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MADRYT

Apel Polski
o powrót
do rzuzowego dialo~u
Kolejne posiedzenie plenarne spotkania madryckiego pod przewodnicSzwajcarii,
przedstawiciela
twem
wystą
środę od
rozpoczęło się w
plenia przedstawiciela Polski, Wło
Stwierdził
Konarskiego.
dzimierza
on, :że choć sytuacja w Europie jest
trudniejsza nlt przed kilku miesią
cami, nlc nie usprawiedllwla blokowanla dialogu między Wschodem
a Zachodem.
Mówca wezwał do powrotu do rzeczowego dialogu. Niestety wypowiedzi przedstawiciel! Zachodu dalekie
od konstruktywnych rozwabyły
tań w duchu uchwał z Helsinek.

•
Stan WOJenny
z
nowego systemu prawa
Stan wojen.ny nie wprowadził w
Pols<:e nowego systemu prawa; dekret Rady Państwa z .12 grudnia
1981 r. wniósł · do obowiązujących
przepisów niezbędne zmiany i korekty. Związane ze stanem wojen·
nym czasowe ograniczenie lub zawieszen ie praw obywatelskich mieści się w · granicach przyjętych w
prawie międzynarodowym oto najważniejsze stwierdzenia konferencji, zorgao11izowanej 3 bm. w Warszawie przez Biuro Prasowe Rzą
du.

i:egulacje prawne
Specyficz.n.e
· wprowadzOllle w okresie sta·n u wojerurngo '- powiedział prezes ZG
Prawników Polskich.
Zrzeszoo.1a
Z<izi.sła w Czeszejko-Sochacki - dotyczą ograniczenia praw 1 wol,n ości. I tak np. stosowa.n ie trybu doraźnego w sądownictwie wiąże się
z zasadą jednoinstancyjności procesu (jedynie z możliwością rewizji
określeniem
nadzwyczajnej) oraz
minimalnego wymiaru kary w wysokości trzech lat pozbawienia wolności. Zgodnie z ogólnymi zasadami prawa, rozprawy w trybie doprzeprowadza.ne są pny
raźnym
drzwiach otwartych, zagwa,r antowapodobnie ja]j: w przyne jest
padku r<npraw prowadzonych w
_ innych trybach - prawo do obrowskazuje dotychczasowa
ny. Jak
praktyka, sądy często odstępują od
Jak wynika z
trybu doraźnego.
wojenpraktyki także w stanie
nym, prawidłowo funkcjonuje zasada niezawisłości sędziowsk iej.
Wiceminister sprawiedliwości Maria Regent-Lechowicz podkreś
nie
liła, że obecny stan wojenny
ma precedensu w h istorii państwa
i prawa. Nie było dotychczas bowiem ta.kiego sta.nu wojennego, w
którym ufrzymano by funkcjOollowanie rządu i Se.imu, prowadzono

Echa wizyty delegacji PRL w Związku Radzieckim

działalność

Z udziałem członka Biura Politycznego, sekretarza KC · PZPR
STEFANA OLSZOWSKIEGO odbyło się wczoraj plenarne posiedzenie KW PZPR w Skierniewicach. Celem obrad, którym
JANUSZ KU BASlEWielu obserwatorów zwróciło uwaprzewodniczył I sekretarz KW PZPR MOSKWA
WICZ było dokonanie oceny stanu wojewódzkiej organiz;icji gę na uroczystą oprawę wizyty de„Kursem
ty tułem:
dużym
Pod
serdeczną, przyna
polskiej,
legacji
nakreoraz
KC
Plenum
VII
partyjnej w świetle postanowień
przyjaźni, współpracy i pokoju" wiejacielską atmosferę, w jakiej przyjślenie na tym tle zadań i kierunków pracy.
mowano gości polskich na otwartość le dzienników radzieckich relacjowzajemne zaufanie, które ce- nuje 3 bm światowe echa wizyty
Wprowadzenie stanu wojenne~o Ichowały
Referat prezentujący stanowisko
rozmów w Mos- delegacji polskiej w ZSRR. Podkreś·
me kwie. W przebieg
Egzekutywy przedstawił sekretarz - stwierdzono na plenum omówieniach wspólnego la się. że „polsko-radzieckie • rozmostr. 2)
<Dalszy clą!! na
KW - MIECZYSLA W KMITA.
komunikatu polsko-radzieckiego za- wy oraz przemówienia wygłoszone
graniczne środki masowego przeka- na Kremlu przez Leonida Breżniewa
zu wyeksponowały zarówno kwestie I Wojciecha Jaruzelskiego , znajduja
jedność pog)ądów obu
się w centrum uwagi m i ędzyn a rodo
po!ityczńe stron na sprawy międzynarodowe, wej opinii publicznej".
pedkreślenle, że Polska była, Jest i
pozostanie krajem socjalistycznym,
PRAGA
potwierdzenie zasad sojuszu, przykum unik at
Polską
między
ws pólny
Omawiając
jaźni I współpracy
a ZSRR - jak 1 sprawy gospodar- polsko-radziecki dziennik i czechocze. Wskazuje się, że pomoc ze stro· •łowacklf' zwracają u wa gę na pod ny Związku Radzieckiego ma kap\. kreślenie socjaltstycznego char;. ktetalne rnaczenle dla go<podarkl pol - ru państwa polskiego, nazwanle przy
wać do Polski Indywidualnie w ceReal!zując decyzję ministra •praw
gen. dyw. Czesława lach turystycznych, korzystając z skiej, z trudem dźwigającej się z jaźni 1 sojuszu z ZSRR kamieniem
wewnętrznych
zagranicznej
polityki
węgielnym
Kiszczaka, zapowiedzianą w wywia- publicznych środków lokomocji, po ostrego kryzy su
..........,,.~,
dzie udzielonym Polskiej Agencji uzyskaniu wizy l wykuplenlu świad ._.................................................. .............................~
Prasowej, Biuro Paszportów Mini- czeń w polskich biurach podróży.
Podobne zasady d<łtyczą posiadaczy
sterstwa Spraw Wewnętrznych informuje o dalszych ułatwieniach w polskich paszportów konsularnych
wymianie osobowej z Innymi pań legitymujących się klauzulami wjazstwami. wprowadzanych w życie od dowymi udzielonymi przez polskie
placówki konsularne.
15 marca 1982 r
Od tego dnla obyWatele polscy
będą mogli Wyjeżdżać indywidualme,
w celach turystycznych, <lo eurosocjalistycznych.
krajów
pejskich
~J ·;a1
.,t.
i~
Wyjazdy te będą realizowane u po- rodzin - mogą składać do organów I
odróty n" nod- r.a~ZpOrtOW}'Ch W>JiOSKI O .V. rt>1nlP
śrE'dn,1 ctwem blu
paszportu.
hllVl."lt: wYkuplonych świadczeń za.
utrzymanie w kraju
pewniaJących
W środę po południu p:z,;był •fa dzie czterech członków r111rl u . Je,
_ t
S prawy te bę dą ro~pa
ry~ a ne na Jerozolimy prezp1ent Fr<.nCJi ł' ran· to pierw'Za ofk j"l"a w izy.ta, 'a 'q
pobytu.
' •.•.
t
d któ P
·
zasadach,
obowiązujących
ogólnie
Przywrócona zostanie równlet mot- zgodnie
z wymogami ustawy 0 pasz- co 1s M 1tterran . . r . mu .owa . z•.. v s k ład a w l v Aelu S?ef oań fi t V< a Ir a n
l!wość uprawiania indywidualnej tuportach z 17 czerwca 1959 r. (PAP) 130-osobmva delegac ja, a "' jej s'<ł a- cuskiego. Podróż t~ 11w a a się ' "
clonlosle wyd arzenie poli tv<·i nf'.
rystyki motOJ owej do tych państw
,„IZY<'le
na d ała
Izraelska
~ rona
za pośrednictwem Polskiego Związ
szczeP,ólnle uroczystą oprawę . pr<) .
będzie
Ponadto
ku Motorowego.
dla
bu .1ac wykorzy stać te podróż
można wyje:!;dżać w odwiedziny do
propagandowych
celów
krewnych I znajomych - obywateli
v·łasny c h
polskich zatrudnionych w europejFrancoisa Mitterranda powitali. preskich państwach socjalistycznych zydent I premier Izraela. a także
na podstawie zaproszeń oraz po
Rada \1 inistrów tego kraju w peł·
wymogów wynikających
spełnieniu
nym składzie Szefa państwa franz umów l porozumień zawartych z
wystrzałami
cusk ie<,io powitano 21
tymi państwami przed 13 grudnia
armatnimi a honory wojskowe od1981 r.
mu oddziały trzech rod za Jów
riały
W odniesieniu do państw strefy
RównoczeŚn•e
W Sofii odbyło się plenum KomJ- Państwowego Komitetu Planow„nla sil zbrojnych lzraela
dola r owej przewiduje slę możliwość tetu Centralnego BPK, którego głów· Kiriła Zarewa.
jednak rnst?ły zmobllizowane pollzbiorowyjazdach
w
uczestnictwa.
Cja i slutba be-,pieczeństwa ob•ta
nym tematem były problemy orgawych organizowanych przez polskie nizacyjne
Plenum przychyliło się do prośby w la j ąc C'ała tra>e przejazdu z lot,biura podróży, w celu wzięcia uAgencja BTA informuje, że ple- Peka Takowa o zwolnienie go na nlska do JProzolimy
działu w Imprezach o charakterze
Strona francuska wskazu .le. że winum powołało na członka Biura skutek złego stanu zdrowia z obomiędzynarodowym (festiwalach. spot·
Politycznego KC BPK . sekretarza wiazkow członka Biura Politycznego zyta nle powinna przyni<>ść ta<lnycb
kaniach sportowych Itp.).
politvczKC BPK Miłka Ba lewa, a na sta- Czfonek B:ura Politycznego KC BPK poważniejszych deklaracji
Cudzoziemcy niezależnie od przy- nowisko sekreta1za KC BPK wice- Grisza Fllipow został zwolniony ze nych Paryż stara sie bowiem za
jazdów zbiorowych, mogą przyby- premiera
stanowiska sekretarza KC BPK w chować dobre stosunki z krajami
przewodniczącego
LRB,
znaczna
pochod71
zwiazku z powołaniem go na stano- arabs'tlml skąd
wisko premiera.
impartowane.1
część ropy naftowej
przez Francję . Jak podkreślaja ob
świadectwie też ważne
Uczestnicy plenum podjęli decyzję serwatorzy. Franc.la l Izrael ró~n;ą
o wykluczeniu ze składu KC BPK się zasadnlczo w OCPnie całości proM. Spasowa. Plenum pozbawiło funk- blemu bliskowschodniego
cjl zastępcę czlol)ka KC BPK ż Posię
wieczorem prloyła
W środę
powa t postanowiło usunąć goc z par- pierwsza runda rozmó' •' Mil terranria
tii w związku z popełnieniem przez z premierem Tnaela. Beginem. Winiego przestępstw pospolitych.
zyta trwać będzie do piątku.

l

Dalsze

ułatwienia

..........

PRL 1 warunkiem zapewnienia niek raju oraz bezpiec.l <ń
podległości
stwa jego granic. a tak7.e n:'I ,.. 'vi ..;
.izenle, że Pol5ka będzie nada' mO-·
nym ogniwem wspólnoty soc ja l!' .. .''·'
nej, Układu Warsza wskiego i RWPG .
Odl'lotowano, że charakte1 yzując
w Polsce W. Jaruzelski
sytuację
podkreślił, Iż wszelkie próby wznawlanla działań zmi erzających do
po now'l ego
gospodark i
niszczenia
doprowadze nia do a na1chli l chao1

z miany ustroj u
c ·1 ego, będą stanowczo udaremniane.
su,

r

I

„.
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Zmiany w kierownicttvie
Bułgarskiej Partii Komunistycznej

Oceny na

do

szkół średnich

Ju:!: wkrótce - 15 bm , - rozpocznie się przyjmowanie podań kandy
do szkól śred
datów o przyjęcie
nich. Zgłoszenia przyjmowane będą
do 15 maja . W przypadku zbyt ma
lej liczby kandydatów termin ten
przedłużo
może być przez szkołę
ny.
eg
Następny etap stanowić będą
zaminy wstępne, które odbędą się
w dniach 21 ·-22 czerwca. Polegać one
tematów
na opracowywan iu
będą
pisemnych z języka polskiego t z
~tę
odbędą
matematyki - po rzym
formy
egzaminy ustne bądź Inne
wiedzy z wybranego
sprawdzenia

związanego z kierunprzedmiotu,
kiem nauki czy ' typem szkoły.
Do egzaminu ustnego z przedmiotu u.znanego za kierunkowy dopuszktórzy
czeni zostaną cl kandydaci,
z
uzyskają z egzaminu pisemnego
matematyki
z
1
polskiego
języka
oceny co najmniej dostateczne.
. Kandydat, który • otrzyma na egza·
minie pisemnym jedną ocenę nie1o
będzie dópuszczony
dostateczną,
ustnego egzaminu poprawkowego tylko wówczas. jeśli miał na śwladec
twie ukończenia szkoły ocenę prz v
najmniej dobrą z tego przedmlot:i
O tym. czy kandydat zostanie przyna
i które zajmie miejsce
jęty

liście
liczb~

decydować

będzie

łączn"

punktów z egzaminu wstępne·
na świadectwie
go oraz za oceny
podstawowej
końcowym ze szkoły
Brane będą pod uwagę oceny z ję
oraz
zyka polskiego, matematyki
uznanego za kierunko·
przedmiotu
Wznoszona od kilku lat w żar

wsz~
ze
wy. jak też średnia ocen
stkich przedmiotów na świadectwie nowcu (woj. gdańskie) elektrownia
w wodna, po raz pierwszy przekazała
Jedyne preferencje jakle będą
przy pad ku stosowane, dotyczyć
Instytut Me teorologi! I Gospodarki ty •
do energetyczn•J sieci paflstwowej
Wodne.I prz ewłduje w okresie od ł będą laureatów wojewódzkich kondo 8 bm. imiane pogody . Początka kursów przedmiotowych , Będą oni docelową moc 170 MW z pierwszewo będzie ciepło a pó1;nlej nastąpi zwalniani ze wstępnego egzaminu pi- go turbozespołu. N/z: w głównej
s pa de k tempera luly. W dniach 5-8 semnego z przedmiotu objętego kon- nastawni elektrowni.
bm. $podziewane jest zachmurzenie kursem - z równoczesnym wpisaniem oceny bardzo dobrej.
duże z rozpngodzenlaml l niewielki ·
J. UkleJew1kt - Telefoto
CAF ml opadami przeważnie śniegu . NaCiekawą I jak się wydaje cenną
stąpi gpadek temperatur maksymalnych do ok . O - plus 5 st. c. a mi- Innowację stanowić będą egzaminy
kierunkowego
nimalnych do ok. O - minus 5 st. C. ustne z przedmiotu
(PAP) l tak np młodzież ubiegająca się •·
pełnej
promu humaprzyjęcie do klas o
nistycznym 1 klasycznym składać bę
dzie egzamin ustny z historii z elementami literatury; do klas matemaz
tyczno fizycznych zdawać będzie
Japonll
w
ambasa dor PRL
Bvły
m~tematykl z elementami fizyki: do
Rząd Algierii opracował plan peł
Zdzisław Rurarz, który zdradził kraj klas blologkzno-chemlcznych ~ zda- nej elektryfikacji kraju. Jego realil poprosił o azy l polityczny w USA wać będzie
biologię z elementami zacja ma być zakończona do 1990
•pecjalnym wy chemii; do klas z rozszerzonym pro- roku.
został nagrodzony
przez amerykańską or gramem języka obcego
ró ż nien iem
wykazać
Konserwa. się będzie musiała wiedzą z zakre
Konfe rencja
ganizarję
Zakłada alę, te w ramach realizaUroczy su tego języka . Młodzież 11blP'(aj~
tyw ne1 Ak. (•jł Pnli tycznej
trzeba wybudować
cji tego pl&nu
stość wvró łhien i a Rurarza odbyła się ca •lę o przyjęcie do kia~· o pro.
km linii przesyłowych, 10
50 tys
w Wa• 1.yn gto n le
wv
ła
"~
m
fih · pod stawowym będzie
tys. podstacji oraz założyć lnstaia
nagrodę można brać na egzaminie ustnym jenen / cje elektryczne
Jak się oka7uje,
w ponad Il tys.
otrzymać nawet za zdradę ojczystego sześciu proponowanych przedmiotów . miast i osiedli zamieszkanych obec(PAP)
kraju,
(PAP)
nl.e przu ok. 7 milionów ludzL

w marcu

-

Nagroda za

zdradę

Plan
elektryfikacji Algierii

""lit

BERLIN
W l'.cznvch materiałach na temat
w1 7.yty, pras ~ NRD podkr eś l a . że poo na j edno~ć poglądów
obu 5tron na wszystkie kwestie mię
dz ynarodowe. Zwrócono też uw„ gę
na rosnace zuaczeilie pomocy ra·
dzieckiej dla Polski w .Jej skomplikowanej 'yt uacji gospoda rczej.
twierdziła

FRANCOIS MITTERRAND
~;i~~::~~;f!x~:~:t:~;;§~~;~~ z WIZYTĄ lll IZRA 11l U
I

spoworlowania

społeczn ego I

WASZYNGTON

leg is lacyjną.

Międzyna

rodowy Pakt Praw Politycznych i
Obywatelskich, którego Polska jest
dopuszcza możliwo~ć
współtwórcą,
ogłoszenia przez państwo stanu wojennego i - co się z tym wiąże
- ograniczenie praw obywatelskich
oraz określa jego zakres. Polska zastosowała na i n i ższy pułap ~rani
•' Zeń przewidzi a ny dla stanu wojenn e go, a restrykcje są sys tematycznie znoszone. Kraj nasz wyw i ą
zał s ię również z obowiązku po '. nform<JWan ia s ekre tarza g_e neraluego
ONZ o fa kc:e wprowadzen'a stanu w o iennego i o za k resie ograniczeń Wprowadzając stan wojenny nie naruszono w '. ęc zobowiązań
międzyn a rorlowyc h .

P olski
Wszystko to. co wokół
niektórv ch
dz ieje się obecnie w
państwach NATO n arusza wypracowaną na XXXVI sesji Zgromad?eni n O <rńln e go NZ z asadę ni e inge renc ji w wewnętrzne sprawy p ? ń
stw, a tak że ujęte w innych dokumentach ONZ oraz Akcie Koń
cowym KBWE zasady ich suwerennej równoś > i : prawa do s wookreślania i rozw!'an ia
b '.ldn ego

amerykańsk i ch
doniest en:ach
system11 nolitycznego, sp o ~ '? "'"".n e go,
k c>respond cntów z Mo.< kwv na r ,_
<Dalszy ci:ig na str. 2)
mat prze biegu w\zyty, po i k1eśl • s : ę

W

kra .i~ n1 i

obu
;t···

ł) \J -.:ii. o 1 \~
'lb li ż f'.!n t;.1
zac ieśnienia współpracy
gospod a r.:zej między
1

da lsrego

fakt

dziecki ego I
po!itycznC' j
\ f'

\'

co

\ ~ n 1 1.r

k t" T

zos t ał o

„

zapo w 1e-

P

Zct ault m Jme ry kańsk1 ch kores pon-

p1m wszą
pode )mu jacych
• l< ome n towa nia wiz yt ~· I komun ika tu k or·cowcgo, w s p1a wa<'h
międ •yr.a rndnwych o h1c st rony . p„J.

dentów
nró hę

w 'e' e
t a d "li r-ckR. zn c- h owa l y
ł
\H zyta n ie przebiega ła
oslrn ~.noś ct
pod znakiem tota lnej k r y1yki Za. •10du I nie pn eobrazila s i ę w a tak na
Stany ZJednn<'zo n e - porl kreślal m .
st< a

m . komentator <t ac jl telewizyjn y ch
'1ecl CBS . Ta k le sa mo zd anie w v raża wielu innych korespondenló\v.
PARYŻ

Korespondent paryskiego „Le Monde" 'pisze z Moskwy , że L . Bre ż
niew zapewnił W. Ja1 uzelskiego o
swym całkowitym zro7umienlu dla
decyzji narodowej powzi ętej w celu
obro!'y władzy ludowej, uciszenia
wyprowad zenia kraju z
namiętności
bolesnego kryzysu . Słowa te są niepodwatalnym św i adectwem zadowolenia strony radzieckiej - pisze Le
Monde"'.

Dziennik

zwraca

rówń'ież

prl y wódca r a dziecki potwierdził . Iż ZSRR ~ntów
jest dołożyć wielkich wysiłków, ah1
pomóc Polsce wyjść z kłopot::iw rn~'
terlalJ1ych.
uwagę

na

fakt.

że

BONN
zachodnioniemieckiej.
prasie
W
sprawa wizyty polskiej delegacji
w ZSRR zepartyjno-państwowej
pchnęła na dalszy plan większość
wydarzeń kra jowych l międzynaro
dowych . Mówiąc o pełnej zgodności
polityczn ych obu stron.
poglądów
gazety zwr a cają zwłaszcza uwagę na
nacisk , jaki położono w czasie wizyty na konieczność dalsze<.e •o.
c ieśnienia współpracy gospodarczej
krajów soc ja list ycznych I udnsl<on ~ .
pracy w ramach
podziału
lenia
RWPG . Jak pisze środowa „Koelner
Stadt Anzeiger " , ów .zwrot w kierunku RWPG I własnych zasobów
jest nie tylko wynikiem smutny ch
d~śwladczeń wynikających ze zbyt
gospodarki
wielkiego uzależnienia
polskiej od Zachodu lecz również
nieustannych gróźb w' postaci sankcji
g.ospodarc7.yC'h Ani Zwiazek Rad ziecki anl Polska nie zamierzają godzić
się z tym, by być przedmiotem i.•r·
sJ.i, dlatego też starają <1ę przezwy.
ciężyć kryzys własn y mi środi< umi"
„ żaden naród nie może la d'u:tszą metę ż yć z pomocy innych" r·i·
sze „Neue Ruhr Zeitung" - dlatego
też obok niezbędnego wsparcia Pol ·
ska potrzebuje przede wszystk im
odzyskania wiary we własne siły

W dniu dzisieJszym s~oń ~ e
6.16, r. ~ ' · ' •

wzeszło o godz.
zaś o li.20.

Kazimier ~ .

w dniu dzi~lejszym dla b l<! zi
przewiduje nastepn,iąca P•>z
godę: zachmurzenie duże
większymi

przejaśnieniami.

Op<Jdy deszcżu. Temp. maks.
w dzieli około 7 st. C. Wiatry
i duśó silne,
umiarkowane
okresami silne i porywiste, w
porywach do 18-23 m na sek.
południowo-zarboilnie.

Cioinienie o godz. 19 w y nosiło

98.t,9 hPa (738,7 mm).

Ur. K. Puhskf,
uczestnik konfederacji barskiej, zginął w walce
o niepodległość Stanów Zjednoczonych.
Wyzwolenie Kusza1945
1747 -

generał,

lina.

Ten, kto się waha, jest cza~~m uratowan~"

1 własne możllwoścl".

15 nwincii

fr

chińskich

Przed sądem w mlekle Anjang "'
sto;
Henan, rozpocznie
prowincji
przeciwko grupie
wkrótce proces
gospodarczych, zamieprzestępców
szanych w jedną z największych a
ter, jakie ujawniono w ChRL. Dwaj
oszust - re
główni Winowajcy cydywista, Czen SI-haj oraz jego
wspólnik Cao Czen-szang są oskarżeni o to, że za pomocą łapówek
oszustw zamówili w różnycb fabry
).cach ponad 1.300 pojazdów, po czym
odprzedali nie upoważnionym do
kupna jednostkom gospodarczym lub
ciężaro ·
osobom 758 samochodów
wych. 'l2 motocykle, 29 traktorów I
w
pewną Uc.7bę Innych pojazdów.
sumie przyniosło to całej szajce zy•
kl w wysokości 1,3 mln Juanów, z
czego 480 tys. zagarnęli dwaj głów .
nl oskarżeni. Afera '8 objęła s·Nym

zasięgiem

obiela

at 15 prowincji ChRL, · a
nią jest aż
Wśród osób

130
winnych naruszenia prawa znajduje ilę
95 działaczy kadrowych, piastujących
stanowiska w administracji państw<>
wej, w tym 78 członków KPCL.
że ldePr.isa chińskn zauważa,
było
maskowanie przesti:pców nie
ares1
mimo
ponieważ
rze : Lą łatwą,
towania obu głównych winowajcó"'
już na Jesieni ub. r., organy bez.
pieczenstwa natrafiały na duże trud·
?ości w śledztwie ze względu na to,
1ż w obronie aresztowanych wystę
powało wielu lokalnych dostojników.
Wielokrotnie musiała w tej sprawie
Komisja
Centralna
Interweniować
Kontroli Partyjnej przy KC KPCh
zamieszanych

w

przedsiębiorstw.

(PAP)

- Kochanie, to Jest wzruszają
ce! Otwierasz konserwy t ak, jak
moja mama!

Z tAD

Pod przewodnictwem wiceprezesa
Rady Ministrów Jerzego Ozdowskiego odbyło się posiedzenie Rady do
rozpatrzyła
Spraw Rodziny, która
posiedzenie
Wczoraj odbyło się
potrzeby bytowe I zdrowotne ludzi Sejmowej Komisji Przemysłu Lekniepełnosprawnych.
Postulaty sformułowane przez Radę kiego. Posłowie zapoznali się m. in
przemysłu
do Spraw Rodziny, zarówno te, któ· z informacją ministra
re wymagają rozwiązań doraźnych chemicznego i lekkiego o stanie zapod/ęcia
wymagają
które
,
te
j ak 1
awansowania reformy gospod ~1rczel
czasie SK ero- w tym resorcie.
dzia łań w dłuższym
w ane zostaną do Komisji Planowania
we
problemem
Podstawowym
oraz do właściwych resortów dla
(PAP) wprowadzaniu reformy gospod:irreallza ej!.
czej jest zmiana struktury produi<cji na rzecz programów operacyj·o
nych. tj . produkcji wyrobów
największym znaczeniu społecznym.
Istnieje tu kilka barier. Pierwsza
to trudności surowcowe. Z tcso tytułu ok. 60 tys. osób w przemysle
lekkim może znaleźć się bez pracy
Na szczęście w porę zawarto porozumienie ze Zw. Radzieckim o wykorzystaniu wolnych mocy produkcyjnych w tym przemyśle. Dzi~k i
gro- dostawom surowców z ZSRR,
S karby , z.najdujące się w
w
bowcu Tutencham001a, nie będą już tym m. in. bawełny i wełny za·
więcej opuszczać granic Egiptu. Ta- kłady bazujące na tych surowca--:h
ką decyzję podjęło egipskie Mini- będą pracowały. Podobne porozuKultury, aby zapobiec mienia
s ter stwo
zawierane są z i n nymi
czy krajami socjalistycznymi. Nie rozzniszczeniu,
ewen t ualnem u
uszkodzeniu tych unikalnych dzieł wiąże to iednak problemu surowcopodczas wego, a jedynie go złagodzi. Reszta
mistrzów
st arożytnych
tra1I1S1portu.
zależy od inwencji zakładów.
Odk r yty w 1922 r. grob owiec T ustwierdził m inister Zakłady zawiera jedyną w Edward Grzywa - m imo
t e ncha mona
samokolekcję ce111nych
sw oim rodza ju
dzielności uważają, że surow ce ma
za b ytków kultury starożyt•n e j.
im załatwić resort. T ylk o n iewiele
F"
z nich szuka możliwości uruch omie nia produkcji surowców i materiałów dotychczas importowanych.
Resort, który nie ma już mo-

Koniec podr6ży
skarbu
Tutenchamona

ZA

RĄCZKĘ?

żliwości

„sterowania " w daw n ym
stylu , stara się działać w duchu
instrumen ty
reform y i pop rze z
ekonomiczne, t ak ie jak ewentualne zmiany w stopie i progresji
podatkowe j, wpływa na przedsię
b iorstwa, by zmieniały strukturę
programow
produ kcj i n a rzecz
operacyjnych.
p ytania poOdpo wi ad ając na

W

( Doko ńcze nie ze str. 1)
i nie j est „ parasolem ochronn ym". S tworzyło ono jedynie niedo
zbędne \Varunki i dało czas
uporządkowania spraw, odbudowania siły i wpły wów niezbędnych
do sprawow ania funkc ji przewodniej roli w k raj u. Czas ten wykorzystany został n ą nawiązame
przez kiernwnictwo K W i etatowy
aktyw partyj n y szer szych nit dotychczas k ontaktów z pods tawowymi organizacj a mi partyjnymi, zało
gam i zakładów pra cy i poszczególUdoskonalony
nym i środowi s kami.
bieżącej inzostał także przepływ
skutecznie
polit ycznej
for m acj i
wiwspierany prze z propagandę
zu alną i dzi ałalnoś ć środków masowego przekazu. Wzbogacona została również dzi ałalność lektor ska.
dziaEfektem tych wszystkich
aktywu,
k onsolidacja
j est
łań
było

Kongres USA znow
platformą ataków na Polskę

na

P abianicach

i
ulic Waryńskiego
Zdzisław K. cofając „Ny77-letnlego Feliksa R
potrącił
są"
P ieszego z urazami głowy przewieskrzyżowaniu

Moniuszki

zion o do szpitala.
Godz. 11 .35 - Na ulicy Sienkiewicza 145 9-letnla Magd a K. wb iegła
wprost pod „żuka"
n a jezdnię
wstrząśnienia
Dziewczynka doznała
mózgu I przebywa w szpitalu.
Godz. 14.10 - IO-letnia J oanna W.
n a ulicy Retklńsklej Wybiegła niezza autobusu wprost pod
ostrożnie
„Fiata". Dziecko z ogólnymi potłu
czeniami przewieziono do szpitala.
Na sk r zyżowaniu
Godz. 14.55
ulic ArmU C-zerwonej i Wyspiałi
sklego w P abian icach Aneta P . lat
9 wbi egła pod „ Skodę". Nieostrożna
d ziewczynka z urazami głowy przewieziona zo stała do szpitala.
(per)

•

którego
Sta- d ziat acz
„ Solt dar n ofot",
Tak stę skŁada , że Kongres
po raz dzień 13 gru d nia za stat w Stanach
n!e
nów Zjednoczonych
kilkunastu Zje d n oczo nych .
pierwszy w minionych
by ty
Ok a z ją dla now ego ataku
tygodniach jest platformą a t aku na
prowadzonego o brady Podkomit etu W y datkó w Zat to ataku
Polskę
E konomic znej
z granicznych Komisji
przez .>olaków, którzy właśnie
antypolskiej dzlatalności zro b iti so- Izb1.1 Reprezen t antów . Podkomit et zebie wcale popłatną profesję w Sta- b rai się, by zapozna ć s ię z problemem polity k i Stanów Zj ednoc zon ych
nach Zjednoczonych.
b yt o wobec P olsk i, a w szc zególnoś c i - poatakujących
Tym razem
obecnie emeryt, t!tykt g os'Qod arczej . Chodzi gŁównte
trzech: Nowak szef o ustosunkow a nie się do ztożon e go
a uprzednio przez szereg la t
Wo l na problemu polski ego zad t użenta .
polskiej redakcji w Radiu
b yty am basaEuropa, Z. Rurarz T rze ch wymientonych panów pod or P olski w To kio t A. Karplńs1d, proszono na obrady jako
„ ekspert ów ", których zadaniem byto wyt
opinii na temat Polski
rażenie
administracji
tak t yki postępowania
wanyngt onu wobec naszego kraju.
Now ak, Rurarz t Karpiński wykorzv st all tę j eszcze jedną okazję do zapreze ntow anla stanowiska tak ostro
a nt y po lskiego , jaki e bardzo r zadko
ci
nawet
A mery kani e,
prez ent ują
najbard zie j kons erwa tywni.
stycznej Republiki Serbii wskazan o,
N owak starat sle wy ti uma czyć , ~e
że przyczyną masowych przesiedleń nadarza się o k azja rozpraw y z koz Kosowa jest niepewność obywa- munizmem . ł że ok azji t ej zac h ód ,
teli, okazywana im na każdym kro- a zwŁaszcza USA, zmarnować nie
Administr ac j a wa nu ngtońska
ku nieufno,;ć, groźby, a nierzadko -m o gą.
co N ow ak.a zdec y do w ant e n i ep oi rozbój.
koi - j est zby t lagodna . Now ak po-

C zarnogórcy
•
opuszcza Ją Kosowo

Serbowie

I

W okręgu autonomicznym Kosowo w Jugosławii sytuacja jest nadal daleka od normalizacji, choć
n ie notuje się ostatnio niepokojów
u licznych czy otwartych konfliktów innego rodzaju. Obserwuje się
n atomiast nasilającą się pre;;ję l udnoś ci alb ański e j tego okręgu wywie ran ą na zamies zkujących K osow o S erbów i Czarnogor ców. Wslru "
t ek takie j działalności - jak p isze
prasa j ugosłowiańska - „ alb ański ch
nac j onalistów i irred entystów" coniealbat'lskiego
r a z wi ęce j rodzin
p och odzen ia przenosi się do in n yr-h
republik SFRJ, głównie d o S erbii
i Czarnog ory.
N a p osiedzeniu jednej z komisji
zgromadzenia (parlamentu) Socjali-

podstawowymi zasadami

p oli tyki

narodowościowej Jugosławii, 5zkoi
dziłoby tak tu popularyzowanej

forsowanej zasadzie brater stwa je(PA?)
narodów SFRJ.

dności

Sekret orz KC KP Chin
• •
kontrrewolucyjnym
o zagrozen1u
Dwutygodnik teoretyczno-ideo.Jogic~
n y KC Komunistycznej Partii Ch in
Hunga" zamieścił tekst przemówle;;ia czło nk a Sekretariatu KC, Wa ng
Zen-czunga, poświę con ego naprawie
l potrzebie
stylu pracy partyjnej
wyeliminowania ni ezdrowych zjawisk
w systemie światopoglądowy m oraz
w pr acy aparatu partyjnego. Wang
Zen-czu ng oświadczył, że n iewielka
gru pa ludzi uważa, że nie ma n ad ziei na pop rawę charakteru partii,
że trzeba ją ob alić lub wpro wadzić
system dwupartyjny. Ten sam poutrzymujący się jeszcze
gląd !(ł oszą
zwolennicy „bandy czworg a", k tórym wtórują przywódcy nielegalnych
organ iz acji oraz wydawcy nielegalpodn ych gazetek. Ludzi tych
trz eba
zen-czung kreśl!ł wang
kontrrewolucjonijako
traktować
Trafiają się jednak również
stów.
ludzie. 7.Właszcza młodzi, którzy wie
rzą w kontrrewolucyjne has!~ I n•p
maja zaufania do partii Tych nale
żv ostrzet<ać l wychowywać. aby n~e
ule!lali wrogiE'j nropa!<antiz!e.
Wang zen-czung wskazał. że. nle
którzy baE(at~hz:-1111
mają racji cl.
rozmiary takich uJemnvch ZJawtsK
jak wykorzystywan:ie 5tanowisk dla
osobistych korzyści, protekcja. kum oterstwo, korzystanie z przywile jów itp. Te właśnie zjawiska wywo-

przed .sądem W?Warszawie procesie
członków byłego kierownictwa Komitetu d/s Radia I Telewizji kontynuu je ~kladanle wyjaśnień Eu geniusz
Patyk Znaczna część złożonych 4
bm. wyjaśnień dotyczyła zarzutu zaga mięcia mienia wa rtoścl 843 tys zł
w związku z budową domu I 0b!ektów gospodarczych w Chyleńcu, woj.
skierniewickie.
J ak twierdzi akt oskarżenia, w
1979 r. małże1\stwo Patyków kupiło
Warunkiem dokod ziałkę rolniczą.
n a n ia transakcji było posiactanle
wykwalifikowanego rolu prawnl"ń
nika. W związku z tym, żona E
P atyka przedłożyła zaświadc7Pnie o
egzaminu dającego tytuł
złożeni u
wykwalifikowanego rolnika. no egsię

c y dowa ne j,

tltyk t konfrontacji .

wzros t aktywności członków partii,
konsekwe ncja w działaniu organów
oraz
KW, komisji problemowych
egzeku t yw instancji i organizacji
party jnych.
Tak w r efera cie, jak i w dyskusji,
równi eż
w iele uwagi poświęcono
działaniom na rzecz integracji spoz
współpracy
łeczeń stwa , pracy i
organizacj ami młodzieżowymi, proble mom związanym z wprowadzeornz
niem reformy gospodarczej
przyszłemu kształ towi ruchu związ
kowego. W każdym z tych temazgodnie akcentowano
tów ogromną rolę, zarówno inspirującą,
konjak i wyjaśniającą, a także
trolną winny spełniać organizacje
partyjne.
Podczas obrad głos zabrał członek
KC
Biura Politycznego, sekretarz
Stefan Olszowski.
13 grudnia - powiedz!al - zamknął w naszym życiu dwa okre:;y:
i
anarchii i antykomunizmu jak
działa
przedsierpniowych metod
nia aparatu władzy. Wojsko, przy
pełny m poparciu w szystkich komunistów zagrodziło drogą kontrrewolucji. 'Jak 'było do przewidzenia,
rozwój sytuacji w Polsce sprawił
zawód kołom imperialistycznym. W
Zjednoczoodwecie · rząd Stanów
nych wypowiedział rządowi polskiemu wojnę ekonomiczną.
W dalszym ciągu swego wystąpie
nia S tefan Olszowski zwrócił uwagę na n iektóre aspekty reformy
gospodarczej, wskazu j ąc przy tym
na ogromną pomoc ZSRR i innych
w s pólnot y socjalistyczn.ej.
państw
s ię na sprawach parKoncentru j ąc
tii stwierdził, iż naiwnoś ć i uległość
ide ow a sprawiły, że niektórzy człon
kowie partii pogubili się. Ten zamęt dziś już zanika. W procesie
oczyszczania się, w walce z kontrrewolucją o utrwalenie socjalizmu
w Polsce - zakończył swą wypomożemy osiągnąć i osiąg
w i e dź niemy to, że staniemy się znów
aktywną organizacją polityczną robot ników, 'partią kierującą się zasad::imi moralnymi i ideałami, których głównym celem j est spr:awiedliwo~ć sp ołeczn a, dobro ludzi pncy i zwyc i ęst wo autentyczn ego sojest
cj ~li zmu. Najważniejsze dzi ś
zrozumienie, że słowo partia oznacza całą partię, e słowo idea
n ieu stann ą walkę o zgodność czy(je)
n ów i słów.

or ę downik i em .

,.
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Karp i ński

na wartość prezentowanej na gieł
d zie oferty sięgnęła wczoraj 88 mln

duże zainteresowanie
Niestety,
h andlowców wyrobami rzcmieslniczymi nie szło w parze z iloscią
prezentowanych towerów. Okazuje
się, iż rzemieślnicy mają ogromne
trudności ze zdobyciem surowców.
Trudno im także po ostatnich podwyżkach , dokonywać kalkulacji cen
na swoje w y roby. Handel kupował
wojennym, a rozprawa toczyia się zate m
wszystko, c.o wystawione
w trybie doraźnym .
było w gi ełdowych salonach. Trze Wyrokiem s ądu ska zani zostali: ba dodać, że w iele wyrobów r zes p r zedawanych jest
Ryszard Będk owski na karę 4 lat mieślni czych
I 6 miesię cy pozba wienia wolnoś ci , na bie żąco.
Józef Grembowsk i na karę 3 lat
A ot o przegląd niektórych gieł
i 6 miesię cy pozbawienia wolności , dowych
Spółdzielnia
propozycji.
a K rzysztof Za niewski na karę 3 lat „ Wytwórcz ość Różna" zaprezentopozbawien ia wolności . Ponadto, p rzy wała ozdoby choinkowe, zabawki,
zastosowan iu art. 46 ust. 7 w.w. de- wyroby
t worzyw sztucznych,
z
a
kretu skazani zosta li Sylweste r Gło szkło
ceramikę,
artystyczne,
dla
foteliki
wa cki na ka rę 2 lat pozbawienia także funkcjonalne
welupokryty
taki
Fotelik
dzieci.
wolności, W ies ław Potęga, Stanisła w
Paurowskl i Zy gmunt Chrzanowsk i rem, koszt uj e 1250 zł (na bieguJuż wczoraj
1590 zł) .
na karę po 1 roku i 6 miesięcy po- nach Spółdzielnia „ Wy twórczoś ć Różna"
zbawienia wol noś ci , Kazimierz Ko- sfinalizowała transa kcję na 6 mln
walczuk i Zenobiusz Doruch na ka- złotych . Kontrahentami byli : RDT,
ry po 1 r oku i 3 mie si ące pozbawie- DT „Cent rum",
WSS, WPHW i
nia wolnoś ci ora z Krzysztof Hańćk a „ Dom Książki ".
„ Włókno" wystawiSpółdzielni a
i Krzysztof Sza blewicz na kary po
1 roku pozbaw ienia wolności , k tórym ła na giełdżie m . in. dziecięce ko(ce na 250-300 zł),
lowe
flane
szule
kary te warunkowo zawieszono na
skarpetki frotte (70 zł), pi dżamki
okres od 2 do 4 lat .
duży wybór
(385 zl),
flanelowe
bawełny,
z
bie lizny
dziecięcej
Sąd orzekł równ ież k arę dodatkobluzeczki
bawełniane
pozbawienia p raw publicznych dziewczęce
wą
Ryszarda Będ k ow skiego i Józefa (310-350 z.l) i kostiumy kąpi elowe
Grembowsklego na okres 3 lat, a w (200-350 zl). W kolejce po zakustosunku do pozosta łyc h o skar żo nych py stali przed sta w icie le DT „Cen na okres 2 lat. Tym samym wyrokiem odstąpio no od wymier zenia t rum", RDT i lód zcy ajenci.
(22 mln zł)
War tościową ofe r tę
kary Henrykowi Kopeckiemu , a w
stosunku do Aleksandra Sobeczka zaprezen towała wyj ątkowo w swoumorzono. gdy ż za- j e j siedzibie, Sp ółdzieln i a „ Elek t ropostępowanie
rzucane mu wykroczenie nie pod- m etal". Można było kupić akcesolega orzecznictwu sądó w wojsko- ria samochodow e (np. tarcze hawych.
mulcowe do „ Fiat ów" i „Poloneelektr oniczne do
wyroby
(PAP) zów"),
Wyrok jest prawomocny.

Patyka

została po
li'rzedłożeniu sfałszowanego zaświad 
czenia Urzędu Gminnego w żabiej
Woli z którego wynikało. że od
1973 r. prowadziła ona gospodarstwo
rolne we wsi Kaleń. W sprawie tej
toczy się odrębne śledztwo. Proku-

zaminu dopuszczona ona

rator zarzuca E. Patykowi

m.

in.

nieodpłatne korzystanie ze sprzętu
I urządzeń będących własnością, R<;1dlokomltetu. a także zatrudmame

pracowników tej instytucji na prywatnej budowie, w tym kucharzy i
ogrodników.
ten zarzut,
odrzucił
O<karżony
tej
ocenę
własną
przedstawiając
sprawy. Stwierdził m. in„ że zatrudnie.ne osoby pracowały na budowie
w Chvleńcu w czasie swego 11rlopu,
a wyjJnżyczaniP ~przętu bJ'.łO doko""_ne w sposób nie narusz_aiacy prze'sów. Bardzo nieprecyzyJne w wiej lu mie.1scach wyjaśnienia E. Patyka
'nowodowaly szereg pytań ze strony
s1du 1 prokuratorów zmierzającyc;h
do wyja~nlenla pojawiających się
watpliwości. Sądząc jednak z udzlelon:vch odpowiedzi, nie wszystkie zost a ły całkowicie wyjaśnione . (PAP)

człowiek o wysokim morale, zdolny wychowawca, ideowiec. Mis trz
w zakładzie, to przeci eż w rzeczyjak mówiono wis tości często pomiędzy
osoba znajdująca się
młotem i kowaprzysłowiowym
do
dłem, „poganiacz i pisarczyk",
roli
O
tego kiepsko opłacany.
mistrza mówiono także w kontekśc!e jego współpracy z grupowym
partyjnym, a więc z najniżej postawionym w hierarchii funkcyjnym
członkiem partii. Konkludowano, iż
mistrz w trudnych sytuacjach n ie
może zostawać sam, że musi mieć
poparcie organizacji partyjnej.
Jako ostatni głos w dyskusji zabrał Tadeusz Czechowicz, zaczynając od tego, iż w swoim życiu dlużej był mistrzem niż jest I sekretarzem, a więc wszelkie poruszane
wcześniej problemy me są mu obce.
Zgadzając się z wieloma wygłoszonymi w dyskusji opiniami, stwierdził on że twarde życie w warun kach r~formy zwe ryfikuje poważi;e
nieprawidłowości w funkcjonow amu
przedsiębiorstw, podda także weryfikacji , zarówr;o dotychczasoy.rą rolę
mistrza, jak i samych . m1str.zó:w,
podobnie zresztą, jak k1erowmkow
wszystkich szczebli do dyr_e~tora
włącznie. Podkreślił koniecznosć. bezpośredniej pracy z ludźmi, ~agoclz:e
nia konfliktów, cementowania załog.
T. Czechowicz omówił także aktu 1;1-1-

Wszy scy zabierający głos zgodni
zakładzie
b y li w opinii , iż w
wszy s t ko, bądt niemal wszystko,
mistrze,
w praktyce zależy od
w s zyscy też zgodni byli, że mimo
to jego rola jest wyrażnie nie
doceniana, że pozycja prestiżowa
i materialna jest daleka od zadowalającej, co spra~ia, iż niec~ętJest
nawet przyJmowany
nie
przez najlepszych robotników ten
- wydawałoby się oczywisty
3ej
po
partii
problemy
a~~~~z idealny, ' to zdaniem d ys- ne
(brz)
VII Plenum.
t h
_ _...,..,_...,,.._ _____..._..,.,,.......
:ku,:;:,:,tu::!:ją:c~y~c:h:·~z:n:a:k:o:m::,it~)-'_..:.:,a~c~o--~-1~emc,;._

.

Stan wojenny nte wprowadził
nowego systemu prawo
(Dokończenie ze str. 1)
gos,podarcze,go i kulturalnego oraz
do w ydawania ustaw I rozporzą
dzeń. Prowadzooa więc w krajac·h
NATO kampania przeciwko Polsce
Radziec k iemu, rei Zwia"Z>kowi
strykcje gos podarcze, ograniczenia
w funkc jonowaniu plac ówek dy;plomatycz.nych są .s,przec~ne ~ międZ.l;'
maią
narodowy m i z asadami. N1e
("!'łączając
precedensu w h istorii
podeJmowane
wojny)
zimnej
okres
na Zac hodzie dzitl.ła111ia propaga·n dowe wymierzone w nasz kraj.
Problemy podnie&ione w obu wypowiedziach rozw:inęt_e zostały następnie w odpow1edz1ac h na iPyitania dziellJ!likarzy.
Jedno z 111ich dotyczyło podstaw
prawnyc h ogłoszen i a stanu wojennego. Z. Czeszejd!:o-Sochaclti puypomniał, ż e Konstytucja PRL (arl.
33 ust. 2) dopuszcza wprowadzenie
p;zez Radę Państwa takiego stanu na częś d lu b •n a całym terytojeżeli t ego wymaga
rium PRL,
wzgląd na obronno~ ć lub bezpieczeństwo państw a. Za.pis taki oznacza konkr etne obow\ ąz,ki i prawo
Rady Państwa do ogłoszenia stanu wojenlllego, a więc do wyda-

Handlowcy czuli niedosyt

rą c y m

Przed sądem Sląskiego Okręgu
Wojskowego na sesji w. Katowicach
odbył <ię proces przeciwko kilkunastoosobowej grupie organizatorów
nielegalnego strajku. który miał
miejsce w dniach 14-18 grudnia
ub. r. w kop „Borynia" w Jastrzę
biu Zdroju. Oskarżeni odpowiadali
z art. 46 ust. 1 i 2 dekretu o stanie

IDEAL MISTRZA, DALEKA OD
I
RZECZYWISTOSC
IDEALU
z ZAWODEM
WSZYSTKO, CO
TYM, A RACZEJ FUNKCJĄ ZWIĄ
w NAJWIĘKSZYM
ZANE, TO
SKRÓCIE TEMATYKA NARADY,
JAttA Z INICJATYWY POLESKIE-J
Z
I
INSTANCJI PARTYJNEJ
BIURA
CZLONKA
UDZIALEM
POLITYCZNEGO KC PZPR, I SETADEUSZA
KRETARZA KL _
ODBYLA SIĘ
CZECHOWICZA WYWCZORAJ w LóDZKIEJ
TWÓRNI PAPIEROSÓW. NARADĘ PROWADZIL I SEKRETAR7:
KO-POLESIE - TOMASZ SZEWC,
O ROLI MISTRZA DYSKUTOW ALI ZAS SAMI MISTRZOWIE
ZAKLADÓW
POLESKICH
Z
DYREKTOPRZEMYSLOWYCH,
RZY I SEKRETARZE ZAKLADOWYCH ORGANIZACJI PARTYJNYCH.

WYROBÓ\V RZEMIOSLA

bardzo zblUone poglą GIEŁDA
zaprezentowat Z. Rurarz , kt óry
nie po raz pierwszy atakowai wta sKongres u
na forum
oj czyz nę
ną
amer ykańskiego . B ytu polski ambopodobnie ja k N o sador w Toki o,
wa k , postulowat dalsze zaostrzan ie
gospodarCZ!JCh wobec Po tsankcji
Wczora j, w siedzibie Izby Rz~ 
skl, u dowadniając. że je st to jed una dr o ga, która nrowadzl do za t• - mies lniczej w Lodzi, rozpoczęła s ię
manla wtadz polski ch. a w ko nsek- 2- d niowa giełda wyrobów rzem10do zmian ustrojow y ch . sla pod hasłem: „ Wiosna-82". Ogólwe nc ji który ch R ur arz stal się obecnie go -

W!a klwte

-

dy

Wyrok na organizatorów
strajku w „Boryni"

----------------""'i I
Redaktor depeszowy
B.\ rop
ALEKSANDER

in„
nie
szylBiura
dem dawne zjednoczenia.
a
nie mają gestii kierowniczej,
30
ich stan zatrudnienia wynosi
zjednow
pracujących
proc. os ób
czeniach. Ich zasadniczą rolą jest
pomoc przedsiębiorstwom w . pier(PAP)
wszej fazie reformy.

postulowat z kolet powrót do sytuacji sprzed 13 grudn!a, z łotych. Swoje wyroby wystaw.iii
zrzeszeni w społ
co zre sz tą j est jednym z żądań w y - rzemie ślnicy
suwa n y ch od szeregu tygodni przez d zielniach łódzkich, a także wyw aszungtoń ską administrację.
ościennyc~1.
wojewódz~w
twórcy .z
łącznie
uczestniczyło
Podobnych „polskich Imprez" jak W giełdzie
mas ludowych, po wy ż ej omawiana jest w waszyng- 8 s półdzielni rzemieślniczych.
lały niezadowolenie
wymierzone przeciwko partii l ze tonie n ada! spor o , mijaiq one jedGiełda przyciągnęła wielu przedna powszechny charak ter n ak coraz częściej nie zauważane. stawicieli przedsiębiorstw handlowzględu
<1utorytetowi- par tii. Za Prasa I telew izja amerykańska przezaszkodziły
szczególnie szkoctllwe zjawisko Wan g staŁy o n i ch nawet wspomi nać . Lu- wych. Transakcje zawierały takie
jak: WPHW, WSS „Spowśród dzie t y pu Rur arza jtd dawno prz~ firmy,
że
zen-czung uznał fakt,
członków par tii znajdują się lud zie stali w USA budzić nie tytko sen- łem ", Domy Towarowe „Centrum",
zajmujący się przemytem i spekula
sac ję, ale nawet zwykte zai ntereso- WZSR
oraz Rzemieślniczy Dom
cją, a nawet działalnością przestęp
wani e. o r elacjonowanym powyżej Towarowy .
Z giełdy skorzystali
czą. P-0dkreśllł on, że problemy taposiedze niu Podkomisji Wydatków również handlowcy-ajenci. Pierwkie istnieją we wszystkich prowin - Z agran i cznych w prasie amerykań
cjach ChRL a w niektórych rejo- skie j nie w spomni ano nawet stawem szeństwo przy zawie raniu transakcji
łódzkiego
przedstawiciele
nach przemyt przybrał zdumiewając e P ole dz!a!a nia de zerterów z Polski mieli
rynku.
rozmiary .
cor az bardzie j rię kurczy.

Niie~recyzyjna wyjaśnienia E.
w toczącym
jewódzkim w

poz)Jcjt zdezaję cte
wię c
zaostrzanie sankcj i w obec Potskl I ZSRR, I nasttanle po-

st u tow a!

będzie
Jeśli zjawiskom tym nie
przeciw działać się skuteczniej
to w niedługim czao świadczono sie „nacjonaliści z Kosowa osiągną
swój cel: etnicznie „czysty" okręg,
zamieszkan y wyłącznie p r ze z Alba11z
czyków". Byłoby to sprzeczne

minister stwierdził m.
słów
że biura p ełnomocników, to
pod zmienionym
działające

KW PZPR w

P~enum

;

Godz. 11.25 -

zakładzie
ideał •• rzeczywistość

CZY RESORT NADAL MA PROWADZIC, Mistrz •w

Posiedzenie Rody
d/s Rodziny

profesjonalne go sprzętu muzycznego, artykuły gos podarstwa don~c
wego, okucia m e blowe, przedmiooraz
metalowej
galanterii
ty
Ceny barsprzęt oświetleniowy .
lampy gabinetowe
dzo wysokie :
700-1000 zł, ozdobne lamp)" z ko300-700 zł, ży
rzeni jałowca a porandole - 1500-3000 zł,
szukiwany komple t do przypraw
Transakcje osiągnęły
210-300 zł.
14 mln zł.
gieldę rzeWczoraj odwie d zili
przeds tawiciel e władz
mieślniczą
miasta z wicepre Żyde n tem f ,ot!zi J. Lapińskim, a ta kże wład z handlowych i rzemieśl nic~'.:,-c h. Dzisiaj
drugi dzień giełdy, ale najprawdopod'obniej nie wie l e j uż zos tanie do
(sk)
zaoferowania.

wania od,powi ednic h rozporządze ń
i dekretów.
Czy obowiązują c e pt"awo między 
na·r od.owe określa czas trwania stanu wojennego? Decyzję w tej spraw ie przepis y pozost aw ia j ą suwerennej decyzji ~la·~ e g o pa ńS>twa brzmiała odpowiedź . Koin tro lę pra wa wewnętrznego i jego zgodności
z podstawowy mi ząsadami międz y 
na~od.awych pak tów praw polityczprowadzi
nych i obywatelskich
Komitet Praw Człow i eka ONZ. Co
pewien czas rządy składają przed
nim sprawo:r.danla. Prz~pisy .zwią:
Zlll1le z czasowym zawi eszeniem 1
ograniczeniem praw obywatelskic h
w PRL !!:OO.fały IOiPUbUkowaine w
Dziennliku Ustaw I są jaWlDe.
Inne pytan ia dotyczyły fun k c jonowania przepisów prawa pracy.
w
zd ecydować
Kto on,p. mo że
przeds iębiorst wac h czy fabr yka ch o
zwoływan iu

zebrań ,

poświęconych

d yskusj i nad przyszły m kształtem
zwią1lków zawodowyc h? KoniecZllla
jest zgoda odpowied nic h władz; w
d y rektora.
zakładzi e prac y np. Kwestii do ikoń ca n i e w yjaśn i onych
Zw iązek Prawników '
jest wJ ęcej.
Polskich zamierza w na jbliższ ym
punkty konsulpowoływać
czasie
tac yjne, w któryoh wyjaśn i ać się
będzie wszelkie wątpliwości. Inna
sprawa, o 1kitórą zapy tano w c za sie
dotycz y ła or zeog lądu
konferencji,
on
kadr w adminis tracji. Służy
przede· wszystkim popTawi e jak ości pracy urzędników , d oprow ad zeniu w praiktyc e d o zasad y „ wł a śd
wy człow i ek na właśc iw ym st anowisku". Ma t a kże 111a celu stworze nie moż.li wośc i awan su zawodow e,go
młodym. Prz e g ląd k adr ma tak.że
miejsce w środowi .<1k.u dziennikaTskim. Jalk podk·reślił necznhlc iprasawy rządu - Jerzy Urbain, prz eodbywają s\e w ram ach
glądy k adr
prawneg o i
Istniejącego s y stemu
dlatego też nie wymagają dod a tkowych przepisów.
Jedino z pytań dOttyczyło .p roces u
przywódców KPN. Zgodnie z dekretem z 12 gr-udJllia ub. r., rnzp atrywanie n iektóryc h spraw 0 przestępstwa godzące zwłaszc za w in tezosta ło
resy państwa, prz ekaza.ne
w gest ię sądów wojsko wych.
(PAP)

Kres działalności prywatnej
wytwórni broni kłusowniczej
Wiadomo n ie od d ziś , że wieś woj.
piotrkowskiego (i n ie t ylko) cierpi
na brak usłu g k owa lsk ich, stolarskich Itp. W.szystkie te poszukiwane um i ej ę t ności posiadał mieszkaniec jedne j ze wsi gmin y Fałków w
wo j. piot rkowsk im, 65-letni Franciszek M. Cóż kiedy nie kucie koni
lecz w ytwarzani e strzelb myśliw
skich (a racze j kłusownicz ych) było
t ej w ie jskiej „złotej
specj alnością
rączki" . Od w ielu lat pasj onowała
I te j dziedzinie
broń
go właśnie
poświęcał swoje umiejętności I zainteresowania. Do „ zawodu" przyuswego 19-letnlego syna
też
czał
Marka M . Sukcesy nie przyszły łat·
wo. Lufy, pr odukowane z nieodpowiedniego materiału „ puchły" , doprodUkcja
wy ma gała
pracowania
mechanizmów spustowych, kolb Itp.
„Dla chcącego nie ma nic trudnego" . Okaza ło się, że na lufy nadaje
się np. doskon a le .1ede n z podzespołów kra jowych ci ągników. Około 7
lat temu mogla jut ruszyć „ produkcja". a jej efekt em było kilkadziesiąt sztuk sprawnej b r oni. Sprawnej,
bo producenci prze d sprzedatą przestrzeliwali katdy egzemplarz. Odbiorcami byli amatorzy dziczyzny, kłu
sownicy, przede wuyst klm spoza
woj. piotrkowskiego. Za katdą sztukę, w zaletnoścl od r oku produkcji ,
nabywcy płacili 2-4,5 tya. zł. Dla
niepoznaki u rusznikarzy z gminy
Fałków motna tet było nabyć drewniane atrapy doskonale Imitujące
myśliwską broń. „Rusznikar:ze" nie
zaprzestall swo jego procederu nawet po 13 grudnia ub. roku. Począ
tek nitki p rowa dzą cej do kłębka
dało zatrzymanie kłu s ownik a w vposażonego w interesu j ący samopał jak się okazało pochodzą cy z kuźni
pana M . W zabudowaniach gospodarskich, przeszukuj ą cy je mil!cjancl znaleźli wiele elementów produkowanej tam broni proch, amunicję myśliwską. WłaŚcic\ele nlelegal-

nej w ytwór ni sta ną wkrótce przed
Okr ęg o wym.
S ą dem
Wojskowym
Grozi im ka ra nie mniejsza niż 3
lata pozbawienia wol no ści.
Ten sm u t n y koniec domoro sły cll
producentów strzelb, powin ien sk ło
refleks ji i odpow iedniego,
nić do
zgodnego z prawem pos t ę powania
innych posiadaczy broni n ie posia dających odpowiedniego zezwolenia.
Jest Ich niest~ty wielu . Podczas
przeprowadzone,J w luty m br. przez
piotrkowską milicję 3-dnlowej akcji
nakierowanej na u jawni enie i przejęcie nielegalnie posiadanej broni jak wynika z Infor mac ji udzielonych
przez naczelnika W ydz iału Doc hodzeniowo-Sledczego Komendy Wojewódzkiej MO w P iotrkowie Try bunalskim m jr W ł ad ysł a wa Ż ube rka zakwestionowa no 24 sztuk\ bron i
palnej. Nie jest to oczywiście koniec
Na j wyższy
a rsena łów" .
,,tajnych
czas b y i ch wła ś c i ciele poszli po
roz_um do głowy, póki n ie jest za
pózno.
{m-ak)

Kolej wznawia
kursowanie
26 pociągów
Po zniesien iu ogranic ze ń w por uszan iu się po kraju wzrośnie z pewliczba pa s ażeró w w komunikacji dalekobieżnej. Aby zaspoJs:olć
potrzeby, kolej
związane z ty m
26
wznawi a codzienne kursow anie
krajowych poc iągów dalekobieżn ych.
Od 5 marca przy wraca się kursowanie. m.ln. pociągu relacji szczecin
- Łód:I: I grupy wagonów bezpo•
gr ednlch Łódź - Krynica.
nośc ią

·oszczędności

o Kredyty o

Blisko 2 mln PolakÓw oszczędza na książeczkach mieszkaniowych. Jedni zdołali zgromadzić
cały, kilkudziesięciotysięczny wkład, inni - zaJedwie kilkusetzłotowe sumy. W zwiąrku z podwyżkami cen i spadkiem
wartości
złotówki
Bank PKO zagwarantował swym klientom re· waloryzację większości wkładów. Rewaloryzacja
nie objęła jednak książeczek mieszkaniowych.
Dlaczego? Z tym pyta•niem przedstawiciel Krajowej Agencji RobotnLczej zwrócił się do Eugeniusza Trajera, dyrektora depairtamentiu handlu, komu.n~kacji, gospodarki t>erenowej Narodowe.go Ba.nkiu Polskiego.
- Chcia}bym od razu wyjaśindć, że mimo to
sp6łdzieky nie są pokrzywdzeni, bowiem od
dawna już korzysta.ją z wielu udogodnień.
- Na czylrl one polegają?
- Książecz.ki mieszkanio.we już od 1965 r.
objęte są gwarancją polegającą na tym, że ilekroć wzrastają urzędowe ceny bud<Jwy t m kw.
powierzchni, bank automatycm•ie rewaloryzuje
zgromadzone na nkh środki.
Wszyscy członkowie sp6łdzieln1
korzystają
. z premi'1 przyz.nawaneJ· z tytu~u systematakze
' tyczmego oszczędzania. Wynosi ona 50 zł od każdej. miesięcme1· wpłaty, nd.e niższej niż 100 zł.
jeśli została wniesfona na lm1ążeczkę wys ta wioną prz;ed l stycl'Jnia 1976 r. i 75 zł od kaMej
wpłaty, nie mniejszej, niż 200 zł wniesionej po
31.12.1975 r. _ bez względu na da.tę wystawienia książęc:ziki.
- Czy pieniądze gromadzone na książeczkach
mieszkaniowycb są oprocentowane?
- Tak.· Obowiązują tu podobne zasady, jak
prz.y !innych forma.eh osz.czędz.amia. Od 1 stycznia br. wysokość odsetek wynosi 6 proc. zarówno, gdy wkład przeznacwny jest na budowę miesz;kania, jak i wówczas, gdy oszczędzający rezygnuje z przezmaczenia oszczędności na
ten oel. W ostatnim przypadku odsetkd z.a cały

Spłaty

o

okres osz.czędzainda dopisuje się przy lilkwidacji ks i ążeczki.
- A jak ·przedstawia się kredytowanie wielorodzinnego budownictwa spółdzielczego?
- Kredyt przywawany jest n.a pełny koszt
budowy wyn hkający z dokumentacji. Obejmuje
nie tylko dom, ale i urządzenia towarzyszące,
szczególnie te wewnątrzo.siedlo·we. Od 1981 r .
do urządzeń towarzyszących włącz.ono też żłobki, przedsz;kola, szkoły.

- Czy koszty budowy wszystkich tych obiektów obciążają kontu spółdzielców?.
- Nie. Członkowie spółdzielni płacą jedynie
za budowę mieszkań , a także za urządzen i a
eksploatowaine przez spółdz i eln.ię. Kosz.ty imnych _ np. placówek handlowych, czy si;kół
· h · tk
·
(h del 0 ś · t )
ponoszą IC uzy owmcy
an
•
wia a ·
Wa•rto dodać, że jesteśmy jedynym krajem
wśród państw
socjalistycznych udzielającym
. spółdzielniom kredytu nie oprocentowanego. Spore udogodnienia gwaran.tuje się też przy spłacie kredytu. Spłacany jest tzw. wkładami ryczałtowymi.
Jak wiadomo, każdy ub iegający się 0 m ieszkanie członek spółdzielni musi z.gromadzić
pewną ilość pienię-Ozy. Ostatnio określono, i,ż
nie może być ona ni.ższa od 1000 zł z.a 1 m
kw. powierzchni. Taka właśn1e surma pomnożon.a przez ilość otrzyma.nych metrów. stanowi
pierwszą ra•t.ę spłaty
zaciągnięte.go
kredytu.

Oszczędności

o Kredyty o

Resz;tę długu,

w przypadku mdeszkania lokatorskiego, rozkłada się na 60 la.t .
W rzeczywistości jedna•k lokator spłaca jedynie połowę zaciągniętego przez spółdzi e ~mę kredytu, drugą - państw<J umarza. Posłużmy się
przykładem. Jeśli koszt 1 m kw. powierzchni .
wynosi 9 tys. zł, a mi·eszkan•ie ma 50 m kw.,
to kredyit wyin<Js•i 450 tys. zł . LokatQr spółd zielca nie spłaca jednak całej sumy. Od razu np.
50 tys. zł odlicza s·ię na różne urządzenia to-

warzyszące, ni e podlegając e spółdz·ielni, 200 tys.
złotych państwo umarza. Tak więc do s·płaty

w ciągu 60 lat pozostaje 200 tys. złotyc h.
- A mieszkania własnościowe?
- Mecha•nL·zm działania J'est tu zbliżony, ale
. .
obowiązuje kredyt oprncentowany w wysok<JSCI
1 proc. Okres spłaty wynosi 40 lat a pańistiwo
au.t~aty·
c'ZJni· e nt' e umarza k·r-"ytu.
W prz=-ad~"'
'"""
J „
ku mieszkań własnościo.wy<eh wprowa.clrony został jednak mechani,z.m skłaniający samych s.półdzielców do szybszej spłaty zaciągniętego długu. Jeśli np. lokator spłaci cal<Jść kredytu przed
zasiedleniem lokalu. ba•nk . umarza mu 40 proc.
zadłużenia, gdy spłata nastąpi w ciągu 5 lat
od wpro.wadzenia się. bonifikata wynosi 30 prnc.
w cią~u 10 lat - 20 proc.
- W zwjązku z reformą gospodar<'zą również w banku trwają prace nad udoskonaleniem
sposobu gromadzenia oszczędności na książeczkach mieszkaniowych. W jakim kierunku zmierzają te prace?

Spłaty

- Przede w'szystlcim chcielibyśmy, aby oszczęd zanie ni-e kończyło si ę z. chwilą z.gromadzenia
pełnego wkładu na ' pierwszą ratę. Okreś oczekiwania na mi~szkanie znacznie się wydłużył,
dobrze byłoby , aby członkov<rie spółdzielni wnosili miesięcime raty, aż d<J chwiJ.i otrzymal!lia
klwczy. Zgromadzone pieniądze przecież nie
przepadną wręcz przeciwnie, obniżą z.adłużenie. W konsekwencji późniejsze spłaty będą.
mniejsze.
- Czy obecny system gromadzenia pieniędzy
na mieszkania sprzyja racjonalnemu gospoda~
rowaniu środkami?
- Niestety, nie. Najwięcej kontrowersji budzJ nieoprocento·wa.ni e przywawa:nego spółd,z.ielcom kredy·t u.
- Ale .czy zmiana akurat tej zasady nie obciąży za bardzo kieszeni spółdzielców, zwłaszna, że ostatnio 1 m kw. p vierzchni ma zdrożeć z 9, czy 12 tys. zł do 25, a nawet 27 tys.
złot~h.

- Dlatego m.in. bank roz-,vaża możliwość prze
dłużen ia okresu spłaty kredytu z. 60 do 80 lat.
Tr w a·ą
Awn1·ez· dy s k usJe
· na-'
formami
J r~
"" nowymi·
·
pomocy
państwa
spółdzielcom.
W miej
,sce umarzania kredytu
bardziej racjonalne
· się
· wprowa d zeme
· d o t acJ·1 bud„„et orwyc h .
wyd aJe
Na każxiy m kw. powierzchni państwo asygnowałoby, powiedz.my 5 tys. złotych. Resztę k<Jsztów pol!losiłaby spółdzielnia i ona musiałaby
się troszczyć 0 to, aby były O'lle ja•k najnJżsre.
Sądzę, że ta·kie rozwiązanie skłallliałoby rówriież członlków spółdzieLni do patrrenia na ręce
tym, lttórzy kh pieniędzmi dYlSJponują, wybierają lokalizację, technologdę budowy, projekt
itp.
Nowy system jest jedinak dopiero dyskllltowany. Jaki ostatec'ZJnle przybierze kształt, PQ>każą

najbliższe miesiące.
Rozmawiała: ZDZISŁAWA JURCZYŃSKA
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Nasze
sylwetki

Zamiłowanie do swo·isc'.e pojmowane.i demokracjii objawiające.i sie psychiczną, dą.ż.noś<:ią. bez
mała całeg-o narodu do równości pozornej było i iest ewenementem.
W sferze ekoiioni z.n i o~
tendeni:ia do w, r ówn ania obawiala &ię szq;egóLną moc4 \
pr.z:yw iąza ·u społe.::z e · stwa d
t w. stacy~h lle . Im starsz,a.
cena z tym wu;.kszą estymą ludziie s i ę do nie.i
odnosili, 'ba,
nawet bałwochwalczo czcili i
nie pozwalali na na imniejszy
jej uszczerbek.
l!:wentualne .
zm,any
czy raczej nożądane ,
mogły się dokonywać li tylko
w płacach i to k.;n;ec.zn;e w

n

. Debiutowała jako podlotek w krakowskim teatrze amatorskim. Tam właśnie zainteresowała się teatrem na tyle, by zdecydować się na zdawanie egzaminów do Państwowej Wyższej
Szkoły Teatralnej.
.
Już na pierwszJUII roku studiów Lidia Zamkow, reżyserująca
wówczas „Wesele" - spektakl, który odbił się głośnym echem
w całej teatralnej Polsce --' zaangażowała Annę Dymną do roli
Isi i Chochoła . Okazało się, że wybór był nader trafny Ooceniła to zarówno publiczność, jak i reżyserzy, którzy vd tej
pory zwracali się do młodziutkiej aktorki z dziesiątkami propozycji.
Po ukończeniu studiów· swoimi umiejętnościami i talentem
błysnęła w swojej pierwszej podyplomowej roli - niezapomnianej Korze w „Nocy listopadowej", reżyserowanej przez Andrzeja Wajdę.
Miała okazję współpracować z Konradem Swinarskim, Jerzym Jarockim, Henrykiem Tomaszewskim, Jerzym -G-rzegorzewskim.
Nie zapomnieli o aktorce również reżyserzy filmowi. Należy
Dymna do tych aktorek, któr~ niemal „nie s~hodzą" z ekrdnu.
Ostatnio możemy podziwiac'- Annę Dymną w interesującej kostiumowej roli Barbary Radziwillówny \V emitowanym właśnie
w Tv serialu „Królowa Bona''..
•
Oprącowanie CJl,F

hande-1 został ogołooonv z towarów w 100 proc. Pojawienie
s'.ę więc nowych towarów i z
nowymi cenami SPOwodowało
pewnego rodzaju
stan nflip'.erw osłupienia, r obeonie o, zenf . Po
en, r
n "ć różu
rt :kuły,
da
ożliwo '
większej ilości cen umownyc ,
których PO'liom będzie uzależnionv <'d handlu. a więc Drzynaimniei w teorii może być inny w WPHW a inny w „Spo-

~yby... widzieliśmy
osta.tlil'.O,
i;:dy POiawiło
się multum cen
opartych o ·kalkulację fałszywą
tz.n. specjalnie zawyżaną. Część
producentów samodzielność zrozumiała iako dowolność. Swo·
k
i
rz:vjm et

trolą

Sł> a~'1

e

szczegółową
prowadzoną pr:zez

yczn:e poza

inspektorów PKC, n ie ma możli
sprawdzenia c:l.Y tzw. kalkulacja cenowa jest zrobiOIIla
łem".
prawidłowo. czy nie. Wstępnie
oceniając kalkulację nie jesteś
Około 35 proc. artykułów i
my bowiem w stanie zauwausług rynkowych
ma ceny ugórę.
żyć. czy w koszty OTOdukcii zorzędowe µstalane
przez rząd
Jedmx:ześn,e mar;.:ył nam s ię
stały wliczone
- marnotrawlub Państwową Komisję Cen.
Zachód, ze zróżn:<.:<Jwan.fmi w
st>wo
materiałów,
niegospodarSą nimi objęte podsta.w cwe arzależności od umit jGlnosci, wyność
nadmiernie rozbudowany
tykuły sPQżvweze. opał. enerdajności i sprawnośc i organizaaparat admLnistracyjny itp. Stąd
gia. lekarstwa a także przewocy jne.i płacam i, wieloma cenaniestety koniecziność nadzoru
zy PKP, PKS czy MPK.
mi na ten sam artykuł i to w
państwa na-ci cenami umo·wnyzależnośoi nie tylk.o od produmi i wolnymi.
Celowi teml\l
centa, ale równ'.eż od miejsca
służyć ma m. In. powołana nieuikupu. ()powieści znajomych
dawno inspekcja cenowa, a
C7.Y
wł~sne
sPo&trzeżen ia
z
tak.że społeczne inspekcje cen.
wyprzeda ż y
tosezonowych
W okresie stanu przejścio.weito
warów, gdzie za oołowę lub
to znaczy do momentu gdy rynawet 75 proc. normalnej ceCeny regulowane natomiast
nek nie Oędzie sam w stanie
ny można kupić w lecie zimoustala.ją
samodzielnie
przedregulować PorLiomu cen, a mo' i:
wy płaszcz luh sweter, czy ods i ębiorntwa na podsta.w ie koszże to nastąp!ć jedynie
w ra,,
wrot.n ie - letnie bluzki i kotów własnvch a nie przeciętmach pełnej oodaży tcwar&w,
~:
szule u schyl:ku iesien:, przynych. iak to iest w przypad.,radosna twórczość" przemysłu
~:
prawiały o su c hość w gardle i
ku ceny urzędowe.i. W cenie remusi być na~orowa'tla.
'<
marzenia, a także
P<trównairulowain ej zawarty iest także
>,
·
nk.
zy k, al i g
v. ·k ś' · t
Ceny umOIWlle są negocjowa,,
nia z naszym ry iem.
,· .5:1
kre ,el o
'YSo o c Jes
ne m1'ędzv. pr-"'"'centem a od•,
1 oto od kilku tygodini nolsscis e o es ona
przez admi·'
vuu
~:
ki kra.iooraz
rynlwwy zmienistracie państwową. Jest nimi
biorcą, czyli handlem. U~god;~
n]
się diametralnie.
Ob-Oik
?bietłua 1Jilaczn.a grupa t~właa:tt.w
Jlnl!eonepoctew~-·~rdmzonusez.ą bpyrzćezpisoebn:.e,,
klasycznych.
urzędowych po1 us g ocemana na o,_,o o
•·
''
· ·1
·
·
proc ogólnego 0 brot t
strony.
Po.Ie do P-OPisU
dla
''
iawi Y
się
inne
ce.ny,
· Ltst
u owMohamdlu. który będzie pełn.ił rorzw. u::~~e~ane N~~~i wo~~=
~eg-o~ublik~~~~ t~:'l'ó~:o b:;
lę swoistei:o katalizatora zapę~:
nami wystraszyli się prawie
prasie, jak i radiu i tv, lecz
dów wytwórców do windowa'<
wszyscy. Nie da się uikryć, że
sądzę. że nie od rzeczy bvłoby
nia cen. noiawi się ied~aik do~:
Ponrzecz:ka , · na którei ustaw iosoorzadzenie spec.ialnvch wypiero wtedy. gdy choć w ja;:
no kalkulacje jest co r:aimn:ei
wf ieszek łwb sklepakch . .które inkt-aimsśta~nt1.oepnits11·ęrY'Il.!ke~kywons1·suton;;i_ną-.
,,
wysoka. natomiast zamiłowan i e
ormowa v .V o za res1e cen re• ~
~~
klientów do zapr.zyjaźnienia się
i?ttlowanych.
Wszystko wskazuje na to, że
~~
z nowymi
cenami o wiele
Najbardziej
skomplikowana
stare. dobre czasy równości cen
'< mn.iejsze. Do tego dodać jeszcze
sytuacia wys tęJ)lllje w przypadnie wrócą
I bardzo dobne.
~~
trzeba spustoszenie iakie pokn.t ce-n wolnych i umow.nych.
Mecha!Ilizm
cenowy
oparty.
~~
czyn'.ła w świadomości społeczPrzvoomnę w tym mieiscu. źe
choć w częścj, o prawa rynku
><
nej plotka, że wspomnę o
proiekt tzw. sieci NSZZ „Sojest bowiem jedną z na.idosko~~
słynnych
iuż a nie istniejąUdarność"
przewidywał,
że
nalszych metod
nrzywracania
)<
cycb garniturach za · 12 tys. zł.
każde przedsiębiorstwo
będzie
zdrowia chorei i;:ospodarce. A
{}
Poza tym wszyscy postaraliśmy
dysponować samodzielnością w
?biawów tei:o zdrowia ocze'k'!aby p<rZed reformą
cen
ich ustalaniu. Co by się działo
Jemy wszyscy.
.
sir'
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Zdawałoby się, że znaczne ograniczenia w sprzedaży alkoholu, reI
· po dwyz· k a ceny ·t rygory spozywanta
·
· napOjOW
·'
g amen t ac1a,
alk o ho Io· -Się
· znacznte
· d O pomntejSZanta
· ·
· ' ZjaWI· •
WyC h W IO kaIac„ h • , przyczynią
.
,
Ska, zwanego plj8nStWem oraz jego fatalnych pod kazdym Względem
•
skutków. Nic podobnego.

Dla wielu osób jest co prawda obojętna cena
ilość alkoholu, bo nie kupują go w ogóle Dla
wielu innych ~est to okazjonalny wydatek, nie liczący się w statystycznym rozmiarze pijaństwa Dla
ogromnej j e d n a ~ · rzeszy pijących, a z:włal;tzcza
pijących w nadmiarze · zredukowanie
sw 1bód
alkoholowych stało się czymś w rodzaju klęski.
Skromne przydziały napojów wyskokowych ' uzupełniane są co pewien czas świństwem, zwanym
winem krajowym.

Wino
Można

je nabywać bez kartek i wówczas przed
sklepami, do których płyną „dotacje" tego paskudztwa, gromadzą się kilometrowe niemal kolejki złożone z przedstawicieli wszelkich zawodfw,
wieku i kondycji. ·
Inwalidzi walczą o lepsze z matkami tulącymi
płaczące dzieci, staruszkowie podpełzają bliżej .wejścia, wypierani przez tych, co to wyskoczyli z pracy i chcą szybko wr1,cit' do oczekujących na wino kolegów. Organizują się natychmiast kolejkowe
spólki do powtórnego podeiścia do lady... Obłęd!
Nikt się nie wstydzi. nikt się nie krępuje. P•zechodnie zatrzymuja się na zablokowanyrb chodnikach, by rzucić przekleństwo lub pokiwać ze 'l.UUmieniem głowami . .Jedyne w swoim rodzaju .,winobranie", godziny euforii dla pijaczków. To tanie.
bezwarto~riowe (a raczej o wartościach trujących)
wino, miało być już dawno wycofane z produkcji,
czego domagało się społet•zeństwo i antyalkoholowe or~anizacje, widząc w jego dostępności zagrożenie trze7.wo~cl przede wszystkim młodzii•ży
Jak widać, niP <:re1ygnowano z produkcji, mimo
te proporcja zysków do strat leży pod bilansem.

Kradzieże

To nie wszystkie źródła dodatkowego zaspoka1·ania alkoholowego głodu. Mnożą si" kra"ziez·e
-.
"'
wódki; a najczęściej spirytusu: z aptek, z magazynów farmaceutycznych (w styczniu zorganizow::ma
szajka ukradła 200 butelek spirytusu z magazynu
„Cefarmu" przy ul. Brukowej),
ze
sklepów„.
Zródła zaopatrzenia znajdują się także w meli-

ZOFIA TARNO\VSKA

Słychać

o propozycji uzupełniania
rnoNie
się

Bimber
Wino
bowania
więc masowa

Prosektorium .••
(spirytus, wódka) jest także
Jednak znajomość tego pły
nu jako trucizny dla gatunku ludzkiego jest niewielka. To stwierdzenie można oprzeć na materiałach np. Zakładu Medycyny Sądowej AM
w
Lodzi. Badaniami objęto 168 zwłok sekcjonowanych w latach 1975-1980, u których rozpoznano
jako przyczynę zgonu zatrucie alkoholem etyl;:iwym. Niepokojący jest fakt, że tak liczby bezwzględne, jak i odsetki śmiertelnych zatruć, są
największe w dwóch ostatnich latach. Pozostaje
to w bezpośrednim związku przyczynowym z
gwałtownie wzrastającym spożyciem alkoholu ' w
naszym. kraju . Wśród śmiertelnie zatrutych . było
20 kobiet. Wiek zmarłych wahał się w przedziale
17-75 lat przy średniej 41 lat . - a więc wieku
trucizną.

ŚmiE!rłe lne z n iwa
Co więcej?

':"iec w przemyśle chemicznym, st~sowany jest
Jako rozpuszczalnik oraz paliwo silnikowe. .Test
BARDzo SILNĄ TRUCIZNĄ. Powoduje utratę
k
t SMIERC Sk d · b"
t
wzro u, a nav.:e.
·
ą się ierze ~a ~ ?lach? Z kradz1ezy w zakładach. Zmowa m11cze01a
wiąże śmiertelnie zagrożonych. Nikt nie powiedz'ał
k d t
lk 0 h 0 I d 0 b t 0
1
en a
z
Y •
• s ą

Alkohol etylowy

•

przydziałów alkoholu właśnie tym winem, a
że nawet importowanym, które... kwaśnieje.
pojmę, dlaczego zamiast wina nie importuje
owoców i nikt nie jest w stanie tęgo pojąć.

Je

nie uzupełnia nieograniczonego zapotrzeludzi pijących w nadmiarze. · zaczęła się
po pewnej, budzącej nadzieje, pt-zerwie produkcja bimbru. · Trzeba było uruchomić potężne siły milicji, np. w województwie lubelskim (o czym •była mowa w jednym z ostamich
dzienników telewizyjnych). by dokonat' "penetracji
mfasterzek i wsi celem zlikwidowania tajnych gorzelni. Zresztą w dużych miastach, choć w mniejszych rozmiarach, trwa intensywna, a cicha, produkcja samogonu Przerywana jest co pewien czas .
wybuchami, zniszczeniem mieszkań i poważnymi
okaleruniami lub śmiercią producentów. Ostatni
wypadek w Łodzi przy ul. Traktorowej 92 je:st
skrnmną tego ilustracją.

•

nach i u paserów i spekulantów, któ~y - jak
widać na obrazkach małego ekranu, przekazywanych raz po raz - zgromadzili potężne zapasy
trucizny, by dorabiać · się na alkoholowych potrzebach nieumiarkowanej części społeczeństwa.

znamionującego się pełną aktywnością zawodową
społeczną.
Najmłodsi mężczyźni w wieku
17-30 lat - stanowią niemal 20 proc. w stosunku

i

Trucizna!
Napisałam: TRUCIZNA.
uśmiechy i gromki śmiech

Już

Smiertelną.

widzę

i

słyszę

rozbawionych tym okreś
leniem miłośników alkoholu. Smiejcie się. Zgromadzone przed kilku dniami towarzystwo w mieszkaniu
przy ul. Łącznej 18 śmiało się pewnie takie przy
biesiadnym stole, racząc się... metanolem. Inni,
przy ul. Rzgowskiej 89 - zapewne też. Część z
nich skończyła życie - jedni we własnych mi~
szkaniach, inni w klinice ostrych zatruć Instytutu Medycyny Pracy.
Tragiczne skutki picia alkoholu
niewiadomego
(sądzę, że jednak dokładnie wiedziano) pochodzenia ogarnęły kilkadziesiąt rodzin. Zmarli ludzie
· młodzi i w sile wieku. Los innych nie jest pewny.
Metanol - alkohol metylowy - ważny suro-

do wszystkich zgonów
,
Uwzględniając ciągle wzrastające liczby osób leczonych w ośrodkach specjalistycznych z powo1u
ostrych zatruć alkoholem etylowym oraz metanolem
i zatruć śmiertelnych. obserwowanych w zakł&dach
medycyny sądowej, należy stwierdzić,- że owe zatrucia są aktualnie jednym z najważniejszych Problemów toksykologicznych. Elementem wzmagają
cym wagę problemu jest 7 jednej strony niewiedza osób nadużywających napojów alkoholowvch
o bezpośrednim zagrożeniu życia, z drugiej - nasilająca się lekomania. Kontakt alkoholu z lekiem,
czyli interakcja alkoholu z lekami, wzmaga groź
bę śmiertelnego zatrucia To w przypadku spirytusu czy wódki. Metanol jest bowiem sara w sobie trucizną.
DZIENNIK LODZKI nr 10 (10004)
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Trzecia nagroda „za rejs 1~oku''
W 27 dni przez Atlantyk

o

nagrody, furul.owane co„Głosu niu dla największych dokonań w
redlllkcję
roomie przerz
Wybrzeża". ,,Q:a rejs roku 1981". polskim żeglustwie w danym roJest to najbardziej prestiżowe, bo ku. Każdorazowo grono wybitnych
wyr6~nie)lie, fachowc&w
łYiPU
jedyne tego
ocenia przede wszyprzyznawane od 1971 r. w u'Z!la- stkim st<YJ)ień trudności rejsu, bio-

Nowe

"

Niebawem powUll?ly skońCJ:yć sHl brym stanie technicz.nym.
posiadaczy „maluchów" z
Osiągnięte w łód.zikim „Polmo"
„Polmo" wyniki z.ostały potwierdzone przez
Łódzkie
silnikiem 650.
od dawna producenta samochodów, czyli FSM
zakończyło, trwające
prace nad nowym zmoderniio.wa- w Bielsku, gdzie przeprowadzono
nY'm aat.nikiem do tego samocho- próby na 15 samochodach stosudu. Użytkownicy potmlamiego „fia- jąc wymiennie 50 gaźników. Uzycika" naTZekali na duże zużycie skano tu analogiczne rezultaty,
paliwa. Stawiano więc pytanie po jak w „Polmo". Zakład w pełni
co produkować mdnia.turowy u- przygotowany
jest do seryjnej
mochód, który 7JUŻywa tak dużo produkcji nowego gaź.nika.
Jak
paliwa w dobie kryeysu .środków wynika z: przeurowadzonych rozpędnych.
mów z producentem jeszcze w
GrU!Pa konst.rultiiorów :s „Polmo" tym półroczu nowy zmoderni.zopod kierownictwem mer i.ni. Wła
dy1ława Drobniewskiego postawiła
lłObie za cel osiągµięcie znacznego
zmniejszenia zużyic!a paliwa oraz
zmniejszenia toksyczności spalin,
tak aby osiągnąć parametry uzyskiwane przez „Fia.ta" z silnikiem
600 cm sześc. Nowy gaźnik z FaSarnochodo.wego
Osprzętu
bryki
„Polmo" otrzymał symbol 28 IMB
10/250. Po wielu badaniach i prozmodernizowany
.stosując
bach,
gaźniik do silnika 850, uzyskano
nutępujące efekty: zużycie paliwa w warunkach jazdy miejskiej
7,3 litra na 100 km, oo jest o
0,5 litra mniej w pocównaniu z
Popra1ednio stosowanym gaźmlkiem.
Natomiast na trasie zużycie wyno1i ok. 4,35 litra, przy prędkości
70 km/godz., a pNy prędkości 90
8 litrów na 100 mm,
km/godz. co daje efekt o 0,45 litra mniej.

Polecamy naJnowsze pozycje z
zakresu literatury społeczno-poli
równoprzypominając
tycznej
cześnie, !t największy wYbór wydawnictw z tej dziedziny oferuje
w t.odzl księgarnia „Współczes·
na" (al. Kościuszld 106/118):
„Cele I zakres reformy gospodarczej" PWt.;
„Drogi I dylematy reformy gospodarczej" , PWE:
„Kierunki reformy 101podarczej", KW;
J. Malanowski - „Polscy ro•
bc;>tntcy", K!W;
„Polacy na
K. Kaczmarek Wyd.
Brandenburgil",
polach
MON;
A. Stachula - „?omorska DY•
wizja Piechoty", W7d. MON;
B. Nitecka-Jagiełło - „Polity.
ka nad Bosforem", Wyd. MON;
historyczna Pola1 ,Swladomość
WŁ;
kow",
„Marks, Engels", KIW;
M. Ołęcki - „ Wstęp do teorU
oolitykl społecznej", PWE;
H. Batowski - „W dyplomacji
europejskiej" . WP;
Morris H. de Groot - „Optystatystyczne",
decyzje
malne
PWN;
K. Dunin-Wąsowicz - „Stutthof" KW;
„Działalność
Sz. Rudnicki polltyczna polskich konserwatystów"• „Ossolineum";

głębokim

:!:alem zawiadamiadnia 2.111.1982. r. prze·
lat 68 odszedł od nas na
chorobie,
ciężkiej
po
zawsze
opatrzony św. sakramentami
że
żywszy

t

P.

STANISŁAW
DĄBROWSKI
•merytowany pracownik Zjedno
czen!a Gosp. Komunalnej w Łodzi.
nam
Wyprowadzenie drogich
dn. 5.JJI.1982 r.
nastąpi
zwłok
o godz. 11 z kaplicy Cmenta·
rza Komunalnego na Zarzewie.
O smutnym tym obrzędzie za·

CZWARTEK,

zmarła,

ł

MARCA

PROGRAM I
11.00 Wlad. 11.05 Koncert przed hej„Swiat dziecka w muzynałem ce''. 12.05 z kra·ju I ze świata. 12.40
Chwila muzyki. 12.45 Rolniczy kwa
drans. 13.00 Wiad. 13.10 Tu radio kle
rowców . 13.20 Muzyczne wycinanki
poi
13.30 Piosenki kompozytorów
sklch. 13.55 „Człowiek I środowisko"
w
- fel. 14.00 Wlad. 14.05 Dzień
Polsce - co pisze prasa terenowa
14.25 Przeboje. przeboje, pr7eboje . .
11.50 ,.Legenda żeglarska" - H Sten
klewicza. 15.00 Wlad. 15.10 PopolurJ.
nie Studia Młodycb. 16.00 Wlad. 16 OS
Mu~yka I aktualności. 16.40 Polskie
nieś.ni i melodie. 17.00 Dziennik 1715
Koncert dnia. 18.00 Wlad. 18.05 Cza•
refleksji. 18.30 Katalog lnstrumPntów
19.00 Dziennik wieczorny. 19.30 Me20.00
lodie ze ścieżki dźwiękowej.
Wlad. 20 05 :Kalejdoskoo dnia. 20 .30
Koncert tyczeń. 11.00 Komunikat energetvcznv. 21.05 Kronika sportowa
21.15 Wielk!P dzieła, wlelcv wyko
nawcy. 22.00 Wlad. 22.10 .,Portret 1
- 11;eneral K. Swierczew
oamlęci"
M
22.50 Gwiazda tyJ!;odnia
~ki
Rodowicz. 2~.oo Dziennik reporterów
I wlad. sport. 23.40 Jazz na dobra
noc.

PROGRAM Il
10.55 Chwila muzyki. Il.OO Hory zonty wiedzy (kl. IV lic .). 11.25 Chwl
la muzyki. 11.30 Wlad. 11 35 Komen11.40 Poznajemy
tarz zagraniczny.
orkiestry wojskowe. 12.05 Od A do
Z polskiej piosenki. 12.30 Postawv
I wart-ości. 13.00 Swiat wokół nas

przeżywszy

59 lat

GŁUCHOWSKA
nas prawy, dobry

Człowiek.

nieskładanie

P.

z

głębokim :!:alem zawiadamia·
że dnia 28 lUtego t982 roku
imarł, no długiej I ciężkiej cho-

przetywszy lat 78, nasz
Ojciec, Dzia-

współczucia

z

I

t

MISTRZ SZEWSKI
Pogrzeb odbędzie się dnia 4
marca br. o godz. 15.30 z kapli·
cy cmentarza rzym.-kat. na Do·
lach. Pozostają w nieutulonym
sm•.1tku I żalu:
ZONA. SYNOWIE z ŻONAMI,
POZOSTAŁA
i
WNUCZKI
RODZINA

PRZVBYSZ

nr 10 (10004)
\

drogich nam
w dniu 5
marca br. o godz. 15.30, z kościo
ła parafialnego w Aleł:sandrowle
Łódzkim, o czym powiadamiają:
Wyprowadzenie

zwłok

odbędzie

Prosimy o

się

SYN I

POZOSTAŁA

RODZINA

nieskładanie

W dniu 2 marca 1982 r,

S.

t

zmarła

HELE1NA
pracownik Łódzkich
Zakładów Metalowych w Łodzi.
Pogrzeb odbędzie się w piątek
5 marca o godz, 15.20 z kaplicy
Starei,o Cmentarza przy ul. Ogro·
doweJ, o czym zawiadamiają

długoletni

w

głębokim

się

w

SKRÓCIE

Mąt,

Ojciec

żalu

SIOSTRA, SIOSTRZENIEC
z ŻONĄ. BRATANEK
i RODZINA

-

za

5

traf.

3+ I

z

RODZINĄ

NOWA KU~S.UŁECZKA
LOSOWANIE
za 5 traf.

a+ -

133 zł,
l 288 zł, 4 II LOSOWANIE
1.000 zł,
6.524 zł, 4+ 30 zł.

3+ -

głębokim
że

S.

ł

P.

STEFAN ZAJĄC
Pogrzeb odbędzie się 4 marca
br, o godz. 1'.30 na cmentarzu
na Dolach, o czym powiadamiają:
MATKA, ŻONA, DZIECI,
SIOSTRA i pozostała
RODZINA

25 zł.

za 5 traf.
4-200'1,

Końcówka

banderoli
4 cyfr.
cyfr. 100 zł.
7. III. z okazji DNIA KOBIET odIII BEZPŁATNE LOSOsię
będzie
WA NIE w „NOWEJ KUKUt.ECZCE''.
Na wygrane przypada ogółem ponad
500

zł,

I 250.000

:!:alem zawiadamia·
2 marca 1982 r. zmarł
przeżywszy lat 5ł nas>; najuko·
chańszy Mą:I:, Ojciec, Syn i Brat

z
my,

LOSOW ANlE

1.134 zł, 4 - 47 zł. 3 - 10 zł.
- za 5 traf,
Il LOSOWANIE
115 il,
365 zł, 4 1.928 zł, 4+ 45 zł, ~ ~ 20 zł.
Końcówka banderoli: 4 cyfr. 500 zł,
3 cyfr. 100 zł.

3

zł.

głębokim żalem zawiadamiadnia 2 marca 1982 r.
że
odeszła od nas nagle. przeżywszy
lat 59 nasza najdroższa Siostra
I Przyjaciel, Człowiek o wspania·

Z
my,

łym

śWl1DERSKA

pogrążeni

W

I

ukochany

kondolencji,

P.

A. Oleksiewicz.
przygotowują
drugiej grupie,
przede wszystkim do udzia·
łu w mistrzostwach świata pod opietrenera A. Rucin•
szkoleniową
ką
skiego, trafili: dwaj młodzi utalenS. Janowski i
towani kolarze
J, Muzyka oraz ich starsi koledzy
- J. $wlnoga, D, Zakrzewski, R. Jaskuła, Z. Molik, L, Piasecki, A. Pa·
S. Ciekański.
i
Jor, M. Korycki
Grupa ta przygotowywać się będzie
i startutrenując
in.
m.
do sezonu,
jąc już od początku kwietnia na terenie Włoch.
Jeszcze kilka tygodni temu trener
Ruciński, wzorem opiekuna naszych
A. Piechniczka, zdeklaropiłkarzy,
wał się, że w obu Imprezach wystą
pią zawodnicy najlepiej przygotowani do startu. Teoretycznie więc:
mogą się znaleźć w składzie repr<.·
zentacjl kolarze przygotowujący się
indywidualnie. Mamy tutaj na myreprezentaata
wielokrotnego
śli
Polski, mistrza świata I czterokror.Ryszarua
nego triumfatora WP który wraz z ło
Sz~rkowsk!ego,
dzianinem Krzysztofem Sujką przygotowują się do sezonu, rzec by można, prywatnie.
Z. Komisaruk,

cej

„KUKUŁECZKA"

Pogrzeb odbędzie się dnia 5 marca (piątek) 1982 r. o godz. 1ł
na cmentarzu przy ul. szczecińskiej, o czym zawiadamia pogrążona
w głębokim talu

P.

BRON:ISŁAW

dnia 7 marca br. o godz. 11 w
kaplicy cmentarza na Dołach zo·
stanie odprawiona msza św. w
Jego intencji.

MATKA l BABCIA

TELEWIZJA
PROGRAM I

ŻONA

S.

t P.

BOLESŁAW
WES•OŁY

życzliwych pamięci ukochanego skarbu zawiadamiają

słuchaczy.

HEN.RYK BAKSALERSKI

W dniu l marca 1982 r. zmarł,
po długiej i ciężkiej chorobie

na,1ukochańszy Mąż,
dziuś

S.

zaangażowaniem.

~ię
rozpoczął
.A. W Taszkiencie
tradycyjny, międzynarodowy turniej
TOTEK PIŁKARSKI
w
piłkarski juniorów (do 19 lat),
Węg~er,
drużyny
LIGA ANGIELSKA: ll rozw. z 13 którym startują
Finland'.i,
Polski,
NRD,
Rumunii,
wygrane po 1.002.ztl
trafieniami ZSRR
reprezentacje
wy CSRS, dwie
zł; 95 rozw. z 12 traf;enlami Gruzji 1 Uzbekistanu.
zespoły
grane po ok. 21.000 zł, 1. 721 rozw, z oraz
występie, reswym
pierwszym
W
wygrane po 1.18ł prezentacja Polski spotkała się z
li trafieniami z 10 trafieniami - ZSRR
zł, 17.492 rozw.
I ! przegrała 0:2 (0:2).
wygrane po 114 zł.
.A. yv eliminacyjnym meczu p1ł
karsk1ch mistrzostw Europy juniorów (do 18 lat) grupy VIII, Francja
pokonała Luksemburg 6 :O (J :O).
A W ostatnim- spotkaniu kontrolNTU 303-04
nym przed inauguracją drugiej runrozgrywek piłkarskich ekstrakla„90 mi1nut z kiblcamł dy
sy, zespół lubelskiego Motoru pokodrużynę
nał u siebie trzecioligową
piłki nożnej".
Koronę Kielce 1:0 (0:0).
A Rozegrano kolejne zaległe spotjedenastki przed
Łódzkie
o mistrzostwo angielskich 11g
wiosennym sezonem w ekst„a- kania
Oto wyniki: l LIGA.
piłkarskich,
klasie.
Brighton - Leeds 1:0, West Ham Ipswich 2:0, II LIGA: Grimsby
Trenerzy ŁKS i Widzewa
Newcastle
Bolton 1 :1, Leicester
1:0, Sheffield Wednesday - Shrew>LESZEK JEZIERSKI
bury o:o,
.A. W Hawanie odbył się między
i
w któpaństwowy mecz bokserski,
WŁADYSŁAW ZMUDA
rym Kuba rozgromiła USA 22:2.
j. Slalom specjalny kobiet zaliczaodpowiadać będą na pytania
ny do Pucharu $wiata rozegrany w
valley wygrała Konzett (LiechtenCzytelników ,,tlL"
i
przed Quario (Włochy)
stein)
dziś, 4 marca 1982 r.
McKinney (USA).
w godz. 9-10.30

s.

KOLEDZY
ze SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NR 15.

my,

robie,

St. Moniuszko „Nljoła''.
monit
„Rok Karola Szymanowskiego"
- dzieła wszystkie w nagr. rad!owych. 21.00 Klub Stereo. 22.30 Fak22.40 Nocne divertimento.
ty dnia.
Glosy, Instrumenty, nastroje
23.30
0.55 Program na jutro I pożegnanie
20.15

LOTEK

I LOSOWANIE
19-20-24-28-35
U LOSOWANIE
14 - 17 - 21 - 30 - 31
8956.
banderol! Końcówka

7.00 TTR-RTSS - Fizyka „Termodynamika". 7.30 TTR-RTSS - Biologia „Jamochłony" - cechy budowy zwierząt tkankowych. 9.00 Praca
- technika kl. I „Budujemy dom".
10.00 Dziennik. 11 OO Język polski kl.
II lic. Mickiewicz, Słowacki, Krasiń
ski. 11.55 Język polski kl. 3-4 lic.
Leopold Staff~ 12.30 Jak wprowadzać reformę gospodarczą? 15.40 Program dnia. 15.45 Kwadrans z „ArtePROGRAM IV
lem" 16.00 Dla młodych widzów:
11.00 Reportaż literacki. 11.30 Mu- czwartek TDC. 17.00 Dz\ęnn!k. 17.30
filmu polskiego „Magazyn
zyka różnych narodów. 12.00 Dzien Melodie
lij OO Ofensywa wyzwowspomnień"
nlk. 12.05 „Od Bacha do Bartoka" lenia
szlakiem". 18.30
„Powietrznym
Trzy
13.15
literacki.
Kwadrans
13.00
reformie 18.50 Dobra·
o
Wszystko
kwadranse swingu. 14.00 Z muzycz noc. 19.00 Sonda.
Dziennik 20.15
19.30
nagrań bratnich radlofon\1
nych
,Jeden nocny dyżur" - radziecki
R. Ja
14. 30 Wybitni polscy soliści
21.35 Pegaz. 22.20
kryminalny.
film
błoński. 15.00 Dziennik. 15 05 Panora
22.50 Melodia na dobranoc.
ma literacka. 15.30 Popołudnie melo- Dziennik.
mana . 17 OO Dziennik 17.05 MuzyC7·
PROGRAM Il
ny temat dnia (Ł). 17,30 Z cyklu:
„Partia w zakła.
„Przemyślenia" 18.55 Program dnia. 19.00 Wiado11.45 mości (Ł), 19.30 Dziennik. 20.15 Mecz
dzie" - aud. A. Beruta (Ł).
„By nie osłabić tempa wzrostu" Dynamo (2
Legia
nożnej
piłki
aud, H, Smolagi (Ł). 17.55 Fritz Krel
połowa). 21.05 „Zagadka nietoperza"
miłości" (L), 18 GO
„Radość
sler (film przyrodniczy).
Klasycy muzyki rozrywkowej. 18 39
19.00
,.Grek Zorba" - odc. pow
Dziennik. 19.05 Klasycy muzyki rozrywkowej. 19.30 Wieczór w Filhar.
Dnia 2 marca 1982 r. zmarł nasz
i Dziadek
KOL,
ł P.

KOLEŻANKI

MARECZKA
MARUCHA

DZIENNIK LODZKI

KOMUNIKAT TOTKA

składają

kondolencji.

W drugą bolesną rocznicę tragicznej śmierci naszego najuko·
cbańszego, jedynego Syneczka I
Wnuczka

o
(blol. kl. IV). 13.25 Informacje
programie. 13.30 Wlad. 13.35 Ze wsi
! o wsi. 13.50 z malowanej skrzyni. 14.00 Album operowy. 14.30 „Przepustka do historii" - fragm książ.
ki Zb. Załuskiego. 14.50 Popularne
nagrania wybitnych wokalistów
B Ładysz. 15.30 Wiad. 15.35 Chwila
muzyki. 15.40 Ludzie I Ich pasje
16.00 Suita t~neczna. 16.20 Fantazja.
nauka, prakt· ·<a. 17.00 Radlokurier.
18.35 Komentarz zagra18.30 Wlad.
niczny. 18.40 Ludzie I poglądy. 19.00
Kompozytor tygodnia - A. Vivaldi.
.1a
19.35 „Swiat basnl" - program
dobranoc dla dzieci. 20.00 W muzycz
nym dialogu 20.45 Nauka języka rosyjskiego. 21.00 Recital wieczoru
21.40
E. Adamiak. 21.30 Echa dnia.
23.50
Wieczór literacko-muzyczny.
W lad.

MATKI

Cmen-

się
Losy spotkania rozstrzygnęły
w jego początkowej fazie. Tuż
po gwizdku sędziego obie drużyny w
swych szeregach dokonały „roszad".
Dynamo niemal wszystkich piłkarzy
pozowłasne przedpole,
cofnęło na
przedniej linii tylko
stawia.ląc w
szengeliję t Gucajewa. Reprezentantami ZSRR zajęli się pieczołowicie
Milewski kontroloobrońcy Legii.
Zapoczynania Szengelljl, a
wał
Gucajewa Ze swych zadań
łęźny wvwlązall się legioniści bardzo dobr.ze. Jednakże defensorzy Legli pilnując obu tych zawodników, trochę
na
zareagowali w 9 min.
późno
z głębi pola.
Sułakwelidze
akcję
Piłkarz Dynama zaskakująco strzellł
z odległości 40 m, piłka otarła się
o n< -ę jednego z obrońców Legii
i przelobowała wysuniętego z bramki
Kazimierskiego. To był przełomowy
moment w tym meczu,
Po meczu odbyła się konferencja
prasowa z udziałem trenerów obu
zespołów. A oto !eh wypowiedzi:
NODER ACHAŁKACI (Dynamo):
Trudno ocenić grę drużyny w meczu na tak trudnym, błotnistym boisku. Mój zespól nie najlepiej czuł
się na takiej nawierzchni. Myślę, że
byłoby lepiej dla obu drużyn, gdyby pierwszy mecz rozgrywany był
w Tbilisi, a rewanż w warszawie.
U nas boiska są suche, a temperatura sięga lli st. C. Losowanie było
jednak inne.
KAZIMIERZ GÓRSKI (Legia):
gry i liczby
Sądząc po przebiegu
sytuacji podbramkowych, zwycięstwo
nale7.ało się raczej Legii. Straciliśmv
bramkę przypadkowo, bowiem piłka
odbiła się od nogi naszego obrońcy
i zmieniła kierunek mvląc bramka·
rza. Legia miała znacznie więcej korzystnych sy_tJJacji, a o jej przewadze świadczy choc\ażbv fakt, że w
drugiej połowie 12 razy egzekwowaj la rzuty rożne, podczas gdy Dynanle
mo tylko raz. Mimo porażki
mam pretensji do drużyny, a raczej
muszę ją pochwalić za bojowość i
życzyłbym sob!;,,
serce do walki.
by w lidze Legia grała z równym
już

Jedni na WP, drudzy na MŚ

CORKI, WNUCZEK

Pogrzeb odbędzie się dnia 5 marca 1982 r. o godz. 12 tarz Komunalny (Doły).

ł

Foto i tekst: A. W ACH

wyrazy głębokiego
powodu zgonu
MĄŻ,

ł

ściowych.

Inne wyniki

JANUSZOWI
GOR·S'Kl1EMU

1

S.

zdjęciach: inż. Stanisław Ły

MAŁY

l WNUCZKAMI
nieskładanie kondo·

Prosimy o

Na

sio i inż. Bogdan Marciniak w
podczas
hamowni ·podwoziowej
badania symulowanej jazdy miejmięd,:ynarodowej
według
skiej
normy FCER - 15/03.
Nowy gaźnik na taśmie montażowej, gdzie Jacek Urbański sprawdza właściwości otworów przej-

EXPRESS LOTEK

JUUAN NA Ml1 KOŁAJCZYK·
Opuścił

będzie ,montowany
„Fiatów
produkcji

wany gaźnik
seryjnej
w
126 p".

2-4-30-35-36

Kochająca ŻONA, CORKA
z MĘŻEM, SYN z ŻONĄ

2 marca 1982 roku

przedsię

szanse awansu

Nikłe

Miło nam poinformować Czyteltegorocimych
wśród
że
ników,
laureatów znalazła się załoga harW środę odbył się w Warszawie
,,Retma111 III", pierwszy ćwierćfinałowy mecz o plł
jachtu,
cerskiego
Zdobywców Puchareprezentującego Chorągiew Łódi: karSki Puchar
Warszawa
Legia
trze~ią rów, w ktocym
zdobyła
ką ZHP, która
Tbills! 0:1 (0:1)"
Dynamo
z
przegrała
z głównych nagród za udział pierSulakwelidze.
zdobył
Bramkę
wszego polsltlego wielokadłuboWca
Topols1<1,
LEGIA: Kazimierski
w rega•tach pełnomorskich, a tak- Janas, Załężny, Milewski - Kak!eże za pierwsze w historii naszego tek, Majewski, M!łoszewlcz Iwa·
żeglarstwa przepłynięcie Atlanty- nicki (Od R6 min. Sikorski), Adam
Wysokie czyk, Kusto.
ku tego typu jachtem.
Piłkarze obu drużyn uraczyli stowyróżnienie spotkało druha kpt.
publiczność ciekawym widołeczną
i wiskiem. Jak na początek sezonu.
JEZIORSKIEGO
WOJCIECHA
BUCHNER-JEZIORSKĄ, mecz był
ANNĘ
nadspodziewanie szybki,
wielu
ubiegło emocjonujący, dostarczający
w
którzy uczestniczyli
wrażeń. Jako zwycięzcy z boiska zepier.wszych - też
rocznych ale
Dynama,
tbiliskiego
piłkarze
szli
transatlantyckich regatach załóg
równym powodzeniem wygrana
dwuosobowych. Harcerski trimaran zmogła
warszawdrużynie
przypaść
uszkodzeń skiej. Legia rzuciła w tym meczu
„Retma111 III", mimo
maszt.u i takielunku w trzecim na szalę ~lbrzymią wolę walki, za(z angażowame, rozegrała jedno z najdniu rejsu, pokonał Ailallltyk
Plymouth do Newport) w 27 dni, lepszych ostatnio swoich spotkań .
meczu.
zajmując 61 miejsce w klasyfika- Nie wygrała jednak tego
cji generalnej, a 10 w swojej klasie jachtów. '!1rzeba tu dodać, że
do rywalizacji stanęło 127 lałóg z
PUCHAR EUROPY
całego świata.
.A. Universltatea Craiova - Bayern
Monachium 0:2.
harcerskiego
Wymowa sukcesu
.A. Dynamo Kijów - Aston Villa
jego załogi jest tym O:O.
i
jachtu
większa, że wśród dotychczasowych
Bruksela- crvena
j. Anderlecht
laureatów nagród „za rejs roku" Zvezda Belgrad 2:0.
CSKA Sofia
j. FC Liverpool
znajdują się tacy znani żeglarze,
„Kuba" Jaworski, 1:0 (0:0).
kapitan
jak:
kapitan PUCHAR ZDOBYWCOW PUCHAROW
Baranowski,
kapitan
CF Barcelona
LOK Lipsk
Choynowska-Liskiewicz. czy też 0:3j. (0:0).
Porto 2 :
Richarrl Konkolski - Czech, któ0
A. Standard Liege - FC
ry .. ostrogi żeglarskie" zdobywał (1:0).
Hotspurs
j. Tottenham
Elnw Polsce.
trach Frankfurt 2:0 (O:O).
PUCHAR UEFA
Warto dodać, że kapitan WojNeuchatel
SV
j. Haffiburger
w
posiada już
ciech Jeziorski
wvróżnienie „za Xamax 3:2 (1:1).
swym dorobku
j. Dundee United - Radnicki Nisz
rejs roku". Otrzymał je w 1972 r. 2:0 (2:0).
za opłynięcie Wysp Brytyjskich.
· IFK Goeteborg
j. FC Valencia
Trimaram „Retman III", na któ- 2~ (2:2).
FC Kaiserslau.A. Real Madryt
od rodzaju
zależności
w
rym
akwenu mo.że pływać od 4 do 8 tern 3:1 (2:0).
zmodyfikowll!na wersja
to
osób,
„Retmana II". poddanego remontowi kapitalnemu i przebudow:e.
Należy w tym miejscu podkreślić
harcerzy,
łódzkich
wkład
duży
Zgrupowaniem w Soczi kadra poi·
doprowadzili do powtór- skich kolarzy zakończyła pie1 wszy,
którzy
chorągwianego tzw.
podstawowy, okres przygoto„narodzin"
nych
wań do nadchodzącego sezonu starjachtu.
towego. Nasi kadrowicze w pełni
„Retman III" okazał się jedn:i- wykonali plan treningowy „nak1ę
stką bardzo szybką (w rejsie prze'l: cając"
po 1,5 tys. km. Trenerzy
podziału
Atlantyk przy sprz,Yjającym wie- kadry dokonali
obecnie
trze osiągnął prędkośc ok. 25 węzłó.w) swoich podopiecznych na dwie ;;ruKażda z nich przygotowywać
sprawną i wytrzymałą. Stan jach- py.
się będzie do sezonu w nieco inny
tu nie budzi po rejsie żadnyp}J sposób.
przygotoPierwsza grupa,
zastrzeżeń. Pożądane jest jedynie wująca się do tegorocznego Wysci·
wytrzymałości masz- go Pokoju, trenować będzie do koń
zwiększenie
tu ·i takielunku „Retmana III", ca marca w kraju, a później uda
którv w 1981 r. przepłynął ponad się na serię wyścigów do RFN. Pod
12 tys. mil morskich. Po wprow:t- wodzą trenera Jankowskiego znalasię 12 kolarzy. Oto oni: G. Ila·
usprawnień zło
niezbędnych
dzeniu
naszek, s. Grochowski, L. Michalak,
jacht wykorzystywany będzie m. A. Zagajewski, M. Połetek, A. l\lie·
wodniaków rze,iewski, H. Samtyslak, T. Kraw·
in. przez harcerzy czyk, A. Serediuk, \V. Mokiejewski,
w czasie akcjj letnich.

JACEK MICHALAK

wiadamiają

Prosimy o
\encji.

żeglarskiego
ginalność
wzięcia itp.

prawiw do-

wyregulowanych i

S.

u.wagę

rodzaj akwenu, towarzyszące rejsowi warunki
meteorologiczne, klasę jachtu, orym.in. pod

należy

oszczędności
Uz~·.;kane
przyjąć dla samochodów

Z
my,

rąc

do Flatów 126 p"

gaźniki

kłopoty

dłowo

\i\iŁASNA)

DYNAMO TBJLISI 0:1 (0:1)

LEGIA

sercu i wielkiej dobroci

t P.
JANl1N,A KITA
S.

Pogrzeb odbędzie się dnia
marca 1982 r. o godz. 13.30 z kaplicy CffiPntarza św. Anny - zarze\y, o czym powiadamiają pożałobie
grązenJ w
SIOSTRY i BRACIA
z Rodzinami

BIURO PODROŻY, TURYSTYKI
ł WYPOCZYNKU
mgr tur. WOJCIECHA
MARZYŃSKIEGO

e
9

8

'J
',~·~

e

<

<

~.;:

~~.

~~
J.

·.',~.

~ ,1

~1

„wakacje u Cioci" - pobyty
wielodniowe oraz „wakac3'e z

~;'

~:
)

gronie 6 - 10 rówieśników. )~,<
Swiadczymy rówmez usługi na ; :
~'
,',( zlecenie listowne lub telefonicz- ~~
~ :, ne.
313-k s·
~~~"'"'~~
RADIOMAGNETOFON stereo „Natlonal" z kolumna.
ml
sprzedam.
T~I
56-46-68.
4819 g

Oferty z ceną „4283" Prasa, Piotrkowska 96.

MAŁE

gospodarstwo rolne
wezmę w dzierżawę. Ofer.
ty „4298" Prasa, Plotrkowska 96.

FOKSTERIERY
szorstkowłose rodowodowe
sprzedam 475-52
4846 g
NOWĄ
ną -

pralkę

automatyc>.sprzedam. Kuplę telewizor kolorowy na gwarancji. Tel. 55-27·85.
4389 g

SPRZEDAM „Syrenę 104"
,PO wypadku , karoserię 105
przyrlzlal. Wasilewskiej 1 8
m . 20.
4474 f!.
rANIO sprzedam „Syrenę
105" blacha po remoncie
Głogowska 23
4488 ~

- - - --------1000 MB" sprze„SKODĘ

dam.

„ DANIELA" na gwaran"jl
sprzedam.
Oferty „4310"
Ogłoszeń, Plotrkowsk a 96

s PRZED AM
su knlę
n a 7.

ślubną

fdt{T~E

atrakcyjną

162/92. Goo4312 g

Gdańska

85/16

„VW Golf L" (1976) zamienię
na nowy samochó>i
czterodrzwiowy. Oferty Biuro
Ogłoszeń,
„4509",
Piotrkowska 96

(1979) sprzedam
150" sprzedam.
stan idealny. Foto Rogoziń- „ZASTAWĘ
Smetany 3 m. 49 bl. 8
sklego 6a godz. 13-17
K UPIĘ maty. Tel 759-25.
4326 g
4381 g
SPRZEDAM nadwozie
do
„ZASTA WĘ 150" oraz czę- „Fiata 125p". Kusocińskie
A KUMULATOR 12155 nowy ścl sprzedam . Zgierz, 1 Ma- go 90 m. 12 bl. 361
su chy, nowe o.pony „Fl".i· ja 67 m. 5
ta 125" - sprzedam. Of er4280 I! „FIATA 126p" (1978) sprzety ,.4263'' Bluro Ogłoszeń,
dam. Tel. 800-29
p lotrkowska 96.
KUPIĘ
komplet tłoków z
korbowodami
do
silnika „ZASTAWĘ 1100" (X. 19n)
FR EZARKĘ
dolnowrzeclo- „1600" na drugi trzeci szlif
sprzedam lub zamienię na
n ową,
pilarkę formatową
tel. 415-36 godz. 8-13
sprzedam. Podejmę to4340 g inny, tel. 53-98-58
cz ente drewna. Leszek Króla k, 98-220 Zduńska Wola. NADWOZIE
„125p" (1976) „FIATA 126p" sprzedam.
u 1. Stawowa 15.
do remontu (uzbrojone lub Tel. 885-01
4266 g nie) sprzedam. Pabianice,
Piotra Skargi 100 A
„ZASTAWĘ llOOp"
sprzeM AGNETOFON stereo
M
4338 g dam. Tel. 56-99-18 wiecz'l531 s - sprzedam. Włórem.
4631 g
k lennicza 16 m. 2.
SPRZEDAM
„Flata 125p"
"4271 g (1981) przebieg 3 tys. gaAUTO
najkorzystniej kurażowany.
Oferty z ceną. pisz
- sprzedasz
tylko
M EBLE
przedwojenne
Oferty
Biuro
Ogło- irzez INTER-A UTO al. Koś 
11 4251"
d ębowe sprzedam. Pabian!- szeń, Piotrkowska 96
ciu~zki
91
tel.
617-79
(9-17)
c e. Południowa 12
godz.
4102 g
4274 g SPRZEDAM nowe nad wo- Budyś.
15-17.
Przybyzie „Fiata 125",
z DECYDOWANIE
„FORD
Transit"
(Mikrokuplę
')0
szewskiego 47 m . 28
m aszyny
sprzedam,
zamlestolarskie. Of er- godz. 20
4354 ~ bus) nlę na nowego „Poloneza·•
„4363" Bluro Ogłoszeń,
.Fiata
J25p".
Sprzerlam
„Svlotrkowska 98.
SP~ZEDAM
silnik 1500 82
renę l05L". Tel.
51-16-60.
KM nowy. Rokicińska 44
M EBLE sprzedam. 721-08.
4371 g
,,VOLKSWAGENA 1200" E LEK TRON
C-430, takso- KUPIĘ przednią szybę do 1967 - stan dobry - sprzesprzedam. „Simci 1307". tel. 736-50
metr „Ryga"
fam. Oglądać w dniu ogło
W ypoczynkowa 8.
4372 g szenia. Warszawska 26.
„ŁADĘ"

-

V

SPRZEDAM „Concise" KoDZIAŁKĘ
budowlaną leu.
tarski Zgierska 70 m. 9 '>d
plę,
najchętniej Złotno
godz. 16
4339. g
Szczecińska.
W rozliczeniu
może być „Fiat 125". Tel.
52-70-72, po 18.
4433-g KUPIĘ krawędziak!, deski,
cement, krawężnik!, folię
materia· WZMACNIACZ PA2801
NOWY obiekt hodowlany inne budowlane
przed am. Tel. 886-91.
(20 km od
Łodzi)
pr-Od. ty. Obrabiarkę do drewna,
tel.
grzecznościowy
219-40
export, z superkomforto4343 il M A SZYNĘ do pisania, rawym domem - sprzedam (9-17)
fotel glneTylko
poważne
oferty
d Io „Wanda"
„4566" Prasa, Piotrkowska KUPI~ overlock, dwuigłów k ologlczny, leżankę, butlę
g azową
sprzedam. Of er96.
kę,
dziurkarkę,
obciąga
nie guzików itp., tel 219-40 t }'. „4419" Biuro Ogłoszeń,
DZIAŁKĘ
budowlan11
w (9-17)
4344 g Piotrkowska 98.
Łodzi
sprzedam. Oferty „4475" Prasa, Piotrkow- SPRZEDAM pierścionek z
ska 96.
brylantem 0,75 karat szlif
amsterdamski. OferSPRZEDAM
działkę
57 stary
ty z ceną „4358",
Biuro
arów.
Łagiewniki,
tel Ogłoszeń,
Piotrkowska 99
52-70-01, godz. 11-17.
_ _ _ _ _ _ _ _ _446
_ 3_-g PONOMASTER
•prn-

-

-

KOMPLETNĄ
blacharkę
przednią do „Łady 0 sprze-

4 RA ziemi w Łodzi - dam, tel 228-3'1
4373 g
sprzedam, Tel. 53-10-73, po
18.
4560-g
SPRZEDAM „&manuel" stereo, Tel. 51-18-56.
4295 2;

Łódź.

16.45
tlo-,
AM

Prace doktorskie I oceny recenzentów wyłożono
do wglądu zainteresowanym w Bibliotece Głównej
Akademii Medycznej w Łodzi, ul. Muszyńsklel'(o 2.
Wstęp na rozprawy wolny.
307-k
Dziekan I Rada Wydziału Fliozoflczno•Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości.
ze dnia 18 marca 1982 r. o gortz. n. w sali oosledzeń
Senatu UŁ, ul. Narutowicza 65. odbedzle się publl·
czna. obrona pracy doktorskie i mgr Stanisławy Czar.
neck1ej nt„ „ Znaczenie malej grupy w tntensyfika·
ej! procesu wychowawczel(o w domu t'lzlecka".'
Promotor: prof. dr hab. Irena Lepalczyk -z 'Uniwersytetu Łódzklego.
Praca wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Ołów.
nej Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 34/38. WstP.o
na rozprawe wolny.
·
308-k

o pilne

~ stwierdzających

~l

lti,
)l (

~'

~~

'(;fi.

wykonywanie
zawodu artysty plastyka.

Zaświadczenia wydają Wydziały

Kultury .
I Wychowania Urzędów Dzielnico
wych wła~clwych dla miejsca zamle•zka
nla Brak wpisów oraz zaświadczeń pod
lega karze grzywny 5 tys. zł.
314-k

Oświaty

M-5 własnościowe w Konstantynowie
sprzeda'l'.1
Oferty „4408" Biuro Ogło
szeń,
Piotrkowska 96,
SAMOTNA, rozpoczynająca
po studiach pracę, poszu
kuje samodzielnego pokoju,
mieszkania. Oferty „4387"
Biuro Ogłoszeń, Piotrkowska 96
M-2 własnościowe - sprzedam. Pabianice,
żukowa
94 m. 20 godz. 17-19.

M·3 lub M-2 własnościowe
- kupię.
Oferty
„4272"
Biuro Ogłoszeń, Plotrkow ·
ska 96.
OSTROW
Wlkp. własno~
ciowe M-3 zamienię
'1a
równorzędne

w

Łodzi.

rerty „4296"
kowska 96

Prasa,

0-

Piotr-

KOZINY - z pokoje, kuchnia, wygody
zamienię
na M-2 Retklnla. 56-56-09
po 17.
POSZUKUJĘ lokalu
40
50 m na warsztat •tolarski.
Oferty „4362" BlUM
Ogłoszeń. Pio trkowska 98

~PRZEDAM
tapczan dwu·
osobowy nowy.
Wygodna
26 m. 59
4476 g

SPRZEDAM .
kolczyki
I
orylancl\caml 1,1 k, łańcu
~zek 12 g.
Oferty „4510",
Biuro Ogłoszeń, Piotrkowska 96
BONY
53-34-96

PKO

kuplę,

tel

4525 g
----------ATRAKCYJNY
kslęgo
zblór - słowniki, encyklopedie,
literatura piękna.
telewizor kolorowy
„Rubin", maszynę wleloczynnośclow11
„Singer"
na
gwarancji
oraz
lornetką
japońską
sprzedam. Oferty „4529" Prasa, Piotrkowska 96.

bagażową
Łódi,
Wałbrzy-

4416 g

„DACIĘ 1300" (1981) sprzedam Bony PKO - kuplę.
Oferty „44.21 '.' Biuro Ogło
szeń, Piotrkowska !Ił.

AKUMULATOR 34Ab 12 V
now:v. szyby przednie „Nysy 501 ". „ Fiata 127" sprzedam. Tel. 55-38-48.
4422 ~
„SKODE S 100" sprzedam
Dubois 52, po 15.
4584 l?
PRZEDNIĄ l
boczną
bę do „Zastawy 750"
kupię. Tel. 52-57-49.

szy.

ZDECYDOWANIE
kuplę
własnościowe M-2.
Oferty
z ceną „4574" Biuro O&ło
szeń, Piotrkowska llł

CUDZOZIEMIEC poszulmle
mieszkania w blokach najzhętnlej kawalerkę z telefonem w Sródmieśclu. Oferty „ 4493"
Biuro Ogło
szeń, Piotrkowska 96
spółdzielcze,
rozkładowe

stolarza lub
pracownika niewykwalifikowanego. 51-92-01.
UPRA WNJONY budowlany
dodatkowo
podejmie się
nadzorów,
projektowania,
kosztorysowania, kierowania budową, rozliczeń materiałowych.
prowadzenia
dokumentacji zakładu rzemleśl niczego lub oczekuje
Innych propozycji. Oferty
„4542" ,
Biuro
Ogłoszeń.
Piotrkowska 96.
na
dogodnych warunkach solidnego
stolarza. tel. 428-60.
ZATRUDNIĘ

godz . 8-18.

POTRZEBNA
pracownica
pochodzenia wiejskiego do
prac w ogrodnlctwle, Zapewnione
wyżywlenle
l
mles?.kanle.
Tel . 51-09-06
PO 18.

z praktyk•
Tel. 83-19-96

zatrudnię

l

3-pokol~

4570 g
(64 m) zamienię na 2 razy M-3 o.
ferty .,4477"
Biuro Ogło·
„WARTBURGA 353 W" 1977 - sprzedam . Pabiani- szeń, Piotrkowska 96
ce, Bugaj 4 m. I.
4573 g .l'RZYPOKOJOWE
Teofl- - - - - - - - - - - - !ów, parter, zamienię
na
SPRZEDAM chomąta
an- „MERCEDESA 220 D" pil- M-2 I M-3 Tel. 82-66·51.
nie
sprzedam.
Dzierżyńskie·
4&49
g
glelskle,
kasę
pancernl! .
go 70 m. Z6, po 18.
stare szafy z ornamen ta
4579 g M-ł komfort sprzedam lub
ml. maszynę .,Singer" oraz
zamienię
na większe. O
starocie.
Oferty
„4534"
NOTARIALNIE
pnejmę ferty „4544"
Biuro OgłoPrasa, Piotrkowska · 98.
wkład „126p" rok 1982. Oszeń, Piotrkowska 9f
ferty „4443"
Biuro Ogło
KUPIĘ dwa dywany weł
POSZUKUIJI;
pokoju bez
~zet'I, Piotrkowska 99
niane 3 x 4, telewizor „Nep.
wygód. Oferty „4948" Biutun" lub „Vela", w rozU
ro Ogłoszeń,
Piotrkowska
czenlu
„Jowisz".
Tel SPRZEDAM karoserię „Fia- 98
51-52-52.
4596 .g ta 125" po wypadku. Tel
18-18-94, po 1,
M·I
własnościowe
zamienię na M-2 i M-3 lub 2 Ta·
sprzedam
BONY PKO
zy
M-2.
Oferty
..l,4541"
Biil·
41769-1!
51-95-92.
ro Ogłoszefl,
Plotrkowsl<a
PRZEJMĘ wkład na „Fia98
ta 125p"
Odbiór natych·
GLADIOLE
wlelkokwlat<'· miast. Oferty .,4469" Biuro
we - kolory: cytrvnowy. Ogłoszeń. Plotrkow_ska 98 ŁóDZ M-1 czteropotco3owe
62 m. telefon. sprzedam
biały . Sztuka 10 zł. Wysylub zamienię na Poznań .
tam od 40 sztuk za pobn
niem . Kutpińskl, Czmonle~. ,,SYRENĘ 105" (1976) sprze- Tel, 56-81-57, po 17.
4450 Il
63-104 Czmoń.
297/k dam. Łukowa l'f - 3.

SKRADZIONO legltymaelę
studencką.
Ewa Kijewslca
6025/S AM.
4349-g
WYROB
biżuterii
złotej.
Atrakcyjne f:tsony. zachodnia 54. Kozanko.
47i2-g
MYCIE okien. pranie d y wanów, sprzątanie wnętrz.
264-43. Mlguła.
3514-g
ŻALUZJE

mlędzyszybowe,
przeciw~łoneczne
lnsta lu1ę
Wysoka jakość. 51-99-14. po
i6. Raczyński.
3728-g

PRACOWNIA
krawiecka
poszukuje dostawców
Inne
propozycje .
Tel.
52-75-29. godz. 12--16. 4533-g

,„

USŁUGI
hydraul!czne
izeroklm zakresie wykonu··
St.
Witkowski.
tel.
le
53-11-57
4503-~

CHAŁUPNICTWO pró•t<' ~>.ycle przyjmę. Oferty UKŁADANIE
e:lazury po,4337 " ·
Biuro
Ogłoszeń
wlerzonej .
778-95. oo '8 .
Piotrkowska 96
· ' Hejman .
4576-·~
Mł,ODA

przyjmie chałup
na
druty, stebOferty „4303". BiuOgłoszeń,
Piotrkowska

nlctwo
nówkę

ro
9~ .

FltYZJERKA potrzebna 1 Maja 56.

$3-99-65

ZGUBIONO zezwolenie nr
1284 na wykonywan!t> rzemiosła
na
nazwlsko Roman Cichecki, Łóclł. . Okrę
~OWA 56 wyd
przez Uną'1
Dzielnicowy Łódż-Oórna.

DO
pracowni
obuwia,
Piotrkowska Z2
przyime
w•oólnlka
zatrndn ' ę
szt>wca
Sprzedam „ Wartburga 1000 Combi"
4~35-r,
CERUJĘ kot.uchy. !(a~dero
bę - artvstyczna cerownia
Więckowskiego
23
Frankowsk!.
42~0-<':
ławki
n8 .
:mentarz.
Kruol '1 skl. tel
i25-03. godz 11..:.17
428~-~

WYKONUJĘ

PIORĘ dywanv. wvkladzlI Bl\I, wieczorem w re. ny maszvna RFN Bleniecjonie ronda Tltowa został kl. tel. 358-53. po 16 3920 · 1'(
znaleziony
młody dober·
man. Informacje telefonicz- W
ZAKŁADZIE
Ren.ine 484-79
4899 a Skór
oclśwle~ysz
~z:vbko,
solidnie
płaszcz.
maryna·
ELŻBIETA
Lis
Zl(Ubiłl
kę skórzaną,
jak równie!
leg. studenOka S093ł PŁ .
wyczvśclsz, ufarbujt>s' koafe:ańskl. turecki. ruUSZCZELNIANIE, przerób- tuch
kl okien. montowanie za. muński Zanrs•?.anw on 10
do
1'7.30
22
Lipca, pnv
pinek. Tel. 845-06 Jung.
Małej
Zmltrowlcz .
418~- ~
!I LUTEGO
w
ta\csów~e
pozostawiono skórzaną to. PANTOFLE domowe damrebtcę-kopertówkę .
Zwr.i1 skie.
męskie.
dziecięce,
wynagrodzę. tel. 58-45-44.
klapki, trepy - poszukuję
dostawców.
Oferty „4724"
Prasa, Piotrkowska 96.
ł'RZYBŁĄKAŁ się cocker
spanlel
(czarny),
tel
55-39-89.
4483·1! DUŻO szan• - szczególnie
dla pafl - posiada Biuro
SŁAWOMIR Nowak zagu
Matrymonialne ,.Nadzieja"
bil legitymację studenckn 25-953 Kletce
12, skrytka
nr 41418 PŁ.
43911 (l oocztowa 193.
298/k

~~=~=i:~~=';=~
. .
NAGRÓD
ZAKŁADY

PRODUKCJI KOŁD·ER
„FAKOPA"
w ŁODZI, ul. KOPER·Nil1KA 38

z a w I a d a m i a j El.

M·t, centrul1), telefon włas
nościowe
na dW'U-trzypokojowe. Oferty „4021" Biuro
Ogłoszeń.
Piotrkowska
98

M-5
we,

UNIEWAŻNIAM
skradzlo„
ne w rlnl\1 27 o? 82 piecząt
ki: „Dr n med. Jacek Jeske, medycyna prac:v. f,6cż,
ul Rerllń~kl<"e:o
14/20 m
42.
teI
772-71,
2026".
.. Adiunkt Kliniki. Dr nauk
med. Jacek Jeske"... Dr n .
med. Jacek Jeske". 4495-g

posadzkarzyparkleclarzy, tel. 802-43.

Oferty 4501. Biuro Ogło~zeń Plotrkowsk• Ił.

III piętro zamiena M·4,
M·ł
nowe
Grzecznościowy
52-99-00
godz. 11-17, Teresa Kllmczak.
4414 11

4586-g

KRYSTYNA Owczarek zgubiła Indeks ~tuden~kl
nr
3442 UŁ.
4487-g

ZATRUDNIĘ

POTRZEBNA uczennica I
pracQwnlca. Pralnia Chemlczna Sienkiewicza 52.

M-1

zgu-

studencką

ZATRUDNIĘ

53-42-71

na

OPIEKUNKI do półrocznego dziecka poszukuję.
tel. 897-97.

nię

legitymację
PŁ.

ZOFIA Ostrowska zgublła
indeks studencki nr 117411
UŁ,
4498-g

UCZCIWY
zdecydowanie
podejmie pracę w sektorze prywatnym. Najchęt
niej jako kierowca kat. Il .
Oferty „4548" . Biuro Ogło
szeń.
Piotrkowska 96.

rzystnych warunkach
M-3, tel. 53-34-96

SZWACZKA
potrzebna.
Przedzalnlana 103 m. I,
tel. 428-58, po 17.

„FIATA 650 S" !-letniego
sprzedam.
Ksawerów,
4406 g
Łódzka 63.

PRZYCZEPĘ

'

ZATRUDNIĘ krawcow11
zakład
uslugpwy. Tel.

BUKIECIARJU~

sprzedam.
ska 87.

R

M-Z bliższa Retklnia, wieżowiec - zamienię na kn-

PRZYJMĘ blacharzy 1amochodowych oraz ucznia.
Tel. 52-59-12, od li.

Kupon Specjalnych. Zakładów
najpraktyczniejszym, a może I najcenniejszym upominkiem dla każdej kobiety. 290-k

4412 g

l(

I

~OJłllFIZP:«~lflt~~

KALETNIKA
zatrudnię.
po 18

PAMIĘTAJ!

„SYRENĘ
105" (1978)
sprzedam. Tel. 266-85.

l

bił

nr 54014

CZTEROPOKOJOWE kom- OPIEKUNKA do półroczne
fortowe, własno~clowe. 70 m go d"Zlecka ul. Ur:zęd
spłacone,
telefon wu- n lcza - potrzebna. Oferty HA LINA Przybyłko zgubiBiuro
Ogłoszeń, ła
szawa Mokotów - zamie- .4500",
leg.
studencką
2132
nię na
domek z placem Piotrkowska 96.
PWSSP-Łódt.
4580 -g
w Pabianicach lub okolicy
(ewent. kuplę). Tel. 15-82-08 PRZYJMĘ pracę chałup
nicza ślusarstwo, krojenie UNIEWAŻNIA się zagugodz. 18-20.
bioną 'Pieczątkę o brzmierękawiczek
lub lnn
niu: „Społem WSS - Od·
posiadam lokal
siła,
M-ł Bałuty zamienię na
dział
Polesie
Rejon
M-3 Górna lub Sródmle- woda. Oferty „4499". Biuro
Punkt
ście.
Oferty „4434" Biuro Ogłoszeń, Piotrkowska 96. Konstantynów
Skupu Nr 4".
4380-g
Ogłoszeń,
Piotrkowska q9
MŁODY
podejmie
pracę
DUSZNIKI Zdrój lub Ja- chałupniczą (oprócz szySyta
zgub!ła
sło
- . mieszkanie, zamie· cia). Oferty „4479", Biuro JOLANTA
Ogłoszeń. Piotrkowska 96. legit. studencką 49812 t.'"L.
nlę na Łódź. Tel. 882-44.

MATEMATYKA
E'iszer.

SPECJALNE.

45 ,;FI~ TOW 126p".

KUPIĘ
na
wyposażenie
kwatery różne meble, du·
ty bojler elektryczny, wannę. Oferty
„4456"
Biurn
Ogłoszeń.,
Piotrkowska 98

. ,

GRZEGORZ Nowicki

RENCISTKĘ lub emerytkę
zatrudnl
pracownia
krawiecka, tel. 438-87.

P.odatkowe nagrody rzeczowe:

„FINEZJE" nową na gwa
rancJI - sprzedam. Oferty
„4423"
Biuro
Ogłoszeń,
Piotrkowska 96.

I
,._"'°„

~~

~~

załatwienie

formalności związanych z wpisami do dowodów i zaświadczeń .

1

łożyska ślizgowego".

Łódt.

s~

Pfl/UXA
,, ...
.- . ~

N1leogranlczone"wygra ne pieniężne.

Promotor: doc. dr Int. Wiesław Kaniewski - Politechnika Łóclzka.
z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów "8poznać się można w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Łódzkiej.
305-k

Promotor: doc. dr hab. Jerzy Mikucki - AM
- mgr farm Wiesławy Kudelskiej godz.
nt.: „Reakcje anhydrocukrów z organicznym!
dltlo·, selen o- I selenotlokwasaml fosforu".
Promotor: doc. dr hab. Maria Michalska -

proszeni

PILNIE kuplę lub wydzierżawię
lokal nadający się
na sklep. Sprzertam przednią
szybę
„Fiata 125p"
tel. 51-70-90
4374 li

ZA1 KŁADY

Dziekan 1 Rada Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej
podają
do
wiadomości,
te dnie
16 marca 1982 roku o godz. 12.15 w Sali Senatu CPa ·
wilon Chemii Ogólnej, I piętro. ul. żeroms\ciego 116)
odbędzie się
publiczna obrona
pracy doktorskle1
mgr inż. Wacława Kotyni, na temat „Terrnohydro · 1
dynamiczne charakterystyk! pracy hiperboloidalnego

złocistych".

AUDI 100 LS. stan bardzo
dobry
sp~am.
Tel
394-25
4812 g

organizuje w dniu 10 marca 1982 r.

OBRONY PRAC DOKTORSKICH

Dziekan l Rąda Wydziału Farmaceutycznego Aka
demii Medvcznej w Łodzi podają do wiadotności. że
dnia 19 marca 1982 r. w sali wykładowej nr 2 Gmachu Farmacji (ul. Narutowicza 120a) odbędą •ie pu.
bllczne dy5kusje nad rozprawami doktorskim!:
- mgr biol. Eligii Szewczyk
godz. 15.30, nt.:
„Endogenny metabolizm a zjadliwość .gronkowców

ARTYŚCI PLASTYCY

'IUTAUZATDll łfCllmlWF

nową betoGRAMOFON
„Daniel" ze SPRZEDAM
wzmacniaczem - sprzedam niarkę 150L. Janusz Wo)
clechowski,
Brzeziny
ul
Tel 56-46-68.
4818 11 Krakówek 34.
4300 e

Dziekan t Rada Wydziału Ekonomlczno-SocJolo11icz .
nego UŁ uprzejmie informuje. I:!: dn. 15 marca 1982
roku o godz. 12, w RBli 'l'-401 Pawilonu Technik Obrachunkowych UŁ. ŁóM:, "Ul. Rewolucji 1905 r. nr 39
odbędzl!' sle publiczna dyskusja nad rozprawa doktorską mgr Mirosława Z\eliflsklego nt.: „Zadłużenlt>
zagraniczne Polski w latach siedemdziesiątych (przyczyny l drogi wy1ścla z kryzysu)".
Promotor:
prof. dr hab.
Witold
Trzeciakowski
z UŁ.
Praca wraz z recenz~aml znajduje sle do wglądu
w Bibliotece Uniwersyteckiej, Łódź, ul Narutowlcza 108. Wstęp wolny.
306-k

NOWEGO „Fiata 125p" sprzedam lub zamienię na
„Ładę". Tel. 671-06.
4402 ~

UWAGA!

Nawk:am,

OBCOKRAJOWIEC student medycyny, kupi wszystkie
potrzebne
książki
Tel.
51-90-29.
MIKROFON „Shure" 588SB. I-VI rok.
estradowy - sprzedam. Tel. godz. 18-22.
ł299 g
56-46-68.
4814 lot

Ddekan I Rada Wydziału Mechanicznego Polltech·
niki Łódzkiej
podają
do
wiadomości.
te
dnia
15 marca 19112 r. o godz. 12.15 w aud. M-1 (Pawilon
Mechaniczny przy ul. Gdańskiej 155) odbędzie sle
publiczna obrona pracy doktorskiej mgr tnt . Wojciecha Barskiego, na temat: „Wyznaczanlt> drgań wymuszonych płyt przy 1vykorzystanlu charakterystyk
dynamlcznych uzyskanych metodą holograficzną".
Promotor: doc. Mirosław Roszkowski - Polltecb·
n\ka Łódzka.
Z rozprawą doktorską I opiniami recenzentów zapoznać się motna w czytelni Biblioteki Głównej Po1\technlki Łódzkiej.
309-k

4311 g

„SKODĘ 1000 MB" po .kapitalnym remoncie - sprzedam. 53-76-28.
4136 g

dam. Pabianicka 187.

-

r

UWAGA!

SPRZEDAM
„ Warszawę"
po wypadku, zamienię opony od „Trabanta"
do
„Skody"
Wasilewskie] 13
m. 99 wieczorem.

-

B luro

'~

~lan~)uri;a~lre~f: ' ~~~~·

KURSY ZAWODOWE
kroju i szycia - stopnia I i II
dziewiarstwa maszynowego
stopnia I,

ORGANIZUJE
OSRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO
KRAJOWEJ SPOŁDZIELNJ PRACY
„OSWIATA" w WARSZAWIE,
OKRĘGOWY ODDZIAL w ŁODZI.
zai:-lsy l informacje codzlennle (z wyjąt klem sobót) w godz. 8-16 w Biurze Oddziału
w Łodzi, ul. Piotrkowska 6. tel.
234-94.
295-k

il

dzieży;

domek jednorodzln-

•

<

'
~~
,

~~

KUPIĘ

e

t~
.<(

;tc::~ziam;:vi:j:;:~ir~;;~r~ ~i
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SPRZEDAM
„1'1ata lłSp"•
(grudzień 19'18).
Gogola 6
m. 57 Wldzew-W1ch6d.

(

<

Łódź,

ul. Julianowska 4,
tel. 55-26-06
organ i z u j e
wycieczki i weekendy - autokarem, pociągiem, na terenie całej Polski;
wypoczynek urlopowy w pensjonatach, ośrodkach wczasowych i campingowych, daczach · wyżywienie
całodzienne lub tylko obiady;
wypoczynek dla dzieci i mło-

91-473

.

te dnia 16 marca 1982 r. wypłacaJą nagrody
zakładowego funduszu nagród za 1981 r.

.z

~

~

„

Reklamacje przyjmowane będą w dziale
spraw pracowniczych, tel. 369-33, w termlnie 14 dn.f od daty wypłacenia nagród.
304-k

~lllPAZIUNIW?f

,„.,.„,UUH„f'" f7

UJ~

PODZIAŁ ZAKŁADOWEGO FUNDUSŹU

NAGRÓD
ZA1KŁADY PRZEMYSŁU WEŁN1łAN 1 EGO

„L O D E X"

I n f o r m u I a,
ie 2

lułecto 1982 r. wypłaclłv nagrodl

z funduszu zakładoweao.

I

tytułu

Wszelkie reklamacje z tego
rozpatrywa·ne b~dą w terminie do 19 marca br. 293-k

I

~~~·~„·~---~--·„ ~t:„~

„DZIENNIK ŁÓDZKI" - dziennik Robotniczej Spółddelnl Wydawniczej „Prasa-Kslątka-Ruch" . Wydawca: l.l11hlde Wydawnictwo Prasowe. ł,6dł, ul. Plotrkow!ka 98
Druk: Prasowe Zakłady Graficzne w Lodzi. Redaguje kolegium. Redakcja: kod 90-103 L6dź. ul Piotrkowska 96. Adres pocztowy: „Dl.'', L6dź, !Jkr. poczt. 89. Telefony
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społeczno-ekonomfrzne 228-32, 310-38 I 378-97, kultura I oświata 821-60, sport 208-95, dL łiteznoścl 1 czytelnikami. lnłerwencJe I Nas7
Telefon
Usługowy
303-04
(rękopisów
nie
zam6wło nych redakcja nie zwraca). Redakcja nocna: 869-c.18 I 868 · 73. Ogłoszenia I nekrologi - Biuro Reklam I Ogłoszel\ ,
Lódź. ul Piotrkowska 96, tel. 311-50 (za treść ogłoszen redakcja nłe odpowiada). Warunki prennmeraty podaJ:\ oddzlaly PUPiK RSW „Ptasa ~Ksłąłka-Ruch".
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3500ł

DZIENNIK LóDZKI nr 10 (10004) i

.

ZACHĘTA

- „Glina czy łajdak"
od lat 18 godz. 9, 17, 19;
„Młody Frankenstein" USA od
lat 15 godz. 11, 13, 15
STUDIO
„R7.eczp<>spollta bab
ska" poi b.o godz IS; „Barba
ra Radzlwllł6wna" pol. b.o. godz 17. 19
STYLOWY - „Nie zaznasz spokoju" poi. od lat 18, godz 15 :
· „Wierna tona"
fr. od lat 18
godz 17, 19
GDYNIA
Kino non-stop od
godz. 10-21: „Piraci XX wieku" od lat 12
HALKA - „Parszywa dwunastka"
USA od lat 18 godz. 15, 17.45
MŁODA GWARDIA
- „Gorącf'
polowanie"
jap. od lat 15
godz 10, 12.30, 16.30, 19: „12 pr.;c
Asterlxa" tr b.o„ godz. 15
MUZA
.Bliskie spotkania trze
cles:o stopnia" USA od
la1
12 l(odz 15 30. 18
1 MAJA - „Tabor wedruje dr
nieba" radz od lat 15 ~odz 15.
Corleone„ włos od lat 18 god1
l7. 19
POKOJ - „Dziękuję Jakoś IP.cl
węg . od lat 15 , godz 15. 17. 19
ROMA - „Ukochana tona"
wł
od lat 18 l(odZ 10, '12, 14
16. 18
STOKI - „Nie ma mocnych"
pol. godz. 16. 18
SWTT - „Lawina" USA od la1
15 s:odz 15. 17, 19
TATRY - ,.Córka króla wszech
mórz"
czes b.o. godz. 15.•10;
„D,leWczvna z reklamv" USĄ
od lat 18 godz 16 30. 18
ENERGETYK - „Filipek" NRD
godz 16.30;
„Czy zabiła" fr
od lat 15 godz. 17.45
PIONIF.R
nlP<'Zvnnl'
REKORD
,Gesiarek Maciek"
węg.
b.o. godz .· 15.30; „Gang.
sterzy szos"
kanad. od lat 15
ll(odz 17, 19
POLESIE - „superpotwór" jap
godz 17, 19
DKM „Wcląt o miłości"
fr
od lat 15 ll(odz 17. 19
OKA
. Cena gtrachu"
USA
od lat 15 godz 8 30. 11, 15, 17
19: „Jeidzlec bez głowy" radz
godz . 13
fr.

SKANDALICZNE PRAKTYKI .

We!ektroc:e~owniaoh

-

w

Sprzyjająca

ł6d%klch

Tysiące

remontv

iuż

auxa

spowodowała,

te
w

elektrociepłowniach

końcu
lutego
rozpoczęto
111er~ze
remonty kotłów, „Na pierwszy ogleń't
poszły kotły tzw. szczytowe czyli uruchamiane w największe mrozy. Aktualnie trwają prace
przy jednym
kotle w EC - Il 1 jednym
w

J:C -

Poproslllśmy
zastępcę
dyrekto~a
Zespołu
Elektrociepłowni
łódzkich
inż.
Wiesława
Krocbecklego o
krótką ocenę blet.ącego sezonu
o-

mgr

grzewczego. Jego zdaniem, był on
znacznie lepszy niż ubiegły, Zapa•Y węgla nie były niższe nU
'la
1--.a dni, podczas gdy w ubległy~h
latach zdarzały się I zapasy 1,5 dniowa.
Bardzo rytmicznie przebiegały
też
dostawy węgla ze Sląska.
I
rzecz niezmiernie ważna - węgiel
ten był znacznie lepszej jakoścL
Obecnie zapasy paliwa w łódzkich
elektrociepłowniach
wystarczą
na
'I~ dni. Nadal też regularnie nadchodzą
jego transporty.
{S)

2:arów<ki należały do tych towarów. który ostatnio masowo WY·
kupywano.
Ponieważ
iedinak w
1980 roku nie wszyscy
closta w :y
tego artykułu
wywiązali
~te ze
swych umów, łódzkie WPHW wyei(zekwowało od nich te iałegłoki
w ubie,głym
roku, w zwiąr.ku z
czym w naszym woiew6dztw1t! ~a
rówek było znacznie więcej niż w
innych ~e.ionach kraju. Wvsta1'1:zy
1>0Wiedz1eć, że w 1981 roku st>rze-

Biurowce
na mieszkania
Trwa przegląd budynk6w mieszkalnych zajmowanych
przez biura
poszczeg6lnych urzęd6w I Instytucji
W niekt6rych przypadkach stwlerdT.a
się, że motna bez hdnych kłopo·
łów dokonaC Ich zagęs•czenla, gdvt
na jednego pracownika przypada po
15-20 metr6w kwadratowych. Zwal·
nlane przez nlekt6re
zjednoczenia
pomieszczenia w budynkach mleu
kalnycb zostaną przekazane zgodnie
s Ich przeznac„enlem na mieszka
nla. Przewiduje się m. In. zwolnle
nie budynku mieszkalnego zajmowa
nego przn Okręgowy Zarząd Las6w
Państwowych
I Delegaturę Ł6dzką
NIK. R6wnleź w połowie tego roku
spodziewana jest przeprowadzka pra·
cownlk6w
Ł6dzklego Wydawnictwa
Prasowego
z ul. Piotrkowskiej 96
do wieżowca, w kt6rvm znajduje sle
ł6dzka telewizja, Gmach prasy hę
dzle przekażany r6wnleź na
cele
mieszkaniowe.
(jkr)

Do redakcji telefonowali nasi Czytelnicy
w sprawie trudności
z otrzymaniem kart zaopatrzenia wraz z wkładkami clo
dowodu osobistego dla emerytów i rencistów. Ponieważ jest już początek marca I większość emerytów i
rencistów pozostaje nadal
bez kartek, postanowiliśmy sprawdzić na miejscu, jak przebiega
załatwianie tych spraw.
Przy ul. Tybury 7 mieści się siedziba ROM nr 4 i 5 PGM Lódż
Baluty. Co miesiąc, jego pracownicy obsługują przeszło 5 tys. em~
rytów i rencistów.
Dlatego też,
aby uniknąć
nadmiernego tł'lku,
obecnie w dwóch miejscach: pf7y
ul. Tybury 7 i przy ul. Limanowskiego 138 w Komitecie
Obwodowym, wydaje się kartki, a teraz również i wkładki do dowodu osobistego. Niestety, kolejki są
tasiemcowe i trzeba czekać po TcUka
godzin. Nie wszystkim zresztą uda·
je stę otrzymać przysługujące dokumenty.
- Przychodzę już siódmy raz mówi p. Longin Urbański (zamieszkały przy ul. Wrześnieńskiej 116)
- i do tej pory kartki nie otrzymalem ant dla siebie, ani dla swo·
jej 85-letniej teściowej. Dziś też
nie mam żadnej nadziei. Wystarczy popatrzeć, jaka dluga kolejka

ustawiła się do ROM. Będę m1isial przyjść Jeszcze jutro i stać w
kolejce aż do skutku.
Przedstawiciel
ROM nr 5
ZBIGNIEW
BOMBA, na pytanie
naszego reportera, · czy nie można
usprawnić
wydawania
kartek
oświadcza kategorycznie, że uczy~
niono już wszystko, co było możliwe. Zatrudniono po dwie osoby do ich wydawania i od 27 lutego można było się zgłaszać po Kh
odbiór.
Wtedy takiego tłoku nie
było, chociaż też czekało się meraz godzinę i dwie. Po pro;tu zdaniem naszego rozmówcy - niemożl{we · jest załatwienie
pon.u l
5 tys._ <?só!J w ciągu kilku dni, tym
bardzie1, ze doszły wkładki, a więc
dłużej trwają formalności z tym

związane.

Z kolei reporter „DL" odwiedził
ROM nr 4 przy ul. Piotrkowskiej
47. Na pierwszym piętrze umieszczono na drzwiach informację, z
której wynika, że wydawanie kart
zaopatrzenia dla emerytów i rencistów odbywa się w lokalu Samorządu Mieszkańców Komitetu Obwodowego nr 9 przy ul. Piotrkowdano ich oonad 2 mln. Jeszcze w skiej 67. Tennin ich odbioru: 22
styczniu br. pewne ich ilości do- lutego - 10 marca oraz 16 i 26 marstarczano do sklepów, iednak na- . ca. Podano także godziny załatwia
tychmiast były wYkupyWane.
nia interesantów w poszczególnye:b
W związku z oodwyżką cen ż.i:t dniach od 9 do 13 lub od 11 do 16.
rówek. w ostatnich kilku tygod- Wczoraj emeryci i renciści mie!i
niach w ogóle
wstrzymane · były zgłaszać się w godz. 9-13. Tymich dostawy do sklepów.
Trzeba czasem, gdy nasz repo1'ter udał się
było uz,godnić nowe ceny z pro- do lokalu Komitetu Obwodowego
ducentami l dokonać odpowiednich. nr 9 przy ul. Piotrkowskiej 67,
związanvch z przeceną.
czynności. już o godz. 11.30„. drzwi
zastał
Praktycznie rzecz biorąc,
zaczęto zamknięte i nikogo do punktu wydostatl'czać żarówki do sklepów do· dawania kartek nie wpuszczano
(!).
t>iero PO 22 lutego, Jak na razie,
- To jest skandal t nie wiem,
w drodze do placówek handlowych jak nazwać tego rodzaju postępo
zna.iduje sie. ·lub iuż się w nich wanie mówi, usiłujący dostać
znalazło, 17.200
żarówek 100 W się do wnętrza 81-letni
FRANCI.:.
mat,
17.000 - 150 W, 16.000
SZEK
GUZ!:&SKI,
zamieszkały
60 W. Na I kwartał br. centralny
rmdrz:ielnik przewiduje dla łódz
kie,go WPHW m. in. d01Stawy z
pabianickie,go „Polamu" 99 tys. ża
rówek 40 W, 131 tys. - 60 W. 41
tys. - 75 W, 140 tys. 100 ?ł,
17 tys, - 150 W oraz 9 tys. - 200
Zjawisko kradzieży energii elekW. Jeżeli więc tylko
oroduc„ot trycznej znane jest od dawna.
nie będzie miał kłoootów matel'ia- Ostatnio w związku
z podwyiką
łowych, żarówek
w sklepach nie cen prądu nasiliły się przypadki
oowinno zabraknąć.
Nie n'i'dy omijania liczników.
Ale
wzrósł
jednak zaoominać . że orzez pewhm także
stopień
wykrywania tych
czas były one t>raktycznie nie do machinacji
przez
pracowników
nabycia. stąd w pierwszych dn'ach
Lódii tak mogą być one wykupywane. Zakładu ·Energetycznego
Miasto.
I ieszcrze
kilka słów o nowych
W ub. roku stwierdzono około
crnach żarówek. Mogą się one róż
nić nieco w zależności od kosztów 400 przypadków kradzieży prądu.
Był
to, niestet;i1. skromny procent
materiałów użYWanycb dÓ ich wyprawdopodobnej
robu. I tak np. żarówka 60 W ma- spośród
liczby
towa kosztu ie teraz 20,50 zł (PO- działań tego rodzaju.
Kary za pobór energii z pomiorzednio 8,50 zł). 100 W - 28 zł
<10 zł). 100 W mat. - 23,50 zł (10,50 nięciem licznika (całkowitym lub
zł), 150 W 25 zł (13 zł).
(m) częściowym) są wysokie. Stwier-

PECHOWY

PONIEDZIAŁEK

z pracy w ponledzta1ek
(1 marca) tramwa1em linii
„3" (dztalo stę to oko!o godz 14)
zgubi!am lecznicze okulary Bez
wracając

nich nie mo17ę ani pracować, ani
tet wykonać
należucle
wszystkłch obowiązków domowuch
powledzlala nam zmartwłona pra·
cowntca plyWalnt SP-173
przy

ul. Sienkiewicza.

Jelit ktoś z pasażerów tramwaju znalazl okulary
(w czarno-szarym futerale) prostmv o •kontaktowan!e sle z p!ywatnlq
w
parku Slenklewłc'Za, tel. 8!3-99

O WYPAD!!:K NIETRUDNO
Dobrze, :te przed rokiem zmieniono w Pabianicach trasę autobusu nr t, umottlwin1ąc do(IOdny dojazd do nowego
szpitala
Szkoda t11tko. te nie pomuAll?·
no "o 'DOSzerzentu
jezdni uttc
Sntadeckleqo I Karotew<lelP.j rna
?dctnku od S'ntndPckleqo do Wle1sktej) Sq one wa~kle I w okretle wlekszeqo n~ Rttenfn rur hu ko
:oweao latwo może t11 do1U do
1lesiczęśtl1.ue70 w11padlrn
W

8 DZIENNE'

Ł,.., r~ v'

NOW

I
I

w ZakopMJ.em.
„ORBIS" nrzy pl. Wolności, org,m izuje wczuy 7--0niowe w bkresie wielkanocnym
w hotela !h I
pensjonatach wielu ośrodków . m.
in. Zakopąaiego, Karpacza, Szklarskiej Poręby. W różaiych terminach
można zamawiać także wczasy w
Wiśle, Kołobrze,gu, Stegnie Gdań
skiej i Starym Gołuniu na Kaszubach. Obecnie trwają jeszcze
rozmówy
w
sprawie
zorgani-

zowania wczasów świątecznych w
Bronisławowie i Teofilowie (woj.
piotrkowskie). „Orbis"
przy ul.
Piotrkowskiej dyspoouje także 7dniowyml miejscami wypoczynkowvmi m. in. w Mrągowie i Olsztynie,
oraz oferuje
pobyty w
Warszawie z zakwaterowaniem w
hotelu „Forum". Proponuje się
wczasy wiosenne,
z możliwością
zdobycia prawa jazdy w Iławie
i Swinoujściu.
Nieograaiiczoną jak nam powiedziano - ilością miejsc dysponuje PT „ŁÓDŻ" przy placu Wolności. Na PO<ikreślenie zasłuim.ie
to. że biuro to nie określa sztywnych ram turnusu. Każdy może
ustalić sam dzień rozpoczęcia i ukończenia wypoczynku. Także w
okusie świat można wyooczvwr ;
Teatr im. Stefana Jaracza wzno- w dowolnych miejscowościach N owił
działalność
artystyczną
na wosądecczyzny, Bieszczadów i Kartrzech swoich scenach. Bieżący re- konoszy. Dla osób, które nie lupertuar wkrótce wzbogacony zosta- bią zbvtnio oddalać się od Łodzi,
nie o kilka próbowanych obecnie nrzygot01WU ie się kilkudniowe popozycji. Na Dużej Scenie trwają byty w odresta,urowanym zamku
próby „Mistrza f . Malgorzaty" wg sulejowskim oraz
w Tumidaju
MICHALA BULHAKOWA. Adap- ood Sieradzem.
tację tej głośnej,
wielowątkowej
Urozmaicone propozycje przygotowała .,Gromada".
na
powie ś ci reżyseruje MACIEJ WO.J- okres Wielkieinocy jak zarówno
i w innych
TYSZKO. Także na Dużej See- terminach. Zaprasza się m. iri. do
nie rozpoczęły się próby drnm!l· Zalkopanego, Szczyrku,
Tylicza.
tu
AUGUSTA
STRINDBERGA Muszvny i do miejscowości Rytro.
„Wielkanoc". Z ogromnego dorob·
„TURYSTA" oferuje 5, 7 i 10ku dramaturgicznego
Strindberga dnio•w e p0byty w okresie świąt v1
„Wielk11noc" jest pozycją najmniej Górach Swiętok.rzysk ich, a w inznaną. Została ona przetłumaczona nych terminach 14-dniowy wypoprzed kilku laty przez ZYGMTTN- czvnek w Zaikopanem, Muszynie,
TA LANOWSKIEGO i dotąd nlg- Piwnicznej,
dzie nie publikowana I nie graWczasv I wvcie<*i zagraniczne
na. Będzie. to zatem polska pra- w tvm roku bedą organizowane
premiera. Reżyserem
„Wielkano- przede wszystkim do Bułgarii. Rucy" jest BOGDAN HUSSAKO'A'- munii
r na Węgry. Przydział
SKI.
miejsc oczekiwany iest w drugiej
Również na prapremierowy spek- połowie marca.
Podróż odbYWaĆ
takl zaprosi
już
wkrótce Mała się będzie samolotem lub pocią.Scena teatru.
Będzie to sztuka mem . a wczasowicze lokowani bęW.TLLIAMA BUTLERA YEATSA da w k·w aterach orvwatnych lub
„Jednorożec z gwiazd" w reżyserii hotelach. „Sp0rts-Tourist" rozpoczANDRZEJA MAJA.
Prapremiera n ie sprzedaż wycieczek zal'(raniczjuż 20 marca.
nYch na całv sezon
PO 20 bm .
Na scenie Teatru „7.15" trwają Organi:rowaaie będą także kilku·
próby współczesnej komedii ame- dniowe wycieczki
do Czechosło·
rykańskiej
BOBA
RANDAL[.A wacji. W „Gromadzie"
ooczą.tek
„Mieszkanie z widokiem na rzc- sprzedaży w kwieflniu.
kę", w reżyserii BOGDANA MIPierwsza, z ofertą
bułgarską.
CHALIKA. Sztuka opowiada o mi- wystąoiła spółdzielnia
„Turysta".
łości dwojga dojrzałych ludzi. Prc-1 Ponad 300 miejsc sprze<iano w ciamlera 27 marca.
gu 2 dni.
(kas)

Co nowego
wTeatrze Jaracza

nr 10 (10004)

WAŻNE

TELEFONY

Informacja PKO
731 ·81
Informacja o usługach
398 IO
Informacje PKS:
przy ul. Piotrkowskiej 59. - Już ~ Dwoner Centralny
265-98
drugi tydzień przychodzę i stale ~ Dwoner Pólnocny
747-20
na
próżno, a przecież jeść
93
ctJs ~ lnfumacja telefoniczna
Komenda WnJewódzka MO
trzeba, a kartek
dalej nie ma.
677-22.
292-22
Jale oni nas traktują? Skoro umie·
Posotowle ciepłownicze
253-11
ścili na drzwiach
wywieszkę, że
Pogotowie drogowe:
kartki wydają do godz. 13, to jak
„Polmozbyt"
409-32
można póltorej godziny wcześnie]
Pog~towie energetyczne:
Rejon U.di Północ 334-31, 609-3%
zamknąć drzwi i nikogo nie wpu- ~
~
Rejon t.6~ż Południe
33ł 28
szczać.
Rejon Pablanlte
37 IO
Tego samego zdania jest LU- ~
<'<:
Rejon lgien
15-34 n
CJAN BEKIER (zam. przy ul. ~ Rejon n•w1ettenla ulic
881 15
Piotrkowskiej 59),
który też już ~ Pogotnwtp ~aznwe
39~-35
Pottntnwle MO
kilka razy na próżno przychodzi i
97
Pngotowle
Ratunkowe
99
nie wie, kiedy
nareszcie kartki
Pomne
drocowa
PZMot.
otrzyma. Natomiast pani WIKTO52-81-10, 706 !7
RIA JAJ\fCzyK (zam. przy ul. Mo- ~ Strat Pożarna
98, 651 · li
niuszki 11) była już tu przed go- ~
795-55. 257-57
dziną 11, zajęła kolejkę,
a gdy
337-37
wróciła, zastała drzwi
zamknięte. ~ l'ELEFON ZAUFANIA
czynny w godz 15-7 rano. W
Klikakrotnie dzwoniła i po dłu
dni wolne od pracy cała dobę
gich perypetiach została wreszcie
Dla kobiet z ciażą problemowa
wpuszczona do wnętrza, gdzie ko- ~ 7-10-33 - czynnv w godz 12-!2
tłował się tłum ludzi.
~
tylko
w
dni
pow•zednłe.
- Nikogo już nie wpuszczamy ~
TEATRY
oświadczył
kategorycznie jeden z
pracowników - bo i tak nie wieWIELKI - godz. 18 „Gajane"
my, czy wszystkich dziś załatwi
NOWY
- godz. 19 „ wesołego
my.
powszedniego dnia"
JARACZA
- ~e~ynny
Długie kolejki można bylo •vczoMAŁA SALA nieczynna
raj
zastać również
w
tńnych
MAŁA
SCENA - nieczynna
ROM i samorządach mieszkai'iców.
7.15 nieczynny
jak choćby przy ul. Więckowskie·
POWSZECHNY godz 17.
„Betlejem polskie"
go 74, gdzie do siedziby Komite·
godz 18.30
tu Obwodowego nr 4 l..ódź-Polesie, ~ MUZYCZNY
~
„Księżniczka
czardasza"
wpuszczano po 20 osób.
ARLEKIN
- godz. 17.30 „GuiWnioski z naszego wczorajszeg'l ~
~
gnoi w tarapatach"
rajdu sprowadzają się do jednego ~ PINOKIO - nieczynny
stwierdzenia: trzeba jak najszybciej usprawnić wydawanie kart zaMUZEA
opatrzenia wraz z wkładkami do
HISTORll
RUCHU
REWOLU.
dowodu osobistego dla emerytów i
CYJNEGO
(Gdańska
13)
rencistów, którzy znaleźli się obecgodz 11 --11
OOI:ZIAŁ
RADOGOSZCZ (Zgiernie w sytuacji wręcz tragicmej .
ska 147) nieczynne
Bez kartek przecież prawie ni<' nie
ii; ARCHEOLOGICZN E
I ETNOGRA·
kupią z podstawowych artykułów
FICZNE (pl Wolności 14) spożywczych. Nie można tolerować
godz. 10-17
'
obecnego stanu rzeczy, kiedy tysią
BIOLOGIJ
EWOLUCYJNEJ UŁ
(Park Sienkiewicza) nieczynne
ce ludzi nie wie, kiedy wreszcie
WŁOKIENNICTWA
(Piotrkowotrzyma kartki. Trzeba - naszym
ska 282) godz. 10-17
zdaniem - przedłużyć godziny ich
MIASTA
ŁODZJ (Ogrodowa 15) wydawania i zatrudnić przy tym
!!:Odz 11-15
więcej osób.
SZTUKI (Wieckowskiego 36)
godz. 11-19
POLSKIEJ WOJSKOWEJ SŁUŻ.
JERZY KRASKOWSKI
BY ZDROWIA (Żeligowskiego 7)
godz. 10-13
MIASTA ZGIERZA (Zgierz, Dą
browskiego 21) godz. 10-15

i
~

~

APTEKI
Mickiewicza 20 Piotrkowska 6'I
Olimpijska aa,
Nlclarnlana 15.
Dąbrowskiego 89. Lutomierska 146

I

..

Pabianice
Armil Czerwonej 7, Konstantvnów - Sadowa 10. Ozorków' - · pl.
Armil ,
Czerwonej 17 Głowno
Ło
wicka 38, Aleksandrów - Koś
ciuszki 10

i

DYŻURY

I

SZPITALI

Chirurgia ogólna
Bałuty:
Szpital Im Marchlewskiego
codziennie. dl'<' Przvchodnl Rejonowych nr ł, s 8, 9 10. Zgierz,
ul. Duhdl.s 17. Szpital Kllnicznv
Im
Barl\ckiego
codziennie dla Przy<'hod>nl
Rejonowe.1
n.r 7, Szoltal lm. Skłodow„kle1 Curle
oodzlennle dla P""LVchodnl Re1onowvch nr t. 2, i, 5,
Zl!:lerz ul. Parzęczewska 35, S7pl
tal Im. MarchleW<;klel!o
c~
dzlennle - Zl(l.,.rz. ul Dubois ;7
miasto I ll(mlna Zgierz, ozorków
Alel<o;anl1 •ów ParzecZl'W' Gó·'n•
- Szpital Im Jonschera (Mlllonowa 14); Polesie - Szo\tal Im
Pirogowa (Wólczańska 195); Sr6d·
mieście
- Szpital Im. Pasteura
(Wigury 19); Widzew
Szpital
Im. Pasteura (Wigury 19).

i

Złodzieje prądu

PROPOZYCJE ·BIUR TURYSTYCZNYCH
P

ierwsze oferty - łódzkich
biur turystycznych dotyczą
t>rzede wszvstkim wczasów
kra.jowvch: marcowych orarz kiwietniowych - zwłaszcza w
okresie świąt. Chociaż opłaty wzrosły średnio o 100 t>roc. amatorów na wypoczynek nie brakuje.
„SPORTS-TOURI ST" organizuje
wczasy POdczas świąt wielkanocnych m. in. w Górach
Swięto
krzyskich na św. Katarzynie, w
mieiscowości
Groń pad NowYm
Tar,giem oraz w willi „Niezabudka" w Nałęczowie,
gdzie można
skorzystać także z leczenia. W i111·
nych
terminach
marcowych i
kwietniowych biuro to 1>ro'oonuje
wyooczynek np. w Krynicv Górskiej . Piwnicznej, Ż~iestowie oraz

ROM

emerytów i rencistów

związanych

III.

sumie w

łódzkim
zespole Elektrociepłowni
lm. W. I. Lenina,
tak jak co roku, renowacji poddane
zostaną wszystk.le kotły I 18 turbin.
Właściwe remonty rozpoczną się w
kwietniu. Są już wykonawcy, a w
tej chwlll ustala się terminy dostaw części zamiennych.
Przypuszczalnie w II kwartale br
oddany zostanie w EC - lV kolejny kocioł,
dający
120 Gcal/godz
Zwiększy
to moc tej najnowoczes.
nlejazej łódzkiej
elektrociepłowni 1
zapewni ciepło w nowych blokach
budowanych we wschodnich rejonach miasta.

W

URZ~DNIKÓW

•

dzenle takiego przypadku kosztuZOO - codziennie od godz. t
je delikwenta 11 tys. zł (przy i!czc 15.30 (kasa do 15)
Chlrurl(la urazowa - Szpital Im
niku I-fazowym) i 31 tys. zł (przy
PALMIARNIA
codziennie
WAM (Żeromskiego 113)
liczniku III-fazowym). Jeśli udo(oprócz ponledzlałk6w) od godz
Neurnrht· 11· vh
S71iltal Im
wodni się, iż kradzież ciągnęła się
10 do 17.
Kopernika (Pabianicka 62).
ponad rok - kara w obu przypadLarvnen\,wt~
S1nH;;J
1m
KINA
Pirogowa (Wólczańska 195).
kach wzrasta trzykrotnie.
Okull<tvk~
Szpital
Im
Najczęściej
stwierdza się pq:yJonschera (Milionowa 14).
BAŁTYK „Przeminęło 7. wiapadki omijania liczników w domtrem"
USA
od
lat
12
godz.
10,
Chi·
url!I~
I
lar
vn~nlnela
dzle
kach
jednorodzinnych i letnisko<'leca - Instytut Pedlatrll (Soor14 18
wych. Tam nikt nie widzi złodziej- N
IW A NOWO - „Mllo~ć cl wszystskiego procederu i łatwiej uniknąć
ko wybaczy"
pol. od lat 12
kontroli.
Ale i mieszkańcy blogodz. 10, 12, 14. 16. 18
- Szoltal Im Barlickiego (Kon
ków również próbują wykręcać
cl flsklego 22).
~
11 ONIA
„Mlło~c cl wszystko
Tok•vkolo11.la - Instytut Medv
się od opłat za prąd.
Robią to
wv'>ac.v" poi od lat 12 godz
cvn v Pr acv {Teresy 8)
IO, 12.15. 14 30. 17, l~ 15
najczęściej
ludzie z marginesu
Wenerologia
Przvchorlnla
społecznego, zalegający z opłatami
PRZEJ 'VTOSNJE - „Old Sure
Dermatn1oe;lrtna IZakatna łł)
hand"
RFN-jug.
b.o
godz
za wszelkie świadczenia.
10 12. 14. 16. 18.
Są jednak także przypadki nieWOJEWńD'ZKA !'ITACJA
WŁOKNIARZ Muzyczni Idole
świadomej
POGOTOW!4 R4TUNKOWEGO
kradzieży.
Może
się,
młodzieży:
„Narodziny gwiazzdarzyć, i~ budowlani źle wykonaŁód:!:, ul SlenklPW!cz.a l\W
dy" USA od lat 15 godz. 9.30,
ją instalację lub ulegnie ona znitel 99
11.45, 14.15, 16.45. 19.15
szczeniu podczas remontu.
Rada
W 'll Nil'-(
SpMat'Ja I pr'lygo
OG0LN0ł.0DZK1
jest jedna: należy przed podpisada na ekranie: „Droga szkiePUNKT INFORMACYJNY
niem umowy z Zakładem Energeletów" rum. od lat 15 godz. 10,
tycznym wezwać fachowców, któ12.15, 14.30, 16.45 19
dotyczący
pracy
placówek
WISŁA
- „Jesienny maraton"
rzy sprawdzą .stan Instalacji.
~lużbv
zdrowia
czynny <'ała
radz.
od
lat
15
godz.
10,
12,
dohe we wszvstkle dni tygodnia
W lutym br. ujawniono JUŻ 50
15, 17, 19
•el ~15-19
złodziei
prądu w naszym woje- ~
wództwie.
Zakład
Energetyczny ~....-.~~~rłdl~~~~~~~~~~~~~~,,..,,.~~~~~
Lódź-Miasto nasilil ostatnio kontrole.
Skierował
do
odbiorców
vVYJAŚNJA
swoich specjalistów, którzy nie dają się nabrać na żadne kombinacje z kabelkami. Coraz też więcej
napływa sygnałów
od społeczeń
stwa. I nic w tym dziwnego, zlodzieje prądu oszukują przecież nas
wszystkich.
(sk)
Dwukrotnie krytycznde od.nieśli
Niemniej trudno
nie przyzn'ić
śmy się do t>rzeprowadzanei przez racji zawatlym w tym liście oo„Central" (w soboty 20 i 27 lute- stulatom t>od adresem
przedsię
go) akcj; skupu opakowań szkla- biorstw zajmuiących się skupem
nych w zamian za wimo kra iowe surowców wtórnych. Te dwie soOd 1 kwietnia obsługę linii au- i ooszukiwane towary. W związku boty rzeczywiście udowodniłv . jak
tobusowej Łódź - Rzgów - Tu- z tym otrzymaliśmy z dyrekcji takie akci.e
- ale oodkr e ślamy
szyn t>rzejmuje II Oddział PKS „Centralu" oismo, w którym m. s o r a w n 1 e przeprowadzone
w· Łodzi. ·no tej pory ieżdzilv tą. in. czvt~my:
są ootrzebne Co na to Okręt!owe
trasą autobusy z Pabianic. Stare
„ Wysilek nasz zwiqza"lu z wpro- Przec!s'ebiorstwo Surowców Wtór„Autosany" są już mocno wysłu wadzeniem tej akcji by! znaczny nych? Czekamy
na
propozycje,
żone i nie zapewniają wystarcza- z uwagi na to, że s/cupu. opakowań które z przyjemnością
rozpropagującego komfortu jazdy.
szklanuch
w normalnym trybie iemy.
(s)
Również od 1 kwietnia autobusy naszej pracu nie 'l'.>'Towadzimu. nie
PKS do Tuszyna będą jeździć na mając ku temu żadnuch warunnieznacznie skróconej trasie. Krań· ków. 'Zdecudowaliśmu sie jednak
cówka tej linii znajdować sie bę na prowadzenie w tych
dwóch
d?;ie orzy ul Rzgowskiej w rejo- dniach sondażowej akcji, która danie dworca PKP
za wiaduktem la nadspodziewo.ne
rezultatu. 20
(tam. gdzie zaczymają swói b'.eg lutego skupiliśmu
24 tys. sztuk
autobusy mieiskie linii „55", „62" opakowań szklariuch, zaś 27 lute- I
i „71"). Do tej pory a·u tobusy z go - 51 tus. szt1•k.
Tuszyna dojeżdżały do pl. NiepoMasou.ni naph1w klientów z tedledości. Zmiana ta spQ1Wodoiwana renu całego miasta,
oferu1ąc11ch
jest złymi warunkami jazdy na nam niejednokrotnie wielkie iloś·
ul. Rzgowsk,iei.
ci ouakowań (od jednego klienta
Przed kilkoma dniami zamie!lciCzęstotliwość kursowania auto- nawet 2 tus. sztuk!) spowodowal
busów PKS do Tuszyna nie uleg- wydlużenie sie kolejek, koniecz- liśmy komunikat WSS „Społem" o
nie zmianie. W godzinach szczytu ność oczekiwania pod golum nie· podwyżce cen skupu na niektore
Okazało się
bedą one jeździć co 15 min„ a w bem w niskiej
temperaturze, w opakowania szklane.
pozostałym
r-z:asie
- co 30-45 konsekweric .1i niezadowolenie klien- jednak, że w ostatniej chwili CZSS
ml.n Szct1:eg6łowe rozkłady jazdy tów. Powtarzając akcję 27 TuteqtJ „Społem" wycofał się z tej debędą jeszcze
przed
1 kwietnia liczyliśmu
na udzial
przedsie- cyzji i przez pewien czas obowią
wywieszone na wszystkkh przy- biorstw,
których
przedmiotem zywać będą stare ceny na te opastankach. Bilety miesięczne (ko- dzialania jest skup opakowań, a kowania. Szkoda, że we właści
rzysta z nich ponad 1800 pasaże którym powodzenie akcji 20 lute- wym czasie nas o tym nie poinrów) moż.na będzie nabywać wy- go powinno bulo udowodnić, jak formowano. Za tę - wyniklą nie
łąrznie
na Dworcu
Północnym jeszcze 09romne ilości niepotrze b- z naszej winy dezinformacj-:
PKS w Łodzi, już od 25 marca, nuch 01:>akowań
zna:idufq sie w przepraszamy Czytelników.
zaś bilety
iednoorzeiazdowe
posiadaniu
ludności, Niestet11. iniw
kioskach „Ruchu" wzdłuż trasy. cjatywa nasza nie zostala podjęta.„
Jednocześnie
informujemy,
że
Oddział II PKS, oprócz zabieraiaJak z oowyższe,go wvnika. „Cen- przygotowuje się generalną regulacych 75 pasażerów „Autosanów". tralowi" leoiei wychodzi sorzeda- cję cen wszystkich opakowań szklawprowadzi na linii do Tuszyna wanie niż kuoowanie i w tei roli nych i w najbliższym czasie decy90-<>sobowe ,Sanosy". To· również chcielibyśmy ten wielki ®m to- zje te, już ujednolicone, zos taną
paprawi wairunkl jazdy.
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