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M. Rakowski
przyjęty przez
Fidela Castro
zakończyła 1lę w soIX sesja Polsko-Kubańskiej
Komisji Współpracy Gosp'odarczej
1 Naukowo-Technicznej. Przewodniczącymi delegacji
byli: wicepremier PRL, MIECZYSLA W RA·
KOWSKI
l
wicepremier Kuby,
DIOCL'.ES TORRALBA GONZA·
LEZ.
Wiceprezes Rady Ministrów PRL
pod koniec pobytu został przyjęty
przez I sekretarza Komunistycznej
Partii
Kuby,
przewodniczącego
Rady Państwa 1 Rady Ministrów Republiki Kuby, FIDELA CASTRO
RUZ. Spotkanie przebiegało w bardzo serdecznej, braterskiej atmosferze.
M. Rakowski przedstawił
przywódcy kubańskiemu aktualną
1ytuację
w Polsce, wskazał na
przykłady
po,stępującego
procesu
normalizacji, rolę partii i perspektywy wyjścia z obecnego kryzy1u. Poruszano talde zagadnie_1ia
dwustronnej
współpracy
między
Polską a Kubą
oraz omówiono
1prawy międzynarodow~. Przywódca
kubański podkreślił,
:te wprowadzenie •tanu wojennego w Polsce
uchroniło Polskę, a tak:l:e świat,
przed groźbą wejścia w fazę ostrej
konfrontacji.
Wicepremier PRL spotkał się
równie! z członkiem Biura Politycznego KC KPK, wiceprzewodniczącym Rady Państwa i Rady Ministrów Republiki Kuby, CARLOSEM RAFAELEM RODRIGUEZEM.
Rozmowy równie! miały bezpośred
ni, szczery l nacechowany wzajemnym zrozumieniem przebieg.
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Posiedzenie Biura Politycznego KC PZRR

Dla wszystldch nań dzień 8 Marca fest ŚWiętem. Panowie w dn.ju
Swieta Kobiet sa mili, układni 1 sympatyczni, a kaźda kobieta otrzy.
mule kwiaty. Łódzkie kwiaciarki dzień swojego święta spędzają na
cieżkiel pracy, Paiilowie 1)8.miętajmy więc o miłym uśm:echu dla
naszych kwiaciarek.
Na zdjęciu: l>Mlie z nooolunel .,Sz8.i?'oitkl" przy ul. Piotrkowskiej
Janina Darnowska, Wanda .Pajqk I Barbara Gamon.
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D
z .wizyty. w Moskwie
luro Polityczne w peŁni za8 BM. BIURO POLITYCZNE KC PZPR OMÓWIŁO SPRAWOZDAaprobowało wyniki przeproNIE Z OFICJALNEJ WIZYTY POLSKIEJ DELEGACJI. PARTYJNOwadzonych rozmów, akcenPARSTWOWEJ W ZSRR, ZE SP OTKAI'i I ROZMÓW I SEKRETA-·
tując ich
wagę i donioRZA KC, PREZESA RADY MINISTRÓW WOJCIF.CHA JARUZELSKIEGO Z SE!GtETARZEM GENERALNYM KC KPZR. PRZEWOD- słosć dla stosunków Polsko-radziiecNICZĄCYM RADY NAJWYŻSZEJ ZSRR, LEONIDEM
BREŻNIE kich. Podkreślono wielką serdeczWEM, A TĄKżE Z PRZEWODNICZĄCYM
RADY MINISTRÓW no.ść z jaką kierownictwo radzieckie oraz społeczeństwo
Moskwy
ZSRR, NIKOŁAJEM TICHONOW EM

B

podejmowało

z ZSRR
powołania krajowej rady kultury
Nowelizacja ustawy o rzemiośle
współpracy

a

r

BIURO PRASOWE RZĄDU Związkiem Radzieckim, przyjaźni ślejsze, długofalowe związki z goINFORMUJE: ODBYLO SIĘ i współpracy obu naszych narodów. spodarką Związku
Radzieckfogo
POSIEDZENIE RADY MINI·
Wizyta miała również duże .ma- oraz innych krajów RWPG i tym
STROW.
czenie dla umocnienia międzynaro- samym zmniejszenie uciążliwej zadowej pozycji Polski - trwałego le:l:ności naszej ekonomiki od doRada Ministrów zapoznała siQ 1 ogniwa wspólnoty socjalistycznej, staw surowcowych I kooperacyjw pełni zaaprobowała wyniki wi- suwerennego, aktywnego uczeslni- nych z krajów kapitalistycznych.
zyty delegacji partyjno-pa.;stwo~ ka procesu odprężenia.
W czasie rozmów polskiej delewej PRL w Związku Radzieckim.
Niezwykle wa:l:ne dla naszego gacji partyjno-państwowej w MoWskazano
równiei na anaczenie ktaju znaczenie mają przyjęte w skwie postanowiono rozwijać no4:oalicyjnego składu polskiej dele- trakcie rozniow ustalenia w spr&- we, wyis.i:e cormy wspoidziaumla.
gacji. Rada Ministrów stwierdziła, wach gospodarczych, a w uczegól- Obejmą one w szczególności za·
te wizyta stała się doniosłym wy- ności perspektywa znacznego roz„ sadnlcze rozszerzenie I pogłębienie
darzeniem w stosunkach polsko-ra- szerzenia i pogłębienia współpracy specjaU.zacji i bezpośredniej koopedzieckich, a także znaczącym tak· między obu państwami stanowtąc racji p~zedsiębiorstw. Związek R11tem w skali mie<lzynarodowej. ważny czynnik, umotlłwlający prze- dziecki powierzy polskim przedslęPodkreśliła raz jeszcze fundamen- łamanle kryzysu
oraz stopniową biorstwom usługowy przerób sutalne znaczenie sojuszu Polski ze stabilizację naszej gospodarki.
rowców i materiałów. Część wyRada Ministrów rozpatrzyła pro- produkowanych z nich wyrobów ·popozycje resortów dotyczące kierun- zostanie w naszym kraju jako zaków rozszerzenia współpracy 11ospo- płata za przerób. Współpraca na
darczej z ZSRR.
Podejmowane takich zasadach jut w najbliższym
działania
mają
na celu
ści(Dalsz:v ciatt na str. 4)
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Rewizja
samolotu NRD
w Kanadzie

DOi.nformowała
władze kanadyjwe
przeszukały samolot
który w.vlądował na

Jak

agencja ADN,
zatrzymały I
.• Inter!lugu",
lotnisku Gander w drodze do Nikaragui.
Ministmtwo Spraw Zagranicznych NRD wystosowało w związ
ku z tym za·jściem ostry urotest
do władz Ka11ady.

polską

delegację.

Stwierdzono, iż była to wizyta o
zasadn.lczym z.naczeniu dla utrwalenia i dalszego rozwoju braterskiej przyjaźni i wszechstronnej
współpracy między PZPR t KPZR.
miedzy Polską Rzecząpospolitą Lu.dową l Związkiem
Socjalistycznych Republik Radzieckich, miedzy narodami palskim I radLieckim na zasadach soc.iallstycznego
internacjooalizmu, wzajemne20 szacunku i równości.
Biuro Polityczne pOdkreśliło, że
przyjaźń i sojusz
ze Związkiem
RadZieckim pozostajl\
kamieniem
węg ielnym Polityki
za2raruicZ1I1ei
PRL. Sojusznicza współpraca łącząca Polske i Związek Radziecki
ma istotne znaczenie dla naszych
socialistycznych
pańsiw i narodów, przyczynia sdę do umacniania siły i zwartości
wspólnoty
państw socjalistvcznych,
stanowi
ważki czynn,i k
nienaruszalności
jl'I'anic i Powojennego ładu w Europie.
Ważnym potwierdzeniem
interac'onallstycz'1;!'40 charakteru ~ych
· s .osunkow Je'n poparcie 1 oomoc
jakie Związek Radziecki udzielał
i udziela Polśce w niezwnle trudnym dla naszego kraju okresie.
Biuro Polityczne z zadowolea:iiem
podkreśliło wielkie znaczenie wizyty dla dalszetto rozwoju wszechstronnych l)artyjnych i państwowych stosunków
palsko-radzieckich . Zrozumienie strony radzieckiej dla naszych decyzji oraz wysi.łków
!)odejmowanych
przez
PZPR WSPÓinie z ZSL i SD oraz
wszystkimi
patr>iotycznymi
siłami
naszego narodu
w imię obrony
soc.lalizmu, na rzecz
stal>ilizacii
społeczno-politycznej
i ~ospodar
czej •• osobisty serdeczny stosunek
do problemów Polski
ze strony
towarzysza Leonida BreŻlniewa.
Szczególne znaczenie ma pomoc
ekonomiczna ze strony ZSRR. Na
<Dalszy cla2 na

str. 2)

W krakowsldm Starym Teatrze
im. Heleny Modrzejewskitl'j rozpoczęły się próby dramatu '11homasa
Eliota „Mord w katedrze" w przew związku ze mletlenlem sezwole4 na podr6że po kraju, rekreacyjkładzie Jerzego S. Sity. Jak poin- ne miejscowości w Beskidach
- przede wszystkim Szczyrk, Ustronie
l
Wisła przezywały
prawdziwy najazd urlopowlcz6w
z całej Polski.
formował dziennikarza PAP reży
ser spektaklu Jerzy Jarocki, pre- N/z: narciarze w Szczyrku.
CAF - Henryk Rosiak
tł!lefoio
miera
zaplanowana
jest na 1
kwietnia w katedrze wawelskiej.
Scenograf~ę
przygotowuje
Jerzy
Kowarski. muzyka
- Stanisła.w
o tej pory administracja pU\tkowym wyd.andu
„Christian w tym znaczna część administraRadwan. Wystąpią
m. in. Jerzy
jednej z naj- cji Reaga.na. patrzyły na Polskę.
republikańska w Waszyng- Science Monitor",
Binczyck•i. Jerzy Radeiwiłowicz I
Tygodnie, Jakie dzielą nas od 13
tonie traktowała „sprawę )):)Ważn.\ejszych gazet wschodnie20
Wiktor Sadecki.
(PAP)
l?l'Udnia, przyniOBłY iec!Jnak inny
palską" całlciem jednozna- wybrzeża USA.
Autor J. Harsch, pisze: „W Wa- biel( wydarzeń niż ten, jaki przecznie jako dottodnY
instrument
taktyki walki z obozem socJalls- szyntttonde niektórzy przedstawicie- widywano w . Białym Domu i w
Nieoczekiwane
też
tycmym. Takiemu właśnie założe le kół oficjalnych mieli nadzieje Pootagonle.
niu podporzadkowa.ne były wszyst- na taki właśnie rozwój wydarzeń l)rocesy zaczęły zachodzić na świe
w
Polsce
(mowa
o
wojnie
domocie
i
w
samych
Stanach
Zjednokie właściwlie posunięcia administracji, a więc sankcje nałożone wej - PAP) i z chęcią by je po- czonych. Sojusznicy nie podporząd
na Polskę i Związek
Radziecki, parli, uważając, że przyniosą oczy- kowali się i jasnym jest, że nie
gwałtowna kampania propa2aindowa, straszen,ie dalszymi sa.nkcjami i ogłoszeniem niewypłacalnoś
ci Polski, a wreszcie
- zabie2I
mające skłonić sojuszników, ażeby
POStepowaJii tak samo jak USA.
Nakreślony w WaszyngtolllJie sce~illllMi*ł~aml)
nariusz przewidy-wał maksyrpalne
.......of\oł.......~,,.i.1.,,..:'-A'•'~.... ~'
wykorzystanie nadarzającej się 8 bm., w nowojorskiej sledzitble zdaniem ekspertów administracji wiste korzyści dla umoonienńa co _ podporządkują się ślepo naciskom
ONZ rozpoczyna się jedenasta se- - okazji do stratetticz.nego i p0li- nailllllliej krótkoirwałej orzewagd Waszyngtoniu. Pozycja strategiczna
sja trzeciej
Konfere:o,cji Prawa tycznego osłabienia Związku Ra- Zachodu. Podziemny opór w Pols- Związku Radzieckiego nie wydaje
Morza. Opublikowane w siedzibie dzleckiiego,
Najwyrafoiei oczeki- ce zagroziłby
liniom
łączącym się być czym'kolwlek
zattrożooa.
ONZ dokumenty wyraża.ją nadzie- wano, i:e w Polsce dojdzie do woj- Zw iązek Radziecki z ra&iecki.mi zaczęły narastać inne, niePC>kojące
ję, iż będzie
to ostatnia
sesja, ny domoweJ i obliczano korzyści, wojskami stacjonującymi w Niem- Waszyngtoo kr:yzysy, jak blisko'PQdczas której zosta.ną pad.jęte de- jakie taki obrót spraw przyniósł czech wschodnich. Radziecka po- wschodni i· karaibski. W samych
cyzje oozwalające na przyjęcie ca- by pazycji
st·r atett1!.cznei USA w zycja militarna w Europie środka- Stanach Zjednoczooych antypolsłośc i projektu
międzynarodowej Europie.
wej zostałaby zagrożoaa".
ka POiityka i palityka ko.nfrontakonwencji prąwa morza. Plonem
Oczekiwań tych wcale nde ulkryPodobnych komentarzy .słyszało cii ze Wschodem nie znalazła dodotychczasowych 10 sesji konfe1'en- wano. Są ooe waszy.ngtpńskim ob- się i słyszy w Waszyngtonie wiele statecznie szerokiego po.parcia, a
cji
są Projekty
320 artY'kułów serwdorom dobrze :llllane. Warto l nie pozostawiają one najmniej- dotychczasOIWa taktyka administraprzyszłej konwencji
oraa o.ś.tniu zacytować
fragment komentarza szej wątpHwości oo do intencji i cji- wy-wołała jedynie nerwowość
aawów.
.na ten ~ OlilUblikowane~o w oczek11wań. 1 jakimi n:k:4tt6re koła, l wzrastające obawy sl>Ołec'me.
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Papież

Papież Jan Paweł II potwierdził
w niedzielę, ze odwiedzi micjsee
pielgczymek w Portugalii - ~·au
mę w dniu
13 maja, w roczni<'ę
zamachu na swe życie.

Po niedzielnej modlitwie na Placu Sw. Piotra w Rzymie, papież
powiedział, źe chce
podziękować
Madonnie z Fatimy za ocalenie.
Rzecznik Watykanu zakomunikował, że szczegóły wizyty
papieża
w Portugalii nie zostały jeszczp
ustalone. Wizyta trwać będzie jednak trzy dni i papież odwiedzi
przypuszczalnie również inne miejscowości, w tym także Lizbonę.

MLnistrowie mają przedyskutorówniEri; założea:i ia
strategii
EWG w dziedzinie badań i rozwoju w latach przyszłych. Zmierza ona do większej koordynacji
wysiłków państw członkowskich w
realizacji ich polityki i cel6w. Już
w c ześniej wskazano na kilka kierunków
wspólnych
zamierzeń :
wzrost
konkurencyjności rolnictwa i pr.zemysłu. oopra.wa wykorzystania za.sob6w energetycznych
i pierwotnych
nośników enerJJil.
zwięk.szen:e pcnnocy dla rozwijafą
cych
się krajów oraz
poprawa
warunków życia i pracy.
wać

W wyn.i ku tej sytuacj.i zaczęły
narastać naciski na administracje
i są już sy2nały, że naciski sku·
teczne.
·
W ub. tygodniu w Białym Domu
ogłoszono, :te na razie wstrzymuje
sie rozpatrywanie dalszych sank·
cji wobec P<>lski i Związku Radzieckletto. · Wyraźnie wycofano sie
z nacisków na Eluropę · zachodnią,
i przesta1110 mówić o konieczności
zamrożenia współpracy
gospadarczei Wschód-Zachód. Powstrzymano nawet pról;ly storpedowania oorozumienda
Europy zachodndej z
ZSRR w sprawie budowy rurocią
gu syberyjskiego, Do Polski wysłano „na zwiady"
grupę człOlll
k6w Kongresu, sugerując -pryWatnie, że chodZil o za.początk01Wanie
dla.logu z Wa.rszaiwą.
Trudno jeszcze mówić o zwycię
stwie pragr.latyzmu
i realizmu.
SygntlłY jednak są wyraźne.
Nie
wszyscy
jeszcze, ale wielu waszy.n3tońskich
polityków zaczyna
coraz wyraźniej
dostrzettać,
że
kontynuowanlie
dotychczasowej
taktyki zainklowainej J>O 13 l!l'Udnia, sta.wałoby się coraz bardziej
szkodliwe dlia. amerykańskich interesów.
STANISŁAW GŁĄBilllSKl

A. WACH

DZIER
KIESIE

vvybi ra i
do Fatimy

fuzja tomo a
W Poniedziałek ro.zl)()Czyna ją sie
w Brukseli ·obrady mini.sków d/s
Badań Państw EWG, którzy omówią
pięcioletni program ~woju
kontrolowanej
fuzji
atomowej.
Chodzi tu
2łównie o europejski
eksperyment, który ma być rozpoczęty w 1983 r. w Culham, w W.
B,rytanii. Projekt
ten o nazw,ie
Joint European Torus <JET), p0chłooie przeszło 50 proc. środków
przeznaczonych na badania przez
kraje EWG.
.
Minlsti'owde dziesiątki
mówiia
także inne zamierzenia w dz:edz.inie energetyki atomowej.

Konferencja
Prawa Morza
obraduje
w N. Jorku

•

regle Par.le, w dniu Waszego święta składamy Wam naj.
serdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, radoś-":1
i pogody w życiu. Składamy je, mająe świadomość, że nńe
słowa - nawet te najserdeczniejsze - są tym, czego na
co dzień najbardziej oczekujecie.„
Stojące w kolejkach, rachujące wcią:I: oo) r.owa !/We budżc.ty
domowe, tros·kające się o dziś i jutro swych dzieci, kombinujące,
bez jakiejkolwiek kokieterii, „co na siebie włożyć" - czekacie
na to, kiedy życie znów stanie się normalne. Normalne na tyle,
by odświętr.e słowa życzliwości wywoływały beztroski u<imiech
i pozwoliły choć na chwilę oderwać się od codziennych
trosk
i problemów. Teraz problemy te i · troski dominują w Waszym
życiu. Życiu dzielonym między pracę zawodową a dbałość o dom
roc.'zinny.
W ciąglU ostatnich kilkunastu miesięcy trosk tych Wam r te
brakowało. Co więcej, do tych piętrzących t:ię, codziennych docho·
d·ziły te najgłębsze - obawa, strach, niepokój wynikające z tra-·
gicznej niepewr.ości o los najbliższych i własny.
Od pokwy
gru<llnia minionego roku, na szczęście, te ostatnie zagrożenia sta·
ły się mniej realr.e, nie · znaczy to jednak, by nasza obecna rzeczywistość nie niosła nam wszystkim owych problemów, nowych
trudności. Dla Was naszych matek, żoq, i;ióstr, córek, dla Was
wszystkich - kobiet Po prostu r_am bliskich - są one częstokroć
bardziej bolesne i uciążliwe niż dla nas, zaabsorbowanych prze·
ważnie tylko pracą zawodową i „naprawianiem świata''.
W dniu Waszego święta dziękujemy więc Wam przeci! wszystkim za wytrwałość i zapobiegli~ść w przeciwdziałar.iu tym
wszystkim niedogodnościom cod•z iennego życia. I kierujemy do
Wa1; te słowa życzeń pomyślności, radości i uśmiechu, które dz iś
może są słowami adresowanymi nieco na wyrost, ale zawarta jest
w dc;h szczera nadzieja, że już niebawem nabiorą one realnego
sensu, wraz z oczekiwanym przez nas wszystkich powrotem do
nórmalno:icl życia w skali kraju, rodz.iny, jednostki.
ZESPOŁ ,,DZIENNIKA ŁODZKIEGO"

W dniu dzisiejszym
6.07,

wzeszło o godz.
zaś o 17.28.

słońce
zajdiłe

Beata. Wineer.ty

w dniu dzisiejszym dla Lodzi
przewlduJe następu,ląc=ł pobezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura maks. w dzień ł st. C.
Wiatr slaby lub umiarkowany,
południowo-wschodni
I
wschodnL
godę:

Ciśnienie

slło

o godz. I9 wvno1012,8 hPa (759,7 mm).

1910 - ll Zjazd Kobiet Socjalistek w Kopenhadze. Proklamowania Międynarodowc
go Dnia Kobiet.

Człowiek
czasami potyka
się o prawdę, ale większosć
natychmiast się podnosi l odchodzi tak, Jakby się nio nie
stało.

mlechnfJ

- t>tae1eio 111•
włzlę?

prąchodzkl9 na tele-

Poważny imp~s w Madrycie
108 DOSied.ien.ie plenarne
madryakdego s1>0tkania 35 kraj6w •ygnatat'Juszy A.kitu Końcowego 1
Helsla1ek, które roz))OCZęło się w
iiiątek pmed
r>c>łudniem,
prze·
kształciło się w czasie kie<lY przyltąpiono do proceduralnej kwestii
ustalellllia porządlku
Pll'ac ll>Oltka-

Koncert
Pendereckiego
przy wypełnionej sal! słynnej AkademU Santa Cec!llo, Krzysztof P'en4ereckl poprowadził w nledzlelfl, T
marca, pierwszy z jego trzech rzymak!ch koncertów symfonicznych,
W programie
znalazł 1lę utwór
Jrompozytora - koncert skrzypcowy,
w którym solistą był znany włoski
wlrtu<1:t, laureat konkursu w Genewle i konkursu
Im. Paganiniego,
Salvatore Accardo
oraz czternasta
aymtonia na sopran, bas l orklelłtrę kameralną Dymitra· Szostakowi10

~~0;:~tle_ 1~ ję~ %~j::;:irz~

Natanla Davrath I Boris Carmell.
Polskiego _kompozytora, a ii:arazem
dyt"ygenta oraz wykonawców publlcz.
ność rzymska
wywołała oklaskami
parokrotnle no scenę po zakończeniu
koncertu.
·

Francuski
reaktor
dla Izraela

nda na następiiy tydzień, w scenę długotrwałej
bataldi będącej
przejawem bardzo poważnego kryIY&U,

Po bezowo.cnyoh Próbach z.nalezienia wyjścia z tego kryzysu posiedzenie Dl'Zerwano o _goqzinie 5
nad ranem w sobotę (6 bm.) postanowiono kontynuować 108 posleduon~e w dniu dzisiejszym.
Krnys w obecnej fazie spotkania madryckiego ma jedynie pozornie charakter proceduralny W
istocie kraje zachodnie podejmują
ce próbę Ukwidacji dziiałających
od lutego
ubiegłego roku strup
reda.kcyjinych spotkania, zajmujących się
formułowa111iem
tekstu
doklumen.t u końcowego
„Madrytu
_ 80", podjęły akcje natury czysto politycznej, której celem jest
zaiblokowanie
normalne~o.
konstruktYWnego toku prac. Przecilwsta·wiają się temu w sposób zde·
cydowa.ny
kraje
socja1istycz,ne.
Krótko mówiąc, nie chcą
te1to
jawnie . przyznać. kraje sojuszu
atlantycltdego wykorzystują kwestie proceduralne i prowadzą obstrukcyjnQ działalność zagrażającą
nie tylko samemu spotka111iu madryclclemu, lea i całemu procesowi KBWE.
_
Na ten element upoliitycznienia
lowestlii proceduralnych wskazał
w czule debaty w swoim przem6wieniu delegat Polski.
Państwa newtralne I niezaangażowane, żywotnie
zainteresowane.
podjęły jak słyszy się
kulu·
arach
spatlka·nla
inicjatywę
zmierzającą do znalezienia
wyjś
cia z impasu. W sobotę PO oołud
n.lu rozpoczęły .się Lntensywne kon·

w

Mlnlster spraw zagranicznych tzra- sultacje zakulisowe.
eia, Icchak Szamir ośwladcżył
w
sobotę, że wtzyi. prezydenta Francji, Francois Mitterranda, zlotona w
tym kraju w dniach od li do I bm,
stworzyła warunki do podjęcia przez
oba kraje rozmów na temat
dostaw francuskiego reaktora atomowe·
go dla Izraela.

głosów.

Szef lzraels-k lej dyplomacji wyrateż nadzieję,
te zostanie wznowiona współpraca specjalistów obu
krajów na polu atomistyki, w kra3 czerwca br. prezydent Ronald
jach afrykańslclch I te poprzez zaw podróż do
cieśnienie więzów z Francją Izrael Reagan udaje się
Europy.
Weźmie udział w szczycie
będzie mógł przywrócić st09Unkl dy ·
plomatyczne z niektórymi państwami ekonomicznym siedmiu państw pod
Afryki.
Paryżem, zloty w Rzymie wizytę
papieżowi Janowi Pawłowi li oraz
Szamlr dodał,
te w Tozmowach uczestniczyć będzie w spotkaniu
Mitterranda z władzami Izraela nie na szczycie państw NATO w Bonn.
pominięto możliwości ponownych do·
Odwiedzi także Wielką Brytanię,
staw francuSklej broni dla tego kragdzie 8 czerwca jak oznajmił
ju.

ą

Przedstębtor1twa produkcyjne 1Ył
nallmją, te Cflltrale uopałrzenli I
zbytu maletnlajll aprzedat defleyłOwych surowców I materiałów
od
pn:edstawiet\la dowodu, te
dane
przedsiębiorstwo majduje l!tC w rejestn:e reallzatolów pregramu operacyjnego eklportu.
Zgodnle 1 wyjaśnieniami Qtrzymaw
nyml pt'zez dziennikarza PAP
Mlnlstentwle l{andlu Zagranlczneg!ł
I w urzędzie Gospodarki Materiałó
wej tądanla
te są bezpod~tawne
Produkować na eksport mogą wszystkie przedsiębiorstwa. Centrale zaopatrzenia I zbytu zobowiązane Sił
tra1ttować jako priorytetowe dostawy

'ostał

Uieci sprawcow

st.

sierża11ta z~

zabó~twa

Karosa

Jak informuje rzecznik prasi;wy
O dalszych wynikach śledztwa
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych społeczeństwo będzie poinformowa- w wyniku intensywnych dzl!llań ne.
(PAP)
funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Milicji Obywatelskiej w dniu
4 marca br. zatrzymano sprawców
zabójstwa st. sierż. Zdzisława Karosa. Są nimi: Tomasz L. i Robert
Ch., zamieszkali w Gordzlsku Mazowieckim.
Działali
oni w zorganizowanej
grupie, w skład której wchodzili
między Innymi Tadeusz W. oraz
Od dziś Telewizja Polska z.więk
' Jarosław W.
su rozmiar swego programu %,
W śród aresztowanych uczestnlltów lnbogacając jego nwarto.ść.
grupy znajduje się ksiądz Sylwestt:r
Na antenę programu drugiel!(o
u któregq na plebanii, w skrytce znaleziono pisolet, użyty do do- powróca filmy fa.bular.ne i dokukonania marderstwa st. siert. Zdzi· menta1ne. Powtórzenia z programu p ierwszego
z paprtedniego
sława Karosa.
dnia zostaną ograniczone do wczewieoorin.y ch Trwają aktywne czynności śied· śniejszych godzin
cze pod nadzorem prokuratury woj- między 18.00 a 19.00.
skowej, zmierzające do ujawnienia
'Przy czym w pl~ek 1>4dą to t>oJszcz~gółowych okoli(zoości zbrod<t
zYcje wybrane z mlnionel{o t:rito ni.
dnia z myślą e zatrudnionych w
systemie w,i elonruanowym.

Wzbogacenie.
II programu TvP

z.,

rzecznik Białego Domu - wyglosi przemówienie na wspólnej sesji
parlamentu
brytyjskiego Izby
Lordów i Izby Gmin - w West·
mlnster Hall.

Będzie on pierwszym prezydentem USA, który dostąpi zaszczytu
przemawianja na wspólnym posiedzeniu parlamentu Wielkiej Brytanii. Ostatnio przemawiał tam
zmarły prezydent Francji, Charles
de Gaulle.

nymi bratnibni kraja.mi soc]alrlsty- bratnich part~L Jednocześnie zacznym;i w tym w ramach RWPG znaczono, że moskiewskie s1><>tkaPodkreślenie zasrugują perspekty· niemożliwe byłoby wYjście Polski nie i rozmawy 'l>rZYWóiiców Polswy jej rozszerze'!lia, a zwłaszcza z kr:vzysu.
ki I Zlwiązku Radzieckiego r>rzY·
tworzenie nowej wvżs.zei lakości
Biuro Politycz.ne pad.kreśliło Iz CZY'nia sie do wzmocnienia mię
współpracy
między
przemysłem szczególną rolę mieć będzie POl!łę
dzynarodowe i pozycj.i naszego krapolskim i radzieckim.
· Bez tej blenie i dalszy ro2lW6.i współpracy ju. Dowiodły bowiem raz jeszcze,
współpracy i oomocy. a także bez między PZPR i KPZR, korzysta· że Polska nie jest osamotniona. że
rozszerzen:a współdziała1nia z in- n.ie z . najlepszych doświadea:eń obu stojąc w obliczu imperialistycznej
kampanH roi:t:vcznych naciśów,
sza111tażu ekonomd=e1to oraz propa.g andowei
na~on<k1 może liczyć
. na oooa·r cie i pomoc swYch nieza wod:nych przyjaciół i sojwzruków.
Narodowy Bank Polski i Bank Gospodarki żywnościowej informują, że zarządzeniem ministra finansów i prezesa Narodowego Banku
Blwo Pol!t~e 1 u'Z.llallll«n odPolskiego znosi się od dnia 5 marca 1982 r. niektóre ograniczenia
niosło się do faktu,
że rozmowy
w zakresie obrotu pieniężnego, obrotu wartościami dewizowymi oraz
wy.kazały pełna
v.rodność ooitlaudzielania kredytów dla ludności, a mianowicie:
.
dów I stan<JrWlsk Polski I Zwi!IZ1. Uchyla się ograniczenia wypłat dla kas pracowniczych i koleku Radzieckiego w ocen!e sytuacj.i
żeńskich
kas zapomogowo-pożyczkowych;
m'ę-dzvnarodowel. w tym w S'!C'Z:e2. Wznawia się dokonywanie przez Narodowy Bank Polski, Bank
~61noki lBJ?Mżeń dla pokolu. 1aPolska Kasa Opieki SA i Bank Handlowy SA w Warszawie wypłat
k' P n-icią"a "" sobą palityka kół
w zagranicznych środkach płatniczych z czekl>w zagranicznych skurządzących USA I f<lt'sowanv "'rzP~
pionych i przejętych do inkasa od osób fizycznych oraz jednostek go\moe„ializm
wyści~
zbro,et\. W
spodarki nie uspołecznionej - krajowców dewh:owych.
orze,,.iwdziałan:u tvm zaJ?ro·7enlom.
Uchyla się ograniczenie w zakresie realizacji zleceń zagranicznych
wielka historyczna
role odgrywa
na wykonywanie w kraju przez Bank Polska Kasa Opieki SA dorę
mie-d-zvna'!'od<>wY autorytet. t>Otf!l!a
cze ń zagranicznych środków płatniczych.
ot'a-i: kon~Pkwentna. ookoiowa t>O·
!itVika KPZR i pańsłiwa rad71łec
3. Wznawilól się udzielanie kredytów inwalidom na zakup:
a. wózków inwalidzkich na podstawie uprawnień wydanych przez
kileJ?o. Po'lsk11 Rieczoosoollta Ludoterenowe organa administracji państwowej szczebla wojewódzwa. w..OOłd'!:'ahlac śc!śle ze ~iaz
kiem Rad'!:i..,.klm, ze wszystkimi
kiego,
nańsitwsml Ukhdu Wa.rszaws·k ie!!o
b. samochodów osobowych na podstawie uprawnień wydanych
bed".ie nad~l aktvwnle
uciesłm!·
przez wojewodów (prezydentów miast stopnia wojewódzkiet'!'!.V6 w walce o oealen'e
'l>O'ko1u
• go) w ramach listy samochodów przyznanych inwalidom,
śwlat>C<Wei?o. o OOll)!'e~enie. o umoc4. Upoważnia się banki spółdzielcze do udzielania kredytów:
n.l enie mh'!d:>.v-nat"Odowe<to beiolea. na budownictwo produkcyjne oraz na zakup nieruchomości
cze1htwa I rozwól rÓW>n<lll)'!'~wnei.
rolnych w sąs!l:?dzklm obrocie ziemią - rolnikom i Innym
w"~
lemn1e k<l'M!ysinel ws'OÓł'l)racv.
osobom mającym warunki do prowadzenia produkcji' rolniczej,
W kole:nrm punkcie l)orzad'ku
b. na zagospodarowanie - rybakom morskim i zalewowym.
dz!enne!!"o . Biuro Pol!tycme tatwierdi:iło
wnioski do pracy lnWarunkiem udzielenia kredytu, o którym mowa w pkt. 4, jest zlostancl-i i orga.nl?:8r1i
partyJ:nvrh
tenie przez kredytobiorcę oświadczenia na piśmie określającego przewyn!k.a.iace z vn Plenum
KC
znaczenie kredytu oraz dodatkowego zobowiązania dostarczania proPZPR. Wniookl te w postaci kondukcji do jednostek gospodarki uspołecznionej, jeśli uzasadnia to
kretnvch udai\ umieści
t>rasa
partyjna.
(PAP)
charakter i rodzaj prowadzonej działalności.
ze str. 1)

Kolll unikat NBP

I
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surowców ł materiałów dla wszystkich producentów, którzy przedstaWllł zawartą umowę z przedt\ęblor.
stwem handlu zagranicznego na re•
allzację eksportu,
a w przypadku
gdy producent legitymuje się kon•
cesją
na prowadzenia dzlałalnołcl
handlu zagranicznego - zamówienie
zagranicznego partnera.

„.............

50 tys. Polaków ·wyjedzie
na wycieczl<i do Rumunii

I

lazły one pełne, szokujące wręcz l
zaskakujące Waszyngton potwterdze-

świadczeń

ob.Jętych

to

urno.wą

wczasy lecznicze oraz wczasy JX>nie w wypowiedzi izraelskiego ml- łącz0ine z wyoiecz.kami 1>0 kraju.
„Kieszonkowe", prze-widziane na
nlstra obrony, Ariela szarona.
w
wywl-adzle ~lewlzyjnym przeprowa- pobyt w Rumun.i.i, wyniesi~ ok.
dzonym za pośrednictwem satelltar· 500 lei. Polacy zamierzający s~
ne.go połączenia przez amerykańską d.zić urlop w Rumunii musz11 si.;
sie~ telewizyjną ABC.
Zebrana
w Waszyngtonie srupa liczyć z cenamd wyższymi niż w
- koszty wYży.
dziennikarzy zasypała ministra sza- ubiegłym roku
rona pytaniami na temat
planów wien.ia i hoteli wzrosły śred.niio o
a koszty innych
Izraela wobec Libanu południowego. 23-24 proc. Odpowiedzi Izraelskiego ministra O· usług o około 15 proc.
Nie bez
brony,
choł I zachowujące nie
pewne
maczenia
są
też
wyższe opla.ty
poJ)Obiera.ne przez PLL .,Lo.t".
zostawiały
najmniejszej wątpliwości
co do tego, te atak na Liban południowy jest przygotowywany, planowany I uwa:tany przez Izraelskie
koła rządzące
jako niemal nieodwracalna konieczność.
dwuznaczności

ostrotnollć,

Pos!edz,B1tCe
Nagroda im. A. Munka ZrLZadu K~ajow~go
Nagrodę

im. A. Munka za
najbardziej·
interesujący
debiut
reżyserski w minionym roku - jury pod przewodnictwem Jan~
Morgensterna przyznało Jackowi
Schmidtowi za film pt. „Hamadria"
zrealizowany w Wytwórni
Filmów Oświatowych w Lodzi.
(PAP)
---------------------

Wyroki wprocesie
kairskim

W sobotę po l>Ołudniu Najwyż
szy Sąd Wojs;kowy w Kairze ogłosił wyrO!k
w Pl"OCes!e
24 osób
oskarżonych
o spisek
na życie
Anwara Sadata.

Pięciu
ot.r,zymało

spośr&l

oskarżonych

zp hiwacd''

"
7 bm. odbyło się plenarne posiedzenie Zarządu Krajowefo Zjednoczen.ia
Patt>iotycz;nego .,Gnm·
wa.I d".
W podjętej uchwale - informu•
:le rzecznik prasowy „GrulllWaldu"
- zawarte zostało m. in. w~anie do dz>iałaczy i członków
o
współdziałanie w tworzen:iu Oby•
watelskich l{omdtetów Odrodzenia
Narodowego,
oraz peszukiwainie ·
dróg wyjścia z trudnej
syłuacj.i
społeczno-gospodarczej kraju.
Zarząd Krajowy ZP „Grunwald"
uchwaEł adre30Wane do swcich
ogniiw organizacyjnych - wytyczne działań s1>0łecznych i kui!ruralnych na najbliższe mdesiące.

„Carlos" fP1>zi

kary śmiercL Pięciu Innych ska2a1110 na doiywotnie cięż
kie roooty. Niew·idomy teoloa, proPo godz, 20.15 wzrośnie llczóa fesor Uniwersytetu. Omar Abderpro.gramów premierowycb. Pła.nu rahm8111 oraz Ali Moheme SalaWenezuelczyk „Carlos", jedna
•
le si• wznowienie wieczorów 1>rzY- mu11i.i zostali uniewinnieni. Pozo- czołowych postaci terroryzmu mię
gotowyWanych
'!>rzez rei:ti<lllaline stali uczestn°icy spisku otrzymali dzynarodowego, wystosował ultima•
wyroki od li do 111 lat więzienia, tum do rządu francuskiego wzywaośrodki tel-iizyj.ne.
jąc do uwolnienia w ciągu mleslą·
ca dwu członków terrorystycznej or·
W pon.fedziałek, 8 bm., cały proganlzacjl aresztowanych ostatnio w
Pa rytu.
~am 2 będ2:ie ZWillZ&nY z Między
„Carl.os", który w rzeczywistości
narod0owym Dniem Kobiet. · Naste:·
nazywa się Ilicz Ramlrez Sanches
pnego
dnia. o 20.15
uka.że sie
przesłał list napisany w języku hlsz~
pierwszy raz oo przerwie „wtopańskim do ambasady francuskiej w
retk meloma:na".
Hadze, W liście tym, który dotarł
do ambasady 1 mairca, zapowiada on
te „zajmie się c.złonkaml rządu f-ran~
a
zwłaszcza ministrem
Francuskli minister obrony Char- cusklego,
spraw
Gastonem Dele3 Henu przy.znał w rozmGWie z fferre" wewnętrznych
jeśli nie zostaną uwolnieni
ddennikttzam.i, ze Francja prowa- członkowie „międzynarodowej orgadti badania w dl!ied7Jinie
broni nizacji rewolucyjnej".
neutronowej i przeprowadzJła już
kilka prób z tti bronią. Podkreślił
jedna•k, że Jak dotychczu nie podjęto żadnej decyzji w .spra:wie rozpoc1:ącia produkcji
lub rozmieszczania broni nettlltronowej. Henu
nie wykluczył jednalk podjęcia takie} decyzji w przyszłości dodając.
Lż musiałoby
tego dokonać
szef
Mimo braku zgody władz Da.nil państwa.
i wbrew konwencJom międerna
rodowym, z duńsk:ej wYS'l>Y Bornholm
wysłllill.o
w
kierun•ku
Krajowa Rada RzemfosJa - bę·
Polsld balony z materiałami prodąca najwyższym samorządoiwym
pagandowymi atakującymi władze
forum rzemiosła - dokonała w
polskie. Jak podało
radlo fra111- $piały
ta.jinym głosowa·niu wyboru preze•
cuskie, autoraani tych maiter>iałów
Przedstawiciele 20 banków za- sa Zarządu Centralnego Zwią?Jtu
są d11iałacze „Sol!daMOŚCi" przebyRzemiosła. Został
nim Zbigniew
chodnich reprezentujący wierzycie· IWdnlck!.
wający we Francji.
(PAP)
li Polski, zgodzili sie na posiedzeAmerykańska agencja
Associa- niu we Frankfurcie nad Menem
ted Press donosi, że władze duń
Skie sprzeciw.iły się akcjii wypusz- przesunąć do końca marca termin
czania balonów, choć nie podjęły spłaty reszty ubiegłorocznych odsek'r oków, by jeJ zapobiec. ~encja tek od zadłu:!:enia polskiego w
podaje
zarazem, że DOllcla !Ul bankach zachodnich. ZakomunikoPiątek, s marca
Bornholmie spisała 5 bm. na~wis
e tym rzecznik Dresdncr
ka osób UCQ:estn.IC3~Ych w overa- wał
.A
Godz. 16.40. W Pabianicach, na
Bank.
cJii,
___ ...„„._.....„ ......
..............„ ...__________,_,_ skrzyzowaniu ul ul. Orlej I Cichej
kierująca „Fiatem" Krystyna N. nie
ustąplła pierwszeństwa przejazdu
i
zderzyła się z motocyklem. Motocyklista doznał złamania lewego pod~~~~'. Po opatrzeniu zwolniony do

rząCowł f~tan~usld,smu

Francia

-

broń neutronowa

NAWRÓT DO ?\ffiTOD

ZIMNE1 WOJNY?

gO
Balonv z ulotkami
Posiedzenie Biura POl•tyczne·
I
starlllia zBornlllllmu
(Dokończenie

i UGMAT

Izrael grozi Libanowi

Przed podróżą R. Reagana
do Europy

z-Ił

WViaśnienie MHZ

klej Bryitanlt W Watykanie
mianowany w czwartek •Ir
Mark
Heath. Będzie on . pierwszym amba·
sadorem Zjednoczonego Królestwa w
Stolicy AposiOisklej.
Stosunki dyplomatyczne między obu
państwami zostały podniesione
do
poŻlomu ambasadorów przed wizytą
W łwletle tych wyjaśnień staje się
papieża Jana Pawła Il w Wielkiej
oczywiste, że nie Istnieje w ogóle
Brytanii.
„centralny
rejestr przedsiębiorstw
OTTAWA, - Sl\d Najwytszy ka.
reallmjących
operacyjny plan eksnady, który niegdyś orzekł, Ił koportu", a powstał on t"ylko w wyblety nie są „ludtml" ostatecznie zer.
obraźni
urzędników centrall zaopa.
wał z 101·letnlą tradycją, przyjmu.
trzenla t zbytu.
(PAP)
jąc w czwartek w swój poczet po
raz plerw1zy przedstawlclełkę płci „ .....„.-......„„„„..........~....----.......--................„„....
słabej.
·
LONDYN. - Teherański dziennik
„El.alaat" poinformował w sobotę, że
w minionym tygodniu w trzech mia·
stach Irańskich lT osób zostało rozstrzelanyc.h za zbrojny op6r I przy.
nale:tno•ó
do
grup opozycyjnych.
Wśród rozstrzelanych jest jedna kobleta.
NOWY IORK. - W wyniku po:ta•
ru hotelu w Hou1ton (w stanie Tek1as) poniosło śmierć 1t ol6b, w tym
dwoje dzleol. 30 gości odniosło obra·
Pirzedslębiorstwa turystyczne Pol· śnia br. 50 tys. obywateli polsikich
tania, w tym pięcioro ciężkie. Po:l:ar ski i Rumunii ZBIWarły 6 bm. w odwledz,i w 1trupach zorganizowawybuchł w nocy s piątku aa 1obo· Bukareszcie umowę w myśl któ· nych Rumunię (w ub. r. 35 ty.s,)
łf:,
rej w okresie od ~ca do wrze_,_,...,,,_._._________________________________
_
wartość t.ej umowy wzrooła w parównaniu z rok.iem ubiegłym :s ł
do 10 mln rubli.
·Grupy turystów poJsk>icb wypo.
czyWać będą na wybraem ru-mufl·
skim.
Tylko
niewielka część

WIEDEIQ". - Przewodniczący Orga.
Państw Eksporter6w Ropy
nlzacjl
Naftowej (OPEC), Al otejba, zwołał
na 19 marca pilne posiedzenie tej
organizacji do Wiednia.
NOWY
JORK,
- Według
z Salwadoru,
tam donie·
zacll:·
te walki między oddziałami junty
Frontu Wyzwolenia
a f<>rmacjaml
Im. Farabundo Marti.
Narodowego
Przeszło osiem godzin trwał bój
w
miejscowości Conchagua, w departamencie La Union. 'Powstańcy obleW Wa!l'Zyngtonle od co najmniej
gali I ostrzeliwali koszary kwaterujących tam wojsk rządowych.
dwóch tygodni powstają coraz pote w najblitWASZYNGTON. - Prezydent Rea· ważniejsze obawy,
gan zakomunrkował, że nowym 1ze. szym czasie, być mote w ciągu kil·
fem. protokołu Białego Domu zosta. kU, czy kilkunastu
nadchod:irących
la 53-letnla dziennikarka Selwa Jtoos. dnl Izrael dokona ataku na Liban
współpracowniczka w lataeh południowy.
velt,
Obecnie wyraża
si~
50-tych nie Istniejącego jut dzlen. przypu!l'Zczenle, że Izrael może równlka „Washington Star" a ostatnio nlet dokonać ataku na Jordanię.
„Washington Post".
Obawy te miały dotychczas
swe
Pani Roosevelt Jest toną Archlbal· tródło w wypowiedziach Izraelskieda. wnuka prezydenta Totlora Roose- go ambasadora w Stanach Zjednovelta.
czonych i w ostrzetenlach napływających
z samego
Izraela.
znaLONDYN.
- Ambasadorem
_.,,.._
_ __......,
_ _ _ _ __ _Wiei__
__,_,...
___
_ __,,7 _ bm.
_....__
j

tłuszczu.

a

UwzględnlajlłC
powszechne opinie.
te l)Odwytce cen powinna towan;y.
nyc
poprawa
jakości artykułów
mleczarsldch I bardziej zrótnlcowa·
ny aaortyment prodUkcjl. - Komitet Gospodarczx zalecił Centralnemu
Zwllłzkowl Spółdzielczości
Mleczar·
•klej podjęcie
niezbędnych działań
w tym zakrecle. Powinny one do·
prowadzić do dalszej poprawy zaopa·

w1utoścl

Następnie
Komitet
Gospodarczy
rozpatrzył sprawę
Rady MJ.nlstrów
zaopatrzenia w benzynę utytkownlków samochodów osobowych. Komitet postanowił przedłu~y6 dotychczasowe zasady sprzedaty benzyny na
kwiecień.
Podkreślono
przy tym,
te bilans paliw jest bardzo napięty
l te paliw jest mniej nit w roku
ubiegłym.
Wobec sygnałów o l\adutyclach wskazano na potrzebę zaostrzenia kontroli sprzedaty paliw w
stacjach benzynow)'ch. Jeżeli działa·
nla te nie przyniosą efektów, mote
zajś6 konieczność podjęcia decyzji o
bard'Zlej rygorystycznych formach reglamentacji.
Komitet Gospodarczy
prosi wszystkich użytkowników samochodów, aby we wspólnym Interesie ściśle przestrzegali obecnie obowiązujących zasad zakupu benzyny.
(PAP)

w

.

trzenla rynku, zwłaS'Zcza w sery twarogowe oraz śmietanę o wy:Łszej za-

r

ce.

benzynę

Mię-

t

lak Informuje Biuro Prasowa Rzą·
du Komiłet Gospodarczy Rady
Ministrów na kolejnym posiedzeniu
ocenił realizację programu operacyjnego „zagospodarowanie l przetwóratwo mleka". Produkcja l dostawy
artykułów mleczarskich były w pierlewszych tygodniach roku nieco
piej dostosowane do potrzeb rynku.
Dzięki wytszemu nit w poprzednich
okresach skupowt mleka łatwi.ej nit
poprzednio motna kupić nie tjlko
mleko, ale równlet aery doJriewają·

W

ń

Zaopatrzenie

Dzień

PARtt I marca dzynarodowy D:lień itobleł będzie w
tym roku po raz pierwszy obcho·
dzony oficjalnie we Francji. z tej
okazji prezydent Francols Mitterrand
przyjmie w poniedziałek w Pałacu
Elizejskim 450 kobiet
reprezentują.
cycb wszystkie
waretwy 1połecze6stwa francuskiego.
SZCZECIN, - Korzystając z popra.
wy pogody na bałtyckie łowiska udali się rybacy kutrowi z wybrzeża
zachodniego,
MOSKWA. Ustalono plerw1:1y
rozkład jazdy pocląg6w pasażenklch
na gotowych
odcinkach bajkal1ko-amurskiej trasy kolejowej - 3.ty.
sięcznoklle>met,owej magistrali, kt6ra
połączy brzegi Bajkału z wybrzeżami
Oceanu Spok-ojnego.
ALGIER. - W Algierze ogłoszono
do Narodowego
wynl·k l wyborów
Zgromadzenia Ludowego, Kandydaci
part!! Front Wyzwolenia Nar-odowego Algieru otrzymali oJt.oło 75 proc.

e

~

i

•

24 godziny

s

~o~tet Go~po~arczy .RM.
Omowil Sytuaclp wmlecza1 stw1e

Z. Rudnicki
prezesem

Prolongata terminu
odsetek

związku rzemiosła

B.llU
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P l·a n_y ro zbudowy
Radia,,Wolna Europa''

Prasa waszyngłońska u}aiWniiła
te Biały Dom pl&Mtje przyzna111.ie
dalszych, 'l)O'Watnycb kredytów 11a
rozbudowę · działających w Mona·
chium dw6ch oaławionych dywersyjnych instytucji - Radia Wolna
Europa I Radia Liberty. Ze sfor·
mułowan.ym na pl~mie wnloskic1n
w tej sprawie zwrócił się do prezydenta Reagana
sekretarz stanu

Redaktor depeszowy ·.JERZY KLIMA
Redaktor tel'bnł.!zn'ł' -

ZOMA GUTMANOWA

Alexander

Haig i Charles Wiek,

dyrektor agencji międzynarodowej
łączności,
instytucji
federalnej
nadzorującej
zagraniczną
propagandę Stanów Zjednoczonych.
We wniosku postuluje się przy-

znanie natychmiast sumy 280 mln
dol. na budowę o Wiele silniejszych
stacji nadawczych od tych, jakimi
obecnie dysponuje Wolna Europa
1 Liberty. Wnioskodawcy zwracają
się te:!: do prezydenta o zwiększe
nie tegorocznego budżetu Wolnej
Europy o 20 mln dol„ które mają
zostać przeznaczone m: in. na roibudow~. poszczególnych redakcji, w
szczegolności
redakcji
polskiej,
obecnie tak bardzo „obciążonej'f
dywersyj!U\ działalneścllł.

.A Godz, 19.05.
Na skrzytowan!u
ulic Gagarina I Ciołkowskiego kle·
rowca „Syreny" Jerzy B. na skutek nieostrożnej jazdy utracił panowanie nad pojazdem I wjechał na
chodnik potrącając pieszą, która doznała rany ciętej podudzia.
Przebywa w Szpitalu Im. Radlińskiego.
.A Godz , 22.45.
Na skrzyż<>wanlu
ul. Lutomierskiej I ut Rybnej nieznany kierowca samochodu osobo·
wego potrącił Jadwigę J., która poniosła śmierć na miejscu. Swladków
tego wypadku, a w sz~ególnoścl osoby czekaiące na przvstanku tremwajowym
postoju taksówek przy
ul. Zachodniej oraz kiero ,:;cy s~.n:o 
chodów ru!l'Zającyc}l przy zielonych
światłach ul. Zachodnl ą proszeni sa
do WRD MO ul. Wł. Bytomskiej 60,
tel. 715-86.
Sobota, S marca
.A Godz. 13.45.
Na skrzyżowaniu
ulic Armil Ludowej I Składowej nletrzetwy pieszy Piotr s. wpadł . na
bok samochodu „Volkswagen". Pieszy nie odniósł poważniejszych <>braień.

~,

(zg)

z

•JANEM MACHULSKIM

RAPORT

tylk

Jakość środowiska przyrodniczego w
ciągu ostatnich lat wciąż się pogarsza.

rych regionach knju sytuacja jest tak groźna, te
o zbliżaniu się do stanu klęski nkologicznej. Dlatego też pilnie należałoby podjąć slcuteczne działania. aby w pierwszym rzędzie zahamować postępującą degradację środowiska, a 11astępnie stopni.owo P<>Prawiać Jego jakość.
można mówić

•I
•

AKTOR
To jest pasja mojego tycia.
Gdybym zaczynał wszystko od
początku, znów wybrałbym ten
r:aw!Sd. który pozwala przeżyć

wielką

,,niedzisiejszą"

miłość,

wzruszenia, zająć stanowisko _
w kwestiach mGralnych. być
wciąż kimś jeszcze. Jest to za·
wód wspaniały jeśli ma się mo.
żliwość grania I przerażajacy
jeśli do końca żvcia miałobv sie
nosić tacę. Film? Grałem chvba w 35. A WYmienPbym
kilka. Na oewno .. Ostatni dzień
Jata" w kt6rvm debiutowałem.
„Suble>katora", l!dzie p0 raz
t>ierwszv zaerałem oostać komediowa i „Vsbank" - tu pre·
zentuię riowv dla mnie tvP czło"9.•ieka. w tvm zawodzie wiele
sie wiaże z wiekiem. Grvwałem
najcześciei
bohaterów blora·
r.vch ns siebie ws~elka wini'.
bywałem obsadzany w rolach
„smutnych blondV'Il6W". Ta moja „s1•muatvczność" zaczeła ml
przes?kadzać. Zjawił się „Vabank". Julek chvba 'Znalazł na
mnie snosób. Wiele rozmawfaJlśmy 0 tel roli. Może inny reżyser ctciałbv znaleźć Machul·
~!<ier:o z poprzednich filmów?
U nie~o mogłem bvć inny.
Przed "rem!era wolałbym jednak nie rozszyfrowvwać tef
postaci.
~ ~~ l~e~i*i~o
teatrze, Mogłem dużo !!rać. Bvły role klasyczne - Romeo, czv
Don Carlos - ale wybierałem
też „Zaklinacza des-zczu". czv
widowisko .. Aniołowie nie J?ra.
ją w bilard" - a tam role wvmaitaiace śpiewu i akrobaci!
·
Za!!rałem nawet psa złapanego
przez hvcla.
A Przełęcki? Dwadzieścia lat
„Próbowałem" te role Uważałem ciiie:le. ie ttram źle. Skad
ta postać? Międzv innymi z
:fascvnacii Osterwa. On l!rał w
„Uc!ek 1a mi nrzenióreczka" 23
lata. Po wlelu moich · zmairaniach z te> nostaC'ia. wreszcie wy·
dało mi sie. że- Osterwa byłbv
ze mr:ie 1Prlowolonv. A prz:r
tym mo ~ ·„m re:i;vserować.
Czasem w życiu bywało tak,
że za bardzo liczyłem na reżysera wierząc stwierdzeruu: .,coś
zrobimy z tei roli". A może nlepotrzebriie z!!adzałem sie na role ood"h!'f•? Może bvło Ich za
dużo? Jakby tak oodsumować
minio~e la'a ... Trzynaście teat' ' • ·~ ' ' ' . • r r r r i~''',,,

Aby pomóc w wyborze najwłaściwszych l najbardziej skutecznych- kierunków i metod działania w tej dziedzinie, Państwowa Rada Ochrony
Srodowiska opracowała „Raport o stanie śrorlo
. wiska oraz propozycje działań na rzecz jego poprawy". Wynika z niego, że pogarsza się jakość
wód, czego wyrazem jest strata każdego
roku
ok. 150 km długości rzek w klasie t, a więc najczystszych. „Przechodzą" one do klasy wód o ~or
szej jakości. "Jako przyczyny podaje się intensywny rozwój budownictwa mieszkaniowego, rolnictwa
i przemysłu, opóźnienia w budowie oczyszczalni
ścieków, niewłaściwą organizację zarządzania
I
kierowania ochroną środowiska oraz gospodarką
wodną kraju. Dziś tzw. wody czyste klasy I t lI
stanowią tylko 41,1 proc„ podczas gdy reszta to mocno tanieczyszczone wody klasy III \ wody
nie mieszczące się w naszych normach.

g y ...

Jest Ich trzech, chociaż trzeba by najpierw wyjaśnić, że
jest ich troje: Ha.Iina Machul•ka - aktorka i reżyser. Jan
Machulski (o nim za chwile) I
•Yn J11liusz o kt6rvm już bez
perspektvwicznych nadziel mówi sie: utalentowany reżvser.
(Niebawem kinowym debiutem
- „Vaba.n.k" - udokumentuje
ten fakt). Ale wróćmy do seniora. Aktor, reżyser, a od kilku tygodni także dziekan Wy·
działu Aktorskiego w PWSFTViT.
Więc można by rzec, że jest tycb
Janów Machulskich trzech. Wy·
słuchalr-v Ich no kolei.

rów, dziesięć przeprowadzek, ale
to oznacza również pięć, siedem
ról w sezonie. Gdyby nie było mojego Olsztyna, Opola. Lublina I gdvbym w teatrze ł6dz
kim został od razu no szkole
byłbym chyba uboższy o dziesia tki objazd6w, wędrówek. o
dyskusje np. w lubel&kieJ "Reducie - 61".

REŻYSER
Po wyjeździe z Łodzi w 1967
r. obydwoje z żona zaczeliśmy
studiować reżyserie. A kiedyś
warszawskim kolegom postawi.
liśmy pytantie, czy znajdzie •ie
10 aiktorów, którzy 1otow1 są
zrobić coś za darmo. Znaleźli
się
i tak przygotowaliśmy
•. Przepióreczke". Nie mieliśmy
gdzie nać. Wreszcie wpuszczono nas do szkoły podsta·wowej.
To nawet ałuiyło spektaklowi.
Publiczność siedziała w ławkach.
Potem dostaliśmy miejsce w
Domu Kultury Ochota i do d'Zlś
jesteśmy tu w bardzo ciasnej
sali bez granicy mied%y scena
I widownią. Zesp6ł liczy dziś
15 osób, ma 4,5 mln budżet i
wszyscy robią wszystko. Ale at·
mosfera oozwala nam lubić teatr. Przez 12 la.t teatr „Ochota"
przygotował 40 premier. Po każdym snektaklu o inscenizacji,
o życiu roz.mawiBJmY z publ!cznośc!a. Może za mało było
~ulwersujacvch wydarzeń arty·
stvcznych? Teraz oróbujemy
„Mlarke za miarke". Pierwszy
raz zal!ra,mv Szekspira.
Od początku cbodzHo nam o
to aby znaleźć się Jak najbliżej
widza, a w scenicznym przekazie łączyć jego ambicje osob[s.
te z naszymi i funkcją społeczn11 czło'lltieka. ~kusie w .,Ochacie" dpwodzą jak bardzo lu·
dz!e utożsamlaia się z teatralnym.i postaciami. „Ja bym„.n
tak zaczvnafą sie zazwyczaj o·
cenlające wypowied2i.
Ludzie
szukają
wzorców. Szczeg6lnie
młodzież stawia bardzo otwarcie pytanie: „jak źvć" S'POdziewaj~~ęp~~wm•~u
odpowiedz!. „Na.uczyliśmy sif:
oomijać, omijać, kłamać i zdobywać" _ mówią. Mają do siebie żal: „rozmienia.my si«t na
drobne" Widz szuka czegoś,
k
ś k
6„łb uwieczy oeo
omu m "" Y
rzyć. Zafascynowani Jakąś postacią mówia czę_to: „żeby sPotkać takich nauczvclell. takich
dvrektorów". Odbiorcy nie wy.
starcza sama forma inscenlza·
ej!. Powinność teatru to zo·
stać przy sprawach człowieka,
oozwolić ludziom uwierzyć, znaleźć pomoc czy skłonić do zwe·
ryfikowanla OO!!ladów f racji.
A zatem trzeba iść do źródeł
teatru: kto miał coś do powiedzenla. a kto Inny chciał tego wysłuchać.
Przyszłość teaku Idy w zr6.
tnicowanym reoertuarze I określonym t>rofilu ooszczel!ólnych
~en". Treść mus! stal: sie watńieJsza od najbardziej perfek- ·
cyjne:I wvsta,wy. Teatry nie mo·
!!a podlizywa(: sie widMm, ale
. m.us:za uczestniczyć w ich ży-

Polsce w
W niektó-

ciu, pomagać zrozumieć. Przy
tJm sprawą pierwszoplanową
jest zain,teresowanie się widz~m 10-12-letnim. W „Ochocie"
prowadzimy oitnisko teatralne,
trzy ra.zy w ty,odniu młodzi
ludzie .mają zajęcia, przygoto·
Głównymi tródłami zanieczyszczeń SI\
wiclkle
wują też swój spektakl, (obec- zakłady przemysłowe
l miasta bez oczyszczalni
nie „Chatke Puchatka"). Ciai?le ścieków. Na stan czystości wód największy wpływ
jest z nami około 50 dzieci. mają zakłady (jest ich ok. 3700) oraz 678 skanaCo roku zabieramy naszych lizowanych miast. W 1980 r. ze tródeł tych spły
podopiecznych na 2-tygodniowe wało do wód 4682,0 mln m sześc. ścieków, z czeobo-zy i tam także pracujemy. go 53 proc. podlegało oczyszczaniu, a pozostała
ilość trafiała do wód bez oczyszczania.

DZIEKAN

Nieustannie mówi się, że mloaktorska powinna być uczona inaczej. Teatr musi być
zreformowany, a wii.ęc ininy
musi być i aktor. Ten temat
ma jednak dwa aspekty: ludzki i zawodowy. Najpierw z aktora trzeba uczynić człowieka.
a dopiero ?>Otem· pozwolić mu
się spełnić w sztuce. Student
przycho!lz.i do nas ze swoim
głosem, sposobem m4wienia. poruszania się. My musimy polep·
szyć, rozwi.nać jego „narzędzia"
pracy, nauczyć go posługiwać
się nimi. doskonalić smak, wra·
żliwość. Ale talentu szkoła nie
nauczy. Więc trzeba się skupić
na tym, co można zrobić. Trze.
ba zatem w'po!ć poszanowanie
dla widza i dla partnera. uświadomić, że jeśli aktor nie szanuje kolegi, z którym gra. to
i iego rola jest słaba. I jesuze
delikatna sprawa godności osobistej, wierności sobie, niepodda.wania się wciagającej. ooJ?oni za pieniądzem. Słowem oho·
wiązek nasz to także uśw!ado·
mienie tego, co znaczy etyka
zawodowa.
Przygotąwując
aktora
nie
moina pomijać wviątkow. :J
możliwości łódzkiej uczelni. Jest
to przecież szkoła filmowa i
telewizvjna. Studenci
muszą
wi~c dużo dostawać zadań I
wcześnie rozpocząć prace przed
kamerą. Tak jak nie mogą dop!ero na IV roku pracować nad
większą rolą. Niewiele da upor~~MubMwhla•~b.
Trzeba znacznie bardziej g.bciążyć zajęciami nierwszy rok. I
wcześniej pozwolić studentom
stanąć na orawdziwej scenie.
Dlatego n.p. myślimy o przygo·
towywaniu dyplomów w konkretnych teatrach. I tak na pół
roku iirupa dyplomantów pojedz.le do Elblą!(a a tam. pod okiem Andrzeja Maya. orzv"otuje inscenizację. Wierze w skutecznośl:
zaleć
prowadzon:vch
przez profesjonalistów. W me·
todę: mistrz i uczeń - majster
I czeladnik.
Ale bardzo wd:na Jest SJ'.)rawa samego przyjęcia na wvdział
aktorski. Marzę o tym. aby nie
. bvłą pomyłek przy egzaminach
wstepnych. żeby dopiero na ITT
roku nie okazywało sie. że młody człowiek nie nadaje sie do
zawodu.
I ·t:rk w.róciliśmT do :r:awodu
aktorskiego. Gdvbvm Ja uczynal wszystko od · noczatku ...
Rozma.wiała: RENATA SAS
foto: A. W11ch
dzież

Z raportu wynika, że szacunkowo krajowy bilans emisji poszczególnych l'!anieczyszczeń powietrza atmosferycznego przedstawia się w Polsce następująco: zakłady przemysłowe 60-70 proc.,
kotłownie osiedlowe ł Indywidualne paleniska domowe - 15-20 proc„ transport (głównie samochodowy) - 10-111 proc. Emisja pyłów w ciągu
ostatnich lat wzrosła w niewielkim stopnfu mimo
rozbudowy przemysłu i energetyki. Stabilizacja b
jest wynikiem zainstalowania l'!nacznej liczby urzą
dzeń odpylających. t tak w 1975 r. ogólna llczba
pyłów przemysłowych emitowanych do atmosf~ry
wyniosła 2,2 mln ton. a w 1980 r. liczba ta wzrosła
o 112 tys. ton, czyli o 15 proc. Nadal natotnlast
wzrasta iloś<!
zanieczyszczeń gazowych, głów'lie
ze W?.!'Ied1• na b"Pk w y,„alu sl~ ·· teci;nv•·h met.ot!
redukcji dwutlenku siarki: o~ólem emisja
w
ostatnich 5 latach wzrosła o 69 proc., dwutlenku
siarki - o 32 proc. Szacuje się. że ok. Hl proc.
ludności kraju żyje na terenach, gdzie średnio roc-.,.n: e

od

-0:~~1~tP.n " 11<">

~tc?1;;-ni~

obowiązujących

cłtt1uf>l nT"k 1 t

norm w Polsce.

siarki

wyższe

Istotnvm~ elementami ora.nler7.VSZ~eń ~rodow!ska
hałas I wibracje wpływające szkodliwie
na
zdrowie człowieka, pomniejszające znacznie etekty
jego pracy. Są one często przyczynami bardzo posą

wszechnych w kraju chorób zawodOwYCh. Do najbardziej szkodliwych gałęzi przemysłu z punktu
widzenia działania hałasu i wibracji należą: przemysł gómiczy, hutniczy, stoczniowy, budowlany,
włókienniczy i motoryzacyjne.
Najbardziej pows:1:echnymi, a jednocze6nłe najbardziej uciątiiwy
mi źródłami halasu są trasy drogowe, kolejOwe
i lotnicze oraz obiektv komunikacyjne. Jednakże
największą uciążliwość przypisuje się hałasom od
komunikacji samochodowej, tramwajowej i kolP.jowej. W ostatnich latach przeciętny poziom hałasu
komunikacyjnego
w dużych
miastach
Puli;!?
zwiększał się o ok. 1 decybel na rok. W godzi-

o stanie

środowiska
nach maksymalnego natężenia ruchu hałas
na
wielu ulicach przekracza dopuszczalny poziom 65
decybel!.
W raporcie wskazuje się również na zagrożeni•
gleb i powierzchni ziemi. Jedną z przyczyn jest
zjawisko
degradacji
gleb,
przesuszenie
powierzchni związane głównie z górnictwem
oras
erozja gleb. Podkreśla się również zagrożenie ży•
wych zasobów przyrody zarówno szaty roślinnej,
jak i fauny. Spośród 2300 gatunków roślin nasien•
nych i paprotników naszej flory M-60 proc. wy•
raźnie zmniejsza swój obszar występowania l lt•
czebności, zaś ok. 400 gatunków jest poważnie
zagrożonych na obszarze całego kraju: Zagroż.·me
aą również lasy, około dwóch trzeciah ich
powierzchni znaidule sie w strefie stałeiro lub oikre•
sowego zagrożenia, głównie przez emisje przemysłowe, niekorzystne układy warunków kl!matycz•
nych z powodu obniżenia się poziomu wód grun·
towych, jak również przez szkodliwe owady
l
oasożvtnlr-ze erzybv. W raPorcie <X'enia sie. że
obecnie mamy 41 gatunków zwierząt ginących, a
66 proc. gatunków jest silnie zagrożonych. Głną
drapieżne ptaki
(zwłaszcza orły ł sokoły) oraz
ssaki (niedźwiedź brunatny, wilk, wydra) - największy wpływ ma na to chemizacja ~rodowiska
przyrodnia.ego, a także mechanizacja prac leśnych
i rolnych, ubytek starych drzew i drzewostanów,
turystyka ontt przemysl Poważnie zagrożone SI\
również bezkręgowce.

Jako główne przyczyny obecnego stanu 'rodowiska podaje się niedostateczne nakłady łnw€sty
cyjne. Szczególnie w ostatnich latach
nastąpił
drastyczny spadek nakładów inwestycyjnych na
ten cel. Do tego trzeba dodać, że część nakładów
Z'lsfała nie wvkorzvstana. Nastaniłv równie?. opóź
nienia zadań Inwestycyjnych szczególnie duże VI
ochronie wód w zakładach: przemysłu spożywcz„
"" i skuou. hutnirtw'\ nr?.el'?'vsłu drZE'W"'e<!o. ehe•
mlczneiio oraz w budownictwie oczyszczalni komu·
nalnych, a także w ochronie powietrza atmosferycznego: w energetyce oraz :zakładach hutnictwa
l przemysłu materiałów budowlanych. Jednocześnie
niedostatecznie zmodernizowano technolol!ie
w
kierunku zmniejszenia Ilości i szkodliwoś~cl wydalanych zanieczyszczeń, zbyt wolno
wymieniano
nisko snrawne urz111!?en'A oczvszczalace ?td. Z~kłR
dy przemysłowe były ekonomicznie zainteresowane
w intensyfikacji produkcji ł rozlłczane z tego, a
nie z działalności na rzec7 ochrony środowiska. W
raporcie wskazuje stę również, że inną przyczy·
ną obecnego stanu środowiska
jest niewłaściwa
eksplo'\tacja urzadzeń lei?':> ochl'O'llV, a t11kże br~k
prawldlowej organizacji i .wfa~clwel działalności
słu:!:b łnspekeylno-kontrolnych oraz nieskutecznOl\6
sankcji karnych.
Państwowa Rada Ochrony ~rodowłska repre21eń·
tuje stanowisko, :!;e istnieje t><>trzeba utworzenia
naczelnego organu administracji państwowej odpowiedzialnego za te problemy. Istnieje pilna potrzeba uwzględnienia problemów ochrony śr:>do·
wlska w reformie gospodarczej. Przy podejmowa·
niu decyzji gospodarczych opracowywany rachunek
ekonomiczny powinien mieć charakter kompleksowy, a wl~e obejmować nie tylko eysld z tytułu
pozyskiwania i użytko\vania zasobów, ale równie!
koszty, które trzeba ponieść na ochronę środowiska.
Równocześnie istnieje pilna potrzeba opracowania
kompleksowego rządowego programu ochrony śro-
dowiska.

•

Trzeci co do wielkości w kraju
dostawca wyrobów sanitarnych
- Zakłady „Koło" w Kole (woj.
kor.ińskie),
planuje wyprodukować w br. 3 tysitłce 250 ton umy.
walek,
galanterii
łazienkowej
itp. artykułów wartości 143 milionów złotych. Produkcja pierwszych miesięcy br. przebiega na
poziomie ubiegłego roku.
N/z: przygotowywanie umywalek do szkliwienia.

•
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ttn jest od tego, byśmy mieli co robić ·est to zdanie, które w mniej lub bard-dej
·
;awoalowanej formie pada często także l w
budownictwie.
Pada pod adresem· kog.iś
z kierownictwa dyrekcji. Pada mimo te załogi
z zasady wied~ą że dyrektor 'ani stali sam nie
wyprodukuje ani też kleju do podłóg nie jest w
stanie dostar~zyć.
- Właściwie za to nam się płaci by robota szla
_ przyznaje dyrekcja
'
A robota nie tyle idzie, co wlecze się, kuleje,
rusza na krótko, z przerwami. Brak materiolów.
Teraz, kiedy każdy z nas żyje z ołówkiem w ręku jak nigdy, kwestia zarobku nabrała znaczenia
nie tylko symbolicznego i prestiżowego. Pracownik

P

zapłatę

budownictwa
- bywa
nie
za
to, co mógłb~·
zrobić- i otrzymuje
zrobiłby, gdyby
miał
z czego, ale zarobki średnie. Każdy więc stwierdza - mniej lub bardziej zgodnie z prawdą - że
jego możliwości,
wzbogacone o chęć do pracy,
przyniosłyby mu dużo większe zarobki
nit te
średnie. I tych możliwości pracy żąda.
WiadGmo więc że ludzie chcą pracować bo chcą
zarobić
'
'
Wiad~o także, że potrzeba mieszkań.
Cała reszta jest J'uź. splotem pi 0 trzących się
niewiadomych ministerstwo nie ustal; planów, nie
rozlicza, nie rozdziela, zjednoczenia, jak wiadomo,
likwiduje się i jeśli miewa kontakty. z przcd~iębiorstwami, to zupełnie przypadkowe, merytorycznie bez znaczenia Przedsi<>biorstwo budowlane jest
· .
...
.
- wy?a~ałoby się - n~ezalezne i samorządn~.
P.rzedsiębiorstwa w_c~le me tęsknią. ':a kuratelą
e ZJednoczenla czy ministerialnymi ~skazmkaml, rhociaż nie ~ykluczo?e! że podrózujący po Ą krajuv
przedstayn.ciele ministerstwa chętnie posłu ... hallb_
wspomnieó o dobrych
czasach, kiedy to reaort
wszys.tko trzymał w swoim ręku. K~żd~ bowiem
chętnie uzasadnia potrzebę swego istmema. Przedslębiorstwa są na etapie borykania się z trudnofciami materiałowymi o nie spo~ykanych jeszcze

do tej pory rozmiarach. Z materiałów jest właściwie tylko cement. Budownictwo kładzie przede
wszystkim hutnictwo i chemia. Nie ma stali _do
prefabrykatów - fabryki domów pracują . m111cj
niż na półobrotach. Przemysł chemiczny nie dostarcza wykładzin podłogowych, klejów, farb _itp.
Uniemożliwia wykańczanie miesz.kań w zadowalającym tempie.
Takie są mniej więcej tematy rozmów w każ dym przedsiębiorstwie budowlanym dobrym
czy złym. My zatrzymamy się na obecnie najlepszym - tak jest oceniane według ubiegłoroc~nyc~
wyników. Lódzki Kombinat Budowlany „Polnoc ·

tylko na wymalowanie lamperJi kuche.nnych.
A tu farby nie ma. Czy ta·lclego domu n'.e
można by przy ta~ wielkim głodz!e ~les.zkanio.
wym, · PI:zyjąć? Mo!Zna by, ale z drugiej strony
dobrze, ze spółdzielc:r.ość ta.k osko s~a·wia sprawę. Tera.z przynajmniej wiadomo, że do domu
oddanego w poniedziałek można się już w piątek przeprowadzić. Więc koniec końców - niech
bedą wyższe wvmairania. Ale„.
Rzekomo niezależne od nikogo przedsiębiorstw„
jest niestety u.zależi;ii=e od brBJku m~teria.ł6w.
Braki te są tak duze, że. zapobiegliwość naJlepszych zaopa.trzeni~c6w nie jest w stanie zała-
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jest tym wła~nie przedsiębiorstwem, które ostatnią, bo trzecią, skorygowaną „w dół" wersję plll-

nu 1981 r. wykonało w 113 proc„ a więc najwyżej
j
·
ł ś i
· d
i
D-"" j
11

:y, ~:'i~~a~Fe 0 ~~ę

n": tillc~d~l:si~~f~e~l~~ach"'~u:

dów w Lodzi i okolicy, a zrozumiemy, że waranki pracy nie należały do łatwych.
_ Jakim cudem takie wyniki w tak!ch warun•
kach?
_ Na paczątku roku mieHśmy nieźle zaawansowane stany surowe i w każdym miesiącu jakiś
blok nam wychodził. Ale to. co oddaliśmy, to
bardzo mało w stosunku do naszych możliwoścł,
do naszeJ?o potencjału wvkonawczego - dyrek:tor
Kazimierz Jujka nie ma złud-zeń co do efektów
klasvfiku lących l!O na czołowe miejsce.
St>6łdzielc:r.ość zaostrzyła swoje wymagania jakcściowe. W przedsiębiorstwie zżymają sill troch11 na to, bo nJ>. stol dom go.t<>wY i czeka

a

.

tać dziur. Ma.ter!ały odg6rnie reglamentO'Wane
są przydzielane w dawkach o w!ele mniejszych,
aniżeli te wykorzystane vl analogicznym okresie
k
bi głeg
Ni '"'1
t w
h
kt
~le ~!e
o.
er~„ amen aeyc pra' yczNie można jednak powiedzieć, że S.ę tylko na-

um:.

°

rzeka. Przedsiębiol'9twa zrzeszają się, by stwo-

szyć jednostkę, w której wspólne wys:łki naj-

lepszych w tej mierze fachowców kilku ......ed.
..--

siębiorstw mogą za-owoeowal:.

ŁKB „P6łnoc" daje w prasł.e ogłoszenie, z kt6rego wynika, że z powierzonych materiałów może w swojej ślusarni i stolarni zrobić to, czego
sobie klient dysponujący surowcem życzy. Oczywiście, że to robota ponłżej możliwości, ale trzeba wykorzysta(: potencjał. Czy fabryki doml>w,
powstały w tym celu, by robić płyty chod.niko.
we? (cement jest a .stali do tego nie trzeba) oczywiście, że nie. Ale trzeba żyć! Nie może

dojść do
wypłacać

sytuacji, ie nie będzie .z czego zało<Ua
pensti."
N!e czeka się więe z załoionymi rękami na
lepsze czasy. Przy e>kazjł załatwia się spraw:r
w!ęksu i mn!ejsze. Zdarzają się os!ągnięcla, 11i~
stety, ginąoe w cieniu wielkich kłopotl-w. Jednym z nich jest na pewno ooprawa pewnej tech•
nologii. Otóż wznies:one na bazie „Kestlnga" do-my będą cieplejsze, przestaną przeciekać, jeśll
zmieni się warstwę Izolacyjną w ścia·nie osłono~
wej o.rH zr;iiend nieoo techi;iologlę montażq,
Pi~rwszy tak~ do~ mon~uje się na Widzewie.
Miejmy . nadz;eję, zp życie ~twierdzi słuszność
koncepcji zespołu z i.Północy • k~óry wpadł ~~
ten pomysł . we wspó pracy z „Miastoprojektem •

że ogóln<>t><>lską plagę, jaką

A
przyp<>mmjmy,
Jest
„przeciekanie"
„Kestinga", próbowal. likwidowa•
Kraków, Warszawa.„ Odpukajmy więc, ezekaJlłe
na rezultaty; pr6by.
Dobrze ~!, ta.kźe skończyło ze słynnymi „nie.
wybuchami na placn budowy Widzewa-Północy.
Rok, czy nawet dłużej trwała przerwa w budowie. Wszlcscy przez te~ rok Interweniowali ł KU•
kali wyj ela z sytuacji. A rzecz w tym, że Mi~
nister~wo Budownictwa po prostu n~e wiedziało.
co posiad_ a. Ą, .posiadało W ~. ełchatewie ekipę . bu.
dowlano góm.c~ą z. od pow .ed~!mi u.rzą~en1a1'.11
do wykrywanaa mm. „P~noc
~owied~iała 8111
~~ym we wrocławskim instytucie WOJS!kowym.
do !p~ bełchato~ka zjechała do Łodzi. -Plac bu•
.okaa:ał się
Vf POrządku. W dwóch blokach
luz~Ymieszka.Ją
ludzie.
Reasumując. problemy „Północy„ m głyby by!
problemami każdego innego przedsiębi:frstwa, formalnie niezależnego, ale działającego leszcze w wa•
runkach nienormalnego rynku materiałów budo•
wlanych i bez mecha;nizmów ekonomicznych. kt6re dopiero przynieść ma reforma.
Miejmy nadziel~. że ten okres zawl!e:11zenla w
J>róźni ryehło mi<11,ie
·A. PONIATOWSKA
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Fata~ skutki Radni o problemach oświaty
zprac Rady. Ministrów zbro1eia
krat•·
sisw·111·
(Dokończenie

rzemiosłu

ze str. 1)

czułe będzie podjęta w przemy'1e włókienniczym, skórzanym, gumowym l tworzyw sztucznych, a
nutępnie w przemyśle hutniczym,
muzynowym t elektrotechnicznym.
Bierze alę talde pod uwagę dokończenie wspólnym wysiłkiem budowy niektórych zakładów produkcyjnych, których realizację przerwabraku środków
liśIJ11 z powodu
inwestycyjnych. W pierwszej kolejnośd dotyczy to inwestycji w
przemyjle włókienniczym. Przygotowywane są tak:te propozycje takiej współpracy w przemyśle ilutauczym i elektronicznym. Rozmowy
moskiewskie otwierają równie:t nowe możlliwości podejmowania korzystn)'ch dla Polski przedsii:na terenie
WZi~ inwestycyjnych
ZSRR 1 udziałem naszych przed1iębior1tw 1 specjalistów. Miałyby
one m. in. na celu pozyskanie surowców.
Jednocześnie rząd uznał, :te Polika nadal rozwijać będzie stosunki
sospodarcze ze wszystkimi krajami,
które
tiiezale:tnie od ich ustroju,
zasadę
tego pragna, 1 respektują
euewiązania współpracy ekonomi•neJ 1 warunkami politycznymi.
Zmian)' w 1trukturze gospodarlti
narodowej t kierunkach jej powią
*ań kooperacyjna-zaopatrzeniowych
Rząd
wieloletnim.
M procesem
pragnie konsekwentnie kroczyć tą
drogą, ab7 zrealizować strategiczny cel. jakim jest pomyślny i harsnonijl\y rozwój materialnych podetaw bytu narodowego i odzyskaDie tuwerennośd gospodarczej kra-

tu.W

kolejnym punkde obrad Rada Mtnlstrów rozpatrzyła probleP11 rozwoju kulturr oraz projek~
•spomagać

maJą

które

prawnych,

aktów

os1~14=Cie tego celu.

Mimo nękającego kryzysu gosP<JdarczeJO socjalistyczne państwo bę
dzie, Jak zawsze, okazywać troskę
Cł teraźniejszość l przyszłość kultury narodowej. Pozytywnie oceniono te inicjatywy, których cel~m
było t jest odrodzenie, bądt ofywienie społecznego ruchu kulturalnego którY ma w Polsce duże
tradycj~, zwłaszcza w środowiskal'h
robotniczych l wiejskich. Popartak:te
cia materialnego wymaga
twórczość profesjonalna, artystycznie wybitna, inspirowana bumani1tycznyml ideami.
Rada Ministrów podkreśliła dute znaczenie aktywności środoWi3k
Dążąc
twórczych l kulturalnych.
do uprawnionej l niezbędnej 6azarazelll
morządności, winny one
współpracować z władzami pań1twowymi na grunde dobrze poję
tego i owocnego partnerstwa.
Rada Ministrów omówiła projekty dotyczące powołania narodow~j
utworzenia
oraz
rady kulturr
funduszu rozwoju kultury. · Idea
utworzenia rady była wielokrotnie
1głaszana przez środowisko twórcze, a dątenła te zostały zapisane
w uchwale IX Zjazdu l?ZPR.
Nowym wsparciem :tycia kulturozwoju
ralneg-0 będzie fundusz
kultury narodowej, . który zostanie
utworzony z myślą o zapewnieniu,
w miarę poprawy sytuacji ekonomicznej kraju, lepszych podstaw
materialnych rozwoju kultury.
Rada Ministrów poleciła mini1trowi kultury l sztuki rozpatrzenie celowości podjęcia prac nad
projektem ustawy o upowszechnle~iu kultury, która służyłaby podniesie.nlu rangi działaczy 1 pracowników instytucji kulturalnych.
kultury musi stac się
Rozwój
całego

1prawą

głębokim

talem zawladalllla-

my, te dnia ł. 03. 82 r. zmaTł

nagle nau naJukochailazy

Mął

I Ojelte

8.tP.

JOZEF TADEUSZ
KŁOS
łołnlerz

„

(PAP)

Tvdzień
Rozpoczynający

się

tY'Chień

bę·

AK

p11.

„Nowina"

Pogrzeb odbędzie 1lę 9. 03. br.
o godz. 15,30 na cmentan:u ewan
gellcko au19buuklm przy uL Ogro
doweJ.
Pro1lmy o nlealdadanle kondolucJI.
!20NA l SYNOWIE
0

7 bm. był ostaitndm dniem pobyt.u goszczącej w naszym kraju
hby Reprezen~
gr:u12y członków
tlmt6w Kongl'eau Stan6w Zjednoczonych pod kierowni~em Davida R. Obey'a.
w godzinach t>rZedpołudniowycb
ameryikaŃc)' kon&resmaa.i zwiedliIl najwspanialsze zabytki zbiorów
na Wawelu. m. i.n.
królewsk.icll
komna.t:y królewSk!e oraz wystawę
„Wschód w zbiorach wa:webklch".
W kryuoie św. Leonarda waiwelak:lej katedry delegacja złożyła pod
sttkofagiem Tadeusza K~
wieniec kwiaitów z napisem: „Bonarodowemu Polski i
hate'I'owd

20 TYS. M

nad kulą ziemską

marca br.
z nami na zawsze
5

wszystkim ucze1tnlkom uroczypogrzebowych związanych
stości

ze

rozstała się

śmiercią

wyraz„ serdecznego
powodu jmtercl

wsp6łczucla

S.

składa

GRONO PRZYJOCIOI.

ł

P.

profesora

PŁ

a w szczególności oll. rektorowi
Politechniki Łódzkiej oraz dr dr
Int. Int. Pllchczewsklemu, Kuś
młerkowl I Jankowskiemu za pomoc okazaną w okresie choroby
I przygotowania pogrzebu serdecz.
ne podziękowania składa zrozpa.
czo na

DYREKCJA, KOLEŻANKI I
KOLEDZY z RESORTOWEGO
INFORMACJI
OSRODKA
NAUKOWEJ, TECHNICZNEJ I
EKONOMICZNEJ PRZEMYSLU
LEKKIEGO

:tONA

n

z 1łęboklm bólem zawiadamiamy, te w dniu 5 marca 1982 ro·
C6rka,
ku zmarła, przdywszy lat 30, nasza Jedyna ukochana
Wnuczka J Siostrzenica

EWA Zl1Elłi\ISKA

RODZICE, BABCIA, CIOCIA I
Pro1lmy o
ł

nieskładanie

kondolencJl
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Obowiązek użyWama

pasówbezpieczsóstwa

MARCA 19111 R.

PROGRAM I
Chwila
UO
1.30 Przegląd pra•Y·
kwadrans.
muzyki. 8]5 Zolnlerskl

u.oo

Przedpołudniowe spotkania. 10.3~
,Egipcjanin Slnuha" odc. pow. u.oo
Wlad. Jl.Q5 Koncert przed hejnałem. U.&5 Komunikat Instytutu Ląoz
śwla ta.
12.05 z kraju I ze
noścl.
1i.4S Rolniczy
12.40 Chwila muzyki.
kw.adrans. 13.00 Wlad. 13.10 Tu radio
k erowców. 13.20 Muzyczne wyclńan
kl. 13.30 Piosenki kompozytorow polskich. 13.55 Studio Relaks. 14.00 Wla·
14.0S D~leń w Polsce. 14.2S
domoścl.
Przeboje, przeboje, przeboje... 14.50
Wiersze Jana Huszczy. Ul.OO Wlado·
Młomości. 11.10 Popołudnie Studia
I
dych. 18.00 Wiad. 16.05 Muzyka
I
aktualności. 16.40 Polskie pleśni
melodie. 17.00 Dziennik i komunika•

sygnały. a.~ W kil8 5ll
ku taktach, w kUku słowach.
Sygnał atacjl. 9.00 Informacje o programie. 9.05 Swlat wokół nas (kl.
słuch.
szkiełka" I-Il) .,Różowe
Moskwa.
9.35 Radio
Wlad.
9.30
10.00 Poznać I zrozumieć (aud. dla
kl. Vll). 10.25 Soliści i kameraliści.
d 1a
wiedzy (aud.
11.00 Horyzonty
kl. llc.). U.25 Chwila muzyki. 11.30
Wlad. 11.3& Komentarz zagranlc-~ny.
11.40 Poznajemy orkiestry wojakowe.
„KUKUŁECZKA• 11.55
Komunikat Instytutu Łączności.
12.05 Od A do Z polskiej plo11enkl.
13.00 Swtat
12.30 Postawy I wartości.
13.25
wokół nas (aud. dla kl. I-II).
I LOSOWANIE
Informacje o programie. 13.30 WiadoZ
13.!IO
wsi.
o
I
wsi
Ze
13.3&
mości.
13 - 22 - 3ł - 36 malowanej skrzyni. 14.00 Album ope9 - 11
rowy. 14,30 „Człowiek wśród ludzi"
muzyki
rep. 14.50 Indywidualności
II LOSOWANIE
15 zo
- R. Rodgers.
rozrywkowej
muzyki.
15.35 Chwila
Wiadomości.
1 - 1ł - 15 - 30 - 31 - 34, 15.40 Ludzie I Ich pasje. tł.OO Suit"
dod. 13
naukll
Fantazja,
taneczna. 16.20
18.ló
Radlokurler.
praktyka. 17.00
zagraniczny.
Komentarz
18.35
Wiad.
NOWA KUKUŁECZKA li I 30
18.40 Ludzie i poglądy. 19.00 KompoGrieg.
zytor tygodnia - Edward
I LOSOWANIE
na
program
19.35 świat baśni dobranoc dla dzieci. 20.00 Najplc:ic·
10 - 12 - 14 - 21 - 22 - 24, nlejsza jest muzyka polska. 20.45 Muzyka języka rosyjskiego. 21.00 Recł·
dod. 3
tal wieczoru - . Linde Ronstad 21.30
Echa dnia. '-t.40 '"'~r7.ór t!terackoII LOSOWANIE
muzyczny. 23.50 Wtad.

13 -

19 - 22 dod. 16

24 -

28,

8-9-13-19-20
KońcbwGta

baaideroli:
7998

Z głębokim talem zaw adam a·
my, te w dniu 21 lutego 19&a r.

zmarła

f

1erdeczne W}'razy w1półczucla
powodu śmierci
MATKI

I

składaj,

Ki~TEDRY

i KOLEDZY
ARCHEOLOGII

UŁ

PROGRAM IV
Poranna serenada. 9.00 Dziennik. 9.05 Quod libet - czyli co kto lubi. 9.40 Zagadka literacka. 10.0') OpeHaendd
ra przez wieki - J. F.
,.Jullulf1; Cezar". J0.30 Ulubione piosenki Ewy Bem. u.oo „Portrety ko·
biece" - mont. lit. 11 .30 Muzyka rót8.09

mLOSOWANIE

P.

Z głębokim talem zawiadamia·
my, te dnia I marca 1912 rok11 po
clerplenlatb
I clętklch
długleh
zmarła nasza najukocba1\s1.li Ma,
ma l Babcia, przdywszy lat 15

S.

Naszemu drogiemu Koledze dr.
PIOTROWI PRZYBYSZOWI wyrazy łłt:boklego współczucia z po·
woda śmierci

S.

składa

głębokle10 współczucia
łmterel

ZARZĄD

PROGRAM I
16.:JIJ
10.00 Dziennik. 15.25 NURT.
Dla młodych widzów: ttBractwo 'i.roplclell", „Zwierzyniec" oraz film z
serii „Lassie". 17.00 Dziennik. 17.30
Bodo.
Wspomnienie o Eugeniuszu
„Jut.
18.15 Rolnicze rozmowy. 18.30
progrnrn
kocham clę tyle lat" 19.0S
Dobranoc.
18.50
poetycki.
„Przed I po tournee" - Paulos Rapl!IJ.2U
tls. 19.M Dziennik telewizyjny.
Teatr telewizji - Edmond Rost.and
„Cyrano de Bergerac". 22.15 Wizyty
H. Rosnerowa. :2 31
rodzinne
Dziennik. 23.05 Melodia na dobranoc.

PROGRAM U
Liryka kontra statystyka. l"i'.łł
„cztery kobiety - Waleria, Emllia,
Marla, Stanisława". 18.10 Liryka k.on•
18.20 Jeszcze jertna
tra statystyka.
nam współczesna - program filmowy. 18.30 Liryka kontra 11taty3tyka.
18.40 „7 kobiet w rótnym wieku"
mm dokumentalny prod. polsklej.
li.OO Wiad. (Ł). 19.30 Dziennik telewizyjny. l!0.15 Liryka kontra statystyka. 20.30 ,,Tylko dla kobiet"
montat. piosenek w męskim wyko·
nanlu. 20.50 •• Jeszcze jeden soo~ób"
- komedia fllmowa prod. CSRS. ~Ul
Niespodzianka Studia 2 - tartobllwy
konteł
felieton filmowy. 21.30 Na
<Inia - melodie I piosenki.
17.35

W dniu • marca 198! roku

daliśmy

Matkę

milcslernemu Bogu

S.

RODZINA

PODZl~OWANIB

W1zy1tklm, którzy oka~ll pomoc
podczas choroby oraz ucsestntczy11 w ostatniej drodze naszej na.I·
ukocha6szeJ :tony J Mamy

S. ł P.

LEO~Dll

PŁOSZV~SKIEJ

1kładaJą

JlOLE:tANKI l KOLEDZY

1

ODDZIAŁU NEUROLOOICZ!'fł:.

TllT

oo

SZPITALA Im. dr.
JONBCHERA

P.

Przyjatlół

P.

PRZVBVSZA
s

ł

od-

naszą,

Pogrzeb odbędzie się w po:ą,e
dnia a marca 1912 roku o
godz. 13.30, na cmentarzu Mani.
Na mszę św. pogrzebowa w koś·
ciele Ojców Jezuitów ul. Slenkle·
wlc:za 80 w dniu a marca br. o
I
godz. 1J zaprasza Znajomych

BRONl·SŁAWA

MATX.I

PREZYDIUM l

t

TELEWIZJA

dzlałek

I
Pogrzeb odbędzie -'41 dnia
marca br, o godz. 13.Jł na emen·
tarzu kat.ollcklm - Doły, e nym
powiadamiają pogr,tenl w 1łębo·
kim smutku
SYN, SYNOWE I Jedyna
WNUCZKA

dr

nych narodów. 12.00 Dziennik. 12.UI
Od Bacha do Bartoka. 13.00 Kwudrans literacki. 13.lł Trzy kwaa1·a11se swingu. Ił.OO Z muzycznych na•
grań bratnich radlofonU. 14.38 Z komStaełlow.kl
M.
pozytorskiej teki:
15.00 Dziennik. 15.0S Panorama litemelomana.
racka. 15.30 Popołudnie
17.00 Dziennik. 11.05 Muzyczny temat
dnia (Ł). 17.10 Aktualnoicl dnia tL).
11.lł Komentarz z cyklu: "Realia, racje, ro:iwlązanla" - w opr. W. Ekler·
maa.
ta (Ł). 17.35 "Takty J fakty"
Hoffmann. lY.00
publ, w opr. M.
Klasycy mmykl rozrywkowej. 18.:.0
„Egipcjanin Stnuho" odc. pow. 19.0il
Dziennik. 19.05 Klasycy muzyki rozrywkowej - E. Plaff. 19.30 Wieczl>r
w fllharmonll - Koncert Ork. nadla Heskiego p. d. J. Krenza. 21 Oł
Klub Stereo. 22.SO Fakty dnia. 2~.o
Cło";',
Nocne divertimento. 23.30
instrumenty, nastroje.

MICHALfNĘ
DZIĘGLEWSKĄ

P.

ANiDRZEJCZAK

WŁADYSŁAWOWI
ORŁOWSKIEMU
wyrazy
powodu

ł

STANISŁAWA

z domu KLuczyiqsKA
uczestnik Powstania Warszaw·
sKlego - emerytowan„ dekorator
wnętrz FUmu Polskiego.
Pogrzeb odbt:dzle się w dniu
na
9 marca 1Hl r. o 1odz. Ił
cmentarzu Junlkowo w Poanalllu.
Miia św. za pokój Jej duuy odpyawlona zostanie w dniu I mar·
ca o godz. I w kołclele parafia!·
nym NaJ§wlętszego Im . .Jezus w
nr
Łodzi, przy ul. Sienkiewicza
se, o ezym zawladamlaJ11 posra·
tenl w smutku1
SIOSTRA, SIOSTRZENIEC z
:tONĄ I DZIECMI oraz POZO·
STAM RODZINO

tralneJ

UŁ

s

PROGRAM l l
1.30 Poranne

działu

JERZEMU
KMIECIASIOEMU

KOLEŻANKI

ty. Ili.OO Wlad. 111.05 Czas refleksji.
ludowe w muzyce.
Inspiracje
Dziennik wieczorny. 19.30 Melodie ze ścle:tkl dźwiękowej. 20.00 Windomoścl. 20.05 Kalejdoskop dnia. 20.ao
Komunlk~t
21.00
Koncert tyczeń.
energetyczny. 21.01 Kronika 'portowa. 21.15 Wielka dzieła, wielcy wykonawcy. 22.00 Wlad. 22.10 Milla w
Londynie - aud. 22.50 Gwiazda tygodla - Anna Jantar. 23.00 Dzienreporterów I wlad. sportowe.
nik
23.40 Jazz na dobranoc.
18.30
19.00

Wlcepresesowl ł.6dzt(lego Od·
Towarzystwa Kultury Tea·

doe. dr

kierownikowi Katedry Areheolog!l

Pogrzeb odbędzie się dnia I marca br, • codz. 14.30 na cmen·
tarzu pr:ay ul. Szczecińskiej.
w głębokim smutku1
Pozo1taJą

11„,,.rwoneBrygady"
wezwane do
zaw1•eszen1•a broni

CECYLIA
WROBLEWSKA-

WITOLDA
IWASZKIEWICZA

składaJą1

BRATA

PONIEDZIAŁEK, I

SOKOŁOWSKA

RODZICOM EWY
wyrazy serdecznego współczucia
z

(PAP)

S.

Mf;ŻA

mego

szlachetny l prawy człowiek, o
wielkim sercu. nieoceniony pracownik l najlepsza koletanka

KRYSTYN1·E
JURCZAKOWSKIEJ

Ameryki - deleaacja h.by Reprezentantów Konaresu USA".
Na podkrakOWllkiim lom.iaku w
Bailieach amerykańak.ich ICQKi udających sią do Wiednia Poief(llali
pra:edstaiwiclele Md<nisteratwa Spraw
Zagranicznych oraz władz Krakowa. Obecny był ambasador USA
w Polsce - Franoia R. Meehao.
w~ w n•Podsumawuj1tc
członelk delegacj.l szym kraju
Arlen Erda~ powiedzial dzieanikarz01WJ PAP: Zorientowaliśmy s:Q.
jak wjeJe czynników WJ>łYWa na
trudną i skomplikowaną sytuacje
Polsk.i. Mamy nadzieję, :!e norma&acja tej sytuacJl przyn·ies!e tsk:!e poprawę bistorycznle dobrych
stosunków między naszymi krajami. To właśnie chcemy przekazać
naszym k<11etom w Koniresie,

ani skład, jednakte
NASA przychylają 1lę
te chmura jest pochodzenia wulkanicznego, Kłopot polega jedynie na tym, te uczonym nic
nie wiadomo o wybuchu wulkanu,
który byłby dostatecznie silny aby 1 wysiać w górne warstwy atmosfery
taką Ilość popiołów l gazów.
Chmurę po raz pierwszy zauwatyll uczenl japońsey Il później naukoThomas Defloor
wiec amerykański
z Obserwatorium Geofizycznego na
Hawajach. Twierdzi. on, te chmura
rna ok. 3 km długości a jej azerokMć jest zmienna.
pochodzen!.e

specjaliści z
do poglądu,

EWA Zl1Elli\ISKA
DrosteJ Koletance

taEdO::rd w~i:;:m;::azałwaW::n~~!~
Wln"Ollło niebezpieczeństwo wykorzystania dostaw tywnoścl 'ako narzędzla presji politycznej. w rwlłłzku
z tym wezwał do opracowania nowego łwiatowego porzłłdkU w dz!edrlnle zaopatrzenia w t.ywnołć, który powdnlen opierać •lę na równo·
prawnych I korzystnych dla wuystkich krajów stosunkach handlowych
cen ar•"lrulów
oraz na ltablL!zac"
·~
~
tywnośclowych.

koaztuJ• teru "'· ,:,
ednkostatean j Il by kół i
Il w n~cf:' osie~ch :i:U.ntowych _ to dówne tematy ob_
wlonej dyskusji, jaka toczyła sie lllłŁ\J
'Przedwczoraj podc:zu pierwneio
w tym roku poaiedsenia Koml.sjd
N.-1. Oiwiatty i Wychowania
Rady Narodowej Miasta Łodzi.
Odbyło sie ono w Szkole Pod.stawoweJ nr 198 na o.sledlu Widze-wWschód. a p0święoone było obecnym problemom fiunkcjanowa111fa
w
Podsta!WO'Wego
szkolnictwa
~erech członków ten-orystycza.domeracji łódzkiej.
ne-go ugrupowania „Czerwone Brv·
Obrady J>Oi>rzedzllo zwledzamile irady", aresztowanyeh w zwią21u1
szikoly. Jest to oddazny do użytku a uprowadzeniem amerykańsltiot11t
pned trzema laty duży obiekt, renerała NATO .Jamesa Lee Dol•kcYJtle, &łara, wawało swych Itomilitonóow,
s111le
43
zarwi~alllCY
Zgodnie z i>lanem, miał on P<>- by zrezyirnowall z dalszego promieścić 11!10 dzieci. Dziś do szkoły wadzenia walki zbrojne.I. Ja.k J>Otej, mimo te nie wybud.owaoo d<>- informowały w sobotę władze wicaudiowieual.nej, zielllne w Rzymie, sześoiostroaico
sali
tychczu
dw6ch sal 1timnastycznych i ba· wy dokument l)OdpisaJ·i: Antonio
senu. uczęszcza 1927 dzieci w wie- Savasta, Giovanni Oiucd. Emanu•
ku szkolnym i 210 PTzedsdcola- ella Frascella i Emilia Libera.
J>Ojmam
zostali
szlkol.nYtll
Wymieind.enli.
rokuwzrośnie
przyszłym
ków. Wuczniów
jeszcze
lkzba
0
1 jeszcze jednym czło.nk:em
około 360. Ten kombinalt oświato· Ozer11ronych
B.tJriad, przez anewY. będący owocem modnej w po1>0.Llo.ll
cjalny oddział Włoskiej
uwalniania iren. Doit~an- podczas akcji
siedemdziesiątych
łowie lat pom!dol
więc przeszło
toma•nli,
slera 28 atycaiia br.
dwa ra~y więcej uczniów, ni:! plaI kobłe4,
Proces 16 mę:tczyzat
nowano. Jest to konieczmość wynł- oskartooych o udział w oorwaulu
kajaca z drastyczneito braku szkół gen•ała. rozpocznie alit 8 bm. w
w otledlu Widzew-Wschód.
We'rO!Dle.
Podobne problemy, spowOOO!Wane
O'PÓŹnie.niem lnwe.stye)i oświa.towych w .słosun·ku do budownict~a
mieszkaniowego, występują taatze
w in·nYch osiedlach. (Retki:nia, Radoitoszcz, Chojn,Y-Zatone) oraz w
Ozot'lrowie. Aleksandrowie. Zgierzu
i Pa.blanicach. Radni podkreślali
DOtrzebę priOł'ytetowego traktowania budo.wy akół w 'OOW8ta•Jacych
W końcu bł'. wchodq w tycM w
obecnie W. Bryanll przepisy, nakazuj11c• Ił•
Wystę'l)ujllce
osiedlach.
we
pasów bupleczeńltWa
przeclażenie .szkół osiedlowych u- tywanle
podTótach samochodowszystldch
niemożllwia prawidławłl oracę dy- wych. Pasy musz11 zaplna4 kierowca
daktyczno-wychowa.wczia.
na przednim sledze•
orac pasażer
niu.
Spośród dyskutowanych problezwolnienie s tego Obowlłłzlw będa
uprawnione do
wydawać wyłącznie
m6w ŻY'Wlenia w stołów1tach sz.kol- tego
IO
kemtsje lekarskie I będ11
nych. odnotujmy IJ)fawQ 'J)Odwyi- wyj11tkl, usprawledllwlone powat.nyWładze
medycznymi.
względami
mi
Srednia
szonych opłat za obiady.
brytyjskie są zdania, te liczba zwolcena obiadu w szkole l)Odstawowej nionych nie przekroczy 1 tys. wszymusieli zaplna4
wyinosi obecnie 35 zł. Na wniosek scy pozostali będłł
pasy, pod rygorem wysokich grzyradnych. kurator oświaty i wy- Wllen za zaniedbanie tego obowiązku.
chowania zobow:azał s!e ustalić

szynitońsk:ich uważa się, że l(ł6w

spotkań jest próba
nymi celem
wysondowania stanowiska adminiwaszyngtońS'k:eJ i tutejstracji
szych kół 1>0litycznych w ~praw~e
współpracy gospodarczej i diafogu
politycznego Wschód - Zachód. Rówmi.nlstet' będzie
nocześnie boński
i l)l'Opagosię starał tnasadn!ać
rządu,
swojego
wać 1tanowdsko
który przeclwstaiwia sią naciskom
Waszyingtonu w sprawie ograllii diafogu z
współpracy
czen~a
ZSRR, Polską I imlymi państwa
mi socjalistycznymi.
Podobna - jak twterozi .Jilł w
stolicy USA - będzie temaiYka
zapowie<Wianej dość nieBPOCkzlewanie na koniec tygodnia roboczej
w.!zyty prezydenta Franc}!. Fr81!1·
coia Mitter-randa, w Waszynl(to.n•ie.
dz!eń,
W1izyta ma trwać Jeden
choć nie wyklucza się, te zostanie
nieco przedłużona. Rozmowy Reagan - Mitterrand mają się konceatTować wokół problemów ellro'Pelskich i bliskowschodnich.

T ajem·nicza chmura

w dniu

Dyrektor 1en1Talny orpnlzac~ d/1
wyt.ywlenla I rolnlcłWa ONZ ( AO>.
saouma, 1tanowczo .....tępił
Edouard
politykę wci,ganla rosw1jajłłcyfii. się
krajów w Wł'klg zbrojeń. Przem1wtakolokjłłC na międzynarodowym
Wium poświęconym problemowi łlnansowanla rolnictwa\ dyrektor ge~r-8n~Y cii.:o~~=~:uj:Y:~::
podarkę rozwtjaj,cych się krajów,
które mogłyby przeznaczyć te •rodkl
na rozw14zanle swych palłłcycb problemów.

t

NA WYSOKOSCI 16 -

Amerykańskiej Agencji
Rzecznik
d/s Aeronautyki l Przestrzeni Kosmicznej (NASA) oświadczył w niedzielę, te samolot wywiadowczy typu U-2 dokonał w sobotę trzykrotnego przelotu przez wnętrze tajemniczej chmury krątącej wokół Zie/
ml na wysokości od 141 do 20 km
Podczas tych przelotów dokonanych
odpowlednlO' na wysokościach 16.600.
18.SOO I 20.000 metrów załoga samolotu pobrała próbki chmury.
jest niewiTo dziwne zjawisko
doczne gołym okiem l dlatego trudno dokładnie określić wysokość Jego orbity. Dotychczas wiadomo jedynie, te chmura krąty wokół Ziemi od ml~ląca. Nieznane Jest jej

li

Wizytę

rozmów wWaszvnutonie

dzie w Waszyngto•nie wypełnio.nv
ważnymi rozmowami i sJ>Ot'kaniami dyplomatyczn:vmd dównie mię
dzy kierownictwem administracii
1
przyWódcami
republikańskiej,
przedst11JWiclelami państw Euro'PY
te - jak
zachodniej. Rozmowy
Wa.szyngton!e twlierdzi się w
nasilających się
będą przejawem
zakonsultacji USA - Europa
atosu111k6w
tema.t
na
chodnia
Zachód.
Wschód Rorz.mowy otworzy robocza wizyta ministra spraw za~ranicznych
RFN. Hansa-:Dietricha Genschera.
któq pr.zybyWa do Waszyngtonu
w medzielę, a w poniedziałek i
we wtorek będzie 'Prowadzić roz·
mowy w Białym Domu, w de'Pllrtamencle stanu i w innyeh resortach.
Genscher ma równie:! odby~ kilz przedstawicielami
ka spoi.kań
partt1i politycznych i
Kongresu,
wlelkdego biznesu.
waW kołach obserwatorów

~~.1=~~~:1::bl:'°iiJ!: ~~~~ o:,ia~.

Amerykan'SC·Y koDgresmam·
, li ·
w poIsce
zakonczy

o pracowniprojektowanej
l zopaństwowych
urzędów ustawy
kach
stanie przedło:!ony Sejmowi PRL
wraz z projektem tej ustawy.
Rząd podjął równieł uchwrJi:
zmiany w systemie
wprowadzającą
infąrmatyzacji planowania centralnego oraz uchwalę w sprawie prowadzenia badań polarnych w latach 1982-85,
Rada Ministrów powołała w skład
Prezydium Rządu Zenona Komendera - ministra handlu wewnępodkreślając w
trznego 1 !,\sług,
ten sposób społeczną rangę probl~maty.kl rynku i zaopaltnenia Ludnośd or111 ich znaczenie w pracach
rządu.
W trakde omawiania aktualnej
społeczno-gospodarczej
aytuacji
kraju prezes Rady Ministrów wyz inicjatywą opracowania
stąpił
kompleksowego programu odbudowy zniszczonego powodzią Rsdzlwia (przedmieście Płocka) 1 okolicznych wsl, regulacji Wisły w

Trzaao·

Płocka

oraz ochron1 Ikarre,onie
py płockiej. Podkreślll td patrzebę skoordynowania działań na
rzecz pomocy rolnikom dotkniętym
klęską powodzi oraz rekult:ywacji
obszarów zalanych wodą. Zwrócił
przy t ym uwagę na I odny naj •
wy:tszego uznania spontaniczny i
powszechny odruch społeczeństwa
w niesieniu pomocy powodzianom
oraz sprawną i ofiarną akcją oddziałów wojskowych, a takte miOl'az Inlkjd, straży pożarnej
Dz.ięki ich wysilsłużb.
nych
ewakuaprzeprawadzomo
kom
c.ję około 15 tys. oaób i części ich
dobytku. Nie było przy tym ani
jeąnej ofiary ludzkiej.
Prezes Rady Ministrów zar~dzlł powołanie międzyresortowego
zespołu, który w najbll:tszym czasie przygotuje odpowiednią uchwałę ! ustali niezbędne do jej realizacji
środki. Prezes Rady Ministrow poparł te:t ideę powołania obywatel·
skiego komitetu odbudowy Radziwla i ochrony skarpy w Płocku
oraz regulacji Wisły.

społeczeństwa.

W kolejnym punkcie Rada Ministrów aprobowała projekt nowelizacji ustawy z 8 czerwca 19'i2 r.
o wykonywaniu i organizacji rzemiosła. Proponowane sformułowa
nia ustawowe potwierdzają „trwałość rzemiosła jako składnika 10Nowe
gospodarki".
cjalistycznej
rozwią:i:ania zmierzają do podnoszenia rangi l godności zawodu rzezapewnienie
przez
mieślniczego

z

jednakowych I innymi
jednostkami drobnej wytwórczości
warunków działania. Projekt nowelizacji zawiera też gwarancje pełnej samodzielności i samorządnośd
organizacji rzemieślniczych.
Z m iany w us' t awi e sprzyj a„ b ędą zwiększeniu zdolności produkrzemiosła,
cyjnych i usługowych
zwłaszcza zaspokajającego codzlenne potrzeby ludności.
znowelizowana
Równocześnie
ustawa, bardziej precyzyjnie niż
dotychczas, będzie określała odp;iwiedzialność rzemieślnika za nierzetetne l niezgodne z prawein
prowadzenie warsztatu.
projekt
Następnie rozpatrzono
ustawy o Radzie Ministrów. Dopozycję tego naczelnego
tychczas
zarządzającego organu adminislrncjl państwowej określa Konstytucja PRL oraz uchwala RM nr 113 z
30 czerwca 1969 r.
Rada Ministrów przyjęła te:t projekt rozporządzenia w sprawie aplikacji, podnoszenia kwalifikacji zawo do wyc h oraz ocen k walifikacy j państwowych.
urzędników
nych
Jest ono aktem wykonawczym do
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KOBIET

Wkwiatach i na lodku
Kw,ia.ty dla żony, kwiaty dla
mamy, kwia~y dla babci„. 8 marca jest już tradycyjnie tym dniem,
w którym przedstawiciele brzydkiej części społeczeństwa usiłują
nadrobić swe nietakty, oopełnio:ne
w stosunku do pań w oiągu całe.Ko roku.
Na.lwłaściwszą formą
oddania szacunku kobiede jest
wręczenie
jej bukietu k.wiatÓ<W,
chociaż„. Kto wie, czy nasze panie
bard.z.ie.I by s:e nie zadowoliły parą
rajstop czy szamponem do włosów.
Cóż, o to jest bardzo trudno, a
tymm:asem jak sie zdążyliśmy zorientować, kwiatów w tym roku
zabraknąć nie oowinno.
Zgodnie z informacjami uzyskanymi od lderowniczki działu Kontraktacji i Obrotu Kwiatami WSOP
Stanisła.wy Majchrowicz, spół
dzielczy handel Jest w tym roku
dobrze przygotowany do tego św:e
ła. W ciągu ubiel!łe.i soboty i niecWieli ora11; na d!:iś zl!'I'omadzono

ZWIĄZEK

20 tys. g>oź<lzików, 20 tys. asparagus&w, 6 tys. żcnkiLi, 4 tys. frezii, 10 tys. tulipanów. Innych kw:atów ma być nfoco mniej - np.
tylko ok. 500 sztuk gerber, 200 a111turium. W sumie wysłano w sobotę do usp-0łeczn ic111ego handlu 30
tys. kwiat&w, w niedziele - 10 tys„
a dz.iś przewiduje s'.ę sprzedaż et.I<.
30 tys, Dzisia i też o l!odzinę czyli
do 18 prze<iłużona zJsta.nie praca
dziewięciu kwiaciarn! WSOP.
Zn~cznie więcej kw~atów powinno być w sprzedaży w placówkach prywatnych. Przypuszcza1nie
w cillS(u tych trzech dni sprztda
s:ę tam ok. 1i50 tys. kwlatbw.
WSS „Spcłem" zapowiadało też
na dzień dzisiejszy znacznie więk
sze niż normalnie dostawy skxiyczy
i wina gronowego. W sumie więc
tel!oroczny Dz!eń K{lbiet zap-owiada się w kwiatach i na srodko.

I możHwoścl

PKS

razie

wszystko co

b11ło

możliwe,

no·

wego rozkładu. jazdy kursy: Tomaszów Maz. Łódz Ustka
(sezonowy) oraz Piotrków - Lub!łn.
Łodzian;!e
tają, kiedy

zaś

Przeciwko nieuzasadnionvm PDdWvżkOm Cen

Ostatnio władze miasta przydzielily Związkowi Obrony Konsumentów własny lokal przy ul.
Piotrkowsklei 104 (obok Ośrodka
Informacji), Codziennie w 1todz.
od 16--18 odbywają się tam dy-

źury członków zarządu. Zgłaszać
można wszystkie informacje, protesty i zażalenia związane i. wyżej wspomnianym pr~ramem diJia-

W naszej gazecie, wsp6łdziałająlania ZOK (również telefonicznie
pod tel. 393-60).
cej stale z ZOK infocmować bęPo
telefonicznym
spotkaniu dziemy Czytelników o rezultatach
przedstawicieli ZOK przy telefonie interwencji i innych działań peusłul!owym „Dziennika Łódrkdego" deill1<1Wanych w
imieniu konsumentów.
ujawniło się m. in. zjawisko o
(M. K~.)
"""""""'- ~~ . ..,~:=-=~dość oowszechnym charakterze dosprzedaży
zeszłoroczne.I
p0
wyższych
cenach.

produkcji
Ceny te p0winny być · budowane
wg kształtowania się kalkulac.i'.
kosztowej i nie mo:żina dopuszczać
w podobnych sprawach do dopisywania do ceny różnych dowolnvch składników.
Związek
Obrony Konsumentów
oo nagromadzeniu informacji o podobnvch sprawach (dotyczy to np.
radioodbiorn!k6w z sierpnia 1981 r„
mebli Itp.) wystąpi do producentów
o zwrot nadpłaty klientom lub
Zl!odnie ze swym statutem o przekazanie niesłus'Lnych zysków na
rzecz rozwoju organizacji ko.nsumenckiej.
Z tym wiąże s:e prośba o bieżące kontaktowanie się z zarządem
ZOK w czasie dyżurów, l!dYż trwa
obecnie okres wyjątkowo częstego
svl!naliwwania
nieprawidłowości,
które nie oowinny uchodzić uwadze czynników kontroli urzędowej
i sPOłecżnej.

odpoiwiedzialnością

Towarowy -

ograniczo111ą

- stałe zwięk
sza ilość swoich sklepów. W Łoda:i
funkcjonuje Już 10 placówek hlllildlowych w sie.oi ROT. W drugiej
POłowie marca plainowane jest otwarcie nowel!o sklepu przy ul. P.
Skargi 12 (w dawnym lokalu Sp.
Rzemieślniczej „Drewno"), a jeszcze w tym kwartale powi.nie111 być
uruchom:ony sklep RDT przv ul.
Przęd:i:alniainei. w dużym pa.wilonie
przy zbiei:?u z ul. Ozorkowską.
Oba &klepy będą wielobTamfowe.
W ub. roklU placówki RDT za-

notowały obroty w wysc.kości 31
zł. SPQdziewa.no si~ wprawwyższego utargu, ale i tak

mln
dzie

e Rencistka w zmowie z "Jubilerf:m" • Fal5ZY"'Y filantrop
• Skradzione matcrialy ·- na pryw1tnej budowie

Plon antyspekulacyjnej akcji
ubiegły

czwartek i piątek
funkcjonariusze
Komendy
Wojewódzkiei MO przeprowadzili kolejną aokcje przeciwko spekulantom. Działaniami
objęto teren całel!o woiewództwa:
Kontrolowan<J niektóre placówki
handlowe, a także poszukiwano
domowych magazvnów towarów,
na podstawie syl!nał&w przekazywanych milicji przez społeczeń
stwo.
Na taki domowy skład na<trafiono w mieszkaniu rencistki Wandy S. przy ul. 22 Lipca. Pa.ni
ta podczas kilku zagranicznych
wojaży
POZnała
i zaprzyjaźniła
się z pracownicą iednel!o z łódz
kich sklepów „Jubilera". Swoją
'Przyjaźń urozmaiciła nielegalnymi
transakcjami. Rencistka skut:><>Wała
hurtem artykuły iubi~erskie i magazynowała Je w swoim mieszkaniu.

W

zbrojen!owei wykorzystyWa.nej do
układan:a stropów. Materiały t e
nielel!alną dr~ą dostały si1t tam,
skradzione z Lódzkiel!o Przedsię
biorstwa Budownictwa. Przemysło
wego nr 1.

WA:tNll TllLEl'ONT

li

111-12. • · •
P- 6 otowle eleplownlcz.a
151·11

Pocotowle dro111wei
„Polmozbyt"
!'og~&owle energetyeaae1
ReJoo l.&dt 1'61noe SH·lt.
nejOn t.6dt Poludnle
33ł·ll
Rejon Pablanlu
:n"
Rejon Zgierz
lS-3ł · d
Rejon ołwletleala ullo
881 14
115.35
Po1otowle car.owe
Pogotowie MO
Po1otow1e Ratunkowe
Pomoc drnaowa PZMot.

„.„

wuch). Ten deputat musi wystarna potrzeb11 4 województw.
- Najgorzej jest jednak z ogumieniem - dodał dyr. L. Kukułka.
- W tej dziedzinie dostawy stanowiq zaledwie 40 proc. potrzeb
i nie widać perspektyw11 poprawy
IT, 19
it1tuu.cji. Kilkadziesiąt autobusów
11-11.11. m.n
POLESIE
- „Ojciec święty .Tan
„stoi na l:cłkach". W niektórych
strat Potarna
18, Gl-11
Paweł 11 w ?olsce" pol. b.o.
przypadkach musimy wprowadzać
godz. 17, 18.30
korekt11 tras ze względu na fatal-1 rELEFON ZAUFANIA
m.n
· d ó
•
eiynny w 1och. 111-ł rano. W
nu stan naw łerze h m r g 7i.szczq•
dni wolne od pr11cy ealą aobę. ·
Al'TEKI
cu cponu (np. linia do Zelowa, czy
Dla kobiet a elątą problemową
planowane skrócenie trasu I Łodzi ł< 140·33 - el:ynny w godz ti-tt
Mickiewicza 20, Piotrkowska ST.
do Tuszyna).
~
tylko
w
dni
pow1zedntt.
OllmplJska aa,
Nlclarnlana 15.

„.,

Nie uległa widocz.n~j popra.wde
sytuac.la z. akumulatorami. Nadal
też ledwie starcza zapasów olejów
silnikowych, których Jakość na
domiar złego bał'dzo się popsuła.
Paliwa staTcza, ale trzeba oozczędizać. Nie jest to zbyt optymistyczna pe:-spektywa przed zb1iżaJ~cymi sie wyjMdami weekendowymi,
urloPami i koloniami
(sk)

~.--~~"""""""

r=·-•

pa111;uje opin;a, iż 1i'klepv z w)'1:obami .rzemieś1nik&w są obecnie
jednymi z nailep-iei zaopatrzc111ych.
- Nie zddalłśmu uruchomić w
porę wszustkich naszuch placówek
- wwiedz.iał nam dyrdttor RDTm~r Krystyna Kuzan. Wiele

mówi się ostatnio o deflcucie towarów na rynku. Rzemieślnicy
mimo znaczn11ch kłopotów z surowcami dostarczajq _ nam sporo
swoich wyrobów. Nie będ:::iemy
ukrywać, że w Tiielttór11ch branżach stanowim11 już pawnq konkurencję dla handlu uspdec:::nionego.

~
~~

1I

Dąbrowaklego

TEATKT

~

Pabianice
Armil Czerwonej 1, Konstantvn6w - Sado·
wa 10. Ozorków - pl Arml!
Czerwonej 11. Głowno ł.o ·
wicka 38, Aleksandr6w - Koś
ciuszki 10.

MUZEA

HISTOR.n
~UCHU
REWOLU.
t:\'JNEGO fGdafl.IU
ti>
godz. 11-lT
l'ULSIUEJ
WOJBKOWBł · 111.U:t

DTZURT SZPITAi.i

~ i~t,::;~:e:··::::::""

I
I

Chtrurgb ogólna
Bałuty:
Szpital Im MarchleW'lkle11,o
codziennie. dl1 Przvchodnl Re1o·
nowych nr 4, • e. 9 10, Z11,ter1 ,
ul. Duh6b 11. Szpital Kllnicznv
Im
Blłtlkkle110
cod tlen
nle dla Pl'tvrhodnl
Retonnwe ;
n.r ł, Szollal Im. Sklodow'iklf'J
Curte - eodilennte dla Przy,
chodni Re1onowvch nr t, 2. 3, 5.
Zgierz ul. Pa rzecrewska 35. S7pl
tal lm. Marchtpw•klel!n - c~·
dztennle - 7.11,IE'rz. ul Dubob ;'!
mtawto I emlna 'l'11,terz. Ororkbw

zoo - eodzl:nn:e •od codL I
16 80 lkasa <io IS)
PALMIARNIA
codziennie
(oprOc2 ponledzlałkOw) od god:r.
11 do 18
KINA

Ąlek-.n rlo ńw

- „Przemlnęln a w1a.
trem"' USA od lal Ił codz 10.

HAł.l'YK

1',i.i

14

'"

IWANOWO - 1,Mllojć cl wazy.
stko wybarzy• poi. od lat li
~ godz. l O, 12, lł, 19, li
„ . • "'
.I' 11wsc c1 wa~ystko
Wv „ 1 : . V
poi od lat 12 god&.
- A ceny?
IO 12 1$ H 30 Ił li li
- Ceny wyrobów rzemte~lniczych li PRZEDWIOSNIB
- „Old Surehand" RFN-juC. b.o. lodZ. JO,
wzrosły przeciętnie o 50 proc, W 11
naszych sklepach można już co- ~ 12, lł. 18, li
WŁOKNIARZ Mazyeznl Idole
raz c?ę~ciej spotkać art11ku!11 tań·
mlodzleży1
„Narodziny gwlH·
•ze, niż 11cdobne w handlu u1:;>0dy" USA od lat li godz. UO.
u.n, 1u1, 11.ts. 1ua.
!e'ezn!011y:n. Prz11kladem niech btWOLNOAC - llenneJa 9 pnys0o
dą niektóre akcesoria c!la zmotoda na ekranie - seam samTl/?OWanych, Nasi dostawcy wiedzq,
knlęty
godz. I, „Port lotni•
czy
77" USA
od lat
li
że ceny nte mogq buc! przesadnte
godz. 12, tł 18, 11
wusokie. Wyrobu zbyt drogie przuJWISI.A - „Koronczarka" aew.•
fr.-RFN
od lat li, lodL 10,
muJemu wulaczn~e w komis. Jednocześnie
lę jakości

Ostatnia

stale rozszerzamv kontrotowaTów.
l!ieł<la

wyrobów rzemieślniczych wykazała. -iż indywiduałni producenci cora!Z barddej
liczą się na rynku.
Ofertę ra:emieślników wykupiono niemal w
całości. Zatem ambicje RDT poparte prężnym działa·niem i .ata·
łYmi
kontaktami z pryWatnymi
wytwórcami mogą aie spełnić, A
trochę konkurencji w naszym handlu na pewno nie zaszikodzL
(sk)

~

~

Pe•1el'?t'W

nń--n >

- SzpltRl Im. Jonschera CMlllo·
nowa 14): Polesie - Szpital Im
Pirogowa (W61czgflska 195): Srod·
mieście
S~pltlłl
Im. Sonen·
berga (Pieniny 30); Widzew Szi>ltal Im. Pasteura (Wlgm·y 19)
Cblrurl(la urnzowa - ~~i>ltal Im
Sonenberga (Pieniny 30)
Neurochtrur11,la
szoltal lm
Kopernika (Pabianicka 62),
Larvn~olollla

sz.plfal

Im.

PirOltnwa <Wólczańska 195)
Im
Okulistyka
Szpltal
Jonschera (Ml!lonowa 14).
ehlrurda I la.rvneolol[la dzle
c\ęca Instytut Pediatrii (Spor·
na 181'0)
Chlrursi1•
•zeu~knwo - twarzow11
- Szpital Im. Barlickiego (Kop.
ctft1kleco 12).
Tolnv'kolo11ta - Instrtut 'Medycyny Pracy (Teresy 8).
Wenel'olo1tla
Przychod·1la
12, 1$, 17, 11
Dermo1n1051k1n• t7 •·k• t'li 41)
ZACHĘTA ·· „Gllna C&J laJdalC" ·
fr. od lat 18, godz. I, U, lł,

I

15, 17 11

STUDIO - „Mllość w denczu"
fr. od la\ 15, godz. 15, 11, Uł
STYLOWT - „Nie za:r:nass •pokoju" pol od lat 11 godz. IS;
Fenomen - kobieta:
„ Wlern•
tona" fr . od lat li godz. lT, 19
DKM - „Dro&l papa" Wł. od lat
18 godz. n. 19
OKA - „strachJ" pot. od lat tl
godz. ~ . 30, 11, lJ, 15, 17; DKF
godz. t9.30
GDYNIA - KinQ non-stop od
godz. 10-21: „Dubler" fr. od lat

I

li

HALKA - „Colargol l eudowna
wallzka" pol b.o. lod&. tuoi

tunkach.
Do Komendy Wojewódekiej MO
w Łod:zi niemal Jednocześnie dotarły syitnały o tego rodzaju usankc.ion<YWanych zakupach w •• Polmosie" I o pokątnym handelku alkohclem, iak>im trudnili aię w rół
nYch mielscach i ounktach miasta
pryWatni restaUTatorzy,
Funkcjonuiusze KW MO przy
współudziale inspektorów z Okrę
gowel{o Zarządu Dochodów f'ań
stwa i Kontroli Fimansowej oodJę11 szeroko zaikrolone działania kon·
trolne. Zaczęto od źródła w
„Polmosie". W końcu stycznia
sPrawdzono tam ilości rozdysp000wanego alkoholu, przestudiowano
rachunki I listy kupujących . Kontrola ooewolila też ustalić. kto I
czym w:vwozlł zakupiony M'ZY ul.
Kopcińskiego alkohol. Okazało się,
iż tylk,o podczas trwania
stanu
woję-nnego, a wl~ od 13 J(rudnla
ub. roku, „Polmos" sprzedał POSiadaczom specialnych zezwoleń alkohol wartości nonad 25 milionów
złotych. Wśród tych kllentbw Drze·
wa:!:ali właściciele prvwatnych zakład6w irastronom!cznvch. a!e zaopatrvwałv się także inne lnsty·
tucie. nrzedsieb:orstwa organdrzaćJe
soołeczne i młodzieżowe.
Rozpoczął slę drugi eta-p akcji
obeimuiący prywatne restauracje
i bary. z których butelkowy trop
prowadził do mieszkań i rótnycb
utajnionych lokali ich właścicieli,
W'SP6lni'k6w właścicieli 1 &najomych uwych wsp61n!ków.

Płockie
Przedsięb iorstwo
Robót
Mostowych Oddział w Lodzi w paź
dzierniku ub. roku rozpoczęło pracę orzv budowie wiaduktu ko·leiowel!o orzv Dworcu Kaliskiin. Jest
to oierwszv etap robót związa
nych z rozbudową węzła komunikacvinel!o. którv w orzvszłości połącz v al. 1VTirkiewi<"Za z Retkinią
i zlikwictn 'P w~skii> l"ardło l;cmunikacv ine w re:oni" Dworca KaliskiP"n Kc1i ·-~ o.i<! t\ltai aktualnie lJierwsze ora rP ziemne, a w
n a ibliiszvch dniach przvstą.pi się
do budowv dźwil!arów mostowych
or1n dróg doiard'lWVch i odwo(in ien ia te-renu KierownL1tiem budowy jest Urszula Draus.
<wach)

89, Lutomierska 148

• • •

nieczynne

rytusowel!o (przy ul.

Budowa
wiaduktu

MA.JA - „Dziewczęta z Nowolipek" po!. od lat 12, godz.

STOKI - „Błękitny ptak" radz ..
-USA b.o. godz. 18; „Godziny
mlłotlcl" szwedz.-norw. od lat
l i god:r:. 18
SWIT - „Błękitna płetwa" austr
b.o. god:r:. tS, 11; „Tabor wędru
je do n leba" radz, od lat IS
godz. 19
TATRY - „Jenny I Toby wU6d
dzlldch z.wlerząt" USA b.o. godz IS; .,Panie proszą" bułg .
Od lat IS godz. 19
ENERGETYK - nieczynne
PIONIER - nieczynne
REKORD - „Awantura o Bas~"
Pol. b.o. itodz. 15.30; „We wła ·
dzy ojca" wl od lat 11 Codz

Łódzkich ~ładbw Przem)'3łu SpiKopcińskiego),
przedłofyć odnośny, oplec.zętowany
dokument i wywieźć kilkanaście
skTzynek WY11ełnlonycb butelkami
z „woda ognistll" w róż.nych aa-

Zmiana
repertuaru

18, 18

18, godz. 17. 19
POKO.J - „Cudowny kwiat" radz.
b.o. godz. IS; „King-Kong" USA
od lat 12 godz, !UO, 18.45
ROMA - „Coma" USA od lat
11, godz. 10, 12.15, lł.30, 18.45,

lnformacJa PKO
m.a
Informacja o ustucaeb
3111· li
Informacje l'KS'
Dworter CeotralnJ
Dwor•ec POln""ay
1ntumacJa telefonlcana
Komenda Wn .f ea·Ad•ka MO

cz11ć

HOT konkurent dla handlowców?

Rzemieślniczy Dom
spółka
handlowa z

Ił,

15, „Bez skruoul6w" fr. od lat

0

chociaż 11lanujemy włączyć do

tł,

18

1

Z chwila cofnięcia ograniczeń w ooruszllliliu się Po kraju, wu-osła
liczba podJ:"(>Żl!lych na 'dworcach kolejowych i PKS. Już w pierwszych
dnfach marca przy kasach ustawiały . się sJ)Oł'e kolejki spragnionych
oodiróży łodzian. Wielu odłożyło wyjazdy do krewnych i znajomych
na pierwszy weekend.
- Nie można na razie łiczyc! na ne kłopoty z połączeniami kolejoprzywrócenie linii dalekobieżnych wymi, a daw·ndej autobusy do Kry- powiedział nam z-ca dyrdttora nicy czy Kud<YWY miały zaws:z:e
Przedsiębiorstwa PKS w Łodu komplet pasażerów.
Lech Kukułka. - Musi nam starBrak decyzji w spra·w .ie uruchoczyć pojazdów na dowozu do µTa- m:Elilia
połączeń
dalekobieżnych
cy i do szkół. Zgodnie z rozkła iest z jednej strony wynikiem odem jeżdżq prawie wszyztkte au- l!ra.niczeń centralnych, a z ck ugiej
tobusu na trasacll lolcalnych, a tak- zaś kłoootów łód<Zki.ej PKS. Braże na liniach średniodystansowych kuje bowiem autobusów. Na podo 150 km. W końcu lutego trzebne 174 wozu Łódź otrz11mać
uruchomtli§m11 linię do Radomia ma t11lko 150 „Autosanów" ł „Jelł dwa pcłączenia do Konina. To na cz11-Berlietów" (tzw. międz11mtasto

coraz czQśoiel py;r;nowu wyruszą autobusy do Kudowy, Kryn.!cy, Lublina, Kieb i P®nania. W!adcmo, że
(ms) w tych kierunkach mamy IJ{l'Waż-

tyczące

godz. IO,

MlJZA - „Córka kr6la wszech·
m6rz"
czea.
b.o. godz. 18,
„Omen" ana. od lat 18 godz.

•

OBRONY KONSUMENTĆ''V

ZWIĄZEK
OBRONY KONSUMENTóW w Łodzi oowstał w roku ubiegłym lako trzecia tego tyvu regionalna orl!anizaA:ja społecz
na w kraju. Przy OTgart•l zacji, w
skład której
wchod.zi wielu fachowców i specjal~tów poszczególnych branz podjęła pracę komiaia interwencyjna ogólna oraz
grupa ekspertów w zakresie prodtllkcii włóldenniczej. Celem działaczy łódzkiego ZOK Jest strzeże
nie interesów klientów w zakresie
jakości wszvstkicb sprzedawanych
na naszym rynku artykułów. solidności obsługi, kalkulacji cenowej, oob!erania należności zgodnie
z obowiązującymi cenn.ikami, ostrzega.nie klientów przed nabyWaniem artykułów, które nie J)O'WinnY były znaleźć się w obrocie towarowym,

„Parszywa dwunutka" USA od
lat li godz. 11.łl, 18.10
Ml.ODA GWARDIA - „Oorąc:r:ka
IObotnleJ nocy" USA od lat 15

WOJEW()07.KA STAt' .IA
POGOTOWIA RATtJNKOWEGO

t.ódt, ul SlenklPWleza

1G'f

tel 19

od0LNOł.0DZIU
PU~ST INFORMACYJNY

dotyczacY
praey
placówek
stutby zdrowia - czynny rałi.
dobe we wuntlde dni tygodnia
tel. 1115·11

· Na oiarwszy ogień peszedł barbistro l)l"ZY Łódzkiej EskadJ:!e. Jeito właśdcielka Mirosława W. wraz
ze swym wsp6lnikiem - Tadeu·
azem M~ od listopada ub. roku do
29 atycznia br„ zakupiła w „Polmosie" około 3.800 butelek w6dek
i winiaków wartości 1.300.000 zł (LiCZ!lC PO cenach detalicznych).
Od 31 !!rudnia bistro w Estradzie przy ul. Narutowicza 28 było
nieczynne, Mirosława W. razem ze
wsl>Ólnik~em.
mając
za1)ewnione
dostawv. sprzedawali alkohol P<>Za
barem. w różnych mie.lscach, z reguły przypadkowym klientom.
Opisany tu przypadek potwierdził tylko właściwość butelkowei?o
tropu. 9 lutego przeprowadzono
specialna akcle kontrol1111t na terenie całel!o woiewMztwa. Objęła
ona 16 z 31 prvwatnych lokali l{astronomicznych. Jak się okazało,
wYiatek ootwierdził re1młę. Ujaw:nlono. !:!: 13 prywatnych włdcl·
cieli restauracji I barbw. w okresie obiętym zakazem sprzedaży alkoholu, prowadziło nielegalny han•
del wvrobami spirytusowymi w
swoich lokalach lub noz.11 n!ml. Dodajmy, !:!: wszelkie dane wynikaj\
wyłącznie z kontroli orzeprow:tdzonei w „Polmosie" i obeimul ą
okres od 13 !!rudnia ub. roku do
końca stvcznia br.
Spekulacvlnv
obrót
pozwol'ł
snrzedać no
zawv:7.onvch ce!llorh
blisko 6 tvs!ęcv butelek w6dki
war•.:iści n iebagatelnei - 3.830.000
zł Cwl! cen det'l Jicznvch). Przestęp•
eza d?Jiałalność tel!o rod za iu orowadzili m. In właśrlci PJe tRk ponularnvch w Lod?i lokali ia~-r:
.. Fraszka". Piwnica" czy . ••Caro".
W ·11 nrzypaekach prowadzone ie:t
ju:!: 1>0stt?"P<>w1m.ie dowcd-owe.
(rlt)
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„BRĄZ"

WlDZE'\V 1:3 (1:0)

MOTOR

cJ(o

POLSKIEJ

'W!

SIODEMKI

Obronca
mistrzowskiego tytułu, Widzew zainaugurował wiosenne ro•·
grywkl o mistrzostwo
ekstraklasy piłkarskiej niedzielnym mecżem WY·
Jazdowym w Lublinie. Łodzianie pokonaJt tamtejszy Motor 3:1 (0:1).
Bramki zdol>yli dla Widzewa: ZBIGNIEW BONIEK (W 114 mln.), ZDZI·
SŁAW
ROZBORSKI (w 64 min.) I MIROSŁAW SAJEWICZ (w 66 mln,).
Honorowego gola zdobył dla zespołu gospodarzy z karnego R. GRZANKA.
Przeszło 20 tysięcy
sympatyków listę zdobywców goli,
prezentując
piłkarstwa zajęło miejsca na lubelwysokie umiejętności z. Boniek. Flsklrn stadionie. Jedni zapewne spo- llpczak z prawe.1 strony
przekazał
dziewali się udanego rewantu Mo· pllkQ do Sajewicza, ten z kolei na·
toru (w jesieni Motor przegrał w Łodzt 1:2). Innych intere so w ała zapew.
ne forma, jaką u progu
wiosny
WYNIR;ll Bałtyk - Pogo{). o:o,
piorwszollgowej zademonstruje mistrz
ŁKS Lech 1 :21 Górnik - Ruch
Polski. I cl nie zawiedli się. Łodzia
2 :1, Stal Anta 3 :o, Wisła Gwardia S:l, Zagłębie Szomnie wygrali zasłutenie, prezentując
doskonałe przygotowanie do rewanbierki 2:1 , Mot;,r - Widzew 1:3,
żowej rundy o mistrzowskie punkty.
Legia - Sląsk o:o.

Zdobyciem
brązowego
medalu
X: Mistrzostw Swlata pllkarzy ręC'I•
Jlych zakończyli . wy•t•PY l'olacy••Jest
to największy sukces Polaków w teJ
dyscyplinie sportu w historii mis·
trzostw świata . W finałowym pojedynku w dortmundzkiej
Westfalen
ltalle Polska wygrała z Danl11 23:22
(12:13).
POLSh.., - w bramce Szymczak I
J(ąckl, w j)<'lu Mrowiec (I bramka), Gawl!.K ,,), Pannas (4), Kempel
ł-1), Brzozowski,
Tłuczyńskl
(3),
Waszkiewicz (2-l)i Jedliński. Kału·
1:lńskl
(1), Garpie .
;Rumunia
W meczu o 5 miejsce
pokonała
NRD 24:21 (12:10).
Mecz o brązowy medal 1 Duńczy.
kami był jak wszystk!e poprzednio
po~kanla Polaków
bardzo zacięty
w końcówce dramatyczny. Niemal
przez cały czas spotkania Duńczycy
prowadzili i to różnic11 kUku bratnek. Pierwszą przewagę 18:1f wywalczyli nasi zawodnicy dopiero w
f5 mln. Następnie Duńczycy mów
w y równali I objęli prowadzenie. W
~tatnlej minucie na tablicy widni a ł
).:olejny wynłk remisowy 22:22. Osta·
tecznie zwycięską ba'amltę na kilka
•ekund przed zakończeniem gry zdobył dla Polaków Klempel,
który
na finiszu mistrzostw odzyskał daw-

r

aą

.TAlt MISTRZ

BRAMK1'

ZDOBYŁ

Zaczęło się

od uzyskania prowadzenia przez jedenastkę Motoru. W ro·
gu pola karnego, przy jednym z ata·
ków gospodarzy reprezentacyjny sto·
per w. żmuda niefortunnie interweniując popchnął lubelskiego napastnika. Podyktowany przez sędzie
go (spotkanie prowadził J. Goś z
Warszawy) rzut
karny skutecznie
wyezgekwował w 25 minucie meczu
R. Grzanka. Była to jak się potem
okazało jedyna bramka, którą u2yskał zespół Motoru.
Tymczasem widzewiacy rozpQczę11
zmasowany szturm na bramkę Opol·
sklego. Jako pierwszy wpisał się na

skuteczność.

Mistrzostwo gwiata wywalczyli plł
fl:arze ręczni ZSRR wygrywając
w
dramatycznym finale po dogrywce z
J'ugosławią 30:2'1 (23:23, 12:13).

1.
2,
3.
4.

Pogoi\
Górnik
WIDZEW
Gwardia

6.

zagłębie

5. Sląsk

TABELA
21:11
20:12
20:12
19 :13

27-25

20-11
20-16
25-20
19-14

19 :13

18:14
17:15
17:15

7. Lech

8. ŁKS
9. Wisła

18-17

15-U
17-18
24-17

16:16

10. Stal
11 . Legia
12. &zomblerl<"'
13. Motor
14. Ruch
15. ·Arka
18. Bałtyk

18:16
15 :17
14:18
12:20
11:21
11:21

16-18

18-20
23-18
23-28
13-17

8-24
9-.22

10:22

LECH POZNAŃ 1:2 (1:1)

!.~llllil=!.Na mocnego

- sposohem

Poeątek pllkarakłej wiosny na atacl.lonle ŁKS szczęśliwy
~61 poznaJ\sklego
Lecha pokonał łódzką Jedenastkę 2:1

dla go•ct. Ze(1:1), Bramki
dla finallsty PP strHllll: Oblewlk\ (18 mln.), l Nlewladomskl (76 mln.),
clla gospodarzy Płachta (32 mln. spotkania). LKS: Robakiewicz - Bend·
kowskt, Bulzackl, Gajda, R6:tyckl, - Klimas, Gabrych, Dziuba, Wesołow·
Ikt (od 71 min. Sla\'1-uta) - Płachta, Milczarski. L'ECH: Mowllk - Paw·
lak, Szewczyk, Małek, Barczak - Obtewski (od 78 min. Marchlewicz>.
JUzy:tanowskl, SkurczyJ\ski, Adamlee, Grobelny (od 83 mln, Wiśniewski) Niewiadomski.
Wszyscy będ11 obarczali przy utra- t nie akurat Mow11k musi jechać na
cie pierwszego gola strselonego prze1: mistrzostwa świata w Hlszpanli (pro·
Oblewsklego reprezentacyjnego obroń szę sobie przypomnieć ubiegłoroczny
cę Dziubę. To fak~ te podał on towarzyski mecz na stadionie ŁKS
1
piłkę prosto pod nogi
pomocnika z flnal1stami „Wolrd-Cup 82").
Lecha, ale została ona kopnięta(!)
I wreszcie zwycięski gol dla ta·
S Odległości 211 m t nie zmierzała
do bramki z plerwsz11
prędkością nalisty Pucharu Polski padł w 79
mln.
meczu. Grający od początku
ltosmiczn11. Skoro tak, to mógł się
postarać o jej sparowanie Robakle· bardzo aktywnie Niewiadomski, po
nieudanych
Interwencjach
wtcz. Mote nie wierzył, łe wyl11du- kilku
bramkarza I defensorów plasowanym
'e ona w górnym rogut
Obserwatony sobotniej konfronta- strzałem uzyskał prowadzenie. Lech
cji ligowej będ11 ponadto wyrabiali mógł jeszcze w końcówce rywalizaeolnte, te Inny mielibyśmy scena· cji zdobyć dwie bramki i to za
riusz boiskowych wydarzeń, gdyby sprawą NleW!adomskiego. Pierwszy
doskonałą sytuacje (!am na 11&m 'I raz ugrał on zbyt egojstycznle I za
miast strzelać mógł podać piłkę do
Mowllk!em) w 9 mln.
wykorzystał
Oabrych. Z 9 metr6w jednak posłał partnera. Drugi raz natomiast, bę
dąc sam na sa m r: Robakiewiczem
r>lłkę w aut, gdy motna było ze spochc i ał popisać się taką
sztur.zką
kojem jeszcze zapytać bramkarza: W który róg J)an sobie tyczyt ••• W techniczną, te na wieść o tym wysłannicy np.
Bayernu
Monachium
kilka minut pMnie1 Lech obj11ł J)rO·
mu propozycję gry
w
Wadzenie. Wyrównanie dl• ŁXS !'a· złożyliby
dło w 3! mln . spotkania. :ftiut wolny swoim zeSPole. Woda sodowa, gwlaz·
dorstwo! Nlech ·o to już martWj si ę
wykonywał Bendkowski. posłał plłke
trener Łazarek, nie zapominając, że
do Płachty, ten ją machinalnie od- swego
m jal już w drużynie
bił głoWą I ku t:d"ziwtenlu wsr:ystkłch takiego czasu
, asa". Był nim Oko11skl.
:rnajdująeych sle na stadionie znalaPonoć z powrotem ma on występ<>
:rła się ona w siatce. Ewidentna wł·
w Lechu. Na razie trener Górna bramkarza, k t óry -zmierzał do ob· wać stwierdził
, że z Jego usług n!e
ro'1y tego stri:alu 11 szybkokla tół ski
bęcl zle korzystał. Nadal jednak jest
w!it ~clv.ajacl'!l!:O się z zającem : Chclaw
Warszawie.
propos jeszcze Niełobv sle tylko w tym
momencie wiadomskiego. AByła
motllwość , żeby
we ,t<'hnać I wvraz!ć nrzekonanle . t e
on w jednym z pierww Polsce są jeszcze Inni hram'<arze wystepowllł
~rolll(owych łódzkjch klubów. Szkod a, te taką sza nsl!l 7apn:epaszczono,
ponieważ mimo wszvstko ten były
olłkarz Stilonu Gorzów ma doskonalą boiskową tntuicję. Znalefć dogod

4 medale na

mm

z lg

Skromna, bo llcz11ca zaledwie
10
osób ekipa polsldch lekkoatletów nie
:najgorzej spisała się
na tegoroczflYCh halowych ME, które zakończy.
ly się wczoraj w Mediolanie. Na-.i
reprezentanci zdobyli 4 medale.
Zloty wywalczył już po raz czwarty w czasie HME M. Woronln swyclętając w biegu na 10 m (czai t,sa
1ck.).
Srebrny przypadł
rewelacyjnemu
naszemu skoczkowi ·- I, Tneptzurowl, który osiągnął makomlty wynik,
będący nowym rekordem ł>o!sld w
hal4 - 2,3~.
Brązowe medale na mediolańskich
ME zdobyli mistrz olimpijski w skoku o tyczce - w. Kozakiewicz, uzySkując rezultat - S,60 oraz lolanta
Januchta, która dystans aoo m przebiegła w czasie 2.01,24.

pozycję do
przecież trzeba
Pordka więc

n11

strzelenia

umieć.

gola

też.

w pierwszym meczu.
bardzo proste. Lech
był
zespołem
bardzjej doświadczo
nym, lepiej organizując ym grę 1„.
wygrał zasłutenle. Trener Leszek Jezierski spodziewał się,
że
goście
przyjmą
defensywny styl walki. I
tak slę td stało . Nie zapominajmy
jednak, te doszedł jeszcze jeden n iebagatelny element
opanowanie
środkowej strefy boiska. Klimas, Gabrych, Dziuba i Wesołowski wyrat·
nie ustępowali pomocnikom Lecha.
Dodatkowo Jeszcze musimy ustalić,
że obrona własnej bramki przez gości była w sumie elastyczna, skoro
w rzutaeh rożnych wyrafnie górowal; (12 kornerów poznaniacy, 2 ło
dzianie), Nie ulega też wątpliwości ,
że sjla fizyczna w tym meczu ode·
grała również watną rolę. Zarówno
w pojedynkach jeden na jeden (dopomagał w tym jeszcze sędzia spotkania, który za brutalne wręcz wejścia Malka nie pokazał mu żółtej
kartki) oraz w wytrzymywaniu trudów całego meczu. Krótko mów1ąc
Lech „ zabiegał" łódzk11 jedenastkę.
Motna było jednak w tym meczu
pokusić się o zwycięstwo przy speł·
nienlu następujących warunków: 1.
wzmocnienia Unii ataku (przesunię
cie do przodu Róeyck!ego). Błąd rerbljanla defensywy tylko dwoma napastnikami gdy tymczasem 4 obro~
cy LKS pilnowali co najwyżej dwóch
napastników Lecha. 2. Wejścia bocznych obrońców do ataku dla znlwe
!owania przewagi liczebnej. 3. Więk
sza ilość poda11 dołem, za duto mimo wszystko było „piłkarskich wrzutek". Najbardziej rozumiał to Bend·
kows'k,j, ale przy takiej płycie b.oiska jego mocno bite piłki były po
prostu u szybkie dla pomocników.
Ci musjeli pokonywać zatem dodatkowe kilometry. Ot, I wszystko. Na
mocnego - sposobem, a tego w sobotnim meczu zabrakło.
Jej przyczyny

są

yc

ro

WŁOCHY

ll się na pierwszym miejscu w tabell.
Najciekawszym meczem
21 kolejki
W tabeli prowadzi więc Standard
spotkań I ligt pilkaTskiej Włoch były 35 pkt. który powiększył przewaderby Turynut w których lider, Ju· gę nad Anderlechtem do. 2 pkt.
ventus wygr!I! z Torino 4:2. :i!yło
HOLANDIA
to emocjonujące spotkanie.
W 21
Prowadzące w tabeli I ligi holenmln.
Torino prowadziło 2 :O
po derskiej zespoły
odniosły
zwycię
strzałach Bonassa Dosseny. Wspania- stwa, Lider PSV Eindhoven I wiceła gra Irlandczyka Brady'ego przy- lider Ajax strzelili swym rywalom
niosła jednak sukces liderowi.
po 4 bramki w meczach wyjazdowych. PSV wygrał z zespołem NEC
BELGIA
4:0, a Ajax pokonał de Graafschap
Sii
kolejka I ligi belgijskiej była 4:1.
.JUGOSŁAWIA
pomyśl.na dla lidera Standardu Llege.
23 bramki zdobyli pUkarze I Ugl
PUkarze Standardu wygrali wyjazdowy mecz z FC Bruges 3:0 I umocni- jugosłowiańskiej w 21 kolejce spot·
kań

STAL STOCZNIA

GWARDJA 10:10

Pielesiak

przegrał

Najwyższe

zwycięstwo

odnieśli

liderzy - Dlnamo Zagrzeb wygrało
ze Slobodą Tuzla 4 :o a Zeljeznlcar
Sarajewo pokonał . Teteks at 6:0.
W tabeli prowadzi nadal Dlnamo 29 pkt. przed Zeljeznlcarem I crveną Zvezdą - ·· po 26 pkt.

z M.ajdańskfm
Do zakonczenla rozgrywek plęOclar1klej ekstraklasy
pozostała 1eszcze
jedna kolejka
mistrz.awskich 1potkai\, a więc przedostatnim meczom
towarzyszyło ogromne zainteresowani•. Łódzka Gward!a spotkała
1lę
na wyjddzle 1 zespołem Stall Stocznia Szczecin. Mec1 sako6ceył •I• re.
milem 10:10.
Nie stal on na najwytszym po1lomle. Był typow4 walką o ligowe
punkty. W najciekawsze' walce dnia
spotkali się w wadze muszej
RY·
1Zard Majdański z Henrykiem Plełe1laklem. Przypomnijmy, te pięściarz
Stall ciężko znokautował° Zbigniewa
Raubo z Legli, Gdy rozmawlallśmy
z bokserem Gwardll przed spotkaniem oświadczył te walki tej
nie
bot się. Pojedynek był w sumie wy.
równany, a zwycięstwo
pJęśclarza
Stall minimalne. Sędziowie punktowali 2:1 dla MajdańsklegQ, Mógł się
równlet podobać pajedynek w wadze
lekkiej pomiędzy Kelsterem I Slawo.
mirem Kaczmarkiem. Wygnl Kelster .
.Jerzy Kaczmarek wygrał w I r. na
lkutek przewagt 1 Karweckim.

WYNIKI GRUPY II: Carbo - Górnik Wesoła 14:8, Gwardia W-wa
Stoczniowiec 8:12, Czarni Słupsk
Olimpia 15:5.
TABELA
1.
2
3.
4.
5.
6
7

Gwardia
Stocznlow!ec
Czarni
Stal
OlimpJa
Carbo
Górnik

11

132---88

NARCIARSTWO. Bieg zjazdowy do
126-114
11
123-97 PS wygrał Szwajcar P . Mueller. W
11
111-109 klasyfikacji prowadzi Amerykanin P.
11
U0-110 Mahre przed 1. Stenmilrklem. (Rów11
99-121 nież Mueller wygrał tę konkurencję
w sobotę).
11
7~141
W konkursie skoków do PS rozeWYNIKI GRUPY li Zagłębie
- granym w Lahti triumfował Norweg
GKS Jastrzębie 8:12, Błękitni - Le- Ol Bremseth. Polski biegacz J. Łusz.
gia 8:12, lgloopol - Górnik Knurów czek na dystansie 50 km (bieg od·
11:9, Stal Stocznia - Gwardia 10:10. był się także w Lahti) zajął 6 miejsce. Wygrał Norwl)g o. Braa.
TABELA
AUTOMOBILIZM. Po raz pierwszy
1 Legia
13
164-98 w historii tego sportu samochodowe2. Jastrzębie
13
153-108 go rajd w Portugalii wygrała kobie3. GWARDIA
13
135-125 ca załoga: M. Mouton - F. Pons,
4 lgloopol
132-128 jadąca na „Audi-quatro".
13
S Górnik
13
13~130
8. Stal
13
12Cl-138
PIŁKA SIATKOWA. w Limie od·
7. Błękłtnl
12
96-144 były się trzy mecze siatkarek Ku·
8 Zagłębie
12
89-149 by z reprezentacją Peru. Trzykrotnie
12

tychmlast podał Ją do Bo11ka l bram·
karz
Mot oru nie mlał
żadnych
szans przy · obronie
plasowanego
strzału łodzianina. W dziesięt: minut
później Widzew uzyskał drugiego go·
la. W kotle jaki zorganizowali pil·
karze łódzkiego mistrza na przed polu bramki lubelskiej chytrze piłkę
wyłuskał z. Rozborski, wpisując się
na Ustę skutecznych strzelców. Wreszcie w 66 minucie lubelskiego poje dynku Sajewicz skorzystał z pomocy
Bońka I uzyskał
gola, ustalając WY·
nlk spotkania.
Wygrał łódzki zespól 3:1. A mógł
wygrać znacznie korzystniejszym wynikiem. Wystarczy dodać, że widze·
wiacy stworzyli kilkana~le doskonałych
sytuacji, w tym co najmniej
p ię ciok rotnie
mogli zdobyć bramki.
Pomijają'c
jut, te w trzech przypadkach piłkę z llnll
bramkowej
szczęśliwie wybili obrońcy Motoru.
Motor zagrał co najmniej poprawnie.
Nie był Jednak w stanie
pokonać
doskonale prezentującej się jedena·
stkl łódzkie j .
Szkoda, jedynie, że
mistrz Polski
„okupił"
lubelskie
zwycięstwo d w iema żółtymi kartkami, które sędzia pokazał żmudzie (za
popchnięcie, a nie ude rzenie w twarz
jak pisze w sprawozdaniu ze stadionu w Lubllnle
komentator PAP)
oraz Mlerzwiliskt.
W meczu z Motorem Widzew wystąpił w zestawieniu: MŁYNARCZYK
- PLICH (Od 48 min. JEŻEWSKI),
ŻMUDA, MIERZWIJQ"SKI.
MOżEJKO
- ROMKE, BONIEK,
ROZBORSKI,
SURLIT - FILIPCZAK, SAJEWICZ.

w drugiejekstraklasy
kolejce wiosennej
piłkarskiej
grają (w
nawiasie rezultat z jesieni): WI·
DZEW - Górnik (0:4), Szombierki - ŁKS (0:1),
Lech - Motor
(210),
Pogoń
Zagłębie (O:O),
Sląsk Bałtyk (O:O), Gwardia Legia (2:2), Arka Wisła (0:3).
Rucih - stal (1:1).

ŁKS

•

82:81
SPÓJNIA 69:70

WISŁA

Gdyby M. Kozera nie spudłowa'ta.„
I

w drugiej kolejce

iinału A ekstr a·

pod wrocławskimi koszam,; uzyska ·
ly: Gburczyk ; Nowacka po 20, KO•
zera 18 oraz M. Szymaflska 11,
Szymczak 6, Koralewska 4 i Wie·
czór 2. .
Gd yby Włókniarz wygrał ze Stę'Zł\
pomógłby
znacznie
koszykarkom
Ł K S w o s i ągnięciu wymarzonego ce.
W i ęcej uwagi poświęcamy poje dyn
k<>\Vi wrocławskiemu z dwóch
co lu. Nic jeszcze straconego. Po prostu
najmniej względów. Wystąpiły prze· należy wygrać w sobotę z wrocła•
c1w zespołowi gospodarzy koszykar- wiankami tmecz ŁKS - Stęza rozk pabianickiego Włókniarza (przy- pocznie sic w hall przy at. Unii o
pomnjjmy, że Slęza jest najwięk godz. 17.30). Natomiast o 11:odz. 16.30
szym obecnie rywalem koszvkarek w Pabianicach Włókniarz podejmie
ŁKS w ubieganiu się o mistrzostwo
krakowską Wisłę . która uleg ła
we
wł asnej hali gdańskiej S póJnj r6wPolski).
nlet jednym punktem przegrywając
- Moje dziewczęta rozeg rały naj- S9:7D.
lepszy mecz w tP.gorocznych rozgrywkach ekstraklasy powi edział nam
po powrocie z Wrocławia mgr ff.
TABELA FINAŁU A
Langlerowicz. Gdyby Gosia (Malgo.
rzata Kozera) zdołała cel nie rzut'lć
1. Slęza
17 ł 18 1568-Ul7
w końct>wce, wrocławianki musiały
2. ŁKS
. 17 3 37 1580-lZn
by pożegnać się z myślą o wyg ra3. Spójnia
13 S 34 H74-ll83
nej. Prowadziliśmy w ostatnie j ml
4. Wisła
14 8 34 15Sl-13S3
n u cie 3 pkt., ale niecelne podanie
5. WŁOK!!HARZ U 9 31 1393-1344
M. S zvmańsklej (jedna z n ~ jl ep " ej
Finał B: Lech AZS P. 70:'11,
grających zawodn iczek we Włóknie·
Stal AZS K. 80:74. W tabeU
r zu), sprawiło , że
jed nopunktowe
prowadzi pozn a ński Lech wyprzeprowadzenie uzyskała Slęza. I wówdza.iąc AZS Poznali oraz o 1 pkt.
czas nie trafiła
do kosza faulowaAZS Katowice,
n a przez rlwle zaw,.,d nlczkl wrocław
sk ie M. Kozera. Sędziowie jednak
n te odgwizdali ju:I: tego przewinienia.
Koszykarze
ekstraklasy rozegrali
Być mote orowadzenle Włókniarz w sobotę i niedzielę mecze, inaugu rujące
rundę
finałową ,
u trzymałby do końca. !!dyby
nie
Wyniki finału A: Sląsk - Zaglę•
zbyt ostrotna gra w d r ugiej polo~
w ie dwójki pab janlcza nP.k (Koz~rv 1 b le 74:72, Lech - Wisła 96:87,
W
tabeli prowadzą
wrocławian ie
Gbu r c zyk). Pierw$zą polćw~e zak11ń
czyły oble czterema przewinieniami przed Zagłębiem Sosnowiec i poz..
nańsk
i
m
Lechem,
I stąd w drugiej z l<onl ecznoścl l!:l'aFinał B: Stal Wybrzete 80:74,
ły ostrożnie •7cze11:ólnle
pod wlasnvm koszem. Dlatego też .,snajperka" Legie - Gwardia 72:74.
Prowadzi
w
tej
grupie
Stal BoPkstraklasy
wrocławi„nka
M.
Pawlak mogla ..rzucić" aż 34 nkt. brek przed wrocławską Gwardią I Le·
glą.
Natomiast dla Włókniarza punkty
klasy koszykarek rozegrano
dwa
spotkania. Mecze zarówno we Wroclawiu jak i Krakowie nie pozbaw i<>ne drama turgil zakończyły się jednopu nktowymi zwycięstwami.

I
.

Wisłę

pokonał

\VŁÓKNIARZ

•

•

i

Stal

•

Dwie

Startu

m DUJ a „p
whali przy aJ. ·Unii
Przed

tygodniem w Sulechowie I
w walce o
mistrzowskie
punkty , siatkarki ŁKS i Startu stoćzyły (niestety nie wszystkie zwycię
skie) pięciosetowe pojedynki. W sobotę l
w niedzielę
przy łódzkiej
siatce również nie obyło się
bez
„pięclosetówek" . Rozpoczął w sobo·
tę Start, przegrywając jednak z Wisłą. W niedzielę również pięć setów,
tyle że trzy z nich zwycięskie stoczyły
z krakowiankami
sia tkarki
Słupsku

ŁKS.

Wczorajszy mecz LKS - Wisła nie
pozbawiony wielu
emocjonujących
momentów, rozgrzał szczególnie slat-

Ważny

14:13, Dobra akcja ŁKS kończy się
celną bombą Trojanowskiej, wyrównanie I po dramatycznych sekundach, ŁKS kończy zwycięsko spotka•
nle z Wisłą, kandydującą do mistrzostwa Polski. Wygrana z zespokarską publikę zgromadzoną w hall łem „białej · gwiazdy " spra wlla, te ło •
przy al. Unii w końcówce piątego dzlanki mają szanse znalezienia się
seta.
w finałowej czwórce (w sobotę pokonały bielską Stal 3:0). Czy spełnią się
Zaczęło się od prowadzenia łodzia
nek 11 :9. Dwoma udanymi zagryw- marzenia dziewcząt trenera J. Mat•
laka?
Zadecydują o tym rezultaty
kami popisała się
I. Krogulska i
13:9 dla ŁKS. Tyle, że łodzianki po- spotkań ostatniej kolejki, w której
pełniły błędy w rozegraniu
piłki łódzkie drutyny wystąpią w Sosnow·
(uporczywe zbijanie w zwarty blok cu i Katowicach.
wlślaczek) I krakowianki zdobyły Je·
den punkt. Celne zbicie A. Erbel.
ale i
ud ana „pow tórk a"
Kwaś
Wyniki: ŁKS - Stal 3:8 (15:8,
niewskiej I 13:12. Dwa nie udane ata1S:13, 15:8), Start - Wisła 2:3 (15:8,
ki ŁKS (znów szczelny blok Wisły
15:1J, 2:15, 13:15, 13:15), ŁKS przy zbiciach Erbel I A. Dudkiewicz)
Wisła 3:2 (11:15, 15:10, 16:14, 1:15,
I prowadzenie zespołu krakowskie?,<>
18:14),
Start - Stal 0:3 (11:15,
12:15", 10:15). Sfl6 Inia - czarni 3:2,
Gedania - Zawisza n3, Spójnia
Zawisza 3:1, Gedenla - Czar·
nt o:3, Kolejarz - Płomieil 21:3.

punkt siatkarzy Resursy

Sobotnio-niedzielnymi spotkaniami
zakończona została pjerwsza run.ta
mistrzowskich rozgrywek w ekstra·
klasie siatkarzy. Zespół Resursy
z
kolei rywalizacją z Płomi eniem SO·
snowlec t AZS Częstochowa rozpo·
czą! serię 11 kolejnych wyjazdowych
meczów. przywiózł z nich do Łodzi
WYNIKI:
Legia
Gwardia
2:3, AZS Olsztyn - Beskid 3:1, AZS Częstochowa - Stal
Stocznia Szczecin 3:%, Płomień Resursa 3:0, Resovla Hutnik
0:3, Legia - Beskid 3:0. AZS Olsztyn - Gwardia 3:0, AZS Czę
stochowa - Resursa 2:3, Płomień
- Stal Stocznia 3:1.

Wrocław

TABELA
1. Legta
2. Gwardia
3. AZS Olsztyn
4. Płomień
5. Resovla
8. Hutnik
7. AZS Częstochowa
8. RESURSA
9. Stal Stocznia
IO. Beskid

8:1
8:1
7:2
5:4
4:5
3:8
3:6
3:6

28--8

24-8
25-14
20-18
16-18

15-19
15-22
13-21

2:5

12-23

2:7

10-23

Jeden punkt. SobOtnl mecz z Pło
mieniem Sosnowiec zakoflczyl się
gospodarzy 3:0 (15:13.
15:13, 15:10), Nawet suchy wynjk poszczególnych setów wskazuje na wyrównaną walkę, choć meci zakoń
czył się tylko w trzech setach. Płozwyc i ęstwem

I mień

był po p r ostu bardziej sk11
teczny w końcówkm:h. W pie1'wszy1n
secie np. gospodarze prowadzjll 10 :6,
11:9, Resursa „wyciągnęła" na 13:13
l set dla Płomienia. W drugiej partit przebieg wydarzeń był niemal
identyczny, zaś w trzeciej powtórzył
się stary grzech sprzed lat. Resur~a
prowadziła
10 :3 !„. przegrała tego
seta, właśnie do 10.
Dramatyczny
natomiast przebieg
miał mecz w Częstochowie. Wygrała
Resursa S:2 (15:8, 15:ll, 14:16, 8:15,
15:11). Dwa pierwsze sety to popis
gry łódzkiego zespołu. łatwe wygrane I z optym izmem przystąpiono do
trzeciej partii. Resursa
prowad?.iła
już nawet 14:11 I wydawało się, te
kwest.ją tylko czasu będzie ztlobycie
tego ostatnle~o decydującego o zwycięstwi e punktu. Tymczasem sędzia
nie odgwizdał, zarówno prawidłowe
go ataku w bojsko Ciupińskiego oraz
w drugjm przypadku zbicia po bloku. Akademicy „złapali wiatr" dobrze zaczęli blokować I w efekcie
wygrall seta do 14. Czwarty był
zwykłą formalnością. W piątym zwycięstwo Resursy W i siało na włosku.
AZS objął prowadzenie 8:1 pótn!ej
ta rómlca się zatarła,
było 11 :7 I
od tego mome ntu rozpoczął się koncert gry łódzkiego zespołu a w efekcie zwyc i ęstwo.
To 'bardzo watny punkt, który mote miet: decydujące znaczeni~ przy
utr~ymaniu się w lidze. Taka
jest
prawda. Resursę czekają teraz wyjazdowe mecze do Stall Stocznia
Szczecin,
Beskidu Andrychów
I
w rocławskiej Gwardii
Przywlezlenfl'
z nich znowu .lednego punkt stworzyłoby

trlumfowaly mistrzynie
banki 3:0, 3:2 1 3:1.

świata,

Ku-

LEKKA ATLETYKA. Na historycznej trasie Maraton - Ateny w ble·
gu o tzw. „zloty wawrzyn Maratonu" najlepszym okazał się Meksy.
kańczyk R. Gomez uzyskując
czas
2.11,49.
ZAPASY.
W
międzynarodowym
turnieju
w stylu klasycznym
w
Frei burgu (RFN) nasza ekipa zajęła
II miejsce za ZSRR. W wadze 74 kg
zwyciężył Polak A. Supron.
PODNOSZENIE CIĘŻAROW. Na za·
wodach w Frunze (ZSRR) 22-letnl A.
Plerwyj ustanowU w wade:e 82,5 kg
rekord świata ..., podrzucie wy nikiem
223,5 kg.
PIŁKA

NOŻNA.

Uczestniczący

w
turnieju w Taszkiencie nasi juniorzy wygrali
z
F inlandią 2:0 oraz z Rumunią 3:1.
W pierwszym ćwierćfinałowym meczu ME juniorów /do 18 lat)
NRD
zremisowała z RFN 1:1.
W turnieju o mistrzostwo Afryki
Kamerun zremisował z Tunezj ą 1:1,
a Ghana z Libią 2:2.
międzynarodow y m

HOKEJ. w Klagenfurcie repr ezentacja Austrll pokonała Rumunię 10:1.
Oble drużyny wystąpią wkrótce w raz
z Polską w MS grupy B.

doskonalą

'f"Tęcz

sytuację

przed dalszymi spotkaniami we wlasneJ sau.
Z Innych pozostałych meczów warto zwróc i ć uwagę na pojedynki „na
szczycie". Legia przegrala w War·
szawle z Gwardią Wrocław 2:3, 1aś
AZS Olsztyn ookonał następnego rlnja
mistrzów Polsk; S:O I to w ciągu
53 minut!

ŁODZIANIE

MEDALISTAMI MP
Na trasach Skrzycznego w Szczyrku odbyły si~
mistrzostwa Polski
inwalidów
w narclarstwle zjazdowym . Skromna bo zaledwie 7-osobo·
wa ekipa łódzka wywalczyła 14 medali w tym 6 złotych i 5 srebrnych
zdobywając w klasyfikacji zesp0lowej wicemistrzostwo kra ju .
Pod wodzą trenera J. Kożuchow
sklego
m edale zdobyli w slalomie
gigancie :
Zofia .Jóźwicka, Elżbieta
Jaworska, Anna Witczak, Marek Jar
neckl, Kazlm!er:i: Rnbert, Piotr Ró
tańskl, Józef Zvgmunt.
Ró wni e ż złoty medal na biegowych
MP w Llmanowe1 zdobyła
łódzk a
sztafeta mężczyzn 4 X s km biegną
ca w sk ładzie: Cz. Nyea, W. Rublew
ski, z. Kacperski I M. Węclewski .
zaś w biegu na 5 km kobiet Ewa
Pawłowska
wywalczyła brąz. Opleke szkole niowa nad biegaczami-medalistami sprawują H. Kolanowski I
A. Klimczyk.

1.

Wisła

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Spójnia

TABELA'
12:4
12 :4

ŁKS
Płomień

11:5

11 :5
10:7
9:9

Czarni
Stal
START
Zawisza
9. Kolejarz
10. Gedanla

6:10
6:11
3:13
1:15

41-18
40-18
40-ZS
36-27

39-29
34-24
25-36
24-41
17-41
1347

Drug! nasz pierwszoligowiec, Start
po dobrej grze w dwóch pierwszych
setacb (zwycięskich) sobotniego meczu z Wisłą zaprzepaścił szanse n.a
korzystny wynik w trzeciej oartU,
ulegając krakowiankom 2:3. Bałuc 
kie siatkarki równie:!: nie , sprostały
wczoraj bielszczankom, przegrywając
0:3.
.......,,,.,;

- ~.
_,~

________
lu

Odbyły

wł

się

mecze rewantowe
II
rundy rozgrywek hokejowych o puchar PZHL. Hokeiści ŁKS Wystąpili
na „Jantorze", ulegając Naprzodo·
wl 6:9 (1:5, 0:3, 5:1). W lnuycb meczach uzyskano rezultaty:
Polonia
Bytom - GKS Tychy ł:l, Zagłęb i e
Sosnowiec
Budowlani Bdg. 9:4,
Podbale - Cracovia 10:2.
Awans do półfinałów wywalczyli
hokeiści
bytomskiej Polonll, janowskiego Naprzodu, sosnowieckiego Zagłębia oraz nowotarskiego Podhala.
Półfinały odbędą się w dniac h
li
i 12 bm .• a zmierzą się w nich: Po·
Jonia z Podhalem i Naprzód z zagłębiem.

ANGIELSKA
Chelsea - Tottenham
2:3
Leicester - Shrewsbury
5:2
Wast Bromwich - Coventry
2:0
Birmingham - Mancheste r Ut.d
0:1
Ipswich - Everton
3 :o
Liverpool - Brighton
O:tManchester C. - Arsenal
O:O
Middlesbrough - Wolverhampton o:o
Notts County - Southampton
l :1
Swansea - Stoke
3:0
West Ham - Aston Villa
2:2
Blackburn - Derby
4:1
Bolton - Cardiff
l:G
PP Tq-tallzator Sportowy
podaje
ró~leż wyniki meczów II ligi angielskiej objęte zakładam! piłkarski·
ml na l ligę polską oraz Il ligę angielską na dzień 6/7. 3. 82 r.
Grimsbv - Luton
O:G
Newcastle - Barnsley
1:0
Oldham - Rotherham
0:3
Sheffield Wed - Charlton
1 :1
Watf ord - Cambridge Utd .
0:0

------Totka

Komunikat

DUŻY LOTEK
I LOSOWANIE
1, 3, 1. s. 23 . 48 doo. u
U LOSOWANIE
10, IS, 24, 37, 31, 4T
Ba·n derola": 7749
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