.
P!zeprowadzoi:iej przez. komercyjną Brytania powinna zredukować swe
ruezależną
sieć
telewizyjną
ITV
obecne slly nuklearne Ponad1o 49
większość Brytyjczyków sprzeciwia procent zapytanych Wyraziło OPl!Llę
się decyzji rzadu konserwatywnego
:te W. Brytania nie powinna zez\\.>
dotyczącej zakupu systemu amery: llć na ~tacjonowanle na terytonllm
kań~kich„
pocisków
nuklearnych brytyjsklm nowych amerykaris1t1cl1
„Tndent . a ponad połowa ankieto- broni nuklearnych. a 43 proC"ent owanych stwierdzlla, te W. Bl'ytania powiedziało się za rozlokowaniem
me· powinna nawet utrzymywać tych broni na Wyspach Brytyjskich.
swy.ch ~ił nuklearnych na obecnym
poziomie.
Rezultaty tej ankiety są całkowicie
63 procent ankietowanych odrzu- sprzeczne z polityką rządu premier
ciło
kOIJCepcję
zakupu kosztownej Margaret Thatcher.

USA .planują

,.,._

do " tn poc1'ków,
róznego rodzaJU urządzeń wybuchowych opartych
na reakcjach
jądrowych.

Ministerstwo Energątyki USA w
którego gestii leży energetyka ~to
mowa i produkrja materiałów rozszczepialnych, planuje rozbudowę
wielu istniejących zakładów atomowych produkujących pluton oraz
budowę nowych fabryk. Na ten cel
w budżecie federalnym na 1993 r.
przeznacza się ponad miliard dolarów.

z

Pogrzeb

Warszawą
,

Polskie Li.nic Lotnicze LOT in1 marca br. zostac
miedzvnarodowe
połączenia obstugiwane przez
to
formują, że od
ną
rozszerzone

przedsiębiorstwo.

Sprawozdanie deJegacji ~IKCK
o pobyc;e w Polsce

Jak podaje Agencja Reutera,
w konferencja prasowa przedstawicieMiędzynarodowego
Komitetu
w G<mewie li
Czerwonego · Krzyża, którzy przebywali ostatnio w Polsce.
Przawodniczący
tej grupy, Alexandre
Hay, oświadczył, że przedstawiciele komitetu odwiedzili m. in. Lecha
Wałęsę. Alexandre Hay oświadczył
dziennikarzom, że warunki w japadkom jednostkowym. wypadkom kich przebywa Lech Wałęsa „s<1 zakainowych zbrodni. Zasługuj<\ :me dowalające". Reuter pisze też, że
na , największe potępienie, tak jak grupa przedstawicieli Międzynarodo
potępione są w całej historii ludz- wego Komitetu Czerwonego Krzykości. J"esteśmy
dziećmi
jednej ża odwiedziła również 1035 osób inmatki - Polski. Tej matce służy ternowanych, przebywających
w
my, tej matki broniliśmy w całej szesciu ośrodkach.
naszej historii'...
Nad mogiłą młodego
człowieka,
Przewodniczący grupy podkre&Ul,
którego życie służyło ojczyźnie
i że Polski Cząrwony Krzyż ścisle
ludziQm - powied_ziala też - ogar- współpracuje
z Międzynarodowym
nia nas •refleksja, · że nie z niena- KomiJ;etem ~zerwanego Krzyża.
wiści, leci!: ze wzajemnego zrozuZapytany o rozdział pomocy żyw
mienia, zespolenia i romocy czcrpa1! nościowej
kierowanej do Poiski.
musimy siły do pokonania przeciw- Alexandre Hay stwierdził, że paczności, które są dziś udziałem całe ki żywnościowe są rozdawane lugo narodu.
dziom, którzy rzeczywiście po~rze
Przy dźwiękach werbli
trumn;t bują takiej pomocy. Wskazał, że
·złożona została do grobu.
Mogiłę paczki te otrzymują ·m. in.
ludzie
pokryły wieńce i kwiaty.
starzy, inwalidzi 1 dzieci.
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W dniu dzisiejszym <!unre
o i;odz. 6.21, zajdzie
zaś o 17.17.
wzeszło

z11:
Helena,

'Paweł,

Radoshw

w dniu dzisiejszym dla f,odzi
pr-zewidu_je następu iaca pogodę: zachmurzenie duże
z
większymi

przejaśnieniami.

Przelotl)e opady deszczu. Ciepło. l'emp. maks. w dzień ok.
8 st. C. Wiatry umiarkowane
okresami dość silne, porywiste
południowe
i południowo· zachodnie.
Ciśnienie o godz. 19 wyno~i
lo 983,3 hPa (737,6 mm).

a
1889 ryński.

zm.

Ludwik Wa-

1978 - Pierwszy lot kosmiczny z międzynarodową załogą
w
ramach programu
.,Interkosmos".
1942 - Hitlerowcy dokouali w Warszawie egzekucji 100
więźniów ·politycznych.

poniedziałek odbyła się

Zdzisława

Na Cmentarzu Komunalnym
na
odbył się 1 bm.
pogrzeb starszego sierżanta sztabowego MO - Zdzisława Karosa. Zmarł
on 23 lutego br. na skutek · ran
odniesionych w wyniku skrytopójczego napadu
w • warszawskim
tramwaju. Miał 35 lat, pozostawił
żonę i dwoje małych dzieci.
Pośmiertnie odznaczony został Krzyżem Kawalerskim OOP i awansowany do stópnia starszego śierianta sztabowego. ·
·
Nad otwartą mogiłą
pożegnała
zmarłego wiceprzewodnicząca Stołecznej
Rady Narodowej Barbru.-a Koziej-Żukowa. Stan wojenny zapobiegł najgorszemu powiedziała
bratobójczej
wojnie
domowej, nie zapobiegł jednak wyPowązkach

I

o:a

Regularne rejby samolotów PLL
LOT będą odbywać się do AJgic•ru, Amsterdamu, Berlina,
Budapesztu, Damaszku, Genewy, lstnmbułu, Kairu, Kopenhagi, Londy11u,
Mediolanu, Montrealu,
Moskwy,
w Salwadorze nie rozwiążą proble- Paryża,
Pragi,
Rzymu,
Sofii,
Według doniesień z Salv.'Bdoru w
mów tego kraju .Teśli nawet przy- Sztokholmu,
ciągu minionej doby trwały zacięte
Trypolisu, Wiednia,
walkl między oddziałami Frontu niosą one zwyclest.wo Juncie - pi~ Zurichu i Bukaresztu.
Wyzwolenia Narodowego I wojskami sze dziennik - jest mato prawrtoPonadto w marcu br. regularną
rządowymi w rejonie Palo-Grande i podobne, aby rządzący reżim mógł
Roblar. w odległości 50 km od sto- osiągnąć sukces militarny, niezależ komunikację lotniczą z Warszawą
nie
od
tego.
jak
wielka
byłaby
pobędą utrzymywać zagraniczne
tolicy Wojska junty nie zdołały wymoc Stanów Z.Jednoczonych.
przeć oddziałów partyzanckich z za.1·
warzystwa lotnicze.
(PAP)
mowanych przez nie pozycji mimo
wprowadzenia do akcji znacznej liczby czolgów, artylerii I samolotów.
Nie odniósł równ,ież skutku at.ak oddziałów wchodzących w skład bryga-·
dy Atlacatl. wyszkolonych przez amerykańskie formacje „zielonych beretów„.
Rzecznik Frontu Wyzwolenia Narodowego Im. Farabundo Marti · okreś
lił wyznaczone na 28 marca wybory
w Salwadorze jako prymitywną farsę.
Również
amerykański
dziennik
„New York Times•• pisze. że wybory

Wczoraj w Muzeum Historii Po!sk iego Ruchu ReWolucy3nego w- warszawskiej Cytadeli otwa1'to wystawę pn. „PPR walczy"', na którą skła
dają się dokumenty i pamiątki z tat 1912-1948. N/z: Na wystawie.
ZB. l\1ATUSZEWSKI - TELEFOTO
CAF -

.,..„

!ofniczych

rozbudowę

1
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Więcej połączeń

wytwórni broni nuklearnych ~:~.:~;;~~~. ~.:;':.~::.· .r.~';·N:;~~~:,~~!~~·si~~ ~f~.g~;;
śni•.
gt~k s ua
a wadorze

Wiceminister energetyki tJSA ' Ch. Gilbert w wywiadzie dla dziennika „New York Times" oświad
czył, że planuje się szybką I ra. dykatną rozbudowę zakładów produkujących broń atomową. Rozbudowa ta jest konieczna dla zrealizowania programu
planowanyc1'
przez administrację
republikansk11
zbrojeń. Celem będzie niemal oudwojenie amerykańskiegÓ
arsenału
atomowego. W arsenale tym znaj duje si~ obecnie 17 tys. głowic nuklearnych. a po zrealizowaniu programu administracji liczba ta wzro-
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DZIER
KIESIE

Karosa

Dobrej

kobiecie

możesz zaufać, złej

-

zawsze
nigdy.

- ·Albo ta kryształowa kula
ma jakiś defekt, albo też czeka
pana knpa przykrych wydarzeń ...

Pierwsze po zawieszeniu
Delegacja partyjnc-państwowa PRL wMoskwie posie
dzenie
(Dokończenie

ze str. 1)

Jaruzelskiego
i
L.
Breżniewa,
transparenty z dwujęzycznymi napisami: „Witamy drogich polskich
towarzyszy", „Niech żyje
przyjaźń między Związkiem
Radzieckim i Polską Rzecząpospolitą Ludową", „Witamy delegacje partyjno-państwową PRL".
Mieszkancy
Moskwy powiewając chorągiewkami
o barwach narodowych
PRL
i
ZSRR skandują - „drużba", „druż
ba", „drużba".
Uroczystość powitalną kot'1czy defilada kompanii honorowej Armli
Radzieckiej.
Formuje się kolumna
samochodów, poprzedzona honorową eakortą motocyklistów .
Trasa przejazdu ulicami Moskwy
do Kremla udekorowana
flagami
narodowymi obu państw. Na wielkich planszach i transparentach napisy - „Niech żyje przyjażń mię
dzy Związkiem Radzieckim i Polską Rzecząpospolitą Ludową", „S<:!rdecznie witamy delegację polską".
Wzdłuż głównej trasy przejazdu z Prospektu Lenina
i
innych
ulic oraz placów liczne rzesze rniE'szkańców
Moskwy z powitalnymi
transparentam i, chorągiewkami, gorąco pozdrawiają jadących razem w
samochodzie Wojciecha
Jaruzelskiego i Leonida Breżniewa.

Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, szefem Urzędu Rady Ministrów, gen. brygady Michałem Janiszewskim.

nader poważnej sytuacji międzyna
rod?\"'.ej jedn.ość krajów wspólnoty
soc3altstyczne3 , zespolenie wszyst~ic~ sil pokoju ':". celu przezwycii:~e~ua konf:o~t~cJi, okiełznania wyscigu zbro3en i odparcia sił militaryzmu.. i wojny są potrzebne, jak
mgdy. '
Rozmowy przebiegły w serdecznej, przyjacielskiej atmosferze \Vyka~ały one lliezlomność braterskiego sojuszu, przyjaźni i współpracy
między Polską Rzecząpospolitą Ludową i Związkiem RadzieckL.-n.
Ze strony radzieckiej obecni byli
także doradca sekretarza generalnego KC KIPZR Anatolij
Błatow
pierwsi zastępcy kierowników wy.'..
działów KC KPZR Oleg Rachma.nin i Walentin Falin, I wiceminister spraw zagranicznych
ZSRR
Wiktor Malcew, zastępca kierownika wydziału KC KPZR
Gieorgij
Sznchnazarow , ambasador ZSRR w
PRL Boris
Aristow i kicrmvruk
wydziału w MSZ ZSRR
Michaił
Diejew.

I sekretarzem KC PZPR, prezesem
Rady Ministrów PRL, Wojciechem
Jaruzelskim na czele.
W przyjęciu wzięli udział sekretarz generalny KC KPZR,
przewodniczący Prezydium Rady Najwyższej ZSRR Leonid Breżniew
i
inni przywódcy radzieccy.
Leonid Breżniew i Wojciech Jaruzelski wygłosili toasty, które zostały przyjęte długotrwałymi- oklnskami.
Przyjęcie przebiegało w serdecznej, przyjacielskie j lltmosferże.

Zarządu PZKS

28 lutego br. odbyło slę posiedzenie zarządu Polskiego Związku Katolicko-Społecznego, pierwsze
po
uchyleniu zawieszenia działalności
związku. W wyniku obrad przyjęto
uchwalę, w której stwierdzono
m.
in.:
Zgodnie ze wskazaniami Episkopatu Polski, który na swojej ostatniej 183
konferencji
plenarnej
„uważa za swoje posłannictwo wezwanie w obecnej chwili do zawar-

cia ugody społecznej dla dobra całego narodu" zarząd PZKS zachf;ca
Ze strony radzieckiej w rozmoczłonków związku do udziału
v;e
wach wzięli udział członek Biura
wszystkich inicjatywach, służących
Politycznego KC KPZR przewodninarodowemu pojednaniu i porozuczący Rady Ministrów ZSRR Nikomieniu, a zarazem noszących
chałaj Tichonow, członek Biura Polirakter społecznego autentyzmu
i
tycznego KC KPZR, przewodniczą
dialogu w prawdzie. Odnosi się to
cy Komitetu Bezpieczeństwa Pa11również do obywatelskich komitestwowego ZSRR, .Jurij AndropLlw,
tów ocalenia narodowego.
członek Biura
Politycznego
KC
Zarząd
jednomyślnie aprobując
KPZR. minister spraw
zagraniczdotychczasow e stanowisko kola ponych ZSRR Andriej Gromyko, czło
selskiego PZKS, zaleca mu wzięcie
nek Biura Politycznego KC KPZR,
czynnego udziału w pracach nad
minister obrony
ZSRR
Dmitrij
przygotowani em
ogólnonarodow ej
Ustinow, członek Biura Polityczneplatformy porozumienia,
zapowie.go KC, sekretarz KC KPZR Kondzianych w ostatniej uchwale Sejstantin Czernienko, sekretarz KC
mu w dniu 26 lutego br.
KPZR Konstantin Rusakow.
Minister spraw wewnętrznych od dnia 1 marca 1982 roku
W związku z rozpoczęciem dysLeonid Breżniew
zarządził z.niesienie obowią~u uzyskiwania zezwoleń na z.mia.
poinfo;:mował
kusji nad
przyszłym
kształtem
polską delegację o dzialalno.ści pronę miejsca pabytu stałego i czasowego na obszarze całego krazwiązków
zawodowych,
Polski
wadzonej w Związku Radzieckim w
ju z wyłączeniem strefy nadgranicz.nej . Z obowiąz.ku uzyskiZwiązek Katolicko-Społeczny pragcelu realizacji uchwał XXVI Zjawan:a zezwoleń na zmianę miejsca pobytu w streii nadgranie
przyczynić
się
do
stworzenia
11
zdu KPZR - o pomyślnych wyninicwej zwoliniono:
warunków sprzyjających
owocnej
kach tej pracy w ciągu roku, jaki
- osoby kierowane na leczenie, do sanatoriów i ośrodków
wymianie opinii na ten temat.
upłynął od zjazdu. Strona radziecWYJ:!OCZynkowych;
UROCZYSTE PRZYJĘCIE
(PAP)
ka przedstawiła konkretne probl~
uczestników z.biorowych wycieczek turystycznych ;
NA KREMLU
my doskonalenia demokracji
uczestników imprez !kulturalnych, oświatowych i. !\PoI'ltOradzieckiej, realizacji programu spowych;
Komitet Centralny KPZR, Prezyłeczno-gospodarczego partii dla de- osoby powyżej 60 re.ku życia i dzieci do lat 10.
dium Rady Najwyższej ZSRR
i
bra ludzi pracy.
W zakresie przepisów regulujących zmianę miejsca pobytu
rząd radziecki wydały w poniedziaPrezes Rady Ministrów na wnioobywateli przywcócono stan prawny s·przed 13 grudn!a ub.
łek w Wielkim Pałacu
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Wojciech Jaruzelski
przedstawił skim uroczyste
roku.
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NIEZNANEGO ŻOLNIERZA
tym urzędzie: inż. Ryszarda PospieKC PZPR, które określiło główne
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handlowych ze Stana- Stefan Olszowski. Przedmiotem monarchini. królowa Juliana odwie- Z;;\:laniem tego organu jest zwróce- mi Zjednoczonym i. Konkretne dziacy Moskwy. Bohaterstwo stolicy nycl} stosunków polsko-radziec
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się
rodQwej upamiętnione jost też na internacjonali
nej na bezprecedensową rozbudowę przedyskutowa ne na wtorkowym pozm
socjalistyczny, reformą gospodarczą w RSW wraz
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m!litar- siedzeniu gabinetu japońskiego.
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, rod o w Zjednoczonych rozpoczyna się
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e k o.nom1czno-fm ansowego reformy w poniedziałek. kolejna,
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zaplanowahaterów Leningradu, Kijowa, Wołgo moc wzajemna. Strony
trznych RFN, Gerhart Rudolf Baum
regi.onów świata.
uzgodniły oraz podstawowe problemy RSW w na na dwa tyr,odnie sesja Specjalnegradu i in. Umieszczona w nici1 jest podjęcie dalszych konkretnych kr'.l- 1982 roku.
ostro
skrytykował
zbrojeniową
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umocnienie
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W poniedziałek obradowali
w mów z poszczególnym i delegacjami. ziemi.
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rakiety te będą rozmieszoświadczył _premier Grecji, Anpolskie spoleczeństwo na zawsze za- gospodarczych , to PRL i ZSRR
sygnatariuszy KBWE. Po- krotnie z przedstawiciel ami Finlan- czone na wyspie Hokkaido.
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ninę krwi. Pamięta, że żołnierze poltów (Parlamentu) Cypru.
równości wy.ników i1J1icjatywy państw neu- odbyła spotkanie z grupą 8 krajów wiec „Axel Maersk'' (o długości 210
scy ramię przy ramieniu z Armią mi krajami na gruncie
metrów), wpłyWając do kalifornijCzerwoną szli na zarhód, dostąpili, praw, wzajemnych korzyści i celo- tralnych i .niezaangażowanych.
neutralnych i niezaaneażowanych. skiego
portu Long Beach zawadził
jako j1dyni . pośród koalicji antyhit· wości ekonomicznej.
A.
Dialog na spotkaniu madryck:m
Papandreu, przebywający w
Na posii,dzl'niu w
poniedziałek o falochron. \V poszyciu Ftatku 1>0lerowsliiej - Zlt'&czytu szturmowania
Nllco:<jl z wizytą oficjalną, powt"'Wojciech Jaruzelski
1 J,eopld toczy się w ostftnich dniach głów prz.q4stawiciel E'iilllandii, amb. Ri- wy:l:ej J1nli wodne,! powstał otwór.
gniazda fas>:y?.mu i obok czerwonych Breżniew
dz!ał,
jego kraj będzie popi~rai
nie
w
fO'l'mie nieformalnych nego- chard Miller, zaz.najomił zebTanych Na szczęście jednak nte doszło do walkę :te
omówili aktualne problefla~ radzieckich zatknęli nasze na•
narodu cypryjskiego o nkmy międzynarodowe i wyrazili je- cjacji. Inicjatywa
pallwa, zmagazynowan ego podległą,
krajów „N-N" z rezultatami
rodowe flagi biało-czerwone.
przeprowadzo nych wylewu
zdemilitaryzowaną
i r.ieOrkiestra gra hymny państwowe dnomyślny pogląd, że w obecnej polegała 111a przeprowadzen iu roz- koaisultacji. Potwierdziły one .zain- w tej części statku.
zaangażowaną
republikę.
Polski i Związku Radzieckiego. Uroteresowanie wszystklch uczestników
czystość kończy defilada kompanii
zachowa•niem, jako podstawy dalhonorowej garnizonu moskiewskiego .
szyrh prac, projektu
dokumentu
PRZED MAUZOLEUM LENINA
koiicowego, który przedłożony został przez kraje „N-N" 16 grudnia
Plac czerwony w Moskwie, serc~
ub. roku. Przedstawicie l Finlandii
radzieckiej stolicy, Zbliża się godziwyraził przekonanie, że najbliższe
na 15.00 z jej ud !rzeniem rozbrzmle·
konsultacje przyniosą uzgodnienie
wa.ią krcm!Owsl<ie kuranty, następu.le
. zntiana warty honorowej przed mauw s,prawie dalszej pracy spotkania,
W grudniu i styczniu przeprowa- zwiększania przez
centralę przemyzoleum wodza światowego proletat.ak by nie przynieść uszczerbku dzono w 26 jednostkach przemysłu słu mięsnego limitu_
na zaopatrzenie
riatu, twórcy państwa radzieckiego
mięsnego
kontrolę zasatl i sposobów
dotychczasow emu dorobkowi, któw
mięso
pracowników
w ramach
Wlod„imierza Iljicza Lenina. Na plac
sprzedaży mięsa i jego przetworów
deputatu,
rego
wyrazem jest :projekt neutra- pracownikom zakładów mięsnych
przybywa d•legacja partyjno-pań
w
łów.
stwowa Polskiej RzeczyposJ)olite.I Lu·
r'.'mach przysługujących im deputa·
dowcj z I sekretarzem KC PZPR,
tow. Dokonały tego organa ·kontroli
dem zarówno w dziedz~nie odprę
Agencje światowe odnotowują
prez>sem Rady Ministrów PRL gen. duża uwa.gą, w •depeszach sygno-z żenia, jak i w sferze
finansowej
ministra finansów działa·
wymiany
armii \Vo.1clechem Jaruzelskim, aby
jące na polecenie Centralnej Komisji
wa.nych jako pilne, wizytę polskiej handlowej. Agencja w obszernym
oddać hold człowiekowi, który dodo
Walki
ze
Spekulacją. z informakona! przełomu w dziejach ludzkofcl, delegacji partyjno-państwowej
z komentarzu zwraca też uwagę, że
cji tej komisji wynika, że we wszyzapoczątkowując Rewolucją PatdzlerWojciechem Jaruzelskim w Mosk- oczekuje się, li podczas w:zyty dojstkich kontrolowany ch zakładach
nlkową budowę realnego socjalizmu.
dzie do szerokich kowultacji polistwierdzono poważne zaniedbania i
wie. Zagranicz.ne
Delegacja partyjno-państwowa PRL przekazu oceniają środki masowego tyczaw-gospod arczych. AFP
nieprawidłowości naruszajace w Istotpodrównie~ w dalskłada przed ma uzoleutn wieniec z
ny
sposób przepisy o reglamentacji
szym ciągu wyniki Vll Plenum KC kreśla również 1:1!laczenie jakie dla
białych i czerwonych kwiatów ople·
artykułów
mięsnych
oraz postanopooiemenia Sejmu. polskie.i gospoda'!'!ki w trudnej .syCiony szarfą również o polskich bar- PZPR oraz
wienia układu zbiorowego pracowwach narodowych. Na niej napis: Oma wia.nY jest
ników przemysłu mięsnego.
takie obszernie tuacji ma pomoc Związku Radziec1 sekretarz KC PZPR - prez's Ra- przez wszystkie agerncje
wywiad kiego.
Ujawniono m. in„ 11 niektórzy dydy Ministrów PRL.
Ka1nC'lerz RFN Helmut &hmidt
rektorzy okręgowych przedsiębiorstw
Wojciech Jaruzelski przez dłuższe dla PAP ministra spraw wewnętrz . Amerykaćska prasa i telewizja
przemysłu
mięsnego samowolnie rozw wywiadzie u~ielOIJlym holenderchwile stoi przed mauzoleum, salu- nych, gen. dyw. Czesława Kisz- tak.że obszernie relacjonują wizytę
szerzali uprawnienia
zwiększo
skiemu pismu „Haa.gsche Courant"
czaka. Zwraca się uwagę, :l:e zapo- W. Jaruzelsikiego w Moskwie. W
tując .•Test to moment głębokiej poJak poinformował dziennikMZa nych. zakupów mięsa_ 1 do
wędlin, tłusz
wagi, głębokiej refleksji historycznej. wiedziane przez ministra decyzje Stanach Zjednocwnych zwraca się PAP i·nż. Cezary Tałanda - .kie- czu
~tw~er~ił wolę rządu zachodnioi
wyrobów
wędllniarskich w poW bi~żącym roku przypada 100-lecie oz.n~ają kolejnv krok w .kierun- również uwa;gę, że jest to !Pierwsza rownik
oŚTodka wierceń poszuki- równaniu do norm przewidzianych ~1em;.eck1eg.o przystąpielllia do reapo!sk1ego ruchu robotniczego, z któ· ku normalizacji
sytuacji w Polsce. wizyta polsklego J>rzywódcy skła wawczych Pilskiego Przedsiębior w_ układzie zbiorowym. Wielu człon hz!łcJi proJeik.tu budowy syheryjrym tak bliskie, se.-d 'czne kontakty
kow dyrekcji okręgowych przedsię ~1ego rurociągu gazowego, przeAgencje
omówiły także w~111iki da,na w Moskwie w ·charakterze stwa
ut_rzymywał
Poszukiwań Nafty i Gazu
'l'l•iellti Lenin
mając
biprstw _przemysłu mięsnego i zakła
występują
Stany
wsród swych najbli:i:szych ~spółpra konferencji Elpisikopatu Polski-ego. szefa partii i rządu, akcentujp się w Kamieniu
Pomorslkim, eki:py dow mięsnych wydawało pisemne Cl~iko cze.mu
ZJedinocZOi!le. Zarazem jednak szef
cow~ikó~
wielu Polaków, którzy Pooiedziałkowa „Prawda" i.nformu- fakt, iż radzieckie oświadczeinia i wiertnicze poszuikilljące ropy
w lub ustne polecenia kierownilcom
wsp1erall rosyjskirh braci klasowych ie obszer·nie na pierwszej stronie publikacje udzielają W. Jaruzel- Gardominie
przyzakładowym,
koło Płot w woj. szcze- sklepów
dokony ~ządu RFN oświadczył, że nie ma
w walce o zwycięstwo władzy razad.nago kryzysu w sojuszu państw
sprzedaży poza przysługujący
dzieckiej, w tworzeniu podwalin o rozipoczętej tego dnia w l'Y!osk- S'kiemu i jego polityce całkowitego cińskim dowierciły się na głęboko wania
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d!!putatami
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swoim
oraz że 4/5 ludności
pra- zachodnich
ści 3.134 m, tuż nad złożem dolopierwszego na świecie państwa ro- wie oficjalnej wizycie poJ.skieJ de- poparcia.
Wizyta pols:kiej delegacji partyj- mi'1.u, w którym być może Zl!laj- cowrukom, jak też osobom nie za- RFN opowiada się za nim.
botników i chł'>pów. w tym roku legacji partyjno-'Państwowei: . W
trudnionym w ich zakładach. Okrę·
Stosun'ki
obc.hodzone b~dzle GO-lecie powstania wiadomości. ilustrowanej zd1ęc1em no-państwowej w Związku Radziec- duje się ropa. Na podobną głębo gowe
między
Stana.mi Zjednoprzedsiębiorstwa
przemysłu
Związku
Socjalistycznyc h Republik W. Jaruzelskiego podany został je- k:rn jeo;t centralnym tema.tern we kość dowiercono się
a
Euiropą dodał H.
rćtwnież
w mięsnego nie opracowały również CZO<Dy:mi
Radzieckich.
wszystkich
zachodnioniem iecikich Karsku, gdzie panują identyczne szczególo~ych zasad. trybu oraz spo· Schmidt - są lepsze, niż świadczy
iv uroczystości składania wieńca go życiorys.
środkach masowego przekazu.
warunki eeologiczne, Obecnie trwa- sobu rozltczania sklepów przyzakła ły?~ ~ tym doniesienia amerykań
uczestniczyli: 5'krctarz KC KPZR
deputatowej sk1ei 1 • zachodnioeuro pejskiej praWszystkie zachodnie age-m:ie pra:Lnformując o- powitaniu polskiej ją ostatnie pTZygotowacriia tecb.n:cz- dowyc~ ze sprzedaży
Konstantin Rusakow, wiceprzcwodni mięsa 1 j~go przetworów; w zwiazku sy, radia i telewizji.
czacy Rady Ministrów ZSRR Nikołaj sowe nadały w p()([liedziałek obszer- delegacji O'l'az
programie wiz:vty ne do podjęcia wierceń w dolomicie z tym n.e
można było dokonywać
Tałyzin.
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Podkreślił
ne il!lformacje o pt'zybyciu pols'kle) prasa, radio i tele\llrizja RFN wska- głównym, które dadzą odpowiedź: p~aw1dl?wych ro.zliczeń tych skleon, że wywierana
Polscy goście przeszli przez histo- delegacji
partyjno-rządowej
do zują, i,ż dochodzi ona do l!'kutku w Jest ro.pa czy
tylko jej ślady? pow. Miały również miejsca wypad- przez Was.zyngton presja na Bonn,
ryczne miejsca, Qprowadzani przez Moskwv
by
od_stąp1ł
ki
fałszowania
on
od poroz.umien!a w
sprawozdawczo
1 roz,poc~tych tam roz- sytuacji z.nacznych postępów
ści dow Przewiduje się. iż wyjaśnien:e tei
k?~endanta Kremla gen. por. Siertyczącej
wielkości
dostaw mięsa i sprawie _syberyjskiego
gazocia"u·
gieJa Szornikowa i komendanta mia- mowac-b polsko-radziec kich. Agen- procesie nO'l'malizaaji życia w Pol- za!(adki
inasta.JPi w· najbliższ:v-rh przetworów na zaopatrzenie
rynku nie .będzie miała wpływu na S.ta~
st_a Moskwy gen. por. Władimira ch AFP zwraca m. i111. uwagę, że sce.
dniach.
(PAP)
co
stanowiło
formalną
podkładkę
do
S1erycha.
nOW!Sko RFN, Jak i Francji.
·
wi-zyta · nolskiej
del~acji będzie
dkazją dla obu stroo do oceny roROZMOWY
li jaką ()(il(rywa Polska w stosunnym świata i . PC!ważnie zmniejszy s~ąd, że
kach między Wschodem i ZachoPOLSKO-RAD ZIECKIE
stałych jest w świe
ryzyko wystąp1em;i tzw. luki ener- cie ok. 90paliw
proc„ podczas gdy płyn
getycznej,
czyli
zachwiania
równoPo południu odbyły się na Kremnych - zaledwie kilka procent zaś
owrót w pierwszym kwar- przejawiające się w Polsce, nalewagi . . między
podażą i popytem i~h zużycie
lu rozmowy sekretarza generalne6o
jest odwrotnie pr~por
żącej do niedawna do czołowych po- energu.
K;C KPZR, przewodniczącego Prec~onalne ropy naftowej zużywa
tęg węglowych świata. OdnotowuProblematyce
tej
poświęcono się znacznie więcej
zydium Rady Najwyższej
jac fakt ponoW11ego pojawienia się też konferencję
niż paliw staZSRR
prasową zorganizo- łych.
Leonida Breżniewa z przybyłą do
Vl'.skazywano,
że dalsze utr1ywęgla w eksporcie polskim, analim
waną w Zurychu przez szwajcarski
Moskwy z partyjno-państwową wimywarue tego stanu doprowadziło
związ~k importerów ,węgla.
Prze- by do całkowitego wyczerpania zazytą delegacją polską z I sekretawodmczący tego związku
Henri sobów pali~ płyi;nych w ciągu 30
rzem KC PZPR, prezesem
Rady
Denzler
mówiąc
•
Godz.
o
ogóinoświat'o
10.40
W
Nowosolnej
na
Ministrów Wojciechem
lat. Podkreslono,
Jaruzel- ul. Mieleszkowskt ej jadąc
wym renesansie węgla podkreślił że ulega wątpliwości,ze tym samym ni~
nieostrożskim na czele.
że węgiel stanie
nie „Skodą" Henryk W. na łuku
sa!?a
tylko
gospodarka
szwajcar~ka
W rozmowach ze strony polskiej drogi spowodował zarzucenie przysię w najbliższej przyszłości
po<lzwięk.szy d? roku 2000 prawie 2Guczestniczyli członkowie delegacji: czepy, która uderzyła w ciągnl!< przez międzynarodowe kola
staw?wym sur?wcem do przetwagos- podkreśla jego walory jakościowe, krotme udział
węgla w swym ogól- rzania,
.•
ursus".
Roman Malinowski, Edward
Pasażer
podarcze
ciągnika
jako
zastępuJąc
wainy
blisl~ość
doznał
gaz ziemny i roczynnik
geograficzną Polski, ułat
Kow
pę naftową.
walczyk, Józef Czyrek,
procesie stabilizacji zachodnioeuro - wiającą przewozy eksportowe oraz nym bilansie enevgetyczny m,
Zbigniew lekkich obrnteń. Straty 5 tys. zł.
Na konfereńcji, jak również
w
pejskiej gospodarki energetycznej. podstawowe znaczenie eksportu wę
Messner, Florian Siwicki, Marian
Sytuacja ta daje eksporterom wę
• . Godz. 18.30 - Na ul. Sił!nkle\vi
Europejska Komisja Gospodarcza !l'la dla rozwoju polskiego importu. analizie EKG ONZ podkreślono za- g~a - "". !Ym Polsce, która bylu w
Woźniak, Janusz Obodowski i Kapiesza weszła nagle na je~dntę ONZ odnotowuje
zimierz Olszowski oraz grupa do- icza
w swej analizie, Są to czynniki utrzymujące w.iród razem stale rosnącą wagę gospod:ir- medalekieJ przeszłości drugim
co
wpadła pod nadjeżdżającego „Volksradców
i ekspertów z członkiem wagena" Kobieta doznała złamania że przewidywany
w
pierwszym importerów europejskich żywe zaobojczyka. Przewieziona 40 szpitala kwartale br. eksport polskiego wę interesowanie polskim wę"lem.
w Zgierzu.
gla w wysokości 4,5-5 mln ton staAnaliza podkreśla
jednocze:ini<:?
nowi ilość ponad dwukrotnie wyż stale rosnącą rolę węgla w bilanRedaktor depeszowy
• Godz. 19.00 - Na skrzyżowaniu szą od osiągniętej w pierwszym lub sach energetycznyc h
wszystkicil
uL ul. Zachodniej i Próchnika nie- w czwartym kwartale ub. roku
JERZY KLIMA
kr~jów regionu europejskiego. Wytrzeźwy pieszy stojąc na przy~tan
czą utylizac;ji węgla, . czyli
jego r do wielkości eksporterem węgla w
Analizując
sytuację
i
tendencje
raza
ona
opiniP., iż należy oczeki- przetw arzam'.1
ku tramwajowym zatoczył się na
Redaktor techniczny na pahwa gazowę świecie i największym jego dostawgospodarki
węglowej wać, że węgiel odegra w bliskiej
jezdnię wpadając na przód „Fiata". rozwojowe
1
oraz
ynne.
ZOFIA GUTMANOW A
i
bezdymne
paliwa
sta- cą na rynek europejski - ogromDozna! urazu głowy, Przebywa w państw europejskich,
EKG ONZ przyszłości znacznie większą, niż le. ~ ~rastaJące
światowe zaint<!re- ną szansę.
szpitalu w Z&ierzu.
uwypukla
tendencj~ dotąd rolę w bilansie energetycz(zg) tradycyjnie
sowarue utylizacją węgla
wynika
J. WAŃKOWICZ
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TOAST WOJCIECHA JARUZELSKI EGO
WIELCE SZANOWNY I DROGI TOWARZYSZU
BREZNIEWI
DRODZY RADZIECCY TOWARZYSZE I PRZY JACIELE!
Fra.gnę

wam przede wszystkim

podziękować

za

gości:nn<>.Ść, z jaką od pierwszych chwil hpoty kamy
się ą.a ziemi radzieckiej, w ojczyźnie L e ni na. \V
serdeczno.ści ludzi radzieckich, miesz.kań.: ów Moskwy, którzy tak licznie witali naszą dekgację,
upatrujemy dowód" wzajemnego szaeunku 1 -brater-

uczuć, łączących nasze narody. Dzię k u ję rów za słowa prz.yjaźni dla Polski, za wyrazy p0parcia dla naszej partii, dla wszystkkh postępo
wych i patriotycznych sił narodu polskiego wypowiedzia!Ile przez towarzysza Leonida Breżniewa.
R~poozęte dziś i piI'Zebiegające pomyślnie rozmowy mają dla naszej delegacji partyjno-państwowej,
dla mnie osobiście, ZIIlaczenie .szczególne. Jest to bowiem moja pierwsza wizyta poza gran: cami Polski
od dnia, kiedy w paździer-ni·ku ub. roku Komitet
Centralny PZPR powierzył mi obowiązki I sekreta.I'za KC.
Stosunki, jakie łączą Polskę z jej wielkim sąsia
dem., mają dla nasz.ego narodu, dla naszej part ii,
Radz iecki - to
, ramgę pierwszoplanową. Związek
o cjalistycz:ne mocarstwo, ostoja hlstoryczpotęilne s_
IIlych procesów postępu w ska.li św~atowej. Rakie'I'OWa!Ile przez partię i
dzieckie siły zbroj·ne,
rząd radziecki, stanowią wraz z armiami Układu
Wuszawskiego naj.pierwszą gwarancję po<koju w
Europie, a tym samym - gwa;rancje bezipieczeń
naszego kraju
stwa i integralności terytoria-lnej
nienuuszalności jego sprawiedliwych, nieoru
zmiennycll gra!Ilic. Dla Polski jest to sprawa zasadniC%ll.
Powojeill!ly mtałt IIlaSZego kontynentu, oparty
na porozumieniach z Jałty i Poczdamu, opłacony
został bezmiarem ludzlkich cierpień. morzem krwi,
heroiczną waJką. W tej walce Związek Radziecki
p<111ió.sl sW'aty ogroffilile. Takie byly i losy naszego
tragiCZIIlie doświadczonego narodu.
Kto pragnie <hiś podważać pokojowy lad w Europie - ZIIlieważa pamięć poległych, odrzuca nauk.i historii.
rolę
W rozgromien,! u faszyzmu r~rzygającą
11J>ełniła Armia Radziecka. Ona też wyzwoliła naS'Zą ojczyw.ę. 'Wraz z nią walczyło Ludow,e Woj&ko
Polskie. Wniosło ono do sprawy zwycięstwa swój
godny wkład. Wspólnie przelana krew - to trwały fundament nasz.ej przyjaźni. Ale nie jedyi!ly.
Pamiętamy, że to Związek Radziecki pomógł Polsce w realizacji pierwszego, najtrudniejszego etapu
u.przemysłowienia, wspierał nas przez wszystkie
niezwY'kle cennym
lata, jest nasl!lym głównym,
naj•bliższym sojusz,nipartnerem ekonomicz,nym;
kiem. Serdecz·ne więzy ideowe łączą Komunistyczną Partię ZwiąZlkU Radzieckiego i Polską Zjed.nocroną Parlię Robotniczą. Uważamy sojusz naszych
państw, przyjaźń naszych narodów, więzy naszych
partii, za cżynnik stały i nierozerwalny. Tak rozumieją to wszystkie odpowiedzialne, patriot;yczne siły naszego narodu.
Długa, nieraz powikłana historia naszego sąsiedz
twa z.nalazła po dru1<iej wojnie światowej spełnie
nie z-godne z rzeczywistymi interesami obu naszych
krajów, Mogło to nastą.:oić do-p!ero wtedy. iidy na
gruncie nowego. socjalistycZ!llego ustroju w stoS1mkach międzypaństwowych u~zeczywistn!ł s i ę proletariacki internacjonali2m1. W interesach Pol~i Ludowej leżv pomyślność. potęl!a, światowa pozycja
Zwi:p;.k,u Radzieokiego. Z kolei w interesach waszego kraju leiy istnienie silnej, nie-podleglaj, so c)aPstycznei Polski - takiej, na które; mofoa polel(ać.
Taką Po'IS'kę chcemy skutt\'C"Znie budować. W oparciu o u11iwersalnv dorobek socjalizmu, o zasady
nauki marksistov;sko-leninowsk!t\'j; z uwzg1edniewarunków. z poszanowan iem
niem kon'kretnvch
S i e~amy pr:z~r tym
tradycji i ku1tur:v l>Ols-kiei.
zwłaszrza do cl7.iPlów no1sk!el(o ruchu ro'hotnico:ew bieżą
ob~hodzimy
i~ł.nienia
go, które~o stulede
cym roku.

sk ich
nież

TOWARZYSZE!
n!ezwy1k !e
Pn:ybywamy do was w momencie
trudnym dla naszego kraju. Polska przeżywa dziś
ciężkie dni. W ubiegłym roku siły kmitrrewolucji,
wspomagane przez ośrodki imperlalistyczine. doprowadziłv do stanu a.narchii, zadały gospodarce dotkliwe ciosy, spiętrzyły codz!enne trudności w ży
ciu mołeczeństwa. zagroziłv nadstawom JXJlskiei,
socialist:vcznei państwowości. W Łei sytuacji powst9łą Wojskowa Rada Ocalenia Naro<lowe1(o 'Rada
P~ńmwa pod ieła decvzje o wnrow~dzeniu ~fa'!JU
woienne~o. Zatwierdz'ł te, decyzje Sejm Polskiej
R 7 0 c:r,yposp-ryl'tei Ludowe.i.
Były to dla nas decyzje ciężkie. Podjęliśmy .ie
samodzielnie i suwerennie, w głębO'kim przeświad
czeniu, że leżą. w interesie socjalistycznej Polski,
służą. sp.rawie JY>koju europejskiego. Czas potwierdza kh słuszno.ść. Pootępuje sta·bil!zacja. Ale walka
nadal trwa.
Gwarantem wyprowadzenia kraju z głębokiego
kryzvru iest nas7.~ partia, Polska Zjednoczona Part;„ Robotnicza. N'1kt jej w tym nie zastąpi. Peł
niąc w budc\\'nictwie socjalistycznym swą przywód-

I
(

(,

'

c<:ą, kierowni<:2ą rolę, odbudowując len~illOWski

styl

działania, partia rozszerza konstruktywną współ
pracę z soju=iczymi stronnictwami, Zjednoczonym

DeStronnii;twem Ludowym oraz Stronnictwem
me>krat'ycz.nym, ze wszystkimi patriotycznymi s:ła
mi narodu. Dąży do p<Jroz·umienia narodowego na
.
gruncie Konstytucji PRL.
Zakończome niedawno VII Plenum KC było waznym krokiem na drodze w21mocnien:a pa~tii. Nakreśliło kierunki jej konsolidacji na gruncie mar·~:
Potwierdz:ło wolę kontynuacJ~
sizmu-lenini:zmu.
generalnej linii IX Zjazdu PZPR, Enii cbrcnv 1
utrwalenia socjalizmu.
Z uznaniem przyjmujemy lnternacjon~istyczn.~
stanowisko KPZR oraz wszystkich bratnich part1;
w krajach realnego so.cjalillmu wobec wydarzen
w Polsce. Radzi jesteśmy, że nasze pro·ble:ny, nasze decyzje spotkały się ze zrozum!~niem. Szs~e
k'l'edyt zaufama,
gólnie ce,nny był okazany nam
przekonanie, że własnymi siłami, ?to~wną dQ. sytuacji drogą z zagrożeniem U'!)orac. s.:ę. 1,>otraf.im:l'.:
Polska znajduje się w bardzo c;ęzkreJ s~·tuac31
gospodarczej. Sumują się obecn:e s;kutki woluntar.ystycz•nych błędów. popP.}'nionych _ w m'.nic.nym diie~
sięcioleciu, zwłaszcza za·ś gospadarcze następstwa
destrukcyjnych działań p-rzec.lwnika w cią.r.u .ostatnich kilkunastu miesięcy. Znac?lnie komo:1ku~ą naszą sytuację sankcje ekonomiczne, pod.Jęte przez
rzad amerykański oraz pod jego ·naciskiem przez
rządy niektórych i•n nych p~tw kapitalistycz•nych.
Na tym tle jeszcze. bardziej staje się widoczn.e
olbrzymie :tnaczenie niezastąpionej, i!'lternacjo.nal.1styczmej pomocy, jaką okazuje nam ZSRR, a. takze
zrozumienie dla naszych trudi!lości ze stroi;y 1wnych
bratnich krajów socjalistycznych. Be:!: teJ pomocy,
bez zasadni~o rozszerzenia współnracy w ramach RWPG, niemożliwe byłoby wtjście z kryzysu. Wiemy oczywiś~ie, że decydu~ące być mu~ą
w~ystkich
nasze własne wys'.łki, wykorzy~tanie
własnyeh rezerw, w:raystkich możliwoścl._ TRk'.e wysiłki podejmujemy. Na~ei gospodarce )est Jednak
\.mpuls, RbY moirła
nlezbędnv silny doda;tkow:v
l!'Zybciei odzysk~ć równowa~ę. uwolnić sie od schorzeń. Radziecka pomoc jest takim impulsem.
Raz jeszcze mo:żemy $i~ dowodnie . przekonać,
czym jest w istoc1„ socjalistyczna rod-z-1•na narodów
- tego, kto popadł w biedę, brac_ia wsoi~a ią solidarnie. Narodowi rad~:eckiemu, kcerownlct'wu na7ti! i rządu oraz Wam osobiście. towarzyszu Leon!d:i)!e Breżniew, pnumiemy za tę p0<m0c serceczn:e
p<Jdzi~ować.

Z danych GUS wynika, że w roku ubiegłym
towarów i surowców za suczyli o 14,6 proc.
mę 44,6 mld zł dewizowych,
mniej niż w 1980 roku. Import z kolei osiągnął
wartość 51,2 mld i też zmalał o 12,2 proc. Liczby
te można przełożyć na język konkretów. ów 12procentov:y spadek importu, to 3,5 mln ton rudy
żelaza, 4,5 mln ton ropy i produktów naftowych,
4,5 mln . ton wyrobów hutniczych, dziesiątki ty.;ię ·
cy ton celulozy, bawełny, papieru, olejów roślin
nych, a nawet kawy mniej niż w roku 19łl0.
EfeK:ty zaś. to: unieruchomienie co piątej fabryki
z powodu braków w zaopatrzeniu materialowym,
pustki w sklepach z obuwiem, mydło na kartki,
racjonowanie benzyny itp. Zadłużenie naszej gospodarki wyniosło na koniec roku 25,5 mld dolarów. Kwota potężna, ale ... do spłacenia.
Kluczem otwierającym wyjście z ciemnego :r.auł
Innych rozwiąz'lń
ka jest aktywizacja eksportu.
nie ma. Dość powiedzieć, że gdyby eksport na
nie wynosii
kraju
naszego
mieszkańca
jednego
niecałe :;oo dolarów rocznie, lecz trzykrotnie wię
cej, to jest tyle, ile we Włoszech, nie istniałuhy
zadłużenie. Oczywiście, trzeba pamiętać o jakości
produkcji i tradycjach gospodarki włoskiej, zbliżo
nej do polskiej pod względem potencjału ekonojednak nie jesteśmy w stanie
Czy
micznego.
Bułgarii
osiągnąć poziomu zdolności eksportowej
mies71',ńca
(112:> dolarów eksnortu na jednego
Tym
rocznie), "ZY choćby We~ier (853 dolary}?
bardziej, iE' w porfiwnaniu z innymi p a rłn e rnmi 7.
RWPG jesteśmy relatywnie bogatsi w Rurowce naturalne.
Notowania temperatury gospodarcz{'j ostatnich
miesięcy i tygodni budzą o~trol. ny optymizm. Oto
bowiem, wprowadzenie stanu wojennego, co w gouspokojeniem jej
spodarce objawiło się r;J.'i wnie
rozedrganego tętna, przyczyniło się, patrz~c !'la staDZIENNIK LóDZKI nr 8 (10003) 3
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DRODzy TOWARZYSZE!

U schyłku XX wieku świait znów- stanął w oblicru wielkich zagrożeń. My, komuniści, wierzymy,
że lud7!kość znajdzie w sobie dość sił, aby powstrzymać wyniszczający

wyśc!.g zbrojeń,

nowej wojny. Z uznaniem przyJmUjemy konstruktywne, sprzyjające pokojowi stanowisko wielu krajów rozwijających się. Liczy~y
również ie siły realizmu i rozsądku na Zachodzie
powrócą wbrew rzecznikom konfrontacji do obo.
pólnie korzystnej polityki odprężenia.
Ogromną. historyczną rolę odgrywa w tei walce
międzynarodowy autorytet oraz konsekwel!tna. poradz1eck:<'>1rn
kojowa polityka KPZR i państwa
Szczególnie zaś - osobisty wkład. inicjatywa, :iarliwe zaangażowanie w sprawę pokoju towa•r zysza
Leonida Breżniewa. Rozmowy, jakie dz:ś pTzeprowadziliśmv. dobitnie to potwierdzają.
towarzysze i przyjaciele,
drodzy
Pozwólcie,
wznieść toast:
- z;i w:elki naród radliecki, za budowniczych
wykonawców testamentu
komunizmu. wiernych
Włodzimierza Iljicza Lenina;
- za Komunisty<"zną Partię Związku Rad~eckie
go i jej leninowski Komitet Centralny;
- za niewzruszoną przyjaźń między naszymi narodami i partiami, za niezłomny sojusz 111aszych

DRODZY TOW ARZYSZEI
jeszcze raz serdecznie powitać dostojną
Rzeczypospolitej Ludowej - ·
Polskiej
I sekretarza Komitetu Centralnego PZPR, prezesa
Jaruzelskiego,
Rady Ministrów PRL. Wojciecha
prezesa Naczelnego Komitetu Zjednoczone.go Stronnietwa Ludowego, Romana Mal:.Oowsklego, przeStronnictwa
wodniczące.go Centralnego Komitetu
Demokratyczne.go, 'Edwarda Kowalczyka, wszystkich polskich przyjaciół, którzy przybyli do nas,
do Moskwy.
Nasze spotka.nie przypadło w szczególnie waż.nym
i odpowiedz!alnym momencie. Jest to prawda zarówno z punktu widzenia spraw polskich spl'aw
złoronych, czasem d·rama•t yczn!e trudnych. iak również na płaszczyźnie ogólnego rozwoju &praw mię
dzynarodowych.
Z pełnym zrozumie.niem przyjęliśmy 'nformację
o narodowe.i clecyzii podiętei przez polskich przyjaciół po to, aby obronić wład'Zę ludową ostudzić
namiętności, aby wyprowadzić kra; z przewle-kł ~ ~o.
we
męczącego kryzysu. Były to kroki !>od.ięte
właściwym czasie. Gdyby komuniśc' ustąnili drogi
kontrrewolucji, gdyhy <lrgnęli pod wściekłymi atakami wrogów socjalizmu - losy Polski. stabilność
w Europie, a zresztą rów·n'eż w całym świecie, by-

Pra•gnę
delegację

łyby 7.agroźone.

Z gorzk'.ch wni<'lsków z te.go, co się wydarzył<>,
plv.nie nauka. A komuniści um'eja s i ę ucz~·ć.
W pełni naturalne jest dążenie Polsk;ei Zied.noczonei Pa.rtii Robotnlczei i nozo5taiących z n ' a w
soj.usŻu stronnictw do oczysz<'zenia n!'a ktyki budownictwa socJalistvcrne'.!(o 7. w•wstkie!(o, C'O iest
naleciałością, co i est ~b~o charaktel'oW~ soc ja lizm11.
Słuszna ies·t was'Zo tro.s>k.<1 o P"zvwróceni„ aw 0 ngardnwej roli part.;: klasv robotniczpi, wasz~ dłu
gofalowa trwała or'pnta!'ia na no<lno.szen'e P'>l'tv<"•nei aktywności ludzi pra-:y. n'I zesoolen'e ma.5 ludowych. Re>zwói prawdziwei demokracii nie ty!'k:o
nie o!'łah;'I social:zmu. >iln stal" nomna7a io.go s' łę.
Dziś PolS.Ce nie iest. htwo. FaJp anarch", chaosu I tenO'!'u nie opadaia nagle. Pań'i'twa imn~i:i
listyc7.111e, a przed„ wS?:ystkim USA. wz!""•.l!'lia o~<'>
s;ę na PolskP., gwałcar n„awo i 1T1cr.<1lność. Chciałv
dcśw'~dńzen:a i
now
by ściągnać m Pofaków
niedole. Niech iedna·k nikt ni„ lh~v n'I t0, że sońia
liz.m nie hedz!e s'ę b"rcn'ł. Będz:e. I to z cał~·m
.
zd~~vdowan:em.
Spoza dzisiejsze:;ro .s-kompl'.kowanego dnia wyz:era iu7 leps'Ze iutro. Wszystkim. r"ym możemy, pomi>·p;al'śmv sodl"listvr»nei Polsce. I będziemy -p:imag~ć. To nie są tylko słowa.
Nie ulega wątpJlwośc !. że nakreślone przez na.s
planv współpracy 1<ospodarczei hęda kcrzystnr-> dla
obu krajów. Obeimuia one zarówno za1<osTYXluowenie zasobów surowcowych. '<tk i rozwói naiwai.nielszych gał 0 ~i orz,,.mv'ł'-'. 8° ~p'J"re możl'wo
ści roz~7.e<rzen!a n3~zy.ch stńsunków w d'!iedz'.nie

Prawo
Problemy

nurtujące

środowisko

byly wczoraj tematem
Zrzeszenia
aktywu
spotkania
Prawników Polskich z członkiem
pzµu,
KC
Biura... Politycznego
I sekretarzem KL PZPR - TADEUSZEM CZECHOWICZEM •m.1z
STANISLA WEM ŻAŁOBNYM
przewodniczącym LK SD i STANISLAWEM CHOJNACKIM - prezesem WK ZSL. W spotkaniu, ktnre odbyło się w KL PZPR,
przewodnkz:,ic.7
także
uczestniczył
Komisji Przestrzegania Prawa i
Publicznego KL PZPR
Porządku
- płk MARIAN ANYSZ.

noszenie poziomu i jakości wzajemnych stosu<llków
gospodarczych. Wiele w tej dziedzinie jui z.robioaio.
Daje się już. zaobserwować dalszy post~p. Kluczem
do rozkwitu gospodarek narodowych jest, naszym
zdaniem, coraz głębszy i coraz trwalszy podział
pracy, wspólne opanowywanie najbardziej nowoczesnych metod orodukcjl. Związek Radziecki, Polska i inne kra.ie socjalistyczne chcą i mają -polityczną wolę orga.nizować tę działalność solidni-e,
dążąc do podniesienia stopy życiowej narodów.
Wspólnota socjafastyczna nie jest jakimś izolowanYm kontynentem politycznym. Osiągnięcia socjalizmu są. własnością całei ludzkości. Socjalizm iest
częścią wspókzesnei cywilizacji. Jem wię1· zrozum i ałe. że kraie socjalistyczne nie odgradzaią się
od dzisiejszych niepokoiów narodów św i ata. kh
glówna trosiką lest to. iak ocal:ć św'.at- od .wo jnv.
różn i cy zdań
W Związku R11dzie:-kim pie ma
co do tego, co należy wvbrać - zbrojenia, czy
rozbroienie. Tak , utrzvmuiemy zdo•lność bojową naszych sił zbroj,n ych na należytym poziomie, tj.
nazagrażające
niebezp;<O"czeństwa
uwzględniając
szemu bezpieczeństwu. Jednakże iesteśmy do tego
zmuszeni. Wy~ci<:! zbrojeń zawsze był nam nanucany z zewnatrz. Gdyby to zależało tylko od Związ
ku Radzieckiego. na świecie nie byłoby broni ją
drowej, nie konstruowano by coraz to nowych wariantów środków masowei zagłady. Nic n ie zag·r ażał oby najwyższemu prawu ludzkości - prawu Il.o
żyoia w pokoju.
Drogę walki o pokój wybraliśmy raz na zawne. Z drogi te.i nie zdołają nas sprowadzić impeChcemy, by
ria !'styczne prow<Jlkaci'! i grożby.
wszyscy zrozumieli: W wieku nuklearnym pokój
'est pierwszym warunkiem kontynuacji życia na
,
ziemi.
Nie ulega kwestii, że światowy klimat politycznv zależy pod wieloma względami od sta•nu stosunków rad'Ziec.ko-amerykańskich. Ale nie jest to cała prawda. W rozwiązywani'!l problemów świato
wych wielką polityczną. wagę i wpływ ma!ą także
inne państwa, w tym europejskie. Ich głos może
być m1wet decydujący.
Opowiadamy sie za kontynuacją. i WZJbogaceilliem
dialogu między Wschodem i Zachodem; za tym,
abv odsunąć na bok oskarżenia i kontroskarżenia
i zaiąć s'ę rozwia~ywaniem w praktyce nie cierpią
ryrh zwłn"ki problemów. prr.ede wszystkim rozbroien; e'11. Słowem, iesteśmy przpeiwni konfro-ntacjl.,
je.,teśmy za zgodą i rzeczową współpracą. ·
Pra.1<nę wyrazić głębokie zadowolenie z faktu, że
na ta·kim samym stanowls:ku &toią również polscy
przyiariele. Jedndć poglądów. jednakowe rozumien;e b'eżącv<"h i pe>rspektvwiczn:vch zadań cechuCharaktervstyczna
ją Dr7Pbieg nas7.v~h rm:mów.
iest dla nich atmosf Pra przyjaźni, partyjnej solid0 -noś"i i serde{'zności.
P~agnę wrn!eść toast:
Za bratnią. soiusz·niczą, socjalistyczną Polskę!
Za zdrowie towarzyszy JaruzelS<kiego, NrarP0Wski~"O. Kow1'1"7Y'ka, za zdrow:e wsŹystk'"h r"lsk; ń h przyiadćł!
Za pc<kój na całym świec:e!

••
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Die pom1Jane

punkt konsultacyjny (w Są
ło
dzie Wojewódzkim), w którym obywatele mogą zasięgać informaeJi
dotyczących funkcjonowania prawa
w okresie stanu wojennego. Czloi1kowie zrzeszenia częstokroć wyrażają swoje poglądy na temat p')prawnego, ale nie zawsze
rządku
ich wnioski spotykają się ze zrozumieniem w instancjach wyż
szych. Podjął także temat zmniejszonego zainteresowania działalno
ścią społeczną wśród prawniknw.
Kolejni dyskutanci mówili m. in.
o popularyzacji wiedzy prawn~j
wśród młodzieży, przychylając &iil
prokuratur
stwierdzenia
do
ELŻBIETY ZWIERKO, że najskuteczniej jest docierać do młodzie
ży nie drogą pogadanek i sporadv
kontaktów, lecz poprzez
cznych
przygotowanie mających z uczni~m
stały kontakt nauczycieli. Jest to
szczególnie istotne w chwili, gdy
mówi się o sprawie
tak wiele
Naleprzestępczością.
walki z

TOMASZ
rozpoczął
Dyskusję
CHWIALKOWSKI, przewodnicr.ący
Wojewódzkiego Zarządu Zr~P.Hze
nia. Sporo uwagi poświęcił lepszewykorzystaniu wiedzy i domu
wykonujący•:h
ludzi
świadczenia
zawody prawnicze w
różnorodne
i przygotowywaniu
formułowaniu
państw:
- za Wasze zdrowie, wielce szanowny Leonidz:e nowych przepisów prawnych, popularyzowaniu wiedzy prawniczej.
Iljiczu;
,1
pomyśleć
również
- za zdrowie i pomyśLność wszystk:ch obecnych Zrzeszenie podejmuje wiele dzia- żałoby
prawniczym odpołań, m. in. ostatnio zorganizowa- przygotowaniu
tu radzieckich towarzyszy i przyjaciół!

do pewnego postępu związanego ze wzrostem produkcji. Spośród 50 ważnych wyrobow, w
27 wypadkach zanotowano w styczniu br. wzrost
produkcji w porównaniu do listopada i grudnia

zakup niezbędnych materiałów, surowców, komponentów i części maszyn do przemysłów kunic>cznych dla utrzymania clągłosci zaopatrzenia ry:iku i równego oddechu całego przemysłu. Jak na
razie dokonać tego możemy li tylko. zwiękswjąc
wydobycie i wywóz węgla, siarki, miedzi i srebra.
Są to tzw. atutowe pozycje eksportowe Polski, mające ustaloną markę I firmowane przez tradycyjnych eksporterów. Rzeczywistość - mówił o tym
niedawno sekretarz KC PZPR, M. Woźniak - w
tej sferze gospodarki powoli zmierza do wypracowanej w teorii koncepcji nadziei, która zaklada

1981 r. Chodzi tu m. in. o węgiel kamienny (15,8
proc.), ,brunatny (3,4 proc.), k.oks (8 proc.), energię
walcowane (29,1
elektryczną (5,8 proc.), wyroby
proc.), samochody osobowe (51,1 proc.), ciągniki
kołowe (21 proc.), cement '(36,6 proc.), tarcicę (4,5
proc.). Jak widać, dominują surowce i produkty
o znaczeniu podstawowym . dla całości gospodarki,
które są pożywką dla jej rozwoju. Dziek! wzrostomoże ruszyć do
wi produkcji tych artykułów
przodu symboliczne koło zamachowe pol!ikiego
przemysłu. Patrząc z innej strony, zauważyć można, że wzrost produkcji nastąpił w tych gałę
ziach i branfach przemysłowych, które są autonomiczne, uniezależnione choć w części od imporzaopatrzeniowa powstała w wyniku
Luka
tu.
ujemnego salda naszego handlu zagranicznego zabrakami w zaopatrzeniu głównie w
owocowała
przemyśle chemicznym i lekkim.
Analizując wspomniane fakty, można pokusić się
o próbę ukierunkowania naszych przyszłych dziaPodstawową dyrektywą musi
łań gospodarczych
stać się rozwój eksportu zapewniający dewizy na

w miarę szybki rozwój gospodarczy, a tym samym
daj"e perspektywę wyjścia z kryzysu. Gorzej jest
z tzw. przemysłami przetwórczymi, których produkcja jest ściśle uzależniona od dostaw z zagranicy.
Gorzej, ale np.: w wypowiedziach dyrektorów
„ Ciech-Stołódzkich biur handlu zagranicznego mil" i „Confexhnu" - sytuacja nie jest zła. W
przypadku „Ciechu" poważnej pomocy udzielaj:1
nam krajP sor-jallst~rczne . Import wielu pod5tawowych tr,-,var<\w dla naszego przemysłu chemicLnego zn'lcznir przekracza ilości przewidziane w roczn~·ch i wiE>luletnlch umowach mięqzypaństwowych.
Dotyczy to kauezuku syntetycznego, sad'!y, a taKże
wyrobów gumowych. Nasz eksport do
~otowych
krajów kapitalis~ycznych zmniejszył się co prawda. jedn:ikże renomowani par.tnerzy „Ciechu" odb;nrey naszego kauczuku oraz wyrobów gotowych or-rmvołu gumowego - nie rezygnują. jak
.
na razie. 1 naszych usług.
W „Confeximie" - centrali handhi zagranicznP.prognogo zajmującej się eksportem odzieży -

tystykę,

bronił

TOAST LEONIDA BREŻNIEWA

po~ożyć prawnicze

tamę groźbie

no f o,

I ZJ

b zie s1
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Polska stała się ostatnio obi~ktem agre.syw·~eJ
POID:ów1en
kampa<llii propagandowej, kłamliwych
nacisków, uwła.c~aJą<:ych
oraz niedopuszczal'llych
godności naszeg0 narodu oraz suwe~enn~sci naszeg0 państwa. Cel jest iasrny: Poszuk1wame pre~ek
stu dla naruszenia układu sił, dla uzyskan•a Jed-.
nostron·nej ?rzewagl, próba demo.ntaźu socjalistycz.
„
nei wspólnoty.
Polska z drogi socjalizmu n'.e zejdz:e. Ni~ będzie
jego słabym ogniwem. I'!asza _klasa. r?botmcza! ludzie pracy czują się z 1deam1 soc1a11znl:u zw1ąz~ rcln'ctw~.
Wysiłki naszych krajów "ZbiA!'a ia s:~ dziablnoni, wierzą, że przezwyciężymy trudności,. odrodzimy pomyślność ojczyzny. Na'.M polski. n:e:_az do- ~ . . . i:t. o,..cw2dz<>na ·w ratro:!'\"h rał 0 ; \vr.l')l-.!n .... tv sO"'iPwiódł swego patriotyzmu. r:t1g?y w !11~orn. n~e listycrnei. ll'am na myśli P"Zede wszystk'm pcdugiął się przed obcym nacisk:em. .N:e ugnce się
również i dziś. W spokoju i twórcze1 pracy .wykaże swą mądrość, utwierdzi swe iiodne m:e1sce w
socialistycznym svs.tem!e no1itycznym, obronnym,
gospodarczym, wśród '1nnvch narodów Eu·rc<py.
TO'\VARZY&.lE!
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W świadomości większości społeczeństwa pokutuje przeświadczenie o zubożaniu własnego
kraju poprzez eksport, czyli wyw6z towariiw. z drugiej strony, bez mała każdy z nas odc1.uwa skutki ograniczania możliwości produkcyjnych przemysłu z powodu braku importowanych surowców, materiałów, części maszyn.~ Brakuje dewiz na tzw. import kooperacyjny,
ponieważ drastycznie zmniejszył się eksport. Wiadomo, że cały nasz wywóz do krajów wolnarlewizowych nie wy~tarcza obecnie na\'lret na to, aby spłacić raty i odsetki od pożyczek
zaciągniętych w latach siedemdziesiątych.

wyeksportowaliśmy

e

•

zakładach
w
służb
wiednich
pracy do jak najlepszego wypeł
niania obowiązków względem oracowników. Chodzi o to - jal1 poZDZISLA W
prokurator
wiedział
by ludzie wiePAWŁOWSKI dzieli to, co obywatel wiedziec powinien, nie tylko to, co wiedzieć
chce. Jest to szczególnie istotne
pokrycie,
mającego
w świetle,
stwierdzenia o dewaluacji prawa,
jaka dokonała się w ciągu ostatnich lat. Mówił o tym m. in. Ma- rian Anysz.

reformy
W okresie wdrażania
gospodarczej także sprawą wymagającą uregulowania, po 10-letni:=j
dyskusji, jest status radcy prawuego w zakładzie pracy.
Podsumowując dyskusję T. Czechowicz podkreślił rangę społecz
nych działań . prawników, mówił
o ich udziale w formułowaniu i
ulepszaniu prawa, podkreślając. Żf!
mało jest dziedzin życia. które tak,
jak prawo i polityka, łączą 5ię \V
(rs)
jedność.

zy na I kwartał są w miarę dobre. Ale przemysł
Niestety,
pracuje na tzw zapasach.
odzieżowy
sytuacja w „przemysłach metrażowych" jest zła.
Nikt nie jest w stanie przewidzieć, co, ile, i .za jaką cenę będzie produkować w II kwartale. Gwał
townie spada też jakość tkanin. kh producenci
tłumaczą się gorszą jakością suroweów W sztruksie i tkaninach wełnianych typu tropik rńżnice
ZPB
np.
dziełem
a
normą
polską
między
im. Sz. Harnama są tak znaczne, że stawia t'>
pod znakiem zapytania eksport męskich garnituNie rozwiązana pozostaje też
rów na Zachód.
sprawa organizacji biur koncesjonowanych. w tym
że
Przypomnę,
także „Confeximu" i „Tricotu".
były one usytuowane przy zjednoczeniach branżo
wych. Z chwilą ich likwidacji biura handlu zagranicznego pozostają w próżni. Nie mają osobowości
prawnej, a tym samym prawa do udziału w obrocie między jednostkami gospodarki uspołecznio
nej.
Inną bolączką jest sprawa odpisów dewizowych
od wartości eksportu. Przypomnę, że eksporterzy
mają prawo do 15-procentowego odpisu dewizowego od wartości wyeksportowanych towar'>vt,
które mogą zużytkować na niezbędne zakupy komponentów surowców, czy części maszyn. W przypadku „Confeximu" owe 15 procent trzeba jednak dzielić między wytwórców .tkanin, dodatkńw
krawieckich i tzw galanterii Producentowi tkanin wełnianych lepiE>j więc będzie opłacać ~ię
bezpośrednio eksportować tkaniny w metrażu poprzez jedno z biur .,Textilimpexu" niź przekazywać je do przemysłu odzieżowego, aby ten z kolei
wyeksporbwał, co prawda za o wiele wyższą
kwotę, odzież. Niestety, cierpi na tym tzw. interes gospodarczy państwa . Sprawa ta wymaga jl<k
uregulowania, ehociażby popr7.ez
najszybszegc
dla przemysłu
zwiększenie odpisów dewizowych
od7.iE>:i:owego.
Podniesienie rangi eksportu nie będzie łatwe.
Zależeć będzie przede wszystkim od tego, czy korzyści pfynące z wywozów polskich towarów, a
szerzej - z uczestnictwa naszego kraju w między
narodowym podziale pracy - staną się bezpośred
nio uchwytne dla każdego obywatela.
ZYGMUNT CHABOWSKI

WYROśN,IE? ~:I•l:i(J;#i;t•l~ii

CO Z TEGO

Po 8-miesięcznej przerwie wznoKomisja Rolnictwa.
pracę
wiła
Leśnictwa i Skupu Rady Narodo-

Pierwsze robocze
wej m. Lodzi.
spotkanie, w którym uczestniczyli
jednostek
przedstawiciele
takźe
na rzecz rolnictwa,
pracujących
przygotowaniu
było
poświęcone
wsi do kampanii wiosennej. Oto,
co wynotowaliśmy z kilkugod'Zinnej dyskusji:
MASZYNY

jeszcze informacja praktyczna. z~bowiąza~
także
hodowlanych,
me zyskaJą. W sumie jest to wii:c
próba przemówienia do sumie6
~ych, któr! trzymają ziarno, by
Je . sprzed . na czarnym rynku,
mówiąc, osiąga
gdzie, nawi sem
ono iście paskarskie ceny.
Decyzja taka podyktowana została katastrofalnym stanem skuspożywczy.
przemysł
pu. Z innymi nasionami (według
Centrali Nasiennej) nie powiano
W przypadku nasion problem nu- być większych problemów. Trudnomer jeden stanowią zboża. Dlate- ści występują jedynie w przypadgo też wprowadzono zasadę, że od ku łubinu i seradeli. Są natomi1>st
1 lutego osoby, które wywiąźą się ponoć sadzeniaki i nasiona buraków
z kontraktacji zbożowej, a pon~d pastewnych, chociaż z tymi ostatto odstawią do punktu skupu do-: nimi powstało nieco zamieszania.
otrzymają Okazało się bowiem, 1 że w sklezboża,
datkowe ilości
za każde ponadkontraktacyjne l,2 q pach nasiona były, lecz ich nie
po kwintalu ziarna· siewnego. De- sprzedawano, jako że
nieznane
cyzja ta wywołała szczególnie du- były obecne ich ceny. Ceny jedTak się bowiem nak już „nadeszły" i nasiona bużo wątpliwości.
stało, że tracą na niej najsolidniej- raków są w sprzedaży.
si, to znaczy ci, którzy sprzedali
ŚRODKI OCHRONY ROSLDi
zboże państwu przed 1 lutego. Ci,
nie mogą,
którzy i tak sprzedać
Tu sytuacja przedstawia się calna paszę
zboże
bo trzymają
gdyż muszą się wywiązać ze swych kiem niewesoło. W województwie

I

że gospodaDowiedzieliśmy się,
rze za każdy jeden kwintal zakontraktowanego zboża mogą odbierać
po 24 kg NPK w czystym skład
niku. Dla nich braknąć nie powinno. Szkoda, że nie można dostawać nawozów na inne płody rolne,
na które przecieź także czeka nasz

jest około 32 tys. ha kartoflisk,
brakuje środków do
tymczasem
ochrony prawie 13 tys. ha. Stnc:?,
pomyśleć, co bt:dzie, jak „obrodzi
Do zwalczania chwastnw
stonka.
potrzeba drugie tyle
w zbożach
chemikaliów, ile udało sit: dotąd
zgromadzić. A dostaw nie ma 7.adnych. Nie ma połowy potrzebnych
tirodków grzybobójczych i jeszcze
wii:cej owadobójczych.

z tego co obecnie w województwie posiadamy, wynika, że wszelkiej zarazie mogą ostać się, jedynie buraki cukrowe i pastewne, do
ochrony których zdołano zgroma-

Termin osiągnięcia pełnej sprawsprzi:tu upływa wprawdzie
dopiero 10 marca, jednak wcale
dzić pełen arsenał środków.
nie jest za wcześnie juź dziś o
tym mówić. Zwłaszcza. że wiele
spraw powinno niepokoić. Okazuje
się bowiem, że sprawność maszyn
Już z takiego- pobieżnego zestałódzkich spółdziel
rolniczych w
wienia widać, że rolników i służ
wynosi
rolniczych
kółek
niach
by rolne czeka nie lada zadanie.
70-83 proc. i już dziś wiadomo.
To jednak, czy rol< obecny okaże
do chwili ruszenia kampanii
że
sit: równie urodzajny, jak miniodużo więcej zrobić się nie da. Bra·
ny, w dużej mierze zależy też od
niestetv,
kuje części i to jest.
(PW)
samych gospodarzy.
tzw. czynnik obiektywny. Ale czy
tylko. z dyskusji rndnych wynika. ~~~~~~i':,;1:#;~~~~~~-;;.~~~;i:;~~~~~:C~~~~ł'V\~""~""""~~~~~JVV<~~~~~~""v~~~~
.,,
organizacia.
również
że zawodzi
SKR „Agrarna"
Części dostarcza
na podstawie jesiennych zamówień .
Tymczasem część sprzętu (chociaż
by ciągniki) uzywana jest również
w zimie. I trudno wcześniej przewidzieć, co sit: zepsuje.
Sprawa, na którą takźe należy
zwrócić uwagi:, jest brak nowych
cenników n::i usłui:ti rolne, co znacznie utrudnia SKR kalkulację
! rozeznanie potrzeb. Wiąże sit: z
tym także probl"'m zakupu maszyn
Do dziś w SKR łamią sobie gło
wę nad tym, co będzie sit: lepiej
opłacało: wyremontować za wszelpark maszynowy,
ką cenę stary
czy może stawiać na zakup noBank GosJ)Odarki Żywnościowej
wych maszyn, a jeśli tak, to ja- realizuje I uruchamia kolejne t>Okich?
życzki.
indywidualni mogą Rolnicy
zgodnie z ostatnimi decyzjami NAWOZY I NASIONA
spółdzielczych
uzyskać z banków
13 grudnia
Wszystko wskazuje na to, te na- przyznane im przed
kredyty na za:kup i restąpi obniżenie planowanych norm 198i r. NPK na 1 ha o okolo 12 kg. Wy- monty maszyn. urządzeń i ciągni
dział Rolnictwa zapewnia wpraw- ków rolniczych. Wznowiono rówwszelkie nież realizację wcześniej przyznadzie że bt:dą czynione
star~nia o pozyskanie dodatko- nych kredvt6w inwestycyjnych I
wych ilości tzw. „poli~oski", je?-- obrotowvcłi oraz rozpoczęto udziezakładom rzenak w obecnej sytuacJi w kra3u lanie dalszych Biblioteka przy Akademii Gó_rniczej . we F.re~be~gu (o~rę~
trudno na to liczyć I trzeba brać mieślniczym I usługowym na 1>0naJstarszeJ w sw1ec1e wyzszeJ
Karl-Marx-Stadt NRD) i
l)l'Odukcją
z
związane
trzeby
pod uwagę to, czym aktualnie
szkole górniczej, 'założonej w 1765 r. - eh~ ubi s..ię najbogatusług.
świadczeniem
służba rolna dysponuje. A dysposzym, )iczącym 20.000 pozycji, zbiorem historycznych prac
Pomoc kredytowa ze strony bannuje: 493 tonami nawozów azot:>z dziedziny górnictwa i metalurgii. Znajdują się tu m. in.
wych 1750 potasowych I 126 t to- ków i;p6łdzielczych przysługuje też
XV-wieczne inkunabuły, cenne rękopisy, mapy i wykresy.
I właśnie brak tych osobom świadczącym usługi trans·
sforo~ych.
CAF - ADN
ostatnich przesądza o sprawie. W oortowe. Idzie tu o właścicieli taki>rzydziały
mając
którzy
sówek.
ub. roku, również nie najlepsz~,
zmu·
sa
osobowych
samochodów
jeśli o to chodzi, łódzcy rolnicy
mieli ich bowiem do dyspozycji szeni do częściowego sfinansowa·
nia ich zakupu kredytami. IPAPl
2-krotnie wii:cej.
ności

Koszykarki

Po zwycięstwie nad Włókniarzem
koszykarki Łl{S zrobiły kolejny krok
do mistrzostwa Polski. Kolejny. ale
wypowiadanym
głosom
- wbrew
po pabianickim
przez optymistów
- jeszcze nle ostatecz.
spotkaniu
ny.
Wiele, (a kto wie czy nie wszy
zaleteć będzie od łódzkiego
stko),
Wrocłapojedynku ŁKS - Slf,'.za.
ustąpić
wianki anl myślą bowiem
zespołowi.
pola łódzkiemu
najotrzymąmy
odpowiedź
Pełną
prawdopodobniej po meczu lidera i
wicelidera tabeli, który odbędzie się
pod łódzkimi koszami w IV kolej.~e
spotkań mistrzowskich, 13 marca . W
najblitszą

w

dniu 28 lutego 1982 r. zmarła,
lat 61

przeżywszy

ł

S.

f P.
A.NTONl WALCZAK
Pogtzeb odbędzie się na cmen·
tarzu rzymskokatolickim w Be·
doniu dn. 3.Ill.1982 r. o godz. 15.00.
nam
drogich
Wyprowadzenie
zwłok nastąpi z domu żałoby w
Andrzejowie przy ul. Gromadzkiej 13 w dniu pogrzebu o godz.
14.30

Jończyk

Pogrzeb odbędzie się dnia 2
marca 1982 r. o godz. 15.00 na
cmentarzu św. Anny na Zarzewie

z

MĄŻ,

SYN, CORKA,
SYNOWA, ZIĘC
i

głębokim

talem zawiadamiają

%ONA,
1

WNUCZĘTA

SYN, CORKA
RODZINA

pozostała

25 11. 1982 r. odeszła od na• na zawaze nasza li.kochana Matka,
Babcia I Prababcia

St P.

ELŻBIETA 01RŁOWSKA
z d,

ABAŁDUJEW

urodzona w Biełgorodzie na Ukrainie, wdowa po lekarzu ś. P· Mle·
czyslawie, Przeżyła lat 86.
Pogrzeb odbędzie się 3 marca br. o godz. 13 z kaplicy aa Cmentarzu Komunalnym na Dolach.
Będzie nam Ciebie bardzo brak!
SYNOWIE, SYNOWE, WNUKI, PRAWNUCZEK
opatrzony

Dnia 26 lutego 1982 roku,
zmarł

S.

t

KSIĄDZ

świętymi sakramentami,

P.

styczniu br. wyprodukowano na
zaopatrzenie rynku oraz dla piekar·
nlctwa 320 tys. ton mąki, czyli wy·
konano 34 proc. planu kwartalnego
Na rytmiczną produkcję mąki I jej
wszystkich odbiorców
dostaw do
wpłynęła wydajna praca załóg mlvnów Państwowych Zakładów Zbożo
wych równie:i: we wszystkie soboty
oraz niektóre niedziele.
Ambitne zadania nakreśliły sobie

cały rok
Dostawy mąki żytniej I
pszennej na rynek I do piekarń mają wynieść 3 mln 530 tys. ton, czyli
mniej więcej tyle samo co w roku
ubiegłym, który pod względem pro·
dukcji tego artykułu był rekordowy
Wysoki .Poziom dostaw mąki uzyska·
no m.ln. dzięki wzrostowi o ponad
100 tys. ton w porównaniu z 1980 r
produkcji w Pat'lstwowych Zakładach
o 100 tys
zwiększeniu
Zbożowych,
ton przemiału usługowego w mły
nach gospodarczych, a także - co
pomyślnym
faktem
jest
nie
o 90 tys. ton importu
zwiększeniu
mąki. W ostatnich miesiącach w wyniku wprowadzenia systemu kartko ·

bletący.

Koledze

WACŁAW BOROWSKI

ur. w roku 1910, wyświęcony na kapłana w roku _1938, proboszcz
parafii Swiętych ApostołO"W Piotra •i Pawł)l w Łodzi, ka_pe~an Jego
Swiątobliwości, doktor filozofii c~rześcijanskiej, były w1ęz1eń obo·
zu koncentraeyJnego w Dachau.
Msza święta w intencji Zmarłego zos.tanie odprawiona we wto·
rek, 2 marca br., o godz, 14,30, w kościele parafialnym S~ięty«:b
Apostołów Piotra i Pawła w Łodzi, po czym nastąpi przew1ezlen1e
zwłok na cmentarz św. Józefa przy uL Ogrodowej 39 w Łodzi.
DU.CHOWIERSTWO DIECEZJI ŁODZKIEJ' oraz RODZINA

MACIEJOWI
WALICKIEMU

MGR

INŻ.

absolwent Politechniki warszawskiej, od odzyskania niepodległoś~i
pracownilt Polskich Kolei Państwowych w Wilnie, ~wowie, Kra.
kowie, wicedy1·e1<:tor DOKP Katowice, uczestnik WOJ~Y obronnej
1939 r. z ramienia kolei, oficer 11 Korpusu Polskich St! Zbrojnych
na zachodzie, uo powrocie do kraju lnspekto_r w Min_lster~twi~
Komunikacji, wicedyrektor DOKP w Gdańsku i w Łodzi, p6znieJ
pracownik PRK i biur projektowych. Żył I pracował uczciwie,
cierpiał wiele, dochował wiernoki Bogu i Ojczyźnie.
Pogrzeb odbędzie się w dniu 3 marca br. z kaplicy rzym.-kat.
na cmentarzu w Łagiewnikach, po mszy św. o godz. 12. żegnają
·
Go z gł~boklm żalem:
SIOSTRA, CORKA z MĘZEM, SYNOWIE z ZONAMI, WNUCZĘTA, BRATOWA I POZOSTAŁA RODZINA
Koletance
Zmarłej

Ml ROSŁAWY
ZARĘBV
1

KILANOWSKIEJ
wyrazy

szczerego

GłEBLEWICZ
wyrazy serdecznego
z powodu śmierci

współczucia

MĘŻA

współczucia

składają:

składają

PZPR oraz
KOLEDZY 7
ZWIĄZ·
WOJEWODZKIEGO
MLE·
SPOŁDZIELNl
KU
CZARSKICH w OLSZTYNIE
POP
ZARZĄD,
i
KOLEŻANKI

ł DZIENNIK

łRENIE ·

Z.óDZKI nr 8 (100()2)

z IN·
MATEMATYKI
STYTUTU
UNIWERSYTETU Ł0DZKIE·
GO

WSPÓŁPRACOWNICY

z

OJ' CA

•

pauzują,

łodzianki

Najlepsi

dżudocy Łodzi

Na matach w hali Gwardii odbytegoroczne mistrzostwa Łodzi
się
W klasyfikacji zespoło
dżudo.
wej zwyci ę żyli gospodarze Imprezy.
zdobyli 42,5 pkt„ wyGwat'dzl ści
Resurse (40 pkt.), WKS
przedzając
W AM (5 pitt.) i UŁ (1 pkt.).
Orzeł Tytuły mistrzowskie w turnieju indywidualn y m wywalczyli w poszczewagowych:
kategoriach
gólnych
i
P. Wypłosz (Resursa), E. Kopera
s. Kramberg; (obaj Gwardia) oraz
(obaj
K. Błoch i E. Mańkowski
Resursa).

ły

w

środę

NRD „ Polska 20;4

"FRANCE FOOTBALL"
TYPUJE„.

19 marca losowanie

wego w sprzedaty mąki, a także
podwyżki jej cer.y, sytuacja na rynprzy
ku wyraźnie się uspokoiła,
czym potrzeby handlu są zaspokojone.
Dostawy rynkowe kaszy z prosa,
gryki, p~"Lenicy 1 jęczmienia wyniow bleżacym roku 310 tys. ton.
są
Kaszy manny wyprodukuje się ok.
50 tys. ton, tj. o 17 tys. ton więc.'1!j
niż w 1975 roku, co zapewni w tym
zakrJ:>sie pełne pokrycie kartek dla
małych dzieci.
z otrzymaniem
kłopotów
Mimo
masy jajowej ze Zjednoczenia PrzeDrobiarskiego przemysł zbomysłu
oraz koncentratów
żowo-młynarski
spożywczych planuje dostarczenie na
rynek w br. 95 tys. ton makaronów,
o ponad 1 tys. ton więcej w porównaniu z rokiem ubiegłym.
Wprawdzie przemy•' zbożowo-m1y
narski nie odczuwa jeszcze braku
surowca do przerobu, to jednak niezadowalający poziom skupu ziarna z
ubiegłorocznych zbiorów nie napawa
z każdym dniem
optymizmem.
w
zapasy zboża
się
zmniejszają
magazynach I elewapaństwowych
torach. W wyniku przerzutów ziarna często na znaczne odległości ro~
Zachodzi
jego przerobu.
ną koszty
więc pilne potrzeba zwiększenia skupu zbóż. Ponadto przedsiębiorstwa
mają
nie
młynarskiego
przemysłu
zapasów -Opakowań.
dostatecznych
oraz
jutowych
worków
zwłaszcza
papieru do pakowania mąki.
Piekarnie zamierzają dostarczyć na
rynek w bie:i:ącym roku 3 mln 800
tys. ton pieczywa, prawie tyle co
w ub. roku. W styczniu i lutym
wyprodukowana ilość pieczywa popotrzeby ludności.
krywała
(PAP)

ły -0trzymały

identyczną

liczbę

gło

sów.

• W ostatnim sparrmgowym spotkaniu Stal pokonała I l ligową Resovię Rzeszów 4:0 (4:0).
Bramki zdobyli: Buda - 2 oraz
Łatka i Hnat!o.
na
nałożona
• Dyskwalifikacja
sześciu reprezentantów Argentyny z
River Plate: Fil!o!a, Passarellę, Gal!ego, Olarticoecheę, Diaza i Kempesa, została skrócona z 45 do 15
dni. Piłkarze ci będą mogli wziąć
RFN
udział w meczu Argentyna (24 marca). zabraknie ich natomiast
w spotkaniu z CSRS (9 marca).
• Piłkarska reprezentcacja Algierii
ma nowego trenera. Został nim Mahiedine Khalef.
• J. Connors został zwycięzcą turnieju tenisowego w Monterrey, wyw finale z J. Krlekiem
grywając
6:2, 3:6, 6:3.

WYJAŚNIENIE
Nawiązując

mojego kodo
opublikowanego w
naponiedziałkowym wydaniu
szej gazety, w sprawie plebiscytu
„DL" na najlepszego sportowca
f..odzi, pragnę wyjaśnić, że dyKultury Firektor Wydziału
Sportu m. Lodzi,
i
iycznej
H. Grenda, nie mial nic wspólzmianie
o
decyzją
z
nego
na
nastąpiła
która
miejsc,
i nie
uroczystości
piątkowej
jest za nią w żadnym stopniu
odpowiedzialnv.
HENRYK W ALEN DA
mentarza,

PRZYJACIELE I KOLEDZY
z KIK w ŁODZI
W dniu 26 lutego 1982 r. usnął
pr7eżywszy lat 80, nasz
Mąż, Ojciec, Teść I

w Bogu,

ukochany
Dziadek

S.

t

PROGRAM I

ŻONA

Prosimy o
!encji.

I DZIECI

nieskładanie

kondo

Z głębokim żalem zawiadamia
my, te dnia 28 lutego 1982 roku
zmarła nasza najukochańsza żo
na, Matka, Babcia

S.

ł

li.OO Wiad. 11.05 Koncert przed hej12.05 z ktaju I ze świata
12.40 Chwila muzyki. 12.45 Rolniczy
kwadrans 13.00 Wiad 13.JO Komunikat dla górnictwa. 13.11 Tu radio
kierowców. 13.20 Muzyczne wycinanki 13.30 PiosenkJ kompozytorów pol14.00
13.55 Studio Relaks.
skich.
14.25
Wlad. 14.05 D,zień w Polsce.
14.50
Przeboje, przeboje, przeboje...
Wiersze E. Szymanskiego, 15.00 Wiad
Studia Młodycb
Popołudnie
15.10
16.oO Wiad . 16.05 Muzyka I aktualno16.40 Polskie pieśni i melodie
ści.
17.00 Dziennik I komunikaty. 17.15
- Wspomnij mnie
Koncert dnia
LB.OO Wlad . 18.05 Czas refleksji. 18.30
Katalog instrumentów. 19.00 Dziennik
wieczorny, 19.30 l\Iel<>dle ze ścleż'd
dźwiękowej . 20.00 Wlad. 20.05 Kalejdoskop dnia. 20.30 Koncert tyczeń
20.50 Komunikaty Totalizatora Sportowego. 21.00 Komunikat energetvcz·
ny. 21.05 Kronika sportowa. 2U5
Wielkie dzieła. wielcy wykonawcy
22.00 Wlad. 22.10 Radiowy Tygodnik
Kultury. 22.50 Gwiazda tygodnia Maryla Rodowicz. 23.00 Dziennik reporterów i wlad. sport. 23.40 Jazz na
dobranoc.
nałem.

pracownik Państwo
długoletni
wego Monopolu Spirytusowego
powstania śląskiego.
uczestnik
Wyprowadzenie drogich nam
zwłok nastąpi dnia 2 marca br .
o godz. 14.30 z kaplicy cmenta
rza rzvm.-kat. na Zarzewie. O
smutnym tym obrzędzie zawla·
damiają

WTOREK, Z MARCA

P.

ROMAN
BODEK

P.

STEFAN WALICKI

Rodzinie

współczucia

składają·

w dniu 27 lutego 1982 r„ przeżywszy lat 90, opatrzony hviętymi
sakramentami zmarł

S. t

INŻ.

DR

serdeczne wyrazy
powodu śmierci

PRAŁAT

zbożowo

przedsiębiorstwa przemysłu
mlynarskiego również na

>::!-

•

Od wielu lat nie zdarzyło się w
ekstraklasie koszykarzy , aby stawka
czołowych drużyn była tak wyrównana - lider sosnowieckie Zagłębie
wyprzedza następne trzy zespoły:
Górnika Wałbrzych, Sląsk Wrocław
I L •cha Poznań o 1 pkt. oraz krakowską Wisłę o 2 pkt.
Tak więc szanse na mistrzostwo
ma pięć d i użyn. Każdemu z zespopo 8
pozostało do rozegrania
łów
spotkat'l i każde z nich mieć będzie
w tej sytuacji dute znaczenie.

Aston
meczach Dynamo Kijów Crvena
Villa czy Anderlecht
Zvezda.
I~tnym szlagierem będzie w 1/4 fiPZP spotkanie Tottenhamu z
nału
Eintrachtem Jj'rankfurt. Przypomnijmy też. że na stadionie Wojska Polskiego Legia z1.1ierzy się z Dynamo
Tbilisi .
W pucharze UEFA największe emocje zapowiadają się w spotkaniu
Real Madryt - FC Kaiserslautern.
(Mecze rewanżowe - 17 marca).
Zestawienie par:
KPE. Dynamo K. - Aston v., LiPierwsza tegoroczna międzynarodc> verpool - CSKA Sofia, UniversitaBayern M., Anderlecht wa próba polskich pięściarzy, przy- tea
Crvena Zvezda.
gotowujących się do mistrzostw EuEintracht F.,
PZP. Tottenham ropy w Monachium, nie wypadła
Legia - Dynamo Tb., Standard L. pomyślnie.
FC Porto, LOK Lipsk - CF BarNa ringu w Rostocku nasza repre- celona.
zentacja przegrała 21 międzypaństwo
PUCHAR UEFA: Real Madryt wy pojedynek z NRD 4:;10.
FC Keiserslautern, Valencia - IFK
Goeteborg, Hamburger SV - NeuOto rezultaty w kolejności wag, chatel, Dundee U. - Radnicki N.
(na pierwszym miejscu zwycięzcy):
Geilich - Ciota (1:2);
Propch - Maczuga (3:0);
Srednickl - Kirchstein (2:1);
Koch - Kosedowski (przewaga w
II rundzie);
Nowakowski - Misiewicz (kontuzja
w I rundzie);
„France
Znane pismo sportowe
Krueger - Sławiński (przewaga w
wśród
Football" ogłosiło ankietę
II rundzie);
w
trenerów,
działaczy,
kibiców,
Hunger - Kozłowski (3:0);
której poistawioI)o jedno pytanie: kto
Kaester - Petrich (3:0);
do drugiej fazy finałów
awansuje
Skrzecz - Nebrig (I r. rsc);
piłkarskich mistrzostw świata w HiszFanghaene! - Skrzecz (1:2);
Kaden - Klass (rsc w I rundzie). panii? A oto wyniki ankiety w poszczególnych grupach eliminacyjnych
(liczba głosów w procentach):
Grupa l: \"lochy - 80, Polska
- 40, Kamerun - 10.
70, Peru
50,
Gr11pa II: RFN 90, Austria
Europejska Unia Piłkarska podała
Algieria - 20.
40.
Chile
do wiadomości, że losowanie półfi
Grupa Ul: Argentyna - 60, Węg
nałów europejskich pucharów w pił
ce nożnej odbędzie się 19 marca. ry - 60, Belgia - so, Salwador Miejscem losowania będzie zurychski 10.
Grupa IV: Anglia - 65, Francja hotel „Nova Park„.
Mecze półfinałowe KPE, PZP i Pu- 65. CSRS - 65. Kuwejt - 10.
90, JugoGrupa V: Hiszpania charu UEFA zostaną rozegrane 7 i
21 kwietnia. 12 maja odbędzie się w sławia - 70, Irlandia Płn. - 30, HonBarcelonie (godz. 20.30) finał rozgry- duras - 10.
Grupa VI: Brazylia - 75, ZSRR wek PZP 26 maja w Rotterdamie
(godz. 20.15) finał KPE. Natomiast 65, Szkocja - 55, Nowa Zelandia dwa mecze finałowe Pucharu UEFA 5
Jak wynika z ankiety, faworytem
zostaną rozegrane na stadionach finalistów tych rozgrywek 5 i 19 maja. numer jeden są Hiszpanie, najmniejsze zaś szanse daje się Nowej Zelandii. Najtrudniej było wytywwa~
drużyny awansujące w grupach trzeciej i czwartej, gdzie po trzy zespo-

dostawv maki i kasz
w

w
ostatnim pojedynku ekstraklasy
t.odzi obejrzymy mecz l:.KS - Wisła.

odbędą się pierwsze mecze ćwierćfinałów europejskich pucharów piłkarskich. W gronie 24 drutyn, ktore pozostały w turniejach,
nie ma ju:I: słabych.
w KPE, - tylko w spotkaniu Universitatea - Bayern M. szanse wydają się być nierówne. Faworytem
jest bowiem mistrz RFN. O wiele
trudniej wytypować zwycięzców w

Mlvnarze zapowiadaia rvtmiczne

S.

P.

ZOFIA
BARTOSZEWSKA
z d.

w

Slęzę

Nie tylko w Warszawie
W

oraz dla
taksówgarzy

zmarł

no

,,,,..,-----~-~~

na zakup maszyn

dniu 28.II.1982 r.
wieku lat 58

sobotę

podczas gdy Slęza musi . stawić czn·
la- pabianickiemu Włókniarzowi. Natomiast krakowski pojedynek Wlslv
i gdańskiej Spójni toczyć się będzie
o trzecie miejsce w końcowej taberozgrywek ekstraklasy koszyka·
h
rek.
Odpoczywając w sobotę, koszykar.
kl ŁKS z zainteresowaniem czekać
będa na meldunki z Wrocławia i Krakowa. Podobnie zresztą jak I kibi·
ce łódzcy. Ostatnia faza rozgrywek
koszykarek z tygodnia
I-ligowych
na tydzień zwiększa porcję emocji
Nie zabraknie Ich chyba at do 2~
kwietnia, kiedy to odbędą się ostatnie mecze tegorocznego sezonu mistrzowskiego. Przypomnijmy, że w

•

Kredyty

w

ŁKS czekają

P.

JAMl1NA FLAK
Wyprowadzenie zwłok nastąpi
w dniu 3 marca br. o godz. tZ
z kaplicy Cmentarza Komunalnego na Dołach. Pogrążona w
cłęboklm smutku•
RODZINA

PROGRAM II
dla
u.oo Horyzon-iy wiedzy aud.
11.25 Chwila muzyki.
kl n lic.
11.30 Wiad. 11.35 Komentarz zagraniczny. 11.40 Melodie siedmiu stolic. 12.05 „Od A do z polskiej plosen-

ł

ki": 12.30 Postawy I wartości. 13.00 I sycy muzy ki r-0zrywkowej - Tom
Sw1at wokół nas (muz. kl. III-IV) Jones. 19.30 Wieczór w filharmonii.
13.25 Informacje o programie. 13.30 21.00. Klub Stereo; Maryla Rodowicz
22.30 Fakty
13 50 - śpiewa dla dzieci.
Wiad. 13.35 Ze wsi i o wsi.
'...
Z malowanej skrzyni. 14.00 Albu:n dnia. 22.40 Nowe divhtimento
14.30 .. Przepustka do bi- utwory G Crumba. 23.30 Głosy, in- '
ope~owy.
nastroje.
fragm książki Zb. Zału- stTumenty,
storii" 14.50 Płyty z koncertów,
ski ego.
15.05 NURT. 15.35 Chwila muzyki. 15.40
TELEWIZJA
Ludzie l ich pasje. 16.00 Suita ta·
neczna. 16.10 Dziś pytanie, dziś odPROGRAM I
powiedź. 17.00 Radiokurier. 18.30 Wlad
18.40
18.35 Komentarz zagraniczny.
7.00 TTR - jęz. polski. 7.30 TTR,
Ludzie i poglądy. 19.00 Ko mpozyt'.lr RTSS
ma te matyka. 9.00 J. poltygodnia - A. Vivaldi. 19.35 „Swlat ski 11:1. 5 . 10.00 Dziennik. 11.00 Jęz.
program na dobranoc dla polski, kl 2 lic , 11.55 Jęz . polski kl.
baśni" dzieci. 20.00 Muzyczny seans filmo 8
12.30 Jak wprowadzać reformę
wy. 20.45 Nauka języka niemieckie gospodar cz'\ . 15.45 Kwadrans z Arwieczoru. 21.30 telerą
go. 2l.OO Recital
LS.00 Dla młodych widzów:
Echa dnia. 21.40 Wieczór literacko- „Petra I jej drużyna" Michał
-muzyczny. 23.50 Wiad.
17.30 Działania
ki" 17.oo Dziennik.
teleturniej. 17.55 ,.Gruzja"
i sio va
PROGRAM IV
legendy l współczesność - film dok.
18.53
18.20 Wszystko o reformie.
Kamlńz.
piosenki
Ulubione
10.30
nobranoc . 19.00 Wszystko o piłka
skiej. u.o.o „Autorki" - opow. u.30 rzach Gruzji , 19.15 „Pługiem w poMuzyka rożnych narodów. 12.00 Dzien lu poezje pisze" - reportaż filmonik. 12.05 „Od Bacha do Bartoka" wy. 19.30 Dziennik telewizyjny. 20.15
13.00 Kwadrans literacki: Humore:;- .. Duma I uprzedzenie" ostatni odci13.15 Trzy kwadrans'e swingu nek serialu. 21.15 „Przed i pv tourkl".
14.00 Z muzycznych nagrań bratnich nee". - spotkanie z Jerzvm Ma"syradiofonii 1 l.30 Nowe nagrania ra- mmk11>m. 21.45 Pryzmat. 22.15 Dzien•
"':iowe. 15.\10 Dziennik 15.05 Panorama nik. 22.45 Melodia na d-0b1'anoc.
literacka. 15.30 Popołudnie melomana
17.00 Dziennik. l7.05 Muzyczny temat
PROGRAM Il
dnia (ł.). 11.10 Aktualności dnia (ł.).
/"
17.30 z cyklu: „Okolice kultury" 19.00 Wlad. (Ł). 19.30 Dziennik tcfel. (ł.). 17.40 „Punktv wid1!enia" - lewlzyjny. 20.15 Ocalić od zanomkomentarz J, Bąbińsk!ego (Ł). ti.55 nienia - rozstrzygnięcie
kon l:ursu
na 45 obrotach (Ł) „s.o.s. dla zabytków". 20.45 „PrzyTrini Lopez
18.00 Klasycy muzyki rozrywkowej ~ noszę cl kilka pieśni" - poezja JaLuiz Bonfa. 18.30 .,Grek Zorba" - na Kasprowicza. 21.10 „Handel 1 po·
odc. pow. 19.00 Dziennik. 19.05 Kla- moc" - program publ
0

~~~At""~~~~""'..-~~~~~~~

PODZIAŁ ZAKŁADOWEGO

FUNDUSZU
NAGRÓD
ZAKŁAD HYD·RAUUKI SIŁOWEJ
w ŁOD21, ul. STRZELCZYKA 7/9
I n f o r m u J e,
' że wypłata nagród z zakładowego funduszu
nagród za rok 1981,
nastąpi w dn·l u 18 marca 1982 r.
Lista osób uprawnionych do nagrody wywieszona będzie dnia 12 marca 1982 roku.
Uwagi i zastrzeżenia prosimy zgłaszać do
działu spraw socjalnych, w terminie 14 dni
od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Po tym terminie reklamacje nie będą uwz261-k
ględ niane.

.

ZNACZKI poc ztow e
tel. 83-73-IT po 17.

dy

zgodnie •

oznakowanie'm

w

terenie.
281-k

PRZEDSIĘBIORSTWO

f PRALKĘ automatyczną

„4253"
Oferty
Biuro Ogło szeń, Piotrkowska 98.

'!

4 9

·

:M

-g

1

MASZYNĘ do 8zycla
sprzedam. &1-94-20.
4127-g
OBRĄCZKI 14 k . dy wan_
sprzedam. Tel. 53-01-21.
4125 _g
----------SUROWKĘ, pościelowe, nylon, st y lon , tergo! - mogą być kawałki nie mniejkupię.
sze niż 30 cm 4087-g
Tel. 308-05.

OVERLOCK - kupię. Tel.
53-74-74 wieczorem.
4063-g
oficerski, biały
KOŻUCH
sprz edam. Tel. 350-87.
4083-g
żyrandol
150,
WANNĘ
spr zedam. Urzędnicza 4-54
4109-g
wieczorem.

okolicach ŁoTel. 52-42-0S.
Ull-g
-----------

RADMOR 5102, słuchawki
SN-60 sprzedam. Oferty
„4225" Biuro Ogłoszeń. Piotrkowska 96.
mechaniczną

lub
52-78-48.
3&78-g
----------DWIE szklarnie metalowe
demontażu 40Xl2 do
TELEWIZOR kolorowy na sprzedam. Kupię podnośnik
gwarancji sprzedam. Ofer- hydrauliczno-pneumatyczny
ty „4309" Biuro Ogłoszeń, DJHP 2,5 tony. Tel. 786-38,
Piotrkowska 96
4001-g
Beskidzka 70.
ręczni\

zabytkow e sprzeMEBLE
dam. TeL 265-28.
4335 g
----------KOMPLET lisów na futro
- sprzeor az guzikarkę
jam. Tel 343-49 lub 672-74
4392 g
----------PRALKJ; automatyczną, lo-

teriałowych.

z
sza-

stylistkę

gradacji

220

blok

PRASF;

1. Głównego księgowego,
Działu
Spraw
2. Kierownika
Pracowniczych.
3. Księgową z praktyk11 w zakresie spraw kosztowych i maProjektantkę
umiejętnością

m.

3

ODSTĄPIF; plac na Powąz kach - cmentarz. Oferty
,418D9" Prasa , P i otrkowska
96.

DZIAŁKĘ w
kupię.

zatrudni
od dnia 2 kwietnia 19821 r., do
pracy na terenie m. Łodzi, nastę
pujących pra<:owników:

„ LZ3"
łucznik
29
Maratońska

MASZYNĘ
ku p ię .

-

~ ~0~~7:E:;~g~v.-:;k~u~ 1~· Pra4204-g
>~

dz! -

POLON1tJNO-ZAGRANICZN·E

3t1ł-g

, I sprzedam .

DOM trzy pokoje, kuchnia ,
budynek
podpiwniczony,
gospodarczy, plac 2.400 m
sprzedam. Ksaweró w, Mały Skręt 36.
4054-g

W czasie trwania robót obowiązują objaz-

kuplę ,

z lisów sprzeKURTKĘ
dam. Tel. 5'3-15-11, po godz.
4148-g
l9.

(

DZIAŁKI'; z prawem zabudowy lub domem kupię w
ewentualnie
rozliczeniu
M-3. Oferty „3965" Biuro
Ogłoszeń, Piotrkowska 96.

ocl dnia z marca 1912 r. nastąp! iamknięcle
ruchu kołowego na skrzytowanlu 1llic
l'RANCISZKARSKA - WOJSKA
POLSKIEGO.

KUPIJ!j siln ik „Forda" od
poj ., tel.
lSOO
1500 do
il-28-49 od 16-21.

sprzedam.
3567-g

łR.'\ CZKI

-?!. 51-74-04

MIE.JSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNIKACYJNE w ŁODZI
sawiadamia,

Tel.
3691-g

szorstko·
FOKSTElUERY
sprzew ło se rodowodow e
3527-g
ctam 4'15-82.

~~A~~,...v,...v,...v,...v,.."'~~A"~;ł-':,i

ta w llWil\Zku ._ robotami torowymi

'kuplę .

BONY PKO 51-89-0%.

iówkę

;el

blonów.
5. Szwaczki s umiejętnością biegłego szycia spodni, sukienek,
bluzek i spódnic.

zamraża.rkę

kuplę,

4328 g

480-10

KUPIĘ „Łucznik LZ-S". tel.

4008-g

762-39.
BONY PKO
Sl-95-92.
KOŻUCH

W ofertach prosimy o zamieszczenie danych na temat przebiegu pracy zawodowej, ostatniego
miejsca pracy i sposobu rozwią
zania umowy o pracę, jak również sytuacji rodzinnej. Po przeanalizowaniu ofert zostanie nawiązany kontakt z osobami zainteresowanymi w celu zorganizowania praktycznego sprawdzianu
zawodowego.

-

sprzedam.
41769-g

damski,

m ęsk i,

płaszcze skór zane d>1mskle ,
s przedam .
złotą bi żu terię

4240-g
Tel. 55-22-38.
OKNO 3-skrz ydło we, skrzy nkowe toOXM5 ~m llprzedam ,
tel. 729-78 po 17.
4239-g
SPRZEDAM gramofon „Dasukn ię
kolumny,
n iel"
śl ubnlł, tel. 56-&4-99 po 16.
411111-g

-

kupię .

SZAFĘ 3-drzwiową ,

nę „Singer" 56-19-90 po 18.

maszysprzedam.
4005-g

podhalańskie
OWCZARKI
- szczenięta - sprzedam.
Nowosolna, Zgierska 31.
4007 g
NOWĄ pralkę automatyczsprzedam. Oferty
ną
„ 4008 „ Biuro ogłoszeń, Piotrkowska 96.

„Finezja"
MAGNETOFON
oraz „Amator-2" z kolumnowe sprzedam .
nami
Oferty „ 3932 „ Biuro Ogloszeń , P iotrkowska 96 .
SADZONKI

pomidorów

t

U~-g

Oferty „4003-g" - Biuro Ogło
ul. Piotrkowska 96. 4003-g

MSH-101, TSH-113. Daniel
lub zamienię na
Merkury, Julia tel. 732-52
4151-g
(17--19).

kuplę,

39753-g

kuplę

DAMSKI, turecki kotuch.
I płaszcz skórzah y s przedam, tel. 18-98-81 od 17.
4135-g

ŁODZKI

KOMBINAT BUDOWLANY

GDANSKIE meble oraz sykupię.
stylowi\
pialnle
Gdańsk, tel. 52-23-oo.
263/k
'-----------SILNIK do overlocka ku3526-g
plę, 51-82-31.

„POŁNOC"

99-057 ŁODZ,
ul. SIENKIEWICZA 85/87

STARE meble sprzedam.
3912-g
tel. Z30-28 po 17.

oferuje swoje usługi w zakresie
wszelkich robót

KUPIĘ

stolarskich I ślusarskich,
z po wf erzonych • materiałów
·1 częściowo własnych.

pianino, tel. U-31-18.
4038-g

KUPD; lodówke z oddzielnym zamratalniklem. Sprze dam „Fiata 128p" (1979).
karoseria 1981, tel. łl0-64 oo
4035-g
16.
TAKSOMETR
415-15.

sprzedam
3901-g

rówmez z materiału
elementy prefabrykowane drobnowymiarowe niezbroj©ne.
Wykona

własnego

informacji o w.w.
udziela dział produkcji
pomocniczej, tel. 608-79 (pokój
254-k
1404).

4U4 g

----------(ptzy„ZASTA WĘ llO<lp"
sprzeznana kar-0$eria) M·2 kupię Widzew-Wschód,
dam. Tel. 55-28-71.
ł3S2 g Chojny-Zatorze. Oferty Ogłoszeń,
Biuro
_ _ _ _ _ _ _ _ _ ___; „4021"
„FIATA 127" po w y padku Piotrkowska 98
sprzedam, tel. 51-M-'f9
4284 ~ M·S bloki I piętro, telefon
garaż centrum Sieradza zapilnie mienię na podobne w Ło
„JAWF; cz 350"
dzieln ica
Oferty „ 4347", dzi najchętniej
~przedam.
Biuro Ogłoszeń, P l ot rko w - Górna. Oferty „ 4022" BiuPiotrk owska
Ogłoszeń,
ro
;ka 98
96
„SKODJ; 100 L" (1971) stan
lub
małe
bardzo dobry pilnie sprze- MIESZKANIE
dam. Oferty z cen111 .. 3915" pokój na warunkach hotew
razy
4
wynajm~
ch
lowy
Biuro Ogłoszeń. Piotrkow.
„3958"
Oferty
t ygodniu.
ska 96
Biuro Ogłoszeń, Piotrkow.
SPRZEDAM „Zasta w ę llQO" ska 96
(19'f9) ogladać !(ara:le WoroKAWALERKĘ zamienię na
n icza 5 H godz. lB
3905 g większe. Tel. 810-29 wieczo3428 g
- - - - - - ·- - - - rem
oraz
.. Syrenę"
NOWĄ
rEOFlLOW M-3 spółdzlel·
., Warszawę" do re>montu sprzedam. Cze r eśnlow • 18. ~ze parter, parkiety - zamienię na piętro Teofilów,
4248 g Zgi erska, Lutomierska, Ret„POLONEZA" (1980) sprze. łinla. Oferty „41190" Prasa,
od P iotrkowska N .
Hektorowa 45
dam.
Aleksand rowsklej.
4212 I( POKOJU z kuchn ią poszu- - - - - - - - - - - kuję. Oferty „4250" Biuro
notarialnie Ogłos zeń, Piotrkowska · 96.
„FIATA 126p"
Odbiór marzec .
od stąpię.
Oferty „ 4126" Biuro Ogło· M-1 Sródmleścle bloki zaTelemienię na większe.
szeń , Piotrkowska 98.
fon 869-02 po lT.
4242 li
„ Fiata t25p"
POSIADAM
9cze'<uJę
wolny_ czas,
O!ertv .. 4044" MAŁŻE~STWO - członko
propozy cji.
Biuro Ogłoszel\. Piotr k ow- wie spółdzielni pilnie poszukuie mieszkania na rok.
ska 96
Oferty „ 4065" Biuro Ogło
„FIATA 126p"
sprzedam szeń, , Piotrkowska 91!.
Tel, 420-92.
4071 g MIESZKANIE · dwupokojowe, 57 m, wygody bez c.o.
zamienię
Sr6dmleścle,
SPRZEDAM
„Fiata 125p" Tel. 703-79. na dwa mniejsza z wygogrud?.ień 1974.
Piotrkowska
Kopka,
dami.
po 18.
4069 g 79 m. TB godz. 16-17,
4048 g
126p
„Fiata
SPRZEDAM
M-4 na dwa
ZAMIENIĘ
600" (1976). Tel. n-92-43.
Biuro
4053 g M-2. Oferty „4106"
O~łoszeń, Piotrkowska 9t!
reł" po
„RENAULT Tel ZAMIENIĘ pokój, kuchnia
sprzedam.
moncie
' wygodami na dwa, kucn244-Sl, po 17.
Sienklewl40104 11 nla, wygody.
4245 g
cza 29-9.
--------KUPIĘ kabinę „żulta" . Tel.
pokoju lub
4114 g POSZUKU.JĘ
722-02.
mieszkania na rok. PłatOferty „4002"
„ Fiat ne z góry.
lOOS",
„SKODA 128p" sprzedam. Tel. 53-94-61 Biuro Ogłoszeń, Piotrkow4230 g ska 96.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ ___; - - - - - - - - - - - sprze- POSZUKU.JĘ ldkalu na cl„FIATA 126p"
:lam. Lódź. Mateusza 12, po chą pracownię rzemleśln i·
3881 lt czą w dzielnicy Górna, tel.
16.
41244 li
700-40
„FIATA 127p" - sprzedam.
:>glądać jutro oarking Mlz - M·2 plus 2 pokoje stare
budownictwo zamienię na
<ciewlcza .- Wólczańska.
3885 g M-4 żubardź-Koziny 51-90-20
4368 Jl
--nowego
126p"
„FIATA
pracown <ę
na
sprzedam lub zamienię na LOKALU
na
Oferty krawleck;i najchętniej
r ocznego •„ 125p".
FeD11browie poszukuję.
Ogłoszeń,
Biuro
..3891"'
153.
lińskiego 8 Piotrkowska 96.

-------

„FIATA lZ&p 650S" (1979) sprzedam. Kuplę materiały budowlane. Tel, 421-34.
30'79-g

ŁADUNEK, paczkę do To„FIATA" sprzedam lub za·
lokal nadaj111- run!a, B y dgoszczy, :f{oszamienię na ' dostawczy, tel. SPRZEDAM
prze w iozę tel. 681-20
lina
gownusłu
punkt
na
się
cy
418'7-g
53-80-55.
4238 g
'handlowy. Zg!erska 42 m
„WARTBURGA 353" sprze- 28 godz. 20-22
over szyjąc11
SZWACZKĘ
~
4254
dam lub zarnienię na „Flata 126p" Maratońska 43 m. - - - - -- - -- - - - lockiem I d.wuigłówką zaTel.
natyc'flmiast.
trudnię
odstąpię w cen4175-1 LOKAL
1% bl. 226.
4I 73 g1
trum Lodź!. Blacharza ,a . 56-64-52
i r1>nclstę
KUPIĘ „ żuka" górnego po mochodowego
do malell(o dzie c wypadku lub do remontu, spawacza zatrudnię. Brono- PO:WOC
Tel.
potrzebna.
ka
wa 18 Dudek.
tel. 53-04-96 po lT.
7ii8-!3, po . 13.
4189-ft
·41785 ę
KOSZALIN M-3 spółdziel
„IZ6p" odbiór marzec za- cze zamienię na podob.ne ZATRUDNIĘ
sumi ennego
Oferty .. 4174"
na „Ladę". ,.Da- w Łodzi.
mienię
Biuro Ogłoszeń, P lotrko w· toka rza i zdolnego rzeź b ia
cię" odbiór I , II kwartał
Wil<:za 8
ie.
rewn
d
w
rza
Oferty „4146" Biuro Ogło ska 98
m. 31 godz. 17-20
Piotrkowska 98.
szeń,
3957 g
na
lok a l u
POSZUKUJĘ
„2.UKA skrzyniowca" ta - punkt gastronomic zn y. O- ZATRUDNIĘ
e merytów ,
Pabianice, ferty ..4243" Biuro O gł o · r en ci•tów. fach ow ców w
nio sprzedam.
Konstantynowska 21 IT wej· szeń, Piotrkowska 96
ukła daniu gl a zu ry. 890-93.
4147-g
ście.
UCZNIA do zakładu s a mo .
chodowego prz yj mę. t.ódż ,
Blokowa 9 (od R udzki ej ).
3549 g

sam o chodoBLACHARZA
wego z k w alifikacjami
z atrudnię . War u n l<;l bardzo
e
ł. 6 rlt, Blolcow a
dobr e.
(Od R udzkiej).
3551 g
Chojny
M-4
na Pab ia nice .
po 18.
3908 g

.
)

'~~~~~

OBRONA PRACY DOKTORSKl1E.J
Matematyki, Fizyki i
Dziekan l Rada Wydziału
Chemii Uniwersy tetu Łóclzkiego podają do w iadomości, te dnia 17 marca 1982 r . o godz. 12 w Bibliotece
Imtytut u Chemli przy ul. NarutowiC'za 68, orlbędzl e
się publiczna d y skusja nad rozprawą doktor ~ką m g r
Pawia Sokołowskiego, nt. : „ Elektrochemlcznv ~posóh
Jonitów organicznych"
r egeneracji s ynte tycznvch
(Politechnika
Promot or : doc. dr Jan G·rabowskl
S 1ntę toknysk a).

Praca dokt orska zna Jduje się do wglądu w BI·
bllotece Główn ej Uniw ersytetu Łódzkiego, przy ul.
· 300-k
Narutowicza , 108.

BAZAR kupno - sprzeda:!:
przv ul. Gdańskie j 14 zapra sza klientów l dos tawców. Dobrowolska, G r au sam
3402-g
KSIĄŻKI z rót nych dziewydane po
dzin wiedzy
roku 1945 kupuje I · 5prze<1aje Antykw ariat w Łodzi.
Stary Rynek 1·, tel. 746-66.
244/k

zaDOMKI I mieszkańla
bezpieczam przed kradtle;ą
svstemem
ele kt r onlcrnym
alarmowym Mich olak. Tel.
480-31 godz. 17- 18
3894 g

~7.wat l

462-87.
4141 "

OPIEKUNKA do dzieci potrzebna. Tel. 330-91.
3887 g

kuchenne d r ewSZAFKI
niane listew kowe - przy jmuję zamówienia na 1983 r.
58-69-$4 Cieniewska
3570 g

PIZYKA, matematyka, niemleckl 233-29 mgr Slcho4191 g
rowtcz

do wszy.
AUTOALARMY
stk!ch marek samochodó w
oraz elektroniczne zapło n y
8 I 12 V do wszystkich sill
n ików samochodow ych
Zakład
inny ch - poleca
MIOD, kit oczyszczany ·- Elektromechaniki Łódź. Rareceptura 789-01.
fowa 28. tel. 471-48 Toka ~
3219 !I c zyk. Ty r ystor owy zapłon
i
to : oszczędność paliwa
zguD!l polepszenie własności silSlńczak
MAllEK
c
3563
ika.
n
nr
legitymację studencki\
.
1913 PWSSP Łód~.
4170 ~ ZAKŁAD Me~hanlkl PojazŁódź , Blokowa 9
dow e.I
wykonuj<!
zgubił (od Rudzkiej) Pilas
WlES.ŁA W
w zakres ie: silninaprawy
za
wykonywania
prawo
blacharpodwozi,
4172 11· ków,
wodu lekarza
stwa, napraw powypadko
wych. Piwoński.
glazury, tel.
UKł.ADANIE
3547 g
grzeczn. 190-93 godz. 17-20
4157 g
Miszewski.
AUTO-naprawa „Sy rena . ...;
Przy gotow ania
Fiat 128" .
telewizorów. do przeglądu. .Tachowlcza 9
NAPRAWA
(dojazd Leczniczą) . Spy281-20, Pławski.
3596 g
4227 !I chalski.
ZAWIADAMIAMY Szanownych Klientów, że specjawarsztat samolistyczny
ch-0dowy: zapłony, gatnikl
- Syrena Trabant, Wartburg oraz regulacje, diagnostyka silników czteros uSAMOTNI! w założeniu ro- wowych apar atem „ Cryppomoże ton" z-O stał przeniesiony z
dzlny dyskretnie
wam Biuro Matrymonialne ul. Suwalskiej 24 na ul
„Rodzina" llkrytka paczto- Kwietniową 17.
Zapraszawa S&, 71-141 Szczecin 8.
40219 g
my Supady,
262 k

prywatne
PRZEDSZKOLE
nr T, Młynarska 42 oferuje dwa wolne miejsca.
Tel. 130-78, po lT.
4Wg

parkieCYKLINOWANIE
pat'- tów. Tel. 53-27-68. Broniecterakotę,
GLAZURJI;,
Instalacje kl.
klety układam.
3440 g
wod.-kanalizacyjne i c .o„
tel. 33-32-38 Sobczyk.
1180 g UKŁADANIE glazury, teraLódż,
koty. Jędrzejczyk,
Przedświt 3la, tel. ł23-li2.
KROTKIE terminy - czy441117 g
clmy marynarki, płaszcze,
skór świń
ze
kotuchy
skich, cielęcych, baranich PRZEPROWADZKI - tranTet 116-01-13 godz.
wełnianą sport.
11arderobę
oraz
4013 g
i bawełnianą. Punkt przy- lS-19.
jęć Nowotki 14$, A. Stru3713 g
ga T Jung.
Zakład malarWYTNIJ!
wykonuje
sko-tapeciarski
Ks.
Kopcińska
samocho- usługi.
AUTOALARMY
·- Brzóski 32 m. 9i (18-20).
mieszkaniowe
dowe,
jako~cl • Dzieniwysokiej
4010 g .
szewski '772-0S, Kwaterun3798 g
kowa 24.
eleganPRODUCENTOW
ckiej odzie-ty, galanterii I
wykładziny, upominków do stałej współ
DYWANY,
RFN pracy - poszukuje
czyszczenie maszyn!\
sklep
53-58--99 Zamełko
Łódt, Wschodnia 49.
3276"
3877 g

---------

zguLAKIERNICTWO 1amocho- PAWEŁ Wesołowsk i
dowe Białecki Andrzejów bil leg. studencką 2300 tJŁ .
3889 g
Kolorowa ł, teL 82
4040 g
KOI.KI

IS-ł4-tl

TAPETOWANIE,

Kozl~wskl nie. Tel. 51-45-17

kl.

4029 g

malow aNa\~t roc„

38934 g

wnętrz.
ZABEZPIECZANIE antyk"- SPRZĄTANIE
Kosynle- z11erz, tel. 16-28-05, Ław
rozyjne 9llf\erz.
3948 g
olczak.
rów Gd. 19 tel. Ml-U
3980 g

ZATRUDNIĘ na pól etatu
krawca lub szwaczkę. Za·
3643 g
rzewska 9.

Wszelkich

ZATRUDN'łt; dobrą
kurls.
kę . Kuplę

- - - --------

(bez nałogów)
TOKARZA
- wymagane 10 lat prakŁódt,
zatrudnię.
tyki re- Chełmska 7,
„SYRENI';" sprzedam
442-51
tel.
Odbiór marzec. godz. 15-18.
jentalnie.
Tel. 53-11-09, po 16.
4175 I
3941 c
ZAKŁADZIE Reno-Skór
w
,FIATA 125" (1972) po re- odśwlerzy sz szybko soblacharki sprzemonele
marynarkę
dam. Łód ź. Grabienlec 20 lidnie płaszcz,
wyrównieź
jak
skórzaną
~m
czyścisz, ufarbujesz kożuch
4050 Il afgański, turecki. rumuń
Zapraszamy od 10 do
ski.
POSZUKUJĘ garaźu w re17.30,• 22 Lipca 29 przy Majonie ulic Rzgowska - Za- lej. Zmltrowicz.
rzewska - Kilińskiego łlU g
Broniewskiego lub na Dą
browie, tel. 700-40
Tv.
anten
lNSTALAC.JE
_ _ _ _ _ _ _ _ _3_m_1_11 Tel. 322-95 Palpuchowskl.
4304 g

usługach

I

PRZYJMIJ w dzlertawę powarsztat
na
mieszczenia
~amoc hodowy, tel. 53-65-18
3898 g

NOWY motocykl .. CZ"
„ 4009 "
Oferty
s przedam.
_ _ _ _ _ _ _ _ _3_9_4_0-g Biu ro Ogłoszeń , P lo trkow
96.
a
MEBLE nowe, s a r e tak:!:e
inne artykuły wypo sa że nia „PEUGEOTA - 504" (1971)
sku- s tan dobry
mie szkań s przedaje - sprzedam
puje sklep, Wólczańska 4, Nowotki 111 m. 11, po 16.
3794•g
Lan ge .
3938 li

__k_o_ż_u_ch--d-a~m-- BURDY, Freundin
-SP_R_Z_E_D_A_M
ski długi turecki rozm. s2 . tel. 7oo-4o.
Łanowa 6 m 1 Od godz. 19.
4153-g

szeń,

s prze-

przyjsałaty sprzedam mę zamów ien ia. Teresy 31.

ATRAKCY.JNĄ odzlet pokrajowego, zachodzenia
granicznego kupisz: - sprzePIANINO sprzedam, t el. da sz. Wólczańska 4, Urba383-54.
3279-g
niak.
l t
SPRZEDAM
17.CZen ę a 11.UOD, kit pszczeli. Pstrowfoksteriery , tel. 58-33-BS.
4180-ft
skiego 18, Bors.

Wynajmiemy lokal na cele
biurowe w centrum Łodzi.

„OPLA comodore"
dam. TeL 1~-28-77.

DWUPOKOlOl'VE z wygodami , tel efon, 50 m, cenOferty
trum na większe.
01łoszeń,
Biuro
„ł057",
Piotrkowska es

Dro11em11 Koladaa

ZVGMUNTOWI
MALAWSKIEMU
powodu

"I

O .J CA
1kładają

KIEROWNICTWO I ZESPOŁ
TEATRU NOWEGO

Koledze

ANDRZEJOWI
SUROWłECKłEMU
serdeczne wyrazy wsp6lczucta
rci

"I

powodu

śmie

OSCA

akład'aj ą :

DYREKCJA, POP PZPR oraz KOLE7A "Kl I KOLEDZY z CENTRALI SURO W COW WŁOKIENNICZYCH i SKORZANYCR w ŁODZI

==

W4CW!iW&ata!

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu
19 lutego br. zmarl nagli' nasz wieloletni pra·
cownik, dro~i
KOLEG A

JERZY BANASZKIEVl/1-CZ
Rodziule

wsp61czucla

Wy razy serdecznego
ZmarJego składaJlł:

DYREKC.JA oraz KOLEŻANKI I
LEDZY s PRIMBRol, ŁODŻ.

KO·

Koledze

RYSZARDOWI
wyrazv

BLEWĄZCE

współczucia

gł ę bo k iego

z

po wo :l u

śmierci

MAT KI
1kładaja

DYREKCJA, KOLEŻANKI I KOLEDZY
z BIURA PROJEKTOW BUDOWNICTWA WlEJSKIEGO w ŁODZI.

NIEMIECKI - n a u ka m ów!e ni a, tłuma c z eni a 579-25
Lewa ndow sk i.
3-062 g

M- 2 ANGIELSKI. Malach owslne·
KUPIF; - wyna jtru:
M-3 lub M-4 blokL t elefon go 62 m gr Socha.
Dz iel n ica Gó rna. S r ó dm ie3447 I!
ścle. Polesie. Oferty .,3921"
Biuro Ogłosze 1\. P io trkowprac ownika
SPRZEDAM „Syrenę 105L" ska 98
ZATRUDNIĘ
w
m alże ilstwo)
(ch ętn ie
(1980), Widzew, Bartoka 55
r olny m
3898-g KUPIĘ - wynajmę miesz- gos pod a rstwie
m . 159,
w.
zape
Mieszkanie
.
ma
er
f
kanie 1-3-pokojowe. K on„NYSĘ N 59" do remontu kretne propozycje.
Oferty nlone. Tel. 479-80.
4048 g
sprzerlam. Burtowa 15 wie - „3942"
O gło sz e ń,
Biuro
• 3981-g P lotrko wska 96
czorem.
ZA.TRUDNIĘ wysoko k wa„VW PASSAT'' (1977) sprze- ZDECYJJOWANIE M-3 ku· fiko w anych toka rzy. Zgier Ofertv „ 4072" Biuro ska 188, 56-8~-ff w ieczo r em .
plę .
dam, tel. 56-00-97.
4193 li
4024-g Ogło szeń, Plotrkowslta 91!-

w1p6łczucla

1lębokte10

wyra1:v
lmiercl

r.,

Dni a 24 lutego 1!82

zmarł

po

c l ~ t. kle j

chorobie

TADEUSZ BANASZCZAK
' dłuKol e tni
W y ru:v

dają

pracow nik Sp -n i l ow. Aparatur y
Elektrot echniczne j ,.Pokó t".
współczucia

KOl,EŻANKI

Rodzinie Z m arlego

skła

KOLEDZY ze SP·NI
lNW. APAR AT U R Y EL EKTROTE CHNI·
CZNEJ „POK0J" w ŁODZI
i

„„„„„„„...„„„„„„.,.amn:,
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ZACHĘTA

Spotkanie

W trosce o ludzi schorowanych i w

w UM Łodzi

tódzkiej ZBP

jachtu „Retman III'' w
pierwszych
2-osobowych regatach
przez Atlantyk, programem harcerskiego wychowania wodnego oraz
przyjęli regulamin harcerskiej odznaki honorowej „Za zasługi dla
Chorągwi Łódzkiej ZHP".
·w trakcie posiedze·nia rezygnację
z funkcji komendanta
Chorągwi
złożył hm PL Henryk Baliński,
motywując swą decyzję niemo:bnośclą właściwego
pełnienia dwóch
odpowiedzialnych i czasochłonnych
funkcji: komendanta
Chorągwi i
I zastępcy
naezelnika
dzielnicy
Łódź-Polesie. Rada przyjęła rezygnację.
Nastę,pn!e

związku

w

ntka ZHP - hm

Odczytał on list
podziękowaniem
BaFńskiego oraz

dzie, by funkc j ę

Imieniu

zastępc:a

władz

naczel-

l~psze

jest

Niedawno dowiedz,iellśmy s!ę, że że się z tym faktem
pogodzić,
wśród .hodowli drob:u.
Na
które się !!dyby nie pewien drobiazg.
teraz likwiduje trafiają się fermy naradzie w szacownym 1<ronie ujajczarskie. Pod nóż idą 4-miesięcz słyszałem. że teraz będziemy mu. ne lechorny - kury na których sieli s'.ę przesta-wić na małe stada,
prawie nie ma mięsa, l!dYŻ odmia- gdyż gigantomania i tu nam nie
na ta nie po to została p:eczoło· wyszła. Tak więc paprzez koła gowicie wyhodowana. Są to tyoow„ sPOd_vń wieiskich rozprowadza s ię
nioski i jal;:o takie zdają egza · wśród eospodarzv spare ilości pismin. Tymczasem wedrują 01a• na kląt tzw. iednodniówek. Któryś z
stoły , budząc zapewne ulY.J-lewan1e dyskutantów zapvhł. czy n:e nalebiesiadników nad kurzym, a i wła żałoby rolnikom sprzedać tych kur
snym losem.
z fermy, iuż odhodowanych i go·towych. Tak!e małe zan!m vrośnii>
Zjawisko takle w;rwołu_ie brak zie przecież nielicho. Niestety. odpasz drobiarskich i należałoby mo- powiedzi n ie było„.
(PW)

•

cc

ni

W ub, roku osądzono I skazano
18ł osoby winne przestępstw natury
spekulacyjne.I. Wobec 113 orzeczono
kary pozbawienia wolnośnl I grzvw·
ny . Trzeba zaznaczyć, it choć nte
było
szumnych proces6w Judzi pa
rajac:vch -śię spekulacja. to jednak
zaostrzono sankcje \vohec nleuczcl
wvch handlarzy I łudzi wykorzv
stujacych trudn& sytuacje rvnkow>.
Dominują
represje ekonomiczne. W
styczniu br. nashp!ł wzrost ilości
spraw o st>ekulacJę. Osa<'zonn I skar.ano 38 rniób. Zwiększyła się Ilość
wvroków uwierających karę po,!!awlenla wolności.

Jej

wlceprezy.
dent
Lech Krowiranda, zalecił
organom milicji, prokuratury I
sądownictwu
zaostrzenie represyjnuści
w
stosunku do soekulantów
Wnioski dotvczace nowelizacji niektórych przepis6w w tym zakresie
przedstawione będą Centralne.I
Ko·
misji
Antysnekulacyjnej. Jest
to
sprawa l>ardzo nilna. gdyi. trudno O·
przeć się watnliwośclom, czv złago
dzenie nlektlirych dotegliw.ośri stanu wojennego znowu nie ośmieli
spekulantów.
cją.

przewodniczący,
Łodzi

Ostatnio

znaczny spadek
7gloszeń
rlo grupy lnterwencYjpej
R6wnlet łó„zkle kolei:la miały w dzlałajacej w Łodzi
przy WKK<;
ub. roku wiele nracy z nowodu ro Przypominamy. 7-e w godzinach 10-16
snaceJ lh'7.bv
wykroczeil 1n•kula pod nr teL 625-łł przyjmowane 11
cvjnvch. W tv~h •prawach wi>łvnęłv wszystkie sy11:nał}' tlotvczare wvra<ł
do kolei:lów 82! wnioski. W tilerw - ków S1Jek11lacjl I dezorganizowania
szyeh dwóch mleslpcach tero ro1<u pracy handlu.
fs)
wniosków takich bvło .łut 101. Skła·
dv nrzeka,:ice w koleriach starają
się równlet zaoltrz2-e represje,

Sl'Jrt~rkamy

powa~ne

narl•1f.vclrt.

nastąpił

Jubiłe1~szowe

spotkanie

o S'lekular IP
"lknholem I nanteros•ml.
Wzrnsł•
Dz:ś o godz. 14 w
„pała<.yku"
tlo~ć
ojaw'11onvrb
"nmow„r,h m•·
rągwi powierzyła hm PL Krzy- eazvnów towarów. Wiele nle„rawl
przy ul. Piotrkowskiej 262 odbę
sztofowi Piotrowiczowi. W jawn~m dłown~cł oh~erw11Je s;e w <'7-lah dzie
się spatkanie
z <>kazti 25
głosowaniu przy
2 głosach nla„h nłekt6rvch a~1uu•vJnvr„ 1n\t::t1ł rocznicy oowstania ZMS, l:IIW i
N='
wP11;"l1'\vrl1 KMW. zorganizowa·ne .:>rzez Z 1rząrl
wstrzymujących się dh KTzy- '!aA;tTo"t'>młc7.ll„,„..,_
"'i\„lcl •wóbnją r6wnle:t Łódzki
ZSMP i dz.iałającą
sztof Piotrowicz
pr;r.y
wybrany_ został nrz"r17lahr'11
•Tlekulowal: nowożeńcy.
nim Kom'.się Historvczną.
dwunastym z: kolei komendantem
Proi::ram spotkania
Chorągwi Łódzkiej. Nowy kom€nprzew1d:l)e
Mimo nasilonej renresvjrt11«c1. zfa.
dant ma lat 40. W czasie 22-let·niej wiska soeknlacjl sa nadal r>ows•ech· m. in. wvgłoszenie referatów i kone.
Oka„uje
sle.
Iż
k•rv sa clacle munikatów o dorobku ZMS i ZMW.
służby instruktorskiej pełnił
w
mało tloleitlłwe.
Nie w••ystkłe a także zapoznanie . zebranych z
związku
wiele odpowiedzialnych zbyt
nrzenisv nadh.la 7.lł r.orn h:trtl?le.I nową formuła
działania Kom1•ii
funkcji. Jest członkiem Prezydium ttTn?:mair.nn._ mt d7tałani::l.m\ "T7.estęn
Centralnej Komisji Instruktorskiej c7.yml. Wzitlęd... nrocelluralne oen Histor_y cznei ZŁ ZSMP. Będzie ~eż
i wsoomnienia
oraz Rady i Komendy
Chorągwi nlc7ają stosow:<nle trybu dor.-1:'1eP'n czas na dyskrusję
(im)
wohP.c
snekulantów.
Obn!Za
Mrhkiei ZHP.
to osob!ste.
Serdeczne podziękowania dotych- S7,vhko~ć stosowania represji, • tvm
samvm
warto~ć itdabń nrofllaktyczczasowemu l gratulacje
nowemu nvch. Snołeczełlstwo Dl'agnle
tJsłvs•eć
komenda1Dtowi złożył
J. Niewia- lnfor-mac.le o surowvch k•rach 1todomski.
sl'.\wanych wobec 1ne1rulant6w.
?Włuzcn

jeśli

łd•!e

1

posiedzenia
„Złotym
za Zasługi dla ZHP" uhoPL PiotT GTzązek, norowa n.., hm PL Henr11ka Cieplunaczelnika ZHP z chę a ,.Krzyżami za Zasługi dla
dla dh Henrvka 7.HP" odznaczono hm And1·zeja Mazaproponował Ra- forkt1 i organizatoraIreneusza
kcmendanta Cho- Szczepaniaka.
(jm)

wystąpił

Małe

Jak nas nolnformowAI "r•eflstawł·
ciel
l'rokuratury Wojew6dzkie,, w
ub. roku dominowały snrawv ilotv.
cuce drobnvl'h nnestP.ustw snekula·
cy_lnych.
OstshJ,111
coraz neścle.I

Z udziałem zaproszonych gości, m. Im.
przewodniczące-20
Ł6dzkiej Rady Przyjaciół Harcerstwa, prezydenta Lodzi
"
Józefa Niewiadomskiego i sekretarza KL PZPR KonTada
J'.anio, odbyło się wczoraj posiedzenie Rady Chorągwi Lódzkiej
ZHP im. Bohaterskich Dzieci Polskich.

rągwianego

uregulowania - przede wszystkim
odpowiednia kadra . w
tych placówkach. Za mało jest lekarzy i
pielęgniarek
w
domach pomot.y
społecznej. Bywa i tak, że jak
to ma miejsce w Domu Rencisty
„Włókniarz" przy ul. Krzemieniec:·
do okulisty trzeba wozić
nej i domach rencistów, w któ- klej rych przebywają ludzie
potrzebu- jego pensjonariuszy ... karetką.poguto
jący szczególnej opieki.
wia, gdyż nie udało się zapewni<'
Stwierdzono również, że. spo?- choćby raz w tygodniu wizyty spedzielczość mieszkaniowa zooow1ą cjalisty w
tej placówce.
zała się przekazać do użytku w tej
Osobny
problem, to odpłatno:ić
5-lątce cztery domy „Złotej Jesieni" dla rencistów i emerytów (446 w tych placówkach. Jest ona niemieszkań dla 850 osób). Na wol- zbyt wysoka, a po renty i emeryne miejsca w domach pomocy s~o tury zgłaszają się rodziny pensjołecznej czeka 480 mieszkańców Lo- nariuszy i do tego, niestety, ogradzi i woj. miejskiego
łódzkiego, niczają si~ często ich kontakty.
zaś w domach rencistów 200.
Z innych spraw wymagających
(j. kr.)

W Łodzi I województwie miejskim łódzkim według ostatnich danych demograficznych żyje 1.127.816 mieszkańców,
Mieszkańcy powyżej 65 lat stanowią 11,7 proc., tj. 132.518
osób.

M. Piotrowicz nowvm komendantem

Członkowie Rady zapozna.ni zo1tali z in.formacją o udziale cho-

wieku

-co wvkazala lustracia radnvch

Sytuacja
społecmo-polityczna I
tosPodarcza w wojewód2_twie miejekim ł.óda:kim była tematem wczo1:.ii.jgzego, cotygodn-iow~o
spotkania kadry kierowniczej -w Urzę
dzie Miasta. Obradom przewodniPosiadamy 19 domów
pomocy
czył prezydent Łodzi
JÓZEF społecznej i 5 domów rencistów.
NIEWIADOMSKI, a udział w aim Ostatnio radni RN m. Lodzi z KJ·
wzięli m. in. pełnomocnik
KOK, misji Pomocy Społecznej dokonali
członek WRON - płk KAZIMIERZ lustracji kilku tych placówek, w
GARBACIK oraz wiceprezydenci. których przebywają ludzie schorowani i w podeszłym wieku. ChoW marcu - jak . stwierdził
J. dziło o to, żeby stwierdzić,
jalt
Niewiadomski - zapowiada się ko- wygląda opieka nad pensjonariurzystn•i elsza sytuacja zaopatrzenio- szami domów pomocy społecznej i
wa w podstawowe artykuły spo- domów rencistów. Czy zapewniono
żywcze. Przewiduje się pełne Poim spokojną egzystencję?
krycie potrzeb reglamentacyjnych
Co się okazało? Otóż
jak
społeczeństwa, od dawna
też nie
stwierdzają radni nie wszędzie
było tak wysokich (na 16 dni) zauczyniono wszystko, żeby stworzyc
pasów mąki w łódzkich
piekar- im znośne
warunki pobytu w tyeh
niach. Podjęto więc działania, by
placówkach. I tak np. Dom PoupeW111ić
wszędzie gdzie
tylko mocy Społecznej
przy ul. WróbmożHwe ciągłość sprzedaży pieczywymaga
natychmiast
wa, chociaż nie zawsze będzie to lewskiego
i>ieczyWo żytnie, Zmieni się także kapitalnego remontu, · gdyż stary
budynek
zagraża
bezpieczeństwu
struktura dostaw mięsa i wędlin
Po prostu lepsze l(atunlti przemysł przeciwpożarowemu. Podobnie Jest
przy
ul.
Hutora.
Tu
mieszkańcy
mięsny będzie odkładał na święta
Dom~ Pomocy Społecznej
mliją
:wie1kaillocne.
być
w IV kwartale tego roku
do
budynkow
Władzom miasta znane sa trud· przekwaterowru;ii
ności występujące
w ko~~tacb u- OHP przy ul. Lodowej, które bę
trzymania rodzin. Prezydent pole- dą ~ przekazane na potrzeby opiecił
dyrektorom
orzeds1ęb · <>rstw ki społecznej. Remont i moderniszczel(ółowe baczenie na l!.itY ołac . zacja obiektów przy ul. Hutora poChodzi bowiem o to. bv z powodu trwają dosyć długo.
Przy ul. Paradnej radni zastali
braku surowców w niektórych zakładach J)racy, rażąco '1ie spadaJy w czasie lustracji dobry stan tezarobki. W takich wypadkad1 na- chniczny Domu Pomocy Społecznej,
leży nawet wypłacać
oracowni . ale w jego filii przy ul. Kosyniekom zaliczki. które odpracow:vwa· rów Gdyńskich 20 warunki są
ne będa w korzystnej sytuacli su- opłakane. Budynek wymaga moderrowoowej, J. Niewiadomski po•n- nizacji, lecz nie wiadomo, czy w
formował także, iż ostatnio w ?l<RD ogóle się ona opłaca. Natomiast
I CSRS przebywały delegacie !'E· nie miano zastrzeżeń podczas wisortu przemysłu chemicznego I lek- zytacji do stanu technicznego bukiego oraz „Textilimpexu" z ofer- dynków m. in. przy ul. Ciołkow
ta
'POdeimowa111ia
produkcji na skiego 2, Podgórnej 6, Narut_owicza 114 (gdzie potrzebny jest tylrzecz tych krajów w zakładach na- ko drobny remont
bieżący) oraz
llZeł(o wojew6dztwa.
W tym sa- w żabiczkach.
mym celu
przebyWała w wojeW ubiegłym roku został przekawódz.bw-! e miejskim łódzkim delega- zany do użytku (po adaptacji) budynek Domu
Pomocy Spółec:znej
cja 1 ZSRR.
przy ul. Róży Luksemburg LO,
J. Niewiadomski
poinformował gdzie także mieści się pogotowie
Zdaniem
radnych,
także, Iż od 15 marca br. powsta- opiekuńcze.
trzeba
uczynić
wszystko,
:!:eby
1tle w Urzędzie Miasta nowy wy- przyspieszyć remonty i modernidział - przemysłu i usług.
(ms) zację w domach pomocy spolecz-

Chorągwi

podeszłym

Podczas

Krzyżem

dząc,

~e

najwyższy

już

czas
przvwrócić dobre handlowe 0011czaje, które znlknelv w cl11on ub leg!•1ch
kttkunastu
mtes!ęcv
Czyżby bezpowrotnie?
(s)

Postól „na nlby"

i

~

~

'<
~
i

Takle

właśnie
bvłv
1'oste.A.,.en~a

~,c.,.ora.JaT.f!ł!n
,,..łp.-

~omis't

„n W"'1"'

'konl<b•z.le

Wniew6fł7.„
„Ą

tc=,..e'k:uJa.

Dyiury rodnych
Dz iś
w godz.
nrzyjmować będa

15-18 intPres:mtów
członkowie prezvdzielnicowych rad
narodo·

t'lló""
wvch.
W Urzędzie Miasta (ul. Piotrkowska 104) dvtur oelnlć będ7le czło
nek Prezvdlum RN m. Łodzi ·Janus~ Boniński,

Niezwykle miłymi i pożądanymi
gośćmi w naszych bibliotekach publicznych są czytelnicy najmłodsi
Bardzo też pożyteczny, a i potrzebny, był ogłoszony przez Wydział
Kultury i Sztuki UML, l\iiej~ką
Bibliotekę Publiczną im. L.
\rVaryńskiego draz Komendę Chorągwi
Lódzkiej ZHP
Wydział Zuchów
konkurs pt. „Zdobywamy sprawność przyjaciela książki".
Jego
organizatorom chodziło o
to, ażeby zdobyć materiały, świad
czące o gustach czytelników w wieku od 7 do 10 lat, o zapoznanie

W slerlzlhach MS'li<'?!Pl!ólnvch urze"ów t'l1ielnicowych dvżurnwać hed"':
• Bałut" - członek Prez. DRN.
Korzt1ata1ąc11
taksówek lo-1~
Stanlsl:tw Paszak,
dzia nte zdq:!:ytt się przvzw•Jczalć
• Górna - nr7ewodnicz11cy
do
postoju w
al.
Ko~cluszki
'F.1•~e„li1sz Grabowski,
'OTZP.d „Batatonem" . Od pewnego
• Polesl" - rastenca - przew. : : :.
jednak czasu :zmlknęia tam tajaźń.
A także, :!:eby młodzi czy'Kons~„..,tv Bohdanowicz,
bliczka ~ napisem „ta:rl". a na
Obrazek z jednego z wlększvch
• Srórlmie~cle przewodniczący telnicy
znaleźli okazję do dobrej
:Jej miejsce postawiono oznako- ~
sklepów spożywczych przy utlcy
i rozumnej zabawy.
wonlP prz.ustonku tramwajowego ~ DRN. 'J'adensz Lewan<lowskl,
Piotrkowskiej .
• ,~Tlrlzeu.r - członE>k PrPz. DRN.
W konkursie ucz~stniczy!y bibiioz dużą strzalka 1>klerowaną
w ~
- Czy ten ser jest miękki, czy
lml
st-rone ul A ndrze1a St-ruaa I n<:l- 't
twardy?
pyta
ek1pedlentkę
teki
wszy stkich
dzielnic
Ł,odzi.
pl.• em • „Postój ta:rl WO m" .
,>,;
klient.
Zgierza, Pabianic i biblioteki
z
7'11mczasem jak siP zdqt11- ~
- Aniu, czy ten ser je&t twar.
I
dalszych
rejonów.
Hśm11
zorientować
stta prz11- ~
dy, czy miękki? pytanie tym
Pierwszy
etap
konkursu
był
zwt1cw1•nta znrówno
taksówka - ~
razem ekspedientka kieruje
do
łatwiejszy. Polegał on na udzierrn 1ak t !eh kt!entów jest tnk ~
koleżanki za tadą
Istnieją
svtuacje,
w
których
zdro
laniu
odnowiedz.i
na
pytania
dotyrlut"
.
te
stl!l.e
ust'lwla1a
ste
tam
Wzruazenie ramionami .
wie - a bywa, że
życie ludzkie
kofelkl tudzl
czek111acvch
no ~ - zależy do zdarzeń Iprr.v!ladl<owvch,
- A czy te cukierki są twarrle.
czące lektur oraz na wyko11aniu
tal<- -• ówke, a ndu Ich nie ma. !
czy nadziewane? klient
jest
jakichś informacji, czyjejś nomorv Pracy ?:leconej przez bibliotekarza
l<-otel
ustawia1a się w rzerlz!" ~
nieustępliwy .
Tak
może zdarzyć się na orzvkład Sprawdzano,
co
dzieci
czyt'.lją,
ł.rrl<-~ówkl 7'11k ivl"r. nosto1u nlbu ~
- Aniu, czy te cukierki
w gdzie można kupić
lub wypoży „
nie ma . ate w111§clwle 1est.
;>< wówczas, gdy medycyna staje
twarde, czy nadziewane?
obliczu niewiadomej, wobec własnej czyć książkę, jak należy obchodzić
wzruszenie ramionami.
W"daje nnm ste. że w tej su-,~ niemocy.
.
.
.
tuac11
w!adze
1mm11nlkacu1n"
Kiedy w sktepach apotywczucli
W jednvm z łódzkich szpitali, na się z nią. Etap ten byl rownież
mlasttt
wlnn11
nznać
wolP.
snote'>"tll giównle puste pótkl, ktlencl
oddziale
lntensvwnej
terapii,
let.v
sprawdzianem
zastosowania
w
~zeń•ł.wa I form„tnle ~rrtwlerdzlt'
leupowatl wszystko „jak tec!" I
21-letnla dziewczyna chora na PO· praktyce tych wiadomości,
które
I tak przez ·'"oleczeństwo za„Ikt taklcli „17tuplch" 'P11tań nie
wat.na
i
rzadką
chorobę krwi
- młodzi czytelnicy zdobywają w bitwierdzony postój.
_ (s)
~adawat . Teraz. qdy w
tvch saporftrię.
PTzyc7.vna
wvstępowanla bllotece na lekcjach bibliotecznych,
.,.,„ch sktepach svtuacja zmlenlht
choroby
nie
Jest
lekarzom
znana.
zebraniach aktywu, dyżurach biblios ię , a
I cen11 znacznie vodskostawia to pod znakiem zaovtania
rzvtu. ktlencl muszą
prostu
skutec„nośt terapii. Młodej student•e tecznych itd.
"'ledzleć co kumi;ą
Tymczasem
l!:rozt śmiert.
Natomiast od uczestników dru•o wlękuo~cl tódzJsich pt111'ÓWPI<
Onegdaj skradziono w
Ktol<0Jwlek spośród naszych Czy- giego etapu )l:onkursu wymagano
'>.!lndlowvch personel nf.e bard~o
~ ~towa ,.Sl/rene l05L'' r..DG 1700
telnlków zetknął stę z tą choroba, plastycznego przedstawienia po~taci
ieszcze przestaw!t Blę no proce
Kto wie o tosach tego samocho - ~ ldokolwlek
coś wte na ten
temat. ludzkich czy zwierzęcych
bow nowej .~11tuacjL
rlu
Stad takle.
ł?roszont1 jest o
s11qnal do- tt.
bądt
d:vsoonnle s1<utec7.nvm le'<lem haterów książek.
Realizowane_ to
fale nrzt1toczona wutej, si1t„11.c1e
'l<T1blttsze1 1ednostkl Mlt!c:ll Obu- ~ - pros•ony
fest
o
kontakt
7. ro1ht
b
ł
f
zwracamu na to
•Mtelsklej, tub pod nr tel . 758-66 ::i; na chorej. Prosimy dzwonić uwaqę ,
s1tel. Y o w ormie rysunków, wycina(ksp) nek, kukiełek, lepianek. Jako ma~:lllł,l~~~~"°~~~~~~l'-'t':~~~~~~""=.~~~ 51-82-97,

Gdzie te handlowe
obyczaje?

z
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I DZIENNIK LóDZKI nr 8 (10002)

i

~'<rad7:iono ,,Syrenę" ~

Łodzi

WAŻNE TELEFONY
Informacja PKO
731·82
Informacja o usługach
398 10
Informacje PKS:
lt',
Dworzee Centralny
265-96
?<: Dworzec Północny
747·20
~ Informacja telefoniczna
93
, Komenda Wojewódzka MO
677-22. Z92· 22
Poi;otowle ciepłownicze
253-U
Pogotowie drogowe:
„Polmo?.byt'"
409-32
~ Pogotowie energetyczne:
?<.
Rejon Lódź· Północ 334-31, 609-3!
?:: Rejon t.ódż· Południe
334·28
'l
Rejon Pablaniee
37-10
~<
Rejon 'lg! er7
15-34- ł2
>~
Rejon oświetlenia ulic
881 -15
'~ r>ogotowle gazowe
395-35
::i; PogotoWie MO
97
~ Pogotowie Ratunkowe
99
>< ·Pomoc drogowa PZMot.
1<
52-81-1 O, 706 27
~ Sirat Potarna
98, 651·11
~
795-55, 257 .57

i

si'Dzikim
l>1N - zachodzie"
,.Siedmiogrodzianie
rum. od

''<<

IELEFON ZAUFANIA
337.37
czynny w godz. 15-7 rano. W
>c
dni wolne od pracR_ cab dobę.
?t
Dla kobiet z ciążą problemowa
""740·33 - czynny w godz. 12-22
h
tylko
w
dni
pow•zednie.

'<

~~ WIELKI

,.D1.iewczyna

~
~~

,c
~

;~

'<
'<

~
>c.,

~

,~

'<

~
>c

}

~

~
~

TEATRY
godz. 18.30
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(Pabianicka
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62).

Okulistyka
Szpital
Jonschera (MUlonowa 14).

Cht r ur~ł~
\ l ::.? 1 vn tł ologt:i
c l ęca
- Instytut Pediatrii

na 38/50)

„Miłość cl wszyst-
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Szpital im. Barlickiego (Kop22).
Tok•vkologia - ln«tytu1 Medy
cvnv PracY <Teresy Rl
Weneroloi>:I&
Przychodnb
Dermaw\oi:(lczna (Zakatna Hl

ko wybaczy"
poi. od lat 12
godz. 10, 12, 14, 16, 18
\l:-011\
_ Mlln~ć cl Whr.ystko
w •1 „_„. v" poi
O<'! lat 12 'godz
10. 12 15. 14 30 17. 19 15
<'RZ'E I 'li OSNIE
„Old Sure
hand"
RFN-Jug·
b.o
godz
10 12 14. 16. 18.
Wf,()!( NIARZ - Muzyczni !<lole
mlodzleżv
- „Narodziny gw!azdy" USA od lat 15 godz. 10,
12.15, 14.30, 16.45, 19
„ ~
<;f
Spn.:1r ia I pnvgo
da na ekranie - . Człowiek kianu" USA od lat 18 godz. 10,
12 14. 16. 18
WISł A
NiemP kino"
USA
od lat 15 godz. 10, 12, 15, 17, 19.

cińskiego

WO.JEWOllZKA STACJA
POC'HITOWIA RATllNKOWF.(;0
Łódż, ul
Slen1<\PW\cui JC!7
tel 99

'i

OGOLNOt f'lllZKI
!<
PUNKT INFORMACY.JNV
,~
dot:vc rncv
pracy
placowek ~
<łużbv
zr. rowia
czynny „al e ~
rlobe we w>zystkle dni tyl(odnia 1<:
l<'L ~15 19
~<

&
.>!;

,'

Gór-n ·

f . ~rvngo\w•b
S1 nit1l
Pirogowa (Wólczańska 195).

KINA
~ :!Al.TYK - „Przeminęło z wla~
~~e~;· USA od lat 12 godz 10.

~

Parzeczew:

Chirurgia urazowa - Szpital Im
Jonschera (Milionowa 14).

,,,,

"
~~

-ru~r~:~.a g~~:c~~.~(,

- Szpital Im Kopernika (Pabla
nicka 62); Polesie - Szoital Im
Piro-:owa (Wólczań~ka 19!'); Sród·
m i eście
- S7.oltal Im Pa steuu
(Wl~nry 19);
Wlrlzew
Szpital
im. Pasteura (Wlv,ury 19).

codziennie od godz. 9
,. !5.30 (kasa do 15)
~ PALMIARNIA
Codziennie
~
(oprórz poniedziałków) od godz.
~~
IO do 17.

'<

_

DYZURY SZPlTALl
Chirurgia ogólna
Bałuty·
Szpital
Im Marchlewskleilo
codzlennle. dla Przychodni Re1o·
nowych nr 4, 6 8. 9 \O, ZRie11
ul. Dub<,l• 17. Szpital K!lmcz n'
im
Barlickiego
codzte:i
nie dła Przyrhod.-.1
Rejonowe l
M
7, Szpila! Im. SkłodOW'lkle '
Curie codliennle dla P"Z'V·
chodni Re1onowvch nr !, 2. 3, 5
Zgierz ul. Pa rzeczewska 35. S1pi
tal im. MarchleW'<kiel(o c ~·
dziennie - Zl(l<>rz. ul Dubois ;7
miasto I gmina Zl(lerz. 01or1<6v·

~

~ lW AN OWO -

USA

Pabianice
Armil Czerwo
Sad o·
nej 7,
Konstantynów
Armii
wa 10. ozorków
pL
Ło
Czerwonej 17. Głowno
wicka 38,
Aleksandrów - KOŚ·
ciuszki 10

~ WŁOKIFNNTCTWA
(Plotrkow>~
ska 282) - nieczynne
~ \'([ASTA ŁODZI (Ogrodowa 15) :i; (Odz 11-15
~ s~Te~~~nn~Wieckowsklego 36)
~ POLSKIEJ WOJSKOWEJ SŁUŻ·
~
BY ZDROWfA (Żcl!gowskic g o 7)
"-' godz. IO-!~
)~ MlASTA
ZGrERZA (Zgierz. Dą
~ bro\\·sk!ego 21) godz. 10-15

~

reklamy"

APTEKI
Mickiewicza 20. Piotrkowska 67
OUmpljska Ba,
Niclarniana 15
Dąbrowskiego 89. Lutomierska !46

MUZEA
RUCHU
REWOLU.
CYJNEGO
(Gdańska
13)
goGfz. 11-17
ODDZIAŁ RADOGOSZCZ (Zgierska 147) - l(odz 9-16
ARCHEOLOGICZNE i ETNOGRA·
FICZNE (pl Wolności 14)
t?odz 11-18
BIOLOGU
EWOLUCYJNEJ
UL
~~_:;~
Sienkiewicza)
godz

i

I
'

„Gangsterzy szos" kanad. od
15 godz 17, 19
-;1l.1 usz
nlet·~ynne
POLF.SIE - ,.Przyo;ody Ali Bab~
1 40 rozbójników" radz.-ind. od
lat 12 godz. 16.30, 19

'< BISTORU

;~
le

z

od lat 18 godz. 16.30. 18
ENERGETYK - nieczynne
•1nNIF.łł
nteC"1vnne

„Hrabinat•
POWSZECHNY - godz. 18.30
„Igraszki z diabłem"
JARACZA - nieczynny
MAŁA SCENA - godz. 18.30
„Elektra. mo.1a miłość"
7.15 - godz. 19.15 „Fachowcy"
NOWY - godz. 19 „ Wachlarz"
MAŁA SALA - godz . 19 „Cza·
ro\vna noc". „Karo]"
MUZYCZNY godz. 11 „Kopciuszek"
ARLEKIN
- godz. 17.30 „Gulgnol w tarapatach"
t>INOKIO - nieczynny
FILHARMONIA (Narutowicza 20)
godz. 17, 18.30 - Jazz w filharmonil - Hanna Banaszak

~

>

12 godz. 16, 18
~
SWIT - „LawJna" USA od lat >
)~
19
1
5
T ~ Ti~dz.:. .~i::~;ka króla wszech - ~
mórz"
czes b.o. godz . 15„)0; ~

'c

~
>~
}

na
lat

>

~

fK~K~-<"~KKk'KK~~K~~~KKKK-<"~KKK~~~K~~K~

I ROZUMNA
terial wykorzystano: papier, kred- do książek Aliny i Czesława Cto11ki, farby, a także plastelinę, szy-- tki ewiczów, do „Awantury o Baszki, makówki, włóczkę itd.
się"
Makuszyńskiego.
Z konkursu wynika, że najbarSmiało
można
stwierdzić.
że
dziej ulubionymi
książkami
::lla konkurs
„Zdobywamy sprawoosć
dzieci najmłodszych są wszystkie pl"Zyjaciela książki" przyniósł koutwory Jana Brzechwy,
książki
rzy~ci 'Zarówno jego organizatorom,
Szelburg-Zarembiny, „Przygody Ko- jak i uczestnikom. Tak więc słu
ziołka Matołka" Makuszyńskiego i sznie
chyba
określiłem
go
na
Walentowicza i naturalnie utw•;ry wstępie jako zabawę dobrą i roMarii Konopnickiej . Natomiast 10- zumną.
letnie już dzieci chętnie sięgają
Opr.: M. J AGOSZEWSKI

G
b
~~ą~1~6:;::e';~~!~::i~:::{~~~~~y~ „ odziny nadUcz owe'' pod kioski.em

Ktokolwiek wie .•.•

«

- „Glina czy łajdak"
fr. od lat 18
godz. 9, 17, 19,
„ Ml-Ody Frankenstein" USA od
lat 15 godz, Il, 13, 15
STU 010 ·- „Rzeczpospolita bab
ska" pol. b.o. godz . 15; „Barba
ra Radziwiłłówna" pal. b.o. godz 17, 19
..;TY 1 OV\<.
Mlstrwwie kina
światowego:
Sidney
Pollack :
,. Trzy dni Kondora" USA O<i
od lat 18 godz. 15; Wieczór pre·
mier - „ Wieniec Petr!"
ju~
od lat 15 godz . 17; „Vabank' '
pot. od lat Hl godz 19
OKA - „Cena strachu"
USA
od lat 15 godz , 8.30, Il, 15. 17.
19; „Jeździec bez głowy'" radz
godz. 13
DK!\1 - ,.Wciąż o miłości"
fr
od lat 15 godz. 17, 19
GDYNIA
Kino non stop
_
od godz 10 -21; „Piraci XX wieku" radz. od lat 12
HALKA - „Ciemne słońce" czes
od lat 15 godz. 14.30, 16.45. 19
MŁODA GWARDIA „Asy prze.
stworzy" ang . od lat 15 godz
10. 12. 16. 18, „Błęl<ltna płetwa"
au str . b.o l'(odz 14
MUZA - „Bl!skle spotkania trze·
clego stopnia" USA od
lal
12 l(Odz. IS 30, 18
MAJA - „Tabor wędruje do
n ieba•• radz . od lat 15 godz. 15;
,.Corleone" włos od lat 18 godz
17. 19
POKOJ - ,.Książę I żebrak'" panam. od lat 12 godz. 15; ,.Ml·
łość w deszczu" fr, od lat 15
l(odz . 1715. 19
R~~A od- i,;i;u~~c~~:. ż1~~a;·2, 14.
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/
Czuwające noeą na ulicach miasta
Jeden z żołnierzy postanowił wresz.
patrole milicyjne i wojskowe czę~to cle przerwał:
tę sprawną „akcję'".
Trąc:il więc delikatn ie łe7arego I spy.
stają się świadkami różnych dziw
nych
pr7.edsięwdęl:
niespokojnvch tal: „Co obywatel tutal robi?" 'Zaobywateli Łodzi. Niżej ooisane r.da p~· tany wychvlił
się spnd
kłosku,
nenie mnżna by u7.nać niemal
<a przetarł z kurzu
lekko iamglone
anegdotę, gdyby nie przestępczv cba
oczy I ocPniwsn svtuację. mh:ielił
rakter postępowania jel(o boh•terów . odpnwiechi do~ć 'askaku.t•rej:
„Ja,
W ponied7iałek, 15 lutego, t.nlnie nanowie żołnier1P, ora<"t'.ie uc1,cJwie,
rze ro7.po.cr.ęli obchód oatrolowv w ale że mało ml płacą. to dorabiam
rejonie Illit' 'lachndnle_f I l,lm•now Ciobie wiec7.nrami ra7em .,, kolegą".
ski go. Dochodz!la l(od 7 1na 22, ulire
zwolna pusto 57 ały, gdy nagle
do
Obaj przyłapani na gorącym uwódca patrolu dnstr7egł
nogi męt czynku i lekko rnwlanl panowie r.ocz:vzny leiacego ood kios'<iem „Ru ~tall o·'stawieni do KO MO ł.órlt Bachu". Wojskowi cicho 7.bliżvii
Tam pn sprawrlzentu doku.
,ie łut} .
do budki I 1>nez krótka chwile ob . mentów ok3lało •lę, lt. są t" 1!4 · letnl
serwowali leżącei:o . Ta.temntny je Bogdan B. I 31 letnł Jerzy P. Oby11:omość był tak nochłonłętv swoimi dwa.I s~ praenwnił<aml ZPB Im . Marczynnościami, 1~ nawet nlP •wr6~1ł chlew•'< ' ego, byli luf 1.-aranl. a naj11wa11:1 na przyglądających się
mu wtęre' czaso spę!11a,!ą właśnie
na
te>łnierzy.
.
rogu nllc
Zarho<!nt~ .I
I Lim•nowskiel(n Dotveheza• m'lrnow•li
tam
Cóż on tam czynił? Okazało się , cns
bezprodukfrwnle, aż wres>cle
Iż przez dziurę
wybita w ś~lanre wpadli na oomvsl ''' lamanh rlo kiokiosku
nasz
bohater prze,\n\nwal sku w ramach „gndzln nadliczbojedno la drugim: opakowanla nros-1 wvch".
ku do prania I kartony pełne pa
pierosów. Towary te od ra•n segre
Bogdan B. I Jerzy P. zostalt~Aresz.
gował na dwóch stosach
W kiosku towanl, a postępowanie w ich si>ra.
natcmlast uw!Jał s.ię w pocie czoła wie toczy się w trybie doraźnym,
drugi osobnik,
spełniający w tym
układzie roli: dostawcy towaru.
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