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DZIENNIK
1.óDZICI

komunikat
Na Kremlu odbyło sie we• wtorek sootkanie I sekretarza
KC PZPR, prezesa Rady Ministrów PRL, Wojciecha Jaruzelskie110 i sekretarza iieneralnego KC KPZR, przewodniczącego
Prezydium Radv Najwyższei ZSRR, Leonida Breżniewa.
Główną uwagę uczestnicy spotkania poświęcili kluczowym
problemom ro2)woju współpracy oolsko-.radziećkiej w dziedzinie
oolitvcZ'llei. l!osoodarczei. nauki. techniki i kultury oraz dalszego umacniania braterskiei przyiaźni między narodami polskim I ra-Ozieck~m. między PZPR i KPZR.
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PLENUM
CKR PZPR

Młmo

wielokrotnych wyJaśnień,
m. in. na łamach prasy, nadal sporo jest nieporozumień związanych
z czasem
pracy w poszczególnych
branżach, przedsiębiorstwach i regionach kraju. Wprowadzenie jednolitego systemu najgłośniej p<>atulują przedstawiciele administracji. Podnosi się tę kwestię również w zakładach ze stery usług.
Ciekawe, że najmniej dyskusji
i
wątpliwości związanych z czasem
pracy wysuwa się w przedsiębior
stwach produkcyjnych.
W związku z wciąż istniejącymi
dyskusjami na ten temat warto jednak przypomnieć, jalde obowiązu
ją obecnie przepisy normujące cza~
pracy w poszczególnych
działach
produkcji.
Rozporządzenie
Rady
Ministrów z 18 grudnia ub. roku
ustala iż w jednostkach nie zmilitaryzowanych czas pracy
wynosi
średnio 42 godziny tygodniowo.
W
' zakładach o ruchu ciągłym, w pracy wielozmianowej, w przedsiębior
stwach czynnych przez 6 dni roboczych ustalono, iż
zatrudnionym
można przyznawa-ć wolne ·dni od
poniedziałku do soboty. Pracownicy zatrudnieni w systemie 4-bryga-

dowym otrzymują 12 dodatkowych
dni wolnych od pracy - po 1 dniu
za każdy przepracowany w tym E>ystemie miesiąc. Osoby, których tygodniowy czas pracy wynosił śre
dnio 40 godzin zachowują to uprawnienie.
Nie
dotyczy
to
jednak
pracowników
urzędów
państ owych,
których czas pracy
wydłuża
się
do
6
dni
w tygodniu i 42 godzin. Kierownicy przedsiębiorstw upoważnlem t.a
do Odstępowania w okresie slnnu
wojennego od stosowania skról!onego czasu pracy, w razie potrzeby
W jednostkach
zmilitaryzownnych czas pracy w okresie
stanu
wojrnnego określa właściwy minister lub organy przez. niego upoważnione, albo właściwy wojewoda.
Czas pracy ustalony w trybie ustawy
o powszechnym
obowiązku
obrony PRL z 1967 r. może być
przedłużony nawet do 12 godzin 11a
dobę i do 7 dni w tygodniu.
W
(Dałt:zv cial! na str. 2)

Posłowie

W warszawie odbyło się dziś III
plenarne posiedzenie Centralnej Komisji Rewizyjnej PZPR. Obrady, które otworzył i prowadził przewodni·
czący CKR Kazimierz Morawski,
związane były z przedyskutowaniem
najbliższych zadań koml~jl, omówieniem wyników kontroli przeprowadzonych w drugim półroczu ub. r.
przez problemowe zespoły kontrol·
ne CKR, a także z określeniem tematów kontroli w najbliższych mlesiacach.
W posiedzeniu wziął udział zastęp
ca członka Biura Politycznego, sekretarz KC PZPR Włodzimierz Mokrzvszczak.
• .• _
W wielogodzinnej dyskusji nawią
zywano przede wszystkim do tych
zadań organów
rewizyjnych PZPR,
które wynikają z referatu Biura Politycznego
KC,
przedstawionego
przez I sekretarza KC - gen. armii
Wojciecha Jaruzelskiego na VII Plenum, jak równlet z uchwały plenum. W wystąpieniach uwypuklano zwłaszcza te powinności CKR I
terenowych
komisji
rewizyjnych,
które wiążą się I slużq umacnianiu
ideowej I organizacyjnej jedności
szeregów partyjnych.

. eg

w październiku

kanonizacja
o. Maksymilia,na Kolbe

od względem wielkości dostaw na rynek podstawowych
artykułów

żywnoś1'iowych

marzec nie będzie się zasad•
od dwóch minionych
Tym samym - jak
poinformowano dziennikarza PAP w
Minls~erstwle Rolnictwa I Gospodarki żywnościowej - dostawy m. in.
mięsa I wędlin, mąki,
przetworów
zbotowych, cukru, wyrobów cukierniczych, alkoholu, papierosów. za·
pewnią
pełne
pokrycie wszystkich
wydanych kart zaopatrzeniowych.
nlczo

różnił
miesięcy
br.

W marcu przemysł mięsny zapo·
wlada dostawę 112 tys. ton mięsa,
wędlin,
podrobów, konserw czyli
prawie tyle samo co w styczniu br.
oraz o 7 tys. ton mniej an!tell w
marcu ub. r. głównie na skutek
spadku produkcji drobiu, którego w

nale:tal o. Kolbe, z prośbami o kanonizację
zwróclll się do papieża
biskupi polscy 1 niemieccy.

Duże
znaczenie ma omówienie
perspektyw dalszego rozwoju kontaktów ekonomicznych między PRL
i ZSRR, spełniających szczególnie
istotną
rolę
w kształtowaniu
i
realizacji programu społeczno-gos
podarczego naszego kraju na bliż
szą i dalszą przyszłość.
Wizyta potwierdzila
ponownie
iednośc puglądnw i stanowisk Poiski i ZSRR we wszystkich zagadnieniadi mit:dzynarodowych.
Dowodem
serdecznego,
przyjaznego stO;iUOkU spolc• '"n>(\-, d r·ad<.ierkiego do Polski było gorące
powitanie oraz pożegnanie naszej
delegacji.

POŻE!GNANIE

tym miesiącu znajdzie się na rynku
tylko 17 tys. ton. W porównaniu z
marcem w ub. r. dostawy drobiu w
bm. będą o prawie 15 tys, ton mniejsze. Sytuacja taka wytworzyła się
na skutek braku dla dużych ferm
przemysłowych pasz, w skład których wch-0dzl głównie kukurydza
oraz ziarno sol sprowadzane do tej
pory z zagranicy. Wobec braku dewiz na zakup tych komponentów
p~owych dla drobiu rolnicze spół·
dzielnie produkcyjne, a także pro·
ducencl Indywidualni zmuszeni są
do likwidowania hodowli brojlerów.
Dąży się do rozwinięcia tradycyjne·
go chowu drobiu w drobnych gos·
podarstwach, jednak na efekty tych
przedsięwzięć trzeba poc:iekać, przy
czym produkcja ta mote tylko zła
godzi<: brak na rynku mięsa drobiowego, ale nie wypełni całego spadku podaty kurczaków. Na tym samym poziomie jak w . styczniu br.
kształtował' się będą w
bleżąc1J?I
miesiącu dostawy na rynek tłuszczów
zwierzęcych, w tym m. In. smalcu
wieprzowego. Handel otrzyma łącz-

szonymi przez wszystkie zaintei:e.sowane strony. a także projekt ust'l·
wy o Polskiej Akademii Nauk, pro·
jekty ustaw o instytucjach naukowych oraz o tytułach i stopniaeh
naukowych, znajdują się w różnym
stadiwn opracowania. Pierwszy
i.
tych projektów, najbardziej
zaawansowany, czeka obecnie
usciśltmie ~tanowiska rządu.

pr()jettu tl
·'!' ó
naukowych ą gotowe:
opracowane przez resort
nauki,
szkolnictw" wyższego I techniki
poddane ankietyzacji.
Odnosnie projektu usfawy o stopniach i tytułach naukowych - che.dz! jeszcze o uzgodnieme podejścia
do tej sprawy; 'resort nauki, s7kol·
nictwa wyższego i techniki proponuje bowiem nowelizację obowiqzu jącej obecnie
ustawy.
Nie jest
również gotowy ,projekt ustawy
o
PAN. Dotychczasowe prace nie iy
skały aprobaty i obecnie nowa ko·
misja kodyfikacyjna, pracująca pGd
kierunkiem
prof.
Aleksandra
ne tt:z.
Łach

(Oafozy

cią2

na str. 2)

W MOSKWIE

O godz. 17.30 czasu moskiewskiego polska delegacja partyjno-pań
stwowa z Wojciechem Jaruzelskim
N/z: Wojciech Jaruzelski i Leon id Breżni~w 11odczas sp~tkanla na na czele opuszcza swą rezydencję
CAF - Pl - TELEFOTO na Kremlu, nad którą przez
dwa
Kremlu.
dni powiewała biało-czerwona flakonsekwentnie walczyć o dokonanie : mów do_ty~z~c_ych wspólp~acy P?l~·
w stosunkach
międzynarodowych sko-radz1ecK1e3, podkreslaJąc
. 1eJ
(Oal~zv ciąg na str. 2)
zwrotu od napięcia i konfrontaCJJ do ~osi:ące znaczenie dla uz~row1eraa
pokojowego rozwiązywania
na- z;vc1~ gospodarczego PRL 1 zape~v
brzmiałych problemów międzyiraro- me!lla normalne] pracy zakladow
do•vych. do polityki odpr żenia . i przemysłowy.eh w -~olsc.c w ~a~·u'.;~
~
z, -- •i: ·~~ zd i.· "O o~sąQĄJJ. l~a"h
al~?.eJ stal)11l7a'J1
~Y tum.,1
polilycznej.
Spotkanie przebiegło w serdecz- 1 2 bm. zakończyła się oficjaina
-··••'""'
a
..... „ „ .... ; .- ~·

DZIER

flfaig zaOOwiada kontvn owanie
antypolskiej polityki USA

,,

2 bm. sekretarz Stanu USA A.
Halg 7.łożył przed Komitetem Spraw
Zagranicznych Izby Reprezentantów
obszerne oświadczenie na temat polltyki zagrani1'Znej administracji waszyngtońskiej ośwladc?en\e .Jest wyraźnym dowodem
lt administracja
jest zdecydowana utrzymać obecny,

•

c wręczeni
tlczydl 1944"

Na uroczystości kanonizacyjne w
Bazylice św. Piotra ma przybyć
Franciszek
Gajowniczek,
więzień
2 bm. odbyła się w Warszawie nowionego przez Sejm PRL w ubieOświęcim1a
o Maksymilian uroczystość wręczenia
1 którego
głym roku medalu
„ Warszawski
Kolbe uratował
oddając
za niego sięciu członkom Związkukilkudzie-Inwali- Krzyż Powstańczy 1944". Wśrod odtycie. Polski franciszkanin został
zamordowany w obozie ośwlęcim dów Wojennych PRL, byłym toł znaczonych znaleźli się m. in. Miesklin 14 sierpnia 1941 r,
nierzom Armii KrajoweJ - usta- czysław
Brzozowski,
Leszek
Czaykowski, Władysław
Grembowicz,
Grażyna
Jazdowska
Agniesznte tych tłuszczów w bm. 10 tys. ton.
w marcu przemysł zbożowo-mly·
Nie zapewni to jednak · pokrycia narskl oraz młyny gospodarcze do- ka Jerema, Jan Maciąg, ntoni Sewszystkich potrzeb konsumentów. starcza swoim odbiorcom ok. 250 rocki, Witold Wachowicz,
Ada ·n
uzupełnieniem w zaopatrzeniu ryntys. ton mąki pszennej oraz 60 tys. Zawadziński.
ku w tłuszcze zwierzęce są tłuszcze ton żytniej.
roślinne,
przy czym najważniejsze
znaczenie w codziennym jadłospisie
Tekla Jendor, Tadeusz StraszewDostawy kasz wyniosą w bm. ok.
ma margaryna oraz oleje jadalne, 28 tys, ton, ale mogą wystąpić
pew· ski I Wiesław Strzałkowski uhonoktórych przemysł tłuszczowy dostar- ne niedobory w niektórych asorty- rowani zostali - za udział w walczy w marcu br. razem 23,5 tys. ton, mentach. Dotyczy to m. in. kaszy kach z hitlerowskim najeźdźcą
w
czyli mnie~ więcej tyle samo co w manny ! kaszy gryczanej Wpraworaz
analogicznym okresie ub. r.
dzie gryka w kraju Jest, jednak bra- okresie II wojny światowej
Z największym wysiłkiem zadania kuje w przemyśle zbotowo-młynar wybitne zasługi w pracy zawodoprodukcyjne realizują załogi mły sklm
po
motllwoścl
przetwórczych . wej i działalności społecznej
nów kaszarni, płatkarni, które aby Stąd też oodJęto decyzje wysła nla wyzwoleniu - Krzyżem Kawalerwykonać z'lmówlenla przedsiębiorstw
gryki do przerobu na kaszę do skim Orderu Odrodzenia Polski.
handlowych, zwłaszcza jeśll chodzi Związku Radzieckiego. Dzięki temu
(PAP)
o mąkę. pracują takte w wolne so- w tym roku przerobi się w ZSRR
boty oraz niektóre niedziele. Nie I dostarczy na rynek krajowy domote natomiast napawać optymiz- datkowo 12-13 tys. ton kaszy grymem stan zasobów ziarna do prze- czanej. Na poziomie ub. r. kształ
miału w poszczególnych zakładach tować się będą dostawy maka •onów.

IE

I

postuluia przvspieszenie

2 bm. obradowała pod przewodnictwem pos. Jana
Janowskiego
(SD - okr. wyb. Kraków - miasto), Sejmowa Komisja Nauki
i
Postępu Technicznego. Na porząd·
ku obrad znalazły się problemy dotyczące zaawansowania prac
nad
projektami ustaw dotyczących ca·
tej sfery nauki oraz program pra•·
Sekretarz generalny ONZ, Javier legislacyjnych Urzędu Patentowe.eo
-f'erez de G'.<"llar (Peru) wziłl? W FRL związany z ó\' ,;>rowatlzan
poniedziałek udział w zwołanym po życie reformą gospodarczą.
raz pierwszy w tym roku w NoInformacje na ten temat złożyli:
wym Jorku posiedzeniu Komitetu prof. Benon Miśkiewicz - minist'1r
Dekolonizacyjnego ONZ.
nauki, szkolnictw& wyższego i tech·
Wezwał on do zdwojenia wysll- nikł, prof. Zbigniew Gertych - zaków na rzecz rozwiązania
przede stępca sekretarZ;l naukowego Polwszystkim problemu Namibii, przy- skiej Akademii Nauk oraz dr Jarf.lk
znania mu niepodległości. Za pod- Szomański - prezes Urzędu
Pastawę tego rozwiązania uznał
on tentowego PRL.
rewlucję
Rady
Bezpieczeństwa
Projekt
ustawy o szkolmctw1e
ONZ nr 435, przyznającą narodowi wyższym, który znajduje się już w
namibijskiemu prawo
do samo- Sejmie, wraz zę stanowiskiem Ra określenia.
dy Ministrów oraz uwagami zgto

p

nej partyjnej atmosferze. Cechowalo je zgodność poglądów na omawiane problemy.
We wtorek na Kremlu odbyło ~ię
spotkanie I sekretarza KC PZPR,
prezesa Rady Ministrów PRL, Wojciecha Jaruzelskiego z członkiem
Biura Politycznego KC KPZR, przewodniczącym
Rady
Ministrów
ZSRR, Nikołajem Tichonowem.
W. Jaruzelski
i
N. Tich011ow
omówili szereg aktualnych probie-

Komunikat polsko-radziecki
zamieszczamy na str. 2 i 3.

o ·ietu prac nad ustawa oszkolnictwie wvższvm

We wtorek odbyła się w Watykanie konferencja prasowa, na której
zapowiedziano oficjalnie kanonizację ojca Maksymiliana Kolbe. Bło
gosławiony Maksymll!an
Kolbe zostanie ogłoszony świętym przez pa•
pieża Jana Pawła lI ood1'zag ceremonii. która odbędzie się w Bazy•
lice św. Piotra 10 patdziern11<a b1.
Jak stwierdził na konterencjl pra1owej o. Vitale Bomm'arco, generał
zakonu franciszkanów, do którego

~--

Wojciech
'Jaruzelski i Leonid
Breżniew byij jednomyślni w o'..'enie stanu i perspektyw rozwoju
sytuacji międzynarodowej. Podlu-eślano przy tym, że Polska Rzeczpospolita Ludowa i Związek Radziecki będą nadal bronić interesów wspólnoty socjalistycznej
i
wnosić wkład w walkę narodów przeciwko imperialistycznym groźbom,
naciskom i szantażowi. Są tak
samo, jak dawniej - zdecydowane,

wizyta w Związku Radzieckim delegacji partyjno-państwowej
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
z
I sekretarzem KC PZPR, prezesem
Rady Ministrów PRL Wojciechem
Jaruzelskim.
Jakkolwiek wizyta ta była krótka, ma jednak niezwykle doniosłe
znaczenie I wniesie nowy, wielki
wkład w sprawę zacieśnienia przyjaźni i współpracy między
PZPR
i KPZR oraz narodami polskim
i
radzieckim.
Przebieg, rezultaty rozmów
na
najwyższym szczeblu, które upłynę
ły w bardzo serdecznej, rzeczowej,
partyjnej atmosferze - otwierają
nowy etap w rozwoju wzajemnych
stosunków. Wnoszą one w płasz
czyżnie politycznej i gospodarczej
nowe, cenne elementy umacniające
pozycje Polski na arenie między
narodowej I umożliwiające naszemu
krajowi szybsze
wychodzenie z
obecneg~ kryzysu gospodarczego, jak
te? realizację zapoczątkowanych reform.

jednoznacznie agresywny kurs polityki Stanów Zjednoczonych. W oś·
wiadczeniu Halga bowiem główny
nacisk zos1ał polotony na konfrontacje ze Zw1ązkiem Radzieckim. na
politykę embarga I ekon?m1cznych
nacisków na kontynuowanie programów umacniania politycznych wpły
wów I militarnej obecności USA w
różnych
rejonach świata.
Znaczna częsc przemow1enta poświęcona była Polsce I polityce wobec naszego kraju. W obszernym
wywodzie na ten temat Halg dal
wyraźnie
bez żadnych niedomówień
do zrozumienia . że w polityce wobec naszego kraju nie przewiduje
zmian. Nadal będzie ona stał ood
znakiem politycznej Ingerencji w
wewnętrzne sprawy Polski, pod znakiem nacisków. restrykcji, podburzania sił opozycyjnych I montowa·
nla na Zachodzie antypolskiego
frontu.
Haig utrzymuje te .,polski kryzys
jest. daleki od zakończenia". Oświad·
cza te Zachód może I mus\ wywrŻeć wpiyw na sytuację w Polsce".
Zdaniem mówcy energiczna akcja
Zacbodu mote powstrzymać polskie
I radzieckie kierownictwo w realizowaniu Ich polityki a więc Inny m\ słowy zeochnąć z drogi budowy
socjalizmu . Halg mówll tet o konieczności
solidarności
Zachodu w
antypolskim I antyradzieckim działaniu.
Te fragmenty maj;;i wręcz
charakter apelu do sojuszników z
zachodniej Europy, którzy z tak
wyraźną niechęcią I z. oporami uginają się pod naciskam\ Waszyngtonu, domagającego się maksymalnego
ograniczenia stosunków Wschód
Zachód.

Dary komunistów RFN.

W Szpitalu Klinicznym Akademii
Medycznej w Warszawie, nastąpilo
2 bm. przekazanie darów w postaci
leków i innych środków medycznych, zakupionych ze składek człon
ków Komunistycznej Partii
Niemiec (DKP), dla stołecznych
placówek służby zdrowia.
Delegacji niemieckiej, przybyle.j
z Duesseldortu przewodniczył Kurt
Fritsch - członek , Prezydium DKP,
który w obecności
wiceministra
zdrowia i opieki społecznej prof.
Stanisława
Mlekodaja
przekazał
oficjalną specyfikację
dostarczonych leków. Jest wśród nich
m
in. życiodajna plazma, antybiotyki,
środki znieczulające oraz. przeciwbólowe. Lącznie ok. 11 ton medykamentów.

przemysłu zbotowo-młynarsklego na
Rynek otrzyma Ich w bm. ok. ł,I
skutek
ciągle
nlewysta rczającego tys. ton. Brak owsa powoduje, U
skupu ziarna krajowego ze zbiorów musi zostać ograniczona - w stoubiegłorocznych. W ciągu miesiąca sunku do marca ub. r. produkcja
przemysł zbożowo-młynarski potrze- 'I dostawy do przedsiębiorstw hanbuje do przerobu ok. 500 tys . ton dlowych olatkbw zbożowych, W bm.
zbota. natomiast skup w styczniu przemysł zbotowo-mlynarskl zamie·
br. WYnlósł zaledwie 120 tys. ton, a rza dostarczyć na rynek 3,9 tys. ton
w lutym ok. 140 tys. ton. Ponadto płatków, czyli o 800 ton mniej nit
zaopatrzenie tnłynów w surowiec w tym samym mleslqcu ub. r., lecz
komplikuje nierównomierny skup ilość ta wystarczy na pokrycie
ziarna w poszczególnych wojewodz- kartek.
twach. Aby zapewnić rytmlc,zną produkcję przetworów zbotowych oraz
Spada produkcja spirytusu. Zasad·
terminowe Ich dostawy do hurtow- nlczą przyczyną jest brak surowców.
ni I piekarń powołano międzyresor Stąd też dostawy wyrobów alkoho·
towy zespól z udziałem przedstawi- !owych na rynek w marcu br., któcieli MHWIU oraz resortu rolnictwa re wyniosą 11 mln litrów w pr:i:e·
I gospodarki tywnośclowej, którego liczeniu na czysty spirytus, będą o
zadaniem jest kontrolowanie \ ko- 3,5 mln lltrów mniejsze nit w anaordynowanie na bieżąco przebiegu logicznym miesiącu ub. r. Tym nie•
sprzedaży m. in. mąki w poszczemniej pokrycie kartek jest zapewgólnych regionach. Zespół podejmu- nione,
Z Kurtem Frltschem spotkał i.li!
je decyzje dotyczące przerzutów
Aby pokryć miesięczne przydziały
przetworów zbotowych do tych wo- „a papierosy naldy dostarczyć Ich członek Biura Politycznego, sekre·
jewództw, w których mogłyby za- do handlu I mld 250 mln szt. Kra· tarz KC PZPR Stefan Olszowski i
istnieć braki tych artykułów w skle· jowy przemysł tytoniowy zapewnia sekretarz KC PZPR Marian Orzepach lub plekarnillcll.
produkcj-i tej Ilości,
(PAP) chowski. Omówiono dalszy rozwój

• •

wzajemnej przyjacielskiej
pracy obu partii.

KIESIE

W dniu

dzisiejsiym słońce
6.18, zajdzie

wzeszło o godz.
zaś o 17.19

Kunegunda, Martyna.

Dy
w dniu dzisiejszym dla 1:,odzi
przewiduje na.stępu,ią.clł P'>godę: zachmurzenie duże
z
większymi

przeja.śnif'niaml.

Przelotne opady des~cm, możliwa burza.. Temp. maks. w
dzieil około 8 st. Wiatry południowe
i południowo-za
chodnie umiarkowane i dość
silne porywiste.
·
Clś"ienie o godz. 19 wYnosiło 986,5 hPa czyli 740,0 mm.

Z kalendarza
da

eń

1902
Ur. W, Da.szewski,
scenograf.
1922
Ur. K. Serocki,
kompozytor.

Gdyby psy mogły mówić,
nie byłyby
tak
łdealnyml
przyjaciółmi człowieka.

współ

(PAP)

wł

kszon

osławy
em en tu
Poprawia
na w

sytuacja produkcyjcementowym wytak cenny dla budownictwa
W dwóch pierwszych
bletące&o
roku
wytworzono ponad ~.091 tys. ton cementu tj o 160 tys. ton więcej nit
w tym samym okresie roku minionego. z ogólnej produkcji ok. 720
tys. ton skierowano na bezpośred
nie zaopatrzenie rynku - a więc
dla Indywidualnych odbiorców ze
wsi I miast. z porównania wysokoś
ci rynkowych dostaw z ubiegłorocz
nymi wynika, lt było to o ponad
~ tys, ton. więcej.
(PAP)
się
przemyśle
twarzającym
materiał
miesiącach

- Nigdy nie zapomnę tego dnia
- przecież dzl&laj •ll moJe uro·
dzlnyl

PARTYJNO _PANSTWOW[J PRL WMOSKWl[L_Eo_Nr_n_BR_E_żNI_Evv_zA_PR_osz_"'A)m_·_n_o_Po_r.s_KI
1

poz.osłonie trwałym ogniwem
ws p o' I n ot y socJ. oI ·, sf yczne1·

ZAK08CZENIE WIZYTY DELEGACJI Polsko
(Dokończenie

ze str. l)
ga. Ulice i place Moskwy wzdłuż
trasy przejazdu odświętnie udekorowane flagami państwowymi obu
krajów. Transparenty głoszą nienaruszalną przyjaźń z naszym narodem, braterskie więzi między obu
krajami, sojusz i współpracę polsko-radziecką. Na długo przed wyjazdem kolumny samochodów
z
Kremla wzdłuż ulic gromadziły się
liczne rzesze mieszkańców Moskwy,
trzymając w ręku portrety Wojciecha Jaruzelskiego i Leonida Breżniewa, transparenty, chorągiewki o
barwach
państwowych
PRL
i
ZSRR.
Mieszkańcy stolicy Kraju
Rad
bardzo serdecznie, spontanicznie pozdrawiają przejeżdżających w jednym samochodzie W. Jaruzelskiego i L. Breżniewa. Biją brawa. Powiewają chorągiewkami.
Na płycie lotniska Wnukowo
wodniczący polskiej delegacji

tyjno-państwowej I sekretarz

przepar-

KC

PZPR, prezes
Rady
Ministrów
PRL Wojciech Jaruzelski i sekretarz generalny KC KPZR, przewodniczący Prezydium Rady Najwyższej ZSRR Leonid Breżniew 0~7
bierają raport dowódcy kompan11
honorowej złożonej z trzech
rodzajów sił zbrojnych
ZSRR wojsk lądowych, lotniczych 1 marynarki wojennej.
Orkiestra wykonuje hymny państwowe Polski i Związku Radzieckiego.
W. Jaruzelski i L.
Breżniew
przechodzą przed frontem żołnierzy.
Przyjmują defiladę wojskową.
.
W. Jaruzelski bfirdzo se.rdeczme
żegna się ze zgroma_dzonym1 na lotnisku mieszkańcami Moskwy. Pozdrawia ich w języku rosyjskim.
Odpowiadają mu okrzyki na cześć
przyjaźni radziecko-polskiej.
Następuje pożegnanie z przybyłymi na lotnisko przed~tawici~lami
radzieckich władz party3nych 1 rzą
dowych. Są wśród nich: wicepremier N. Talygin, przewodniczący
Rady Związku Rady
Najwyższej
ZSRR - A. Szytikow, ministrowie,
przewodniczący Komitetu
Wykonawczego Moskiewskiej Rady Deputowanych Ludowych W •. Pr?~Y
słow i inne oficjalne osob1stosc1.
Do trapu samolotu polską delegację odprowadzają: sekretarz generalny KC KPZR, przewodniczą
cy Prezydium
Rady
Najwyższej
ZSRR Leonid Breżniew,
członek
Biura Politycznego
KC
KPZU,
przewodniczący
Rady
Ministrów
ZSRR Nikołaj Tichonow, członek
Biura Politycznego KC KPZR, pr:i:ewodniczący Państwowego Komitetu
Raóy Ministrów do .praw Bezpieczeństwa Państwowego ZSRR Jurij
Andropow, członek Biura Politycznego KC KPZR, minister
spraw
zagranicznych ZSRR Andriej Gromyko, członek Biura Politycznego
KC KPZR, minister obrony ZSRR
Dmitrij Ustinow, członek
Biura
Politycznego KC KPZR, sekretarz

• PRAGA. Na zaproszenie federalne<'o ministra paliw I energetyki
CSRS vlastimila Ehrembergera 2 bm.
przybyła do CSRS z trzydniową wizytą roboczą delegacja
polska p.a
czele z ministrem górnictwa i energetyki gen. dyw. Czesławem Piotrowskim.
• KAIR. We wtorek rozpoczęła
się w Kairze kolejna seria rozmów
izraelsko-egipsko-amerykańskich, mających na celu opracowanie wspólnej deklaracji zasad tzw. autonomll
dla Palestyńczyków na okupowa•
nym zachodnim brzegu Jordanu oraz
w strefie Gazy.
• RZYM. Jak oznajmll prokurator
generalny Republlkl Włoskiej Maura
Grestl, w wyniku wielkiej operacji
policyjnej aresztowano w ciągu ostatnich dni w Mediolanie całe kierownictwo i wielu członków jednej z
najbardziej niebezpiecznych organizacji „Czerwonych Brygad" - „Kolumny im. Waltera Alasii".
• GENEWA. we wtorek odbyło
się w Genewie kolejne posiedzenie
plenarne delegacji ZSRR i USA na
rozmowy w sprawie ograniczenia
zbrojeń nuklearnych w Europie.
• w ARSZA w A. 2 bm. odbyło się
zebranie Prezydium Polskiego Komitetu dis UNESCO, podczas którego zatwierdzone zostało sptawozdanie z, działalności komitetu w 1981 r.
oraz nakreślone zostały drogi jego
działalności w br.
Przewodniczący
• SZTOKHOLM.
Federacji Szwedzkich Związków Zawodowych G. Milsson poddał ostrej
krytyce politykę ekonomiczną burżuazyjnego rządu Szwecji.
G. Nilsson podkreślił, że realizo-

~~re~~~st~t61nK~~~ien~~nsta~~f~

Rusakow.
Obecni są ambasador PRL
w
ZSRR Kazimierz Olszewski i. amb~sador ZSRR w Polsce Boris Anstow.
Następuje moment bardzo serdecznego pożegnania.
Leonid Breżniew i Wojciech Jaruzelski obejmują się w serdecznym uscisku.
I sekretarz KC PZPR, żegna się
następnie z odprowadzającymi
go
członkami delegacji ZSRR. · Następują pożegnania członków delegacji
polskiej z radzieckimi gospodarzami.
O godzinie 18 samolot specjalny
kołuje na pas startowy i odlatuJe
do Warszawy.
Uroczystość

pożegnania

budowlano-mieszkaniową

oraz gościli w mieszkaniu jednego
z robotników. Członkom delega.:ji
towarzyszył I sekretarz miejscowego komitetu KPZR, Wasilij Konotop.
Członkowie delegacji
odwiedzili
także jeden z odcinków
budowy
moskiewskiej kolei podziemnej.

• • •
Z pokładu samolotu Wojciech Jaruzelski przesłał do Leonida Breż
niewa depeszę, w której w imieniu
partyjno-państwowej delegacji PRL
wyraził serdeczną wdzięczność
za
gościnność i życzliwość, okazane w
czasie wizyty. Jestem głęboko przekonany - pisze W. Jaruzelski że obecna wizyta przyczyni się do
dalszego umocnienia i pogłębienia
braterskich stosunków między naszymi partiami i narodami.

Posłowie

2 bm., o . godzinie 2.45 w nocy laboratorium wodociągów miejskich w
Krakowie stwierdziło obecność w
wodzie płynącej do miasta z rzeki
Rudawa obecność azotu amonowego w ilości wykluczającej jakiekolwiek jej użycie. Powagę sytuacji
uzmysławia fakt, że Kraków czerpie z Ruda wy aż 1/3 ogólnej ilości
potrze~nej wody. Ujęcie natychmiast
wyłączono. Uruchomiono sieć beczkowozów, dostarczających wodę do
niektórych dzielnic.

-

uciążliwości".

Nawiązując do cytowanej wypllwiedzi Biuro Prasowe Rządu informuje, że:
- Rada Ministrów w dniu 20 stycznia br. powołała Fundusz Aktywizacji Zawodowej. $rodki funduszu będą wykorzystywane na: two:zenie dodatkowych miejsc pracy w
Jednostkach gospodarki uspolet'znionej, przekwalifikowanie zawodowe
osób zmieniających pracę. organizowanie prac interwenc:vjnych
d~:i
osób czasowo pozostających
bez
zatrudnienia, a także na zasiłki dla

pejską

Wspólnotę

Gospodarczą.

Póź

Trójwymia,rowa
telewizja
w W. Brytani

kierowca „Ursusa"

W Woli Rakowej
uderzył

w

„Sta-

ra". z którego spadający koks uderzył w głowę przechodzącą kobietę.
Ranną opatrzono w SPR.
• Godz. 8.25 - Na ul. Zgierskiej 210
60-letn!a kobieta przebiegając jezdnię potrącona została bokiem samochodu ciężarowego. Piesza doznała
lekkich obrażeń, które opatrzono w
SPR.
• Godz. 10.50 - Na skrzyżowaniu
ullc Narutowicza i Sienkiewicza 79letnl pieszy potrącony został naroż
nikiem tramwaju 13/5. z ranami
głowy przewieziony został do szpitala.
• Godz. 14.20 - Na ul. Judyma
„Star" prowadzony przez nietrzeź
wego konwojenta wjechał na jezdnię,
gdzie potrącił 4-letnią dziewczynkę. Dziecko przewiezione zostało do szpitala.
• Godz. 16.00 - Na ul. Rzgowskiej
46 mężczyzna lat 60 potrącony został
przez samochód „Warszawa".
Mężczyzna
przewieziony został do
szpitala.
(kl)

„TVS" brytyjskiej

jedna z sieci telewizji
o planach
emisji programów trójwymiarowych. Pierwszy z nich zostanie nadany 6 kwietnia i będzie
częścią
seryjnego programu popularnonaukowego „Prawdziwy świat".
Zaprezentowane w nim zostaną eksperymenty prowadzone z techniką
trójwymiarową oraz fragmenty programów przygotowanych przez telewizję zachodnioniemiecką I holenrozpoczęcia

poinformowała

derską.

„TVS"

emitująca

programy na po-

łudniową Anglię poinformowała, że
bezpłatnie rozprowadzi wśród swych
telewidzów ok. 500 tysięcy specjal-

wcześnie,-~ licząc

I

rozmarznięcie

Poru-d w IetarU
u
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wodni<:zący P'!'ezydium Rady Najwyższej ZSRR L. Breżniew, odbyły rorz.mowy obejmujące szocoki
wachla'!'z za.gadnień
współpracy

pracy i pomocy wzajemnej mię
dzy Polską i ZSRR jako niezachwianej pod.stawy stosunków polsko-radzieckich.
Pnyjaźń
polsko-radiziecka m&.
głębokie korzenie w rewolucyjnych .
tradycjach proletruriatu polskiego t
rosyjskiego.
Scementowała
j!\
wspólnie pr.zelana krew w walce
z faS1Lyzmem
w
latach dTugi~i
wojny św!aiowej, wzbogaciła
c
nowe· treści ścisła współpraca <lwu
bra·tmich państw socjalistyc:mych
we wszystkich dz.iedzinach życia.
Sojus:inicze więzi między ZSRR i
PRL stanow!ą ważny czynnik pokoju i stabilizacji, niena.r uszalności grrunic i powojennego, pokojowego ładu terytoTiamo-poHtyczne
go w Euro.pie.
Polska i Związek Radziecki nadal będą wno·sić wkład w umocnieruie braterskiego sojuszu państw
<Dalszv ciąg na str. 3)

polsko-radzieckiej i aktua·lne pr<>blemy obecnej sytuacji , międzyna
rodowej.
Wiele uwagi! poświęc0010 pogłę
bionej wymianie poglądów na stan
I pers'Pektywy stosunków międ?.:y
obu krajami. Uczestnicy rozmów z
o·b u stron wyrnzili
zdecydowaną
wolę uczynienia
wszystkiego
w
celu utrwa·leQia i da·lszego rozwoju bra•terskiej przyja.źni i wszechstro11mej współpracy między PZPR
i KPZR, między PRL i . ZSRR
między
narodami polskim i radzieckim na gru,ncie in.ternacjonalwmu
socja1istycznego, równości
osób będących na urlopie bezpłat praw ora:z poszanowania suwocenności, pr.zyjacielskiej pomocy wzanym.
Dysponentem fun~uszu jest mini- jemnej. StrOl!ly potw:erdziły :ma·
ster pracy, płac i spraw socjalnych. czenie układ.u o przyjażn.i, wsip6ł- 8 lutego br. minister
pracy,
płac i spraw socjalnych określił zakres działalności i świadczeń finansowych z tego funduszu.
Ministerstwo Pracy, Płac
i
Spraw Socjalnych podjęło działania
na rzecz
organizowania nowych
n:iiejsc pracy. Zalecono w trybie
(Dokończenie ze str. 1)
dzenie, jak za godziny nadliczbowe.
pilnym tworzyć m. in.: - punkty przypadku przedłużenia czasu prac.y Nie wszyscy ministrowie skorzystausługowe repasacji, radiowo-telewizatrudnionym przysługuje wynagro- li z tych uprawnień, a jeśli nazyjne, wodnokanalizacyjne, napraw
wet - to nie w pełnym wymiarze.
sprzętu
gospodarstwa domowego
Wiadomo, iż skorzystano z nich m.
itp.
in. w górnictwie węglowym nato- Brygady remontowe budynków
. miast w hutnictwie tylko w ;1iektóinwentarskich, ogrodzeń, zabezpierych zakładach pracy wprowadzono
czeń dróg; brygady pracy
przepisy wynikające z militaryzacji.
spośród iibsolwentów
szkół wyż
W pozostałych
przedsiębiorstwach
W Urzędzie Rady Ministrów od- obowiązują normy, jak w zakładach
szych - dla świadczenia różnorod
nych usług w ramach istniejących bywa się spotkanie przedstawicieli nie objętych militaryzacją.
spółdzielni
stundenckich - spół świeckich katolików z całego kraju
poświęcone
problemom ich uczestD.J:'re.ktor Departamentu Organidzielnie rybackie w celu właściwej nictwa
w komitetach odrodzenia na- zacJi i Czasu Pracy w Ministereksploatacji stawów i jezior; społ rodowego.
dzielnie, spółki zajmujące się po- . Zarówno w wystąpieniu wicepre- stwie Pracy, Pl?c i Spraw Socjalstwierdził
zyskiwaniem materiałów budowla- miera Jerzego Ozdowskiego, jak l nych - Jan Kasperski
nych z surowców wtórnych i od- w dyskusji podkreśla się, te komi- że postulowanie obecnie wprowa~
tety
te,
będące zespołami luizi d<ldzenia jednolitego systemu wolnych
padowych.
brej woli, powinny stawać si~ 1-ła·
- Wydziały zatrudnienia urzędów szczyzną rzeczywistego dialog.1 ro- sobót wynikać może jedynie z niezrozumie~ia
skomplikowanej,
dra·
wojewódzkich mają obowiązek in- zumianego jako podstawowy wan:·
formowania, w jaki sposób, gdzie i nek 8połecznego odrodzenia w P.)1- ma~yczne~ wręcz sytuacji gospodarw
jakim kosztem można zorganizować sce, platformą jednoczenia przed- czeJ kra3u. Jednakże nawet
społeczeństwa bez wzgb~du
si:irawn~e funkcjonującym panstwię
nowe stanowiska pracy dla
osób stawicieli
na !eh światopogląd wokół celów I ni~ moze zamierać życie przez dwa
poszukujących
zatrudnienia.
polityki
Wojskowej Rady · Ocale- .dru w tygodniu. Dziś żaden rozsąd
CPAP)
nia Narodowego.
(PAP)
ny dyrektor przedsiębiorstwa nie
zgodzi się na określenie z góry kalendarza wolnych sobót. Jesteśmy
w t&!tiej. sytuacji, :l:e trzeba pracowa~ W?Wczas, .~dy są dostawy sn.
rowcow i energu. Obecne przepisy
ma
Do czwartku w hali sportowej branż nie przekroczą
wysoko~ci ~ą na tyle elastyczne, iż nie
aby
nawet
LKS trwać będzie kolejna giełda 80 proc. produkcji ubiegłorocznej. zadnych. przeszkód,
tkaninowa. Jest to pierwsza giełda Wynika to z realiów surowcowych, wszystkie przepracowane soboty np.
.łlrc;iwadzona w warunkach
refor- w jakich pracuje przemysł. Po- w I kwartale br. wykorzystać w inmy gospodarczej. Ciężar kosztow woduje to, że zawierane kontrak- l}Ym terminie. O tym, kiedy okrezakłady i przedsiębiurstwa
jej organizacji ponieść muszą sa- ty dotyczą
głównie
programów slone
czy
modzielne,
samofinansujące
się operacyjnych. Dla rynku pozostaje, pracują decydować musi fakt
przedsiębiorstwa.
Zapewne
więc niestety, niewiele. Mimo to giełda ich produkcja i działalność poi'rzebwzględy oszczędności podyktowały, jest
dla handlowców pierwszym na Jest gospodarce, niezbędna dla
że
jest to jednocześnie pierwsz'.l poważniejszym polem starć i nc~o sprawnego funkcjonowania innych
giełda bez ekspozycji. W dodatku cjacji dotyczących cen.
(a. c.) działów gospodarki.
w jednej hali mieszczą się trzy W opinii specjalistów z Ministera nie, jak dawniej bywało, jedna
stwa Pracy, Plac i Spraw Socjal·
- branże.
nych od 1~ lat "'.Ychodzono z błęd
nego zało~ema, ze skracanie czi:su
W czasie trwania giełdy 20 prze:ipracy moze oznaczać jedynie ustasiębiorstw
bawełnianych, 1G jecil~nie. kolejny.eh wolnych sobót, a
wabniczych i dekoracyjnych oraz
n'.e zadnych :nnych ~ni.
9 lniarskich, zawiera
umowy ze
Wszyscy
swymi kooperantami z przemysłu
memal do ~":J. błę~ne3 koncepcji ~ię
~rzyzwyczaihsmy 1 ją zaakceptowai handlu. Już dziś pow~edzieć można, że oferty wszystkich trzech
Przea Sądem Wojewódzkim w Ka- liśmy. W ub. roku w nadzwyc:za j
trudnej
sytuacji gospodarczej,
na
towicach, na sesji wyjazdowej w
Bytomiu zakończył się proces . b. mi- skutek organizowanych
nacisków
nistra górnictwa Jana Kulpi1'l- wprowadzono 38 dodatkowych wol~
skiego. Oskarżony skazany został z n!ch dni od pracy, przy wydłuże
art. 246 par. 2 kk w związku z art.
JO par. 2 i 3 kk na karę jednego niu czasu pracy do 8 godzin w 13
roku I 6 miesięcy pozbawienia wol- roboczy~h. sobót .. Wymiar czasu praności i 50 tys
zł
grzywny. Karę cy. zmme3szył się o blisko 10 proc.
pozbawienia wolności warunkowo za- Miało to określony
wpływ
na
wieszono t y tułem próby na dwa ' zmniejszenie rozmiaru
produkc'i
lata. Jednocześnie J. Kulpiński zobowiązany został w terminie do 31 przemysło"'.ej, pogłębiło narastają~e
maszyny i urządzenia (282 mln), pro- grudnia br. do naprawienia gc!:r,dy w dysproporc3e
w
funkcjonowaniu
dukty rolno-spożywcze (40 mln) i to- mieniu społecznym w wysokości 59 rynku.
wary konsumpcyjne (37' mln dola- tys. 479 zł.
W opinii ministerstwa stwierdził
rów).
Wyrok nie jest prawomocny. (PAP) dY'. .. Jan Kasperski, musimy dziś
dązyc do wydłużenia czasu pracy
z~ładów i przedsiębiorstw, do 6cłn1owego tygodnia, jednak przy zachowaniu tygodniowego
wymiaru
czasu pracy poszczególnych osób.
'
Chodzi głównie o wydłużenie czasu pr~cy handlu (ten problem ju;i:
załatwiono), transportu
żłobków
pr:;edszko~i, placówek kulturalnych
t mnych instytucji usługowych. He2 bm. podczas toczącego się przed· nych szeroko wykorzystujących
i ali~acja tej koncepcji zgodna jest
Sądem Warszawskim Okręgu Woj- propagujących ideologię KPN uznał
z interesem społecznym. Problcn1
skowego procesu przywódców Kon- - przy okazji zaprzeczając że z wolnych sobót - koniecznie sobót
federacji Polski Niepodległej,
w nimi się kontaktowa! - z; catko- ~ musi zejść z wokandy. Nie modalszym ciągu wyjaśnienia
wobec wicie naturalną i zrozumiałą.
zemy domagać się obecnie ujednoli~ar~utów zawartych w akcie oskarZaprzeczył,
że
istniała tajna conego systemu dodatkowych wolzema . składał oskarżony
Tadeusz st:uktura KPN, że organizacja ta nych dni od pracy. Jest to
boJandz1szak.
mi8;ła charakter paramilitarny i że
wiem przede wszystkim
postulat
W porównaniu
z poprzednimi posiadała wydział
kontrwywiadu. bi1;1rokracji, która najchętniej
widniami, we wtorek T. Jandziszak - Przyznał, jednakże, że członkowie działaby powrót do sytuacji ubieodpowiadając na pytania sądu
KPN mogli nie ujawniać
swoich głorocznej.
·(PAP)
w szerszym stopniu przedstawił nie- nazwisk i posługiwać się pseudonlktóre konkretne aspekty swej dzia- mami; jawność przynależności załalności w KPN. Dotychczas, uslo- leżała od decyzji członka. Oskarżo
Redaktor depeszowy
s?nkowując się do kolejnych punk- ny, I_Ilówił także o swojej działał··
ZOFIA GUTMANOW A
tow aktu oskarżenia rzadko udzie- nosci w tzw. kierownictwie akcji
lal. jedi;ioznacznych ~dpowiedzi, sta- bieżącej i radzie politycznej KPN
Redaktor technkzny JERZY KLIMA
raJąc się natomiast szeroko prczenProces zostanie wznowiony 4 bm.
tować swe poglądy społeczno-poii(PAP)
tyczne. Jak można
rozumieć
ze
·one we?ług niego główną przyczyną, iż
WI~

Rządu

CZY TYLKO SOBOTY?

Spotkanie
w URM

GIEŁDA

TKANIN

Wyr,ok w p1rocesie

b. min:stra górnictwa

-------------=----------

Z proces'l1
przywódców KPN

stwierdzeń oskarżonego są

~:~t ~ą~~~iz~~ o~~~r~~~~~~a~i~i;!:

nych czerwono-zielonych okularów,
które są niezbędne do odbierania
efektów trójwymiarowych.
zbędne dla właściwego zrozumienia
jego, jak mówi „obywatelskiej dziaFilmy trójwymiarowe nakręcane łalności".
·
są
bowiem za pomocą kamery o
T. Jandziszak stwierdził m. in.;
dwóch obiektywach odległych od
siebie o ok. 65 mm, a oba obrazy że jako kierownik III obszaru KPN

Jak wykazało wszczęte natychmiast dochodzenie, sprawcą zatruwyświetlane
jednocześnie
oglądane
cia jest Krakowski Ośrodek Postę
są każdy przez Inne oko „uzbrojopu Rolniczego w Karniowicach prone"
w
okulary
o
jednym
zielonym
wadzący hodowlę bydła
tzw . systea drugim czerwonym szkle. (PAP)
mem bezścfółkowym. Gnojowica z
budynków hodowlanych rozlewana
---„- .... „
...
- ~-----------------jest jako nawóz po polach, w zimie
w stanie śpiączki w następstwie wyzaś
gromadzona
w wielkich
zb!ornikach
Albo gnojowicę
rozlano
za •
lewu krwi do mózgu. w zeszłym
na
tygodniu urodziła ona 3,5-kilogragleby albo też nastąpił przeciek ze
mową
córeczkę,
Jeannlfer, której
zbiorników Niezależnie od okoliczstan określa się jako znakomity. Poności, dopuszczono clo kardynalnego
Leka1 zom kliniki w Rosenburgu, tód odbył się przez cesarskie cięcie.
zaniedbania . Według popołudniowych w stanie Oregon udało się doproNieświadoma niczego pacjentka odmeldunków, poziom azotanu amono- wadzić do pomyślnego zakończenia żywiana jest dożylnie, a proces odwegp w Rudawie powoli OP.acta.
ciąży u 23-letniej Julie Evans, znajdychania utrzymywany jest sztucz(PAP) dującej się od 26 pażdziernlka ub. r. nie za pomocą respiratora.
h

'
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Polsko-jugosłowiańska
wymia~a handlowa

niej dołączyły do niej Wielka Brytania, Irlandia, Dania ! Grecja.
Wymiana towarowa między PolPrzypadający na bieżący rok jubiską
a Jugosławią osiągnie w br.
leusz nie wzbudza jednak większe wartość 657 mln dolarów, tj. wzroś
go entuzjazmu 270 mln obywateli nie o 30 proc. w porównaniu z ropaństw należących do tej organizakiem ubiegłym. Zakłada się, że wzacji i będzie obchodzony bardzo jemne dostawy po obu stronach
skromnie.
osiągną wartość 328,5 mln dolarów.
• PARYŻ. Francuska Akademia Największą pozycję w wymianie
Nauk wybrała na · swego nowego będą stanowiły surowce I półpro
członka wybitnego fizyka 50-let- dukty (290 mln dolarów). Następnie
niego Pierre'a Joliot, specjalizujące
go się w zagadnieniach fotosynteży.
Pierre jest synem Fryderyka I Ireny
Joliot-Curie, której matką była Marla
Skłodowska-Curie,
podwójna
laureatka Nagrody Nobla.

• Godz. 8.15 -

Ponowne zatrucie
wodv w Krakowie

W wystąpieniu sejmowym w
dniu 25 stycznia br. gen. armii
~Vojciech Jaruzelski powiedział,
ze:
„ ... zmiana miejsca pracy, konieczność
przekwalifikowania,
dotyka bezpośrednio pracownika·
i jego rodzinę. Podjęte już zostały decyzje mające na celu ła
godzenie
związanych z tym

(Dokończenie ze str. 1)
winna wejść w życie z nowym roGieysztora, przygotowuje nowe za- kiem akademickim.
łożenia do tego projektu.
Interesujący problem poruszył w
W ożywionej dyskusji uwaga po- swym wystąpieniu pos. Jan Szczesłów koncentrowała się zwłaszcza pański (bezp. okr. wybr. Bielskona problemach związanych z kody- Biała), który zwrócił uwagę na pofikacją projektów ustaw ze sfery trzebę
wrócenia do tradycyjnego
nauki. Wyrażano
zaniepokojeni.:! znaczenia tytułów docenta i profotempem prac nad projektem usta- sora - uznając, iż tytuły te pow.ni
wy o szkolnictwie wyższym. Pos. ni posiadać wyłącznie docenci
Elżbieta Rutkowska (PZPR ol:r. profesorowie uprawiający dydaktykę.
Pos~ł
wyraził
pogląd,
iż
dla
wybr. Kędzierzyn-Koźle) podkreśla
ła potrzebę przyspieszenia
prac pracowników naukowych zatrudnicnad tym projektem, podobnie,
jak nych w placówkach, gdzie nie propos. Mieczysław Serwiński
(bezp. wadzi się zajęć dydaktycznych, pookr.
wybr. Lódź - Sródmieście), winno się wprowadzić tytuły rówktóry wyraził pogląd, iż ustawa po- noważne.
Podsumowując dyskusję pos. Jan
Janowski
wyraził zaniepoko3enie
wanie ekonomicznych celów wielkie- Sejmowej Komisji Nauki i Postępu
go kapitału doprowadziło do wzroTechnicznego
przeciągającym
się
stu liczby ludzi pozbawionych pracy. Obecnie w Szwecji jest 153 <ys. trybem prac nad ustawą o szkc·J··
bezrobotnych co zgodnie 1e sł">waml nictwie wyższym, a także pozost?.przewodniczącego Federacji stanowi łych projektów ustaw z całej skpoziom rekordowy dla tego kraju. ry nauki. Ze względu na fakt, iż
• BRUKSELA. Wzrost przypadków
narkomanii i nie zahamowany dotąd projekt ustawy o szkolnictwie wyż
przemyt środków odurzających skło szym znajduje się w Sejmie, opóźrówmei:
nił parlament Wspólnego Rynku do nienia obciążają obecnie
postawienia tej kwestii w marcu Sejm PRL.
(PAP)
na porządku obrad. Postanowiono
wyłonić odpowiednie gremium. które będzie się zajmowało wspólną
walką z tą nasilającą się plagą spo-

• BRUKSELA. 25 marca, 25 lat temu na mocy traktatu rzymskiego
podpisanego przez Francję, Niemcy
zachodnie, Belgię, Holandię, Luksemburg I Włochy utworzono Euro-

·

ma<rca 1982 r.
przebywała w Związku Radizieckim z oficjalną · wizytą
delegacja pa.rtyjno-państwowa PRL, której przewodniczył I
sekireta.rz KC PZPR prezes Rady
Ministrów PRL W. Jaruzelski.
Deleg>acja polska i delegacja radl'Jiecka, której przewodniczył se~retarz g.enera1ny KC KPZR, przewdniach

Prasowego

postuluia przvspieszenie

łeczną.

·

SKRÓT KO"UNIKATU
POLSKO• RADZIECKIEGO
,..,,

Komunikat Biura

upłynęła

w niezwykle serdecznej,
braterskiej atmosferze.
Przed odjazdem członkowie dclegacji polskiej odwiedzili podmoskiewski Kombinat
Rolniczy 50lecia ZSRR, gdzie obejrzeli wysoko
towarową farmę mleczną i zaznajomili się z warunkami życia pracowników. W gospodarstwie ,,,NARA"
członkowie delegacji zwiedzili spóldzielnię

~akończe:ii~.of~cialnej

Po
wizyty
w Związku Radzieckim - 2 bm. w
godzinach wieczornych powróciła do
kraju delegacja partyjno-państwowa PRL z I sekretarzem KC PZPR,
prezesem Rady Ministrów gen. armii Wojciechem Jaruzelskim.
Na warszawskim lotniska Okęcie
delegację witali marszałek
Sejmu
- Stanisław
Gucwa, członkowie
Biura Politycznego i Sekretariatu
KC PZPR, kierownictw stronnictw
politycznych, Prezydium Rządu.
Obecny był charge d'affaires n.i.
ZSJ;!.R w Polsce Wasilij Swiryn.
(PAP)

wydawał
jednakże

legitymację
członkom,
liczebności
konfederacji
w stanie określić. W jego

nie jest
przekonaniu wydawana przezeri literatura nie godziła w porzad'!k
prawny państwa. Utrzymywał.
że
KPN dysponowała prymitywną bazą
poligraficzną, KPN stale
cierpiała
- według oskarżonego - na dotkliwy brak środków finansowych
Stwierdził, że nie może nic powiedzieć o działalności biur zagranicznych KPN. Również dziełalność
zagranicznych ośrodków dywersyj-

z
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Ministerstwo ~a~dlu ~e':Vnę,tr~nego. i Usług informuje, iż w
związku ze zbhza3ącym1 się sw1ętami zostaje przyznany dodatkowy przydział alkoholu - 1 butelka.
Doda~kową butelkę alkoholu można będzie nabyć w marcu
na odcmek „.R-P II-35" i „R-P 111-35", które znajdują się
na przysługu3ących dorosłym kartach zaopatrzeniowych tvpu
„P-II" (R-~ Il;:-35) i „P-III" CR-P IIl-35).
.
.Pr~y reahzacJ1 zakupu obowiązują dotychczasowe zamienniki ~J. za 1. _butelkę alkoholu (wódki lub wina importowanego)
mozna kupie:
- 10 dkg kawy albo
- 50 dkg cukierków wszelkiego rodzaju lub wyrobów czekoladowych z wyjątkiem czekolady twardej.
~przedaż · dodatkowo przyznanego alkoholu rozpocznie się od
dma 8 marca br.

(Dokończenie

ze str. 2)

słlron Układu Wa!!'sza:wskiego, któ-

gw~antuje le~ bezpieczeństwo,
współdziałanie w walce
o u~ałenie pokoju w Europie i
na całym świeeie. Będą one ze
wszech miar przyczyniać się do dal-

ry

zapewrua

ols.k
'lnoły

szego rozsa:erze:ruia I pogłębienh1
współpracy w ramach RWPG dla
zapewnieniia maksymałnfo efektywnego wykorzystlllllia wszystkich

m?iLiwości międzynarodowego podziału pracy kooperacji i specjal;-

zacj.i produkcji celem stworzen'.a
warunków stałego rozwoju gospoduki socja'1istycznej, pełniejszego
11:asP<>kojen1a potrzeb ludzi pracy
Delegacje PRL i ZSRR wymie
iniły informacje o sytuacji w swo
kh krajach i partiach.
L. I. Breżniew przedstawił przebieg realizacji uchwał XXVI Zjv.du KPZR, listopadowego plenum
KC KPZR (1981 r.), a także zapo.
znał stronę ooJską z ucbwa!onym
pr.zez Radę Najwyższa ZSRR pań
stwowym planem rozwoiu ~ospo
w
darczego i społecmego ŻSRR
XI pięciolatce• oraz z w'.elkimi zadan'.ami, kt6re w ramach tego planu realirzują komuniści, w:;zyscy
ludzie pracy Kraju Rad.
W. Jai!'uzelski przedsta·wił sytuacj~ w Polsce i poinformował o podeimowanych krokach na rzecz jel
'da·!szej noirmalizacji.

trona polska podkreśliła, :l:e

S

n&t..rój socjalistyczny zapewnił

suwerenność

państwa

nlenairuszalność
polskiego,
jego granic, stwoirzenia nowoczes·
nego poiencjaru gos.podairczego, warunków dla rorzwoju kultury na.
rodowej. Polska zyskała autorytet
na arenie międzyna.rodowej.
wrogów socjalizmu.
Działaai.ia
którzy wykorzystali błędy poprzednaruszenie
kierownictwa,
niego
praw·idłowości budownictwa socjalistycznego, zagrażały tym wszystkim zdobyczom naa-odu polskiego
Korzystając z poparcia kół lmpe
riaolistyeznych siły kontrrewolucj:
zamierzały obalić ustrój polityc~
ny i 5'J)Ołeczno-gospodarezy · Ma.t
zepchnąć Polskę w przepaść chaosu i ana'I'chii.
wojennego
Wprowad~enie stanu
:za<p<>biegło przewrotowi antysocjaorart: brafobójczemu
listycznemu
konfliktowi, ocaliło państwo polskie. Decyzja ta, podjęta w !m!ę
nall'odn
interesów
na.Jwyższycb
polskiego I państwa, w pełni zgodna z konstytucją, zyskała aproba-

R

ustawodawczego lm'aju
tę orgaam
Sejmu Polskiej Rzeczyp0spolitej Ludowej, Obecnie w Polsce
stopniowo normalizuje się życie
~ospodar-cze, polityczne i społeczne.
w wyniku
zakłócone
poważnie
działań wrogów SO<';alizmu.
że
Strona polska podkreśliła.
wszelkde próby wznowienia dz'.ałań mających na celu d.ezorganizację gos1'.)oda1I'kl, naWTót a.narchi',
zamieszki. z.m:anę ustroju społecz
no-politycznego, bedą nadal w sposób jak najbardziej stanowczy udaremniane.
"
W. Jarruzelski oofofo'I'mował
wynikach V)I Plenum Komitetu
'Centralnego PZPR, jego znaczen:m
w umocn:eniu jedności -pa'I'tii na
zasadach mal!'ks'.z.mu-leninizmu, w
przywróceniu i utrwaleniu jej
kierowniczej roli w społeczeństw'e
polskim.
PZPR będzie kontynuowała linię
IX Zjazdu, podejmowała konsekwentne dział.anfa w celu umocmenia więzi padli z klasa robotniczą, .ludźmi pracy, pogłębienia demokracii socjalistycznej.
Polska Zjednoczona PaTt.ia Ro-botnicza i ściśle współpracujące :z:
nią Zjednoczone Stronnictwo Ludowe i Stronnictwo Demokratyc7.ne opowiadaia się z.a konsolidacją
wszystkich sił patriotycznych, stojących na gruncie socjalizmu. W\tym niezbędną prze.
dzą one w
wyprowadzenia kraju z
słankę
kryzysu.
PZP;R i stronnictwa sojusznicze
wierzą w twórcze siły narodu polskiego. Kładac kres błędom przeszłości, wyrażają zdecydowaną wole zwalczania destrukcyjnych dziabudowania
łań antypaństwowych,
silnego i zasobnego państwa polskiego. oparrtego na pracy I sprapewnego
społecznej,
wiedliwości
swego jutra. Wychodzą przy tym
z z.ałożen ia, że:
- Polska była, jest I będzie
państwem socjalistycznym,
- pra:yjaźń i sojusz ze Związ-

·socj

klem Radziec'k!m ~taJą kamiepolityki zagra
niem węgielnym
nicznej PRL, gwanncją n:epodleg
łości kraju i bezpieczeństwa jego
grimic;
trwałym
- Polska pCl'ZOStanie
ogniwem wsp61noty socjalistycznej.
Wa.rszawskieg•>
członkiem Układu
RWPG.
trona radziecka oświadczyła,
zdecydowane działan'a
ż,e
Wojskowej Rady Ocalenia
Narodowego spotkały się z
zrozumieniem społeczeit·
pełnym
leża
stwa rad.z'.eckiego, któremu
na sercu sprawy i troski bratniemu
go na.rodu polskiego, życzy
przezwyciężeni11
w
powodzenia
zaistniałyc'1
kryzysu, po.konania

S

trud.nośC:.
popierał
Związek Radziecki
będz;e pop'.erać socjalistyczPolskę, swego przyjaciela i so-

nadal
ną

jusznika.
PRL i ZSRR stanowczo potępia
ja i odrzucają ingerencję USA i
innych państw kapitalistycznych w
bruwewnętrzne spra·WY Polski talne łamanie powszechnie przyję
tych no•rm prawa międzynarodo·
wego, Ka<rty Narodów Zjednoczonych, Aktu Końcowego KBWE o·raz
obowiązujących układów i porozu
mień. Strony uważają, że posunię
cia dyskryminacyjne wol>ec Polsk'
Ludowej i Zwiazku Radzieckiego
ogłoszone przez USA i niektórv<'h
ich sojuszników, są jawnym szantażem i presją, próba podważenia
sto!'tinków
pokojowej struktury
międzypaństwowych, stanowią za
grożenie dla pokoju i bezpieczeń
stwa w Europie.
Podkreślono, że wszystkie rachuby na podważenie podstaw socjalizmu w Polsce, w tym również
próby
podejmowane z zagranicy
nieuchronnie skazane sa na fiasko
Strona polska wyraziła głęboką
za pomoc polityczna
wdzięczność
i gospoda.r cza. które.i Zw'.ą.zek Radziecki udzie!a Polsce w trudnym
dla niej okresie.

Szczególnie podkrreśliła ona :l:ywotne z.naczenie dla gospodartt;
na.rodowej PRL stabilnych radziec.
kich dostaw paliw, surowców, urządzeń i wyrobów w ramach kooperacjj produkcyjnej t innych ar
tykułów, zwłaszcza wówczas, kie
dy w wyniku działalności sił an
tysocialistycznych gospodarce poi·
sklej WYTzadzono znaczre szkody .
eksmożliwości
oraz podważono
portowe PRL, w tym również w
zakresie zobowiązań wobe<' 7."'Ze swej strony Polska będzie pocelem zapewdejmować wysiłki
n'.enia równowagi w · polsko-radzieckich obrotach handlowych.
W toku rozmów omówiono perspektywy radziecko-polskich kontaktów gospoda-rczych. W procesie
budown'.ctwa socialistycznego stwo.
rzono pomyślne przesłanki rozwo
ju wzajemnie korzystnej kooperacji w wielu kluczowych gałezia<'h
przemysłu i zawarto odnośne porozumien·ia.
Wymiana opinii na temat stanu
i rozwoju obecnej sytuacji między
na.r odowej potwierdziła z~odno~ć
poglądów i stan<'-Visk Związku Radzieckieg-0 i Pol~ki.
Z winy agresywnych sił imperializmu sytuacja na świecie poważ
nie s'.ę skomplikowała. Koła rzą
dzace USA wzmai::a.ia wvścii:: zbrn
ień na coraz większą skalę.
Związek Radziecki i Po-Jska wvkonfrontac];
pneciwko
stępują
podsycaniu napięcia i wyścigow;
zbrojeń. Niezł-0mnie "'XlWiadają sie
one za zażegnaniem niebezpieczei1stwa, utrwaleniem pokoju, za ograniczeniem zbrojeń i rozbrojeuzdrowle·
niem, za radykalnym
międzvnarodowe;
niem sytuacji
Interesy pokoju wymagę.ją kon.
struktywnego dialo·i::u, uczciwyc!:l
przestrzegan;9
ścisłego
rokowań,
ogć-;nie uznanych zasad stosunków
między państwami, pogłębienia zazajemne.::0
ufania i zrozumienia
oraz rozwoju równoprawnej współ
pracy.

m

D

Z

az po raz słyszy się, nie tylko kolejkowe zre-

utyskiwania, jak to oni żarty sobie strobiednych, umęczonych klientów, proponując
horrendalne ceny na taki czy inny artykuł, bądź
co bl\d:f bieżące) potrzeby Dla dziennikarza wniosek z
tego, że mimo wielomiesięcznej dyskusji - na łamach,
w eterze i na antenie - o cenach, ich regulacja wcale
nie jest taka oczywista.
Nie jest to jednak tak zaskakujące, zważywszy, ż:!
przez trzydzieści z górą lat społeczeństwo było przyzwyczajone do tego, że ceny regulowało państwo, a zwłasz
cza, że potoczna wiedza o mechanizmach cenowych była właściwie żadna. Wynikało to zaś nie tylko z tego,
że na kształt cen wpływały dotacje, że inne były ceny,
jakie płaciło państwo za surowiee imoortowany, a irl;:i.czej rozliczały się z nie~o zaltjady itd„ itd. Nie (ł\cę
tu przytaczać Przeliczników, wskaźników itp. Opowiem
natomiast państwu, jak to było jeszcze niedawno np.
z butami.
Było zaś tak: grono zakładowych specjalistów od ko!lztów, opierając się nie o rzeczywiste, lecz średniobran
żowe ceny (a więc już pierwsze zafałszowanie), wylkzało, zapewne już przy pomocy minikomputerów, koszty
produkcji. Do tego dodawało się zysk. podatki i marże.
Powstawała w ten sposób cena fabryczna. Ta cena wedrowała do zjednoczenia. gdzie debatowała nad nią specjalna komisja, w której n.b. uczestniczyl przedstawiciel
PKC. Najczęstszym zabiegiem zjedn<X'zeniowej komisji
była podwyżka. Powiedzmy. że cena tabrycma opiewała
na 300 złotych. Zmieniano ją zatem na np . 450. Następ
nie taka „zaakceptowana" cena wędrowała z powr'ltf'm
do zakładu, itdzie odejmowało się od niej marżę handlową i oto powstawała .,nowa" cena fabry<'zna. w~tawia
na w stosowna rubrykę Z Pkonomicznego punktu wld'.1'~
nia nie miało to nic wspólnego z kalkul„ria przi>orowadzana według orawidel qtuki AlP... widał T,vły inn.e
wzgledy (ogólnobran7owe. ri:>sortowe, „społeczne"?)_ przcmawiajace za takimi praktykami.
. Proceder dotyczył. oczywiście, nie tylko butów_ Można
by zacytować niejeden przykład - płaszcza, sukni. dywanu. Nie wspominam już o wycenach jednorazowych,
bo te na pewno każdy zakład wytłumaczyłby wypr:zed:iżą
z wzorcowni czy innym podobnv"ll wykrP.tem . Jeśli przytaczam te smutne anegdotvc?nE> pn:yklAdy, to po to. by
uświadomić zasadę, jaka clo niedawna rzadziła cenami
podstAwy
mam
choć
artykułów przemysłu lekkiego,
przypuszczać, że w innych dziedzinach też różnie bysztą
ją z

wało.

Po co jednak cały ten przydługi - choć mam nadzienie nużący - wywód. Sądzę bówiem, że musimy sobie wreszcie wszyscy. zdać sprawę, że ceny (mimo wprowadzenia cen urzędowy<'h, regulowanych , umownych) bę
nawet na ten sam, albo podobny wyrób.
dą różne storosnać I maleć Więcej, że będa się zmieniać sownie do warunkńw w przemv~le l na rynku. N:'lturalnie, musi upłynąć jes_zcze tr()('he czasu, nim naszym rynkiem zaczną rządzić prawa podaży i popytu, nim zagrają ekonomiczne mechanizmy wprowad7one reforma gospodarki. Może z czasem na iE>dnej ulicy obok siebie
znajdować się będą sklepy tej samej branży handluj"\ce podobnymi wyrobami o rńżny<'h cenach - I nie bę
dzie to nikogo oburzać. Bo eena odzwierciedlać będzie
jakość, surowiec. koszty wytwarzania, a zarazem wyrób
odpowiadać będzie gustom i kieszeniom rM:ny<'h odbicrców. Oni zaś sami zadi:>cydują, na jakie artykuły będzie
popyt, a z jakich produeent będ:rie musiał 7.rezygnować,
dla wąskiego
albo produkować na mniejszą skalę grona klientów.
Handlowcy - przynajmniej cl co ·obrotniejsi - nie
jeden raz utyskiwali na niemożność dokonywania okresowych przecen, kiedy to mniej 7.asobnl klienci mogliby
z półrocznym opófoieniem kupir nie<'o taniej np. od7.i"!ż,
która „nie sprzedała <;ię" w sezonie. Ten, stary jak
świat, handlowy zabieg uniemo7liwlały mP<'hanlzmy, które nawet spńldziE>lczość UC'Zyni!y państwową.
Kiedy więC' jest szansa, bv 7.rerormowl'I<' i te di.iedzi1 nY gospodarki - warto raczPi pow::ikzyć, by jej nie zautyskiwać na to, „co się porobiło".
przepaścić, miast
Handlowcy twierdzą, że na balai::an <'enowy, jaki się
dopiero zaczął, trzeba patrzeć ze spokojem - „aź się
wygotuje". Ceny będą wtedy bliższe realiom - zarówno
nabyw<'zvm obvwateli.
ekonomii, jak I możliwofriom
Póki C'O, my - klienci - możemy ~prńbować ?,boikotować wyroby. których ceny tak nas bulwerimią . Nie prz:vbowiem, b:v ci, ktflrzy do tej pory okupują
pusiczam
sklepy z tkaninami. obuwiem, od?ieżą rze<'7ywi4riP nie
mieli się w <'O ubrać 'Zaryzykowałabym nawet stwierdzenie: spole<'zeństwo w swej więks7o4d jest „obkupione w
ciuchy" przynajmniej na rok. Co Innego dzieci czy mlow tym wiPku nie tyle się nisz<'ZY, co wyrasta.
dzieź Czy jednak 7apE>wni się im odzienie kolejnym priorytetem (bo tym sa przecież programy operacyjne opatrwne cyfrowymi kryptonimami), miast ekonomicznymi, np.
to już
mechanizmami podatkowymi, kredytowymi
(A. C.)
tnna historia.
ję

tern Końcowym KBWE n!egodn"
spotkania
wykorzysta·nia
próby
madryckiego do ingerencji w sprawy wewnętrzne PRL, co może jedynie doprowadzić do storpedowaogólnoeur0oejskiego procei;u
nia
odpręie-nia Nadal uważaia one, le
w Interesach wszvstkich oaństw uczestn·ików KBWE leży osiągnie
cie na spotkaniu madrvckim pozytywnych wvn !!<ów. którv<'h trzo-"
nem powinna bv~ decvz4 w spraelegacja paTtyjno-państwowa wie zW<>łania konferen<'ii na temat
PRL oświadczyła, że Polsk• bud0wv środków .aufania. bezp:ew całej rozciągłości popiera czPństwa I rozbroiąnia w Europie.
uchwalony na XXVI Zieź.
Podczas rozmów "trony zwróciły
dzie KPZR program pokoju na la uwagę
na n!ehezpiecznv charakter
ta os:em<lziesiąte. a także wvsuwa
w wyniku
ne w ramach rozw-: nięeia tego pro svtuacii rx>wsta.ia<'ei
inicjatvwv necvzji N A TO o rozmieszczeniu w
konkretne
gramu
amervnowvch
7.aehodn!ej
8uropie
Związku Radzierkie.!(o zmierzajacP
raki et nuklearnych śred
do zmniejszen ia niebezpieczeństwa kańskkh
wojny, zachowania orocesu odprq- ~iE>!(o za.sięgu.
żenia i zachowania pokoju. StroStrona radziecka poinformowała
na radziecka wyraziła przekonanie. delegację pady.ino-państwową PRL
że socjalistyczna Polska prowadzą< o stanie rokowań radziecko-ameaktywną połityke za~raniczną naw sprawie ograniczerykańskich
dal będzie wnosić ważki wkład we nia broni nuklearnej w Europ-le.
wspólne wysiłki bratnkh krajów Strona oolska wvrazi!.a pełne pona al'enie m:ędzvnarodowej.
dla stanowiska Związku
pa rrie
Podczas rozmów szczególną uwa- "Ra'17.;FX'k'!'!lo na tvch rokowaniach.
gę zwrócono na syhta<'lę w EuroZSRR i PRL nrz:vwiazują . pierwp:e. Strony sa jednomvślne w tym, szorzedne zna<'zenie do jak najże niezachwianą Podstawę bezp:e
szvbnego wznowien~a rokowań w
czeństwa. stabilizacji i pokoju w
spraw:e ograniczenia broni strateEuropie stanowia międzynarodoW ·' gicznych.
Pe>rCYZumienia i układy, które podStror.y potęp!ły decyzję adminidrug'ej W'l.in.Y
~u1!1o-wał:I'. wyniki
sw:atoWe.J oraz określiły ob!iczP. stracji USA o podjęciu na szeroką
wsipółczesnej Euro-py, Nikt nie ma skalę produkcji nowych rodzajów
broni chemicznej.
prawa podważać tych podstaw.
Związek Radzieck~ i Polska wyDzień dzisiejszy i przyszłość Eur<YPY polega nie na dalszej rozb•1- raziły niezachwianą wolę podejm0rakietowo-nuklear- wania dalszych UZl!odnionycb i zebroni
dowie
nych, nie na nasileniu konfronta- spolonych działań na arenie mię
cji, nie na rozbudowie ugrupowań dzynarodowej w imię· pokoju i po~
·
militarnych i nie na podsycanit1 stepu.
nieprzyjaa:nycb nastroStrony wyraziły przekonanie, Ż'?
wrogich,
jów, ku czemu zmierzają kierow- oficjalna wizyta delegacji partyjnicze koła bloku NATO a przedP. no-państwowej PRL ora.z rozmow~zvstkim USA.
wy, które upłynęły w rzeczowej I
k.rajów partyjnej atmosfll1'7e, beda nowvm
potrzebom
Żvwotnym
wkładem w dzieło zaeuropejsk'.ch odnowiada inna dro- w'elkim
ga - dro-ga zmniejszenia groźby c1esn1enia przy,Jazm i współpracy
konfrontacji militarnej, zwłaszcLa dwu bratnich krajów i narodów
prezes
I sekretarz KC PZPR
w dziedzinie nukle>a•rnej ocaz aktywizacja walki o to. bv w osta- Rady Ministrów PRL W Jaruzaltecznym rezultacie całk,1\vicie usu ski zapr<JS!ł ~PkretarzP generalneKPZR. przewodnir'lące1„
nać z Europy broń nuklearna i go KC
inne rodzaj.e broni masowej zagła Pre:r.ydium Rady Najwyższej ZSRR
dv
L. I. Breżniewa do zło7enia oficj>1lprzyjaźni w Polskiej
wiazek Radziecki i Po<:skct nej wizyty
Ludowej. Zapr"wolę Rzeczypospolitej
swoja
po.twierdzają
orzestrzegan:a zasad i zało szenie zostało przyjęte z wdzięcz
żeń Aktu Końcowego KBWE nością.
(PAP)
Strony uznały za sprzeczne z Ak-

•

Na samym wstępie uzgodniliśmy dwie sprawy: po pier·vv'SZe, że wszyscy znamy te fragmenty wystąpień generała Jaruzelskiego, w ~tórych mówił on o związkach zawodo:V!Ch oraz że zapoznaliśmy s•ię z propozycjami Komitetu Rady Ministrów d /s Związków Zawodowych na temat przyszłosc1 ruchu związk·owego; po drugie. że będzie to dyskusja „okrągłego
stołu".

prządka, TaNie wszysc.r. których. zaproszo.no, zechcieli •. ?ądź m~gli przyjść. Zechcieli natomfast: Jadwiga Kołodziej deusz Porczynskl - mistrz salo·~.y, Maksy_m1han ł\faJer. - sekretarz POP w zakładzie „C" i Włodzimierz Szychowski _
refere~t ~OSJ?Odarczy (pr7edstaw1c1el~ zawieszonych. związków ,bi:~nżowych); Ryszard Marciniec _ mechanik maszyn i Je~zy Shwi~sk1 - ele_ktr<>monter ,!obaJ ~. zawieszone] „S?!Idarnosc1 ) oraz Lucyna Kominiak - pomocnica tkacza reprezentupracowni.kami ŁZPB im. Obrońców Pokoju „Uniontex".
Jąca zawieszony związek „Wspołpraca . Wszyscy są

-

m

Oto zapis wvmiany zdań, w którei nrzedstawiciel redakcii nie oretendował do roli
Prowadzac~o dYskusie 1 ieśli w ol!óle zabierał !!los. to oo to tylko. aby upewnić się.
że dobrze zro.zumiał i dokładnie zanotował.
co mówiono:
R. MARCINIEC: - Mówi sie o rozbiciu
sumie nie iest to
•w\azków. Mvślę. że w
-łe. Istnienie różnvch zwiazk6w zawodowvch
"rnac7.a automa.tvcznie rvwaliza<'ie i większa
'ibałość o interes nraco-wn "ka. Tak sobie to
mvob„a7am. A na Pe'\1\>n'l nie moi.na dopuś
·ić. abv oowr6<'iła CR?:Z.
W'. SZYCHOWSKI: - Podział związków,
.,., ie<ina sprawa. ale w minionvch kilku·a~tu mipsi~ .. ~„h nastaoił także oodział za','l'i. norhodziło do svtuacii. że ludzie. kolehy l'l'"7."<'f P;., za<'ze-łi oatrzeĆ' na siebie wro''l St,,.unki 7.ao"niłv sie. W konsekwencji
· 0 w~~"ł0 to na tvm iak i ilP nrodukuiE>niv.
Według
'\ iakiP zwiazki w przyszłośei?
wlókniarzv i
.,,nie. niech bedizie zwiazek
,iech broni interes6w włókniar~Y. niech lłę
~7.ie zwiazek hutmikbw i niech broni inte·psów hutn'ków itd I w ol(6le naimriei
„~fna wvd'Jlp mi s;e kwPstia.· ile zwiazków.
"'~li 7orle<-vdu ie załoea. że kilka. niech be'•ie kilka. al<' niech cel. niech interes be'?.ie w~i:iólnv. Żi;>bv nie bvło tak iak m-zed•„m. Jeden zwiazek oreanizował np. wv"eczkP na !(I'?:vbv drnl!i odciaeał lud'Zi od
""'O, Moim zdaniem 'l".riec. m<>l!ą w zakła
konie<'Znll
hie do:iałać różne związki, ale
··st. ohok kO'llkurenrii i współoraca mied?:v
,tmi. S~dzę, że OO'Winno sie POWOłać w6wPrzPde
kóordvnacvine.
ciało
·7~5 fakieś
~,~~vstkim za~ Z'W:a7.'ki oowinnv iak naiS"Zvb·iei ro·mocz ać dzi<>łalność. Komisje socjalne
"'~7.vstkiE>l!o nie z::iłatwia.

do starego
T. PORC2YNSKI: - Należę
o~kolenia i wiem. że życie iest twarde. To
i zmontowyciąć
ni<'
sie
da
nie film N~e
wać od nowa To. co sie stało, będziemy latami naprawiać. Jestem 7.dania. że w przy~złości może bvć I .. Solidarność". i „Współale wszystkie
branrowe,
oraca". i moie
iako nasze oowinnY działać.
'l:Wiazld
włó1rniarzv No i żeby były po pro~tu dobre.
"lłowo o stra i.kach: to co się <Wiało. to już
bvła sztuka dlla sztuki.
J. KOŁODZIEJ: - W.Idze 'P<)ltrzebę silneiro związku branżowei?o w ramach regionu
choć
oroblemy,
ł6dzkiego. Bo w Bielsku
sa iuż trochę inne.
h1kże włók4enników,
do tego dokumentu Rady
A nawiązując
Ministrów· zeadu się, związki zawodowe
nie mol(ą bvć partią oolityczną. Pra"M> do
<traiku - tak. tvlko. żeby nam straiki nie
r"inowalv eosnodark,i. Można ie robić. ale
iako ostatnie iuż ostrzeżenie.
L. KOMINIAK: - Ludzie dalej patrza na
siebie wroeo. Mvśle że w zakładzie oowinien bvć 'ieden związek. Niech się nie mie~za do oolitvki i niech broni interesów roW ostateczności
hotników swoiei branży.
I nrzez straik.

po to. żeby tkaczoiwi czy przadce
ile trzeba ·za metr. Terae, ieśli
- poprze
nas - iak mówi tu Marciniec
hutnik. to zaraz się rozniesie na cały kraj.
Przy okart:ii wszvscv będą mieli iakieś Postulaty bo zawsze iakaś grupa jest bardzo
niezadowolona Będziemy w kółko dyskutować i popierać się. a nie będziemy pracowąć Nie wierze. żebv sami włókniarze, iak
to będzie konieezne, nie mOJlli załatwić swoich spraw Nie może wiecznie stać calv kraj.
R. MARCINIEC: - Gdy . chodzi o strajki
u nas. to zawsze było referendum i załoga
był
zapłaci!'..

to on

decvdowała.

T. PORCzYiq"SKI· - Widziałem. Wpadało
np. na sale kilku facetów i z piąchą ... Strajk
llrol>ić prosta sprawa. Mogę dzisiaj uobić

•1e

z„
•
nie

po •

prz

szloś~

u siebie na sali. Forsy dużo, pracv mało;
takie hasła łatwo l!łosić. Ale krzyknąć na
przykład: ludzie taka sytuacia. trzeba oo1>racować dwie eodziny dłużej. O, to już
trudniej,
R. MARCINIEC: -

Nie

było

tak. :l:eby

ktoś zmuszał..•

L. KOMINIAK: - Lista chbdziła. Ale kto
nie oodplsał. do dzisiai cierpi. Albo te krzyki: .,Wy takie owakie. dlaczel!o robicie?" Po
o6ł godzinie WSZYSCY stali.
M. MAJER: - Ja. iak Porczyński. należę
do starei generacii Zadaie sobie pytanie:
czy w og6Je o stra ikacb mamy dyskutować?
Czy to iest nalważnieisza sprawa? Naiważ
nieisze, żebv zwiazki iak naiszybciei m<>l?łY
działać. Żeby dbałv o eodziwe warunki. o
żebv ludziom się kt'zywda
sprawiedliwość
zlikwidować
nie działa. I iak naiszybciei
l)Od iRlv wśród załogi A od oolitvki 7. daleka. Od tego jest partia, Wałęsa mówił: nie
chcemv władzy. nie iesteśmy partia A w
okolicv naszel!o zakładu ookazuia sie "<iagle
leszcze takie niePrzviemne oolitvczne wropadpisane:
l!ie ulotki I w róż.ku zawsze
•. Solidarność".
7

R. MARCINIEC: - Ale ol'2ecież rozbicie
na branże osłabi ruc)l związkowy, Może się
okazać. że bez P<>Parcia hutników. włóknia
Jest
rze nic nde wvwalcza. I odwrotnie.
Bo ia wierzę. że
ooparcie - iest szansa.
Penera? Jaruzelski chce dobrze. ale kto wie,
·
lak będzie w orzvszłości.

Nie zgadzam się s
T. PORCZYNSKI: tym, Jestem ' tu najstarszy i pamiętam jeszca:e, iak było przed wojną. Jak był strajk,

W. SZYCHOWSKI: - Taką drobna uwabranżowe,
l!e chciałbvm wtrącić: związki
zawodów.
interesy branż. kartv różnych
za ·
Niech
I o te karty mi chodzi właśnie.

zapłapracę będzie odpowiE'dnia
nrzesadzaimy ze specialnvmł
ta. ale nie
przywl!eiami.

uciążliwa

J. KOŁODZIEJ· - Też tylko Jedno zdanie. Mamy ba-rdzo dużo emerytów. Przychodza do nas. ale bez związków trudno zająć
się ich sprawami.
J. SLIWir>lSKI: - Trochę się iroóźniłem.
do tei porv tvlko llważnie orzysłu
z różnych
Jesteśmy
chuie sie dvskusH.
związków . ale wszvscv dochodzimv do wniosku. że strałk iest bronią ostate<'Zn<J, I że na
straiku wszyscv także tracimy, Krvtvkuiemv Przeszłość ale pamietaimY. że ?!Wiązki
dorobek. Nie
w naszym kra iu ma ia dużv
ootei>ia imv Wl'zvstkiego co sie do te; pcrv
·zrob iło. Mamv teraz na temat ..Solidarnośc'"
negatvwne opinie. Ale co sPOwodowało ze
kiedy .Solidarność" powstała. przyciągała
ludzi? Wvdaie mi się. że właśnie działalność
zwiazkowa„.
więc

L. KOMINIAK: - A ile
widział. ieden czv ~ilka?

związk6w

by pan

J. SLJwnq"SKJ: - Albo ieden, albo różne.
ró:iine. to współpraca.

Jeśli

L. KOMINIAK:
dowolony?

I pa;n

był całkiem

za-

J. ŚLIWiiq-SKI: - „Solidarność" soełniała
zwiaZkowa. ale wiem też. że nieootnebnie mieszała sie w oolitvkę. Związki.
Jakie powstaną, muszą wvciągnać wnioski
z błedów.
rolę

R. MA;,t9JNIEC: - Przyczepiło sie do nas
.9P<Jro,.. .g 1 ooi:iłvneło razem ...
J . .:>LIWlliSKI: - Naigorsze nie to. że sie
w ruchu na
ale że wvszło
przvczepiło,
wierzch.

Jedno jest oewne. PoJ . . KOŁODZIEJ:
trzebna iest Prawdziwa dvskusia na temat
sie wvPowiezw!azków .. Wszvscv muszą
dzieć. Tvlko iak i ~dzie?
L. KOMINIAK: - Może na przvkład na
otwartvcb zebraniach oartvinvcb? Beda taJtie nB; temat zwiar.ków. Każdy może orzviśc
1 oow1edzieć co myśli.
urwała się.
W tvm momende dvskusia
;ui cltvha
Zebrani uznali. że oowiedzieli
wszystko. co miE>li do nowiedzenia. Przvna.imniei na razie. Kiedv iednak zamknllłPm
notatnik, prawie wszvscy zostali ieszcze 1c;1kanaś<-ie minut JP.SZ<'ZE> iakaś rE>fleksia "'!!Y
Powrót do orzPrwaneiro
aneir~o!a. iesr.rze
wczesniel watku. ieszrze Maier do Mardń
ca: „Koleeo Marclnie<'. pamietaC"ie przerież
że iak wv bvliśriP or?:ewn<lni<'za<'vm na wv~
dziale, to można bvfo m6wlć nawPt o współ
pracv. Doiradvwaliśmv sie zawsze".

Nie była to rozmowa wvłacznie o orzysz~ości zwiazków zawodowvch. Może nawet
w;1eceł mówiono o tvm <'<> bvło. Cóż widoczllle bvła
wstecz.

oo-trzeba spairzenia

ieszcze raz
I

I sPOStrzeżenie. któreeo odnotowania, nie
Potrafie sobie odmówić. ch(){'iaż - bye moOtM wvdaje
że. -:- n~ewie~e 7eń wvnika.
m1 ,s1e. ze mimo ostrvrh niek;edv sformuło
wan. rozmowe od ooczatku do końca 1>rowadzili ze sobą ko 1 e dz y z oracv.

JAN BRZÓZKA
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w minioną arodę prsy Nusym Telefonie' Uelusowym (:IOS·lł) odbyło •I• inauguracyjne (po wznowieniu wydawania gazety) apotkanle z Czytelnikami. Pnun dwie godz!Dy ieiełl>n dzwonił nieustannie, bo·
wiem zaproporu>wany przez nu temat rozmowy na letał do łzw. tematów dnia. Przy NTU zasiedli przed1tawlciele PKC w Łodod - Wacława Monczy61ka l Waldema.r Blałkowakl, członk<>wle Zarządu Związku
Obrony Konsumentów Mariusz Młynarski t Ryszard Gardlan. Wojewódzki Komitet Kontroli Spo .
łecznej reprezentował Jan Jędrzejewski.
Poza nielicznymi sprawami szczegółowymi nasi Czytelnicy poruszyli wiele spraw o szerokim znaczeniu
społecznym, które obchodzą nu wszystkich. Reakcją na rewolucję cen<>Wą, jak m~na było się spodziewać, jest trwający jeszcze szok cenowy. Łagodzie go może w dużym stopniu
rzetelność I uczciwość
producentów oraz ogniw obrotu. Gdy tego elementu zabraknie, trzeba będzie pociągać za cugle zaostrzonej kontroli, aż nie zacznl\ działać ekonomlcz ne ngulaeje prawidłowego rynku.
Oddajmy głos Czytelnikom.

SPOTKANIE
PRZY
NTU ·303.04

gr05Za, a więc s1pra·wdzać da~y produkcji towarów
oraz żądać wywieszen~a aik tual·nie zatwierdJZooych cenników.

WŁODZIMIERZ BARCZAK: Kilka miesi ęcy tepodwyżkę cen chleba uzasarlllliało się m. in. tym,
że ch~eb jest za tani w stosunku do mies·z anek paszowych, że wyill:u1puje się go dla s·kairmiania z.w~e

MOSZCZYŃSKA

W.

Kairtki na słodycze jedne skle.py reałizu
zasady: sprzed1ać cukierki najmniej chodliwe. W i1nnych .skiepach w tym czasie można dostać czekoladę nadziewainą. Podobnie d<
z.ieje się z kartkami prupieroso•w ymi. Ra.z sprzeda.wcy stosują ro:Zl.iczenie wartościowe, a gdizie indziej asortymentowe.

nyny hod.Qlwlanej. Po tej zmilmie, w handlu pieczywem sytuacja już się zaozęła nocmaltlzoiwać. Obecnie jednak, przy kolejnej podwyżce cen na mieszanki treściwe i zboża, po>W!I'óciły dawne proporcje, tyLko
że na wyższym poziomie. Na.tychmiast t~ zaczęło się
:z.nów wykuipywanie chleba. Produkt wysoko pl'IZetworz.ony ma.r·t nota'awi się. Wdele oped'acjd fiinansowo-orga:nizacyjnych pos;zło na maxne. Jeśli wyjściem bę
dzie kOilejna podwyżka ceny chleba, to sipirala cen
nieuzasadniona
prawami ekonomicznymi
a błędną
kOOII'dyna.eją cenową
zaprowadzi
nas w próżnię.
Pierwszym następstwem mo.że być wu6tce duży niedobór ch~~a.

ją

spożywczych

była

dotowana przez państwo, a teraz
zasadę racltunku e-konomicznego,
samorwystarozaliności. Ale przeoiet większość arlykułów pnemysławych trafiających na rynek już dawno musiała być renito'Wlll.a. Sk·ąd wdęc aż tak wysold• podrwytld cen?
·
MŁYNARSKI:
polityką globalną

M. MŁYNARSKI: -

Artykuły dla małych d.z.ieci ze
względu na sytuację młodych małżeństw miały być
dotowane. Nasz związek zamierza tę sprawę wyjaś

W.

BIAŁKOWSKI

nić

-

R. GARDIASZ: - Jest to kolejna spraw·a do szczeinterwencji.
Prosimy do Związku Obrony
Konsumentów.
W stosunKu do dY'fekcji przedsię
biorstw, które chomikowały gdy rynek był ogoło
cony z to•w arów, a teraz zaska,kują swych klientów trzeba będz'.e wyciągnąć ostre konsekwencje.
gół.owej

P. WOJCIK: - Mam wątpliwości co do obecnego
pOZii.omu cen airtyikułów z importu. Przecież n ie są
one podyktowll!lle, tak jak u nas, trudnościami ekonomicZIIlymi u ich wytwórc6w. Np. weżmy kolorowe
teJ.ewiizoiry „Rubilll" ozy samochód „Skoda".
Ilntencją było zapeiwne zachowanie pewnych relacji cen między podobnymi M'tykułam! krajowej i zaigrani~ej produkeiji, no i fakt
obłOILenia podatk·iem od luksusu wielu
airtykułów
kupowanych głóWDie przez . klientów o wysokich do- ,

M.

MŁYNARSKI:

-

chodach.
R. GARDIASZ

P.

·
Mam jeszcze wie1e podobnych
blokować telefonu„.

WÓJCIK:

chciałbym

spra,w, a nie

M. MŁYNARSKI: - W naszym związ>lcu pot:rzebujemy jeszcze wiielu ludzi zSJinteresowanych obr<l'llą
interesów i sf:Qpy życiowej ludności. Zapraszamy do
współdziafa.nia.

Zal!'ówno ja, jak i moi zna·jomi
do wielu zjawisk w handlu. Np,
kiosk.i „Ruchu". zamiast - jack za.po!Wliadal!lo - wprowadzać nowe wyższe ceny sukcesywnie, wraz z napływem bieżącej produkcji, kolejno przeprowadzają
remanenty i zmieniają ceny na wszystkie artykuły.
To samo w księgal!"niach, a n111Wet w aptekach, gdJZJ.e
np. całymi miesiącami nie było aa:tykułów gumowych (termofory, wlewniki. gruszki), a później z dnia
na dzień t.owair się pojawił, ale tra:y razy droższy.
Klienta nie obchod:ZJi ozy te kombina.cje robił producent, hurt czy detal, by w łatwy sposób zaro•bić.
Ale w tej cię:Mdej sytuacji jest to wykorzystywanie
beT.Silności nabywcy, kit6ry stade się przysłowiowym
chłopcem do bicia.
DANUT A W.:

ma:ją

J.

J Ę DRZ E J E WSKI

-

zastrzeżenia

takie dotarty już do
nas od wielu osób.
Jest to sprawa wymagająca
umiejscowionej . kO'lltrold. Piueka.żemy więc ilntm-wencję inspektorom PIH.
W.

BIAŁKOWSKI:

-

Sygnały

JANINA Z.: - W Pabianicach w okl!'esie wchodzenia w życie no·w ych cen nieczynny był sklep branży
sportowej i elektrotechnicz.nej. Bez wizględu na datę
produkcji wszystkii e M1tykuły sprzedaje się po zmienionej cenie.

M.

MŁYNARSKI

W. BIAŁKOWSKI: - Handel nlie ma podstaw do
takich rozstrzygnięć. W wypad®u udowodnienia· (według metryOZlki M'tykułu) takich kombinacj.i, placówka ha.ndlowa J;>OIIl•i·esie konsekwencje (od·prowadzenie
zawyżonych kwot, do ska«"bu państwa lub zwrO't nadpłaty klient.owi). Pozoota1e nam pHnować swo.jego

.z producentami.

P. CHOMICZEWSKl: - Mam odebrać komplet mebN, na który byłem wweśniej zaipisany. Wy,p rodukowane w paźd,zierni1kiu 1981 r. koszitowa~y 24 tys. zł,
a teraz żąda się za nie 43 tys. zł.

P~ył pan sprawy z.Wli.ązane
w gospodarce. Istnieje przecież
pi-oblem nadmiaru pieniędzy na rynku pil'ZY niedobot-ze zaopatra:enia. Proces, kt6ry 1'02lpoczęto może n.ie
rzarwsze tramie, będ7iie jedn'8Jk ulegał elastycznym korektorom. Nasza organizacja konsumencka zamierza
te załeżnośc.i obserwować i a•lrtywn!ie na nie rea.g ować. Prosimy o dalsze spostrzeżenia.

M.

według

M. KIC: - „Chemia" przy ul. Traugutta oferuje
materace dziecięce do wózka (gąbka powleczona kretonem) za 330 zł. Kosztował on 142 zł.

reforma wprowadza

1

B. d.: -

w. Moszczy'fisKA: - Mimo że przepisy zostały
ujednolicone, wymll!ga to jeszeze s~recyizow~!a. na
co w ob:rocie lokał.nym moiemy sob>ie po.zwohc. Jest
to bow:iem pole do niepofu'zebnych kombil!lacji. a część
kl.iell!tów (np. niepalący) jest wciąż w gorszej sytuacji, bo bai: wyhniru.

!mma sprarwa. - podwyżka cen airtY'kuł6w przemysłowych, która nastąpiła r6wnooześnie ze zwyżką cen
żywności. Wiemy, że produkoja wię'kszośoi airtykułów

Zakłady „Stolbud" w Mikona do sta·wę domków d.Z:ał
i IV kwartał 1981 r. Wstrzymały
chcą ściągać ceny wyższe o 120 proc.

ZENON KWAPISZ: -

łajkach

zawarł.V

kowych na III
dostawy, a teraz
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związku z trudną

syt~iacją

~~ taborową MPK, co zresztą co-

>' dziennie kaidy z nas odczuwa
~~ na własnej skórze,
przeprowa-

Spojrzenie na termometr cenowy
mu

l''V'V'V"\#'V'WVVV'~

~~
~~ INSTYTUCJE 'VYJAśNfAJ.Ą

umowę

M. Mł;,YNARSKI: - Zakłady te poważnie nadużyły
zaufania działkowiczów. Producent saimo.rzutnie zerwał zawarte wcześniej umowy i przegra w chw~H
roszczeń na drodze postępowa.nia cywilnego. Jeśli
domki wyprodukowano w okresie przed zwyżką cen,
to mechaniczna ich zmia·na jest ewidentnym nalI'uszeniem praw konsumenckich. Związek Obrony Kolllsumentów w Łodzi wystąpił już w tej s))rawie do
producenta i PKC i klienci na pewno w tej sytuacji nie będą posz;kodo·wam.
JERzy ZAJĄCZKOWSKI: - Obecnie piwo zwykłe
kosztuje 15 zł (było po 10 zł). a „Specja•l " - 16 zł
(było po 14). W sklepie spożywczym przy ul. owsianej (przy torach). poza pobraniem butelki do wymiany, żąda Ilię za „eksportowe" :W,50 zł.
W. BIAŁKOWSKI: - Tę sprawę trzeba przekazać
do kontroli wewnętr.znej „Społem". Jeśli nie będzie
właśc'.wej reakcji, to znajdzie się ona w PIH.

„
Wiele spraw zgłoszonvch na temat cen do NTU powtarzało się wielokrotnie. Swiadczy to o pewnych prawidłowościach, a raczej regularnym ich naruszaniu przez
część producentów, placó'Yek obrotu hurtowego I deta-

licznego. Np. towary ze „starej" produkcji z nowymi cenami - to bezprawie. Tym bardziej przykre, że dokonywane przez jedną grupę branżową przeciw lnny!Il
pracownikom. Zapomina się łatwo, że kij ma dwa konce.„ Stare surowce w magazvnacl1 miały być przeszacowane, a nadwyżki odprowadzone do skarbu tiaństwa.
Jeśli się z nich jednak wykonuje towary, to tvlko część
kosztów powinna byt wyższa (np. za energię, transport).
Inna sprawa je,szcze nie wszystkie surowce mają
obecnie ustalone nowe ceny. szczególnie w kooperacji
utrudnia to ustalenie cen artykułów finalnych. Potrwa
to w wypadku cen umownych jeszcze około pół roku.
Będą obowiązywać ceny szacunkowe oparte o wskaźni
ki PKC wyznac7.one do starych cen.
Gdy wszystkie
środki produkcji będą już miały nowe ceny, wówczas
ceny wielu artykułów finalnych ulegną na rynku weryfikacji.
Wielu producentów, tak jak kiedyś przy systemie WOG,
próbuje wykorzystać trudności rynkowe dla swych ła
twych zysków, „wypracowując" zyski samymi tylko cenami, nie szukając możliwości tkwiących w technice
i organizacji. z.anim na wysokość cen zacznie oddziały
wać prawo podaży i popytu, będą musiały nabywcom
pomóc sankcje nowo powołanej
Państwowej Inspekcji
Cen.

?~ dzono we wrześniu pomiary ru?.,< chu pasażerskiego na tereni~ ~a.
<. lego miasta. Chodziło o to, zeby móc ustalić
najpilniejsze
)~ potrzeby
przewozowe i propor?,c. cjonalnle rozdzielić tabor, będą)'- cy w dyspozycji MPK.

5c.

)<

>~

~<.

Przeanalizowano

już

wyniki

ruchu
pasażerskiego.
W związku z tym trzeba będzie
podjąć szereg zmian w ukhdzie

, < pomiarów

~~

>~
~<.
~~<,<.

linii, rozkładzie jazdy I roz,mieszczeniu przystanków. Ale nim
~
zostaną one zastosowane, wpierw
~<,<.
c, MPK prześle owe propozycJ·e do
społecznej konsultacji
(g)
~'

~

~~

NA BRATERSKIEJ

~~

>~
'<.
Mieszkańcy ul. Braterskiej de- ~<,
nerwują się tym, ze mają utrud· >~
nionii dojazd do swojej ulicy ~<.
Ich uwagi · przekazaliśmy Woje '~
wódzkiemu
Przedsiębiorstwu 'c,
Dróg i Mo.stów. które wyjaśnia, ~~
>c,
że do.jazd do ul. BraterskiPj on '<.
ul. Obywatelskiej prowadzi uli- ~ ~
cami: Piasta
I
Felsztyltskiego ,,
oraz Wieniawskiego I
l\'ewnętrzną.
c.
Ulica Braterska jest ulicą we- ~~
wnątrzosiedlową i zgodnie z do- '<.
kumentacją
techniczną nie bę- ~~
dzie miała wlotu z ul. Obywa- ><,
telskiej, al bowiem Jest to droga ~c,
szybkiego ruchu.
>~
Ulica Braterska ma podbudowę ~,~
betonową, częściowo jest pnkryLa
c,
asfaltobetonem, są na niej. ulo- '<.
żone chodniki, a do każdej P'•· ~<.
·
j t d j
•
'
ses j'1 zapewmony
es
o az(ug.)
~-

BEZ ZMIAN

'>'

'c

,,Solidna firma''
~

- Gdzie kup:ć kozaczki? ~~ Zapytuje
nasza Czytel•nliczka
~~ pani Zofia J
W sklepach
~~ państwowych . i~ nie ma. zaś
' w prywatnych klientów przeganiają.. . I opisała nam swoją
~ „przy.godę", jalką zgotował jej
~1 właśc·i.ciel pryWait.nego warsz, tatu szewskiego P!'IZY ul. P.iotr~ kaws'kiej 22. Prnechodząc, wstą~~ Piła do te-i Jllac6wki, żeby za< pytać o ceny kozaczków. As.tało ich na półkach około 20 par.
S~ Obsługujących klient6!w pan,
~~ zażądał stanowe.w , żeby opuś~$ ciła sklep, gdyż przeszkadza
~~ mu zała:twiać sprawy. W ten
~~ sam sposób
wyprosił jeszcze
~~ iec:Lną panią,
z odoowiedinim

~
„

~se(

rc

pouczeniem, żeby n ie dyslmtowała. jak się na skórach nie '>(

~?
H

zna.
. Ozyte110iczka wyszła ze skle- ~S
pu nie tyle oburzona. co zdu- ·?
miana.
Czyżby wprowadlZone
zostały nowe formy sprzeda- :?
ży? Leciz Cech Rzemliosł Skó- ~S
rza·nych talkim formom stano<W- „~,~~
czo zaiprzec.za. Informuje naitomiast, że ostatnio sporo było ,
<
skar_g na tę firmę szewską. z ~s
tych więc powodów (chociaz nie ~~
tylko) władze Cechu zde~ydo- '<'
wały się wystąpić, o pozbawi~- ~~
nie ie.i właściciela. uorawn i,•n ~ ~
rzemieślniczych. Może będzit· ~ ?
to przestro·gą dla innych? (g) ;?

H

„
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Kodeks pracy
na co dzień
Wypłacano

za:kładzfo nagi!'ody
Wręcwno kopertę z
pien1 iędzm~ również jednej z pracowJ'.lic. Ale nie doznała z tego powodu radości. Spod.ziewała się kwoty w wysokości
jej półtoramie
sięcznego wynagi!'odzenia.
Dostała
jedynde różnicę
międa:y nagrodą
wyższego i IJJiższego stopnia.

w

jubileuszowe.

Rozżailona z.wróciła się do zakła
dowej komisji rozjemczej o wypłacenie jej na•g rody za 25 la·t w
pełnej wysokości. Jednakże komisja wniosek ten odrzuciła. Pracownica odwołała się więc
do
Okręgowego
Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Łodz.i, który
po ro21pat!l'IZeniu sprawy uznał jej
odwołanie za w pełni uzasadnione.

weszła w życie
w
r. pracown·ica
już spełniała
warunki do otrzymania
nagrody
jubileuszowej za 20 lat pracy. Z
tym, że wypłacoJJ.O ją dopiero 10
ma.ja 1980 r. Wkrótce otrzymah
zawiadomienie, że od dnia 6 marca 1981 r. będzie miała prawo do
i;ia.grody za 25 la·t pracy. I taką
Je.1 wypłacono w dniu 15 maja
1981 r. Lecz nie w pełnej wysokości, a jedynie różnkę
międo:y
jedną a drugą ,1ag!I'odą.
Zakład
wyszedł bowiem z z.ałożenda,
że
skoro nagrodę za 20 lat pra<ey wypłacono przed
niespełna 12 miesi.~c<i;mi, ~ięc przysługuje jedynie
r~~mca m1ęda:y nagrodą wyższą a

dy

uchwała

1978

m'lszą.

stosowm1e do posiano.w ienia u138 RM, pracownik nabvwa prawo do nagrody jubileuszowej w zaikładzie, zatrudniajacym
go w dniu upływu okresu uprawniadącego do nagrody. Nabyc:e tew sprawie ustalan1ia okresów pra- go praw'.! nastęuuje więc z upły
cy, uprawniają.cych do nagrody ju . wem dn'.a, który kończy ustalony
biieuszowej orruz zasad jej oblicza- w przep1sa.ch płacowych okres, uprawniający do nagrody. I to przenia i wypłaca!Ilia (MP ni!' 35, poi sąd.za o oł>o·wiązku przyznania na132).
grody.
Zakładowa
komisja
rozjemcza
nal!'uszyła bowiem jej prawo materialne przez to, że zastosow11ła
błędną wy·kladnię przepisu
pa~
11 uchwała 138 z września 1978 r

chwały

Za,kład pracy ustalił, że prawo
Pracownikowi,
który w dniu
do na•g rody za 20 lait pracy, naby. 1 styoznda 1980 r. nabył prawo do
dw.óch
lub
więcej
nagrńd,
przysłu
Not.: MARYNA KRAJ
ła już 6 marca 1976 r. Toteż kie.
guJ~ tylko jed.na nagroda. ta naj'łfłt);ltl##V' ' " tf9 ' ' ' ' ' ' ' ' " 'ld•e"1'•t••''' >t9•9~ f# f19Q ~'l••4ł9•99 •4"•\>\>V.~HNl"I )„1'łWf"J.lłł>-. wyzsza. Ale jeśli na nadstawie no'<' WY'Ch zasad l!czenia o·kresu pracy,
spojrzałam
na obsługującego automat
ków w zakresie dyscypliny i jakości pra- ~ nabył O'Il. 1 stycznia 1980 r. prawo
cy. Na.groda nie przysługuje więc np. 'r d? jednej
odlewniczy człowieka. St.a:umieniem nienaigrody , po czym
w
ustannie płynął · do form gorący sto·p,
gdy ma miejsce zagairnięcie społecznego ~ eiągu 12 miesięcy , uprawnienia do
strllelały niebezpieczn-ie
strzępy żeliwa.
mienia,
wyrząd:zenie szkody z własnej
~( wyższego
stopnia nagrody, przyA operator przy maszynie był wyraźnie
winy. Pijaństwo jest w regulaminie pn· ~ sługuje mu p:erwsza z nich w peł
podpity. Kierownik zmi·a10y stwierdiził z cown:ka tylko jednym z wielu jego na- ~ ne,i wysokośoi. A w dniu nabycóa
rezygnacją, że to nie pierwszy raz, ale
rusz;eń, które wciąż jeszcze u nas wystę >< prawa do te~ drugiej, wy.ższej ludzi brakuje, więc zatrudnia się kaooepują • dość nagmimiie. Ten trochę dziwny. ~ jedynie różn'ca miedzv kwotą nago. byle tylko nie stać z robotą. Często ·bo niezbyt poważny stosunek części za- ~ grody wyższej i niższej.
ludzi, którzy najmniej sizanują właśnt'?
trudnionych do pracy, to jedna z najpracę.
bardziej wstydliwych
naszych domoNafomiast jeśli pracownik. który
Dziwna to cecha - birak s2lacunku dla
wych spraw.
l sty.oi;nia 1980 r. nabył prawo ' do
własnej pracy, która daje dobry zarojednej nagrody,
zaś po upływie
bek, pozwala liczyć na stabilizację, wyWszystko wskazuje na to, że te cechy
Olk!resu dłuższego niż 12 miesięcy
sokie premie. W każdym zakładzie picie
będą musiały zniknąć z mentalności na- ·
prawo do nagrody wyższego stopszych rodaków. Samo życ i e o to zadba.
alkoholu podczas pracy lub przystąpienie
nia, to przysługują mu obie te
nagrody w pełnej wysokości, ustalonej przepisami płacowymi.
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się od lipca i trwa do U.pca.
Dlaczego

w LISTACH

PODPOWIEDZIANE
Do redakcji nadszedł J.ist od k.zech doczy•t elników. Zebrali się i napisali ws·pólnie. Pracowali tci razem i razem zrobili głupstwo. A potem, jak to
nim-aa: bywa, razem ponieśli konsekwencje.
rosłych

Panowie
Stanisław S„
Zygmunt M.
i Jan P. liczą bardzo na t.o, że redakcja
włączy i wszystko „wyprostuje". Na
pewno ga:z,eta nie zawiedzie tych oczek iwań.
Jednak s.prawa, któr~ opisują
trzej przyjaciele, jest na tyle niejasna,
że na razie nie poda.my pełnych na:zwisk
B.llli na,zwy zakładu pracy. Nadamy sprawie bieg, a że jest dość ciekawa t przy
tym dość ' chaTakterystyczna dla pewnego typu ro11:umowania - niezależnie · od
tego, po kt6rej stron~e formalnie będzie
w przyszłości słuszność, zastanówmy sie
wspólnie nad tym listem.

dany zakł·ad nie wypłacił nam „trzynastek" w wysokości: Stanisław S. - 45 tys.
zł, Zygmunt M. 36 tys. zł , Jalll P.
- 64 tys. zł? Dla nas to są duże pieniądze, kt6re by były nam tera'l bal!'dzo
potrzebne. Prosimy drogą redakcję o pomoc".
Być mo.że terminy roku obliczen•iow~
go upow~niadą w tej
sytuacji t.Mech
kolegów do nadziei na wypłatę premii jeśli rok gospodarezy istoitnie skończył
się w
li1pou, a naruszenie regulamLnu
pracy miało miejsce w październiku. Ale
jest jeszcze illlny,
już nie eko111omiczny
aspek·t tej siprawy - stosunek do pracy

si ę

„Chodzi nam - piszą naS'i czyteJ.nicy o potrącenie premii rocznej inaczej zwanej „trzynastką". Pi!'acujemy w prC1:eds1ę
biorstwie (.„) Pracowaliśmy tam: ja Stan isław S. 5 lat nienagannej pracy,
Zy gmunt M. - 2 lata n1ena1gannej pracy
i Jan P. - 10 lat nienagannej pracy.
3 paźd·ziernika 1961 r. zostaliśmy zwolnieni dyscyplinal!'nie za wódkę.
Trochę
wypiliśmy p!'Zed zakończeniem pracy, bo
mieliśmy so·l enizalllta. Ale nie chodzi nam
o zwolnienie z pracy. Chodzi nam, jak
już wsPOmnieliśmy,
o potrącenie premii
rocznej. Rok (gospodarczy -- przypisek
mój M. KII'.) u nas w zakład.zie zaczyna
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Sąd Pracy uznał, że pracownica
zgodni e z postanowieniami
tej
uchwał y , 1 stycznia 1980 r. już nabyła prawo do nagrody za 20 lat
pracy. I otrzymała ją 10
mah
1980 r. Następnie p0 upływ:e
15
mies i ęcy, to jest 6 ma.rea 1961 r.
< miała . prawo do na>'rody za 25 lat
Powinna więc była ja otrzymać w
~ pełnej wysokości. Nietrafnv -;es t
~ bowi~m pogląd komisii roz.iem;z~j
podn-:esdony w uzasadn ieniu oneA zaczną się te zmia.ny od innych obecczenia.
nie pra":' rządzącyc? rynk iem pracy, od
wymagan techno.Jog1cznych i precyzyjneKomisja rozjemcza po prostu źle
go wykorzystania w godzinach czasu praodczytała
postanow ienia uch w a h•
cy możliwości
materJałowych i ludznr 138. O stopniu r 0 b:vc:a naero:l~
1 kich.
·
iubileu~zowej niższe.i lub wyżsrnj,
decydu1e data nabycia prawa do
Zaczyna realnie działać zasada . coś za
jednej i do dru!{iei nagrody. A!e
coś", „każdemu według jego pracy" . I z
nigdy nie dafa jej w y płaty.
<ak
cz.a.sem praca zyska naleŻ!!lą jej rangę •
te mi ało miejsce w onypadku tei
czynności godnej,
ważnej, szanowanej
pracownicy.
Został w:ęc
zakład
Tak, jak kiedyś za naszych dziadków
or a cy
zobowiązamy
orzeczf>Tl'em
i u nas bywało, a jak jest i teraz w kra~<
Sądu
Pracy
do
wypłacenia
jej
najach o pra·widłowo zorganizQwanej i funk~ grody jubileuszowej za 25 lat pracjonująoej gospodarce.
cy, w pełne.i wysokości, ustalonej
przepisami płacowymi.
:\II. KR.

Kii·samobii, czvli badzmv
Widać, że pracy u nas ń-ie brak, sko·ro
nie fa;kt zwolnienia z pracy martwi naszych trzech panów, a tylko obawa o
ut<ratę bardzo wysokich na.g ród.
I właśnie wysokość tych premii skła
nia do refleksji
nad f.nozofią życiową
niektórych osób, a raczej nad bi!'ackiem
jakiegoś głębszego zastanowienia nad odpowiedzialnością za to, co się robi, po
oo i dla kogo. Przecież fakt picia alko holu podczas pracy nie jest u nas odosobniony i dzieje się to często w warunkach i bez picia grn·żących różnymi wy.
pa.d1{ami,
wyma.ga1jących
maksymalnej
koncentracji. Wfadomo, ±e popijają budowlani, popijają leśnicy. Będąc kiedyś
w ogromnej
odlewni
z przerażeniem
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do niej w stanie nietrzeźwym
należy
do nadostrzejszych wykll'oea:eń, karanycil
m. in. utratą „trzynastki". Nie chodzi
tu przy tym o to, by ta ewentualna kara była jakimś groźnym kij.em-samobijem dla docosłych, ale by był czas..._ na
zastanow.ienie się zanim będzie za póź
no na prói:ne żale. A więc o wpływ wychowawczy i samowychowawczy za.graża
jących skutk6w
wysoce lekkomyśllllego
postępowanfa w miejscu pracy.
Ustawa z 23 czerwca 1973 r. (Dz. Ustaw
nr 27) o zasadach twol'zenia i podziału
zaikładowego fundusxu na.g ród oraz regulaminy zakładowe mów-il! wyraźnie, że
prawo do na·g rody nabywa się przez wywiązanie się z podstawowych ob<>wiązJ
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Płace

i zatrudnienie
w warunkach
reformy gospodarczej
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możliwości.

Osobny problem, to sprawa emery tur.

Otóż,

m:arę

swo•ch
·
·

jak poinformo-

wał n:iin. J. Bury, maia one być w przyszłości regulowane
średnich płac
<czyta i: podno szone) w zależmości od wzrostu

oraz wzrostu kosztów utrzymania.
zmian wymaga taikże
W związku z reforma zasadniczych
struktura zatrudnienta, która obecnie daleka iest od rze czywistYch potrzeb. nie mówiąc iuż o doskonałości. Niezbędne jednak przemieszczenia ludzi z administraeji i nieiktórych sfe!'
Produkc ii do sfery przede wszystkim usług natrafiają na bardzo POWażne ba,riery. Z iednei strooy bariery mwalifikacji,
(brz)
z drugiei - barierv osYcholoe:iczne.
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Sobowtór

rocznicę

cy,

KOWALCZYK.

że

Główną oostacią „Vabanku"
~Ńu~~).z \gó~y go ;!fana~;

;~~~n:~~ ~a~w~kTe: dyr~~A

LEONARD PIESZYKULSKA,
TRASZAK, WITOLD PYRKOSZ.
Wgpa!lliałe zdjęcia, wręcz O<Peratorskie mistrzostwo POdziwiać bę
dą ·ci, którzy wybiorą się na „Sobowtóra". Film AKKIRO KUROSAWY dostał „Złotą Palmę" na
festiwalu w Cannes, w 1980 r. Na
t le mrOCZd'lych walk (XVI wiek)
tcx:ey się ooowieść o złodziejaszku,
który wciela się w oostać nieży
jąceao wi.el1kiego przywódcy

n Mp.;czyzna czterdz"1estolet111"·'
·.

.

vLI '

na Dz"1e11' Kob·1et

PZP~, nawiązując

.

Przyjaciół Ł-0dzi i
W n ieszablonowy spcsób Towarzystwo
Muzeum Historii Miasta Łodlli POStanowiły uczcić tegoroczny
Dzień Kobiet. Z oka'Zji tego świeta pań zaprezentowany zosta.,Mężczyzna
n ie frali(ment wieczoru ooetyoko-muzycznego.„
czterdziestoletni". W programie pn.: „Czułość", poetyekie,_y:osenki oraz wiersze śpiewać i deklamować będą: M. ROQA(..:KA
-WISNIEWSKA, M. WOJCIECHOWSKI i M. KOŁACZKOWSKI
(reżyser programu). Wystąpią także: M. CZESZEK (furtepian)
i T. BARTOSIK (.skrzypce). Impreza odbędzie się 8 bm. o godz.
18 w Muzeum Historii Miasta Łodzi.

19-letniego
Wojenne pr;zeżyda
żołnieriz:a prezentuje reż. ALEKw radziecktm
SANDER SURIN
„Saszka", zrealizowanym
filmie
W.
opowiadania
pod.stawie
na
Kondratiewa.

„Ostatnia ucieczka" reż. LEONIDA MENAKERA (prod. ZSRR)
chlo-pca z
to historia trudnego
rozbitej rodziny. Nie przemyślaine
że
spraiwiają,
decyzje rodziców
dz iecko ucieka ze szkoły.
kt6w
Dzieje pewnej kobiety,
rej życie wpisane za.stały zdarzeale i
rewolucja,
nia wojenne,
wielka miłość opowiada reż. GRDKARANOVIC
filmie
W
J AN
Ten jugosło„ Wieniec Pet'l'ii",
wyróżniony został
w iański obraz
„ W ielka Złotą Areną" na festiwalu w Puli-BO. Tam także najwygł6wżej oceniono odtwórczynie
neJ' roli MIRIANĘ KARANOVIC.
O miłości samotnej lektorki ję
do żonatego
angielskiei;:o
zy ka
mężczyzny mówi „Spóźnione spotkanie" reż. WŁADIMIRA GRIGORIEW A (prod. ZSRR).
„Dziękuję,

jakoś
reż.

leci"

to

wę-

SRODA, 3 MARCA
PROGRAM I
8 oo Wiadomości 8 10 Chwila muzykl. 8.15 „Obsen~ac je" - program
pub!. 8.30 Przegląd prasy. 8.40 Chwila muzyki 8.45 Zołnlerski kwadrans.
9 oo Przedpołudniowe spotkania. 10 30
I chwała" odc. pow. 11,00
,,Sława
Wiadomości. 11 .05 Koncert przed hej11 55 Komunikat Instytutu
nałem
Łączności. 12.05 Z kraju I ze świata.
12.40 Chwila muzyki. 12.45 Rolniczy
kwadrans . 13.00 Wiadomości. 13.10 Tu
radio kierowców 13.20 Muzyczne wycinanki. 13 30 Piosenki kompozytorów
polskich. 13.55 Studio Relaks. 14.00
14.05 Dzień w Polsce.
Wiadomości.
14.25 Przeboje , przeboje, przeboje.„
14.50 Wiersze Jalu Kurka. 15.00 Wia15.10 Popołudnie Studia
domości.
Młodych. 16.00 Wiadomości. 16.05 Muzyka 1 aktualności. 16.40 Polskie
B. Wallek-Wapieśni I melodie lewski. 17.00 Dziennik I komunikaty.
17.15 Koncert dnia. 18.00 Wiadomości.
18.05 Czas refleksji. 18.30 Inspiracje
ludowe w muzyce. 19.00 Dziennik
wieczorny. 19.30 Melodie ze śc'eżkl
20.00 Wiadomości 20.0ii
dżwlękowej .
Kalejdoskop dnia. 20.30 Koncect ży
20.58 Komunikat Totalizatora
czeń.
Sportowego. 21 OO Komunikat cnetgetyczny. 21.05 Kronika sportowa.
21.15 Wletkie dzieła - wielcy wykonawcy. 22 .00 Wiadomości. 22.10 Teatr
PR - „Nos" - słuch 22.50 Gwiazda
tygodnia - M. Rodowicz. 23.00 Dziennik reporterów. 23 .40 Jazz na dobra noc.
0

LASZLO LUgierski film.
bohaterem jest
GOSZY, którego
40-letmi majster i młoda robotnica. Film ten został wysoko oceniony .na MFF w Berlinie Zachodnim-81 (nagroda FIPRESCI).
przygodofi.lmów
Zwolennicy
wych oowinni z.wrócić uwagę na
„Kapitana hajduków". Akcia rozgryWa się na początku XIX wieku. Główną postacią iest potomek
który bunszlacheckiej rodziny,
niegospodartuje sie przeciwko
ności hospodara i przystępuje do
PROGRAM II
hajduków . Ten rumuński film reżyserował DINU COCEA.
S.30 Poranne sygnały. 8.55 W kilpięknej ko- ku taktach. w kilku słowach . 9.00
.Historie 30-letniej
biety, umiejącei . cieszyć się swo- Informacje o programie. 9.05 Swiat

koncentrując
wił dorobek ZMS,
uwagę na pierwszym okresie ist-

i

wokół nas (muz. kl. 1-11). 9.30 Wiadomoścl. 9.35 O twórczości dla dzieci
„Pod urokiem słoneczka '' , 9.55 Chwila muzyki. IO.OO Poz nać i zrozumieć

(blol. kl VI) „Nie tylko szyszki".
10.25 Soliści I kameraliści. 11.00 Hory·
zonty wiedzy (aud. dla klas Ili). 11 .25
Chwila muzyki. 11.30 Wiadomości. 11.35
Komentarz zagraniczny. 11.40 Melodie
siedmiu stol!c 11 .55 Komunik.at Instytutu Łączności. 12.05 Od A do Z
polsklej piosenki. 12.30 Postawy I
wartości. 13.00 świat wokół nas (muz .
kl. I-II) . 13.25 Informacje o programie. 13.30 Wiadomości. 13.35 Ze wsi
1 o wsi. 13.50 Z malowanej skrzyni.
14.0U Album operowy. 14.30 „Przepustka do historii" fragm. książki Zb.
Indywidualności
14.50
Załuskiego.
muzyki jazzowej. 15.30 Wiadomości.
15.35 Chwila muzyki. 15.40 Ludzie i
ich pasje. 16.00 Suita taneczna. 16.20
Fantazja , nauka, praktyka. 17.00 Radlokur\er. oraz relacje z meczu pił·
karskiego PEST Legia Warszawa Dynamo Tbilisi. 18.50 Ludzie 1 po19.00 Kompozytor tygodnia.
glądy.
19.35 Sw!at baśni - program na dobranoc dla dzieci. 20.00 Najpiękniej
sza jest muzyka polska 20.45 Nauka
jęz . hiszpańskiego. 21.00 Recital wie·
czoru - zesp. ,Singers Unllmlted".
21.30 Echa dnia 21.40 Wieczór literacko-muzyczny. 23.00 Z historii rock
and rolla. 23.50 Wiadomości.

I

z Realem San Sebastian I stwierże tylko twarda, konsekwentna
takt„cznle gra gospodarzy może im
zapewnić sukces.
W spotkaniu Legia Warszawa
Dynamo Tbilisi agencje stawiają na
typowane
Dynamo
bowiem
gości,
jest nawet do zdobycia Pucharu
Zdobywców Pucharów.
Tymczasem w środę na stadionie
Wojska Polskiego w warszawie odbędzie się ćwierćfinałowy mecz Pucharu Zdobywców Pucharów między
warszawską Legią I Dynamo Tbillsl.
drużyn
obu
We wtorek piłkarze
spotkali się na treningu. Jako pierwdrużyny
zawodnicy
trenowali
si
warsuwsklej. Potem na płytę boiska
weszli piłkarze Dynamo, pilnie ob.
serwowani przez legionistów.
dził,

Drużyna

zwycięzców

ubiegłorocz

nej edycji PZP - Dynamo Tbill'li
przyjechała do Warszawy w 18-osobowym składzie z Kipian!m 1 Szengeliją.

- W naszym zespole zabrakło Czelebadze I Kostawy, Obaj są kontuzjowani, ale na pewno wystąpią w
meczu rewanżowym w Tbilisi - mówi trener Dynamo Nodar Achałkaci.
Przed meczem w Warszawie rozegraliśmy 9 spotkań kontrolnych, w
zespołu Legli
tym trzy w Turcji.
o
nigdy nie widziałem, informacje
grze tej drużyny mam tylko z prasy. Jaki będzie w środę wynik? Nigdy nie stawiam tego typu prognoz.
nie prorokiem.
Jestem trenerem,
Chciałbym podkreślić bardrn serdeczne i goś~inne przyjęcie nas przł'!z
w
się
gospodarzy. Zrewanżujemy
Tbilisi.
zarówno N. Achalkacl, jak I trener Legii Kazimierz Górski podkreś
lili, że w środę trudno będzie grać.
jest grząska
- Płyta boiska
stwierdził trener Górski. Zrobiliśmy
wszystko, aby jak najlepiej przygodo środowego meczu.
tować się
by do spotkania z Dynamo
Ważne,
drużyna przystąpiła bez kompleksów.
Nie będą grali w środę Janusz Baran z powodu kontuzji nogi na tMningu oraz Mirosław Okoński, który
ostatnio mało trenował z zespołem
I narzeka na ból nogi.

Kadra naszych hokeistów, przygodo mistrzostw świata
się
w Za·k opanem, zakończyła zgrupowanie. Teraz nasi czołowi zawodnicy będą mieli kilka dni przerwy, by
w liczbie 26 zawod
ponownie
ników - stawić się 5 marca w Katowicach. Kadra trenować będzie na
Jan torze I na obiekcie przy katowickim Rondzie. Nasza 22-osobowa
reprezentacja ma wyjechać do Klagenfurtu li bm., a po „drodze" do
Austrii rozegrać <lwa meczu z debiutantem w grupie „A" - hokeistami Włoch , 14 1 15 (jeden z tych meczów odbędzie się w Cortlna d'Am·
pezzo, miejsce drugiego spotkania
zostanie ustalone we Włoszech). Po
tych ·meczach ustalony zoshnle dP.finitvwnie 20-osobowy skład reprezen tacj! na mistrzostwa.
Nieoczekiwanie w niedzielę w za.
kopanem zjawił się I.eszek Kokosz.
ka. Gra on obe~nle we Włoszech i
jest jednym z kandvdatów do naszej renrezentacj! na mistrzostwa
We wtorek zespoły uczestnlczące
przyjazd postawił w
świata. Jego
X mistrzostwach świata w piłce
trudnej sytuacji.„ PZHL. Jak polo
drugą
rozegrały
mężczyzn
ręcznej
PZHL
formował sekretarz generalny
rundę spotkań półfinałowych. W pół
- Marek Bykowski, i stnieją poważ
ne obawy, czy uda się w porę za · finale „A" Polacy po bardzo dobrym meczu przegrali w Dortmunłatwi~ Leszkowi Kokoszce formalno·
paszportowo-wizowe, zwlazane z dzie z głównym faworytem do tyścl
ZSRR 21:27
mistrzowsltiego tułu
wyjazdem tego zawodnika na mi(13:13).
strzostwa świata.
towująca

Spotkanie po latach
nienia organizacji, a zwlaszc.La na
warunkach jej tworzenia i wypracowywania programu, drugi zaś módowił o działalności ZMW. Z
Kutychczasowymi osiągnięciami
zemisji Historycznej zapoznał
branych jej przewodniczący - JOZEF STĘPIEN.
przerodziło
Następnie spotkanie
się w bardzo osobistą i bezpośreSwoimi
dnią wymianę poglądów.
wspomnieniami i refleksjami, udniesionymi do aktualnej sytuacji w
ruch u młodzieżowym, podzielili ~ię
w
byli przewodniczący ZW ZMS
Lodzi: STANISLAW NIEDZIELSKI,
TADEUSZ
STANISLAW GAJEK,
CZECHOWICZ, a pnadto WIKTOR

się,

Kokoszka na MS?

powstania ZMS, Z~V i KM\V

kolejne wejście ją niezależnością, przynosi czechopowstania
Z okazji 25 rocznicy
na ekrany bestse-leru reż. V. FLE- słowacki film reż. JULIUSA MAsiQ
„NaTzeczona na niby". ZMS, ZMW i KMW odbyło
MINGA „Przeminęło z wiatTem" TULI działaczy
byłych
spotkanie
wczoraj
zai
erotycznych
sukcesach
o
wydarzejeat znów filmowym
niem. Bilety (po 75 i 60 zł), zwła wodowych perypetiat:h instrukto- ruchu młodzieżowego z grupą aktyszcza na popołudnia, są wyprze- ra samochodowego opowiada buł- wistów ZSMP. W spotkaniu, zorgareż. nizowanym przez ZL ZSMP i li:odawane do ostatniego miQjsca. Jak ga.rska komedia obycza.jowa
ZSMP,
ZL
„Panie misję Historyczną
nam powiedziała kierowniczka ki- IW ANA ANDONOWA uczestniczył członek Biura Polityna „Bałtyk" film ten bęc:lz.ie praw- 1)7oszą".
doPOdobnie .11rany do końca marNa koni'ec. propozycja dla d'Zieci cznego, I sekretarz KL PZPn ca.
„ Wakacje dla psa". Ten czecho- TADEUSZ CZECHOWICZ. Honory
ZL
JAROSLAVA domu pełnił przewodnicżący
słowacki film reż,
miesiąca zaczęliśmy VISMIKOW A mówi 0 przygodach ZSMP - JERZY MARCZEWSKI.
Preimieey
releratcimi
Z okolicznościowymi
ale 8-letniego chłopca, który wTaz ze
szlai;:ierem,
bardzo starym
mamy też nowość w starym sty- swoim niesfornym terierem prze- wystąpili: były przewodniczący ZW
EUGENIUSZ
ZMS w Lodzi
dwudzieste żywa wiele przygód.
Bo oto w lata
lu.
ŻYSZKIEWICZ oraz dr EDWARD
pra:en05i nas reż. Juliusz Machul(oprac. R. S.) NOWAK. Pierwszy z nich przedat:1sk·i w krymfa1alnei komedii „Vabank", Film nagrodzony na festi- "'1!:6i:ll!lllllllA~~~~-.-:::ll!Olae::lll!!!l_,lillll"-l'lllllill._~-"-"211!1111:~~~oo~~~~~-·
~
""'· ·
walach w Gdańsku i Manili jest •A
k inowym debiutem młodego tiwór- >I
Okazało

W najblitszą środę rozegrane zostan11 pierwsze mecze ćwierćfinałów
europejskich pucharów. Spośród ponad 120 zespołów, które w ub. roku
do rywalizacji trzech klustanęły
bowych turniejów, na placu boju
w
pozostały już tylko 24 drużyny,
tym jedyny polski przedstawiciel Legia Warszawa.
W komentarzach zagraniczne ageucje najwięcej uwagi poświęcają jak
zwykle Pucharowi Europy. Najwlę
dwa
zwłaszcza
cej emocji wróżą
Aston
mecze: Dynamo Kijów
Villa i Anderlecht Bruksela - Crvc.>na Zvezda Belgrad. Blochln, Burjak.
Bałta cza i Ich partnerzy ·z Dynama
od dłuższego czasu wy.
prezentują
soką formę . Aston Villa nieco spuściła w tym sezonie z tonu, ale jest
to zespół wysokiej klasy o między
narodowym stażu.
Szlagierowym spotkaniem w Pucharze Zdobywców Pucharów będzie
pojedynek Tottenham Londyn
Eintracht Frankfurt.
Olbrzymie zainteresowanie wzbudził w Lipsku mecz miejscowego Lokomotive ze słynną Barceloną. Trener LOK - Harro Miller, obserwowął ostatni mecz ligowy Barcelony

~~...'"'~.o\"'~KA'°A,"~~~K"'"~"'"'~~~~""'"'~~~

FILMOWE PREMIERY

Vabank

kontekście

płac

reformy gospoi zatrudnienia w
Problemy
darczei. to temat wczoraiszeli(o sp0tka.nia wiceministra pracy,
Józefa Burei:o z grupą rudzi odnłac i spraw socjalnych p0wiedzialnych za te sprawy w przedsiębiorstwach i instytucjach.
strukturach płac w latach
Mówiąc o antymotywacyjnych
przypomniał, bo na.jogólniej jest
70. J. Bury przypomniał to sprawa iuż znana - iż kształtowanie się płac p0 wprowadze-niu reformy zależeć będzie przede wszystkim od ekonomiczne.i efektywności przedsięb iorstw. od tego, mówiąc jeszcze
wypracuje sob'.e
Prościej, na iak ie płace przedsiębiorstwo
środki. Do życia przedsiębiorstw „na kredyt" nie będą zresztą
iż konieczfaktu,
to
zmienia
nie
dopuszczać banki. W niczym

.

Na warszawskim stadionie
Legia Dynamo w ćwierćfinale PZP

Porażka z ZSRR

„,

sekretarz KL
do ćharaktcru

1"e1· s"1at"·""0
rc·zy lo"d„~:
Plom"tern1a
~~E!~rir~rs~:~~:~r:1~c~~~ ~~~;~~~ Po1mromczynre
/J\
U.I ir:r·
' '
fł

cia z j ego dotychczasowego dorobku• wartości najcenniejszych i wyciągniPcia wniosków na przyszłość
. '
·
·
l
· ·• k
kt oreJ
zaw8ze
_ szta ~ow'.ln.ie. Jest
zadamen_i ~aJwazmeJ~Zym.
ZSMP
W imieniu aktywistów
ZD
wystąpil wiceprzewodniczący
SOBANDRZEJ
Lódź-Polesie poinformował o
KCWSKI, lctóry
z
inicjatywie ufundowania tablicy
.

„

.

ok~JI ~5 rocznicy P?":'stama ZMS,
podJęteJ przez mlodz1ez poleską, a
podchwyconej przez członków ZSMP
(jm)
calego województwa.

' ga. 14.00 z muzycznych nagrań bratnich radiofonii. 14.30 Estrada kamerallstów. 15.00 Dziennik. 15.05 Panorama literacka. 15.30 Popołudnie melomana 17 OO Dziennik 17 o:; Muzyczny temat dnia (Ł). 11.10 Aktualności
dnia (Ł). 17.30 „Takty i Fakty" mag. publ. K. Tamulewlcz (Ł). 18.00
Klasycy muzyki rozrywkowej (cz. I).
18.30 „Grek Zorba" - odc. pow. 19.00
Dziennik. 19.05 Klasycy muzyki rozrywkowej (cz. II). 19.30 Wieczór w
Filharmonii. 21.00 Klub Stereo. 22.30
Fakty dnia. 22.40 Nocne dlvertimento - utwory G. Crumba. 23.30 Głosy, Instrumenty, nastroje.
TELEWIZJA
PROGRAl\I I

7.00 TTR-RTSS - J. polski. T.30
TTR-RTSS - Historia. 9.00 Chemia
kl. VII „Wiązania chemiczne''. 10.00
Dziennik. 11.00 Muzyka kl. I „Dźwię
ki sol-ml". 11.55 Chemia kl. VIII
„Substancje o budowle jonowej I nie
jonowej" 15.25 NURT. 15.55 Program
dnia. 16.00 Teatr dla dzieci: „Karampuk''. 16 30 Dziennik. 17.00 Mecz piłki
- Dynamo. 17.50 w
nożnej Legia
przerwie meczu losowanie Małego
Lotka I Express Lotka. 18.50 Dobranoc. 19.00 Rolnicze rozmowy. 19.10
Zagadka nietoperza - film przyrodnlcz,Y. 19.30 Dziennik. 20.15 „Zagroże
nie' - dramat prod pol sk i"! ? I ;;o
PROGRAl\I IV
Refleksje historyczne prof. Bogdana
8.00 Poranna serenada. 9.00 Dzien- Suchodolskiego. 22.15 Dziennik. 22 .45
nik 9.05 Quod libet - czyli co kto Melodia na dobranoc.
lubi 9 40 ,Laguna" fragm. pow 10.00
Opera przez wieki - G . Meyerbeer
PROGRAM II
„Hugonoci" 10 30 Ulubione piosenki
Z. Kamińskiej . U .OO K siążki , które
18.55 Program dnia. 19.00 Wiado·
czytamy. ll .30 Muzyka różnych na- mości (Ł). 19.30 Dziennik. 20.15 „Grurodów. 12.00 r>.1ienr•n · u1 "!:>
zja" - film dok. 20.40 Przed I po
r ha do Bnrtoka. 13.00 Kwadran1 tł· tournee ~ spotkanie z Jerzym Maksymiukiem.
teracki. 13.15 Trzy l:w'"''

I

I

.

Cotygodniową

.

przeclętnośc,

jak'!
- niestety - obserwuje się w !Jll!I wszollgowej siatkówce pań, urozmalci1 ły przede wszystkim mecze mistrzorozegrane w Krakowie 1
wskie,
Bielsku-Białej. Po ligowych nicpowodzeniach w poprzednich sezonach,
zespól krakowski jut w stlnym 'kła·
dzie personalnym rozpoczął na ~erio marsz ku mistrzowskiemu tytułowi. (Sympatycy „białej gwiazdy"
511 zdania że ich ukochany klub
nie może ~mn1ejszyć konta mlstrzowskich tytułów. Skoro utracą mlstrzostwo Polski koszykarki, mech
je godnie zastąpią siatkarki).
więc nie tyll<o
odprawiła
Wisła
co
katowickiego Kolejarza, ale obrończynie
podkreślenia godne
mistrzowskiego tytułu, siatkarki soW I.lady
snowieckiego Płomienia.
krakowianek poszlll także siatkarki z Bielska-Białej I nie oddaj11c
też seta wygrały z sosnowiecku-ka·
.

towlcką

parą.

Wi4lc zadaniem
które w µrz<!dostatniej serii przedturniejowej po·
z Krakowa 1
drużyny
dejmują
Bielska. W sobotę LKS gra ze Stolą, a Start z Wisłą. Niedzielny podostaxczy
Wisła
jedynek LKS sympatykom siatkówki niemało emo·
ej!. Nie wątpimy też, te łodzianki
podzieuczynią wszystko, aby nie
losu Płomienia w Krakowie I
lić
Bielsku.
trudnym

Przed

stoją łódzkie zespoły,

$lą sl<, gd zie w ostatniej serir "limlnacyjnej ekstraklasy zmierzą się
z Płomieniem 1 Kolejarzem. Siatkarki ŁKS typowane są jeszcze uo
grona kandydatek ubiegających się
Najprawdopodobniej
o flnal „A".
właśnie mecze w Sosnowcu I Katowicach z-adecydują o tym, czy ło
pierwszej
w
się
znajdą
dzianki
czwórce. Chyba że sprawią nam
milą niespodziankę I załatwią sprawę jut w meczach z Wisłą I stalą.
Nie będziemy temu przeciwni.
Zanim jednak rozpocznie się decydująca walka o tegoroczne mistrzostwo ligi (nastąpi to dopiero w poLKS weźmie
kwietnia),
czątkach
udział w finałowym turnieju o Puchar Polski. W Pionkach kolo Radomia łodzianki mają za przeciwniczki Radomkę, Płomień i KoleJarza.
Finał „A" rozegrany zostanie systemem turniejowym (gospodarzem
pierwszego turnieju będzie zespół,
który zajął czwarte miejsce, ostatniego - lider ta bell). Pozostałych
zespołów podzielonych na 3
sześć
pary toczyć będzie decydujące oeeze o utrzymanie się w ekstraklAsie systemem: mecz I rewant.

NTU 303-04

„90 minut z kłblcami

Za tydzień, po meczach łódzkich ,
siatkarki LKS I Startu wyjadą na

piłki nożnej".
Łódzkie

jedenastki przed
wiosennym sezonem w ekstraklasie.

Totka

Komunikat

EXPRESS LOTEK: 19 rozw. z 5
trafieniami - wygrane po 261.2'1 l l
4.663 rozw. z 4 trafieniami - wygrane po 1.596 zł, 178.396 rozw. z 3
wygrane po 69 zł.
trafieniami MAt. Y LOTEK: LOSOWANIE I: 25
ro?:w. z 5 trafieniami - wygrane po
78.529 zł, 2.985 rozw. z 4 trafieniami
wygrane po 993 zł, 87.109 rozw
z 3 trafieniami - wygrane po 56 zł.
LOSOWANIE II: 9 rozw. z S trafieniami - wygrane po 24ł.172 sł, 1.7łl
rozw. z 4 trafieniami - wygrane po
1.934 zł, 52.392 rozw. z 3 trafieniami
- · wygrane po 105 zł.

Trenerzy ŁKS i Widzewa

LESZEK JEZIERSKI
I
WŁADYSŁAW ŻMUDA
będą na pytania
Czytelników „DŁ"
czwartek, 4 marea 1982 r.

odpowiadać

w

w godz. 9-10.30

z

najrlębsEym talem zawiadamiamy, te dnia 28 lutego
odeszła od nas, przeł.ywszy lat Sł, naaza najdrotsza Córka
jaciel, Człowiek o wspaniałym sercu ł wielkiej dobroci

ś.

ł

1tS2

P.

JA1Nl1NA CZERWH'łS·KA
uroczysto!cl porrzebowe

odbędą

się

dnia

ł

marea br. o rot'I•.

13.30 z kaplicy cmentarza nym.-kat. przy ul. oarodowej H, o

Z głębokim talem zawiadamiamy, te w dniu 28 lutego 1982 r.
nagle, nasza Koleżanka
zmarła

W dniu 27 lutego 1982 r.
w wieku 70 lat

S. t

JANINA
zasłuźona

pracowni ·
ca przedsiębiorstw handlu zagra.
. ~.cznego, wyyóżnlona odznacze.
pat\stwowymt i resorto·
~ u1amt
·
wym!.
'
Pogrzeb odbędzie się dnia ł
marca br. o rodz. JJ.30 na cmentarzu przy ul. 01tTodowej.
KIEROWNICTWO, POP PZPR
WRAZ z CAŁĄ ZAŁOGĄ TIE
„MUNDIAL" SA

P.

STEFAN
MAZUR

CZERWl~SKA
długoletnia,

zmarł,

b y ły

Pogrzeb

się

głębokim

S.

pracownik ŁZPB
„Uniontex''·
odbędzie

talem zawiadamiaże dnia 28 lutego 1982 r„ po
długie.I I clężkiei chorobie zmarł,
przeżywszy lat 78

Z
my,

w dniu

3 marca br. o godz. 15 na cmen-

tarzu pod wezw. św. Wojciecha
na Kurczakach, o czym powiadamiają

P.

BOLESŁAW
WESOŁY
MISTRZ SZEWSKI
Pogrzeb odbędzie się dnia 4
marca br. o rodz. 15.30 z kaollcy
cmentarza rz.ym.-kat. .na Dolach.
ŻONA,

CORKI, ZIĘCIOWIE
i WNUCZKI

ł

SYNOWIE " ZONAMI.
POZOSTAŁA
i
WNUCZKI
RODZINA

dniu 1 marca 1982 r. smarnasza najukochańsza żona,
ła
Matka t Babcia
S. ł P.

powiadamiają:

MACłASZCZYK
z domu JĘDRYSZCZAK
Pogrzeb odbędzie się w •rodę,
dnia 3 marca hr. o aodz. lł.30 1
kaplicy cmentarza św. Franclnka przy ul. Rzgowskiej, o csym
powladamtaja PO!tt'ątenl w ialoble
CORK!, SYN, SYNO·
MĄŻ,
W A, ZIĘCIOWIE, WNUCZĘ·
TA oraz POZOSTAŁA RO·
DZINA

Dlł

Koleżance

BOŻENle
FłUPCZY~SKIEJ
wyrazv
powodu

1tębokte10
śmierci

współczuc!a

KRYSTYN'IE
DZBANEK
z

wyrazy szczerero
powodu śmierci

współczucia

z

O .J CA

MATKI
składaj~

JtOLEDZY
CHIRURGII

csym

MATKA, RODZINA ł GRONO PRZY.JACIOŁ

W

HELENA

r.

i Przy-

składaj~

•

ODDZIAŁU

ONKOLOGICZ·

Nl!!J

WSPOŁPRACOWNICY z ZABUDOWLANO·REKt.ADU
MONTOWEGO przy OPPMs.

96.
Piotrkowska
ul.
ł..ódi,
Prasowe,
Wydawnlełwo
„DZIENNIK LODZKJ" - dziennik Robotniczej Spóldtlelni Wydawniczej „Prasa-Książka-Ruch". Wydawca: Uuhl(le
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ZACHĘTA

- „Gllna czy łajdak"
fr . od lat 18
godz. 9, 17, 19;
„ Miody Frankenstein" USA od
lat 15 godz. li , 13, 11
STUDIO - „RzeczpospoUta bab·
ska" pol. b.o. godz. 15; „Barba·
ra Radzlwlllówna" pot. b.o. godz 17, 19
STYLOWY - „Nie zaznasz spokoju" pol. od lat 18, godz. I!\;
Fenomen - kobieta - „WIPrna żona" fr. od lat 18, a;odz.

PROBLEMY MIESZKANIOWE

Najlep si
,
rusycysc1

.

1

cm

Zakończyły
sią na 1ZC1:eblu
wojewódzkim dwtle wa.żne imprezy w środowisk.u ukolnym:
kanku!l's języka rosyiskiego dla
szkól lXJ(!stawowych oraa: Xlll
Olimpiada Języka Rosyjskiego
w szkołach średnich. Obie te
imprezy przebiegały na terenie miejskiego
województwa
łódzkiego przy znacznym zainteresowaniu uczniów i pedagogów, Startująca w tych i[onk.ursach młodzież szkolna wykazała się dużą zna iomośc1ą i
wiedz!! o Kraju Rad oraz bardzo dobrym opanowaniem języ
ka ros:viskiego.

17,

cze ana mieszka ia
my?

•

WAŻNE TELEF~NY

była

łódzkim około 100
mieszkania spółdzielczego, a

W woj. miejskim

tys. osób czeka na
przydział
najtrudniejsza sytuacja mieszkaniowa jest na terenie Łodzi l
Pabianic.
W jaki sposób można, choćby czę§ciowo złagodzić głód mieszkaniowy? Co należy uczynić, żeby dopomóc ludziom nie
posiadającym swojego mieszkania, z których wielu mieszk~
kątem u rodziców, bądź wynajmuje pomieszczenia sublokatorskie, płacąc za nie komorne miesięcznie od 800 do
3 tys. zł? Zastanawiano się nad tym w czasie wczorajszego posiedzenia roboczego w Urzędzie Miasta ·Łodzi, któremu pnewodnłczył prezydent Łodzi
JOZEF NIEWIA-

DOMSKI.

Pierwsze miejsce w kOl!lkur-

sie 1ezvka ros:vis:ltiel(o w szkołach
J)Odstawowych
zdobył
TOMASZ STOżEK ze Szkoły
Podstawowej nr 38, uczeń mar
J. •JAKIMIAK.A.
Natomiast I
m1e1sce w
XIII Olimpiadzie
Języka Rosyjskiego na szczeblu
woiewódzkim uzyskała ·AGNIESZKA SWIĄTEK z II LO, uczennica mgr B. ADAMCZYK,
II miejsce MARZENA BEREZlliSK.A z Il! LO, uczennica mar K. IZYDORCZYK. zaś
llI KATARZYNA ŻEBRO
WSKA z LO w Głownie, ucze<nnica mgr J. GRZEGORCZYK.

Jak wynika z informacji przad- Zgierzu i Pabianicach nie zasiedlostawionych przez kierownika Wy- ny lokal mieszkalny, otrzyma na
działu
Gospodarki Komunalnej l niego przydział. Niestety, jesl z
Spraw Lokalowych Urzędu m. Lo- tym wiele bałaganu i nieporozudzi - J. MAJCHERCZAKA - pod- mień.
Do urzędów dzielnicowych
jęto
kroki wyjaśnaijące,
czym zgłasza się dużo osób, wskazując
dysponujemy w gospodarce · mie- nie zasiedlone mieszkania, ale nie
szkaniowej. I tak. np. do końca zawsze mogą oni otrzymać na nie
marca
dokona się szczegółowego przydział,
gdyż
ktoś
inny kh
rozpoznania mieszkań :zajmowanycli uprzedził, podając adres tzw. „puprzez 1200 osób, które wyjechały i stostanu".
kraju ł łch pauporty utractly swą
Prezydent Lodzi J. Niewiaważność. Inny nle mniej ważny domski w czasie wczorajszej
naproblem,
to tzw.
„pustostany". rady polecił naczelnikom dzielnic
Istnieje
zarządzenie
prezydenta i prezydentom Pabianic oraz ZgieLodzi, że osoba, która zgłosi sto- rza uporządkowanie tych spraw.
(i.kr)
jący dłużej niż pół roku w Lodzi, Trzeba po prostu.
aby jedna os<>ba
•l',l'l~fta~~8~Rlłltlł/łl/łftlł*lłfł,ftbl'1--------------------------------

odpowiedzialna za załatwia
nie ludzi zgłaszających się z adresami nie zasiedlonych mieszkru1.
I w tym samym dniu, od razu
winni oni być informowani, czy
mają szansę na otrzymanie przydziału na to mieszkanie.
Sporo uwagi poświęcono wczoraj
m. in. prawnemu uregulowaniu likwidacji wielu
jeszcze anomalii
związanych z zajmowaniem mieszkań przez osoby, które
w nich
nie przebywają, wynajmując je
sublokatorom. Do tej pory (w okresie od 8 do 27 lutego) zgłoszono
wnioski 474 rodzin o przyznanie
im decyzji na te sublokatorskie
mieszkania, za które muszą
pła
cić ich właścicielom.
W najbliższym
czasie dokona
się przeglądu wszystkich budynków
mieszkalnych przy udziale samorządu
mieszkańców
i
aktywu
ZSjl.1"P. Chodzi bowiem o uporząd··
kowanie wszystkich spraw ~ospo
darki lokalowej i ujawnienie dalszych „pustostanów", a także przypadków zajmowania przez niektóre osoby więcej niż jednego mieszkania.

wś:~je na

to, te

bieżący przymesie dalszą po'l>f&wę w
miejskiej komunikacji

rok

•

"

I

Wszystko

autobusowej. Jak nas painformował dyrektor MPK A. KOMAN,
w 1982 r. miasto otrzyma 130 nowych autobusów.
Będzie to 80
„Berlietów"
i 50 wielkopojemnych „Ikarusów".
Odbiór 1>ierwszych 15 .,Berliet6w" z Jelcza przewidziany Jest
jeszcze w bieżącym tygodniu. Autobusy te sukce.sYWnie
w ciąiiu
całeico roku będą
nadchodzić do

Łodzi.

Natomiast dosta;wa ••Ikarusów" przewidz.iana jest w IV
kwartale bieżącego roku.
Nadal wyoof:vwame będą z eksJ>loatacji wvsłużone
iuż mocno
.,Jelcze'', Do kasacji przewidzianych fest ok 120 tych autobusów.
W sumie więc. tabor autobusowy
MPK wzrośnie minimalnie. Niemniej wvmia!!la pojazdów starych
na nowe 1>rzYnósi duże zyski jeZgodnie z wcześniejszymi ustależeli chodzi o ilość miejsc pasażer
skich. Stare „Jelcze" miały ich 74, niami, do końca lutego uporano
natomiast „Berliety" - 100, a „Ika- się z odczytami liczników gazowych i elektrycznych, co zwią,1:11ne było ze zmianą taryfy opłat za
energię elektryczną i gaz. Sprawdzeniu podlegały liczni.kl znajdujące się w mieszkaniach
prywatnych, w gospodarstwach rolniczych
i w warsztatach rzemieślniczych.
Ekipy kontrolne z Zakładu Energewano po 3SO zł a 1 kl!. Cena jaj tycznego Lódi-Mlasto nie dotarły
nadal utrzymuje
się w granicach tylko do około 2 proc. odbiorców.
220-230 zł za mendet Ser kosztuje Po prostu nie udało się zastać w
200 zł za 1 kg, a śmietana nieznacz- domu niektórych gospodarzy
mienie staniała - 200 zł za litr.
szkań.
Za naszym pośrednictwem ZaZaczynają pojawiać się na „GórEnergetyczny
niaku"
Lódż-Miasto
różnego rodzaju tajemniczy klad
handlarze towarów pochodzenia za apeluje do wszystkich posiadaczy
granicznego. Boją się oni handlowa~ nie sprawdzonych llczni.Js.ów o skonwewnątrz hal!
z powodu stałej o- taktowanie się z energetykami cebecności patrol!
MO I najczęściej
handlują
przy wejściach l w rejo- lem odnotowania aktualnych odnie targowiska ed strony ul. Piotr czytów.
Jak ustalono wcześniej, od moko"I> sklej. .Jako clekawo~tkę dodajm:v, lt niektórzy dawni spekulanci mentu lutowych odczytów liczy się
zgłaszają się do kierownika hall z nowa taryfa opłat za gaz i prąd.
zamiarem.„ podjęcia pracy na targo Na razie rachunki regulowane
są
wisku. Cót, stan wojenny zobowią- na podstawie posiadanych książe
zuje.
(ROLA)
czek opłat. Dopiero po ich wyczer-

Zauważyliśmy
n!eznacmy spadek
cen jabłek. Większość odmian sprze·
dawano po 40--65 zł. czyli zgodnie
ze wskazaniami ostatniego cennika
Tylko piękne jabłka odmiany „Me
lntosch" leżały na straganach w ce.
nie 70 I 80 zł za 1 kg.

Zawiedli się cl,
którzy chcieli
kupić na „Górniaku" żywe kurczaki
Przyjechało tylko kliku dostavv,ców,
którzy żądali 200 I 220 zł od sztuki
Kury I koguty domowego chowu liczono po 500 a nawet po 700 zł od
sztuki. Patroszone kurczaki sprzeda

-

Te1efony
~dl

mogą

w

czeń.

W tej sytuacji w
większym
stopniu powinny być udostępniane
klientom telefony znajdujące się
w
placówkach
handlowych
czy
usługowych. Tymczasem, w więk
szości z nich aparaty zostały przE>nlesione na zaplec7e, ku wygodzie personelu, przez co nie są one
udostępniane publlczn1e. Tłumarz"!·
nie jest • zawsze takie samo - prawo wstępu na zaplecze ma tylko
osoba uprawniona. Zdarzają się i
takie przypadki, ŻE' przed plarówką handlową
widnieje
tablłrzka
informującą, iż wewnątrz '1:m1Jduje się telefon przeznaczony do publicznego użytku, a tym<'zasern 1n
- owszem - jest, ale na zapleczu.
Powoduje to zrozumiale zdenerwowanie.
Zniknęły
też
telefony z
wielu kiosków „Ruchu", a orzccleż były one chętnie wykorzystywane przez ludzi przy uzyskiwaniu pilnych połą<'.'zeń.
Dzięki takim praktykom, nawet
w centrum miasta znajdują sit:
spore rejony, w ktńrych w zasa ·
dzle nie ma doqttmnyrh te\pfo.
nów. Wydaje nam się, że wlndze
dzielnicowe winny dokona<' nrzE>glądu usytuowania tPlefonów ood
kątem możl!wo~C'I puhli„7.nPgo 1rh
wykorzystywania. Jest to, naszym
zdaniem, pilna potrzeba społecz-

(s)
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Po1;otow!e ciepłownicze
Pogotowie drogowe:

12

253-11

„Polmozbyt,•

Rejon ł.ódż Północ 334-31, 609-32
ReJon Ł6dż Południe
334 -28
~
Rejon Pabianice
37 10
~
Rejon ?:gleT7
15-34 łZ
~ Rejon o~wtetlenia ullc
881 15
Pogotowie ęaznwe
395-35
Pogotowie MO
97
Pogotowie Ratunkowe
99
ole: Pomoc drogowa PZMot.

~

18. 18

~

STOKI - .. Sledmlo11;rodzlanle na
Dzikim Zachodzie" rum od lat
12 godz 16 18
SWIT - „Lawina" USA od lał
15 e;odz 15. 17. 19
TATRY - „Cńrka króla wszech
mórz"
czes b.o. godz. , ts.nn;
„Dziewczyna z reld~my" USA
od lat 18 godz. 16 30, 18
ENERGETYK - nieczynne
"ION•f'R
nlf'<'7vnnP
REKORD
- „Kraina wiecznej
młodości - rum b.o godz. 15.1Q
' „Gangsterzy szos" kanad. od
15 godz 17, 19

52-81-10. 706 27
98, 661 · ll
795-55, 257 . 57

~ TELEFON ZAUFANIA

337.37

czynny w godz. 15-7 rano. W
dni wolne od pracy całą dobę
Dla kobiet z ciążą problemową
740-33 - ezynny w godz IZ-2Z
tylko
w
dni
powuednte.

i!<

~
~

g:::Tl~:o

I

Pni.ESIE
Przvl(ody All Babv
I 40 rozbó1nlkńw" radz.-lnd. od
lat 12 godz. 18.45, 19

Dlaczego Ich brakuje? Kierowniczka BSO „Balaton" - Genowefa Ru·
sewlcz - stwierdza krótko:
- Nie otrzymujemy zamówień ze
sklepu garmażeryjnego I dlatego nie
ma w nim nMzych kanapek Jeste~
my w stanie każdel(o dnia przvgo.
tow , ć Ich tyle, Ile wyniesie zamń ·
wlenle.

(Piotrkowska 282) - godz. 9-17
A ŁODZI CO grodowa 15)

~'llAST

Dzisiaj, jak nas poinformowano w
Zakładach
Gazownictwa
odbiorców mieszkających
~a
Kozinach po raz pierwszy skorzy
sta z gazu ziemnego. Ostatnio zakoń„
czono właśnie pierwszy etap prze.
budowy urządzeń gazowych na od
blór gazu ziemnego w rejonie za.
mknlętym
ulicami; Kasprzaka , Srebrzyńską , Drewnowską
I al. Włók
nlarzy Połowa palników w kuche!l
kach gazowych wyposażona została
w nowe dysze przystosowane do k:>rzystanla z gazu ziemnego.
Od dzisiaj ekipy pracowników gazowni przystąpią do przebudowy pozostałych
palników w kuchenkach,
wych z tytułu nie sprzedanych ka piekarnikach I piecykach łazienko
napek z „Balatonu". Po prostu, ?ą wych . Prace te powinny być zakoń
one pńeważnle przyrządzane z ja · czone do g kwietnia . W następn~j
jek, które można tetaz kupić bez kolejności gaz ziemny popłynie do
odbiorców zamleszkujacych wschodżadnego trudu.
nią stronę ut Kasprzaka.
(Sk)
- Bardzo chętnie sprzedawałabym
- mówi kierowniczka sklepu - ka
napkl bardziej urozmaicone, choćlly
z twarożkiem,
czy tet ze śledziem
lub żółtym serem Niestety, takich
kanapek z „Balatonu" nie otrzymujemy.
• Kurs tańca to wanysklego ro1.
poczyna się dziś o godz. 16 w DOK
Tak więc. nadal nie wiadomo kle Łódź-Polesie (al. I Maja 87) lnfor·
dy będziemy moeU kupować kanap- mac.l e w godz. 9-19 tel. 200-21 lub
ki z „Balatonu" w sklepie przy ul 381-62
• Zainteresowanych folklnrem miej
Andrzeja Struga 2. Dopóki bowiem sklm I umiejących
grać na akor
obi~ strony gastronomia I handel deonle, skrzypcach, it:ltar•e, lnstru
mentach
dętych oraz woklllist6w do
dojdą do poroo:umlenia, tracić będzie
pracy w kapeli folkloru mlejsklegn
na tym klient.
zaprasza DDK Ł6dź Wld>.ew cui A• mll Czerwonej 77, tel 8.~6-92) Prze(j. kr.)
słuchani a w czwartki w godz. 16-18

I

codziennie od godz. fi
c! 15.30 (kasa do 15)
PALMIARNIA
codziennie
(oprócz poniedziałków) od god:i:
IO do 17.
KINA
BAŁTYK „Przeminęło z wiatrem" USA od lat 12 godz IO.
18

14

IWANOWO - „Miłość cl wszystko wybaczy"
poi. od lat 12
godz. IO, 12, 14, 18. 18
li O N I A
.. M lloś~ ci wszystko
wv" a<". v" poi od !at 12 iiodz
IO,

12.15.

14 30

17.

-

„Old
b.o

10. 12. 14. 16. 18.

Sure·
godz

14.30,

16.45.

19

OGÓL.NOł. ODZKI

Senoacja I przygo
da na ekranie - „Człnwlek kia . nu" USA od lat 18 godz. IO,
'li No~("

12

14

$<:

22).

WO.TF.WńOZKA STACJA
POGOTOWIA RATUNKOWEGO
ł.ódż, ul
SlenklPWICza 1rn
tel 99

- Muzyczni Idole
,. Narodziny gwiazod lat 15 godz. IO.

USA

12. 15,

c:7c-zekowo twarzowa

Szpital Im. Barlickiego (Kop-

Tok•,·koloda - ln•tytut Medy
t'YnY Pra('V l'Teresv 81
Wenerolo11,la
Przychodnia
Deormat.o1odczna IZakatna 44)

Wł.OK NIARZ
młod7.lety -

dy"

Chl r urt!b:i

cińskiego

19 15

PRZEJ -VIOSNIE hand"
RFN-jug

2.700

-

PUNKT INFORMAC'Y.JNY
dotyczacy
pracy
placówek
~łużbv
zdrowia
czynny "ala
rlobe we w-zystkie dni tyl(odnia

16. 18

A
. Niem" kino"
USA
od lat 15 godz. 10, 12. 15, 17, 19

Wł Sł

t.et

I

615 19

~

Włamywacze
W samo południe, 18 lutego doRozpoczęto Intensywne
poszuklwakonano włamania do jednego
z nia sprawców włamania . Jeszcze te·
mieszkań przy ul
Wierzbowej. Zło- go samego dnia po połmln l u
w
dzieje wyważyli drzwi I skradli
mieszkaniu przy ul. Tuwima 52 ~amieszkania dwa futra, cenny chlń
trzymano trzech pnde,lrzanych: 36skl wazon . kompl<'t srebrnych sztuć
letniego Jerzel(o Cz , 21 letniego Marców oraz trochę gotówki Straty o· ka R. oraz 19 letnleito Krzysztofa
szacowann na ok. 140 tys zł O wla
S Pierwszy z wvm!enlony!'h legltymanlu powiadomił
funkcjonariuszy mował sle bo11,atą orze„ln~lą kry·
KD MO Łódż-Sród.mleścle jeden
2 mlnalną . Aż 13 lat snędzll w zakla•ąsladów,
1ach karn.vt'h
Jego dwaj młodzi
ko.mpani nie byli 1eszcze karani W
· mles2kanlu orz.v ul. Tuwima 52 zna!erlono przedmioty zrabowane
w
wyniku włamania . Nie ndnalezlono
tylko skradzionych pieniędzy.

dże

to

•
Spośród

,

o

Trzej włamywacze zostali aresztowani. a postępowanie w Ich sprawie toczy się w trybie doraźnym.

do s
artykułów

(Sk)
sp0ż:vwczych,"

jakich brak iest ieszcze w ' łódz·
kicb sklepach, ba rdzo odczuwalny
jest niedostatek dżemów.
Jak

się

dowiedzieliśmy

w biu

·rze handlu WSS „Społem", w tyn•
tygodniu orzewiduie sie duże dostawy tych orzetworów do placó
wek handlowvch.
Przyeotowano
iuż

ok. 150 ton

cza.

Włocławli:a .

dżemów

z Łowi·
Piekar, Sieradza .
które sukcesywnie w najbliższvch

Tak często nie docenill!!la makulatura, w ostatnim czasie budzi duże
zainteresowanie tvm bardziej że niektóre 1>unkty sku1>u czeka.ią na
odbiorców z ait.rakcyi.nymi towarami na wyinia.nę.
Foto.: A. Wach

i

Chirurgia urazowa - Szpital Im ?i
Kooernlka (Pabianicka 62) .
~
Neurot"hiru111.la
Szoltal Im
Barllckleg0 (Kopcińskiego 21.!),
L•rvni;:oloela
!'\zplt•I Im
Ba rllc-klego (Kopcińskiego 22)
Okulistyka
Szpital
Im
Barll<'kle!(o (Kopcińskiego 22).
Chl'ure;la I •a-rvn11,oloe,t• d71e ~
cleca
Sznltal Im. Korczaka ~
I Arm!I C7erwone1 IS).

ZOO -

Łódzkich

W kilku zdaniach

11-15

-.zTUKI (Wieckowskiego 36)
godz. 11-19
POLSKIEJ WOJSKOWEJ SŁUŻ ·
BY ZDROWIA (Żeligowskiego 7)
godz 10-13
MIASTA ZGIF;RZA IZJ!l„rz, Dą 
browskiego 21) - godz. 11-19

kolei kierowniczka sklepu garmateryjnee;o prz:v ut Andrzeja Struga 2 - Marla Bud·rnlek - mówi
że nie może ponosić strat finans'>-

(rs)

SZPITALI
Chlruri;ia ogólna
Bałuty
~
Szpital Im Marchlewskiego
~
codziennie <ila Przvchodnl Re1o· -!<;
nowych n• 4, fi 8. 9 10, Zł1,le1, ~
Ul. Oubol' 17
Szoltal Klln1czn '
Im
BarllckleRo
codzie:'\
nie dla Przy„hOd'Ol
Re Jonowe •
n,r
7. Sznital Im. ,Sklodow~l)I<" '
Curie coo1.lennle dla P•zy.
chodni Re1onowych nr I, 2. 3, 5
Ze;l<>rz ul. Parzęczewska 35, S7pi
tal Im. Marchlew•klel!o
c:dzlennle - Zl!i"rz. ul Dubois ;7
miasto I itmlna Zl(!en. 07orków
Aleksann r6w Parzęczew
Gó-n ·
- Szpital Im Brud:zlńsklego (Ko·
synlerńw Gdyńskich 61) , Polew' Szpital Im Kopernika (Pabianic·
ka 62) , Sródmieścle - Szpital 1m
Sonenberga (Pieniny 30), Widzew
- Szoital Im. Soncnberga (PlP.nlny 30).

10-18
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DYŻURY

Wt.óKłFNNlCTWA

z

Zakładowy nom Kultury przy ZTK
„Teofilów" zapraszał jut wielekroć
do ucze~tnlczen!a
w różnorodnych
Imprezach Tym razem „Teorllów"
czeka na młoclzlet z ostatnich klas
~7k6ł pod<tawowycb
I szkól śred
nich. A propozycja dla nich. to
udział w pracy zespołu Małych Form
reatralnych. w środę I piątek (w
itodz. 14--19.30) można się skonsultować z reżyserem.
O szczegóła ~h
7alnteresowanl dowiedzą się pod tel.
52„ot-40 w. 361 (do godz. 15.30) a po
tej godzinie pod tet &2-95-27.

Pabianice
Armil Czerwo
nej 7, Konstantvnów
Sad o
Armt ;
wa iO. Ozorków
pl
Ło
Czerwonej 17 Głowno
wicka 38. Aleksandrów - Kościuszki IO

~

Dlaczego nie.ma kanapek?
W sklepie garmażeryjnym przy ul
Andrzeja Struga 2 umieszczono przedwa lata temu w oknie wystawowym reklamę
sprzeclawanych
tu kanapek produkcji
WSS „Społem".
Kanapki zobowiązał .się dostarczać tej placówce handlowej personel baru szybkiej obsługi .:Bala
ton". Początkowo , rzeczywiście były
one w !lutym wyborze każdego dnia
I cieszyły się powodzeniem
wśrót!
klientów . Później jednak coraz czę4.
ciel do~tawa zavrodzlła . Również I te
raz od dłuższego jut czasu z tej J>"·
tvtecznd 11kcjl w~oó!pracy pomlęd <v
qastronnmlą
a handlem oozo~tala
jedynie nieaktualna reklama na szy.
ble wystawowej sklepu garmażeryj
nego.

APTEKI
Mickiewicza 29 Piotrkowska 6'7
0llmpljska aa .
Nlclarnlana 15
Dabrowskleiio 89 Lutomierska 146

i

~odz

ntPC"Zynne

~ ·n.Tfl!i\'7

1

paniu się dopisane będzie do pierwszego rach4nku odpowiednie wyrównanie.
Przewidziana jest natomiast możliwość dokonywania przedpłat w
dowolnej wysokości na poczet przyszłego wyrównania. Przedpłaty te
przyjmują kasy Zakładu
Energetycznego Lódź-Miasto lub 111ogą
one wpływać na konto bankowe
tej Instytucji
(podane w każdej
książeczce opłat).
Należy jednak
na przekazach podawać numer ewidencyjny,
wypisany również w
książeczce opłat.
(sk)

18

POKO.J - „Dziękuję , Jakoś lP.ci"
węg . od lat 15., god1 15
17, 19
ROMA - .. Uko<'hana żona"
wł
e>d lat 18 g<>dz. IO, 12, 14.

I

'.'<: Strat Potarna

15 30

17 19

~
~

~

e;odz

MAJA - .,Tabor wędruje de
nieba" radz od lat 15 e;odz is:
„Corleone" włos od lat 18 godz

(09-32

~ Pogotowie energetyczne:

.,,
d_OJSC do porozum.i Pnia

szło

Obecnie mamy w Lodzi 1088 t!!lefonkznych
automatów wrzutowych.
Dają one roczne wpływy
około 8,5 mln zł. Sporą częś~ tei
sumy przeznacza się na konserwacj~ tych urządzeń. Są one po
prostu bardzo często dewastowane
przez chuliganńw. Stąd narzekania
na niesprawne Ich działanie i kło
poty z uzyskaniem z nich połą

na.

Nie

265-96

877-22. 292-22

•
Za prąd po nowe1• cenie

Wtorek na ,,Górniaku''
ZnaC21\e ocieplenia, a talde :mle•lenle zakazu przekraczania granic
województw &powodowały wzmożo
ny ruch na łódzkich targowiskach
J"ut
wczoraj
zaobserwowaliśmy
s:nacznle więcej handlujących
na
„Górniaku". Rzadko wprawdz.te moż
na spotkać sprzedawców nowalijek
Handlowano tylko szczypiorkiem
t
zieloną pietruszką po lł zł za malutld pęczek, sałatą po 25 zł
za
główkę,
oraz zielonymi ogórkami
po„, 600 zł za kilogram. Zwiększyła
Ilię jednak liczba sprzedawców „zimowych" warzyw.

731 .gz
398 10

WIELKI - Królewna Snleżka"
NOWY
godz.
19
„Wachlar:t"
Na zakończenie wczorajszej naMAŁA
SALA - godz. 19 „Czarady przedstawiono wyniki badań
rowna noc'„ .. Karol"
stopnia zasiedlenia mieszkań przeJARAC'ZA - nieczynny
prowadzonych w dzielnicach WarMAŁA SCENA nieczynna
7.15 - nieczynny
szawa-Ochota,
Lódź-Wldzew
I
godz 17.
Wrocław-Fabryczna.
Okazało
się, ~ POWSZECHNY ~
„Sługa
dwóch panów"
.że Lódż wypadla jeszcze
najko- ~
MUZYCZNY
godz
18.30
rzystniej w tych badaniach. zwh- ~
„Księżniczka czardasza"
szcza pod względem ilości wykry- !\: ARLEKIN
- godz. 17.30 „Gultych samowoli, a więc zajmowa- ~ gnoi w tarapatach"
PINOKIO - nieczynny
nia mieszkań przez „dzikich" lokatorów. Wprawdzie i u nas zda- ~
MUZEA
rzają się tego rodz!ljU „dzicy" lo- ~
ru.!Y" - 170. Dzięki temu w~ros katorzy, ale zgodnie z prawem są
HISTORII
PUC RU
REWOLUCYJNEGO
(Gdańska
13)
ną zdolności
przewozowe przed- oni najczęściej przesiedlani do pogodz 11 -17
siębiorstwa I 1>0Pt'a<Wi się komfort przednich mieszkań, bądź pomiellDCZ!Al
RADOGOSZCZ
CZgler
iazdy '08.Sażerów.
(ms) szczeń zastępczych.
(j. kr.)
ska 147) - godz 9 - 16
l\RCREOI OGICZNE I ETNOGRA
FICZNE (pl Wolności 14)
godz. 10-17
BIOLOGIJ
EWOLUCYJNEJ
Ul.
(Park Sienkiewicza)
godz

W TYM TYGODNIU PIERWSZE DOSTA\VY Z JELCZA

13

Informacja PKO
lnformacJa o usługach
Informacje PK.S:
Dworzec Centralny
Dworzec P6łnocny
lpfc,rmacja telefoniczna
ltomenda Wojew6dzka MO

19

DKM - „Wciąż o miłości"
tr
od lat 15 e:<lQz 17, 19
OKA - „Cena strachu"
USA
od lat 15 godz. 8.30, 11, 15, 17.
19; „Jetdzll?C bez głowy" radz
godz 13
GDYNIA
Kino non -stop
od e;odz 10 -21; „ Piraci XX wieku" radz . od lat 12
HALfiA - „Ciemne słońce" cze•
od lal 15 e;odz 14 30. 16 45, 19
Ml.ODA GWARDIA - „Goqcc
polowanie" Jap, od lat 15.
godz . 10, 12.30, '16.30, 19: „12 prac
Astertxa" fr. b.o„ godz. 15
MUZA - „Bliski<' spotkania trze
clee;o stopnia'' USA od
lał

dniach wvsvłane
kich sklepów.

będą

do

łódz-

(m)

Komunikat MO
Komenda Dzlelicowa MO t.óJtGórna
prowadzi
po,tępowa 
nle przygotowaw
cze
przec·I w;o
Rtanblawąwl
Paczknw5k1Pmu , <tó
ry
podaJąc
•le
za
obcnkra jnw
ca. pod pretek
<;ten1 rotmlf'n la
nla plenlerl2y
dokonywał
kradzieży
w sklPpa<"h
na terenie t.odzl.
Osoby w tea su..,~6b pok ',_ wdznne
proq7onP ~ą , o zglo<; t Pnlf' się do
KO MO Łó l> Górna ul. Wólczań
ska 250 nokó 1 61 w godz 8 114, celem lłotPnlR zeznań lub o skonta'<towanle s i ę lelefonlc,ne pod nr 292-22
lub 677-22 wew, 11-17.
1

