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ZSRR,

Przebywający

DZIENNIK
1..óDZICI

:wstał
marszałek Dmitrij Ustinow,
przyjęty w poniedziałek przez preSanjivę
zydenta Indii, Neelama
Gandhi.
Redd, I premiera Indirę

Spotkał się też z ministrem obroJly, Ramas.wany Venkataramanem,
S>odczas spotkań, które przebiegały
• przyjacielskiej atmosferze, omówiono problemy interesujące Gbie
atrony.
Ustlnow
Tego samego dnia D.
złożył wieńce w miejscach kremapaństwo
Oji wybitnych działaczy
wych Indii, Mahatmy Gandhiego i
Groprzed
oraz
Nehrul..
Jawaharlala
bem Nieznanego zolnierza.

272 elektrownie
nuklearne
Międzynarodowa Agencja Energii
Atomowej (MAEA) opublikowała w
Wiedniu informację, z której v.:ynika, że obecnie działają na świe
cie ,272 elektrownie atomowe, dostarczające ponad 8 procent energii
elektrycznej. 238 siłowni nuldearaych znajduje się w budowie.
Do roku 1985 - stwierdza 1\ę w
lr:omuaikacle MAEA - udział elektrowtś atomowych w ogólnym bilansie energii elektrycznej na świe
c:le wzrośnie do 17 procent.

Antyra~zieckie
zapędy
impertynencja" burmistrz Sara1ossy, Ramon Sainz de Varanda,
Johna B. Bartona,
ak.cję
określll
konsula Stanów Zjednoczonych na
Katalonię, Aragonię I Baleary, z sledzib11 w Barcelonie, podjętą w związ
ku z wyświetlaniem w filmotece
cyklu filmów
miejskie, Saragossy
radzieckich z lat trzydziestych.
Ingerencja była zawarta w Uście
konsula Bartona do dyrektora fllmo·
teki. Dyplomata amerykański wywo
dzll, te „trudno mu pojąć motywy
decyzji, jeśli weźmie się pod uwa.
w Polsce''
gę działanie radzieckie
1 zaproponował wyświetlenie filmów
'
amerykańskich.
Nie wiadomo, czy J'ohn B. Barton
wystąpił ze swą Inicjatywą na włas
ną rękę, czy te! działał na polece.
nie.
Biuro Informacji dyplomatycznej
odmówiło skoMSZ
lllszpańllk!ego
Jnentowania wybryku konsula USA
l'tzecmik rządu Hiszpanii r6wnlet
nie iabrllł głoau.
„Ingerencja

I

określeniem

Aresztowania
w Surinamie
Władze Surinamu poinformowały,
le aresztowano 10 osób cyWilnych
oraz pewną liczbę wojskowych w
związku z nieudaną próbą prawic:owego zamachu stanu w tym 'kraw
ju. Do próby zamachu doszło
,
ub. czwartek.
Rzecznik narodowej rady wojskoAbraham
wej Surinamu, Rnmon
powiedział także C:llennikarzom, że
4 przywódcy nieudanego zamachu
poszukiwani. Natomiast
są nadal
jeden z przywódców rebeliantów,
starszy sierżant Milfred Hawker został w sobotę rozstrzelany.
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żołnierskie spotkania
tolnierze bratbm.
14 1 111
·nich armii spotkali się na wieczorach przyjaźni, braterstwa broni i
koalicyjnego współdziałania; r.t
się one dobrą okazją do bezpodoświadczeń.
wymiany
średniej
temat
Dzielono się uwagami na
codziennego
sposobów szkolenia,
żoł
trudu w zaszczytnej służbie
nierskiej, wymieniono pamiątkowe
upominki.
i
albumy
znaczki,
żołnierze - aktywiści Komsomołu, FDJ i ZSMP dzielili się doś
wiadczeniami organizacyjnymi zwlą-

W P.Oniedzialek odbyły się w Bonn
rozmowy amerykańskiego podsekretarza stanu d.s. pomocy i bezpiezaczeństwa Jamesa Buckleya z
ministrem
chodnioniemieckim
Die·
Hansem
spraw zagranicznych
trichem Genscherem oraz podsekreHansem
stanu w MSZ,
tarzem
Lautenschlagerem, który zajmuje
się problemami międzynarodowych
stosunków gospodarczych. Bucklcy
odbywa obecnie podróż po krajach
zachodniej Europy i ma jeszcze zło
Londynie
żyć wizyty w Paryżu,
Rzymie 1 Brukseli.
Podróż Buckleya ma Istotne znaczenie dla stosunków Stanów Zjednoczonych z ich partnerami zachodnioeuropejskimi. Od pewnego
czasu stosunki te są napięte, co
lączy się m. in. z niechęcią pewEuropy
nych państw zachodniej
aankc:jom
się
podporządkow1111ia
RaZwiązku
wobec
gospodarczym
w
dzieckiego, jakie ogłosił rząd
Waszyngtonie.
Jeszcze przed kilku tygodniami
Reagan
prezydent USA, Ronald
otwarcie krytykował Francję, RFN
i Włochy za to, że kraje te podpiwięc
sały „kontrakt stulecia", a
kontynuować
1ię
zdecydowały
współpracę gospodarczą ze Związ
kiem Radzieckim I zawrzeć porozu-

mienie na dostawy syberyjskiego
gazu. Reagan przez pewien czas
sądził, że uda mu się zmusić partdo
nerów zachodnioeuropejskich
zerwania już "Podpisanego kontrak-

tu.

Jak sądzą obserwatorzy politycznastąpiła
ni, w ostatnich dniach
pewna modyfikacja w stanowisku
amerykańskim. Reagan miał pogozadzić się z faktem. ~e kraje

ZGJETIZU I

Mimo, że w ostatnim dzie!lięcioleciu ponad 350 tys. ło
dzian zamieszkało w nowych
domach, nadal tysiące rodzin
czeka na mieszkania. Nic wlęr
ze władze miasta
dziwnego,
szukają sposobów, by Jak naj„głód mieszkaszybciej ten
niowy" zaspokoić.
Jak się dowiedzieliśmy, na

posiedzeniu Wojeostatnim
wódzkiego Komitetu Obrony
podjęto decyzję, by w najbliż
szym czał>ie w Łodzi, Pabianicach i Zgierzu wyznaczyf

na
Prawdziwie wiosenna · pogoda
pierwszym
1przyJa
pracom polowym: rozpoczęły się Jut
wiosenne orki, N/z.: Jan Klelba1a
rolnik • Zimnie orze pole przezna.
czone pod uprawę Jęczmienia.
CAF - Krzysztof Swiderski
telefoto
Opolszczyźnie

zanymi z

łączeniem

wiązków

żołnierskich

przez nich ribow
z pracą

PABIANICACH

5 tys, działek pod budownlc·
two Jednorodzinne. Jednocześ
nie zalecono stwo zenie chęt
nym wszelkich warunków za
równo kredytowych, ja.k i
zakupu materia.możliwości
łów, w celu zrealizowania Ich
zamierzeń budowlanych.
będzie m. in.
Służyć temu
uruchomienie lokalnej promateriałów budowladukcji
nych. J tutaj dla pragnących
przystąpić do realizacji dom.
ku stworzone zostaną odpowiednie priorytety.

do roku 1990

młodzieżowych.
Odbyły się także spotkania

organizacjach

z byuczestnikami walk o wyzwolenie narodowe i społeczne; przed
chwały,
pomnikami żołnierskiej
których wiele znajduje się na terenach północno-zachodniej Polski
- obszarem ćwiczeń „Przyjaźń 82" - kombatanci oraz młodzl żoł
nierze wraz ze swymi dowódcami,
złożyli kwiaty.
łymi

<PAP)

konsulr., USA
takim

l

Cena
4 złote

ów
podpisały
chodniej Europy
„kontrakt stulecia", a tym samym
odrzuciły najostrzejszą formę sankcji gospodarczych wobec Związku
agencji
Zdaniem
Radzieckiego.
France Presse, Reagan żąda teraz
od państw zachodniej Europy ogra·
niczenia kredytów przyznawanych
aby
Związkowi Radzieckiemu tak,
w przyszłości nie mogło już dojść
do zawarcia podobnych „kontraktów stulecia" i aby rozmiary wymiany handlowej z ZSRR były wyraźnie mniejsze niż w ostatnich latach.
takie
Obserwatorzy sądzą, że
Waszyngtonu
właśnie stanowisko
Bonn James
w
zaprezentował
Buckley. Szczegóły jego rozmów z
przedstawicielami rządu zachodnio·
jeszcze
niemieckiego nie zostały
lljawnione.

Zgodnie z programem działania
rządu, który na początku lutego br.
uchwaliła Rada Ministrów, do koiica kwietnia br. sformułowany ma
być kompleksowy program budownictwa mieszkaniowego wraz z nowymi zasadami polityki mieszkaniowej do roku 1990. Jak dowhduje się dziennikarz PAP, do przygotowania projektu kompleksowego
programu w tej tak ważnej społe
cznie sprawie powołany został mię
w którego
zespół,
dzyresortowy
skład, obok przedstawicieli zaiuterespwanych resortów i spółdziel
czości, weszli także naukowcy, reprezentanci stowarzyszeń techniczW teku
nych i liczni eksperci.
prac zespołu, poważnie już zaawansowanych, wykorzystywane są pny ·
gotowane wcześniej takie dokumenmemoriał Sejmowej Koty, jak
Budownictwa i Przemysłu
misji
Materiałów Budowlanych w sprawie budownictwa mieszkaniowe!(o,
Planowani<i
opracowanie Komisji
przy Radzie Ministrów dotyczące
nowych zasad polityki mieszkaniowej i wiele innych.
Wraz z propozycjami nowych zasad polityki mieszkaniowej w latach osiemdziesiątych przygotowywane są projekty aktów prawn;Ych,
które uregulują istotniejsze problemy warunkujące dalszy rozwój budownictwa mieszkaniowego. Dotyczą
one takich kwestii, jak tereny, po-

--------------------------'"'•
Ewent11ałnośc

wiosennych dojdzie do skutku jesz::ze w tym
Lip- roku, Honecker odparł „przy;)ttszPań· czam. że tak". Podczas spotkania
od- na stoisku RFN oceniono pozytywstwa NRD, Erich Honecker
wiedził również stoisko zachodnio- nie dotychC'zasowy rozwój wymhny
niemieckie I przy tej okazji 'ldpo- handlowej między obu państwami,
wl<idał na pytania dziennikarzy. Za- która w roku 1981 wzrosła w stopytr 'Y czy jest możliwe, że jego sunku do roku poprzedniego o 5
rewizyta w RFN (kanclerz Schmidt proc. osiągając wielkość 12,5 mld
bawil w grudniu 1981 r. w NRD) marek. Po raz pierwszy przy tym
od 1965 r. NRD osiągnęła w tej
wymianie saldo dodatnie, uzyskując
przewagę w eksporcie n::i.d importem z RFN.
otwarcia

Podczas

Międzynarodowych Targów
skich, przewodniczący Rady

Trudna obrady OJA

wycofało

11 łącznie 49,59 proc. głosów, podczas gdy w analogicznych wyborach
przed 6 laty mieli 52,5 proc. centroprawica poprawiła swój wynik,
ale w praktyce różnica między parjest
tiami rządowymi i opozycją
(lewica - 40,59
niedostrzegalna
proc,. centroprawica - 49,92 proc.).

kra3ów
się

seltretarz stanu USA, Alexander Haig odbywał spotkania z ministrami spraw
zagranicznych Kanady, Meksyku. Wenezueli I KolumbU. W pierwszym
dniu szef dyplomacji amerykańskiej
oddzielne konsultacje
przeprowadził
z ministrami poszczególnycb krajów,
zaś następneg.o dnia odbył z nimi
wspólne posiedzenie.
Podczas spotkań rozważano Inicjatywę R. Reagana, której celem jest
uzahżnlenie krajów Ameryki środko ·
wej I basenu Morza Karalhsklego
poprzez pomoc wojskową I gospo
Przedmiotem dyskusji były
darczą
propozycje prezydenta Meksy
także
ku, Jose Lopeza Portillo, dotyczące
niedzielę

I

poniedziałek

c:donkowskich

karze konferencji ministrów informacji krajów OJA, na znak protestu przeciwko niedopuszczeniu do
Frontu
udziału w niej delegacji
Wyzwolenia Sahary Zachodniej podjęly
Polisario. Decyzję taką
Etiopia,
Algieria, Angola, Benin,
Gwinea Bissau, Mali, Mauretania,
Zielonego
Mozambik, Republika
Przylądka oraz Zimbabwe.
zaDelegacja Polisario została
proszona przez OJA do udziału w
obradach ministrów informacji, iednakże władze senegalskie deportowały jej członków zaraz po przylocie na lotnisko w Dakarze.

stablllzacji politycznej w tym regionie świata.
opublikowano
poniedziałek
W
wspólny komunikat, w którym Halg
i jego czterej partnerzy stwierdzają.
problemy społeczno-gospodarcze
że
kr -Jów Ameryki środkowej i basenu
Morza Karaibskiego są bardzo poa w wielu wypadkach uleważne,
gają dalszemu za<>strzeniu.

Na ziarku

,,Minirestrykcje''

t ry s an1a

elektrowni Dolna Odra k/Gryfi· 1ków poddanych będzie
na trwa kam pa nla rt>montowa Roz. średnim, podobnie Jak ur:i:ąd~enla
W Dolnej Odrze
Wśr6d szerel?'U dalszych s-praw
Ją od bloku nr I o mocy pomocnicze. N/z:
200 MlV. następny w kolejności bę trwa kampania remontowa.
omawi;mych oodczas ooniedziałko
CAF - .Jerzy Undro - telefoto wej k'onferencH milllisków gospodzle bfok nr a. Pozostałych I blo-

W

poczęto

pisze dziennikarz PAP _
dz~ o i;twierdzenie iz toczący S1ę przed Sądem Warszawskiego Okręgu Wojskowego proces. Leszka Moc'Zulskiego, Romualda Szeremietiewa
przvw6dc~
Tadeusza Stańskiego, Tadeusza Jandziszaka Kol!federadi .Polski Nieoodległej orz_v~wa dziś sperą uwagę snołe
to jest
Zainteresowanie
czenst~a i nie tylko naszeJ?o SJ><?łeczenstwa
zrozur_n1ałe. Proc.es dotyczy bowiem przywódców orl(anizacji niele·
l?alne,i. której .dz.1ałalność - z sa:-iei. sw~i istoty - wymierzona była
prze<;iwko socJahsty~nemu u~~ro1ow1. Nie zmienia teito taktu twierdze~ie samych. osk~rzonych, i~ ią>N, była leealnie dz-ialalącą partią
POhtyczi;i.,; zm1erza1acą d<? os1ąl(męcia swych celów „rewolucją bez
rewo~ucJl.. Faktem niezbi~ym jest, iż Konfederacja Polski Niepodl~łe1 zmierzała do oba~en!a przemocą konstvtucyineito ustroju PRL.
Uwypukla to akt oskarzenia
Proi;es orzy.w~ck6w KPN skłania. do różnych refleksji. Ostateczne
dec}'1l1e pode1mie Sąd . Warsz:aws~1ego Okręgu Wojskowego, który
rozstrzyga w. tel sprawie . Mozn~ iednak iuż teraz, a co ważniejsze
- warto - sH~l!nąć do stwierdzen przywódców KPN. których zdaniem
- i;>aństwo oolskie nie istnieje. Na tei tezie zbudowane. zostało zadanie KPN - utworzenie III Rzeczypospolitej. Będzie to państwo cał
kowfoie niezależne, opierające się m. i.n. na przepisach osławdo.nej
Kvnstytucji s 1935 r.
(Dalsz7 ciąg na str. 2)
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DZIER
KIESIE
W

dniu dzisiejszym słońce
5.49, zajdzie

wzeszło o godz.
zaś o 17.42.

Izabela, Hilary, Oktawia

w dniu dzisiejszym dla

Łodzi

przewiduje następującą pogodę: zachmurzenie małe lub
umiarkowane. Temp. maks w
dzień około 10 st. C. Wiatr
słaby lub umiarkowany południowo-zachodni

i

południo

wy.
Ciśnienie o
siło 1000,ł hPa

godz. 19 wyno1750 4 ,...,'l'lt

ryżu

w ind„jskim stanie
Zamieszkały
Radtastan 36-letnl B. Cumawar 0 pa·
nowal do perfekcji sztukę pisania
na„. ziarnkach ryżu. Na jednym
ziarnku ryżu może on napisać tekst
Ministrowie gosP<>darki I finan- darki
finansów państw EWG składający się z 1.250 liter alfabetu
sów kraiów EWG oodieli 15 bm. uwaJ?e wzbudza zamiar uzl(odnie- łacińskiego lub 245 zna·ków alfabetu
o oaraniczeniu nia wspólnego stanowiska i działa
formalną decyzję
importu niektórych towarów ra- nia wobec amei;vkańskiej polityki Devanagari, utywanego tet przez
mieszkańców północnych Indii.
finansowo-walutowej.
dzieckich na obszar wspólnoty z wyJątkiiem Grec}!, która z-dyjakichkolwiek
stansowała się od
stosunków goo'P()darol(randca:eń
czych z krajami soclalistyczn:vmi.
Uchwalone w rezultacie uprzednich nacisków USA restrykcje dotyczą 1,3 proc. wartości importu z
ZSRR do wspólnoty I ok. 60 'PO'ZYcji towarowvch.

Komisja EWG zapropo:nowała 25
lute1?0 objęcie restrykcjami ok. 100
Dozyc1i towarowych i pra'W'ie 4
proc. całości dostaw radzieckich na
obszar wsp61ne.l!o rynku. Jednak
rządy krajów członkowskich, m. i.n.
ood woływem aneli kół eos'POdarmożliwości
docenialących
czych
rozwolu wsp6łpracv z ZSRR zitodziłv się tylko· na obecne „minirestrvkcje" WidaE wYTafo,ie. że kraie EWG nie chcą wiekszych zakłó
ceń w stosunkach eosoodar,,czycb z
ZSRR aczkolwiek pad naciskiem
administracii Reaitana stosuia taktyke „drobnych ukłuć". Nie biorą
iednak 'POd uwagę żadnych oitraw zawieraniu większych
n!czeń
remontom transakcji.

„

Jedności AfrykańsldE:j
z rozpoczętej w Da·

Konsultacje A. Baiga
W

wizyty

•

E. Honeckera w Bonn

Dziesięć

Pierwsza tura wyborów kantonalnych we Francji doprowadzila do
wyboru mniej więcej połowy t'l:w.
radców generalnych w 1945 kanto·
nach na terenie Metropolii. Tam
gdzie żaden z kandydatów nie uiyskał bezwzględnej większości, wybory będą powtórzone w przy<>złą
niedzielę. Radcowie generalni są w
systemie francuskim osobami snraWującymi zarząd departamentu (wo
swego
jewództwa) i wybierają ze
grona przewodniczącego rady generalnej, który - po rychłym wejściu w życie reformy decentralizacyjnej - będzie w departamencie
najwyższą władzą wykonawczą (na
miejsce dzisiejszego prefekta).
Mimo że chodziło o obsadzenie
władz lokalnych, niedzielne wybory uznano za barometr ogólnych nastrojów politycznych w kraju: by-.
ło to bowiem pierwsze wielkie glosowanie we Francji po ubiegłorocz
nej radykalnej zmianie rządów. W
głosowaniu tym lewica jako całość
nie mogła się już legitymować tą
dynamiką, jakiej dowody dala przed
10 miesiącami: jej kandydaci zebra-

"'

z ostrą krytyką ekonomicznego
pani
moc kredytowa i zasady finanso·· kursu rządu konserwatystów
wania budownictwa, polityka opłat Thatcher wystąpił przywódca Partit
mieszkan Pracy, Michael Foot w artykule. puczynszowych, zamiany
itp.
gazety
łamach
na
blikowanym
pra- „News of the WO<!'ld".
Trwające już kilka tygodni
ce zespołu sfinalizowane zostaną
.waniem kompletu dokumenO:Jl
Podkreślił on, że polityka torysów
tó\v 1 projektów aktów prawnych sprowadzała na kraj ciężkie czasy,
mających na celu stworzenie jednow ciągu ostatnich 3 lat liczba ofl•
litycb zasad polityki mieszkanio- cjalnie tylko :arejestrowanych bezsf.ormu!Qwanie
wej państwa oraz
ponad
się
zwiększyła
programu tego budownictwa do ro- robotnych
dwukrotnie I przekroczyła 3 mln.
(PAP)
ku 1990.

Organizacji

•
Po p1erwszeJ

Atak Foota
na torysów

Nadzwycz.i.juy
I
1924
Zjazd ZNMS „Życie".
1787 - Ur. G, G. Ohm, fizyk niemiecki.
Ur, W. Komarnw,
' 1927 kosmonauta radziecki (zginął
24. IV. 1967 r.).

spotkamy mężczyzilt:,
Jeśli
który ma pod kolor krawat i
skarpetki. możemy być pewni,
te to prezent.

!~~dno

- Skoro nie potrafisz wbić tego
łG mógłbyś go przy .
gwoździa najmniej równo trzymać.

r

Rozmowy prezesa PCK "Polon,ezy"
w Waszyng ·t onie pod piramidami

Współpraca krajów RWPG Wisła inż spokoina
w przeBl.yśle BlaszynOlfYIIl

'

Na z.a.Jlil'QHei!lie Amerykailsk!ego
Czerwonego Krzyża w Wa.szyngtoni• w d;niach od 9 do 15 bm. l)1'Zebywał prezes Polsk:iei(o Czerwonego
}{nyża, wdcemi.n:iste«> zdrowia doc.
Ryaurd B1T.0Z<>wski. Prowadził on
rozmowy z '1)1'ezesem AmerY'kań
lr'kj.ego Czerwo:nego Krzyża George
Alseyem i !innymi l>l"Zedstawicielamł tej Oll'ganiacl!.
Do.c. B=owsk! złożył równ.ież
wtzyte w Depairtamencie Stanu,
gdrzie roemawiał z zastępca oodsekretairza stanu Scanlanem oraz
w Kongresie stainów Zjednoczonych. l(dzie został przyjęty 1)1'!Zez

:pra:ewodniczącego

~omiltetu spre.,w
zagranlcenych Izby Reprezentantów kon2resma.na Zabrockiego.
Przewodnic2ący PCK ~lłł udział w zorl(an!zowa.neJ 'l)l'Zez Amerykański Czerwony Krzyż między
narodowej konferencji prawa humaniitam~o.

W trakcie Jednego ze IJ)O<tkań
w siedzibie Amerykań.s:kiego CzerWOl!lel(o Krzyża doc. Brzozowskiemu Dt'Zedstawiciele Oll'l!anieacji filantropijnej ze stanu Pensylwllillia
wręczyli cze'k na sumę :!..50 tys. dol.
przeznaczonych na zakup leków i
swzetu medycznego dla . polskich
plac6wek zdl"Olwia.
15 bm. w ambasadzie PRL w
Waszyngtonie odbyło sie SJ>O~anie
z okazii pobytu prezesa PCK w
Stanach Zjednoczonych. Na SJ>OtM!eszkMlka Japońskiego miasta kanie przybyła n-upa członków
Gotemba Kadzuku Nabyama kierownictwa
Amerykańskiego
urodziła etzworaczki: dwóch chłop Czerwonego Knyża oraz przedstawJclele organizacji Ho:pe i Cue
ców i dwie dZ'!ewczyn'kl.
Jalk iinformudą lekarze, mailke. ł uczestniczących w a'kcli J>OllllOCY
. nowo narodrzane dziec! c:.i;uja s.ie humanitarnej dla polskiego społe
dobrze.
czeństwa.

Czworaczki

Ponad 500 miejse
na studiaeh zagranicznych
Ponad pół tysiącem miejsc dysponuje Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
na
1tudi~ w uczelniach krajów socjalistycznych. Jak dowiaduje się -PAP
rozpoczęło się już
przyjmowanie
zgłoszeń kandydatów na studia
w
krajach
socjalistycznych w roku
akademickim 1982-83.
Kandydaci zobowiązani są zdać
egzamin wstępny w jednej z czterech warszawskich uczelni. W zależności od wybranego
kierunku
studiów kandydaci zdają egzamin
na Uniwersytecie Warszawskim, Politechnice, Szkole Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego - Akademii
Rolniczej i Szkole Głównej Planowania i Statystyki. Warunki zdawania egzaminu wstępnego analogiczne do tych, które obowiązują
prey egzaminach
wstępnych
do
uczelni krajowych. W wymieni.,_
nych uczelniach należy składać dokumenty do 15 maja br.
Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa
Wyższego i Techniki informuje, 1:1
po szczegółowe informacje dotyc"Zą
ce zasad i trybu rekrutacji na studia za granicą, a także kierunków

OTV

Łódź

kształcenia,

udzielaj!\ ucżelnie prooraz Biuro W1miany
Stypendialnej z Zagranlc11
MNSzWiT (tel. 27-5~-27 lub 26-82-111
wew. 286).
(PAP)
wadzące rekrutację
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Z i!llicjatyWy J>Nedstaiwiicleili śro-

dowisk

twórczych

i naiu,kowych
WCZOll'ai w
ObyWaitelski.Klub
Konsultacyjny, Klup koosu.ltacyjny jest ciałem J)OWStałym w 51>0sób spontaniczny, grupujący ludzi
pragnących służyć interesom społecznym w 1posób niezimtytucjonaliwwarny.
Zebranie zespołu 1niLcjatyW1l~o
Łodzi
zawiiązał
Urzędzie Miasta

na ogólnopolskiej

9ię

mteme

„Dzień, noc ł pora niczyja" przeniesiona zostanie na ekran w adappada sakramentalne: „godz. 19 - tacji i reż. T. Worontktewtcza. Wyprogramy lokalne".
Zniknęły
z mieńmy także łódzki wkład do cy1,dwójki" dawne „bloki programo- klu „Spotkanie z pisarzem". O~ro
we" prezentujące ośrodki regionul„ <}ek przedstawi rozmowy z I. Stne. Ale; jak nam powiedział dy- kirycktm, W. Bilińskim, W. J~
rektor OTV w Lodzi, MICHAL di:yńskim ł T. Chró3ctelewakJm.
Z
pozycji muzyczno-rozrywkoWALCZAK, od kwietnia ośrodld
będą miały
.znów awoje dni w wych odnotujmy „FOf't nteapokoJprogramie II. Lódź ma do wypeł nych serc" (śpiewogra Z. Bystrzycnienia czas antenowv 9 i 23 kwlet- kiej, J. Przymanowskiego ł B. Konia br.
·
nowalskiego), kolejne widowisko z
Ten fakt, oczywiście, cieszy ośrod cyklu „Za wolność naazq t waszą",
ki pozaw'.l.rszawskie. Taki dzien ma które będzie oparte o pieśni i pioswoje plusy. Nie trzeba, na przy- senki śpiewane w czasie II wojny
kład, kolaudować
w
Warszawie. światowej przez członków ruchu
każdej pozycji
przeznaczonej do oporu w różnych krajach.
programu.
Ale owe „dni" to na
Reż. J. Woźniak
realizuje prorazie
tylko
2
godziny do za- gram „Henryk Debich ł Je110 orgospodarowania. Ośrodki zaczyna- kiestra". Kontynuowany jest cykł
ją swoje wejście na antenę ogól- audycji prezentujących dorobek polnopolską
po
głównym wydaniu skich kompozytorów współczesnych
dziennika. Dobra to pora na pro- a także widowiska oparte o muzykę
gramy artystyczne, kulturalne !ile filmową. Na pytanie o 5-odcinkowy
przydałby się jeszcze
czas przed musical telewizyjny napisany przez
dziennikiem na reportaże, komen- P. Hertla ł P. Slowikowakiego nie
tarze itp. Póki co, trzeba będzie ma jeszcze odpowiedzi. Już od pojednak wszystko zmieścić w dwu nad roku scenariusz czeka na ocegodzinach. Dziś za wcześnie mówić nę w Warszawie.
o pierwszej
propozycji z Lodzi,
Tak więc, zostawiając w bardzo
niemniej będzie tam m. in. mo- widocznym i dokuczliwym,
ale
wa o problemach młodzieży.
,
jednak tle - które nie musi tak
W programach lokalnych - dwa do końca obchodzić telewidzów
razy w miesiącu po pół godziny - problemy: brak taśmy i benzyny,
prezentowane będą audycje publi- możemy sądzić, że łódzki ośrodek
cystyczne podejmujące sprawy aktu- wraca do normalnego rytmu pracy.
alne z różnych dziedzin życia.
Oby jednak na jej efekty, z przySięgnijmy teraz do tematyki, kt6- zwolenia centrali, nie trzeba było
rą wsławił się Lódzki Ośrodek Te- zbyt długo czekać, śledząc odkurzalewizyjny: teatr i rozrywka. Teatr ne programy z magazynowych czeTv w Loazi rozpoczął pracę jako luści. telewizji.
(rs)
pierwszy w kraju. Jest jut zrealizowana sztuka W; Raaputina „Żyj
i pamiętaj" (reż. J. Machulski),
„Drogę do Czarnolasu"
A. Mali. szewaktego przygotuje A. Maj. Nad
scenariuszem opartym na opowiadaniach A. Kasprowicza („Ztodzieje owoc6W'' t „Ulica plebejuszów")
A Godz. 11.00. Na uL Teresy kiepracuje T. Junak. Nie drukowana rowca „Dacll" BOgurad L. nie ustą
jeszcze
powieść
E.
Nowtcktej pił plerwszenstwa przejaz4u l zderzył slę z motocyklem WSK. W wynLku wypadku kierowca motocykla
doznał złamania kości lewej stopy.
Przewieziony
został
do
szpitala.
Swladkowle tego wypadku proszeni
są do WRD MO, Łódź., ul. Wł. By· szkołach
tomskiej 60, tel. 715-88,
A Godz. 12.00. Na Skrzytowanlu
ul. 22 Lipca z uL Hutora, kierowca
„Skody" Zbigniew S. nie ustąpił
plerwszenstwa przejazdu i zderzył
się z „Fiatem".
Pasażerka „Skody"
I dwóch pasażerów „Fiata" z obrażeniami
przebywają
&zpitalu.
Europejska Trybuna Praw Czło Str a ty około 30 tys. zł. w
wieka w Strasburgu (organ EW A)
A Godz. 13.45. Na ul. KU!nsklezajęła negatywne stanowisko
wo- go 172
piesza Maria D. weszła rap..
bec kontrowersyjnego problemu ka- townie na jezdnię i wpadła na „Ła
ry chłosty w szkołach brytyjskich dę", doznając ogólnycl_l poUuczeń.
i szkockich. Orzeczenie wydano po Przewieziono ją do Szpitala im. SO·
rozpatrzeniu toczących się od wie- nenberga.
A Gcdz. 15.45. Na tSk:zyżowa~lu
lu lat sporów wokół kary chłosty,
22 Lipca i al.. Włókniarzy, n.ie·
przeciwko której protestowała więk ul
:many kierowca „ Volkswagena" iaszość rodziców uczr.iów, uważają jecbał dll'ogę i zderzył się z autocych tego typu karę za „sprzct'z- busem MPK. Dwie pasażerki autoną z ich etycznymi przekonania- busu doznały obrażeń. Po udzieleniu
pomocy zostały zwolnlone do domu.
mi".
A Godz. 18.35.
Na Skrzyżowaniu
Tradycyjna Anglia przestanie być
Bra.tysławskiej
1 Tbaelmanna
w ten sposób „ostatnim bastionem" u11c
motorniczy
tramwaju 24/3 Mi.ro.
archaicznej kary.
sław K.
nie ustapił pierwszeństwa
i zderzył się z „Fiatem 126". Kierowca „Fiata" ze złamaniem nogi
Redaktor r!"iJt: szowy
przewieziony został do Szpitala im.
Kopernika.
Straty Około 52 tys. zł.
Jl.;H/ 1 K l J \,JA
A Swiadlrowle wypadku, który wyrlarzvł się w Pabianicach
na ul.
Reda I" 1r lt· ·;• 1
v
Wspólnej 28, 12 marca 1S82 r . około
ZOFIA GU Tl\I ANOWA
godz. 10.35, pr~zen.I s~ do WRD MO,
ul. Wl. Bytomskiej IO.
CZI)
dzień

następny

ll!lllU

W brytyjskich
będzie
pokładanki

nie

I

Między wieloma gałęziami iospodarki krajów RWPG kształtują
sie ooraz różnorodniejsze i 1>o«atsze oowiazania. Proces ten naido. bitniej ua:ewnętrznia się obecn.ie w
przemyśle masZY1110W'1lll. 1tdzie wYtycz01110 wiele priorytetowy<;h lderunków wsp6łpracy naukowo-produkcyjnej w całym cyklu produkcyjnym: wspólnych badań, opracowań technicznych, opanowa:nia i
orga.nilZacii wyspecjalizowanej ! koOJ>eracyjnej produk.cJU, skoordyinowan~o zbytu wyrob6w.
W najbliższym czasie zamierza
sle uśdślić nomenklaturę i ustalić
orientacyjne zawtrzebow.ain:e krajów RWPG (na okres do 1995 r.)
na określone rodzaje maszyn. olkreś
}.!ć WYmagan!a techniczne wobec

materiałów
przedstawić

itl>o Trzeba tee będzie
or<>POZYCle w kwestii
najbardziej efektywnych form kooperacji naukowej I produkcyjnej,
właśclwYch dla l)rodukcjł wielikosery)nej.
'
Logicznym zakończeniem tej l)t'acy powinny stać sle uorozumienia.
przewidujące bezoośred.lnie oowią
zaaiia między przedsiębiorstwami,
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których gminach stany r alarmu.
pogotowi$ przeciwPOWOdzlowego. Jak wiadomo alarm
taki
utrzymywany był najdłużej w woj.
płockim. Obecnie poziom Wisły w
bądź

Płocku obniżył się o ol~.
85 cm
w stosunku do granicy alarmowej.

a więc już o prawie ł rn w porównaniu z maksymalnym wezbraniem
w styczniu br. Cały wysiłek skoncentrowany więc został obecnie na
usuwaniu skutków powodzi na zalanych terenach, w tym
przede
wszystkim na jak najszybszym odpompowywaniu wody z zatopionych
wiosek i osiedli. Dzięki skier<>waniu dodatkowych agregatów o dużej wydajności ubywa wody m. in.
w rejonie Brwilna ł Radziw!a.
(PAP)

7..lednoazeniami produkcyjnymi i orJ(anizacjami projektowo-konstruktorslci.mi. koordynację zaku'PÓW licencji i ,,kn<JW-how", realizację
wyspecjall2owanej i kooiperacyjnej
produkcji oraz dostaw konkretnych
rodzaJ6w maszyn i unadzeń.
Podjęto decyzję o l)rzyspieszeniu
produkcji takkh niezbędnych l?ost>odarce maszyn, jak wywrotki samochodowe o ładowności 110-180
ton, ciężkie traktory o mocy 500
! wdęcei koni mechanlcznych. duże
buJdożery i żurawie do układania
rur. koparki iednonaczyniowe, kroczące I kołowe.
Zdobyte doświadczenie w organizacji wsp6lnel kooperacyjne.I produkcji, np. Jedin.olitei?o systemu
maszyn cyfrowych aer!J. „Riad" I
15 bm. na zaproszenie
Polskie)
urządzeń dla
elektrowni atomo- Rady Ekumenicznej do Warszawy
WYch,
stwairza
wszelkie
przesłanki
przybyła 2-osobowa delegacja Rady
1~ bm. odbyła się, pod przewod- , roku wyjątkowo trudna. Gruntownictwem wicepremiera prot Edwar- nej przebudoWie uległy dotychcza- zreali.zowa.n·ia nowych postanowień, Kościołów Ewangelickich Republiki
dotycz~ych kompleksu maszynoweFederalnej Niemiec - ks. biskup
da Kowalczyka, narada przedsta- sowe zasady zaopatrzenia w sudr Helmut Hild, urzędując7 przewicieli
centralnych
organizacji rowce i materiały. ·Z uwagi zaś na l!O kraiów RWPG.
wodniczący Rady oraz ks. 1>rałat
drobnej wytwórczości.. resortu prze- sytuację kryzysową nie w pełni
mysłu chemicznego i lekkiego oraz jeszcze funkcjonują nowe zasady
Heinz-Georg Binder rzecznik
Rady EKD do kontaktów z rqurzędu gospodarki materiał.owej, na zaopatrzeniowe. Szczególnie dotklidem, parlamentem i partiami poliktórej omówiono problemy zaopa- wie odczuwa się brak material"'w
tycznymi RFN.
trzenia materialowo-surowcowego.
l części zamiennych w dzialalnoSytuacja zaopatrzeniowa jednostek
Podczas 3-dniowej wizyty w na•
Fala
waosennych
d~ów
jaka
drobnej wytwórczości Jest w tym ści usługowej, zwłaszcza zaś
dla
objęła znaczna cześć Stainów Zjed- szym kraju przedstawiciele protebardzo potrzebnych społecznie na- noczonych w rej0111ie
stantyzmu
zachodnioniemieckiego
środkowe20
praw obuwia i odziety, sprzętu ra- zachodu, w stanach Ohio. Michlgaai prowadzić będą rozmowy w Poldiowo-telewizyjnego,
zmechanizo- i Iowa spowodowała roo:ległą i skiej Radzie Ekumenicznej i z koś
ciołami
ewangelickimi w nas7.ytn
wanego sprzętu gospodarstwa do- powa,żna w .skutkach pow6dź. Sze.. kraju, spotkają się z przedstawiciereg mlast I osiedli z.nalazło się
mowego oraz w zakresie usług rol- pod wodą. Tysiące osób zostało lami władz .politycznych oraz zło
niczych, np. rymarstwa, kowalstwa ewakuowainych. straty ocenia się żą wizytę w Episkopacie Kościoła
(PAP)
w dziesiątkach miEonów dolarbw. katolickiego.
itp.
Postanowiono wystąpić do Komitetu Gosp0darczego Rady
Mini•
etrów
z
propozycją wydzielenia
pewnych ilości surowców ł mate- ·
p!.'owa.dtzJł prof. ANDRZEJ FELIKS
działalnoścł
GRABSKI. Było ono kontynuacją rialów na potrzeby
IJ>Otkania a ł ma.rea. kiedy w za usługowej. Z wydzielonej pull masprawą
J)l'Of. A. GRABSKIEGO, teriałów korzystałyby
jednostki
pro!. ZENONA MICHALSKIEGO drobnej wytwórczości.
(PAP)
i dr JANA NQSKO narodziła Ilię
(Dokończenie ze str. 1)
idea nrzedsięwzięcia. U,s;talono, że
Dotychczasowy przebieg procesu pozwala i na inne - .tym razem
w skład klubu wejdzie 30 osób.
Już nie w sfer.ze teo6i · - stwierdzenia. Z dost®nych dokument6w
N!enmdej jednak
co w.ielowyni•ka, że kierownictwo KPN prowadziło działalność stricte antykirotnie l)Oidlkteślano ' - klub bę
s.ocjalistyczna. agitowało inne osoby do l)Oczynań todzacych w ood•
dzie miał charakte4" otwa.rty I w
stawowe bnteresy polityczne PRL. Nie są to eołosłowme zarzuty,
jego pracach będą mOl!Li u~
jeśli wska,że się na fakty przekazywania zagra:niicznym ośrodkom
cay6 -przedsta.Wlicłele r6żnych dziedywersji politycznej r6żnego rodrzaju informacji ! komentarzy. Były
ci:ón życia nBJUikowego, polityczneooe Pl'2e2: te ośrodki wykorzystywane do prowadzenia jednoznacmeJ
1!<> i 1?0SP<>darezo-sl)Oiecznego.
w swej wYmowie kaml)anil propagandowej, której kolejne echa, tyle
Następnle odbyła
się dyskusja
że
już w jeszcze wyższym natężeniiu, odzyWają się i teraiz. A w QiaPolicja włoska przewiozła w popośw~ęcona
trybowi utJWOl"Zenia
łalności wewnątrz kraju? Również i tu sąd dYs'POilule dolrumentacj•
kłubu, jei?o oharakt~i. celom i niedziałek w opancerzonym samoo rozpowszechnianiu imzez KPN ulotek i czasopism zawleraJ14cych
zaGttt-esowJ dzialania. Ustalono, te chodzie, pod silną eskortą, na lotnlezl!odnY z prawdą obraz naszego Jt,raju, punkt widzenia w oczy•
pierwsze zebraaiie klubu w peł nisko Fiumicino, niemieckiego neo'wisty &'POSÓb sprzeczny a kontaktami PRL z krajami socj;ilisty=yml.
ny·rn składzie odbędzie się na.jda~ faszystę, Franza Bovarskiego. Zoa zwłas~ ze ZwiąU!i;m Radzieckim.
ał oti przekazany na pokładzie salej za trzy tygodn:ie. Z dyskusji,
W tych za1tadnienlach, w tych temate.ch l celach Konfedeł'acja
zachodniojaka odbyła się w dniu wczoraj- molotu w ręce policji
Polski N.iepodleglej była w zgodzie z treściem.I i duchem swojej
·
szym wynika, te klub w najblit- niemieckiej.
deklaracji ideowej oraz tymC!ZaSOWego statutu przyjętegp 1 września
Bovarski, członek neofaszystowSZY'm czasie zamierza ood.ląć w
1979 r. Jak pogodzić tJWierdzenie „rzyw6dców KPN o legalności dziaswych pira,cach ta.kie
problemy skiego ugrupowania działającego w
RFN,
brał
łania wlityczne1to ze sformurowaniem w statucie, iż kO!llfederacJa udział
w słynnym zamaJak: roziwarstwiienie społecme w
jako partia oolity=a - nie podlega rejestt'acJi. a jej d:Ziałalnośb
W
Ś'Wlie<t>le reformy gospodarki, spra- chu z 1980 r. w Monachium.
nie oodlel(a nadzorowi :ze strony jakichkolwiek czynniik.ów zewwy kszitałitu przyszłych związlków styczniu bież. roku aresztowany zonetrznych.••
zawodoWYch oraz kwestię miesz- stał na terenie Włoch.
KPN nie tylko pretendowała do tego, lt jest organfaacją poJdityczn11.
kaniiową.. a ta:kże woblem
alkoparlilł kt6rej głównym celem było obalenie ustroju socjalistycznel(O
holizmu w Łodzi oraz
S"Prawy
w Polsce. Rozwiązania statutowe mówią m. iin. o najwyższej władzJ
zwiazane ze społecznym odbiorem
KPN, iaką Jest zjazd, c:r.y też o radzie paMitycznei KPN, której zadaśrodków
masowego
PT?.ekazu.
niem Jest prowadzeillie bieilłcej dzi11łalno8ci, ust11lan.ie gł6wnych kieOczywiście są to tylko propozycje
runk6w !)racy oraz kierowanie agendami konfederacji. Jak przystało
WYjściowe. Tematy'ka pracy kluna
organizację. była równie! jej precyzyjna struktura. Podział na
bu zóstanie zapew111e
poszerzona.
cztery obszary, -pote.m na okręgi, kt6re z kolei dzieliły a!ę na obwody.
W dyslkn.tsj.i
pod!kre§lono też. iż
szaaisą działalności nowo utworzoKPN - oo warto dodać, a co r6wnież jest udokumen.towane - nie
nego ciała może
za POIIllmała o kontaktach zagranl~nych, konfederacja - mimo nie.stać s.ie rozpa.trywame r6źinych k!westii w Sl>OJak !m!ormowailiśmy Czytelinlk6w
długiego okresu ddelącego od przekształcenia się jej w :rorganilzowane
sób odbiegający od adr!Mnist.racyj- „DŁ", 20 lutego br. w Ludwiikou2ru1>0Wanie polityCZllle - zdążyła naw1ązać te kontakty. a zarazem
no-urzedniczego spojrzeinia na rze- wde, peiryferyjnel dzielnicy Touzyskać pomoc I wsparcie rozmaitej maści ugrupoiwań w USA, Kaczywistość.
maszowa Mazowieckiego dokonano
nadzie, Sztwecjl, HiszpanU, Fra111cji, Austrii i w innych krajach. Była
~W) za.b6jst.wa 44-letciej
Janiny K.,
w tym oczy.wiście wsp6lnota linteresów, .stawiająca sobie za Cell „wal- - - - - - - - - - - - - - - kelnerko! z tamteiszet restewracli
ke wszelkimi środkami z komunmne:m".
„Baśniowa". Społeczeństwo. wstrząOdpowiedzi na to, C11.Y tego typu kan.tandy i w ogóle dZiałalnoś~
śnięte
maika.bryczną
zbrodnią,
KPN służyła Polsce, nie mogą być i nie są bynajmniej retoryczne.
wspl>łl>racowało z orga'!lami ścigaMają bowiem jedno7Jlac:z;ną wymowę nigdy nieskry-wane wrogie
nia woj. piotrkow&kieł{o -podczas
stwnerdzenia Pt"ZYwódców konfederacji. o ustroju w obecnej Polsce,
Comodo jest jedynym na świecie trwającego ponad
trzy tygodaliie
wielka kamJ)llnia wymierzona w J)rzyjaf.ń !. współpracę ze Zwiądt!em
rejonem, gdzie :l!yją reliktowe gdgan- dochodrzenia. w wyniiku śledztwa
Radlz.ie~im oraz innym! państwami socjallstyc.znyml. Nie mogą w tym
tyczne jaszczury, warany.
Długość wyjaśnione zostały okoliczności tej
świetle dzi>wić równ.ież próby kwest:o.nowania porozumień jałtańskich
niektórych z nieb dochodzi do 3 m. """"Ur..,,, historJ'
zatrzymal!ly też
- k.t6rych przecież konsekwencją jest ksa:tałt dzisiejszej Polski Poruszają się one budzo
szybko, ""'"" ""'
..., zbrodlni.
· hod.n.'1m, i·
--'ć
·
napadają na dTobną zwierzynę, Jtt6został sprawca
12 bm.
a nawet.„ zairzucan!e oa ństwom zac
z nJe d...,
wecy d owa.nie.
rą zabijają
uderzeniami potęmego l)t'okurait« rejonowy w Tomaszo...
według ideologów KPN, wysti:a:>uj11 pneciwkó WSJ>Ólnocle aocJali•
ogOłla.
wie
Mazowieckim
zastosował
stycznej.
Rząd Indonezji w celu zachowania areszt w sto.\unku do -podejrzaneiio
W trudnych dziś dla kraiju ł narodu chwilach, gdy t<>Cz4 się zażar.te
nadko ju:t spotykanych gatunków Knysztofa
D. 1. 24. mieszkańca
dyskusje o dl!'ogach naprawy Rzeczypospolitej, o duchu narodowe)lo
zwierząt,· ogłosił wyspę rezerwatem Tomaszowa, kt6ry w toku śledz·
'l>Oł'ozum!enia, o aocjaLi.stycznej odnowie, o tym. jak wy.iść z kryzysu,
przyrody,
na wspomnianeJ •w Pl"ZY%'"ał
,s1„
do · OOPełniienia
warto oomyśle6 o nrawdiz,iwych
i fałszywych pr~okac"'
wysple tyjeObeoole
około I tys. przedpoto- .._a
••
„
...
..., o Jll'awdzipowych zwierząt.
mOll'dell'Stwa.
Cm-ek)
wyeh I fałszyWych przyjac!ołach.
(PAP)

Wizyta

materiałowa
lvytwórczości

Specjalna pula

dla drobnej

zachodnioniemieckieh
ewangelików

Deszcze w USA

OBYWATELSKI
;KLUB KONSULTACYJNY

W wieczornych informacjach tv

o programie na

Na międzynarodowych targach w
Kairze Przedsfębiorstwo Handlu Zagranicznego „Polmot" i Fabryka Samochodów Osobowych na Zeraniu
podpisały z egipską firmą „El-Nasr
Company" kontrakt, na mocy kt.Jrego jeszcze w br. rozpocznie się
w Egipcie produkcję polskich „Polonezów" z części
dostarczonych
przez FSO.
Współpraca „Polmotu" ze
stromi
egipską w przemyśle motoryzacyjnym datuje się od 1971 roku. Nasi
partnerzy
montowali z polskich
części „Fiaty 125" limuzyna
i
combi, „żuki", „Nysy" i „Autosany". Obecnie ograniczona
będzie
produkcja „Fiatów 125" wynosząca
1000-2000 sztuk rocznie; ich miejsce będą stopniowo zajmować „Polonezy".

Wody Wisły - po przejściu pod•
wyższonej tali uspokoiły się na
tyle, że motna było odwołać obowiązujące jeszcze niedawno w nie-

Proces który

skłania

do refleksji

Ekstradycja ·
neofaszysty

Podejrzany

o zabójstwo kelnerki

zatrzymany

Jaszczury z Comodo

Nasilają się k01Dtrowet:S'je, zwią
zane z wizytą Ja.na PBJWła Il w
W. Bryta!lllii, na przełomie maja i
czerwca br. Rośnie aktywność eikstremistycznych k6ł brytyjskiego
Kościoła protestanckiego, który otwarcie przygotowuje Li=e a/keje
protestacyjne i nie wyklucza gwał
tow:nych zamieszek. Próbką taikdej
a•kcii' bigotów protestanckich była
awantura w kośoiele w Liverpoolu,
gdzie - laik ju:ż dnformow!lliśrny
- pirzerwano kazanie arcybiskupa
Roberta Runda, który jest gło.wą
Kościoła anglikańskiego i zmuszono l(o do OJ)U.S:ZCzenia świątyni przy
akompaniamencie wyzwisik i obelg.
DemolllSbrujĄcy ekstremiści protestanccy zairzucali arcybisku'P'Qwi
Canterbury ,,zdradę" i.Dit~esów jego k-ośc:oła z PoWodU Jeno przyjamych wY·J>OWiedzi nt. wizyty l)apieża.

Do - alkcjd l)rotl!6tacyj111eJ czynnie

przyłączył się wliity(lt ł dluchowiny
protest~cki, pastor Ian PaJs.ley-,
znany iz niewybrednych altaków na
Wait:vkain ~ paip!eża. Paisley, który

Je6t · przewodnicz14cyrn lkytyjskiej
Rady
Pir-otestanclk!.c.h
Kościołów

Chlrześcijańskdch
i
jednocześnie
ekstremistycznym, zati:arcle ain.tY'katoJlc'klm poliityikiem z klandii P6ł
n00nej. poparł w pełni demonstrację w LiveTJ>OOWu.
Sakralne odłamy Kościoła protestanckiego zapoowiadają serię demon$tracji przed i w czasie why~
ty pa;iJieża. W 111alhHższą sobotę
-si>oitykaJą się w Oxfordzie, gdzie

ANGLIKANSKIE ·PROTESTY
--------(KORESPONDENC JA Z

or1tanizowa111a jest a;ntypaoieska demonstracja, delegaci J)1'alesita.n.t ów
w celu ~edyskutowanda skoordynowanej
akcji
a.ntypaQieskiej.
8zczt!f!61Illie &ilne mają być w Oxforoz.ie delegacje IJ Livel"J)OOJu i
Gl~ow dwóch miast o trady<"'inie najsilniej.szych nastrojach
antYl)apiesklch wśr6d mdeisoowych
protestantów, Na Połowę kwietnia
za 'PO'W·iedzla.no dem0111stracie J)roltestacyjną na Tira!algar Square w
Londyinde. Kolejny wiec na tym
coob"allllym placu Londynu od.bę
dzie się 29 maja, w dniiu pn;yj&Q;diu Jana Pa,wła II do W. BrytaniL
Dziennik „Times" w komentan:u
reda!k:cyiJiym ostirzel(ł papieża, że
by nie spodziewał slę talk entuiJastycznel(o preyjęcla, jaik:ie swtykało io w !Innych kra.Jach. "Angllcy ł Szkoci nie demoostrują spec,laJinie awruch uczuć. chyba że w
piłce nożnej, rzymskich katolików
jest ndewietu. a papież, jakkolwiek
jest POdz,iwia111y, jest lednocześnde
postaci.a ko:n.tirowenyjną. kt6rego
naulld moralne prowokują sprzeczności poza je.1?0 Kościołem, a nawet
wewnątrz nł~o" - nap:isał „Times"
i podkreślił, że wJ.zyta paipieska
ma charakter !kościelllly, ll1ll u.pro-

LONDYNU) - - - - - - - -

szenie biskupów Kościoła rzymskokatolickiego.
Zwierzchnik tego Kośeloła w W.
Brytanii. kardynał Basil Hume potępił osta tnJe ekscesy bi1totów orotesta111ckich i werz;wał do 'P'Qlt'zucania
działań, niegodnych wiary i K<JŚcio
ła.

T. JACEWICZ

• •
Choclaż
do
Pawła
Il

ryzmem). Działania tych połączonych
międzynarodowych sił policji skiero-

wane 1ą na wykrycie 1 wyellmlno·
wanie wszelkich motllwych zagrożeń
zamachów na tycie papieża.
Scotta.nd Yard poinformował, ie
dla zapewnienia bezpieczenstwa papieża, wyko.rzysta doświadczenia, zebrane podczas organizacji uroczy„
,stości
ślubnych
księcia
Karola
z k.slętnlczka D!an11 w lipcu ub. roku. RzecznUt policji oświadczył, te
wzdłuż trasy przejazdu
Jana Pawła U ustawionych będzie około 3,5
tys. funkcjonariuszy, a ponadto w
tłumie znajdzie się kilkuset uzbrojonych policjantów w ubraniach cywilnych. Jeb zadaniem będzie uprzedzić wszellde możliwe pr6by zamachu na przybyłego papieta.
Jego !wlątobllw~ będzie DQdą:6M- ·
wał po Wielkiej Brytan!!
śmiglowcem, w asyście przynajmniej dwó<'h
l.nnycb ś11llgłowc6w, na pokładach
których będą oficerowie llużby bez-

wizyty
papieża
w Wielkdej Brybr.
pozostatrochę
czasu, władze pleczeństwa. Papieżowi towarzyszyć
tego kraju jut opracowują 1zczegó. będzie również jego stała ochrona
lowe plany zapewnienia bezpleczeń· osobista
grupa
komandosów
stwa głowie Koklola katolickiego włos1dch.
w czasie jego pięciodniowego pobyWszystkie te nadzwvczajne łrodki
tu w Zjednoczonym Królestwie. Jale podejmuj11 władze brytyjllkle po tym,
Informuje brytyjska słu:l:ba bezple- jak ujawniła się, w budzo agresywczeństwa, cbodzi głównie o ochronę nel formie, niech~ fanatyków propapl.eta przed terrory1tami I sagorza- testancklcb wobec wizyty papieża.
łymi pro~tantamt, którzy zam.lena- Zam4erzaj11 oni zorganizować wiele
ją pokny:tować przebieg wizyty.
w:vSłlłpleń
antypapieskich l 1ntykaW przyc<*>-niach do ócb.rony tollckich, które - zdaniem policji .Tana Pawła II slu:tby bezpieczeństwa mog11 przerodzić się w poważne rozwspółpracują ze 1pecjalnyml grupa· ruchy. W zwi11zku 1 takim nastami 1 oddziałami antyterrorystyczny. w-leniem protestantów (d011\lnuj11cych
mi SCotland Yudu. O pomoc zwró-1 llczebnie w Wielkiej Rrytanl1). pacono się tak:l!e do wło&ld.ch służb piet będzie poruszał 11lę opancerzospecjalnych I tzw. Komitetu Trevi nym samochodem po ulicach miast,
(Okrytej · tajemnicą organizacji, zło- które mają dług11 tradycję walk reżonej z wysokich rann ołlcttów po- llglJnycb,
taklcb,
jak
Liverpool
llcji - ekspertów d.s. walld s terro- 1 Glasgow.
,
Jana

tanlł
w
ło
jeszcze

maju

••
„VARIMEX-WIFA.łvtA"
Reforma ~podarcza w handlu zagranicznym
jest trudna
f nastręczająca
- szczególnie
teraz - mnóstwo
kłopotów
Rozr\Wh przebiega z oporami.
Przestaje bowiem działać I obowiązywać sta·r v
system. natomiast no'VJ' jeszcze nie w peł.
ni Jest sprawny. Przy zachowaniu zasad reformy, a przede
wszystkim samodzielności I samofinanoowa.n ia pr'Zedsięblorstw
handlu zagranicznego, ukierunkowan.lem podstaw<l'Wym
Jest
wywóz. Opracowano I realizuje
się jako jedl!lą z zasad działa
nia ~ospodarki narodowej
w
1982 r.. program
operacyjny
eksportu. WprowP ~!Zono
silne
bodźce
s·tymulujące
ekspo«"t,
zmieniono metody i podstawy
planowa·n ia, uruchomiono me.
chanirmn odpisów dewizowych.
Wprowadza się inne rozwiąza
nia organizacvjne tak, aby le.
piel Fłuzyły zwiekszeniu wywozu. oodnoszenlu jego opłacal 
ności
że nie wsromne o elastycz,ności I apra'WI!oścl d7'iała

30Wai1
w ramach kombinatu
„Wifama".

mi„lster handlu zagra.niemego
uprawnienia do prowadzenia działalności
gospodarczej w zakresie handlu 7.agranicznego. Biuro nie jest więc
samod'Zielnym
przedsiębior
stwem, lecz Integralną częścią
„Wifamy", mimo że eksportuje
maszyny I urządzenia włókien
nicze wszystkich zakładów zgrupowanych w byłym zjednoczeniu „Polmatex", z wyjątkiem
bielskiej „Befamy". Biorąc to
pod uwagę, a także takt,
:te
t»iuro zajmuje się Importem kooperacyjnym dla całej branży,
byłe
zjednoczenie
a obecnie
pełnomocnik
mlnisbra hutnictwa i przemysłu maszynowego,
maja prawo, a może i obowią
ze~- egzekwować swoje uprawnienia chociażby z tytułu ogólnadał

Wyntkl ekonomlcz:ne, t>MYC}a
flrmv na ry'1kach efektvwnoś~
działania
iest wlęc faktycznie
bM zarzutu. Zairtrze-ten!a budzi
tzw układ organ!zacvjny biura . Jak Już su11reruje nazwa B!uro Eksrortu · „Varlmex-Wlfama" - iest to jedn<$tka
zakład na pełnym
wewnetr~
nym r<l'Z!'acbunku
g~l)OOar
czym Komblnatu Mai;zyn Wł6k !enniczycb .. Wifama" w t-od,z!.
któremu to
pr'l:eds!ęb!orstwiJ

Obowiązujący

system prawny stanu wojennego przyniósł
znaną już
decyzję Komitetu
Gospodarczego RM, w
której
mówi się, że minister h11111dlu
zagra•ni~nego pełni w za.kresie

'

Organizacja,

n!a..

O aasadach tych piszę nie be1
kozerv Jestem bowiem po wt.
zyde w Biurze Eksportu, Vartmex-Wifa,ma" - firmie o ustalonej renomie, będacą i;tłówn:vm
ekst>o.rterem polskJch maszyn
włókienniczych
oraz kompletnych obiektów \ llnM technologicznych dla tego przemYSłu
lstn lej4cej od · OQC?;ątku 1978 r
O tym,
że
działano dobrzf'
świadczą fakty.
Pterwszy rok
działalności,
mim.o nlerwotneg::pakletu zamówień o
warlokl
900 tys. zł dew., zam1rnięto kwotą 9 ml.n zł dew . W N>k pół.
niej było już Ul mln, w 1980 - 31 ml111 zł dew. Planu ubie~łorl'eznego Biuro Eksporiu „Wlfamv" nie miało korygowaneg<i ,
w dół. a mimo to, jako 1edno 2
i.'elicznych przedslebiorstw ban
:Hu za~anicznego wykonało io
Po·r tfel zam6wief. na ten rok mote bmhić "a.zdrość, a jednocze~
nie dawać pewność dzlalanla. I
imakomlta oerspektywe
bvcla
mmooziell".vm oraz ~~mof'.nR.iisu
jacvm c;le w warunka<'h d<Zia. łan'a zasad reformv g<Jspodar·czej.

Prawno-orga.ndu.cyjny układ.
na mocy którego biuro Jest za.
kładem
„Wifamy",
powoduje
że nie tylko obrót, ale i wypracowanv zysk wchodzi
do
wielkości
zysku
„Wifamy"
Skutkiem tego fu~duS'Z prem~o
wy biura tworzy się na szczeblu komb!natu. zamiast od zysku biura.
Miałoby to jeszcze
pewną logikę. gdyby biuro zajmowało
się tylko eksportem
wyrobów widzewskiego kombinatu. Prawda jest jednak taka, te maszyny z „W\famy" stanowią tylko 2'T proc. WaTtośc!
eałego ebpoTtu biura.

rogatywy.

Jednakże

nej koordynacji
c:r.y na&.oru.
„Varimex-Wifama"
Jest tzw. bfurem koncesionowanym PTHZ „ V ll!rimex", które z
kolei czuwa nad prawidłowością
ogólnej oolltykl handlowej
I
finansowo-walutowej biura. Mamy więc do czynieni.a z klasycznym pluralizmem
władzy
(kombinat „ Wifama", zjednoczenie, .. Vairimex" I MHZ), a tak:tt!' z dualizmem
obowiązują
cych systemów ekonomiczno-finansowych. Przykładowo biuro
prowadzi
podwójną
sprawozdawczość finansowo-księgową a
także planowanie finansowe typowe dla pnemysłu tzn. opraeowuje tzw. dekadówki
oraz
plany I sprawozdania miesięcz
ne I kwarlalne. Wchodzą one z
kolei do zbioirczych już opraJednocześnie

Wydaje się, że we wszelkich rozważaniach
na
temat „wielkich" l „małych" problemów społecznq
gospodarczych kraju zbyt mało uwagi przykładamy
do informacji
demograficznych. A demografia
to
przecież rodzaj nowoczesnej Pytli podpowie nam
z dużą dokładnością z czym przyjdzie borykać się
włodarzom pa6stwa za rok, za 10, 20 I Jeszcze p6ź
nie.j.

to
sto

swoich kompetencji funkcję organu założycielskiego w stosunku do jednostek gospodarczych
uprawnio.nych do prowadzenia
działalności handlowej.
Wydawałoby się więc, że biuro bę
dzie podlegać tyl1'o
jednem11
„panu". Formalnie jednak ową
jednostką jest
kombinat „Wifamy", który jedynie działal
ność w zak.resie handlu zagranicznego realizuje po·przez swoje biuro eksportu. Podmcotem
jest więc „Wifama", a nie biuro.
Powoduje
to niezwykłe
wręcz perypetie ja:h:o, i:e wszystkie zarządzenia Ministerstwa
Handlu Zagranicznego I Ministerstwa Finansów operują pojęciem przedsiębiorstwa handlu
zagranicznego, które~o z kolei
dyrektor pos!ada znaczne pre-

PONAD 40 MLN POL\KÓvV

Dziś, szczególnie interesujący wydaje się swiązek

Nowe ceny z810pa,tnenloiwe, a
także nowy przelicznik dol~
wy, powoduja konieczność u.ruchom!en·ia mechani~mów
trw
dopłat l obclązeń
wyrównawczych. Uprawnienia do tego typu d'Ziałań mają także dyrektorzy naczelnł przeds!ęblorstw
handlu
zaigranicznego.
Czv
dotyczy
to
także
dyrek tora ,.Varimexu-Witamy?" Jee?lCU poważn!ejsn sprawa Jest
fakt, że wspomnia.ne operacje
bank ftnansujl\cy rozlicza
na
kw. majątku pr,zedsiębloirstwa
Czy w tym przyl)adku b!Juro
eksportu moż.na ~ać za przedsiębiorstwo?

działa Iność!

W 2000 ROKU

tylko
zakładem
Czv więc zarządzenia regulujlł
ee działaln~ć PHZ
w okre ·
ale stanu wojennego
odilosz11
się także io niego, c:r.y ogólnie
do kombinatu?
Czy dyrektor
biura ma wszystkie uprawnienia wynlkajace z mocy prawi
dla dyrektorów PHZ?
Niestety, n~e Sil to tylko retorycz.
n.e pytania.

by

która utrudnia

biuro lka1e1t
kombinatu

J)O?'tu „Varlmex-Wifama"

mnożyć

Przykłady

między zachodzącymi

obecnie procesami ludnościo
wymi, a przyszłym kształtowaniem się w Polsce tzw.
zasobów pracy. Teraz nurtują nas obawy, czy krytJys nie spowodu,Je nadmiaru rąk do pracy, ale jutro
sytuacja może się diametralnie zmienić. Podejmowa•
ne więc w tym względzie dPcyzje nie mogą być po•
chopne. I na szczęście nie są.
.
Musimy najpierw dowiedzieć się, choćby w przybll·
łeniu, ilu nas będzie w przyszłości. w jakim tempie
starzeć się będzie -.połecze6stwo, ilu będzie utrzymywanych, a ilu Ich utrzymufacych, czy nie grozi nam
wYlndnienie wsi? Kilka lat temu powołano Rządową
Knmisję Ludnościową. Jej 11ekretarzem,
a za.razem
wicedyrektorem w Komisji Planowania przy Radzie
Ministrów jest dr Kazimier:i Dzlenio. Do niego teł
dziennikarz PAP zwrócił się z powyższymi pytaniami:

można

-

niestety. nie sa
kwest.le wydumane, czy czy·
tl!(X'ety<'~ne.

Utrzymanie dotychczasowegv
stanu prawnego biura eksportu „Varlmex-Wlfama" Jest llnaehronlzmem n.ie mieszczacym
się w ka.tegoriach i zasad reformy gospodarczej. Biuro powi:nll!o uzyskać status
samodzielnego przedsiębiorstwa handlu za·gran!mnego
podległeg"
bezpośrl>dn:o MHZ. Nazwa „Var!mex-Wifama:" może, a nawet
powinna, zostać, biorąc pod u
wagę renomę I oonularność lf'i
znaku na światoiwvch rynkach
Zw'ązek
biura z kombinatem
„Wife.ma" polegałby zaś tylko
na ogólnyIJ) wchodzeniu wyników netto d.,.!ałalności biura
do obrotów „Wifamy".
Reforma wymaga, aby .ledn<isitki gospodarcze działały efektywnie, szybko I sprawn!e.
Utrzymywanie ws·p omnlaneJ od- ·
ganizacjl nie sprzyja temu celowi, podobnie zresztą jak lokalowe rozbicie biura w trzech
punktach m!asta.

XYGMUNT CHABOWSKI

"7YKORZYSTANIE KRAJOWYCH STJRO\VCÓ,\"
Polska lest kralem zasobnym w surowce mineralne. Można w naszym kraJu znale:!ć
nrawie cała tablice Mendeleil!'Wa. Mamy kilka surowców o l)Odstawowym znaczeniu
!!osnodarczvm - iak wel!iel kamiennv l brunatny, siarka, cynk I ołów, miedź oraz wiele
innvcb wvstenulacvcb w mnlelszych Ilościach bądt w uboższych złożach. W latach
siedemdżieslatvch nastaPłła moda na Import surowców - lednocześnie nrzemysł tracił
zainteresowanie możliwościa szersze11ro wvkorzystywanla zasobów krajowych, Występo
wałv też nie-korzvstne dla nas układy cen.
Badania nrowadzone nnez Pracownie Ekonomiki Zasobów i Prac Geologicznych
Instvtutu Geoloeica:neeo wvkazały. że od połowy lat siedemdziesiątych nasze ~aldo
w handlu surowcami mineralnvmi stawało się coraz bardziei ujemne (do 1975 roku
bvło leszcze dodatnie)„ Naldłużel bilans dodatni utrzymywał sie w erupie surowców
~ ne~etvC'Znvch. ale rosnace koszty zakU'PU ropy przewyższyły zyski z wei:(la, W !!rupie
surowców metalicznvch eksoort miedzi.
cynku i ołowiu nie równoważył zakupów rud
żelaza ; dodatków do uszlachetniania stall. W l!l'U'Pie surowców chemicznych wprawdzie
eksoortuiemv duże łlokl siarki. ale kupujemy apatyty, fosforyty 1 10le pctasowe.
W erunle surowcbw skalnych eksl)ortu.lemy cement (przerobione wapienie) ale
kunuiemv mal!nezvtv. kaolin, fluoryt, ziemie krzenponkową. bentonit, kwarc, l(ips,
elinke oeniotrwała.
Jak zmniejszyć zależno~ naS'Zel 11rospodark\
od za11rranicznvcb dostaw? Z 1>0moca przychodzi eeofol!ia . która niemal co roku wzb011raca nasza baze mrowcowa. Zwiekszaia sie
zasobv kopalin beda<"vch tradvcylnvm artykułem eksportowvm ale nrzy układach cen
na l!iełdacl:t światowvcb korzvstnieisze WY·
daie sie oerani"zanle imnortu. Przykładowo
cenv weela w Ókres!e 1974-80 wzrosły o
12 proc. - ale ropa podrofała w tym czasie aż o 63 nroc.

źa..

które leszcze do niedawna uchodziły za
zbvt ubogi!! i nieopłacalne w eksploatacji.
Stad duże możliwości stwarzają nowe technolo!!ie WZbol!acania I uszlachetniania su·
rowców mineralnych oraz nowe metody Pozwalające na odzyskiwanie surowców ubocznych.

Specialiści z Instytutu Geoloi:!i.czne~o opracowali nroeram oeraniczania Importu poprzez szersze wvkorzystanie kraiowvcb bo·
i:(actw mineralnych Wvodrebniono trzy l!nl·
PY surowC"ÓW mlneralnYch. Sa to surowce,
którvch imoort możemv znacznie oeranlczyć
wvkorzvstuiąc własna zasobna baze. surowce. na które wzrost zanotrzPbowania będzie
my mol!li DOkrvwać z własnvch źródeł i
wreszcie surowce. którvch imoortu nie da
sie uniknać.

Wvkorzvstan!e 'l'l'łasnei bazy surowcowel
dalszel!o rozszerzania bar<izwiiania orac nad róż·
nymi technolo!!lami oczvsz!'Zat>ia, wzboi;i:acania ; uszlacht>tniania surow!'ÓW mineralnvch. wr~zcie stwarzania ' bazv technicznej
nie tvlko dla 1!6rnictwa ale równie? dla
nrzetwórstwa rorowców mlneralnvch . W oo·
przednirh latach orzv modzie na beztroskie
zRkupv zaeraniczne zaoominano często. że
surowe-!' minerelne DOchodzace z Importu są
Już cr.eśrlow<i wzbol!a<'one lub uszlachetnione. Rzadko ,-kiedv ?:darza sie. że surowiec
może trafić do fabrvki prosto z kopalni bez
żadnvc-h ?.ahiee6w uszla<'hf'tniaiacvch. Na tej
z!lsadzie dvskwa l ifikowano wiele kraiowvrh
zasobów Obecnie trzeba zmienić poi?lądy na
kryteria ekonomiczne 1 wYkorzystywać zło-

własnych zasobów (m. tn. w relonłe Ząbko
wic) oraz noorawy warunków odzysku niklu
z rud miedzi. Odzvskuje sle iuż ok. 3S proc.
niklu - ale można by uzyskać znacznie
lepsze rezultaty.

Importujemy 100 proc. aluminium, 11rdyż
nasze surowce są stosunkowo ubol?ie. Tstnieią iednak w Polsce technolol?ie uzyski·
wania tlenków l!linu z iłów. ale uchodziły
one za mało ekonomiczne. Kupuiemy za
i:(ranicą 100 proc.
rudy cyny: rysują się
nad.zie.ie na własne zasoby. rozpoznane niedawnó przez l!eologów w Górach Izerskich.
Używane do uszlachetniania stali kobalt I
molibden wyste?>uią uboc'Znle w rudach miedzi. tytan wystePuie w rudach żelaza odkrytych na SuwalszC'Zyźnie.
Mamy boi:(a te złoża soli notasowo-magnezowvch w rejonie Zatoki Puckiej. Problem
1>0lega tylko na ich udostę-pnieniu do eksploatacH. W Polsce występują baryty prowadzimy dal,sze ooszukiwa.nia. Sa to zło
ża ubogie wvmal!a lace wzbol!acenia. Przy
eksploatacji naszych barytów można by odzyskiwać fluorvt. którv także lmoortujemy.
Występuja znaczne doża kaolinu I gipsu:
Można 1e eksploatować. uszlachetniać i przerabiać tymczasem Importujemy duże
ilości tych minerałów . Można wykorzystać
nasze zasoby kredv, nadaiącel sie do uszlachetniania I różnorodnei przeróbki. Pod-Obnie WYl!lada sprawa kWll!'"vtów i &kalenl.
Pewnych surowców mamy mniej i ~ to
ubogie ale orzy umieietnym wykorzystaniu mo!!a o~ranlczyć kosztowny lm1>0rt. Dotyczy to m. In. fosforytów, magne7ytu. niektórych surowców skalnvch. Wreszcie l!l"UPa surowców, których imoortu nie
da się uniknąć - to rona naftowa I l!az
ziemny, rudy żelaza, niektóre suro.wce skalne 1ak mika. azbest.
złoża dość

wvma!!ać be<iziE"
dań eeolo!!icznvch

W sumie l!eoloa:ia może nrzyczyinl~ słe do
zmnlelszenia lmoortu. przy odpowiednim
wvk<>rzvstaniu
nowoczesnych
technolo11tlł wzboi?acanla surowców mineralnych nasza baza surowcowa może sta~ się
dużo bard2!el atrakt!yjna dla l!O<Soodarkl niż
była dotychczas.
znaczne~

Jak możemy wzbol?acić naszą baze wrowcowa? Prowadzone są intensywne J>OSZU·
kiwania suroWC'ÓW iuż znanych I eksploatowanych, m . in . rud mied2i. cynku i ołowiu.
Ponad 84 proc. naszel!o zapotrzebowa.nia na
nikiel pokrywamy z importu - tymczasem
istnieją możliwości leJ>SZP.l?o wykorzystania

ANDRZEJ' MARKERT

Na J>OCzątek -

mówi dyrektor -

warto

zoriento-

wać sie co czeka nas w tvm roku. Podzielmy lud,ność
na erupv wiekowe. I tak. w br. wvstąpi spadek liczbv
dzieci w wieku niemowlęcvm - od O do 2 lat. Jest to
konsekwencja zmnieiszenia sie tzw. dzietności, a to z

!

Ul

kolei 5kutkiem ooeorszenia sie warunków życia. Eweritualn: rodzice boją sie po orostu czekalącyc.h ich trudn?ści. Dzieci w wieku ~ lat orzybędzle w porównaniu z 1981 r ok. 40 tys„ a młodzieży w wieku szkoły
? '-'Cistawowel będzie więcej o 135 tys, Istotna iest tet
informacja, że z tego przVTostu aż 121 tys. dzieci mieszk'1; w miastaeh. Wiejskie szkołv nie odczulą w zasadzie
większego naPOru uczniów.
Bardzo ważną z demograficznego
I ekonomicznego
punktu 'Widzenia lest ~upa wiekowa 20-29 lat. W tym
w ieku naicześciei zawiera sle małżeństwa, zakłada l!Osnodarstwa domowe. podejmuje sie pierwszą pracę . Określenie Przybliżonej liczebności tei grunv iest nrzesłankl!l
do nrzew i dywań rozmiarów nrzvrostu naturalnei?o. mote bvć w Pewnvm stopniu oodstawa prognozowania poDYtu na domowe sprzetv f podaży zasobów praav. W br.
liczebność tei l(rupv zmnieiszy się w oorówpaniu
z
1931 r. o 124 tys .. a tendencje spadkową obserwować bę•
dziernv przez dłuższy okres.
Osób w wieku produkcylnym <kobiety 18-59, a męż
czyźni 18-64 lata) orzybędzle w br. ok 164 t}·s. Połą
czen:e tel liczbv z oodanvmi oowyżei. uwidacznia, że
siła robocza w Polscę wvrażnie siil starzeje. Skróconą
analize ludnościową na 1982 r. dopełnia informacja, że
lkzba ludności w wieku J>Oprodukcyinym
wzrośnie o
37.5 tys.
Kolei na prognozę o dłuższym borvzoncie czasowym,
no. 5-letnim. W ubiegłym 5-leciu, tj. w latach 1976-80
liczba ludności ~wiekszYła się w naszym kra iu o 1570
tys, Proe:noza na obecne 5-lecle obejmująca lata 1981-85
zakłada. że. w tym ~ okresie l>rzvrost ten wvr>iesie 1510
tys. osób. Jui: dziś iednak
wiadomo, że obliczenia te
naiorawdotJ<>dobn.iej sie nie' snrawdzą · i przyrost ludności bedzie w rzeczvwistości
mnieiszv. Pro!!noza sporzadzana była w warunkach wzelednei ies zcze stabilizacji SPOłeczno-eosnodarczei Krvzys stwarza poważne niebeznieczeństwo dla rozwoiu demo!!raficznego urodzić
s!e może znacznie mniej dzieci
niż orzew idvwano. W
minlonyrh kilkunastu miesiacach wielu obvwateli wyiechało z kralu •. nie wszvscv zapewne oowróca. Prognozy trzeba wiec będzie skor.Yl!!ować o wielkość salda mieracji zacanicznvch. Gdvbi !ednak nie brać ood uwa~e tvch modytlkuiacych ol!ólną prol!nozę elementów ł
P!'ZYiać. 7.e Ich woływ na svtuacie
ludnościową kraju
będzie mało
znaczący . to zanotulemy następujące fakt:v: w latach 1981-85 roczniki dzieci i młodzieży od O d<'I
17 lat zwiększą swą liczebność o 670 +vs „ oodczas l!dY
w ooprzednim 5-leciu iirzvrost wvni6sł jedynie 160 tys.
Ten dość raptowny skok należy tłumaczyć nrzede wszystk im działaniem tzw. echa
demo!!raficznego - są t<'I
l?łównie dzieci rodziców z wyżu lat 50.
Szczei:!Ólnie lstotnvm tra~mentem pro~nozy Jest informacia o liczebn<iścl erupv ludności w wieku produkcyjnym. W latach 1976-80 przvrost w:vniósł 1270 tys.. w
obecnym 5-lectu zamknie sle liczbą 650 tys. osób. Odwrotnie Jest natomiast z emervtami I rencistami. W tym
przv.Jllldku analol!iczne przvrosty liczebności wynlos11 od1>0w1ednlo 148 I 255 tys. Rozwierają sle nożyce; przybywa utrzymvwanych. to iest dzieci ł emerytów, a jedno•
cze~nie bardzo wyrainie maleje temp0 przvrostu utrzymu1acych czyli ludności zawodowo czynnej. Konsekwencje teeo zjawiska są Jednoznaczne.
Na barki pracują
cych spadnie dodatkowy cieżar. Relatvwnie
mniejsza
erupa osób wvtwarzających dochód narodowy utrzymywac będzie musiała relatvwnie większą l!ruPe ludzi do·
chód ten iedynie konsumuiacvch,
Wvraźnie widać to w nastePuJącym zestawieniu: ieśll
przyrost liczby mieszkańców
ti:ralu w latach 1976-80
i 1981-85 przyjąć za 100. to okazuje się, te udział dzieci i młodzieży do lat 17 wyniósł w pierwszym okresie
10,2 proc.. udział ludzi w wieku produkcyjnym - 80,4
proc„ a emervtów I rencistów - 9,4 proc. Te
same
wskaźniki dla dru~ieeo rozpatrywanego okresu wynosić
maią analoi:(icznie: 42,3 nroc„ 41,5 proc. oraz 16,2 proc.
Ciekawa lest równiei: analiza rocznych
nrzyrostów
.l!l'UPY mieszkańców Polski hedacvch w wieku produkcvinvm. Bezwzi?ledna liczba
takich osób wynosiła w
1980 r. 21.229 tys. a w 1985 r. ma osiągnąć poziom 21.872
tys. Wzrost iest niewielki, ale i taki cieszy. Niepokoiąca
iest natomiast snadkowa tend~ncia tel!oż wzrostu. W kolelnYch latach okresu 1981-85 ocloowiednie liczby orzyro.• tu maja wynieść: 213 tys. 160 tys., 135 tys., 95 tys„
52 tys.
W hardziej odległej
oersp~ktywie,
czyli w latach
1991-2000 oczekiwać możemy przvrostu zasobów oracy
o 1,2 mln osób I w ten sDOsób na przełomie ~tulecl
liczba ludzi w wieku produkrvinvm osią1tn!e 23.3 mln.
W następnym 10-leciu orzvrost ten wvniesie 0.7-1 mln.
Ale w latach 2011-2020 ludność w wieku produkcyjnym
zmnięiszv o 0.5-0.8 mln osób.
_Warto też rozejrzeć się w svtuacjl ludnościowej polsk!ei wsi. Obserwacia, nawet
1>0wierzchowna nasuwa
wn !osek. iż lef struktura demo1?raficzna lest z~lchn ięta.
Duzo tam dzieci I osób w oodeszłym wieku stosunkowo !J1niei ludzi w pełni sił Spostrzeżen,ie to 'ootwierdza
ana!1za danych statvstvcznYch. W miaśtach w 1980 r.
udział ludności w wieku Produk<"Yinym
wynosił 62,5
proc.. na wsi 55 proc.: dziE!<'I I młodzież
stanowiła w
m!astac-h 27 proc„ a na wsi 31 .5 proc.: dla tzw. wieku
l)Onrodukcylnel?o analol(l"ZJle wskafniki wvnosiłY 10.5 proc.
I 13.5 nroc. Duży wołvw na taki właśnie kształt struktury wiekowej ma mil!racla młodvch
ludzi ze wsi do
miast oraz wlekszy na wsi nrzvrost naturalny. W mieś
cie notuiemy reprodukcle ulemna. bowiem na 1 mał
żeństwo nrzypada mnlei niż 2 dzieci. na wsi zaś mamy
do czvnienla z repr'Xłukcfą rozszerzoną - w statvstycznel wielskiej
rodzinie wvchowuje
się ok. 2,7 dzieci.
Utrzymulący sle na wsi model rodziny
wielodzietnej
snrawla. iż iako kraj nadal znaldulemy sie w l!r'.IPie
Państw europe!sklcb o stosunkowo wysokim przyroście
naturalnym,
I osta~ ,111 lnteresuiaca lnformacfa.
Jeśli załmyć, te
obowiazvwać będzie model rodziny ! plus 2 z małym
kawałkiem. to w 2000 roku liczba ludności Polski wyniesie 4J,1 mln, a bardzlel optvmlstyczna prognma przewidu ie. że będ>zie nas nawet 40.7 mln.
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Na.tur.lale, łe
Jet.li ~w esek&
domku JldDOl'Odilo.nym, w dobrych warunkach mot. by6 pamimłęty
- mimo IU>łYWU okrećlonearo
czekaj' od W.

osuu.

D08Zllśmy

ie

wniosku,
1Zym

jednak do
na.jspra.w!edldw-

kryteł'tum przydziału jłllt

azu oca1ek!wanda.

- Pbałam o tum role temu
fta pTzykładzie Spółdzielni „Bawełna".
Z
prnprowadzonej
tam analizy
kań za rok

przydziałów

miesz-

1919 wynika, ż•
przeciętny,
stat11stuczn11 czas
oczekiwania tTwa niewiele pon4d czteTfl lata. Obok znacznej
flTU'Pt/ oaób, kt6Te czekały od
1911 r„ istniała dTuga, prawie
łlika sama, ktÓt'G tu ogóle ni•
czekała. SkłeTowa.no tych ludzł
4o
wóldzłelm
przez UTzqd

Mwta, zakładu ,,,.acu łtp.

- Myśmy tdde:I ana1i2y nie
l)rzeproiwad!zali, Jestem jednak
'l)?Zek0111any, że otrzymaHbyśmy
l)Odobne
wyin.!ki.
To jeszC1Ze
bard!lie:I
utwierdu
nas w
przekonaniu, że czas jest najlepszym kryterium. Gdyby nie
rozdzielanie mieszkań pma naszymi plecamd, ka:bdy C1Zekałby
J)OWledemy pięć lat I obecnie
zas!edlal!byśmy
kandydatów li

19JS-76 roku.
- CZfl
PTZ!ldziały

role
podobme jak

1980 pTzebłea«ł11
10 1979 r.t

Dq.tucłe jale f)lłtł MÓWł -

-

4„ utuzaZednłenia tu piarw1z11m
t'Ztd:łe atażu ezłonkoioskłego.

Czu .maiazło ło odzwłnciedle·
nie w 1982 roJcu7
Maełe już
pt'Ztcid JJ'l'ojekt lłltu7
- Mamy 1269 m!eS7.kałt do
nmiziału. Dla
ludclli csekaj11cych
od 1971, 1972 i 1973 r.
oraz 22 osby z tzw. listy p.rzy-

SJ>leszeń.

I -.w.dnej

rrrup11

1

1971,

<

- · Porwilem o l>l'ZJddałach na
W tym to okresie oddaL!śmy miastu 309 mieszkań, zakładom
pracy> 130,
'lllE'ZOdownikom - 33. Cl ludzie
Ztie czekali na mieazkanla w
kolejce.
Odai:ekali • za to 1>0diw6jnie eł li listy 1asadniczej
l>r&wtle 500 osób.

1980 czy 1982 r.~
- żadnej. Powoli 'POl1'Z!ldkujemy nasze J(ospodarstwo. NLkt •,
nam się luź nie wtrąca, n.ikt
nie ~ła do nas ludzi ze '
skierowaniami. Ten rok. jeśli
n.ie wYstąpi kryzys w budow·
nictwie mieszkania"""'"', bedz!„
- J .„
ro~iem r>n:ełomowym.
Gdyb.1
wya!kł budowlamych utrzymałY &ie na pozdomoie
choćby ubległego roku. to . czas oczek!wania skr6dmy do statystycz~
n""'o, kt,__ 'Dllllł wyli"'"'.ła lako • ~
~„
v•;r
~.r
,
-piecioletnL„
Z tym, że l>Ulę ~~
mieszkań dzielić
będzie spół- ~~~
dzielnia, a nie ciała wzaspół- ~
dzielcze
Nie chcemy
dawać
~
mieszka"il osobom, których l>ier-1~
wszy kontail!lt z nami ma miej-

sce w czasie zasiedlMliia. I ta•Idc h na l! L-'1e 1982 r. n...,
ma.
- Podobnego zdania Bił W4S%8

=

eentr4lne władze1
- Z takdm nastawieniem jena Krajowy (jak wiadomo lllt'Zel'W&nY)
Zjazd Spółmłekzy
na.si .__._
...„.,._, del-ac;.
~„
•
Zjazd bę<Wie dokończony I Jestem przekonany, że zostaaią
tam Jednoznacznie
określone
imrawiedllwe kryterle. przydz.!al;u mlenkań.

w

odpowl.edl:I

na

*-rll~

pracow- janemu doprowamte

do ~ę:tklego
wypadku.
Następn11 1anll:cj11 wobec
swolnlonych dy&cypllnamie pracow·
ników było potr11cenie całej l'<lCznej
premU z funduszu premiowego. za.
fz;\dzenle nr 138 ministra rolnlctwa
z dnia 1 grudnia 1978 r. w sprawie
tworzenia, podziału l wykorzystania
funduszu
premiowego
w
latach
19'19/'19-1980/11 w państwowych przedsiębiorstwach
gospodarki rolnej
I
PGR w § S4, a zakładowy regulamin twon:enla I podzlalu funduszu
premiowego w I 11 wyratnle stwler
dują te:
„pracownicy, z którymi
rozwt11zano umowę o pracę bez wy·
powiedzenia 1 Ich winy lub którzy
pormclll pracę przed wypłaU. preW obeenokł łullkcjonar1~ pny- mii, u-ac11 prawo do wszelkich preStall 1111 do tego, te apotywali al· mll li tundlllZU premiowego",
kohol w czasie pracy I w oparciu
o ten takt oraz łeb wyglłld zew•
Tak więc maczeftłe ma łennln wy.
nętnny tunkcjonartuu
MO sporz11- płaty premii, a n ie zwlllzek nallcze·
dz1ł Odpowtednl11
notatkę włutbo nla tundui;zu li rokiem
gospodarw11. Ponlewat fakt wpotywanta alko· Cllym, który llltotnie kończy się w
holu przez tych samycb pracowni- m!eslllcu lipcu. Inaczej mówlllc na.ków nie był plerwaym k!go rodza- we~ gdyby macqwnlcy cł mieli prejU • "wykroczll!nll!m, przeto po dofleł· mię ~arui ' a nie wypłacaną, to
nlenlu obowl11zku kon11Ultacjl • ·rad11 jetell zOstall :twolnleril bez wyposaklaMWll •ostali. oni zwolnlenL bez wiedzenia • !Dh . winy, nłe mogliby
wypowtedzen4a od dnia 30. 10. Il r.
tej premll mtee wypłaconej. O treści regulaminu pracownicy byli poPracownicy pijący alkohol ale mo- informowani. Tylko niefrasobllwość t
lli bye dalej tolerowani, ponlewat lelc:cewat11cy stosunek do pracy spona awycb stanowtnacb moeli po !)1- wodowały, te zwolnlenl pracownicy

w

„

aajgtęb1zya 116Ja wawładamlamy,

te dnia u marca 1111 rolaa
w Bop, pnetywny lat
nuza aaJcsulna, pełna po.
łwl•cenła, ukochana Mamuata, THciowa, Babcia ł Prababcia.
Człowiek skromny l ~acowlty, ba• reUły oddaay reclztnle.
sun•ła

„

ł '·
ANASTAZJA JAS'll~SKA

ltoana.w!ała·:

A. PONIATOWSXA

ponlełll

tak dute ltonsekwencje'".
Pan J. P. odwołał s!ę od rozwią
zania umowy o pracę bez wypowiedzenia do Terenowej Komisji Odwoławczej d.1. Pracy przy Prezydencie
Miasta Zgierza, która orzeczeniem z
dnia 1~. I. 81 r. nr 81/81 oddallła
odwołania.
,

Od orzeczenia TKO J, P. wniósł
do Okręgowego Sądu Pracy 1 Ubezpieczeń Społecznych
w
t.odz!, który po rozprawie w dniu
10. 03. 82 r. oddalll odwołanie nie

odwołanie

dopatrując

się

okoliczności

łagodzą

cycb winy pracownika lub naruszerrta przepisów ze strony przedsiębior
stwa.
P . a. Zachowując pełną oblektywnadal nie podajemy nazwisk
autorów listu ant nazwy zakładu w
którym byld 1atrudnien!.
'
Wyjaśnienie dyrekcji dotyczące' tej
ciekawej sprawy może być ostrzete·
niem dla Innych.
no•ł:

M.KL

W dnha 11 marca tlh r. zmar•
opatrzona łw. sakramentami,
przdywszy lat n
ła,

S. ł P.

ROZALIA
TOKARSKA
Pogrzeb odbędzie lłę :1 kaplicy
ementarza raym.-kat. na Zarze·
wte, dnia 17 ma1c:a br. o gods.
Ul.30, o czym zawiadamia po11:rą
tona w smutku

s BARANOWSKICB. wdowa po PIOTRZB.
Przewiezienie swlok se &ąlłala t-. Jllqa61kiego (wejście od
uL Teresy) do kaplicy cmentamaJ w Błaszkach, nastąpi dnia
17 marca 1881 r. o godz. I, Idzi• o godz. 12 odbęd11 1lę uroczy.
1to4C1 pogrzebowe l :gJołenle zwłok do srobu rodzinnego,
ZROZPACZONE CORltl, SYNOWIE, SYNOWE, ZIĘCIOWIE,
WNUCZKI, WNUKOWIE I PRAWNVCZEK
W dniu Ił marea Uh r, 'l!Dąrł,,
na1:1 długoletni l ceniony pracownik

Dnia 11 marca ttsz r„ w wteku
lat IS smarła

•.

ST. FELCZER MEDYCYNY

ŻOŁUDEK
Rodzinie zmarłego wYfHY głę·
bokteco w1p6łc.,,uc1a 1kladaJą1
DYREKCJA orH &OLE2AN·
Kl I KOLEDZY 1 TERENO
WEJ STACJI SANITARNO·
EPIDEMIOI OGICZNEJ
ł.ODZ·WIDZEW
I
ł.ODZ·
GO RNA
zmarł

na11

emerytowana naucsyctelka,
nlony pedagog I prsyJaclel
d:slety.

W dniu 13 marea t88Z r. :1111arła
tragiczną,
przetywszy

śmiercią

lat S!

.KOZIEŁ
Z•kład6w

t.ódzldeb
Gazow·

nletwa.
Wyprowallnate swlok autlłPI
dnia U marca br, o godz. 15.3a
r. kapllr.y r.mentarza •w. Józefa
ttrzy at. ocrndnweJ, o czym &a·
wtadamlaja !łn"'ątent w :tałnble1
COllKA, z~c I WNUCZKA
Odeszła

od au
KOL.

Pogrzeb odbęd:ate się duła 17
marca br. o godz. 15 na cmen·
tanu Doły, o czym zawiadamia·
.la pogrą:tenl w smutku:
MĄŻ, CORKA, SYN, BRAT,
OJCIEC
oraz
POZOSTAŁA
RODZINA

Dnia U

BARBARA
FRA CZAK
Człowiek

niezwykłej pogody ducha I tyc?.ltwncct. ZegnaJac naszlł
Koletankfl, łąc11Ymy się
Rodzin ·
w 1łębokte1 zadumie I b61a,
ltOLEZANKJ I KOLEDZY
z PRACOWNI TB·3 LODZ·
KIEGO BIURA PRO.JEKTO\V
BUDOWNICTWA
PRZEMY ·
Sł OWEGO w ł ODZJ

„

t

z domu MODRZEJEWSKA

DZIENNIK LODZKI nr 18 (10012)

marca
lał 61

lłlZ

r.

zmarł,

WŁADYSlAW
ŁUKASIEWICZ
Pogrzeb odbędzie się dnia 17
marea br. o 1odz. 12 na Cmentarsu K.omuualllym Doły,
ZONA,

CORKA z
WNUCZEK

MĘZEM,

się

naprawdę

nadal

~

będ:slemy

w Widze-

TADEUSZ KJBLLl:BI
- Sled%lalem akurał na wysokośc!
Q:cjl gdy Smolarek
strzelll gola.
Nie było pozycjl spalonej, jestem tego pewien. Sędzia jednak ma ostatecmy głos. Trochę obawiałem si~
te Górnlk wyrówna, a wówczas byłoby trochę „nerwówki". Lubię oglądae
pdlkę
w dobrym wydaniu,
więc chodzę na mecze Widzewa. BY·
1o trOChfl mankamentów w grze, ale
to srozumiałe, bo to początek sezonu. W Mielcu będzie remis.
JULIUSZ KRYlQ'SKI:
- Od 30 lat jestem zapalonym klblcetn sportowym. Pyta mnie
pan
czy Widzew „przeskoczy"
Pogoń?
Oczywlśclel Zdobędzie tytuł mistrza
Polski z przewagą
paru punktów
nad Pogonią. Na czym opieram ten
sąd? Na podstawie śledzenia dotychczasowych rozgrywek. Nigdy w historii rywalizacji piłkarskiej ekstraklasy nie było tall:, żeby benlam!ne.k po wejściu do l i najlepszych
zespołów plasował S·lę na pierwszym
mlejseu. Bardzo dobry początek w
rundzie jesiennej, w pierwszych me·
czach wiO'Sennych równie dobrze, 1
pótnlej jut przyjdą porażki. Przekona się pan.„
Choe jestem członkiem ŁKS, gum

••Jbntaes•

rozm. (11.

Eliminacje
pingpongist ów

s.

obrotowy
kalendarz,
odrnlerA'4ą
dni, jakie t:lnelll m!łołnBt6w plłlrat1twa od inauguracji ml•~ ftriata. Niedawno ldjętio juł na 1tał•
den a trzech rzfl(iów cytr, eo Ollin-cza, te do pierwszego meew pozoN•
ło mniej nit 100 dni.
• Inn• technłczn11 e!e1tawoaer11o
ktora tunkcjonować będzie na ... _
dłonie
Realu w trakcie swanla
Imprezy, 111 dwie tablice 6wtetlne
o wymiarach S na 10 m, na którycb
powtarzane będą co ciekawsze fras·
menty spotkań.

Na

WTOREK, 18 MARCA
PROGRAM I

ŁUCZAK

Dnia tł marea 1911 r. 1marła
nasza najukochańsza Siostra

S. ł P.

Pogrzeb odbędzie •I• dnia 17
marca br. o god•. li na starym
cmentarzu, o czym sawladamtaJą
pogr11teni w b61u:
SIOSTRA, BRAT I POZOSTA·
ł.A RODZINA
W dniu 13 marca 198% r.
w wieku lat SS

:1111arł,

S. ł P.

MARTYN,OWSKI
MISTRZ TAPICERSIU
Po1rii:eb odbęd•le Ił• dnia t7
marca br. o cods. lS • kaplicy
cmentarza przy ul. szczectllskleJ,
r ezym •awladamlają po1r11tone
w amatka
COUA

ł

RODZIMA

brydża

do „Bistony"'
n ma.rea
w Centrum
Kultury
Włóitnlarzy ZPDz. „Bl1toua" odbę·
dzie się og61nopolskt otwarty turniej
par w brydtu sportowym. Początek
„Turnieju wiosennego" o godz. to.
Zapisy
chętnych' na 20 minut
przed rozpoczęciem Imprezy.
Jednocześnie Informujemy, ta ukończyły się rozgrywki llgl okr~
wej brydta sportowego.
PlerWfte
miejsce zdobyła drutyna r..Ks, pned
Wartą
Sieradz.

w

SKRÓCIE

SZERMIERKA. Udany łlłllrt nnotowall polscy szermierie w między
narodowym
turnieju
„Pannonla"
w Pecsu. Adam Bandach zaj11ł drugie miejsce w turnieju florecistów,
a Krzy sztof Puz!anowskl piąte.
Na
ósmym miejscu uplasowtiła slłl Mał
gorzata Nogal w turnieju tlorcc:l.stek.
HOKEJ.
Reprezentacje hokejowt
Austr.U 1 NRD rozegrały kolejny
mecz
kontrolny
w
tnlejscowok!
Feldrich. Tym razem lepsi olcanll
się hokeiści NRD, wygryw•j11c t:a.
TENIS STOŁOWY. Nieoczekiwanie
wysokim
zwycięstwem ~c1:1)
nad
BVSC Budapeszł zespołu SSV Heli'lzel.'llann Reutllngen (RFN) za-kończył
się w Reutlingen finałowy mecz rez.
grywek o Puchar Zdobywców Pucharów w tenisie stołowym rąęt
czyzn.

-··-------····

S. ł P.

• domu PILECKA
Msza święta odprawiona sosta·
nie dnia 16 marca br. o godz. u
w kościele przy aL aetkl6sklej,
po mszy nastąpi wyprowadzenie
awłok do grobu
na cmentan
przy ni. RetkiliskleJ, o czym za
wladamlaJa pogrążeni w 1łębo
kim talu:
MATKA, DZIECI, RODZEJ.lł
STWO l POZOSTAŁA RO
'
DZINA
Prosimy o nieskładanie kondo·
Iencji.

19Y&ł

Kronik a .„E,:;pan a-82"
„

rozsrzać.

Pewnie, te mecz mógł al• sako6·
A Bruylijllkde władze piłkarskie
czy6 nlabyt pomyślnie dla Widza· podjęły decyzję, te chocątym ekipy
wa, ll;led7 to pn7 •tanie S:l, doako- tego kraju na mtstrzostwach świata
nał11 parad11 Klepeayukt zatesnał będzie makomtly pn:ed lały plłkara,
niebezpleczeilatwo pod włuną bram- „król futbolu" - Pele.
1c11. Mogło być pótn1ej bardzo nes-wowo, ale wydaje ml Ilię, te mimo
A Pny „Ok4"11glym atole" zblor.to Widzew potratllb)' 1tnell6 swy- się w Santagto trzej trenerzy ftna·
clęaką bramkę.
listów pilkarsklch mistrzostw llw!a·
Dyskutowaliśmy
długo po
meczu ta z Ameryki Południowej - Meno«!
czy nie uznana przez ~iego bram- (Argentyna),
Santlbanez
(Chile)
ka strzelona przez smol.arka zosta- t Santana (Brazylia). Celem spot\!:&·
ła
rze<:zywdścles zdobyta 1 pozycji nla wymiana doświadczeń przed
spalonej. Trudno m! się na ten te· flnalaml „Espana-82".
Agencje nie
mat wypowiadać, poniewat siedzia- podają, czy na to spotkanie otrzy.
łem pod zegarem ! z tej odległości mal
zaproszenie
.,ten
czwarty"
nie mogłem obiektywnie ocenić tej z Ameryk! Południowej trener
sytuac)i.
reprezentacji Peru, Brazylijcr.•k de
Lima.
Widzew zaprezentował Iii! • jak
• Na jednym z placów w stolicy
najlepsz.ej strony. Jest bardzo dobrze
wzbudza duiy
przygotowany do sezonu.
Podobał Hiszpanii ciekawość
mi się przede wszystkim Romke. To
naprawdę „pracuś" na boisku, Dużo
biega, znajduje się zawsze
tam,
gdzie motna pomóc kolegom w obronie,
albo
skutecznie zaatakować
bramkę przeciwnika.
W meczu z Górn!ldem
podobali
w Łodzi odbyły się strefowe eliml się - oprócz Romkego - Boniek, który grał na swym normal· minacje do Indywidualnych
minym mistrzowskim poziomie, ll;lep.. strzostw Polski seniorów w tenisie
czyukl
(obrona strzału Jaududyt) stołowym . Wśród kobiet triumfowaoraz żmuda. Pllch był od początku ła A. Kowalczykow1ka
(Wlóknlarz
meczu nieco zagubiony na boisku, t.ódź). pokonując w finale M, sta·
Flllpcaak - mimo te zdobył bram- churę (Tęcza) 3:1.
Trzecie miejsce
kę nie grał na najwy:!:szych o- zajęła M. Konatowska (Elta), wybrotach, . aUx> tQ po prostu jeszcze grywając z A. Woźniak (RKS RB·
domsko) 2:0;
nic- te umiej~c.I.
Kto mote zd.obył:
w rywalizacji
tytuł mistrza
mężezyzn najlei>:POliski jeśll nle -Włdzew7 ... Uezyńi to szy okazał się P, Małku• (W16kna finl$zu rozgrywek. W tej chwl· nl11rz Łódź), który pokonał w f1nl·
U nie ma już innyeh kandydatur - łowym meezu swego kolegę klubo·
poza Pogonią. Sląlllt Wrocław raczej wego
Kasprzaka 3:0. Trzecie miejodpada, Wisła to ciągle nie spełnione sce wywalczył
H. Sclernlckl (Elt&).
nadzieje, Legia z kolei, to „stracona pokonując z. .J'fldrczaka (LKS
Beł
karta". Widzew ma za duto indy· chatów} 2:1.
wldualnoścl w swym składzie. teby
zawodnicy, którzy uplasowali się
dal sobie wyrwać kolejny tytuł mi- na dwóch pierwszych miejscach w
klasyfikacji kobiet 1 mężczyzn, wezstrzą Polski.
Choć ciężko
będzie w wyjazdo- mą
udział w finałach
mlstrzO!!tw
wym meczu w Mielcu, I to jednak Polski~ a ponadto łódzki okręg be·
liczę na remis ! wygraną ŁKS
z dz-le reprezentowany przez zawodniPogonią,
a wó\.vczas z portowcami ków znajdujących się w „dwuna~t
zrównamy Ilię punktami, a w naj- ce" najlepszych polskich pingpongibll:!:szym czasl,e Ich ,przeskoczymy" stów. Są to: M, Urbańska I J. K.1·
Co będz.l.e ~ Widzewem gdy odej- wałek (Włókniarz Łódź) w konlru·
dą
Boniek, żmuda I Młynarczyk? rencjl kobiet oraz ich kolega kluW zarządzie klubu jest prezes Sobo- bowy J. Ozimek
w konkurencji
lewakl - on na pewno jut 114 do- mętczyzn.
(sz.)

DON·ATA

WACŁAW

s. ł '·

famy":

- Priy odrobi.nie nczęścla l włększej 11tutecznolici strzelecldej
WI·
dzew mecz s Górnikiem Zabrze mógł
zakończye wyższym wynllr.lem.
Nie
jestem jednak zachłanny, a:i - to
naprawdę wynik
1atysfal!:cjonuj11cy
chyba katdego. Oby tak do ko1\ca
w meczach na własnym bałsku l remisy na wyjazdach!
spotkanie mogło Ili~ poctobae. To
był naprawdę
„angielski futbol" .
Wiele akcji, wiele 1pięł: pod bramkami, duto strzałów 1 mano
nie·
zbyt wysolclej temperatury człowiek

bna zutanowdl l
mieli m!strzol!two
wie.

w brydta aportow-co 1 aympatle ~
je l)Owlnny bye po .ironie
~
wlaAnie klubu, to uwatam, te n.la me
poza Widzewem innych kandydatów
do tytułu mlstrzowtkiego. To bardr.O
dobry zespół.
Obawiam się troc.h4
meczu w Mielcu. To prawda,
u
stal dwa pierwsze
mecze wygrała
z drużynami li dołu tabeli, alt wt.
dać, te je&t dobrze przygotowana de
sezonu. Ponadto Widzewowi zawae
clę:tko grało s.tę w Mielcu. stać na!•
strzów Polski na remis. ŁKS naw.
miast wygra na i)ewno I Pogonl11 w
najb1.1tsz11 sobotę - jestem teto P„
wie n.
·
A co będsl• :1 Włdzewem gdy edeJd11 Boniek,
żmuda I MlynarczyltT
Dwa sezony będ11 n&1>fawdę clętltl'
ale pómtej znów przyjdl\ llUkcHy,
KAZIMIERZ DOBROSZEJt - Wl•
dzewslde Za·kłady Przemysłu Bawdnlanego 1 Maja:
- Widzew na pewno „pn:esk<OeSY"
Pogoń I zdobędzie mlstrlOOstwO Pol.
ski. Jak ma się w drutynle takłell
zawodników, jak Smolarek, BOllillll
czy żiµuda, to motna mleuył: wy.
soko. Nie ma się równ!et eo oba•
wlać rew3ntowego me<::z:u w Szczecinie. W Łodzi wygraliśmy wyll'Oko, •
na boisku Pogoni gra się nam "
prostu uezęśliwle. Gorzej będ"tla W
najblltszym meczu w Mleleu, ale 'ft
efeltcle nie powinno być tle.
Tyla kibice wierzący w Wlda.,,,
w to,
te sdobędzte on ntltłrzotłW.
Polski.
Czy jednak san\l pibllrd
spełnią te oczekłwania7 •. ,

Dnia 13 marca 1981 r„ po dłU ·
glej i clętkteJ chl)roble zmarła,
w wieku · 61 lat, nasza naJuko·
chańsza
Córka, Matka, Siostra
i Babcia

a domu PRASNIEWSKA

HALl'NA
MILCZAREK

przeżywszy

RODZINA

ANNA
MOKSZAN

S. ł P.

ALFONS
pracownik

ee·
mło·

Pogrzeb odbfld:de si• dnia 11
marca br. o sods. tł ua cmeutarsu prawosławnym na Dolach,

S. ł P.

długoletni
okręgowych

p,

MARIA
RESZKO

MIKOŁAJ

Dnia U marca 19111 r.
nagle, przetywszy lat 71.
kochany Tatuś I Dziadziu•

ł

YDARZENIEM 1T kolejki ml·
sUz<>wsldcb IPOlk•ń w p!lkar·
łlklej ekstraklasie
był
bez
wątplenla niedzielny mecz po·
między Widzewem l Górnikiem Zabrze. Spotkanie doatarczyło
tysią·
com widzów wielu emocji. Niektórzy kibice, stoj11cy do&łownle
na
jednej nodze, w wielu momentach
nawet nie włdziell dokładnie prze.
biegu ciekawszych akcji oraz itrze·
!onych bramek, Krzyczdi jednak
I
cieszyli się gdy dwukrotnie 5mola·
rek l rarz Filipczak umtea:zczall pilkę w bramce Famuły. PM.niej jesz.
cze raz przetywall maci 1 zadawali llObie pytanla: C:zy Włdzew mógł
wygrać w wy:tszym stosunku?
Czy
jeszcze raz zdobędzie
mistrzostwo
Polskl l „przeskoezy"
1wego
najgroźnlejszegp
rywala - szczecińską
Pogoń?
Co ntem sąd"\ na tea temat ł6dz·
cy kibice? Oto •wypowiedzi niektórych z nich.
MAREK SABAT - pracownik „Wl-

mOgł

Jeszcze roz o „Kiju-samobij uu
ników w nawiązaniu
do artykułu
pt. „KtJ-aamoblJ czyll ~tmy po.
watnl" zamieszczonego pn:ez waaz11
Reda"kcję w „Dl.." nr 9(10003), nJniej·
azym podajemy podstawy taktyczne
t prawne, które zadecydowały o pod·
jęoiu decyzji
o potrąceniu wszystkim. trzem rocznej premli.
Otbt W dniu 21. 10, 1181 r. WIDY,•
llCV trzej lkadący
llifl pracownicy
w s;odzlnacb pracy spotywali alkohol. Ponlewat pracownicy eł awanturowali etę, dyrektor wezwał funk·
ejonarluua MO w eelu przeprawa·
dzenla badela trzetwoCcl.

- mówią łódzcy kibi~e

Iw

ehalł

Ja.ta 1980-81.

oczy'' Pogoń

!.'I:
!<.

11.00 Wiad. 11.05 Koncert
przed
12.05 z kraju l ze świa
12.45 l!Olnlczy kwadrans.
13.00
Wlad. l komunikaty. 13.10 Tu radio
kierowców. 13.20 Muzyczne wyclnan·
kl. 13.30 Piosenki kompozytorów poi·
sklch - Edward Czerny. 13.55 Smdlo
Relaks. tł. OO Wlad . 14.0S Dzień
w
Polsce - co pisze prasa terenowa
U.25 Przeboje, przeboje, przeboje ..
14.5J Wiersze 1. B. Ożoga.
15.00
Wlad. 16.10 Popołudnie Studle Mło
dych. 16.00 Wlad. 18.08 Muzyka l ak·
tualnoścl. LS.40 Polskie pieśn,I I me·
lodie - K . Szymanowski. 17.00 Dziennik ł komun!ltaty.
11.15 Koncert
dnia - Wspomnij mnie. 18.00 Wlad
18.05 Czas refleksji 18.30 Artyści w
naszym studiu - Bory$ (}utnlkoW
19.00 Dziennik wieczorny l9.30 Melodie
ze ścle:!:kl dtwlękowej.
20.00
Wlad. 20.os Kalejdoskop dnia 20.30
Koncert życzeń.
20.58 Komunikaty
Totalizatora Sportowego. 31.00
KO·
munlkaty.
21 .05 Kronika sportowa
21.15 Wielkie dzieła - wielcy WY·
konawcy Utwory mistrzów baroku. 22.00 Wlad. 22.JO Radiowy Ty·
.godnik Kulturalny. 22.50 Gwiazda tygodnia - K. Krawczyk. 23.00 Dziennik reporterów l wlad. sport. 23.40
Jr.zz na dobranoc.
hejnałem.

ta.

(Asnyk). 11.30 Wlad. 11.35 Komentarz
zagraniczny. ' 11.40 Zespoły z tam·
tych lat. 12.0S Od A do Z polskie!
piosenki
- autor tekstów A.
Kreczmar. 12.30 Postawy I wartości
13.00 .• Karol z Atmy" - aud.
K
Kwiatkowskiej. 13.25 lnformacje
o
programie. 13.30 Wlad . 113.35 ze wsi
I o wsi. 13.50 z malowanej skrzyni
14.00 •Fragm. z oper Bizeta
„car.
men" 1 „Poławiacze pereł".
14.30
Mistrzowie pięknego słowa - nowela A. Czechowa „Fujarka".
14.50
Płyty . koncertów Chueka Mangione
JN Rochester . 13.15 NURT .,Filozofia
I socjologla" 15.30 W!ad. 15.35 Chwl
la muzyki. 15.40 Ludzie l Ich pasje. 18.00 Suita taneczna 16.ln Dziś
pytanie, dziś odpowiedź - Rozma·
wiamy o języku - aud. z telefon
udziałem
słuchaczy
- tel. 44-74-31
17.00 Radio kurier. 18.30 W)ad
18.35
Komentarz zaitranlczny . 18.40 Ludzie
I poglądy. 19.00 Kompozytor tygod
ni-' - K . Szymanowski. 19.35 „Pa ·
stusze szaty" (baśń bułii:arska)
słuch .
J . Hartwig.
20.00 Muzyczny
seans filmowy - •• N6t w wodzie"
20.•5 Nauka jęz. niem 31.00 Recital
wleczi>ru - Marle Paul Belle 21.30
Echa dnia. 31 40 -23.50 Wieczór lite·
racko-muzyczny 21 40 „Cleń Glocon·
dy" - aud w opr E Stockiej ! ff
Szot 22.10 Swlat muzyki współczefi·
nej. Pletni A Weberna I A Berga
śpiewa Hal!na Łukomska 22.50 .Wo!
sani w Giewont" - fr . DOW H Wor
cella 23.oo Jazz dla wsŻystklch 23.40
„Portrety"
Ludmiła Marjańska
23.30 Wlad.

.Joanny Rawik. li.OO O dzielnych muzykach. 11.30 Muzyka ró~nych naro·
dów. 12.00 Dziennik. 12.05 Od Bacha ·
do Bartoka. 13.00 „Moja historia li- .
teretury" - fr. li ks. A. Kułniewi
cza. 13.11 Trzy kwadranse swingu .
lł.00 Z muzycznych
nagrań bratnich radiofonii.
14.30 F. Lessel Sonata fortepianowa.
\5.00 Wlad.
15.05 Panorama literacka. 13.30 Popołudnie melomana. 17.00. Dziennik.
17.os Muzyczny temat dnia.
17.18
A.ktualnoścl
dnia. 11.31
z eyktu
„Okolice kultury" - tel. Wlesla'l'lla
Jatdtyńsk!ego. 17.łO „Punkty wldze·
nła" komentarz Jana Babli11kle•
go. 17.50 10 minut • „Pro contrą''.
18.00 Klasycy muzyki rozrywkoweJ
Jerry Lelber I Mike S~oller. 18.311
„Egipcjanin Slnuhe" - odc. pow.
19.00 Dziennik. · 19.05 Klasycy muzyki
rozrywkowej - Zesp. „The Beach
Borys" 19 30 Wieczór w Fllharmonll
,.... Recital fortep. E!lsy Wir Saładza
w
Konsprwatorlum Moskiewskim.
21.00 Klub Stereo. 22.30 Fakty dnia.
22 .40 Nocne divertimento
Tr1o
Brahmsa. ~.30 Głosy, lnstrumen · y,
nastroje.
TELEWIZJA
PROGRAM I

'J.00 RTSS - 1f1Z. polski. T.30 RT:·:S
Matematyka. 9.00 Jęz. POiski k l.
PROGRAM U
S~ .
IO.OO Dziennik. U.OO Plastyka
kL 3. 12.30 Jak wprowadzać refor9.3& Wlad. 9.39 Teatr dla przedszkom.; gospodarczą? 13.45 Kwadrans z
laków - „Nos hipopotama" - słuch.
Artelem . 18 OO Dla młodych widzów :
l Landau. 10.00 „Kartki z pamiętni
.,Rejs" dla dzieci .,Michałki". 17.00
PROGRAM IV
ka ucznia" - słuch. M. Bartoslń·
Dziennik. 17.30 Portrety - Włady
sklej.
10.2& SOllścl I kameraliści .
10.00 O. Rossini - .,Cyrulik Se- sław Reymont. 18.20 Wszystko o reU.OO „Poeta niepoetyckich ciasów" wilski".
19.00 Ec~a
10.30
Ulubione
piosenki formie . 18.SO Dobranoc.
antyków w królewskich Łazienkach.
19.~ · Dziennik , 20.15 „Cygan" 1 odcinek serialu prod. ZSRR. i:!.09
w
./
W dni• li marea U8I rolm nnarła, przeływ1zy lat H
zgodzie
z prawem mlędzynarodo
wv; :. 22.25 ,.Woda dla Warszawy" rep. filmowy. 22.40 Dzlennllt.
*3.11
'·
Melodia na dobranoc.

„

-

ł

dr med. HALINA ŁOBZOWA
s WASILEWSKICH,

były Hy1tenł tJntwlrlYł• fm. li. aator„11 w
Wilnie, wtęzlet\
poUtyczny, były kierownik Zakładu 11al11eotoglt Akademii Medycznej w Z.od•! I wleloletnl tnacownlk łódzkiej słutby 'Zdrowia

Pogrzeb odbęcbl• •I• w dnJu lf marca
Cmentarzu Wojskowym na Dołach.

tlłt

roku o 1o4s. H na

COR&A. STH l POZOSTAŁA RODZINA

PROGRAM U
li.OO Powtórzenie 1 programu t 1
soboty l niedzieli - Ofensywa wyg.
wolenia - „Na partyzanck.kh ściet
ks . h"; .. Sierra" - film s. SzwarcBronikowskiego.
tł.eo
Wiad, (ł.).19.30
Dziennik telewizyjny.
to.li
Wtorek melomana .
li.li z eyklu:
człowiek l łrodowlslc:o „Chore uzdrowiska" (Wrocław).
St.41 Kwadrana
• Artelem.

•
I

ZAKŁAD

PROJEKTO WANIA
I KONSTRU KCJI
GALWANIZERNI i LAKIERNI

„TECHMA -

ŁODŻ,

•

Wczll spnę-

SPllZEDAM

gła wło!lk:11 („l'lat ltt''), teL

281-W.

Im 1!1

EPIDIAN I l Ul Int- - - - - - - - - - Oferty „IMO" Biuro ,.FIATA lSł p" (19'18) llpl'SeOgloaefl, Piotrkowska 96.
jam. TeL 800-29,
Gorjtjego 4'1-3'1, po 16.
5430 I
AKORDEON „Akord" nowy
spnedam.
TeL "l'IATA 125 p" (19'18)
51-'9-41.
l50ł g sprzedam. Tel. 834-91.

ZUGIL"

ul. ARMD CZERWONEJ
101/103

SPRZEDAM
elektronlC"Zny

głównego ekonomistę głównego księgowego.

obręblarkę

taksometr
prod. RFN
dwulgłow11
kL

8411,
względnie
zamienię
na overlock. Tel. 499-40.
DRZEWO na opal 51-1S-'15.

informacji w zakresie zatrudnieni a, pracy i pła
cy udzieli kandydatom kierownik
służby
pracownicz ej, w godz.
8-14, tel. 856-65 lub 851-10 w.
239.
349-k

kuplę.

ATRAKCYJNĄ,

I

szczupłą

suknię ślubn11 sprzedam.
TeL 53-36-0'1, po 17.

OBRĄCZKI,

pierścionki,
Łódź,

· sygnet - sprzedam.
Plrzelajowa a m. 22.

DZIALltll
rekreacy"111 w
okolicach
ł.odzl
Jrupl41. Bł.AM łapki karakułowe
Oferty „1104" Biuro Ogło- cz.ame - sprzedam.
Tel
neil, P1ottkowska le.
53-'l0-48, po 1'1.
11348 g
DZIAŁKJlł lem11 z domkiem TELEWIZOR kolorowy
- blisko Łodzi - najchęt kUplę. Sprzedam
kotucb
płaszcz
niej ' :tablC7All, Sokolnlld, męski,
skórzany
·Ckotnlkl
damski.
natychmiast
TeL 13-łT-'10.
kupię. Oferty „543!" Biuro
łl!Wl/!1351 g
Ogłoszefl, Piotrkowska M
KUPI!'; foll41 12 X
nkło.
DZIAl..K1 ttltTeacyjne leł Sprzedam
nowe zestawy
pompowe
ne 1,1 kW, obrącz:Rllb1e6 A. B.
aprzedam.
Wiadomo~: kę. Tel :123-Sl.
53'1'9 g
AlekNndrbw,
PlotrkowTELEWIZOR „Nefryt", 21
llra 34. Krajewsltl
call, kuchn!ę gazowi\ jugouoa g słowlańSkll
w dobrym stasprzedam.
Tel.
DUZĄ działkę 411 ar, 011ro- nie
ZOł-'11.
5380 g
dzon11, 1 prawem budowy
- zamienię na mnlejsz11.
łapki karakułowe
motliwle z dom!Qem. Tel Ili.AM
51-03-20. Lange,
sprzedam.
Tel.
S589 I? czarne

aa.

m. a.

• 18
%94-2:2, gO<b. lv- •
_ _ _ _ _ _ _ _ _40SS3
_ _g

SPRZEDAM
W
dobrym
stanie: PA 11111, kolumny
40 W, TSH 111, Daniel, Da·
ma Pik, 111 taśm, wletę
Oferty z cen11 „546'1" Biuro
Ogłoszeń,
Piotrkowska se.

1442 ~

DZIAŁKI!

ogrodnlCZll 900 m,
uL Bystrzycka SO - sprzedam: Oferty 1 cen11 „5598" POKSTllRIER' f
ostrowło
Biuro OgłOSll!eit, Plotrkow- se IZC'Zen!ęta - sprzedam
Olimpijska ł lll. I, blok 11
Ska 91.

5523 g

wyrazy nczere10

wsp6łczucla 1

.

łł'fNA

PIOTRA

1kładaJ11

'
KIEROWNICT WO i WSPOl.PllACO WNICY z l.ODZKIEGO ZJEDNOCZEN IA
;BUDOWNICTW A

,,..,
Z

1łęboklm.

talem tegnamy 11m1'

smarłą dnia S
długoletnią pracownicę

marca 1981 r„
Miejskleco Biura Projekt6w w Lodzi. W)'Tazy w1p6łczueta Rodzinie
składa.lą:

DYREKTOR, KOLEZANKI I KOLEDZY
z MIEJSKIEGO BIURA PROJEKTOW
w LODZI

KOL.

1

-

11652 g

SPRZEDAM overlock głów
kę 3-nltkowy.
Kuplę st6ł
z silnikiem do maszyny
oraz „l'lata 128 p'' na 1warancjl. 11-31-00.
5'14T g
MIOD, ldt pszczeli. Pstrowskiego 11, Bon.
4180 g
MIOD, kit oczyszczany receptura. 919-01.
3219 g

BI.AM
łapkl
kanadyjskie
-

M Jl; Ż A

CZLONKOWm oraz KOLE2A NKJ I KOLEDZY z CECHU RZE·
MIOSL SKORZANYCB w LODZI

lNŻ.

.

spnedam

•

SPRZEDAM
taksometr
51-23-60, po 1T, Matysiak
Ireneusz,
Sierakowskiego
36.

KOWALEW SKl EJ
składaJ1'
ZARZĄD,

X

SPRZEDAM nową pralkę
automatyczn11. Oferty „5:37"
Biuro Ogłoszeń, Plotrkow!lka 96.

wsp6łczucla

STANISŁAWtE
• powodu mlercl

jug08ło

SPRZEDAM ubranko'" !:ńałe
do komunU. Tel. łl-80-0'1
po t'1.
5656 g

'

KlYSZEJKO -DOMIZA

Wyrazy serdecznego

TUNEL 311
53-45-45.

Koletankę

MAŁGORZATĘ

1yplalnlę

„Lul" now;i sprzedam lub zamienię na komplet wypoczynkowy . Telewizor kolorowy „Elektronika"
spnedam.
Oferty
,5646"
Biuro
O&łosze:ń
PlotrkO<Wska 98.

powodu zgonu

karakułowe

sprzedam

Przędzalniana 58 -

23.

858$ g

MAGNETOFON Finezja a.
wzmacniacz WS 301-S Trawiata - sprzedam. Oferty
„6358"
Biuro
Ogłoszeń,
Piotrkowska 98

ZBIGNIEWOWI
SAWl~KIEMU
z-cy dyrektora d.11. technicznych, .erdeczne
wyrazy wsp6łczucla z powodu łmlercl
MATKI
1kładaJ11
_
WSPOLPRACO WNICY z FABRYKI AP-A·
RATURY ELEKTROMED YCZNEJ „FAMED 1" w LODZI
Z

głębokim

w

tatem nwtadamlamy , łe
dniu
r., w wieku lat 50, zmarła na·
długoletnia pracownica Szpitala Im. dr
Biegańskiego,
oddziału dermatologu

JO marca 198:!

na

KRYSTYNA
PONIATO WSKA
W Zmarłej utracll\'2ny wzorowego I dobrego
pracowulka.
Wyrazy szcrerego współczucia
Rodzinie Zmarlel składają:
DYREKCJA, ZOZ LODZ·BAŁUTY, POP
PZPR oraz KOLEŻANKI l KOLEDZY
Dnia 1Z marca 198!
&oletnl pracownik

r.

zmarł

były,

dłu

naszym

dłU·

nasz

łRENEUSZ

KARC7.MARZAK
Wyrazy
goletnim
ż9NIE

głębokiego
pra~ownłcom

wsp6łczucla

ST.\NISł !\WIE KARCZMARZ AK
I CORCE - RO?.F.NIE MlCRNIEWTCZ
sl<ładają•

I

DYREKCJA. !l;Z PZPR , KOL!<:ZANKJ
KOLEDZY " LKB „POŁUDNIE"

,iOCTA~" na ezęjcl
91>rzedam. Was1lews1dej 1ł
m. Ił, po li.
1181 I

AKUMULATO R nowy 11 V
45 Ab l 12V U Ah sprzedam. Oferty „5699" Bluro
Ogłoszefl, Piotrkowska 98.
KOMPLET (5 sztuk) opon
5.60 S/13 eprzedam, uL Górna l'1 m. I, po lT.
KUPIE; „MZ -

Sport" po

wypa~.
Oferty
„5901"
Bluro Ogłoneń, Piotrkow-

ska 99.

TAKSOMETR
legalizowany - -s przedam. ł.ódź, Bronisławy 27.
40723 g
4 OPONY SR 155 x 12 nozamienię na komplet
jo „121 p". Konstantyn6w
Łódzki, Sucharskiego S-U.

we -

557'7 g

... •.„

wiańsk11

ADAMEK

Gaz 24" - niedrogo sprzedam. Promiń
skiego S2 m. 163.
550'1 g

kompletnej
blachy
MR.
zclerska 931105 a. wr.
'"1 I

•

BIAŁĄ

KOL

5509 g

„WOŁGĘ

SPRZEDAM „nata la p
- 1500", rok 1172, wersja

eksportowa, • sapeMm nie-

"Fl.,TA 121 p MR"
komplet błotnlk6w tylnych POSZUKU.JĘ garażu w reADZONKI
1alaty
s
aprze- - zamienię na przednie jonie ul Zgierska - Jullad am. Antoniego Kslątka 22 oraz kupdę podszybie,
pas nowska lub pomieszczenia,
p.rzedni,
lakier
„koral" nadającego się na magal'UTRO
czarne łapkl TeL 16-l'r-93, po 19.
zyn. TeL 55-24-05.
5440 g
karakułowe
z nork11
pnedam. TeL 409-łl •
KABINF;, ramę „żuka"
SPRZEDAM nowy kotu- kUplę. Oferty „5488" B1uro
nek dziecięcy
6-8
lat Ogłoszeń, Piotrkowska 98.
5903 g
801-51, po 16.
.
„FIATA 125 p" - sprze- ZAMIENIĘ M-3 spOłdzlelcze
5466 g na dwa niniejsze.
SPRZEDAM kanapę,
dwa dam. Tel. '135-33.
Oferty
.,5197>' Biuro
Ogłoszeń,
f otele lotnicze, kolor borPiotrkowska
98.
do.
Dzlerty6aklego
li „SKODI; s-100" sprzedam
m. 3ł, bL 210.
5914 g Dubois 52, po 15.
5459 Jl
DO wynajęcia mieszkanie
SPRZEDAM
tanio
du~ „RENAULTA R-10" (1969 trzypokojowe komfortowe,
palmę. Łbdt-Stokl, uL os.z - sprzedam. Tel. 52-30-06 umeblowane (uL Brzet.na)
dy 44.
5982 g po 1'1.
5356 g na .dwa lata. Olei.ty z ceną „5411" Bluro Ogłoszeń,
SPRZEDAM farby do maPiotrkowska 96.
lowanla tkanin prod. RFN SPRZEDAM „Fiata 2000"
TeL 180-49, po lł.
elektronik,
nowoczesna POKOJ _ lokal do wywersja, rok prod. 1981. Pa1381 g
ATRAKCYINĄ odzlet. po- blanlce, ul. warszawska 119 na jęcia • 11 - 20-n.
c bodzenia krajowego, za5859 g s POKOJE w ozorkowle g ranlcznego kupisz - sprzezamienię
na
2
pokoje
d asz. W6lcza:ńska 4, Urba- „FIAT 128 p" - przedpła- w Łodzi. Tel. 332-40.
nlak.
3279 g tę na 1986, zamien-lę
na
54.56 g
1982. Oferty „5665"
Biuro
KOMPLET lis6w nlebles- Ogłoszeń, Piotrkowska 96. SAMODZIELN EGO . m1eszklcb na kurtkę - spr.zekania na 6-10 mleslęcy
dam.
Tel.
343-49, godz KUPIĘ tylne siedzenie do (może być bez mebll) po10-11.
8l50 g „Fiata 125 p" lub „Combi" szukuję. Możliwość wyku""tl_.,. ni>• elektryczny do Tel 52-80-81, od 19.
pu nie wyltluczona. Oferty
~
5'154 g „5446" Biuro Ogłoszeń,
Plokrojenla
tkanin,
teL - - - - - - - - - - trkowska 96.
51-86-8'1.
11701 g
ZAMIENIĘ
ciągnik
C-350
gwarancj-1 na C-330 KIELCE, M-2, telefon, zaSPRZĘT stereofoniczny
- na
Wolski, wieś Niecki,
gm wentę na t.6dt. Witko,
sprzedam, teL 110-:is.
Nowosolna.
5648 g r..aglewnicka H.
1608 g
SPRZEDAM suknię ślubn11
~~~~„~~
białą. t.6dź, Aleksandrowska Sł m. 38, teL 52-62-lT.

SPRZEDAM domek jednoWTRYSKARKI '; kuplę, wyrodzinny w Zgierzu,
tel. DAMSKIE1 płancs skllrza- dzlertawię
zamleni!i
18-98-14, po gods. 18.
ny, kotuch sprzedam polipropylen. lub
Oferty „5645
5914 g TeL 51-45-41.
1525 a: Biuro Ogłoszeń, Piotrkowska 91.

MAłłH

5588 g

„Ul p" (1981)
sprzedam
lub zamlenlę na „125 p".
Brzeziny, teL 17-32-18.
5518 g

„l'IATA 128 p", :z.s-letn1e11519 g go aprzed11m.
Oferty
„5512"
Biuro
Ogłoszeń,
GABINET dentystyczny - Plotr·k owska 98.
sprzedam.. Łódt, Lutomleraka 121-'15.
5520 g „nATA 125 p" (19'19)
sprzedam. Tel. 52-os-oa.

Szczegółowych

DUŻY dom jednopiętrowy ,
w stanie p(lłwykończonym.
• dzlałk11 2000 m (mołna
prowadzić
działalność rzeml.eślnlczą)
w
Oałkówku
k. Łodzi - sprzedam. Wla·
domo~: Ł6dt, Targowa 18

SPRZEDAM „łłl«łd11 MB"
11 Ll8topada Ili •· 11,
blok '4, Radogoszcz,

plę.

zatrud ni

•

TELEWIZOR, kolior,
• - ODSTĄPDS wtdad na „Pona pralkę automa- loneza". Odbi~ 1983. TeL
tycm11. TeL a..11.
1812-łl.
1431 I

mienię
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Podania prosimy składać do
dnia 22 marca br. w izbie, w
godz. 10-12, w pokoju przewodniczącego rady. 365-k
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O·B·RONY PRAC DOKTO·RSKICH
Dziekan I Rada Wydziału Blektryczne10 Politechniki ł.6dzkieJ zawiadamiaj11 o publicznej obronie
rozprawy doktorskiej mgr Inż. Stanisława Krawczyka
na temat: „Analiza zjawisk nlellnlowycb w układach
analogowych ze wzmacniaczam i operacyjnymi" . Obrona odbędzie się 2 kwietnia 1982 r. o godz. 12.IS w
sali konferencyjnej Politechniki Łódzkiej (Omach
Chemtl, l piętro), t.ódt, ul. żwirki 38.
Promotor: prof. dr bab. Zdzisław Korzec.
z prac\ą doktorsltą I opiniami recenzentów
mołna
zapozna~ się w czytelni Bibllotekl Gł6wnej Politechniki t.6dzklej.
384-k

Dziekan I Rada Wydziału Fllolo1iczne10 tlnlwersytetu L6dzkleco zawiadamiają, te dnia 26 marca br.
w sali posiedzeń Rady Wydziału (111) przy al. Koś
ciuszki 85, odbęd11. slę publiczne dyskusje nad nutę·
SPRZEDAM „12' p" (19'1'1),
pującyml pracami doktorskimi:
przebieg 40.000, teL 19-50-'18,
1. o godz. 9 - mgr Jana Jlortaaa pt.: Les ~ulva·
po 19.
lents grammatlcaux et s~mantlques du genltlf sdno11651 g
mlnal polonais en francals contemporaln - Etude
SPRZEDAM „Daclę 1300"
paradlgmatlqu e".
Tel. 51-16-11.
Promotor: prof. dr Stanisław Gniadek z Poznania.
1850 g
Recenzenci: doc. dr hab. Maria Kamińska, doc. dr
bab. Józef Sypnlcki z Poznania.
SPRZEDAM now11 karose2. O godz. 10 - mgr Leona Slkorskle10 pt.: „Anarię do „Fiata 126 p". Alekliza błędów językowych obcokrajowców I jej Implisandrów, szymańsklego 13
kacje
Ungwłstyczno-dydaktyczne dla
nauczania języka
m. 3.
6006 g
polskiego Jako obcego (na materiale błęd6w "Ocznlów
niemieckich)".
KĄROSERIĘ
„Skody 105" '
Promotor prof. dr Witold śmiech.
l 50 proc. części,
sprzeRecenzenci: doc. dr bab. Alfred Tarantowicz, doc.
dam, zamienię ',.Fiat" Inne
dr hab. Władysław Kupiszewski z Uniwersytetu warPabianice, Sniadecklego 2141.
szawskiego.
5983 g
Prace doktorskie s11 wyłotone do wglądu w Bi·
bliotece
Uniwersytetu t.ódzklego, przy ul. Matejki
PRZE.JMĘ
wkład
„!'la34/38,
czytelnia główna.
31$-k
ta 125°,
„P ... loneza„ na
1982, 1983 rok, w rozliczeniu ewentualnie •• Fiat 126"
Dziekan l Rada Wydalału Lekarskleco Akallemll
(19'19).
l800 g
Medycznej w Lodzi podają do wiadomości, te dn.
25 marca 1982 r. (czwartek) w sali konferencyjnej
„FORD Transit" (mikrobus)
Rektor11tu, al. Kościuszki 4. Il p„ odbędll się publisprzec!am, · zamienię na noczne dyskusje nad rozprawami doktorsklml:
wego
„Poloneza".
„FiaGodz. 12 - lek. Allcjl Pietrzak-Mako wskiej · pt.:
ta 125 p". Sprz dam .,Sy„Ocena zmian elektrokardiog raficznych u os6b po
renę 105 L''. TeL 51-16-60.
60 roku tycia w Populacji m. t.odzl".
4805 g
Promotor: prof. dr bab. T. Bogdanik.
Godz. li - mgr Martyny Sla1klej, pt.: „Badanla
„PEUGEOTA 404"
sprzeepidemiologicz ne w toksoplazmozie ,
wprowadzenie
dam. Piotrkowska 123 m. I,
me~ody lmmunotluoros cencjl BUcbej kropli krwl w
po li.
5051 g
modyfikacji własnej".
Promotor· prof. dr hab. A. Kurnatowska.
SPRZEDAM
mikrobus
Prace I oceny recenzentów znajduj11 sl41 w Biblio„Hanomag
1'-25"
Diesel
tece Akademii Medycznej w t.odzl, ul. Muszyńskie
(1970), tel. B'M-15.
8165 g
go a. Wstęp na rozprawy wolny.
3'84-łl
„I.ADA" - „Syrena R 20"
sprzedam. TeL 53-18-42

WŁASNOSCIOW9
dwa TRAKTORZYST JI; zatrudnię EARNISZB
montd,
mieszkania
dwupokoj()we, zaraz. Letnlc:kl, Sadown1c- \&SZCzelnlanie okl~ u-ptntelefony, carat - zamienię two, Roaan6w k. ZC1en:a, kl, 2"-43, Mtauta.
1114 &
na czteropokojowe (Wię· Ogrodnlc&a tł.
aze), wlllę, •egment. TeZA.Kl.AD kra~eclct pOl'łU•
lefony: ~1- 361-8'1. 500I s DYBPON'UJę wolnym oza- ku1e dostawców. ł.ęczycka
sem, samochodem.. P.rzyj- 51 li\. 1.
5906 •
I.OD~ M-3 apnedam. Ofar- mę pracę w 1p6łce poloty „899'!20" w-wa, Bluro nijnej. Oferty „łłll" Pra• ZAGUBIONO 'łl0ktadlt1 na
Qgłoneit, Poznańska a.
sa, J;'lotrkowska 96.
kartki
tywnośclowe
nr
suk
l24317, 9%4320, 924321, 888410.
PRZY,Jl\IĘ OllObę do szycia.
$907.
KAWALERKI'; zamienię na rel. 51-86-1'1.
1709 c
większe. 810-19.
180 I
4.NTBNY RTV, ln:stalacje,
MATEMATYK A
flzflta, napraW)',
Kra110f1,
tel.
M-1 Szczecin, zamienię na ~hemla, korepetycje,
stu- 53-29-61.
5918 •
m.leszkanle w t.odzl.
Ba- dentka
Pt.,
Ludzlńska.
nas lak, Szczecin, Stelma- 208-7T.
'S698 g SKRADZIONO wkładki zacha 4158.
5980 c
opatn:eniowe na t1aiwls!to
Opłatny
ru w 174183. W
DWA M~ (po as m kW.)
1'14185.
• 1'1łłł6, w 174184.
w Częstochowie, zamienię
5978 ~
na M-4 lub M-3 w Ł.odzl.
Oferty „5985" Biuro Ogło NAPRAWA
tetewizorów.
ZAGINĘŁY
Wkładki
dowoszeń, Piotrkowska
98.
261-20, Pław&kt.
·
dowe na nazwisko Laskow'5233 1 skt, nr 148i9T, 1481'8, 14818'.
M-Z, osiedle Teofilów
8llOł g
zamienię na większe . . Oferty „5768" 'Biuro Ogłoszeń, INSTALACJE elekt.ryczne,
PIOTR
czamecltl
scublł
Piotrkowska 96.
siła, światło - krótkie terwkładk41
zaopatrzenia
miny. Stępień, 514i-S8
W-285410,
wydan11 przez
POKo.JU na 3 m.leslące
1382' Ut..
578'1.
pilnie poszukuję.
Oferty
„5706"
Biuro
Ogłoszeń, PRZEJAŻDŻKI konne, naSAMOTNI!
w
załotenlu
ro•
Piotrkowska se.
uka jazdy konnej.
023-48 ,
Dzięcioł.
8388 g dzlny d~l'etnie pomote
Wam
Biuro Matrymonlaln •
GOSTYNIN, M·S spółdzlel·
cze, pilnie zam1entę na MIROSŁAW Otocki zgublł „Rodzina" skrytka pocztokorzystnych warunkach w leglt. studencki! łWt l'ł.. wa SS, '11-Ht Szczeein 8.
HUI
i.odm:! na M-2,
M-3 lub
54011'
M-4.
Oferty „5670" Biuro
SZC~LlwtB
koja~
Z:GlNĄl. owczarek nlemlecOgłoszeil, Plotrkowslta 96,
kl, c:i:arny - rudo110dpclA- mstteńlltwa. Biuro Matry•
,,Mazury„,
ny. Plama na jęzorze. Du- monialne
la nagroda. Zakład katnle- Olsztyn ł, skrytka m. ·
311 łl
niar~k1, Cmentarna 111, tel.
ł65-3ll.

~412

tł

trzy wkład
SZWACZKA wykwalifiko- ;;KRADZIONO
<tl zaopattteniowe nr W .
wana
podejmie
pracę.
!43331 , w. 243332, w. 243333
Oferty „5363" Biuro Ogło na
nazwisko Wanda, M:lg·
szeń, Piotrkowska 96.
dalena J Szymon Drózdż
'
WJ g
ZATRUDNIJC
szwaczkę.
5331
Tel. 56 • 85 ~0.
g DOSTAWCOW
tyrandoll
ZLECI'; pracę na overlock J 1amp podłogowych w d~l'1
stębnówkę.
Oferty wnle l metalu, ebaturow
5454"
Biuro
Ogloszei'l , oraz gatanterll metalowoPiotrkowska 98.
dr:>:ewnej i elektro~hn\cznej - poszuJl:uJe ~klep tyZATRUDNią
mętczyznę rando1"1
SzC"Zectn,
ul
do pracy na zgrzewarce do Obrońcow Stalingradu 22.
fol11. Pożądane umiejętność
337 k
szycia na maszynie. Ofer- I - - - - - - - - - - ty „5518" Biuro Ogłoszeń, li BAZAR
kupno - sprzcda2
Piotrkowska 98.
przy ul. Gdańskiej 14 zaprasza klientów I dostAwPRZYJM•
rencistkę
na :ów, Dobrowolska, Orausa.m
automat
„skarpetkowy" . j
:\402 g
Tel. 53-83-85,
dzlen po
ogłoszeniu. godz. 1&-20.
TSSTALACJE
anten TV.
5432 g Tel. 322-95, Palpuchowsir.i
ł304 g
ANGIELSKI,
Małachowskiego 62, mgr Socha .
UKŁADANIE
parkie•ow
8447 c cyklinowanie, 1aklerowQn1e
- - - - - - - - - - 264-43, MigułP.
351'1 g
POTRZEBNA
manicurzystka. Zielona 15, tel. 2:14-31 WITOLDOWI
f..ebęcklemu
~53 g
skradziono wkładki 1:aopa-·
trzenlowe nr 640'749, 6łll751
MATEMATYKA ,
53-99-65, 640750 wraz z kartkami. ·
Fiszer.
łł62 g
6157 g

I

I
I

I

I

CYKLINOWAN IE
park!etów. Tel. 53-27-85, Bronieckl.
Jł40 I
AUTOALARMY 1amochodo•
we, mieszkaniowe WY•
soklej jakości. Dzieniszewski, m-os. Kw11terunkowa
24.
SERWlłł

3795 '

antykoro·tyjny

Valvollnef Wysokoclśnlenlo•
wy natrysk podwozi pr.ofłtl
zamkniętych, nadkola. my•
cie
podwozi
agregatem.
Klimkowski, Beskidzka 81
(za CPN na Brzezińskie!).
ł678 g
UNIWERSYTE T t.ódzkl U•
nlewatnla zagubioną legity.
mację służbow;i pracowniczą wydaną dnia 19 styeznta 197ł T. na nazwlslto
dr Janusz Socha. Nr IC!'gi•
tymacjl 185/'18.
5735 g

ZGUBIONO
wkładkę
nr
W-132608 wyd. na nai::wls·
ko Ryszard Klimczak.

,6..,

DNIA I marca br. slera•
dzlono dokumenty wraz •
wkładkami
za opatrzeni o·
wyml nr 191797 seT:la Y,
nr 191799 seria Y, wyd,
przez Państwowe Przt!d•
szkole nr 22 w t.odz\, ul.
Rybna to.
5611 I

KIEROWCA, mechanik u- w ZAKŁADZIE Reno-Skór
kończony kurs gastronomll, odświeżysz szybko, solidnie
posiadający „Mercedesn" ·- płaszcz, marynarkę sk6rzaposzukuje
pracy,
tel. ną, jak równlet wyczyścisz
458-28.
5919 .c ufarbujesz kotuch afgań TADEUSZ Dziadalt zgubll
legit. studenck;i 49160 PL.
ski, turecki, rumuński. Za
DO pracowni krawleckif!j praszamy
od 19 do lT.30,
:1671 "
pnyjmę
umiejących szyć
!2 Lipca 29, przy Malej ,
spodnie.
Marchlewskieg o Zmltrowlcz.
4183 g SKRADZIONO dwie wkJo.d70 m. 15, blok 282. 5685 g
kl v.aopatrzenlowe nr 2"3S5
UDZIAŁOWCA do szlclarnl
na nazwisko Eltbleta FraMATEMATYKA , .
llzyka, pr7.yjmę. Oferty „5533" Biu- niak oraz !46356 na nazwi733-20, Nlepokojczyck l.
ro Ogłoszeń, Piotrkowska sko Iwona Majewska.
3272 g 96.
S'14C I

ZAKŁADY

CHEMICZNE ·„ ORGANlK A-ARGON "
w Łodzi, ul. Sarnia 3/5
OGŁASZAJĄ PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż n.w. pojazdów.
Podstawa prawna (MP nr 26 z 1972 r., poz. 148).
1) Star 21, nr silnika 77551, nr podw. 14954, rok prod. 1957,
stan zużycia 78 proc„ cena wywoła\vcza 52.800 zł.
2) Star 244, nr silnika 10367, nr podw. 01534, rok prod. 1976,
stan zużycia 60 proc„ cena wywoławcza 244.800 zł.
3) Gaz-24 „Wołga", nr siln. 166888, nr podw. 115006, rok prod.
1972, cena wywoławcza 108.000 zł.
4) Ursus C4001, nr silnika 01080, nr podw. 49204, st. zuiycła TO
proc., cena wywoławcza 45.000 zł.
Przetarg odbędzie się dnia 30 marca 1982 roku przy ul Sarniej 3/5 o godz. 10. W.w. pojazdy oglądać można w przeddziei\
przetargu. Informacji udziela dział transportu, ul. Przędzalnia
na 14.
Wadium w wysokości 10 proc. ceny
wywoławczej
nalety
wpłacić do kasy zakładów najpóźniej w dniu poprzedzającym
przetarg.
W przypadku braku nabywców w I przetargu, II przetarg odbędzie się w tym samym dniu o godz. 12 przy obniżonej cenie
wywoławczej.

Zakłady zastrzegają sobie prawo odstąpienia od przetargu bez
podania przyczyn. Braków nie. uzupełniamy.
359-k

SPÓŁDZIELNIA TRANSPOR TU WIEJSKIEG O

w PODDĘBICACH
PRZETARG OGRANICZONY na samochody:
Star A 28, rok prod. 1971, nr rej. SID 127 A, cena wywoław
cza 75.0~0 zł, Star A 28, rok prod. 1974. nr rej. SID 180 A, ce.n a wywoławcza 75.000 zł, Star A 28, rok ·prod. 1974, nr rej. SID
199 A, cena wywoławcza 90.000 zł, Multicar typ 22 lD, rok prod.
1978, nr rej. FI 2699, cena wywoławcza 113.400 zł.
Przetarg odbędzie się 29 marca 1982 roku o godz. 10 w świe
tlicy STW w Poddębicach z/s w Bałdrzychowie.
W razie niedojścia do skutku I przetargu, drugi odbędzie si41:
15 marca 1982 roku o godz. 12 przy cenie wywoławczej obniżo
nej do 50 proc.
~~zystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokosc1 1O proc. wartości najpóźniej w przeddzień przetargu do
kasy oddziału.
Wymienione samocpody można oglądać w godz. 10 do 14 w
oddziale STW.
Z~ usterki techniczne i braki w wyposażeniu pojazdu nie odpowiadamy.
Oddział zastrzega prawo odstąpienia od przetargu i wyboru
oferenta bez podania przyczyn.
Informacji _udziela dział techniczny oddziału.
358-k
OGŁASZA

„DZIENSIK ł.ODZKr' - dziennik ltobo,nlczeJ Spółddelnl Wydawniczej "Prasa-K1l„t ka·ltueh".
Ł6d1kl• W1dawnlcłwo PrU.we, t.óclł, •I. Piotrkowska 96
Druk: Prasowe Zakłady Graficzne w Lodzi. R.edaguJe kolegium. RedalfoJa: koel 90·103 L6dź, ul.W1dawea:
Plotrkowlka 96. Adres pocztowy: „DŁ", Ł6dź, skr. poczt. 89. Telefony:
,..enłrala 293-0o - łączy z wszystkimi działami. Redaktor oaC"Zelny: 8ł5-85, zastępcy redaktora
n~czelnego: 408-15 I 307-26, _ sekretarz odpowłedzlaJny l [J sekretarz . 204-75.
Sprawy .miasta 341-10 ł 337-47,
społeczno-ekonomlc.ine !!8-32, 3111-38 I '78-97, kultura I ołwlała 821-IO, 1port 208-95.
dz. l„ezno§cl 1 czytelnikami,
T~le.fon
Usługowy
303-04
(rękopisów
nie samńwi„nyeb redakcja nie zwraca). Redakcja nocna: 869-88 I 868· 78. Ogłoszenia I nekrolort .- Biuro lnłerweneJe i Nan
Reklam I Ogłoszeń,
Lńdz, ul. Piotrkowska 96, 'el. :;11.50 (za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada). Warunki
preaumerały podają ocldzlały PUPIK R.SW "Prasa-Ksłątka-Rueh".
' •• 10
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miasta

BUDOWNICTWIE

Reforma z lakami

Na wczorajszym spotkaniu kadry
kierowniczej woj . miejskiego łódz
kiego prezydent Lodzi JÓZEF
NIEWIADOMSKI przedstawił - z
upoważnienia
Wojewódzkiego Komitetu Obrony
najważniejsze
problemy związane z dalszą poprawą funkcjonowania życia miasta.
Jako normalny przejaw tego uzna- je się np. brak kolejek w sklepach spożywczych . Nie pamięta się,
że jeszcze przed kilkoma miesiąca
mi była to najbardziej wyczerpująca I denerwująca społeczeństwo
łódzkie plaga . Zaczęto też, kor"Ystając z ładu i spokoju w mieście,
porządkować sprawy mieszkaniowe.
Wykryto 500 przypadków wynajmowania za duże pieniądze mieszkań od osób, które z nich nie
korzystały, a uczyniły zeń źródło
pokaźnych dochodów.
W najbliż
szym czasie przestaną one być wta-

śclclelami

tych lokali. Telefonicznie zgłoszono jeszcze 1200 takich
przypadków. Dyskusji poddane bę
dą nowe zasady przydziału mieszkań spółdzielczych. Proponuje się,
by część z nich przyznawać nie
zgodnie z kolejnością, ale na podstawie rzeczywistego braku własne
go mieszkania. Biura i urzędy wyprowadzają się z lokali mieszkalnych i zajmują biurowce. Dokonywany jest aktualnie przegląd mieszkań. Wszystko to jest możliwe do
zrobienia w atmosferze spokoju i
porządku.
Jak stwierdził

ponadto J. Niewiadomski, kierownictwa wszystkic.h
zakładów pracy, przedsiębiorstw i
instytucji powinny dołożyć wszelkich starań, by w bieżącym ro~u
liczba dzieci korzystających z wakacyjnego wypoczynku nie była
mniejsza niż w roku ubiegłym.
(s)

prowadzanie w życie zasad
reformy przebiega różnie w
różnych dziedzinach naszej
gospodarki - w jednych lepie j, w drugich gorzej. Wydaje się
jednak, że jeżeli chodzi o budownictwo, bardzo długo trzeba będzie
czekać
na
pierwsze jej efekt.y.
Z obiektywnych bowiem i subiektywnych
przyczyn,
reformator~kie
działania w tej dziedzinie
życia
gospodarczego przebiegają zbyt powolnie, a sam system posiada jeszcze zbyt wiele ltik i znaków zapytania.
Do
takich niewesołych
wniosków doszliśmy, przysłucilując
się wczoraj
glosom uczestników
narady, poświęconej wprowadzaniu
zasad reformy gospodarczej w budownictwie. W obradach, którym
przewodniczył
wiceprezydent Lodzi - Z. TUREWICZ, udział wziął
także m. in. wiceminister budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych - Z. KUHN.

W

JAK ŻYWIĄ NAS AJENCI

Charakteryzując aktualną sytuację

budownictwa w kraju, przedstawiciele resortu nie kryli fatalnego
wręcz jego stanu. Do prowadzenia
zaplanowanych prac brakuje wiele
materiałów, a głównie stali walcowanej, kabli energetycznych i materiałów
wykończeniowych. Komitet Gospodarczy Rady Ministrów
podjął co prawda działania zmierzające do uruchomienia dla potrzeb
budownictwa
najbardziej
brakujących środków produkcji, niemniej nie zlikwiduje to, a jedynie

WAŻNE

TELEFONY

lnformacja PKO
731-82
lnformacJa o usługach
398·10
lnformacje PKS:
Dworzec Centralny
Z6~-96
Dworzec Północny
141·28
lnformacja telefoniczna
93
Komenrla Wojewódzka MO
677-22, 292-22
Pogotowie ciepłownicze
253· ll
Pogotowie drogowe:
Z53-ll
0

Polmozbyt"

409-32

Pogotowie energetyczne:
Re Jon Łódź . Północ 334-31. CU9-3!
Rejon Łódź Południe
334-28
Rejon Pabianice
37·10
Rejon' Zgierz
13.34 . 42
Rejon oświetlenia ulic
Sill 15
Pogotewle gazowe
393-35
Pogotowie MO
97
Pogotowie Ratunkowe
99
Pomoc drogowa PZMot,
52-81-10, 106· 27
Strat Potarna
98, óGl·ll
TEl,EFON ZAUFANIA
317-31
czynny w godz. 15-7 rano. W
dni wolne od pracy całą <:lobę.
Dla kobiet z clą:tą problemową
i sprawy rodzinne
740-33 czynny w godz. lZ-22 tylko w
dni powszednie,

złagodzi trudności.

Sytuację w woj. miejskim łódz
kim dobrze scharakteryzował wczoraj dyrektor OW NBP T. LUCZYCKI. Wystarczy powiedzieć, że tylko w 1981 roku straty finansowe
przedsiębiorstw
wchodzących
w
skład Lódzkiego Zjednoczenia Budownictwa wyniosły 3 mld 70() mln
zł, czyli ok. 65 proc. obrotu globalnego tych przedsiębiorstw.

pot

STYLOWY - Fenomen kobieta.
„Narod2iny gwiazdy" USA od
lat 15, godz. 14.30; Wieczór premier
„Ostatnia ucieczka"
radz. od lat 15, godz. 17; „sobowtór' jap. od lat 15, godz.
19
DKM
- „ Wieniec Petris" jug.
od lat 15 godz. 17, 19
OKA - „Omen" USA od lat 18
godz. 8.30, 11, 17, 19; „Giuse ppe
w Warszawie" poi. godz. 13, 15
GDYNIA - Kino non-stop
od
godz. 10-21: „Gra o jabłko" czes. od lat 18
HALKA - seans zamknięty
godz . . 15: „Rocky II" USA od
lat 15, godz. 17, 19
l\1ŁUU.\

l>WAKUIA

„Gorączka

, ubotn1eJ no•:v " USA od lal lii

"O<l7

10,

12

14

16,

18

MUZA - „12 prac Asterlxa" fr
b.o., godz. 16; „Rzeczpospollt,;
babska" poi. b.o. godz. 17.30
I MAJA
„Piętro wyżej"
pol.
or' lat 12 godz. 15;
„Koziorożec l" USA od lat 15 godz
17, 19
POKOJ - „Kelner płacić"! czes.
od lat 12 godz. 15, 17. 19
ROMA - „Gang Olsena wpada w
szal" duński, od lat 12 godz. 10,
12, 14; „Tabor wędruje do nieba" rada;, od lat 15 godz. 16,
18
STOIH - „Posłannictwo z Innej
planety" RFN b.o. godz. 16, 18
SWIT - .,Colargol na <'Dzikim 2'.achodzie" pol.
b.o., godz. 15:
„Omen" ang. od lat 18, godz.
17, 19
.
TATRY - „I ty zostaniesz Indianinem" pol. godz. 15; .,Ostatni film o Legii Cudzoziemskiej"
USA od lat 15, godz. 16.45, 18.15
ENERGETYK - nieczynne
PIONIER - nieczynne
REKORD - „O jeden most za
daleko" ang. od lat 15, godz.
15, 18
SOJUSZ - nieczynne
POLESIE - „Krzyżacy" poi. b.o.
godz 16; „Emil Komediant"
NRD od lat 18 godz. 19
APTEKI
Mickiewicza 20, Piotrkowska 67.
Olimpijska '1 a, Niclarniana 15
Dąbrowskiego 89, Lutomierska 146

W tych warunkach wprowadza
się reformę, która ma uzdrowić m .
in. i budownictwo. Uzdrowienie to
TEATRY
nastąpiłoby
szybciej,
gdyby owa
WIELKI - nieczynny
reforma w budownictwie była wła
NOWY
godz.
19 - „Wesołego
Na 216 nlac6wek
gastronomLi cówkJ. ajencyjne. aż w 43 stwierD:ziiałalność sieci ajencyjnych plaściwie przygotowana. Tymczasem
powszedniego dnia"
otwartei w Ło<Wi, 157 lokali · nro- dzono poważne uchybienia uderza- cówek gastronomicznych była te- na co wskazywali dyskutanci MAŁA SALA nieczynny
wadza aiencl. Oprócz tego umowy i11ce orzede wszystkim w klien- matem
wczoraiszel!o posiedzenia Jest w niej jeszcze wiele luk
JARACZA - godz. 18.30 - „Jak
a.iencyine zawarło 59 kierowników tów. Podobne niedociągnięcia wy- Wojewódzkiej Komisji do Walki znaków zapytania. Nie ma np. kla-i
wam się podoba"
bufetów i stołówek sieci zamk,n ie- karzały
kontrole
w barach GS. ze
Spekulacją.
Przedstawiciele rownego i prostego systemu zaopa MAŁA SCENA nieczynny
tej. Najcześciei aienci kierują nie- Trudno się więc dzLwić, że kon- WSS „Społem" zapowiedzieli su- trzenia, nie uregulowano do
7.15 - nieczynny
koń
• • •
POWSZECHNY - godz. 18.3Q
wielkimi barami oraz nlac6wka- sumenci nie są zadowoleni z tych rową weryfikację kadry ajentów, ca· spraw cenowych, nie oprarowaPa blanice
A rmll Czerwo„Betlejem polskie"
ml należacvmi do tzw. małei ga- ajencyil}Ych usług, i że nie prze- dzięki której do końca marca oce- no właściwego modelu wzajemnych
nej
7,
Konstantynów Sadc>MUZYCZNY - godz. 11 - „Jaś
stronomii. Lokale ajencyjne, jak koouje ich argument o
rentow- nione będą kwalifikacje ajenc:vi- stosunków
wa
10,
Ozorków
pl. Armii
między Inwestorem i
i Małgosia"; godz. 18.30 - „Cyzareczaia nrtedstawiclele Oddziału ności lokali
kierowanych orzez nych kierowników, jakość wyko· wykonawcą, .które - zdaniem zaCzerwonej
17,
Głowno Ło ·
gańska miłość"
Gastronomii
WSS ..Snołem". sa ajentów. Mimo kar i nagan zbyt nywanych przez nich usług przy bierających głos wicka 38, Aleksandrów - Koś
ARLEKIN - godz. 17.30 - „Czerpowinny być
ciuszki
10,
niezwvkle rentowne. Ajenci, · lu- często zdarza.ja się nie doważone wykorzystaniu uwag konsumęntów. oparte na zasadach
wony Kapturek"; „Kopciuszek''
partnerstwa.
dzie orężni i oneratYWDi. wYko- oorcje, oszukane napary kawy c:r.y Nasilone będą również społec:me Wskazywano też na wadliwy
PINOKIO - godz. 17.30 HiDYŻURY SZPITALI '
systoria drewnianego pajaca' ·•
nui11 olany obrotów, starają się_ o zawYżone ceny alkoholu.
~iałania kontrolne.
Cskl stem rozdziału deficytowych maChirurgia ogólna
Bałuty:
dobre zaopafrzenle I Sil na ogół
Szpital
Im. Marchlewskiego
teriałów. W trakcie dyskusji pc>clło
MUZEA
nieźle przygotowani do zawodu. o
codziennie,
dla
Przychodni
ltejo
wręcz stwierdzenie o fikcji reforczym . świadczy ilość wydany;-:h MBISTORU
nowych nr ł, 8, B, 9, 10, Zglcri
r.ucuu
REWOLU.
my gospodarczej w budownictwie.
CYJNEGO
ul.
(Gdańska
cencii.
Dubois
17,
13)
Szpital Kliniczny
Wiele zastrzeżeń zgłaszano też do
godz. 11-17
Im.
Barlickiego
codzien·
Okazuje sie jednak, że mośr6d
realizacji postanowień „Karty pra.\ r: CllEOI • 01;1C"ZNE I ETNOGRA ·
nie
dla
Przychodni
Re.Jonowe1
licznej gruoy lokali ajencyjnych
cownika budowlanego".
FICZNE :pl Wolności 14)
nr 7, Szpital Im. Skłodowskie.i·
wyróżnić można tylko kllka'laścle
godz. 11-18
Curie
- codz1ennłe dla Przy
.HAS r A l o DZI !Ogrodowa 15)
nlacówek. Często zda!l'za sie ' 1enchodni Rejonowych nr 1, 2 3, 5
W sumie więc obraz niewesoły .
l!(Odz
li
15
tom oonełniać
Zgierz,
różne nadużycia,
ul
Parzęczewska 35, Szµi·
Może jednak tego
typu dyskusje
..;LFUKI •Wieckowskiego 36)
tal Im
Marchlewskiego
nakześciei na szkode klienteli. W
co·
wpłyną na przyspieszenie ostateczgodz.
9-17
dziennie - Zgierz, ul. Dubois t"I
ub . roku dokonano 387 kontroli w
nych decyzji wykonawczych, jako
POLSKIEJ
WO.JSKOWE.J
SŁUŻBY
miasto
I
gmina
Zgierz.
ozor1rnw
lokalach alencvinvch. Stwierdzono
że ich brak jest zbyt mocno odZDROWIA (Żeligowskiego 7) Aleksandrów. Parzęczew Górna
wiele urzvpadk6w zawvżania cen.
godz. 15-18
czuwalny w i tak już borykają
- Szpital im. Kopernika (Pabiasłabe!
iakoścl notraw. oszukiwaMIASTA ZGIERZA (Zgierz, Dą·
cych się z wieloma innymi kłopota
nicka 62): Polesie - Szpital im.
browskiego 21) godz, 10-15
nia na eramaturze. złvch warunPirogowa (Wólczańska 195); Sródmi przedsiębiorstwach budowlano~
ków sanitarnvch Itp. W okresie
mieścle Szpital im. Sone:ibermontażowych.
(ms)
ZOO - codziennie od godz. I
stanu woiennego
ga (Pieniny 30); Widzew - Szpl·
nrzyłapan<>
11
do 18 (kasa do godz. 17).
tal Im. Pasteura (Wigury 19).
ajentów
sprzedaiacvch
alkohol
PALMIARNIA
codziennie
Chirurgia urazowa - Szpital Im
wbrew zakazowi władz. W efek(oprócz poniedziałków) od godz.
Jonschera (Millonowa 14).
cie rozwiazano kilkanaście umów,
11 do 16.
Neurochlr url!:la
Szpital Im
a <'ześcle1 stosowano karv J)fenież
Kooernlka IPablanlC'ka 62J.
ne, uoomnłen!a i nai?anv.
KINA
Cóż,
Laryngoloeb
S2oltal tm
kiedy okazule się. ii
niektórzy
BAł.TYK Plrot:OWB !Wólczańska t95).
„Przeminęło Ż wiaOkU!łsty'ka
nieuczciwi aiend oo rozwiązaniu
trem" USA od łat 12,
Szpl tal
tg~ma
lm
Jonschera CMlllonowa 14).
70 mm - godz to t4, 18
umowv w iednei
Instytucji zaChirurgi~
IWANOWO
I
1arv„1tnlne;la
„Vabank"
dzle·
poi. od
tn1dnian ł ~a w innvm ,;plonie".
clęca
- Instytut Pediatrii (Sporlat 15, godz. 10, 12, 14, 16, 18
Na 74 ~kontrolowane nrzez imna 38/SO)
POLONIA - „Vabank" poi. od
-pektor6w PIH w ub. roklu
Chłrure;la
pialat 15, godz. 10, 12.15, 14.30 17,
•zciękowo-twarzowv
19.15
- Szpital Im Bartlcklego (Kop•
20. III. 1982 r. na Małej scenie
cińskiego
22)
PRZEDWIOSNIE
„Miło~ć
cl
Teatru Im. S. Jaracza odbędzie się
Pogoda sprzyja
spacerom i
Toksykologia - Instytut Medy·
wszystko wybaczy" poi. od lat
polska prapremiera sztuki Williama
zajęciom na wolnym powiet!l'Zu.
cyny 'Pracy (Teresy 8)
12,
godz.
10,
12,
14,
16,
18
Butlera
Yeatsa
pt.
„Jednorożec
Dzieci z II klasy Szkoły PodWenerolo~la
WŁOKNIARZ
Przychod :iła
- „Wielka majówz gwiazd", w reż. Andrzeja Maja,
stawowej nr 26 w drodze do
Dermat.n1n!(iczna (Zaikatna 4~)
ka" po?. od lat 15, godz. 10, 12,
z muzyką Zygmunta Koniecznego,
parku na zajęda z orzY!l'odY.
14.30. 16.30, 18.30
w scenografii Krystyny Szczepań
WOJEWÓDZKA STACJA
WOLNOSC - sensacja l prz~·g11·
Foto.: A. Wach
skiej, Tłem akcji spektaklu jest hiPOGOTOWIA RATUNKOWEGO
da na ekranie „Old surehand"
storia buntu żebraków w Irlandii,
Lódt, ul. Sienkiewicza 137
RFN-1ug. b.o. godz. 10, 12, u.
na początku XIX wieku.'
tel. 99
16, 18
Autor tej niezwykle lnteresująceJ
OGOLNOŁODZKI
WISŁA „Dzień weselny" USA
I porywającej w swej akcji sztuki.
Wczoraj
łódzkie
sklepy
PUNKT INFORMACYJNY
za- trzy l oferować w nich możliwie
od lat 15 godz. 10, 12.15, 14.30.
otrzymał za twórczość dramaturglcz·
16.45, 19
dotyczący
ną w 1923 r . nagrodę Nobla .
µracy
opatrzenia
placówek
ogrodniczego
WSOP jak najbogatszy wybór nasion, a
7.A.CHĘTA
- „Gllna czy tajdak''
służby
W przedstawieniu udział
zdrowia
czynny ca lą
biorą
otrzymały nową
dostawę nasion później jesienią także ziemfr
od
lał
18,
stodz
9, 11, 13
dobę we wszystkie dni tygodnia
I. Burawska, L. Duda, K. Franieczek.
15 17 19
tel 815-19
warzyw. W sprzedaży znalazły się niaki segregowane według odmian.
W. Gryń, S. Jaroszvfiskł, A. Miko·
łajczak, R. Mróz I B. Wr6blewskt,
oczekiwane: marchew, pietruszka,
(k)
selery, kalafiory itp. Brak' jest je•_,,Wszystko o cukrzycy" - preszcze . jednak nasion:
buraków,
lekcJa w Łódzkiej Szkole Zdrowia
ogórków, kopru · 1 porów. W 11bie
(ul. Piotrkowska 194) - dziś o gogły czwartek
nadeszły
spótnlone
dzinie 18.
nasiona kwiatów. Stąd tet w ostatnią sobotę ruch klientów był duży.
• Turniej Poezji Spiewanej
Przy okazji nabywano także różne
O
wiosenny kwiat" organizuje
narzędzia, 1ak: motyczki.
szpadle
„Rondo" (ul. Limanowskiego 166) .
itp. Z kwiatów w . sprzedaży były
Udział mogą wziąć osoby, które nie
wczoraj nadal niektóre gatunki, jak
przekroczyły 35 roku życia i nie
lwie paszcze czy nieśmiertelniki.
W okresie od stycznia do marca br. magnetofonowe z nagraniami bajek
publikowały dotąd utworów prezen- Komenda Dzielnicowa
osoby, które podały klL'ta zbliżonych
MO Lódź-Ba
tajemniczego handlarza.
Związek Obrony Konsumentów w towanych w tym konkursie. Zgło łuty czterokrotnie alarmowana była dla dzieci i płyty z utworam.I Cze- rysopisów
W Lodzi mamy tylko jeden iiklep
sława Niemen'ł, które jeszcze nie do·
szenia
w DK „Rondo" codziennie meldunkami o włamaniach do skład· tarły wtedy 1o sklepów.
Centrali Nasiennej przy ul Obroń Lodzi, starając się o poszerzenie
Jak
wynikało
z tych lqformacjl,
nicy
księgarskiej
pr.zy
ul.
w
Stalowej
godz.
10-20,
tel.
51-50-30.
ców Stalingradu 93/95, w kt<lrym asortymentu
artykułów
wał on płyty
mlecz'lri kasety na
Pierwszego włamania dokonano tam
4 lutego do magazynów wpłynęła sprzeda
podczas ostatniej soboty był rów„Górniaku"
już
od
dłuższego czasu.
w
końcu
stycznia . Zlodzieje przepl kolejna pa,r tla towarów. Pracownicy
• Zapisy na kurs tańca towa:-zy- !owali
nież ruch.
Tutaj pod dostatkiem skich wyższej jakości, wystąpił do
Wreszcie,
9
marca
ujęto
tajemniczekraty,
tkwiące w magazyno.
(al. Ko- wynf o,klenku I tą droga dostali się składnicy zdołali już zaspawać prze go sprzedawcę. Mlal przy sobie kiljest takich nasion, jak słonerznik, Okręgowej Spółdzielni
Mleczar- skiego przyjmuje ŁDK
piłowane kraty w okienku
Trwało ka egzemplarzy
skradzionych
mieszanki strączkowe, różne tra- skiej w Pabianicach, która zaopa- ściuszki 56) codziennie w godz. 8- do wnętrza. Nie Interesowali się !'OSzuklwanle włamywaczy.
z maCl jed .. gazynów przy ul. Stalowej nagrań.
16, tel. 391-40.
'
książkami .
Skradli wyłącznie kasety nak okazali się na tyle bezczelni.
wy. Dyrektor Z. Wachowiak :i CN truje
lt Sprzedawał je po 400 zl za sztukę.
w
śmietanę całą południową
poinformował nas wczoraj, że aby
ponownie wtargnęli do tego samego
oble"tu. Zastosowali nawet tę samą
ułatwić kupno nasion,
w
m '.1 rcu część Lodzi, o podjęcie, obok proZatrzymano
'.u.letniego
Zdzisłam
-toclę włamania. Skradli znowu kil·
sklep czynny będzie w każdą so- dukcji
śmietany o 9-procentowej
kaset kaset z bajeczkami w końcu wa W., człowieka karanego już
botę. Naszvm zdaniem bardzo przy- zawartości tłuszczu,
w
przeszłości.
W
jego
mieszkaniu
lutego rabusie powtórzyli swój „wy.
także tej lepdałobv się rńwnlet uruchomienie w
czyn" po raz trzeci . Łupem Ich pa. znaleziono 50 kaset z bajeczkami.
12-procentowej.
soboty takte
pozostałych sklep(,w szej dły plyty Niemena
I poszukiwane Zdzisław W. początkowo twierdził,
na rynku nagrania utworu „Sum of Iż kupił 1e na bazarze od nłemajo- ,
nasiennvrh, ieśl! 1uż nie w ciągu
mego W 1'0ńcu .Jednak wyzna!, i~
Jamalca".
Postulat „Konsumentów", wyncałego dnia,
to przynajmniej no
w okresie pobytu w zakładzle kargodz. 15-16.
Centrala Nasle~ina, żający życzenia
tysięcy klientów,
nym
poznał niejakiego
Józefa s „
Tego było jut za wiele. w dyrek- „odsladu.Jącego"
jak
się
dowiedzieliśmy, pragnie spotkał
za kradzież I z nim
się ze zrozumieniem zarzą
cji I wśród pracowników zapanowało właśnie
W Pabianicach trwa. prowadzo- ma w o.siedlu
p0tl13d 350 miesz- zdenerwowanie.
w tym roku zwiększy~ liczbę swoich
·
„skombinował" kasety I płv
Szybkiego
ujęcia
brygady
poznańskiej
kańców.
placówek detallcznych o drusze du spółdzielni w Pabianicach. Pre- na przez
złodziei domagały się takte władze ty. Pomagał Im człowiek o pseudoZnaczne powiększenie pojemnoś dzielnicy . znowu zaspawano kraty nimie „Rudy" .
zes t.. Piskorski zapewnił, że czyni ., Teletry". r01Lbudowa miejscowej
sieci telefonicznej i elektronicznej ci elektronicznej centrali E-10 po- 1 wzmocniono straże przy magazy.
się przygotowania, by w najbliż centrali E-10, Prace
Nowy troµ zaprowadził funkcjonate mają być zwoli na za.instalowanie
telefo· nie . A jednak .. 7 mare< nad ranem
szym czasie śmietana 12-procento- zakończone w I półroczu bieżące· nów także w innych
sprawcy
przepiłowali r: "!iZY MO do mieszkania 43-letniego
częściach nieuchwytni
wa · znalazła się na półkach łódz go roku. Pozwolą one na zwięk miasta - w dzielnicy staromiejs- ponownie kratę w tym samym okien Józefa !!I. Gospodarza nie· byto w do·
szenie liczby abonent&w
telefo- kiej. w
osiedlu Orla - Cicha, ku I wynieśli kolejną porcję kaset mu, ale przy pomocy jego małżon
kich
sklepów.
Jedyną przeszkodą
nicznych z 4 tys. do 7 tys. w ro- przy ulicy Dąbrowskiego i w po- z bajkami.
Dziś, w godz.
15-16, interesantów
ki znaleziono kilkadziesiąt kaset z
przyjmują
ku 1984.
dyżurujący
członkowie przesuwającą w tej chwili termin
bliskim Ksawerowie.
Łącznie zatem skradziono z maga. bajkami I płyty Niemena. Józef s.
prezydiów rad narodowych.
rozpoczęcia produkcji tej poszukiDzięki te:} inwestycji, jeszcze w
zynów
W biurze Rady Narodowej m. t.o
przy ul. Stalowej 1.500 kaset zjawił się wkrótC'e w towarzystwie
W. NOWAK
I około 100 płyt gramofonowych . S"O· swojego
dz! dytur oełnl Stanisław Przygocki wanej śmietany, jest zaopatrzenie roku bieżącym, pierwszych telefoprzyjaciela. B ył to właśnie
doczeka się najwieksze
w
wodowało to straty wartości blisko
.,lnnek Prezvdlum RN m. Łodzi mleczarni pabianickiej w kapsle o ·nów
ów „Rudy" - 42-letnl Jan S. A więc
µół mlllona złotych,
mieście osiedle
im. Mikolaja KoW poszczegótrlych urZ'ldach dzielodmiennym kolorze, które wraz z pernika, Instalowa,n ie Ich rm:ponicowych dyturują:
włamvwacze
do składnicy księgar
cząć sie ma w III kwartale bież.
Działania funkcjonariuszy KD MO skiej odliczyli się w komplecie.
e na Bałutach - Tadeu111 Rajpold ceną pozwolą rozróżnić gatunki roku i trwać będzie
t.ódź-Bałuty, podjęte
po stwierdzeorawdooodobśmietany
oferowane na półkach
- zastępca przew. DRN,
niu pierwszego włamania, długo nie
W mieszkaniu „Rudego" funkcjonanie do końca przyszłego
roku.
na Górnej - Władysław l!.omta sklepowych.
przynosiły
(M Kr .) Nowe aoaraty telefoniczne otrzy.
rezultatów.
Po ostatnim riusze MO znaleźli ponad 300 kaset
- za~teuca przew. DRN,
„skoku" postanowiono przeprowadzi<'
e na Polesiu - Henryk AUIJlllły·
magnetofonowych, kilkadziesiąt płyt
zmasowaną akcję . Obstawiono
uta· - zastępca orzew. DRN,
Dyrekcja Teatru Powszechnego In- stkle łódzkie rynki I bazary, wszy
pro itramofonowycb oraz piłkę do cięcia
e w Sr6dm\eśclu - Jolanta Ro1ow·
formuje, te podana przez nt11 we wadzono obserwacje I kontrole me- metalu
podstawowe
narzędz i e
1ka - zastępca orzew. DRN,
lln pasersko-zlodzlejsk ioh. Dwa dni
• na Widzewie - Rajmund Cleł·
wczorajszym numerze wiadomość o trwały Intensywne pos7.uklwanla. Za- czterech wlamań. Zatrzymani przylak - członek Prezydium DRN.
znali •le do popełnionych czynów,
kończyły się na „Górniaku".
Eksploatowana od lt lat przez motna nabyć
jedynie wypiekane odwołaniu w dniu 16 marca przedPonad dw!e trzecie łupów zdążyli
1'ównfet dziś, w godz. 111-lT, pabianicką olekarnię nr 41 zauto- rę cznie bułki większe.
ale o znacz· stawienia „Betlejem polskie" jest
Zatrzymano tam starszego męt jut. sprzedać na bazarach, resztę
w blune Rady Narodowej m. Łodzi, matyznwana linia wytwarzająca po· nie wyt<zej cenie.
czyznę. który , jak stwierdził. nie tak
dy:tur pełni członek Komisji Pomo· Rzuklwi:tne małe bułeczki tzw. kaj
Ta w pełni zautomatyzowana li· nleaktulna. Zgodnie z repertuarem . dawno kupli 3 kasety z na.,.rsnyml odzyskano. Włamywacze zostali areszcy Spolecmej RN m. Łodzł - radny zerkl odmówiła przed kllkoma mle· nla ma być w ciągu kilku najbllż·
spektakl w dniu dzisiejszym będzie bajeczkami od człowieka z ~cbarak towani, a postępowanie •v lcb SpraAndrzej Westfal.
slącaml
posłuszeństwa,
w związku szych tygodni uruchomiona.
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