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NA ZAPROSZENIE SEKRETARZA GENERAL-

NEGO KC NSPJ, PRZEWODNICZĄCEGO RADY
P~STWA NRD, ERICHA HONECKERA, 29 BM„
OFICJALNĄ WIZYTĘ PRZYJAŻNI W NlEMIEC-·
KIEJ REPUBLICE DEMOKRATYCZNEJ ZŁOŻYŁA
DELEGACJA PARTYJNO-PARSTWOWA PRL POD

przviaini

PRZEWODNICTWEM I SEKRETARZA KC PZPR.
PREZESA RADY MINISTRÓW PRL. PRZEWODNICZĄCEGO
WOJS~OWEJ
RADY OCALENIA
NARODOWEGO, GEN. ARMII WOJCIECHA JARUZELSKIEGO.
Rozlegają się okrzyki na cześć reprezentantów zaprzyjażnionego kraiu. na r•z eść o ~wiaźn i laczącej narody PRL i NRD. w rękach przcdstawic.ieli
społeczeństwa
stolicy
NRD proporczyki. czerwone oraz o
barwach narodowych Polski i NRD,
kwiaty.
Trani;parenty
głoszą
„wspólna walkę NSPJ i PZPR o
socjalizm i ookói. sojusz PolS'ki i
NRD iako czynnik pokoju w Europie"
nozdrawia ia reprezentantów bratniego narodu polskiego.
Na uroczystość oowitania delegacji
przybyła tei 30-osobowa grupa obywateli POiskich nracuiących w fabrykach i zakładach Berlina.
Ceremonie powitania zamyka defilada kompanii honorowe.i Narodowe.i Armii Ludowej NRD.
Formuje sie kolumna samochodów. ooprzedza.na honorową eskortą
motocyklistów. W iednym z
pierwszych samochodów Wojciech
Jaruzelski i Erich Honecker.
(Dalszy ciąg na str. 2)

Delegacja TPRP
z wizytą w Polsce
poniedziałek w
się dwudniowe

Brukseli rozpoobrady wspólnorynkowego „szczytu", w którym
biorą udział szefowie paflstw l rz4.
dów dziesięciu krajów czlonkowłltich EWG, Tego rodzaju spotkania,
awane Radą EuropeJ11ką, odbywają
' alę trzy razy do roku. Obecny
,.azczyt" ma szczególne l:l'.l&Czenle,
bowiem zbiega się z U rocmlc4
powstania Wspólnego Rynku.
·
W

flęly

w45 rocmcę śmierci
K. Szynmmwskiego
29 bm. polski świat muzyczny i
liczni miłośnicy dzieła Karola Szy- .
manowskiego, cl, którym
bli3ka
jest jego pamięć, obchodzili
45
rocznicę śmierci kompozytora. Te·
go dnia odbyły 1ię okolicznościowe
uroczystości w miejscach zwiaza·
nych z kultem
Karola Szyma·
nowskiego, upamiętnionych
jego
tyciem i twórczością. Obchody rooznlcy śmierci twórcy „Króla Rogera" zainaugurowały w niektorych
ośrodkach
Rok Szymanowskiego,
ogłoszony pod patronatem UNESCO
w związku z przypadającą w paź
dzierniku 100 rocznicą jego urodzin.

Ojciec Hinddeya
protestuje 5U
Ojctec
111-let:ntego ·zamachowca -na
prezydenta Reagana. Johna Hłncll•
leya, w wywiadzie dla prasy lokalnej, ostro zaprotestował przeciwko
zwłoce
w rozpoczęciu procesu •Y·
na, uwięzionego od 30 marca ub. roku, czyli od dnia zamachu.
John Htnckley senior, będ4cy presesecn koncernu naftowego w Kolorado stwlerdzll, te jego 1yn, na
prawdę
chory psychicznie, pozba·
wlony zO<ital praw do szybkiego
procesu.

Właśnie dlatego, by nla zakłócać
jubileuszowej atmosfery, postanowiono, 1t pewne problemy sporne będą
dyskutowane za kilka dni na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych.
Dotyczy to zwlaszcza kwestU wkła
du w. Brytanil do !tas EWG, jak tet
cen artykułów rolnych.
w poniedziałek, we wczesnych godzinach popołudniowych, w brukselskdm Pałacu AkademU Królewskich,
odbyła
się
cuemonla jubileuszowa
i; udziałem króla Belgów, Baudouina.
W
godzinach
popołudniowych
I wieczornych toczyły s.lę natomiast
normalne
obrady
brultselsklego
„szczytu". Premier BelgU, Wllfrled
Martens, który przewodniczył spotkanlu. wskazał na
pllnlł potrzebę
walki & beQ!roboclem. W chwlll obecnej bez pracy pozostaje w krajach
EWG blisko 11 mln osób, a wlęc
9,5 proc. ludności
w wieku produkcyjnym.
Na tym włdnle tle zarysowały ll'lę
raz jeszcze znaczne różnice stanowisk Francji I W. BrytanU. Lewicowy rz11d francusld ze zrozumla.
tych względów wewnątrzpolltycznych
opowiada &tę za energiczną walką
cał*i Wspólnego Rynku z bezrobociem. Tymczasem premier W. Brytanii, Margaret ;rhatcher uwata, te
o wiele ważniejfzą sprawą jelit walka z 1nnacj1t.
w poniedziałek spór francuskobrytyjski rozgorzał te:!: na tle wspomnianej jut sprawy wkładu W. Bryta.n ll do budtetu EWG. Rzecznik delegacji
francuskiej
wS'kazał,
te
W. Brytania
winna w znacznie
większym
nit dotychczas stopniu
„przystosowywać
&tę
do wymogów
Wspólnego Rynku", gdy:!: Inaczej „mote w ogóle nie być EWG". Francuzi
raz jeszcze stwierdzili, te są przeciwni ustępstwom wobec Brytyjczyków l te nie zgadzaj11 s.lę na ponowne negocjacje w kwestii wyso.
kości brytyjtlkiego \\1dadu
do budte&u wspóh!oty.
Motna pnypuazcza6, te podeus
dwudniowego
„azczytu" będą tet
omawiane pewne problemy między
narodowe. Dotyczy to m. In. stosunków Wschód - Zachód, a zwłasz
cza problemów zachodnich kredytów dll krajów socjalistycznych. Jak
wiadomo, Stany Zjednoczone
wywierają naciski na awych sojuszników z EWG, by wstrzymali oni kredyty
dla
Związku
Radzieckiego
I tnnrch paflstw socjalistycznych.

(0 serialu mówi prof. dr hab. Z. Kuchowic1)
W dziOOi!ltkda!I'Ski.m języku spóźnione wiadomości pointuje Ilię
atwierdzetniem: „królowa Bona umarła". W m.inioną niedzielę
na naszych oczach sławna królowa dopełniła żYwota. Jej dzieje
pr.zedstarwlone w serialu Janusza Majewskiego (według scenariusza Haliny Au<lerskiej)
oglądaliśmy nrzez
12 wieczorów.
Serial „K.rólowa Bona" zakończony, ale m.ndej i bardziej komnetentne dyskusje nad epoką i 1el filmowym obrazem trwnją.
O refleksje J>Olll'OOiiiśmy znaneito historyka prof. dr hab. Zbi11niewa Kuchowicza. A oto co o Bonie powiedział nam znawca
epoki, autor słarwtnej k&iążld o Barbuze Rad!Ziwillównie.

Na zaproszenie ZaNądu Główne
go TPPR przybyła
do
naszego kraju
z kilkudniową wizytą
delegacja Towarzystwa Przyjaźni
Radziecko-Polskiej, na czele której
stoi przewodnicząca Związiku Radzieckich Towarzystw Przyjaźni i
Łączności Kulturalnej z Za.granicą,
członek KC KPZR, deputowana do
Rady Najwyższej ZSRR Zina,fda
Krugłowa.

W

trakcie pobytu radzieckich
nas;;ym kraju przewidziam. in. rozmowy w ZG
TPPR na temat rozszerzania kontaktów · i współpracy kulturalai.ej
mięctey obu towarzyst.wami.
gości w
ne .są

• • •

Berlińskie
lotnisko Schoenefeld
odświętnie
udekorowa.ne flagami
państwowymi Polski i Niemieckiej

29 bm. członek Biura Po!Ltyczne- Republiki
Demokratycznej.
Na
go, sekretarz KC PZPR - Stefan transpttentach hasła w języku
Olszowski przyjął delegację Związ J>Olskim i niemieckim pozdrawia·
ku Racteieckich Towarzystw Przy- jące l(en. armii Wojciecha Jarujaźni i Łączności Kulturalnej
z zelskiet(o, głoszące nierozerwalną
Zal(ranicą i Towarzystwa Przyjaź przyjaźń między obu narodami.
ni Racteiecko-Polsklej na czele z
Zinaida Krugłową, przewodnic2ącą
Punktualnie o l(odz. 10 ląduje
ZRTP, członkiem KC KPZR, de- Sl)ecjalny samolot z biało-czerwoną
put<'wa.ną
do Rady Na.iwvższei szachorwnicą. Z tranu samolotu
ZSRR.
(PAP)
schodzi gen. Wojciech Jaruzelski i

29 bm. w warszawskim centr1Jm - Klemens Krzytagórskl i wiceprasowym MSZ,
przewodniczący przewodniczący:
Florian
Dłużnk,
Stowarzyszenia Dziennikarzy PRL Zbigniew Lakomski i Henryk Maziejuk -'- spotkali się z grupą korespoi:identów zagrantc:anych akreowanyeh w Warszawie. Tematem tywej wymiany poglądów by·
ło utworzenie SD PRL, założenia
jego działalności, a także okolicz·
ności towarzyszące rozwiązaniu Stc·
warzyszenia Dziennikarzy Polskich.
W dyskusji omówiono również czyn
niki składające się na wiarygodność środków społecznego komunikowania, funkcjonowanie prasy w
Nieprzerwanie dostarczane 111 ra- warunkach stanu wojennego.
Zadzieckie towary do i;tacjl przeładun graniczni
korespondenci interesokowej
PKP
w
Małaszcw k; - r h
wali się losami dziennikarzy, któw woj. bialska-podlaskim. Imponu- rzy
z różnych przyczyn znaleźli się
jemy artykuły spotywcze (np. kon·
serwy) 1 przemysłowe (m. In. lo- w trudnej sytuacji życiowej.
dówki, telewizory), a takte 1Urowce
Podczas spotkania
wielokrotnie
potrzebne dla naszego przemyslt,
Wśród kilkunastu tys. ton towarów. wracal też temat rynku wydawniktóre w MałaS"Zewlczach przełado· czego. Omawiano skutki podwyżki
wano
w clągu
ostatniej
d<>by . cen wszystkich gazet i czasoµism.
znajdowało się m. In. 5.300 ton rudy a także powstawania nowych tytu:!:elaza, z tys. ton soli potasoV'{eJ. łów i likwidacji niektórych periol
tys.
ton
olejów napędowycł> dyków.
(PAP)
I 800 ton bawełny. Nadszedł tównlet
transport 60 ton chmielu. przeznaczonego dla zakładów piwowarskich
w Lublinie.
Równocześnie do Związku Radzieckiego odprawiono wagony z węglem.
urządzeniami medycznymi I przemysłowymi, maszynami rolniczym! ora:&
przetworami owocowo-warzywnymi.

bawełny
przeładowano

800 ton

wMalaszewiaach

Od

Ląrlowa~·e :i Cn1~umbi'i
przerożna1

11

K ierownictwo kontroli lotu amewahadłowca kosmk znego „Columbia" postanow iło przesunąć o 24 t(odziny 'l)Owr6t statku
z wwodu zbyt silnych w iatrów
w iejącyc h nad miejscem ładowania.
baza wojskową White Sands w
stan ie Nowy Meksyk. Nowy termin
ładowania wyznaczono na wtorek.
rykańskiego

Wybuch bomby

Tegoroczne egzaminy maturalne
jeszcze według dotychczasowych zasad. Od przyszłego roku szkolnego obowiązywać będzie
nowy regulamin, który został
w
tych dniach przyjęty przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania.
Co się zmienia? Ogólnie powiedzieć można, iż nowe zasady zmie, rzają do podniesienia wymagań, a
co za tym idzie podniesienia
rangi egzaminów . dojrzałości. Druga
odbędą się

gwarancje

praworządności
a.

ciąg

Żywnościowej

Dziś zbiera się oo raz pie rwszy w tym roku - na plenarnym
oosiedzeniu Rada Gospodarki Ży-w
nościowei. której przewodniczy prezes NK ZSL wicepremier - Roman Malinowski. Rada. która iest
organem koordynującym i opiniodawczo-doradczym Radv Min istrów,
omówi kilka problemów o zasadniczym znaczeniu dla rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej.
Jak dowiedział się dzienn ikarz
PAP - na wtorkowym oos:edzeniu
rada m. in. oceni aktuaLną sytuację w rolnictwie oraz przvirot-Owan ia do wiosennych prac ooki·wych.
W zwią1Jku z tym przedłożone zostaną odpowiednie informacje.
(PAP)

DZIER
KIESIE
W dniu dzisiejszym słońce
6.16, ujdzie

wzeszło o godz.
zaś o godz. 19.06.

Amelia, Jan, Kwiryn

Łodzi

przewiduje nastepuJaca pogodę: zachmurzenie duie z moż
liwością
wystąpienia
opadu
deszczu. Temp. maks. w dzień
około 10 st. C. Wiatr slaby i
umiarkowany zacl>odnL

cecha, która zasługuje na uwagę,
to wyeksponowanie pozycji i znaczenia języka ojczystego oraz podkreślenie rangi nauki języków obcych. Wydaje się, Iż traci pierwszoplanowe znaczenie matematyka,
która dotychczas wraz z językiem
polskim zajmowała na maturze poczesne miejsce.
Tak, jak dotychczas, matura skła
dać się będzie z dwóch części pisemnej i ustnej. I na tym kończą
się podobieństwa. Już w części pisemnej nastąpią istotne
zmiany.
Dotychczas na maturze pisemnej
obowiązywały język polski i matematyka. W nowym systemie pozostanie nadal język polski, zaś drugim
przedmiotem zdawanym w formie
pisemnej mogą być różne przedmioty, zależne od typu szkoły i kierunku kształcenia. Dotyczy to liceów
ogólnokształcących, bowiem w szkołach zawodowych nadal
drugim
obowiązującym przedmiotem pisemnym będzie matematyka.
W
liceach
ogólnokształcąi:ych
matematyka obowiązywać będziE' w
klasach o profilu matematyczno-fizycznym - w innych natomiast
różne przedmioty. W klasach
o
(Dalszy

Posiedzenie
Rady Gospodarki

w dniu dzisiejszym dla

(PAP)

N

Ks. bp J. Rozwadowski
1ID1Yjęty przez
Jam Pawła li

delegacji. Gości z Polski
serdecznie witają gospodarze: sekretarz generalny KC NSPJ, przewodniczący
Rady Państwa NRD
Erich Honecker oraz człc.nkowie
Biura Politycznego KC NSPJ, przewodniczący Rady Ministr&w. Willi
Stoph. przewodniczący Izby Ludowej NRD, Horst Sindermann, przewodniczący
partii
politycznych.
człon!towie Rady Państwa i rządu
NRD.
Do gości z Polski podb: ega grupa pionierów NRD wręczając im
wiązanki kwiatów.
Rozlegają . się dźwięki
hymnów
państwowych Polski i NRD
Sły
c hać honorowy salut 21 salw armatn:ch.
Dowódca
kompanii
honorowej
Narodowej Armii Ludowe.i NRD
składa raport I sekretarzowi KC
PZPR. Wojciech Jaruzelski w towarzystwie Ericha Honeckera przechodzi przed frontem żołnierzy,
oddając cześć sztandarowi.
Nastęnuje powitanie z POZOO°tały
mi członkami rządu NRD.
Woiciech Jaruzelski w.ita się z
przedstawicielami ambasady PRL
w Berlinie.
Gorącą owacja witają I sekretarza KC PZPR zgromadztmi na pły
cie lotniska mieszkańcy Berlina.

przyszłego 11oku

- Uważam, że serial był przygo- cie piękna. A uroda archlitektury,
W poniedziałek rano w sklepie
towany bardzo starannie. Ogrom- zdobnidwo? Niczego np. nie do- z odzieżą w centrum Rzymu eksn ie efektowny od strony plastycz- wiadujemy .się o Kaplicy Zygmun- plodowała bomba. Wybuch spowottej. To oczywiście wzbudza uzn:a- towskiej, o tym jak pmewidywa- dował znaczne szkody matei'ialne.
nde. Jeśli chodzi o dzieje politycz- no jej konstrukcję, pomniki, Brak Według komunikatu po!lc1!, w. wyne. to przedstawiono le zgodnie z równłeż stosun~ do żyda religij- niku eksplozji wyleciały szyby w
rzeczywistością, aczkolwiek ocena nego. A to nn:ecież okres napo;ru
budynkach położonych w promieBony wzbudza do dziś rozbieżne
niu 100 metrów. Na SJlCZęśoie nikt
opinie. W serialu
przedstawiony
(Dalszy ciąg na str. 2)
nie został ranny.
został motyW polityczny, rola tronu, dynastid - widać fachową rę
kę l!łównego
konsultanta
l)l'of.
asza najbltisza przeulość dokumentuje doprzestępstwa popelnłone to związku z zajmowanym
Wyczańskiego.
bitnie, jak ogromną cenę placi każde spolestanowiskiem.
Mam jednak także sporo uwag.
czeństwo ł kaida władza za lekcew11żenie
Instytucja Tf'1/bunalu Stanu Jest prawnym udo·
Przede wszystkim postacie przedprawa. Wynika to z faktu, iż żadne wspólkumentowantem tezy, iż w socjali.stycznym pań
stawiono zbyt jednostronnie, t><>r- czesne i nowoczesne państwo nie może być kiestwie tadna osoba, choćby zajmująca najwyższe
tretowo. Widać ie niemal wvłącz rowane poprzez system dyrektyw, poleceń t jednostanowtsko, nie moie stawiać atę ponad prawem
nie w aspekcie oolitycznvm. Brał must dztalać tylko w Jego ramach.
kuje niezwykle ważnej obyczajoPowolanie tf'1/bunaldw
jest łstotnym etapem w
wości eJ)Okd.
Gdzie na przykład
caloksztalcte zamierzonej
przebudowy
systemu
uczty? Jak to było z tym WJ>łv
prawnego naszego państwa. Zaawansowane 111 m.
wem włoskim na polską kuchnię?
tn. prace nad ustawami o radach narodowych ł o
W tym serialu ludzie żyją wYłącz
urzędnikach państWOtDYCh.
nie POlityką. Na przykład ani BoCalo~ć tych zmtan stworzyc! powinna calkowt·
na. ani Barbara nie jedzą. A stosucte inne. bardziej nowoczesne mechanizmy funkcjonek do sztuki? Przecież Bo.na l)yła stkowych
nowania państwa, w kt6f'11m prawo staje dę za·
decyzji, dztalający zamiast lub obok oboprawdziwą kobietą Renesansu. Gosadniczym instrumentem regulowania
stosnnków
wiązującego prawa. Taki sposób rządzenia prowabeliny, arrasy, biżuteria .
niękne
spolecznych f gospodarczych.
Stawia to r6tonie.t
dzł to konsekwencji do dezorganizacji ł demoralt·
przedmioty - to wszystko stano- zacji
nowe wymogi przed obywatelami, przede wszystspoleczne;.
wiło atmosferę jej epoki. To były
kim znacznego podniesienia kulturo prawnej i po·
sprawy, które pasjonowały ludzi.
litycznej calego spoleczeństwa.
Obecnie wyciągamy wnioski z przeulo§ct, twoAugust został wychowany w kulW tym kontekkie nale!y równłe.t rozpatrywać
rzymy instytucjonalne gwarancje praworząd11.1.ki t
skrajne
poglądy i opinie, których zasadniczym wąt
przywracamy prawu jego wla~ciwą rangę. Wainym
ktem Jest jedynie tądza rewantu wobec bylych
etapem na tej drodze Jest ustawa z dnia 26 marca
prominentów. Jest to takt sam wyraz braku kul1982 r. o zmianie Konstytucji, wprowadzająca do
tuf'11 politycznej ł prawnej, Jaką demonstrowalł nienaszego życia publicznego dwte nowe instytuc}•:
Tf'11bunal Konstytucyjny ł Tf'1/bunal Stanu. T111bunal Konstytucyjny kompetentny jest do orzekania
o zgodno§ct z Konstytucją aktów normatywnycli.
wydawanych przez Sejm oraz naczelne ł centraln•
organy państwowe.
Przeklttdając to na język codziennej praktyki istnienie Trybunału
Konstytucyjnego zapobiega dowolności w tworzeniu rozwią
zań prawnych, dopuszczając tylko
taicie,
·1ct6r•
W poniedziałek przybył z wizytą zgodne są z pryncypiami f)?'atano-ustrojowymi iada1-0no łudzłe, kt6Tz11 niedługo 1ta114 przed TT11budo Rzymu kardynał Franciszek Ma- wartymł w naszej Konstytucji.
nalem Stanu.
charski, metropolita krakowski.
Inne cele ma do spelntenia Trybunał
-Je:l:eli chcemy t11~ to nowoczesnum,
Stanu.
rządzonym
W tym samym dniu Jan Paweł U Zgodnie z ustawą onekać on będzie o odpowieprzez prawo kraju, nie możemy demonstrować bralcu
przyjął na audiencji z okazji wi- dzialności osób pełniących najwyższe stanowiska
kultury politycznej nawet w 1pontantcznycii odruzyty „ad limina" biskuJ:)a l.odzl, państwowe za naruszen'e Konstytucjt f ustaw, io
chach ł oczekiwaniach.
WOLTT
Józefa RQzwadowskiego.
tum także może orzekać o odpowiedzialności
W-wa dnia 29. III. 1982 r.
111

Niłwe

członkowie

Ciśnlenle o
siło 980,1 hPa

godz. 19 wyno(735,1 mm Hg).

1945
Wyzwolenie Gdańska
1857
Ur.
G. Zapolska,
dramato- i powieściopisarka
1912 - Zm. K. May, pisarz
niemiecki.

Gdy ktoś wzbudza
równocześnie litość
szacunek, władza jego

w nas
i

cluźy

nad nami jest nieograniczona.

na str. 2)

Obrady Prezydium
NK ZSL
29 bm. na posiedzeniu Prezydium Naczelnego Komitetu
ZSL
omawiano problemy rozwoju kultury na wsi. Podstawą dyskusji
był dokument przedsh:wiony przez
Ministerstwo Kultury
1
Sztuki
„Kultura w środowisku wieji;kim,
jej stan, potrzeby i kierunki rozwoju w oparciu o program rozwoju rolnictwa 1 gospodarki tywnościowej".

(PAP)

Wnyatko 41a rolnictwL

•

Przemówienie E. Boneekera Przemówienie W. Jaruzelskiego

raz jeszcze wam, towarzy1zu Jaruzelski I kierowanej przez
was delegacji partyjno-raństwowej
Polskiej Rzeczypospolite
Ludowej
przekazać
nasze najserdeczniejaz:e
w yrazy powit ania.
Wasz11 oficjalną wizytę przyjaźni
w Niemieckiej Republice Demokratycznej oceniamy jako ponowny wyraz ścisłych więzów łączących oba
nasze bratnie kraje tkwiące mocno
we wspólnocie socjallstycmej. Pamiętamy
przy tym, te prawdziwa
przyjaźń sprawdza się przede wszystkim w •komplikowanych 1ytuaejacb.
W tym duchu radz1l!gmy dzisiaj
n ad ważnymi problemami wzajemnych
stQsunków I
qokonal!śmy
wszechstronnej ,wymiany poglądów
na temat sytuacji międzynarodowej.
Z zadowoleniem możemy stwierdzić,
te Jesteśmy zgodni w naszych po·
giądach.
Nlewątpl!wie
wyniki nanych r<nmów służyć będą dalszemu
rozwojowi współpracy Niemieckiej
Socjalistycznej Partii Jedn<lścl l
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotnici:ej, Nlemlecldej Republlld Demokratycznej I Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej . .Jestem przekonany, te
przyniosą
one
wielkie
korzyści
wspólnej 1prawle pokoju i 1ocJa·
Uzmu.
Pragnę

dzlnle gospodarczej. Od samego J>Q·
czątku
nasza partia I nasz naród
popierały zdecydowane
kroki WoJ·
skoweJ Rady Ocalenia Narodowego
Polski LudoweJ, które podJęte zostały w oparciu o prawo do samostanowienia narodów, jak I w pel·
neJ zgodności z Konstytucją. Te kroki przyniosły dotkliwą porażkę wrogom narodu polskiego. Stworzono
ważne przesłanki dla przezwycięże
nia kryzysu gospodarczego i politycznego kraju.
Dzięki
temu, drogi towarzyszu
Wojciechu Jaruzelski, drodzy towarzysze polscy oddaliście ogromną
przysługę
narodowi pols.klemu, socjalizmowi I pokojowi, temu najwyższemu dobru ludzkości. W sposób nio budzący żadnych wąt
pliwości
zademonstrowano najbardziej agresywnym siłom · Imperializmu I ich popleczników, że Polska
Ludowa była, jest 1 pozostanie silnym ogniwem wspólnoty socjalistycznej. Ta pewność ma takte dla
naszego narodu ogromne znaczenie,
w Niemieckiej Republice Demokratycznej, drodzy towarzy.sze I przyjaciele polscy, będziecie mieli zawsze wiernego, niezawodnego przyjaciela i sojusznika.
DRODZY TOWARZYSZE
I PRZYJACIELE!
• Z troską gledzlmy, jak najbardziej
agresywne koła lmperlallzmu, szczególnie USA, zaostrzają sytuację w
świecie prowadząc politykę konfrontacji oraz ogromnych zbrojeil. Próbują one stworzyć sobie przewagę
mllltarno-strategtczn11 nad Związ
kiem Radzieckim i Układem Warszawskim, Igrając nawet myłlą o
użyciu broni jądrowej. W ten sposób de13czą żywotne Interesy narodów. Dlatego nakazem ehwlll Jest
uczynienie wszystkiego, by pokrzy.
!ować Ich plany
za:tegnać nlebez·
piecze61two katastrofalnego, nuklearnego połaru świata I na trwale zapewnić
pokój, Nikt nie powinien
uchylać się przed tą wielki! spoczywającą na nim odpowiedzialnością.
Jak wiadomo, Imperialistyczni podżegacze wojenni wclągnęll wydarzenia w Polsce Ludowej do swojego
katalogu pretekstów, mających słu
żyć dalszemu rozkręcaniu wyścigu
zbrojeń I dalszemu zatruwaniu mię
dzynarodowej atmosfery. Rozpoczę
temu przez USA ezanta.tow! poll-

DROGIE TOWARZYSZKJ
I TOWARZYSZE!
Od ponad 30 lat bra•erskle •tosunki między obu naszymi narodami
1 socjalistycznymi państwami stale
glęblaly się na gruncie przyjatnl
rwzajemnego szacunku. Nasza braterska więź ma swoje tródlo w rewolucyjnych tradycjach wspólnej
walki niemieckiej I polskiej klasy
robotniczej o pokój, demokrację I
llOcjalizm. PrzyJa:ifl niemiecko-polska
nale:ty do blstorycznych zdobyczy
NRD I PRL. Jest ona czynnikiem
1tabll1zującym
dla pokoju w Eur opie.
W toku naszej wymiany poglądów,
na nowo stało się jasne, jak skomplikowanej walce sprostać muszą
obecnie komuniści polscy, aby umocnić Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą polltycznle I organizacyjnie
na gruncie marksizmu-leninizmu 1
utrwal!ć

socjallstyczną

władzę

pań-

1tw• oraz rozwiązać trudne pr<lblemy kraju, przede ws:i:ystklm w dzle-

l\TEGOCJACJE

z

KRAJAi'\H

Przerób usługowy
wzbogaci rynek
Na półmetku znajdujll sic rozmowy z Czechosłowacją, dla której wykonywać będziemy chodniki, wykładziny, dywany, od.ziet
aportowi\ l konfekcję. Między innymi w grę wchodzi sprawa produkcji 1 m1n sztuk odzieży roboczej oraz 2 mln metrów tkanin
nanelowych. Węgrzy z kolei pragną ulokować u nas zamówienia
na wykonanie około 4 mln metrow
tkanin bawełnianych, pranie i czesanie wełny, a także wykonanie
Wielorakich
t~ ~ wełnianych 1
wełnopodobny~h. • • "" '
file zapp:esm,11u !t ~ P{ób rozsżerzenia" przerobil ' uslugowego,
obok już istniejącego,
na
rzecz
firm zachodnich. Praktycznie wszystlde spółki i delegatury „Texiilimpe,cu" prowadzą rozmowy na ten
temat.

(INFORMACJA WLASNA)
Handlowcy
1
„Textilimpexu"
k tóry eksportuje wyroby przemysłu lekkiego, a równocześnie dba o
jego zaopatrzenie surowcowe, koncentrują swoją uwagę na załatwia
niu spraw związanych z przerobem
usługowym.
Ta forma powiązań
h andlowych pozwala wykorzystać
bowiem naszą technikę i technologię, a także kadry do wytwarzania towarów na rzecz kontrahentów zagranicznych z ich materiałów i dodatków.
.
.....
w kóflcowej fuie ~ti~l!cja'ćJf 1(
rozmowy ze Zwiątkiem Ra~ifj:
kim. Wczoraj rozpoczęły 1hf wstęp
ne ustalenia handlowe
li
NRD.
Chodzi o wyprodukowanie przez
nasze fabryki od 2 do 2,5 mln 11,:tuk
bielizny dzianej, 10 mln metrów
kwadratowych tkanin pościelowych,
uszycie 50 tys. sztuk odzieży roboczej, a także 1 mln koszul flanelowych. Partnerzy zza Odry dostarczają nam tylko produkt wyjściowy, tj . bawełnę, która jest u
nas przerabiana poprzez wszystkie
cykle Pr<ldukcji, aż do gotowych
wyrobów
włącznie.
Zapłatą
za
usługę
będą
częściowo
sur?wce,
częściowo zaś gotowe wyroby rynkowe.

Od

Na marginesie warto jeszcze doże w myśl decyzji podjętych
przez Komitet Gospodarczy Rady
Ministrów, przedsiębiorstwa podejmujące usługi przerobowe korzystają z l!O proc. stawki odpisu dewizowego od wpływów z eksportu.
Dewizy te mogą być przeznaczone
na zakup surowców i materiałów
do produkcji krajowej.
(Z. Ch.)
dać,

przyszłego

(Dokończenie ze str. 1)
profilu humanistycznym historia,
o profilu
klasycznym
historia lub łacina, w klasach
o
profilu biologiczno-chemicznym
biologia . lub matematyka,
zaś w
klasach z rozszen:onym programem
języka obcego język obcy 110wożytny lub przedmiot wskazany
dla danego profilu,
do wybi>ru
przez ucZI}ia.
Część druga matury składać 1ię
będzie ·z trzech egzaminów ustnych
w liceach og?lnoksztalcących l
z
d w óch egzaminów ustnych w szkołach zawodowych.

A Godz. 10.0~. Na ul. Nowotki
przy Sterlinga nieznany kierowca
potrącił
wysiadającą
z tramwaju
G r a zynę S„ która doznała' ogólnych
potłuczeń. Swlad.kow!e tego wypad·
ku proozel_ll są do WRD MO,
ut
Wł. Bytomskiej 60, tel. 715-88.
A Godz. 13.40. Na skrzyżowaniu
"Uli<: Zawiszy z Marynarską kierowca „Fdata 125 p" LDD 5740 Andrzej S.
n.ie ustąpił pierwszeństwa przejazdu
1 zder z ył si ę z samochodem „Ka ·
maz ", w wyniku czego pasażerka
Fiata "
d oa:n ała
stłucz enia
głowy
i' sta wu biodrowego. Przebywa w
1zpitalu. St raty około 10 tys. zł.
A Godz. 14.30. Na ul. G-Ojaw1cz y ń skle j 1/3 pieszy Mir osław S, cofn ą ł sit;. prz echodząc w miejscu nledozwolon ym j ezdntlę I wpadł na
przód motocykla WSK. Mętczyzna
doznał złamania podudzia 1 przebywa w Szpitalu lm. Radlińskiego.
A Godz; 15.50. W Pabianicach, na
skrzyżowaniu
ullc
WarS'l:awsklej
I Pstrowskdego kierowca „Zuka" LDH
5643 Andrzej G. ntle u~ąplł p1erwszeństwa
przejazdu i zderzył się
z motocyklem WSK, którego kierowca Bogdan S. dom al złamania lewego uda 1 przebywa w szpitalu.

roku

ogólnokształcących
obejmować
będą
obowiązkowo: język polski i język
obcy nowożytny, a ponadto jeden
z 8 przedmiotów do wyboru. Mogą

W
liceach
egzaminy ustne

to być: łacina, greka, historia, geografia, biologia, matematyka, fizyka lub chemia.
W 1zkołach zawodowych na egzaminie ustnym obowiązywać będzie
wszystkich
język polski l jeden
spośród '1 przedmiotów do wybllru:
język obcy nowożytny,
historia,
geografia, biologia,
matematyka,
fizyka lub chemia.
Do egzaminu ustnego będą mogli
przystąpić abiturienci, którzy
z
egzaminu pisemnego z języka polskiego o t•zymali ocenę co najmniej
dostateczną. W przypadku
oceny
niedostatecznej z drugiego przedmiotu egzaminacyjnego, abiturient
będzie mógł być dopuszczony
do
egzaminu ustnego, jeżeli w dwóch
ostatnich klasach otrzymał oceny
końcowe z tego przedmiotu co najmniej dobre. Złoży wtedy dodatkowo· egzamin ustny z tego przedmiotu przed przystąpieniem
do
drugiej części matury.
Abiturient, który nie przystąpil
do egzaminu dojrzałości lub go nie
złożył - otrzyma świadectwo ukoń
czenia szkoły średniej.
(PAP)

(rzg)
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tycznemu

l gospodarczemu wobec
Związku Radzleeklego, Polski Ludo·
wej I Innych krajów socjalistycznych towarzyszy również potę:!:ny
nacisk na rządy krajów kapitalistycznych. .Jak na· urągowisko, el, którzy
pragną pogrzebać odpręt.enle, którzy
mieszają się w wewnętrzne sprawy
innych krajów l nie szanują suwe·
rennoścl
narodów, właśnie el powołują si• na Akt Końcowy z Hel•
si nek.
.
Wszy~tko co pozytywne, co osląg
n~ęte zostało dotychczat we wzmaganiach o przeforsowanie zasad pokojowej koegzystencji państw o odmiennych ustrojach w Europie, nie
powinno ulec zniszczeniu, must być
zachowane I rozbudowane.
Niemiecka Republika Demokratyczna walczy o to z całą siłą, wnosząc
swój konstruktywny wkład w oparciu o uzgodnioną pol1tykę zagraniczną Układu Warszawskiego.
Dalelto Idące decyzje I propozycje
w tym kierunku, Jakle ogłosił towarzysz Leonid Bre:tnlew na kongresie radzieckich zw;iązk6w zawodowych, przekonująco ukazuj11 nie·
rozerwalną Jedność soeJal!zmu I po·
koJu. Są one krokiem o wielkim
znaczeniu dla polityki światowej I
popieramy je w całej rozciągłości.
Będziemy współpracowali z wszystkimi siłami, które tak samo Jak my
walczą o pokóJ i rozbrojenie. Równie:!: na ten temat w naszych dzisiejszych rozmowach panowała pełna
jednomyślność.

DROGI TOWARZYSZU
WOJCIECHU .JARUZELSKI,
DRODZY TOWARZYSZE
I PRZY.JACmLE POLSCY!
Wasza oficjalna wizyta r.rzyjdnl,
drodzy towarzysze, umacn a nas w
przekonaniu, :te NRD I PRL, jako
niezawodni sojusznicy takte w przyszłości wspólnie będą kroczyć naprzód w budowle socjalizmu. W tym
duchu, proszę was, wznieście wraz
ze mną toast za':
- nierozerwalne więzy NSP.J I
PZPR, moeną przyJaiń obu naszycli
pal1stw t narodów,
- nasz bratersl,d 10Juss s KPZR I
ze Związkiem Radzieckim, z wszyst·
kim! bratnimi partiami I pal1stwa·
mt socJal!styczneJ rodziny narodów,
- pomyślność I sekretarza KC
PZPR, przewodniczącego Rady Ml·
nlstrów PRL i przewodniczącego
Wojskowej Rady Ocalenia Narodo·
wegol towarzyssa, generała armil
WoJe eeha .Jaruzelskiego,
- za pomyślnołt wszystkich obee•
nych tutaj towarzyszy ł przyjaciół
polskich.

Ilię zagrOłenlom, stanowl11 dzij, podobnie jak w przeszłości, jeden
z podstawowych warunków sachowanda pokoju w Europie.
SUa
Układu warszawskiego, 1pójnla eko·
RWPG, 1ojusze naszych
Pragnę przede waystklm
podtlę· nomlczna
H
Związkiem
Radalecklm,
kować za słowa prayjaźni I brater· państw
stwa, a także za 1erdeczne przy ję a także układ o przyjaźni, wsp61·
cie z ja·k lm ,polska delecacja partyj- pracy l wnJemneJ pomocy mlęday
Rzecząpospollłll
Ludową,
n~państwowa 1potkala się w stoli· Polską
cv N!emlecklej Republiki Oemokra- a NRD - to filary, na których
tycz.nej
Berlinie.
Upatrujemy w1ptera •I• kon1trukcJa bezplecze6.
w tym przyjęciu wyraz . szacunku stwa naszych krajów. Tych filarów
1 uznania .dla narodu pollklego, do· nłe podmyje tadńa fela.
Nasz kraj, tak cię:tko okaleczony
wód 1lły t tywGłllokl Idei Internapodczas wojny, przeszedł głębokie
cjonalizmu.
Pod
kierownictwem
Nlem1ecldej przeobrdenla ekonomiczne I spoSQejal!styczneJ Partll Jedności, wa- łeezne, dokonał ogromnego postępu,
sze pracowite, zaradne społeczeństwo, :tajął poczesne miejsce w · Europie,
o-stągnęło imponujące re-zultaty.
Pa- przeżył jednak ostatnio niezwykle
miętam
zrujnowany Berliln przed trudny okres, Siły kontrrewolucyjne
37 laty. Dobrze wiadomo, jak trudne wykorzystały popełnione pr:tez wła
były wasze początki,
Ile zagrożeń dzę błędy, kierując uzasadnione niet napaści musiellście odeprzeć,
Ile zadowolenie części ludzi pracy na
trudu I wyneczeil włożyła klasa ro- fałszywy tor. szeroko rozlała slę faootnlcea 1 wszyscy obywatele NRD la ana:rchlJ!. Trwał demontaż socjaw osląg:ndęcle obecneco pozłomu roz- li.stycznego państwa. W słabnącą go-.
woju. Znamy wielki, osobisty wkład spodarkę wymierzano jeden po drutowanysza
Erl.che
Honeckera w gim dotkliwe ciosy. Działania te byumacnd.a.nie autorytetu partll oraz ły popierane aktywnie przez koła
pozycji
waszego
socjalistycznego tmperlaldstyczne, unienające do iiaruszenia równowagi, do ułamania
państwa.
.
Cieszą nesz aczerze wuze aukce1y, pozycji socjalizmu w Europie. PierwPolską
Rzeczpospolitą
Ludową sza, najgłębsze tragiczne tego skutki
I Niemiecką Republikę Demokratycz- m.1ala ponieść Polska.
Udaremnlllśmy
ten zamiar. Na
ną szczególnie mocno łączy nienaruszalność powojennego ładu teryto- mocy własnej , suwerennej decyzji I
rtalno-pol!tycznego, opartego na nle- własnymi slłaml położyllśmy kres
rozdziemych wzajemnie porozumie- zorganizowanym działaniom antyniach z Jałty I Poczdamu. Wszelkie państwowym. Struktury socJallstyczpróby podwatanla tego ładu, wszel· nego państwa, korzystaJąe ze wsparkle oowetowe rachuby, 111 1przeczne cia sił zbrojnych PRL, mogą obec•
z naJbarckleJ :tywotnyml Interesami nie znów wypełnlat swe konstytuPolskl I NRD. Są dowodem kr6tko· cyjne funkcje, Polska' Zjednoczona
Partia Robotnlcu odbudowuje swą
wzrocznośc.t.
przewodnią rolę. W warunkach praZyjemy w trudnych czasach. Kle· wa
I ładu wewnętrznego . na grunrownlcze koła Stanów Zjednoczonych cie silnego
państwa, będziemy urzedą:tą do mnotenta napięć, brutalnie
czywistniać
reformy w
nuzucal11 l.nnym krajom 1w11 nie- gospodarce 1 nlMbędne
tyciu społecznym, ubezpieczną,

konfrontacyjną

wolucję.

Wojciech

Ja:ruze!Skl

przedstawił

povr.>tałą w Polsce sytuację I skomplLkowaną walkę PZPR o polityczne

„Przegląd

in:·

DRODZY TOWARZYSZE!
Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą
I Niemiecką Socjalistyczną
Partię Jedności łączy jedna ldwlo-

gla. Zastosowanie klasowych, uniwersalnych aało:teń marksizmu-len!•
nlzmu, przy uwzględnleplu 1pecy.
f!cznych, narodowych uwarunkowań
- to poctstawa powodzenia w ~u
downlctwle socjalistycznym{ zasad·
nlcza przesłanka aby part a klaa:r
robotniczej skutecznie wypełniała
awii przywódczą rolę. Budujące dzlł
socjallzm narody maj11 za 1<>b11 wielowiekową
hlstorl•. Wybieramy a
niej te postępowe\ patriotyczne nur•
ty 1 tradycje ktore mogą wzbogacić współczesną świadomość obywatelską,
pogłębić
motywy działania
młodego pokolenia, odrzucamy tród·
la martwe I zatrute. W tej dlrtedltl•
nie współpraca naszych part!! ukła
da się niezmiennie dobrze. Praejęllł
cle I rozw1nęllłcle twórczo wtelkl
dorobek niemieckich rewolucjonistów
I ludzi postępu. Równie:!: my czer•
plemy ze skarbca patriotycznych,
postępowych
nurtów tysiącletniej
hlstorl! państwa polskiego I bogatej
kultury naszego narodu. Będzie to
w przyszłości owocować coraz lepszym zrozumieniem, coraz trwalszy„
ml zwt11zkaml obu naszych narod6w.
Raz Jeszcze dziękuję za przyjazne,
serdeczne przyjęcie i słowa, które tu
padły pod adresem PZPR, Polski Lu·
dowej I narodu polskiego. Składam
równie:t podziękowanie mieszkańcom
Berlina, którzy tak licznie I tak
gor11co Witali na'n11 delegacj'.l na
ulicach miasta .
·

deleaacia 1 NRD

J.istycznej wspólnoty państw - podkreślll Wojciech Jaruzelski.
E. Honecker I w. Ja:ruze.l skl azeroko omówiU aktualny stan I perspektywy 1tosunków dwustronnych,
dla
których
kluczowe
znaczenie ma pełne
zaufanie,
współpraca
PZPR
l
NSPJ, opierająca się na trwałych podstawach
ma.rkslzmu-lenlndzm1,1 I socjallstycznego Internacjonalizmu.
omawiając aktualne problemy poUtyki międzynarodowej,
Wojciech
Jaruzelski I Erich Honecker
podkreślili konieczność przeciwstawienia
pal4tyce konfrontacji I wzmaganda
zbrojefl, prowadzonej przert najbardziej agresywne k<>ła !mperlal!st.yczne, jedności 1 zwartości panst~
wspfllnoty socjalistycznej.
BardzileJ
nit kledyk<llwleJt potrze1>na jest zdecydowana walka wazys~lch 1111 pokojowych l demokratycznych o umocnienie bezpieezeń.stwa mlędzynaro
dowego oraz zwycięstwo polltyld pokojowego współistnienia, odprężenia
l wzajemnie korzystnej współpracy.
Obaj rozmówcy wyrazill uznanie
dla znaczenia konstrUktywnego po·
kojowego programu Związku Radzieckiego na lata
oslemdzdesl.ąte
i odpowiednich kroków
bratnich
państw socjalistycznych,
jako jedynej możliwej alternatywy dla lmpe·
rlallstycznej polityk! konfrontacji.
W godzinach popołudnlowycn Wojciech Jaruzelski wraz z członkami
polskiej delegacji partyjno-państwo
wej złotył wieńce pod pomnikiem mauzoleum na Unter den Linden,
pod Pomnikiem żołnierza Polskiego
I
Niemieckiego
Antyfaszysty
na
wzgórzu
Friedrlchshaln
oraz
na
Cmentarzu-Mauzoleum Bohaterów Radiileck·! ch w Treptow.
PÓźnym

popołudniem

odbyła

się

druga tura oficjalnych rozmów ple·
narnych delegacji partyjno-państwo
wych PRL i NRD prowadzonych pod
przewodnictwem Wojciecha Jaruzel·
skiego I Ericha Honeckera.
Przebiegły
one w bardzo secdecznej
i · przyjacielsldej atmosfe.n e. Uzgoonlono treść w&pólnego komunikatu,
który zoctanle opublikowany w stolicach obu państw we wtorek, 30 bm.
Po nkończenlu rozmów of4cjalnych odbył się oficjalny obiad, wy.
dany w gmachu Rady Państwa NRD
prze2; sekretarza generalnego
KC
NSPJ, przewodniczącego Rady Pań·
atwa NRD, Ericha Honeckera na
cześć I sekretarza KC PZPR, preze·
sa Rady Ministrów PRL, przewodniczącego Wojskowej
Rady Ocalenia
Narodowego, gen, arm41 Wojciecha
Jaruzelskiego. Erich Honecker I WQj·
c~ech J8d'Uzelskl
wygł06lll
l>oasty.
(Tekst podajemy oddzielnie),
Po zBikończendu oficjalnego obiadu,
Wojciech Jaruzelski wpisał się do
Ks!ęg! Pamiątkowej
Rady Państwa
NRD,
Po wyjściu z gmachu Rady Pań-

Pooiti do

Tygodniowy"

llZANOWNY I DROGI
TOWARZYSZU HONECKER!

politykę,

1 organteatorskle wzmocnienie jej
szeregów, o umocmenle władzy ludowej oraz pokonanie utrzymujących
się trudności
w wielu dziedzinach
2ycla społecznego; Wskazał przy tym
na zadania nałaeślone na VII Plenum. KC PZPR.
Naród
polski jest zdecydowany
umacniać
tradycyjną
przyjaźń
ze
zwt11zklem Radzieckim, NRD I InnyOd wczoraj międzynarodowY pomi państwami Układu warszawskiego w Interesie pokoju I socjalizmu. ciąg pospieszny relacji Warszawa
Polska Ludowa była, jest I będzie Wschodnia - Paryż zmienił nieco
socjaL!styczna I także w przyszłoś~l swoją trasę.
Jest to istotne dla
poZ<16tan.le mocnrm ogniwem socja- tych mieszkańców Lodzi,
którzy
korzystają z wagonów komunikacji wewnętrznej w drodze do Kalisza, Ostrowa, Wrocławia i Jeleniej Góry.
Od 29 · bm. do 7 kwietnia „Paryż" kursuje trasą przez Skierniet eh dniach ukaie się w kioskach pierwszy numer nowego tygodwice Koluszki (zazwyczaj jeź
n:a ~ którego powstanie od kilku lat zabiegała grupa reporterów,
dził przez Lowicz) i zamiast o 11.34
bllcystów t literatów. „Przegląd Tygodniowy" - taką nazwę ostateczn e
z Dworca Kaliskiego odjeżdża~ bę
przyjął tygodnik nawiązuje do tradycji pozytywistycznych, daje temu
dzie o godz. 11.22 ze stacji Lódiwyraz Ju:t w pierwszym numerze, tywo reaguJ11c na codzienne 1prawy
Chojny.
Spowodowane jest to pranaszego kraju Podsuwa te:t całkiem praktyczne rozwiązania - wober.
braku podręcz'nlków I znanych trudno~cl z przygotowaniem si• do macami torowymi na odcinku Zgierzturłl'
tygodnik przychodzi w sukurs młodzle:ty rozpoczynając publika·
Glinnik, co zmusiło PKP do wycję ierll temat6w, z których każdy mote by6 tym „wybranym". „PrH·
cofania tego pociągu z linii przez
gląd Tygodnlowv" ogłasza 'Pl"zyjęcie uzdolntoneJ pisarsko mlodzlety tlo
Lowicz.
swoich ,warsztatów pras~wych".
Dodajmy, że z Lodzi Kaliskiej
ostrv~ ~eportersklm spojrzeniem el<l.pa redakcyjna ogarnia „narodziny
odjeżdża o godz. 11.08 pociąg osopodziemia„, - z pięciu stanowisk obserwacyjnych oplsuJ11c nlebezplec~
bowy do Wrocławia. Ci, którym
ne zjawisko, które śmiercią milicjanta Karosa . zbulwersowało oplnlłl PU·
nie odpowiada wyprawa na Chojbl~!:O~taże, bogaty dział zagran!.C'Uly, rótnorodne felietony, poezja I pro· ny, a chcą szyb .·iej znaleźć się
za celują w upodobania czytelników - adresowane Il\ zwłaszcza do mło ·
we Wrocławiu czy w Kaliszu, modej klteligencJI.
.
6
tym pociągiem dojechać do Paw kolegium redakcyjnym dobrze znan• J!.azw1s.ka s tygodnik w, wi- gą
bianic i tam przesiąść slę o 11.58
tryn księgarskich t okienka łelewlzyjnego1 .Jerzy Ambroziewicz, Romuald
na pospieszny „Paryż", wykorzyKuu, .Janusz Ro1zko, Saturnin Sobol, .Jan Tetłer, Edmund :turek - re·
stując ten sam bilet.
(sk)
daktorem naczelnym jest Ale.nander· l\owll\skł.

Wkrótce

dziękować.

Postępująca
odbudowa I rekon•
1trukcja naszej ekonomiki pozwoli
na umocnienie rangi Polski, jako
partnera we współpracy gospodarczej. Liczymy równleł że przywró•
cone zostaną szerokie kol}takty nau•
kowe, kulturalne i turystyczne mię
dzy organizacjami, Instytucjami l
obywatelami naszych krajów.
Nasze gospodarki INI sobie WH•
jemnle potrzebne. Prowadz9ne dzlł.
rozmowy potwierdziły pełną zgod•
ność poglądów we wuyatldch apra•
wach I wykazały , łe latnlej11 motllwośCt, aby we współpracy młędzy
nami dokonać jakościowej &miany.
Pracnlemy szyb12e10 po1tępu w dłu
gofaloweJ lntegracJI, wspólnego koordynowania przedsięwzięć na skal•
strategiczną, zarówno w stosunkach
dwustronnych, Jak td w lonie
RWPG. o przyszłości w następIJych
dziesięcioleciach musimy myśleć jui
dziś. Myśleć realistycznie i I
dostatecznym wyprzedzeniem.

macniać
socjallstyczną
demokrację,
Nakłada to
obowiązek
zw:lęltszonej
przywracać i
rozwijać
podstawowe
troski o umocnienie obronności na- wartości socjalizmu.
szej wspólnoty.
Borykamy się nadal % wieloma
Pokój w Europie musl być ocalo- trudnościami. Są one pogłębiane rozny. Udzielamy popa:rcla nowym, da- myślnie przez Stany · Zjednoczone,
leko Idącym propozycjom zahamo- przez niektóre państwa zachodnie,
wania zbrojeń, przedstawionym nie- widocznie zainteresowane tym, aby
dawno prżez towarzyina
Leonida w Polsce powrócił chaos, anarchia
Bremlewa. Wypowiadamy 1lę n!e- I rozkład gospodarki. Zaden nacisk
:r.m!ennde za kontynuacją procesu zewnętrzny nie odwiedzte nu jedodprężenia. Uwatamy, te Jest to Je·
nak od obrony stabllnoścl socjalidyna logiczna droga umacniania po· stycznego państwa, od urzeczywistkoJu I wzbogacan.!a lnfrułruktury niania programu wytyczonego przez
wsp6łpraey m!ędzynarodoweJ.
IX Zjazd PZPR. Nie jesteśmy sami.
zwartość w&p6lnoty ttOCjaL!stycznej,
Cenimy sobie braterskit, lnternaejojej zdolność do przecLwstawlenda nallstyczną pomoe Związku Radziee-

Partvino-państ101a
(Dokończenie ze str. 1)
x.olumna aamochodów udaije się
w kieruniku rezydetic}i Wojdeeha
Januelskiego, w zamku Nied&sch<lenhausen, pofożonym w dGelnicy 136-lina - Pankow.
W godzinach południowych Wojciech Jaruze!Ski spotkał się w -1edGbie KC NSPJ z Erichem Hcmeck&em i J)ll'Zeprowadził z nim PI'll:Yjaclelską rj)ZIDOWę, 000.j J)I'll:ywódcy omówilli J)Odsta.woiwe -problemy
dalszaj współpracy PZPR i NSPJ,
PRL i NRD. ByU zgodni co do
te~ że nile!? l>Odjąć k()nkretne
przedai.~ięci!l dla delsze~<,> roewoju . atosu.l1ków na J)OdstaW'Ie układU
o przyjaZnii, współpracy i pomocy
wajemne1.
Omeiwiając
aktualne oroblemy
m!ęcLzynarodowe Qbaj
przywódcy
wyraziLi
zdecydowanie
.swOlich
państw,
aby w
dalszym rozwo.Ju stosunków międzynarodo
wych, zgodnie z zasadami pokojowego współistnienia dołt>żyć wszelkich sił dla skutecznej obNillY
sprawy pokoju.
Przyjacielskie spotkanie cechow~·
la pema zgodność. we wszystik.1ch
omaiwianych kiwestiaoh.
w
godzinach
popołudn!owyl:h,
w gmachu KC NSPJ na placu Marksa
_ Engelsa w Bedlnie, rozpoczęły się
oficjalne rozmowy delegacjl partyjno-pailstwowej PRL l NRD pod
przewodnictwem I sek·r etarza Komitetu Centralnego Polsk.lej Zjednoczonej Par.U Robotniczej, prezesa Rady
Ministrów
PRL,
przewodniczącego
WojskQwej Rady Ocalenia Narodowego Wojciecha Jaruzelskiego oraz
sekre'tarza generalnego KC NSPJ,
przewodniczącego
Rady
Państwa
NRD Ericha Honeckera.
Podczas obseernej wymdany myśli
1 poglądów
omówiono
problemy
rozwoju w' obu
zaprzyjaźnionych
krajach, atosun.kl dwustronne oraz
zasadni.cze pr<lblemy sytuacji mię
dzynarodowej.
Erich Honecker poinformował goł
cl o ogromnych wyslłkech ludzi pracy NRD w dalsrzym kształtowaniu
rozwiniętego
1połeczeństwa
IPOCjalisiycznego,
zgodilile
z
uchwałami
X Zjarzdu NSP.J. Wyrazdl pel.ne UO•
zumlenle dla suwerennej
decyzji
kterownlctwa
polskilego
ogłoszenia
stanu wojennego w obl!Czu ostrego
zagrooenla socjalizmu przez kontrre-

kle10 I Innych kraJ6w IOCJallstycz~
nych. Doświadczyliłmy jej n strony
władz I społeczeństwa
Niemieckiej
Republlki Dem<lkratycznej. Che• za
to, drodzy towarzysze serdecznie po-

WIELCE SZANOWNY, DROGI
TOWARZYSZU HONECKER!
SZANOWNI TOWARZYSZE
I . PRZY.JACIELEI

Pwyża„.

stwa

nastąpiło pożegnanie przewodniczącego delegacji party:jno-państw<l
wej PRL I jej człon.kcSw z mleszkańcaml Berlina. 'Trwała nlekończą

ca się owacja. Zegnany słowami „do
widzenia"
Wojciech
.Jaruzelski
I Erich
Honeeker
zajęll
miejsca w samochodzie. Kolumna wyruszyl;a
w kilerunku lotniska Berlln - Schoenefeld.
W pótn ych god zinach wieczornych,
Qa berlińskim lotnisku Schoenefeld
odbyła
się
u.roczystotć potegnanla
delegacji partyjno-państW<lwej PRL.
• • •
Po zakończentu oficjalnej wtzyty
pr.zyjamt w N.fU>, . d~legacja part~.,
no-państwowa PRL na czele z WoJJ;~eqJJ.em
.Jaruzelskim . puwróclła
29 om. w godzinach nocnych do
Warszawy,

Pragnę wzn!~ toast:
- aa naszego dobrego 1 ąalada I
nlesawo4nego aoJus:iin!ka _ Nlemieck11 Republlk• Demokratynną,
- za Nłemlecką socJall1tyczq Partlę .Jedności ł JeJ Komitet Centralny
• towarzyHem Erichem Honeckerem,
- za Rad• Pa11stwa l n11d NRD,
- za przyJatd. i w1półpracę mlędsy
Polską Zjednoczoną Partią Robotni•
cz11 I Niemiecką SocJal!stycan11 Par•

1

tlą .Jedności, między Poł•ką Rzecą•

;ospolitą Ludową i

Nle,giieck11 ~~·

publiką Demokratyczną,
- aa zdrowie J pomy,ilnołć wss11t·

kich tu obetn)'Ch towarzyszy l przy.
Jacl611

„Królowa Bona" umarła, ale.„

(Dokończenie ·ze str. 1)
refONnacjd.
Zygmunt Stary nie
miał religijnych rozterek. ale np.
Augusf był otoc.zony różnowierca
mi. a wszakże dla tych ludzi problemem °"romnej wagi była sprawa zbaiwienia. dr<>g! zdobycia go.
Inny problem.
Bona nie miała
z.rowu.mienia dla nauki K.opernllka,
ale August
pn:echoiwywał jego
dzieło w swoich zbiorach. Z filmu
n.ie dowiadujemy się jednak niczel?O o s.toSU!llku młodego króla do
wiedzy.
Serial był w sumie fedlnostronny,
ilusfu:acyjny.
Nle przedsta.w1ł w
pełni mechanii'Ztnów działania, ?'OZ•
terek
ludzi. Został
zrobiony z
kuMurą fiłmową,
ale nde J>01'Wał
minie.
A Barbara? Jest pr%edstawfona
weidłuJ:( tego co napisałem w moich książkach. bo pa:ni Auderska
w wroich pracach była do niej ustoounkowana nega.ty;wn.ie. Tymczasem na filmie poznajemy Barbarę .lako lrobietę, która bardziej
pragnde szczęścia ni·ż koroaiy. Z kolei dziwi mnde, że nie WYP\lllktowano w serialu
sJ>Tawy listu z
kwietnia 1551 r. otóż na krótko
przed
śmiercią Barba•r y,
Bona

wysłała

do niej poselstwo, życzyła

zdrowia.

Uważam,

sizczeł'e.

że

to

było

Dlatego brakowało md takiego momentu poigodzenda. Może
prof. Wyczański uważał. ie to była

t:yliko g;ra?

Sa:ma scena

śmierci

Barbary,

łącznie z l?estem ręki, wzlęta

iesł

z obrazu Simmlera „Smiere Barbary RadeiwiłłóWnY". Zaś ~ie
z moimi J>Odlldami 'POIWiedzlano w
mm!e zdanie: „medYty mówdą o
guzie w ż:vwocie".
Serial zdobył l)OpuJarn~. To je=e jede.n dowód na to, że SPOłeczeństwo POiskie naprawdę kocha swoją historię.
jut do · niej
przywiiązane.
Bo to był settal o
naszej wię-z! li Jagiellonami. Film
zos'.tał .iednak zanadto
uoolitycznlony, Polityka nas przygniata l
nie da się jej odsunąć na dalsey
plan. ale żyjemy przecie! l stolem,
i m!ł~. i chcemy mie~ wolkół
siebie to. co ładne. Niemniej serial
ootwierdził
zapotrzebowanie na
tematykę historyczną, na filmowe,
szerokie przedstawienie
tego, eo
składa się na nasz narodowy eha·
rakt~.

Rozmawiała: RmNATA SAS

Baza lokalowa - ·problemem
łódzkiego lecznictwa

Niedostateczna ilościowo baza lakalowa stanowi poważny problem
łódzkiej służby zdrowia. Za mało
jest oddziałów szpitalnych, jak i
placówek lecznictwa otwartego. 48
proc, obiektów leczniczych w naszyrn województwie, to domy wybudowane jeszcze przed
wojną.
Kłopoty lokalowe powodują, Iż P<>wierzchnia przypadająca na statystyczne łóżko szpitalne jest w naszym województwie niższa od przyjętych w kraju norm.
Nieco lepiej przedstawia się pod
tym względem sytuacja w placówkach lecznictwa otwartego. Dolcuczliwy brak tego typu obiektów
odczuwa się jednak
na nowych
osiedlach. Na Retkini np. oddano
do użytku tylko jedną przychodnię.
Na budowanych osiedlach Chojny
Zatorze i Radogoszcz nawet
nie
rozpoczęto jeszcze budowy
przychodnL
Ocenie stanu realizacji inwestycji służby zdrowia w województwie
poświęcone było wczorajsze pooiedzenie Zespołu Poselskiego m. Lodzi. Podczas
debaty
posłowie
stwierdzill, iż poprawa Istniejącego
stanu rzeczy nastąpić mote głównie poprzez: tenntnową realtzację
budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego AM, rozpoczęcte budowy
szpitala pediatrycznego przy ullcy

a także kolejnego p:iwlłonu w Szpitalu im. Biegańskiego.
Obecny na posiedzeniu wiceprezydent Lodzi Zbigniew Polit, m6wiąc o stale rosnących w budże
cie województwa wydatkach
na
ochronę zdrowia, wskazał m. tn.
na konieczność zmiany
systemu
opłat za pobyt w placówkach leczniczych i opiekuńczych.
Podsumowując dyskusję,
przewodniczący
Sejmowej
Komisji
Zdrowia i Kultury Fizycznej prof.
Henryk Rafalski
podkreślił,
że
pewnych problemów
nie
motn'l

1 Paradnej,

rozwiązać dyskutując wyłącznie w

gronie przedstawicieli słutby zdrowia. Rozwiązanie np. kwestii
nakładów inwestycyjnych, ezy wykonawstwa nie zależy bowiem
od
lekarzy, . Prof. Rafalski wyraził podziękowanie łódzkim władzom
za
t><>moc w rozstrzyganiu
zasadniczych dla miasta problemów w ~akresie
lecznictwa. M. in. dzięki
wydatkowaniu z puli
dewiwwej
miasta 100 tys. dolarów nasza AM
dysponować będzie wkrótce bardzo
potrzebnym w diagnostyce
un:ą
dzeniem tomografem komputerowym.
Podczas
posiedzenia
posłowie
omówili takle sprawy związane a
finansowaniem
I wykorzystaniem
NFOZ.
(ksJ>t

J

•
l

Dla hut
na eksport

W doble gospodarczego
kryzysu
olf'l'omne znaczenie posiada prawidłowa gospodarka surowcami wtórny·
ml. Przedsiębiorstwo Przerobu Złomu I Metali, które mieści się przy
ul. Obrońców Stalingradu
103/105
spełnia obecnie bardzo watną rolę
Składnica
zbiera złom z terenu
Łodzi i województw przyległych,
a
kiedy Istnieje potrzeba I z Innych
województw kraju. Ziom dostarcza
się tutaj samochodami I koleją
z
różnych zakładów pracy. Dziennie
przybywa tu wyładowanych złomem
50-70 samochodów co daje ~~ll-300
ton. Złom gruby za pomocą palnL
-

wiać

LIST I ODPOWIEDZ
„Szanowny Panie Redaktorze. Mimq ostrej cenzUTJI, pro&łmy naiz
list zamieścić w „Dl.", bo on wura.ża ' wole robotntków z duż11ch
za.kladiSw przemyslowych w Łodzi. Po przeczytaniu w „Dl."
z dnia l0.3.1982 r. art11kulu pt. ,,Przuszlu model związków zawodowych zależy od nas wszystkie/&" myśleltśmy, że nas szlag
trafi, że tak poważne i poczytne pismo coś podobnego zamieściło. Zwiqzki zawodowe wybrane przez klasę robotniczą nie
zostały .,.ozwiąza.ne. Tylkó działalność ich zostala zawieszona.
Cala dyskusja o zwiqzkach zawodowych winna. być sprowadzona
do terminu wznowienia ich dzialalności. To nie propaganda
zachodnia, a.le Komitet Radu Ministrów d.s. Związków ZawodoID'llCh pragnie przez swoje manipulacje narzucić z góTJI przygotowany wzór zwiqz/c6w zawodowych.

ków tlenowych przerabia
slq na
drobne
jednometrowe
kawałk1.
Ogromnym utrudnieniem pracy
w
przedsiębiorstwie jest brak urządze·
nla paczkującego,
stąd wlęks:mść
prac wykonuje się tutaj ręcznie.
Zdarza się, te niektóre partie zło·
mu trzeba wysyłać do Innych skład,.
nic, które posiadają
odpowiednie
maszyny. Aby zobrazować, jak du·
te znaczenie posiada zbiórka złomu
- jak nas poinformował
mistrz
łódzkiej składnicy Zdzisław Kallnowski - na 18 mln ton rocznej produkcjl stall potrzebne jest 8 millonów złomu. Tekst I foto: A . Wach

Chciala.m z panem porozmao niepokoju, który za.czyna
nękać społeczeństwo

znowu

Formula, ie odrodzony ruch zwtązkowu powinien przybrać
takie form11. jakie /u:dą wunilclem woli ogółu ludzi pracy, jest
zw11kłym wubiegtem i klamstwem
nieudolnej a.dmtnt.~trac11jneJ
propagandy. Robotnicu ł Inteligencja pracuJqca w ogromnej
swojej większości wyraźnie określiła swoją wolę przynależno
ści do NSZZ „Solidarność" ł tego ruchu zwiqzkowego będzie
bronić.
'

te

nasze-

rlo kra.ju, a. którego źródeł należ11
azuka.ć w powraca.jqcej fa.li zagrożenia. porzqdku ł bezpieczeństwa.
Mieszkańcu Łodzi nłe gq wolni od

W11zelkte manipulacje administracuJne nie liczące s!e z wol4
klas11 pracujqcej nłe służa. f)Orozumieniu narodowemu. Nie oslabiq gniewu robotniczego, umiosą tylko dodatkową barukadę
dzielącq naród paraliżujqc jego aktywność, 1waru ł nowe waśnie oraz wytworzą atmosfere bólu. zniechęcenia i apatii.

tego niepokoju, a. ostatnie faktu
zabójstw, rabunków ł gwałtów
zdajq się świadczyć o nieskutecznoAci rygorów •ta.nu wojennego -

.

wbrew nadziejom na opanowanie
rozpasania., zwłaszcza.
w pierwszym okresie ograniczeń
grudniowego dekretu Ra.dy Pa.1\stwa..

przestępczego

'

ograniczenia swobód lwiata prze- większość przestępstw dokonano
stępczego. Odnoszę wrażenie, że ta przed obowiązującą godziną miliulga ustępuje w miarę znoszenia cyjną. Miejsca to klatki schodowe,
- Sytuacja 'PNed ogłoszeniem zakazów, że przywracanie awobody bramy, a także przestrzenie otwarat8Jllu wojennego była nie do znie- (np. nieograniczone porusza.nie się te, laik ulice. parki i skwery. Zasienia dla SJ>Ołeczeństwa i n~ez;wyk Po kraju) stało 1ię powodem po- notowano trzy rozboje przy użyciu

le trudJna do opanowa·nia wzez organa mlliojł. Mie1iśmy już takde
przypad!ki. że w ciągu jednej doby notowaliśmy 40 włamań. W biały <12;ień na.padano na ludzi. rabunki stały się )')OIW.szechne: wyrywande kobietom torebek z rąk, zrywanie czaipek futraanych ! skórzanej odzieży, biżu,tel'>ii z palców.
Doszło do tego, że strach o zdroWiie, życie ł mienie paraliżował ludzi. Na wiielu spotka,nJach w zaikła
!W:h 'pracy robob\icy (a zwłaszcza ·
kobiety) dornagaU się od nas za1>ewnienia l)()II'Z4dku i bez'Pieczeń
stwa, a nasze możliwości stały sie
niewspółmierne do apałecznych Żl\
dań„. Anai!"Chizacja życia następo
wała jak nawałnica I nie można
było skutecznie przeciwstawić sie
tej fa,Li. Interwenc.le orl(anów milicjd na.potykały na trudności.
- Wszyscy pa.mięta.jq, ie w tym
ezaste część społeczeństwa. wystę
powała przeciwko próbom milicyjnych łngerencji na rzecz ładu i

spokoju. Wydarzenia. w Otwocku jakże
żenujqce
i spoleczna
błerno§ć wobec agresji rozwydrzonych grup, dawały iwiadectwo za.grożenia.

- Wzrost , 1 aktywności przeste'P~ei osłabił aktywność sił porząd
kowYch. ~t~<t. !Pf>,Żpa •by:ło zim: ,
ważyć, że zjawiska te rozzuchwalały elementy przestępcze. W tym
okresie ludzie zaczęli iuż mówić o
bezprawiu. NieuzasadJnlone a.taki
obezwładniały, czesto więc zostawaliśmy praktycznie sami. Byliś
my prawie l)Ozbawieni zaplecza
soołecznego, a przecież zawsze słu
żąc społeczeństwu mol(l!śmy

Uczyć

wracającego zagrożenia.

- Podobnie jak w , pozostałych
re]onach kraju, pierwszy tydzień
stanu wojennego charakter:vzował
się 'WYl'aźnle odczuwanym spadkiem przestę!)CZOŚCi )trymi.nalnej i
to we wszystkich jej kategoriach.
Sta.n wojenny i jego prawne re~
strykcie znacznie przyhamowały
przestępczą działalność l nie ma
mowy o DQWI'OCie sytuacji sprzed
13 grudn•la •••
- W pewnej mierze tak, ale
gwarancje 1q niepewne wobec wł
docznt1ch zmian na. aorsze - for-

niebezpieczn.ego narzędzia <nóż. ży
letka). Łupem padały cenne przedmioty osobistego użytku - biżute
ria, zegarki. pieniądze. nawet odzież.

Charakteryzując
włamania
państwowych trzeba
że 74 sprawy zostały

do obiektów

odnotować.

wykryte. Na przykład: ujęcie . 5
sprawców włamania do punktu
pralniczego na Dąbrowie i kradzieży
kożuchów
(straty ponad
420 tys. zł). Aresztowanie 6-osobowej l(rupy przestępców dokonują
cych włamań w dzielnicy Górna;
udowodniono im doikonan·ie 7 prze-

rozmawia z płk B. Moczkowskim
- komendantem wojewódzkim MO. w todzi
·J
mowaniG dę na nowo antyspołecz- stępstw.
Zatrzyma.no
3-osobową
nuch, agresywnych· dziala.ń prze- grupę sprawców
włamania
do
stę11cz11ch.

niebezpieczeństwo

konkretami?

Kazimierz Koźniewski w polemicznym arty.
kule „Czyżby: Koniec z państwem?" („Polityka" nr 6) wychodzi poza nasze polskie opłot
ki I stwierdza, źe „Od wte!u !at, mote od
końca Il wojnu światowej, rozwija l!lę w zachodniej Europte proces
bardzo powatnego
rozluźniania się zwlqzków obvwate!t z wlamym .
państwem".

tego procesu upatruje Kotnlewskl w
kryzysie gospodarczym I bezrobociu
a przejawami są bunty, terroryzm
do emigracji na Inne kontynenty. ,

2r6deł

rosnącvm
młodzieży,

ł

pęd

„Postawy ekstremistycznej negacjł wtasnych
państw i ten terroryzm, i ten exodus emigracyjny, t owe strajki godzące jut nie
to
przedsiębiorstwo, ale w substancję gospodarki - dlatego sq tak szkodliwe, 1:1: jak dotąd
łch działanie fest wylqcznle negatywne
Nie
proponują niczego na miejsce zwalczanej 1:1rzez
siebie formacjt państwowej, lctórą tepl<i pod
rozmatt11ml pretekstami Są to „Ideologie" aqdzę, te cudzysłów jest potrzebny - zupe!n!e
puste . Nlhl!!styczne . Dlatego samobójcze. Gdt1
przychodzi do pytania: a co w zamian zwalczanego państwa? - milczenie.
A skoro się nie ma tadnego programu ,,ozyt)!Wnego, to trzeba godzić się
na wlaane
państwo I starać rię tytko o jeQo skuteczne
ulepszenie Gdy:!: mote się zdarruć. te i>aqasnq
wszt1stkle zielone I czerwone iwtatla n4 wszustktch skrzytowantach. a wtedu na 1p,zdnfe
wyjdą bandyci. Na ekranach zachodnich miast
europejslclch ·pokazvwan11
1est 1!1m ana!Pt~lcł
mote nie najlepszy. nie najlntettgentnle1szu .
ale charakter11stt1ezn11 w swojej wt1mow!e Oto
Londyn PO katastrofalnt1m za!amnn!u sle „ań.
stwa, gdy jut - motna się domv§!lć - zwuclę:l:q ehultganl calyml dniami walczqeu
w
lecie 1981 714 ulicach brytyjsklrh miast Nie
ma państwa. nie ma nic. ludzie w T>Oplochu
t1clekaja. gdzld przed siebie - z tuneli met~a
wµchodzq karlowacl barbarzyńcy, ni !udzie, ni
zwierzęta,

:!:eń

łJA.MACH

Problematyka palistwa i Jego
należytego
funkcjonowania od kilku tygodni gęsto przewija się przez łamy prasy, a zwlaszczą tygodni·
ków, Po doświadczeniach minionych kllkuna•
stu miesięcy trwają publicystyczne próby po.
dlaczego
stawienia odpowiedzi na pytanie:
struktury państwa uległy tak łatwo erozji. Ił
groziło Im całkowite załamanie.

nowi"

Do zblrineJ Jl Kotntewsklm konkluzlj docho·
dz! Grzegorz Wolff w artykule „Państwo na
równi pochylej''. („Prawi> ł życie" nr ł).
„Wprowadzenie stanu wojennego przerwato
obsuwanie się państwa polskiego po równi pochylej. Nte z!lkwldowaio jedlłak, gdyt zllkwldowa4 nle mogło, wielu problemów go•po-

darczych, potltycznych,

pęknlęć

to lwladomo-

ścl społecznej.

Ale od nas aamych zalety tet nlemalo. Musimy przede wszy1tklm dq:tyć do· normalności,
a więc <Jo tego, by móc tyć w kraju o normalnie funkcjonującej gospodarce, wśród normalnie, reatnte. a nie mityczni• muśtqcych ludzi. Warunkiem osiągnięcia tej:l:e normalności
jest sttne państwo. oparte na sttnej, skutecznie rządzącej wladzy. Mote nie tyle umllowanej lecz takiej, którq mądry szanuje, a glupl
się

- Tak, mamy tego liczne dowody. Organa milicji nie utraciły
społecz.nel(o zaufania. Nawet w tym
trudnym okresie, kiedy a·takowały
nas nieodoow.iedzialne gru)>y, do-.
stawałem wiele listów z podzięko
waniami za wykrycie przestępców
za zwrot mienia itp, Dziś też o·
trzymuiemy podziękowania, zwła
szcza za ujawnianie przestępczej
spekulacji, bo to zjawisko wyjąt
kowo bulwersuje społeczeństwo.
Wiele osób udziela nam cennych
dla naszej praktyk·i rad i wsikaz6wek. Nadal twierdzimy, że walka
z przestępczością musi się odbvwać
przy współudziale soołeczeństwa, w
szerokim tel(o słowa znaczeniu.
Chodzi
in. o ochronę mie.n·ia
państwoweao (ileż to czasu doma11amy się np. instalowal}ia sygna1izatorów alarmujących!) i swego
własnego (np nie'PO'Zostawianie w
samochodach cennych rzeczy, lepsze za.b~pieczen·ie mieszkań odpowiednimi zamkami. zwracanie
uwagi na 1>odejrzane osoby kręcące
się bez celu po osiedlach itp.) i informowanie o sw:1ch podejrzemiach
organów ścil(ania. I leszcze iednei
bardzo ważnej rzeczy oczekujemy
od spałeczeństwa: deza.probaty dla
ziaw'.sk patologii społecz.neJ, l>Otę
pienia · mstii:w ne:itab'wnYch. niesoilj:lar,yzowania się z pijakamł.
obibokami ito.
- Miałam pana. zapytać na za.kończenie o prognozę dla poczynań
w walce z. przestępczością, a.le z

sklepu radiowo-telewizyjnego przy
ul. Piotrkowskiej i udowodniono
im jeszcze 12 włamań do obiektów
usPołeczn.io.nych. W kategor1i wła·
mań prywatnych najpoważniejsze
.str.a.ty. notowane są . w przypadkach
wł;lmaii • mieszkaniowvc'h,
. a
.óoną,cl '50 t>roc. stanowią,; włamania
do samochodów. garaży, komórek
I alta.n na działkach. Generalnie
rzecz biorąc, przestepgtwa przeciw
mieniu stanowią oo·nad 60 proc.
ogółu
przestępstw kryminalnych. ostatnich tematów pracy Prezydium
Włamań o dużym ciężarze i::atun- Rzqdu wynika już pewna ;asność
kowvm dokonują w około 50 pro- w tej sprawie. Zaakceptowano
program stabilizacji społecznej ora.z
centach recydywiści.
- Z
t11ch
danych
wynikają porządku i bezpieczeństwa. publiczwskazówki dla milic11jnych orga· nego w 1982 r„ który za'OOWiada
nów ścfr:11:mi4 gdzie i kiedy należy m, in. k o n s e k w e n t n e wprowzrnocnfć
,,atrolowanie,
komu wadza.nie w kraju spokoju ł ładu
zwrócić uwagę na braki w zabez· spolecznego w stopniu odczuwalpieczeniu mienia itd„ a. poza tym nvm przez wszustklch obywateli.
potqda.ne są takle przedsięwzięcia Wupada mi więc tulko żuczyć, ab11

- Od 13 grudnia 1981 r. do 9
na jel(o pornc i współdziałanie, bo
ono przede wszystkim musi sie marca stwierdzono: 3 zabójstwa, 11
zgwałceń, 76 l'<>'Zboiów, 379 właprzeciwstawiać aktom bezprawia.
kradzieży
w obiektach
- Nikt z rozsądnych i uczcłwych mań i
Judzł nte ukrywa, że i>łerwsze zą· uspołecznto.nvch. 442 włamania do
skoczenie ogloszeniem stanu wo- prywatnych I 626 kradzieży.
- Ładnu 7>11sztetf Kiedy ł gdzie (zresztii
sustematycznie
dawnlf!i
jennego i Jego surowymi rygoramt wywoła.la przvanębienie, a.le to wszystko się działo i czv s:oraw· stosowane), jak znane działania
niemal jednocześnie dozna.no ulgi eu zostali ujęci'!
pod krin:itonłmem „Porządek''. a
- Jeśli ch~l o rozbole. to ostatnio przeprowadzona 1ednocześna skutek automatucznean niejako

NA INNYCH

calum kra.Ju akcja. „Spokój", Społeczeństwo wyraża pełnq
akceptację dla takich form przeciwstawiania się przestępczości.
·

bot".

Struktury palistwa trzeba jednak nieustannie
równym stopniu In·
co I najwytszych
organów. Ostatnio, jak wiadomo, Sejm powołał Trybunał Stanu, Trybunał Konstytucyjny

doskonalić. Dotyczy to w
stytucJI niższego szczebla,

udział

lódzkie.1 mllłc.1i był w tym
najskuteczniejszy.

mo~liwie

Rozmawiała·

ZOFIA TAR.NOWSKA

systemu organów wladzy l wszt1stklch wia-

śclwle dz!edzln :tycia
W ten sposób ruch samorządowy, który ma być jednym z f!tarów
przyszłego modelu państwa szczególnie
sferze gospodarki - zuskać mote 'POZt1d11 o:lpowladającą jego mo:l:ttwośctom i potrzebom".

w

W „życiu Gospodarczym" (nr 9) natomla•t
w polemicznym pojedynku szpady skrzy;.owa·
U Tomasz Jezioraóskl I Andrzej Nałęc,.Jawec
kl. Chod1.I o sprawę niebagatelną, a mlanowl·
cle o to czy paóstwo .powinno Interweniować
w cenotwórczą, niekiedy doprowadzoną do gn.
nie absurdu
(np, ceny popularnych przycz4'p
camplngnwych Zakłady „Predom" w Nlewladnnit
wle ustaliły na 230 tys. zł, tj. więcej
kosztuje „Fiat IZ6p" - według A. Mozołow
sklego „Polityka" nr 6), dzlałalno~ przemysłu
czy też czekać at te anomalie
wyeliminuje
rynek na zasadzie relacji mlędzv popytem a
podatą. A to jest przeclet niemal kamleó rt
lozoflczny refnrmv. Jeziorański uznaje, te de·
cydować będzie opinia konsumentów, ale:

JAKIE PAŃSTWO?
Radę Społeczno-Gospodarczą.
cieszyły 1ię niezłą
się
być,

O Ile trybunały
publicity, to mniej mówiło
o Radzie. Czym ona ma byt I czym moze
Traktuje o tym Roman Kruszewski w artykule „Parlamentarny eksperyment" („Prawo
I Zycie" nr 4), przypominając lż będzie to opl·
taki
nlodawczo konsultacyjny organ Sejmu t
prezentuje pogląd, przywołując opinię
prof,
Oskara Langego z 1957 r.

„P6kl towar Idzie, znaczy, te nawet jeśll drogi - nie Jest „za drogi", bo pojęcie to nader

,Je:tell spojrzymy na koncepcję Rady Spoiiczno-Gospod.arczej
;ako coś skończońego,
1tatycznego,
zamysl ten nie wygląda
zbyt
imponujqco . Proponowane na dziś kompetencj~
są niewielkie, zadania raczej ograniczone . Co
prawda jej cztonkaml majq być reprezentanci
najrozmaitszych środowisk, ale - w nie sprzyjajqcych warunkach spoleczno-polltycznych
nie musi to zapobiec przekształceniu tego clala
w
w dekorację Z drugiej strony - nawet
obecnym ustawieniu
- Rada mote spe!ntać
watną
rolę
konsultacyjną
na. na.jwytszym
szczeblu wtadzy państwowej - w Imieniu pod1tawow11ch grup świata pracy.

„1. Fauzvwy jest pogtqd, te w reformowa·
nej gospodarce i rynku motna mówić, it ce·
nq równowagl jęat cena (wysoka), po której
jeszcze znajdują się 714 dany wyrób czy UBI.ff·
gę chętni
Obecnie, przy wyglod1onym rynku.
wysokie ceny nie majq funkcji Informującej
o relacji podat-popyt
Dlatego te! zasadna
jest Integracja urzędowa l spoteczna to WY·
sokość cen„„"

I

Gdy 714tdm1ast ocenimy Jq w ujęciu dynamicznym, uznamy za zatqtek przytzl411 Izby

reprezntujqcej w sprawach gospodarczych I gospodarczo-spotecznych Awlat pracy, powotanle Rady staje się niezwykle tstotnym

Samorządowej

elementem

dokonującego .tę

procesu prHobra--

NSZZ „Solidarność" ostatnto zdobulł Jobie ogromną sympawieknoścl społeczeflstwa To ogól3!e
zaufante społeczne
winna wuknrzystać partia,
przez
zaniechanie ' prowadzenia
propagand11
zmierzającej
do
dyskredutacji
partnera
i wspólnie przeciwstawieniu się tendencjom ekstremalnym
Droga do tego jest prosta. PZPR poprze NSZZ „Solidarność".
a. cl ostatni pomogą w .tworzeniu Komitetów Odrodzenia Narodowego. Odnosim11 wrażenie, ie odmienne zdania i stanowiska
należy sprowadzić do komP'fomtsu kierując się dobrą wolą w
pełnieniu służby spoleczneJ nie podważając zasad ustrojowych
socjaU.zmu''.
tię

m.

„DŁ"

- Element przestępczy szybko
dostosowuje się do zmiany sytuacji
i jeżeli w pierszych dniach PO 13
i::rudnia mieliśmy wyraźnie odczuwalny spadek 1>rze1tępczośc.i, to1
Już w na&tępnych dniach stan ten
zacząłJ.sie, i:!,l;lieniać n~ -awsze. WY,~
starczy PQiWledzieć. ze w dniach
świątecznych, kiedy zniesiono doraźnie i:todz.inę milicyjną (m. in. z
24 na 25 arudnia), natychmiast zanotowaliśmy wzrost liczby czynów
przestępczych natury kryminalnej.
Tendencja ta utrzymuje sie do dziś.
- Czy może 7>4n zobrazować to

nie w

Każda władza musi zdać sobie sprawę, że bez poparcia k'las11
będzie osamotniona i najlepsze jej chęci ł opracowane pla.n11. bez spolecznego poparcia nie będzie zdolna do Ich
tealizacJi. NSZZ „Solidarność" nte rości sobie prawa do partii
politycznej - propaganda· to wmawiała - chce i musi przestrzegać praw Konstytucji PRL. Jego obowiązkiem i powinnością
jest obrona klasy pracującej. Dla spełni.enta tuch obowiązków
ruch zwtazkowu musi mieć dostęp do rzqdowych informacji
bu mógł zajmować stanowisko w kwestii planów społeczno
gospodarczych i innych dec'llzil i ustaw. Spełnienia tych wymogów domaga.la się „Solidarność'', chctała współgospodarzyć
w Polsce i wsp6łodpowiadać za s11tuac.;e w kra;u, lecz tego stanowczo jej odmówiono.
T
1
pracującej

względne",

A. Nałęcz-Jaweckl, dzlennlk:u-z I współorga.
nizator Federacji Konsumentów, nie zgadza 1ię
z takim postawieniem sprawy I swoje stano·
wlsko reasumuje w 5 punktach. Wymteómy tu
tylko jeden, ale za to kluczowy:

Motna by w tym miejscu zadać pytanie jaki
powinien być zakres owej „Ingerencji urzędo·
wej" (czytaj: palistwowej) I społecznej"? Bo
przecież jes?:cze niedawno za wszelkie grzechy
gospodarki obwiniano państwowy 1centrallzowany system zarządzania.
Dyskusja na temat „.Jakle paAKwo1" łrWL

....

Z

Szanowny Autor

powyższego llstiu

upoważnienia

podphal
DZIALDOSZ LóĆ!t

jut od ple.rwszych

zdań nie kryje, że go „trafił szlag", bo ośmieliliśmy się napisać, źe przyszłe związki będą takie, ja.k zdecydują ludzie pracy, Dla niego wszystko jest arcyproste - związek

zawieszono, więc trzeba go od'Wiesić i.„ kropka. Cała reszta,
oczywiście „mar.ipulacje" władz (~!owo-wytrych,
bard20 modne od kilkunastu miesięcy).
Szanowny Autor
listu nie chce c.ustrzec, że t0<:zy się szeroka
dyskusja
o przyszłym kształcie związków nie dlatego, te władze tnk
bardzo brzydko kręcą, ale dlatego, że nawet członkowie
,,Solidarności", czego mamy dowody w llcz.r.ych wypowiedziach, zaczynają zdawać sobie sprawę
z konieczności
zmian, by nie było powrotu do strajków na kominie. do
zajmowania budyr.ków władz gminnych czy wojewóc.'zkich,
by nie zapanowała znów w państwie dwuwładza, która
nigdy i nigdzie do niczego dobrego nie doprowadziła.

to -

Szanowr.y Autor ma rację, pisząc o poparciu robotników
dl:l „Solidarności''. Tylko dla jakiej? Czy tej z lata i jesieni u.biegłego roku? Dla „Solidarności" mari.:zów głoc.'o
wych, gróźb o wieszaniu na latarniach i „targaniu po szczę
kach"? Jesteśmy przekonar.i, że robotnicy, wstępując do
nowego związku, nie t~go oczekiwali. Zapisali się w ocLruchu słusznego buntu i nie.zadowolenia, ale nie w celu
zniszczenia państwa 1 ustroju, a do tego zmierzano i nilkt
rozsądny nie mo.że mieć wątpliwości.
Pan Dzlałdosz. pisze: „Solidarność" nie rościła sobie prawa do partii politycznej. Bardzo to ładnie
brzmi, le::z
fakty, niestety, wskazują co innego. Przecież to właśnie
pod czułą opieką „Solidarności" rozwijało skrzydła prawie
40 różnego roc.'zaju partii politycznych, z jednym ws'pótnym,
bez względu na nazwę, mianowr.ikiem - antykomunizmem.
Byli nawet trockiści, były też grupki z rodowodem faszy ·
stowskim. Przeclet tego nie' wymyśliła „nieudolna reźi:no
wa propaganda". To wszystko istniało I działało
według
precyzyjr.ie nakreślonego planu. Dostrzegano to także na
Zachodzie i pisano wiele na temat antysocjalistycznej opozycji mogącej „rozsadzić Polskę od środJka". Oczywiście, zacierając z radością ręce .••
Dlaczego, skoro nie było w „Solidarności" ambicji politycznych, nikt z przedstawicieli kierov.:nictwa nie odciął się
od tych partit i partyjek? Godzi się też przypomnieć
o aneksie do statutu związku. Mowa w nim o przewodniej
roll partii I akceptowania zasad ustrojowych państwa. I oo?
Ano tylk-0 tyle, że r.a zjeździe w Gdańsku walczono o uronięcie tego aneksu, bo stał się niepotrzebny, przeszkadzał.
Czy stanowi to. według Szanownego Autora, kolejny d,owód „apolityczności związku"?
Zdajemy sobie sprawę, te Szanowneg0 Autora, Po przeczytar.lu tych kilku zdań znów „trafi szlag". Spif:'szymy
więc cunleść, że z jednym istotnym fragmentem jego listu
w pełni się zgadzamy. Otóż r.a pewno .,odmienne r.da.nia
I stanowiska należy sprowadzac'l do kompromisu, kierując
się dobrą wolą w pełnieniu służby społecznej, nie podważa
jąc zasad ustrojowych socjal.fzmu". Nic dodać, nic ująć.
I ostatnia uwaga - komitety odrodzenia narodowego powstają jak przysłowiowe grzyby po demczu, c.'ziałają, mzwijają się. W ich składzie jest mnóstwo
członków wszystkich związków, w tym także „Solidarności". W tym kontekście oferta Aµtora jest nieco spóźniona. Dziękujemy za
pamięć
wyrazy uznar.ia dla gazety.

!

REDAKCJA

DZIENNIK LODZKI nr 29 (10023) I

EKSPORT MYSLI TECHNICZNEJ

85 pracowników łódzkiego BPBK
zarobiło 1,5 mln dol.

PO NIEDZIELNYM MECZU NA LAZIRNKOWSKIEJ

Tee-hnol002y biura atanQK wobec
zadula do t9' DOl'Y nie 1fYkooywaae1110. mianowicie mieli zaiprojeldowa6 ujęcle wody w tyle zna.jPomąłtki .UJ>Oriu myśli technb- jeld dla Tanzanii. Była to W11Pól- diuj•cej a1' d "06Mora
a.et miały miejsce w Biurze Pro- na polako·enerdowska budowa za.- w głębd z!eml (oczy.M.śclekllłomt!Va
na JNajektów Budownictwa Komuoałne- kładu włókJennfozeco.
Tym ra1<> w 1979 r. ~el"WS'te zl~nie zem BPBK Z&J>t'ojektowało oczysz- tyni). Na domiar wody 'goc-ącej l
apjewało na apracowmle k<mcel)- C'Zalnię łoleków.
Budowa fa.b ryki zasolonej. Na tra.sle tego wodocillO')i zu-pełlnie nowego ml!asta
na w M'BEYA - zbliża sifł już do gu (ponad 70 km od miasta) zaiiadtno:rek.ich wydmaclt zwanł!llo w końca.
l>roJEiktow1J110 r6wn!et kolejne miakontra!kcle New Town.
Było to
"Undowłente
d•" BPBK w sto JAERF - oczywlścle na ralniuto 1tiemałe Jak
na libijskie
9łosunki.
bo ~
ok. 20 tys. Ubi~ pomwollło na podejmowanie zie tylko Jeao urbanlstYikfł,
mieakdc6w. Zadan1a l)l"Ojeldan- dalaych prac
projektoiwych na
t6w BPBK obejmowały aa.r6wno eksl)ort.
Jedl!lll z kon.t rakt6w świadczy o
PodJ)!aano umodzielny
koncepcje urba.ndstyczn•
jak 1
szczegMnym
docen.ianiu polsltlch
konta'aiklt
na
budowę
kanalb:acj!
1
koncepcję oraE projekt tecli'lllicmy
przedstawiciel
jlllłej
lnfrutruktury
6Midoei•lll, oc:&yllZC!Zalnl .łcde-k6w w SIRTE, a tachowclrw. ot6t
klll1a.li1Z8.Cj~
dnigl. e«ierg.ia, oczy- naatępnle na zaprojektowanie ulic BPBlt .sprawuje nada:óir nad budoazazaltiia 6cde'1tów itd.).
Wt'az z Ich odwodnieniem I ~ie wą kanalizacji I oczyszczalni ście
ków prowadrz0114 przez firmę ainW tym am:rm rdru. łodzianie Ueniem.

1aprojekto.waill
4wooh

rozbudowę
~jących już

jeszcze

starych

Nadba~dz:lej

linteresu.jącym

I o-

gielską.

miaSteceek - GASR ABU HADI wocnym w ekeporcle myśli techW rolw 1981 l)Ołowę planu .sprzeI SOLUG, a tanc2e opracoiwmo 'Im>- Dicsnej okazał .i, jednak rok 1981. daży projektów · biuro wykonało
w .Libii. Do tel pory dało to ponad
3 md.Iiony dolar6w. J eśl.i odliczy
I
li• kos.z.ty, wypadn.ie w cill«U tych
niecałych trzech lat J>1'•CY' lksportoweJ 1,8 miliona dd. cz:vste10

Koniec

automatyzmem kredytowym

Zostaną

tylko najlepsi

zyaku. A ten :syak
zaledwie 85 os6b.

WY11>racowało

(ap)

Komunikat LOT

W myj} Olt&tn.ied decyzji Komdte'tu Gospodan:zego Rad:r Mln!&tirlrw od 1 kwiel1mli& br. l)rZeataje obowill%ywać zasada auto.natymmu kredytoweco. Mówią(: brutaliaie od te.Io dnia l)ienią
Polskie !Anie Lotnioze LOT f·ndlZe bQdll tJUko dla tych, Jr;t6my maj4 motliJwo.ścl ich wY.koreyJtan·fa. a czego dowodem jest woduikcja towarów, I to tak.ich, formują. te z pmyczyn od .,LOT''
n!eQ}eiinych
odwołany zostaje rejs
.d6re maddl\lJll n&b.Y'WCÓW. Jak moma "Orzewddywa6, jak lcraj
dlwri I .szeroki odezw• li• ICłosy 1>roteetu 1 namekań na no.wy do :Brukseli w dniu 81 marca
system. Narzekać bQd• cl dyrektorzy I wenst, ktćny do tej 1982 r.
pary nie n>racali uw8«4 na tur. celowość ~Ji. na to
crr.y trafia ma w IUS'ta kldentów, eay Ich towary ~ chodliwe.
czy Cft!Y Die romUJaJ• 1i• z odiczudiem 11)0lecznym. Było to

WSHODE MISTRZ POLSKI GRA WtODZl ZBAllYKIEM
Tylko li celnych 1trzal6w odno- lu, :te nie rezygnujemy 11 walki o
towano w 1obomio-nledz!elnej, pią mlstrzo'NQcl tytuł. Nie mogę jednak
tej kolejce 1potkań wiosennej run- za,pewnić:, :te nie przegramy ju:t ła
dy pllkarsk!ej
e.kltraklaay.
At dnego meczu. Przypomnę, te ek~re
osiem padło ~ warszawskim sta- sowe tempo rozgrywek o mistrzowdionie w meczu Legia - Widzew. skie punkty (co trzy dni mecz 11Sympatycy 1tołecznej drutyny nie gowy), nie sprzyja •pełnieniu wszyukryWall radości ze zwyclęltwa nad stkich oczekiwań sympatyków futobrońc11 mistrzowskiego tytułu. Nie
bolu. Trzeba więc brać w rachubę
tylko zreszt11 kibice. w kr6tklm ko- l ewentualne niepowodzenia.
mentarzu w poniedziałkowym wydaWracając zał jeszcze do warszawniu „Trybuny Ludu", opatrzonym •kiego meczu, trener Widzewa Wła
tytułem
, 1 Plłkanka
uczta", czyta- dysław żmuda wysoko ocenił pomy, :l:e kibice ogląda.U wszystko, ziom spotkania, ale miał tet zaczego mo:tna było oczekiwać w me- strze:te.nla do gry defensywnej swoczu piłkarskim.
jego zespołu. Szczególnie do linii
obrony, która przeciet nale:Ły do
Legia wygrała zasłu:tenle - tego najbardziej doświadczonych formanikt nie kwestionuje. Ale czy wy- cji w zespole łódzkim. W jego
łącznie dzięki znakomitej grze, czy
opinii Młynarczyk nie ponosi winy
te:l tak korzystny dla gospoda n:y za dwie pierwsze utracone bramki,
rezultat był raczej wynikiem nie- które padły - jak to określll W.
zbyt konsekwentne! I
skutecznej Zmuda - po rykoszetach (.piłka odgry zesipołu Widzewa? Wydaje się, biła siQ od obrońców). Wydaje się,
:l:e w grze łódzkiego mlstri.a w nie- te
nasz
reprezentacyjny
bramdzielnym meczu zabrakło konse- kara powinien jednak I w tych
kwencji w utrzymaniu korzystnego momentach zachować większą czujobrotu wydal'zeń
po
strzeleniu ność.
dwóch bramek. Nle wykorzystano
Mniej tet był skuteczny na wartak:l:e dość wJdoczneJ przewagi przy szawskim
stadionie napastnik reprepowtórnym objęciu prowadzenia 3:2. zentacji Polski
- Włodzimierz SmoCzy n.iety jednak robić
dramat larek. Przegrał on wiele pojedynków
o
piłkę
z
Topolskim. W więk
z przegranej na stadionie wo;ska
Polskiego? Chyba nl.e.
Podobnego szości przypadków musiał je przezdania jest np. ks.pitan łódzkiej grać, bowiem warszawski obrońca
dru:tyny - Zbig•niew Boniek. - Są nader pieczołowicie I nie zawsze
zgodnie z przepisami „opiekował
zwycięstwa zdarzają się i pora:tkl, będące normalną koleją rzeczy, się" Smolarkiem, czego niezbitym
lub jak kto woll wypadkiem przy dowodem 811 liczne sińce (nie tylko
na nogach) lewolłkrzydlowego Wl·
pracy powiedział nam Zb. Boniek. - W meczu ze Stalą w Miel- dzewa.
cu przegryWallśmy 0:1 I w dzleslę·
Mamy nadzieję, te l Smolarek l
cloosobowym składzie wywieźliśmy Boniek (w drugiej połowie warszawrem.Is. Mogę zapewnić w imieniu skiego meczu grał s
bolesnym
wazystldch zn.olctl koleg6w a zespo- krwiakiem nogi) )>fldll w pełni sił

wszYlllko najako

mało wdne 'l)Olll.Wai kredyty na dz!alalno66
bl.qeia. a n&JWet !Mr..tycyjne można było otrzyma6 bez 1-pecjaJ.Mao zachodu, n• ....dz.łe automatyzmu. Banki PO prostu
Pi~ dawały nie lntereB11jąc
aie zbytin.lo ~ydatnołcill
społecznll, efektywno.łcł• ich mtycla l poziomem
t"emo'W'DO!lci

WTOREK. 30 MARCA

przedsiębiorstwa.

Obecnie kredyty udzielane bQdll tylko tym

inedslębf«at.wom,

które prudstaiwn. realny I wiu-ygodny 'Plan. z którego WYn!ka6 będzie czy "Orzedsiębi«.stwo da zys.kii. Oczywiście IllWIZłl

i ~ u~lęOO!me 1>~• orefł!l"elnCle wnidkajllce z "OOłrzeb
ol!óJJnospolecmyc<h. Będą to lednakłe wyjąitki.

II

wd~

Cld

lta!Die &ie z

oudą zntru?
no7'1~ -

przedsiębiorW.vami,

oozostanlł

tyifilto na}lerpS!l -

'WY'Pł"•

9Pl'awnl Ot"Camizacyjn.ie, umiejący
m:e10 «Ukuje 1J)Ołeozeństwo.
(Z. Ch.)

to.

l?Olll>Qldarorwac!, "Ol"odukujący

d•
wten

Z tal- uwiadamiamy,

n

„

uq •· _ .

marca

'li

1ft'

I ł '·

w
w,

„;

łeiat,"

11.00 Wlad.
11.01 Koncert przed
hejnatem. 12.0I z kraju I ze awia·
ta. ·1u5 Rolniczy kwadrami.
13.00
Wiad. I komunikaty. 13.10 Tu radl.o
kierowców. 13.20 Muzyczne wycinanki. 13.30 Piosenki kompO<Zytorów polSk.lch - W. KaroLllk. 13.SS Studio Relaks. 14.00 Wdad. 14.05 Przeboje, przeboje, przeboje._ 14.50 Wiersze
M.
Slaw!cka is.oo Wiad. 15.10 Popołudnie Studda Młodych. 1e.oo
Wlad.
18.0S
Muzyka I aktualności.
18.40
Polskie pieśni l melodie - F. Lessel
17.oo Dziennik I komunikaty. 17.10
Dzień w Polsce. 17.15 Koncert dnia
li.OO Wiad. li.Ol Czas refleksji. 11.30
Arty6ci w naszym studiu - Alexis
Welssenberg. 19.00 Dziennik wieczorny. 19.30 Z naszej tonoteki.
%0.00
Wlad. to.Ol Kalejdoskop dnla. 20.30

• _„ - ••

llatlla I ' IUtteta

ł.

t

:Zegnamy aana •koehanl\ Ma·

••

P.

talem sawtadamlamy,

DZIECI l WNUCZl;TA

ula IT marea ttll roku

-

nagle dnia 18 marca 1982
roku.
Pogrzeb odbędzie się dnia St
marca br. o godz. 11 z kaplicy
cmentarsa rzym.-kat. pod wez·
wanlem tw. Józefa przy ul.
01rodowej 31, o czym zawladamiaJ11 pogrątenl w 1mutku:
CORKI z MĘŻAMI, WNUCZ·
ltAMI, BRAT I POZOSTAŁA
RODZINA
zmarłlł

pogrHbOWI e4b•d• 11• w dniu 11 marea br. o
gods. U.Jo na Ćmentanu JtomuaaJaym Doły.
MĄ:Z,

·p,

KUJ(ULIRSKĄ

1Jrocsystołcl

SYNOWA

s. t

~RYSTYNĘ

LEOKAD1A
DWORECKA

P0trrHb e4będale li• dała Il
marca br. o sodL 11.30 aa em•atan• łw. Wojciecha - Kurczaki.
e nym aawladamlaJ111
ł

marca 1m rek• smarwł•lnl lał
uoc)lana

OJ

CZVż

:ZONA, 8TN

„

Dala n

,.. w

EDWARD

z

które n.ie

W zasadzie l)łltrz~ realnie mają do wyboru trzy
mo«ą od"OOWaednio zmniejszać
produkcję, lecz
·.vtedy l>Qldrotej• kanty je&Jostrk orwe ich wYTObów, moglł próbować zmieniać "OTO~ wodukcfi, wre&Zcle będą „"Ol&jtorwać".
Prawda Jest brutarlna. lecz niestety tylko taki mechanirzm ekonomiczny J>OrmOŻe nam wyjść z kryey.su. Na rY1I1ku muszą i

PROGRAM I

amarł

w Wlleku U la&

STANISŁAW GŁUCHOWSKI
nlollń

da.Iem

KOL. DR

odmaftODy m. la. OClsnU. Oinmwaldz"-• ••·
Wanaw• ora Medalem Zwyelęatwa t WolaCIHL

odb'4zl• s1, st marea 111'. •
Komunalnym - Doły.
Pesn•IJ

1erdeczne wyrazy wsp6lezucla
powod11 •mtercl

gods. 11 aa cmentarzu

s

MATKI
1kładaJ11i

li marea ttU ~. amarl aa1J1 w W"l•, w trakcie •JHdll na
aartaeh, aa11 ukochany M11t, OJclee, Dllacl.ek, Brał, Stryj l Szwa·
gler
S. ł P.

I

JtOLEŻANKI

INSTYTUTU

I ltOLEDZY
l'IZYKI PŁ

Dnia l'l marca un ~.
po tlłusleh cierpieniach,
tywuy lał 'li

MOR

ALEKSANDER PIOTR J·EDLlaclSKt

'--

va. ·rr

CZERWCA lllł a.
kapitan rezerwy Wojska Polskiego, uczestnik kampanlł wrsdalo·
weJ 1931 r., Jeniec I zbie1 z oflagu Arntwalde U B, tolnlerz Ruchu Oporu - pseudonim „Franelt", wlęzleil Pawlaka, uczestnik
Powstania Warszawskiego, były dowódca kompanii radio .,Orbis"
Komendy G16wneJ Armil KrajoweJ. Odznaczony Krzytem Virtuti
MUltari, Kny:tem Walecanych l wieloma Innymi wojskowymi I
cywllnyml odznaczeniami. Były długoletnl naczelnl.k w Zjedno·
c11enlu Przemysłu Art. Techalcznvch I GalanteryJnvcb w ŁedEI.
Nabote61two talobae odbędzie się w cswartek, l kwietnia br.
o godz. 13 w Warszawie na Pow11zkach, w kościele łw. Karola
Boromeusza, po czym nastąpi wYProwadzeale do grobu rodzinne·
co • .Pozostali w głębokim smutku:
·
•

ł

l!llarł,

prse•

Wlad. 15.40 Ludzie i Ich pasje. 16.00
Muzyczne lntermeuo. 16.10 Dziś pytanie, dizlś odpowledt
:.... Problemy
ochrony środowiska eud. z telefon udziałem słuchaczy tel
44-74-:11. lT.oo Raddokurler. 1uo Wiad :
18.35 Komentarz zagraniczny.
18.40.
Ludzle 1 poglądy. 19.00 Kompozytor
tygodnia z. Kodaly. 19.35 Swiat
baśnl - „Legenda o morskiej \atarni" - słuch. K. Parnowskiej. 20.00
Muzyczny seans filmowy Love story". 20.45 ~auka języka ;;lemlecklego 21 oo Recital wieczoru zesp
S. • M~deza. 21.30 Echa dnda. 21.40
Wieczór literacko-muzyczny. • 21.40
K.rondka wiosenna. 22.10 Swlat muzy.
kl wsp6łc-iesnej. 22.50 „Wpisani
w
Giewont" - fr. pow. 23.00 Ja.ze dla
wszystkich.
23.40 Poezja na dobranoc. !3.SO Wlad.

10.00 w. A. Mozart: „Cosi fan tutte". 10.30 Ulubione melodie Igi Cembrzyńskiej.
11.00 „Stachu, jego kobiety, jego dzieci" - aud. o Stanisławie
Przybyszewskim. 11.30 Muzyka ró:tnych narod6w. 12.00 Dziennik. 12.05 „Od Bacha do Bartoka"
13.oo „Stworzenie zwierząt" - miniatury poetyckie J. supervllle'a. 13.15
Trzy kwadranse sw1n1u. 14.00 z mu-

Dnia 2S marca tłł2 r. anarla
ucuaalca t1lt•Jne10 Uce11111 I
Koletanka
nasza nleodtalowana

P.

JABŁORS~

ł

Wyprowadzenie

drogich nam
zwłok nastąpi 30 marca br. • domu taloby, o Ą godz. 18.15, aa
cmentarz parafialny w i.a11ew·
nlkacb.
aODZINA

nana ukochana Matka, Babela

z 1łęboklm talem sawiadamla·
my, :te dnia Z7 marca 198Z r., w
wieku lat 15 zmarła, nasza kochana !\latka, Tdciowa, Babcia
1 Prababcia '

s. ł

S. ł P.

'·

LEOKADIA
SIEROCKA

STA1NłSŁAWA
Po1neb edbędale 11, e 1oda. H, w dnia le marea n. •• stal'J'lll Cme.ntarsu katollcklm, e esym ••wladamlaj11 „rr11tent w
wtelklm b61•1

DANUTA
MVZIK

MA.lBLdllJ

Wyrazy
Rodzicom

1łębokle10
zmarłej

Uroezystoścl tałobne odbędlł llę

TELEWIZJA
PROGRAM I

--

Wyrazy

współczucia

16 na

z

Anglią

*4, A.

Pałasz.

W. Swić mistrzem
Polski
W
Katowicach
zakończyły
sltt.
trwajlłce od 27 bm. mistrzostwa Polllt1 w szachach bły&k-awlcznych.
Wśród pań zwyciężyła aktualna mlstrzyn~ Polski Agnieszka Brustman
(Le~on WarSll!awa). Łodz4anka Grażyna Szmaclńska zajęła 3 miejsce.
Bardzo zaclęta wallka toczyła się
wśród mę:tczym. O tytule zadecydował
dodatkowy 4-partlowy
mecz,
w którym zmierzyli się: Waldemar
Swt6
(Anłlana
Łódt)
z
Arturem
Sygulsldm
(Skra
Częstochowa). Wygr-al 2,5:0,5 szaclusta z Anilany i on zdo!:>ył tytuł mistrza Polskł w szachach błyskawicz
nych na rok 19812.

~listrrowie zapraszają
Medalista mistrzostw Europy Eligiusz Mańkowski oraz jego kole·
:!:anka klubowa, mistrzyni Polski Danuta Pękala , zapraszają swoich
następców na zajęcia d:tudo, które
organizowane są
przez
Resursę.
Zgłoszenia dziewcząt w wieku lZ.-15
lat i chłopców w wieku 10-14 lat
przyjmowane są w sekretariacie
klubu codziennie w godz. S-16.
Resursa prowadzi takte popularne
kursy samoobrony, wzbogaconej el~
mentami wałki dżudo karate dżu
d:titsu, sambo I kung-fu.
Żaplsy
równle:t w sekretariacie klubu.

Wiosenne biegi
Zakładowe ognisko
TKKF przy
ZPB Im. Haruama organizuje 18
kwietnia w Arturówku ogólnodostin>nY wiosenny bieg dla kol:!let i
lll~czyzn.
Panie spróbl,lj;i awolch
sił na dystan111e • 41n, a panowie
n.a tt km;
Zgłoszenia przyjmuje l wszelkich
informacji na temat tej imprezy
udziela ZZ ZSMP przy „Harnamie"
(Kilińskiego 2, pokój 28) codziennie
w godz. 8--14.30, tel. 396-50.
Przyjmowane będą zarówno zgło
szenia, lndywldualne 1 jak i za po4redndctwem
zakłaoowych
ognisk
l KK~' , klubów sportowych, a tak:te
organizacji społecznych l młodzieto
wYch.

żeglarzu„.

Dyrektorowi

PODZD;KOWANIE
WHYllłklm

tym. którzy okazali
I pomoc eraz wslęl!
udział w estataleJ drodze naszego ukochanego Męta I Ojca

HE·NRYKOWI
GRENDZ·l:E

współczucie

wyruy

talu' I

w1p6łczucla

po

stracie

JOZEFA

l!llYNA IACK.A
1kłada

:ZONA

ł

l.ODZKI OKRĘGOWY ZWIĄ
ZEK :ZEGLARSKI

DZIECI

Dnia 17 marca lift r. smarla
przetywuy lat Sł, aana
kochana ŻGna 'l Mamusia

Ml1RO·SŁAWIE
PIOTROWSKł1EJ

s. ł '·
l10l1A TERESA

• powodu sgonu

BłNEK
s domu BRODA

MATKI

ł KOLBDZT
CBElllU pOLilllll:·

POlfHb edbędzle Idę dała 10
marca br. (wtorek) o godz. tf.30
aa Cmentarzu Komunalnym Do·
ly - częł~ katolicka, e csym Po·
wiadamta

aow CBMIM PAN w l.ODZl

aODZINA

ltOLEŻAMIU

rewanż

T kwietnia w Londynie rozegrany
zostanie rewan:l:owy ćwierćfinałowy
mec-i piłkarskich ME do lat :u,
Anglia - Polska.
Oto Skład szesnastki na Londyn:
bramkarze: A. Famuła, J. Stawarz,
obrońcy: R. Geszlecht, w. Matysik.
M, Chojnacki (ŁKS Ł6dź), - D. Kubicki, w. Fuhl, D. Wdowczyk, rozgry ;v aja cy I napastnicy: w. Ciołek,
K. Buda, I. Biernat, J. Tu.rowskl.
M. Pękala, K. Baran, D. Dziekanow-

INŻ.

nagłe,

1ldadaJ••

Bałtyku.

(Wrb)

PA·LMOWS1K~EGO

Koletance

s ZAltl.,

gdyńskiego

1,egJuj

w1111ólczucla

1kładają:

glębOklego

stklł

'f.00 RTS! - Matematyka. UO TTR
- Uprawa roilln. 9.00 Język polski
kl S.
10.00 Dziennik telewizyjny.
ll.OO Plastyka kl I 1:1.30 Jak wprowadzać reformę gospodarczą?
15.45
Kwadrans z Artelem. 19.00 Dla młodych widzów: Teleturniej, dla dzlecl. Michałki, 17.00 Dziennik telewlzyjny. 17.30 Estrada folkloru.
17.1'1
Ofensywa wyzw;?lenia - Wyzwolenie „Tr6jmdasta · 18.20 Wszystko o
reformie. 18.50 Dobranoc. 19.00 Sp!ewa Angela Slmilea.
19.30 Dziennik
telewizyjny, 20.15 „Cygan" a odclnek
serialu obyczajowego
prod.
ZSRR. 21,40 „WyszlJlśmy na brRg"
pr01'ram
widow!s1towo-publlcy•. .niekoniecznie całą nockę - do
styczny. 22.20 Dzlenruk telewizyjny. czego
namawia w popularnym szla2'2.50 Muzyka na dobranoc gra gierze Maryla Rodowicz. żeglować
Rlnko Kobayashi.
jednak mo:Łna będzie, i to pod okiem doświadczonych morskich wll•
PROGRAM II
ków spod znaku Akademickiego Klu(Powtórzenia z programu I • llOboty bu Zeglarskiego w Lodzi.
Zanim jednak lądowe szczury za•
i n·i edzlell)
smakują teglarstwa I wielkiej przy18.00 Amuonla cz. 1 film St. gody, przejść muszą niezbędny teSzwarc-Bronikowskiego. 11.40 Wojsko· oretyczny sprawdzian, kończąc stowy fi.Im dokumentalny
- General sowne kursy na stopień :teglarza I
Walter. 19.00 Wlad, (ł.), 19.30 Dzien- sternika jachtowego.
nik telewizyjny. 20.11 Wtorek meObchodzący w tym roku 15-lecle
lomana - Dn! muzyki Karola szy. swojej dzlałalnoścl łódzki AKZ ormanowskiego w Zakopanem.
21.lS ganizuje kolejny kurs . . Zajęcia roz·
„Ty p6jdzien górą" dokument fa- poczną się 31 marca. Zapisy I szczebularyzowany o tyciu I tw6rczoścl gółowe informacje W · sekretariacie
Elllzy Orzeszkowej. 12.15 Kwadran1 z AKż przy ul. Rewolucji 1905 r. Zf
Artelem.
·
m. la, w godz. lZ-15, (tel. 290-05).

DTREKCIA, BADA PEDAGO·
OICZNA oraz MŁODZIE:Z LO
l LZR W KOLUSZKACB

• d. ltARPIRSKA

dnia 31 marca br. o godz. H.38
s kapllcy cmentarza aa ZarH·
wte.
CORK!,
SYN,
ZIĘCIOWIE,
SYNOWA, WNUCZKI I PlłA ·
WNUCZKA

zycznych nagrań bratnich radiofonil.
lUO Nowe nagrania radiowe
studentów Akademii Muzycznej
w
W-wie. 15.00 Dziennik. 11.os z nowoici poetycki.eh Ludowej Sp6łdz. Wydawnłc-iej. 15.30 Popołudnie melomana. 17.00 Dziennik. 17.05 Muzyczny
temat dnia (ł.), 17.10 Aktualności dnia
(Ł). 17.30 z cyklu: „Okolice kultury"
feL Wiesława lażdżyil1klego pł.
„Niebezpieczne zabawy" (Ł).
17.łł
„Punkty widzenia" - komentarz Jana Bą blńskiego (Ł). 11.50 10 minuł
z Robertą Flack (ł.). 18.0llt Klasycy
muzyki rozrywkowej - kompozycje
braci Glbb, 18.30 „Nad Niemnem" fragm. pow. E. Orzeszkowej
19.00
Dzlenn.tk. 19.05 Klasycy muzykł rozrywkowej
zespól „Bee Gees".
19.30
Wlecz6r
w
fllharmonU.
21.00 Klub Stereo. 22.30 Fakty dnia.
22.łO Nocne d4vert1mento. 23.30 Głosy,
instrumenty, nastroje.

:~Jażófra,k~\l~~~f· poVl~cD.~TitiO ko

STANISŁAW

:ZONA, SYNOWIE, SYNOWE, WNUCZKA, SIOSTRY, BRAT
I POZOSTAŁA llODZINA
t:marła

„Bunt wójta Alberta 0
H. Dąbrowiecklej. 10.25 solikameralUcl.
11.00 Horyzonty
wiedzy (kl Il lic.). 11.30 Wiad, 11.35
Komentarz zagraniczny. 11.40 Zespoły z tamtych lat. 12.oa Od A do z
polskiej
piosenki - Wojciech Jagielsld.
12.30 Postawy I wartości.
13.00 „Grające drze'.vo". 13.25 Informacje o programie 13.30 Wlad. 13.35
Ze wsl i o ws.I. 13.50 Z malowanej
skrzyni.
14.00 Sceny l arl41 z oper
HaeQ.dla, 14.llO 'Co~ Br~snonl' ..:::
rr. pow. Romaln „ouan.:.a. 1c.""
10.00

słuch.
ści I

PROGRAM IV

ROGALSKl1EMU

CORKI t GRONO PRZY.JACIOI.

Dnia U marca 1111 roku
I Prababcia

PROGRAM II

MtECZVSŁAWOW1

ZBo'WłD,

1a

Koncert tyczeń.
IO l i Komun1katy
Totallzatora Sportowego. Il.OO
Ko·
mUilJikaty.
11.05 Kronika sportowa.
U.lll Wielkie dzieła, wielcy wykonawcy - Utwory F. Mendels$0łlna·Bartholdy'ego. 22.oo Wlad. 22.10 Radlowy Tygodnik Kulturalny.
22.50
Gwiazda tygodnia
- z. So$nlcka .
23.00 Dziennik report&ów l
wlad.
spor«>we. 23.40 Jam na dobranoc.

na kolejny mecz ligowy, w którym
w środę mistrz Polski zmierzy si•
na widzewskim stadionie z jedena-

ZOFl1
GR·ENDZl·E
oras Maltonkowl, wyrazy 1erde·
caaego w1p6łcs•cla s powodu
łmlercl

•TMA
składaj••

KOLEŻANIU l KOLEDZY
s TERENOWE.J STACn SA·
NITARNO EPIDEMIOLOGrcz.
NEi 1.0D:Z-BAlUTT

•

„DZIENNIK t.ODZKI'"
dziennik Robotniczej łpltld1telnl Wydawniczej „Prasa Ksll\tka -Rucb" Wydawca: Llldill:le Wydawnictwo Prasowe. ł..6dł, ul. Plołrko\Ytka 96
Druk: Prasow• Zakład1 Orartcane w ł.odzl . RPdaguJe kolegium. Redakcja· kod 90· ł03 ł.6dź. ul Plołrkowsk1 96 Adres pocztowy: ~Dł." . U1dt. ikr. pocd. 89. Tf'lefoqy
centrala 293-00 - łitczy a wszywtklml działami Redak\~n narielny: 845 85, zastępcy redaktora naczelnPga: 4011-15 I 307-26. Mkretan odpawledalalnJ I n 1ekretan z04 _
75
Spr•"9'Y miasta !41-10 l 337-łT,
społPr.ino - f'konomh"lne !28-32, 310-38 I 378-97. kultura I ołwłała 6!1-80. @ort !08-95. dz. llłeznoAcl 1 czyłelnlkami. Interwencje I N•u
Telefon
Usługowy
'ł03-0ł
(rękopl•6w
nie
1am6wlonycb redakcja nie 1wraca). Redakcja nocna: 889-98 I t68 Tl Ogłoszenia I aekrologl - Biuro Reklam I Ogłosze~.
U.di. ul Piotrkowska 96. łel. 31t-50 (za łreA6 ogłossen redakcja nie odpowiada). Warunki preaumGrały pod&Jił oddziały PUPlK RSW „Prasa-Kslitłka-Rurh•.
ł

DZIENNIK l.ODZKI
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' . 911

Jfr lndek1a

1500ł

r-11

SPRZĘT

DeHln" B55-93.

stereo, •egment KSIĄżlU medyczne,
sprzedam. Tel. sy
sprzedam.
8085 g 15-30-94, Pa blanlce.

„SYRENĘ~lM"

atla·
Tel.

llP'l'Zedam.
Antondewska 111 m. 2, DO
lł.
11178 I(

lJrkvtJe l~I

40052 g

RADIOMAGNETOFON
(„Grundig")
sprzedam. KRZESŁA 1 •tól - styloOferty „8034" Biuro Oglo- we, dębowe sprzedam.
DZIAŁKĘ
budowlaną
w szet'I, Piotrkowska 94.
230-66, godz. 10-14.
Andrespolu
zamienię
t>a
8128 g
mieszkanie. Oferty „8173" TEXTIMĘ łańcuszkową Bluro Ogłoszet'I, Plotrkow- sprzedam. 11-33-81.
PRALKĘ
automatyczną
,
lka 91.
7912 g
telewizor czarno-biały (nowe)
sprzedam.
Kuplfl
DZIAŁKI;; 91 arów z do- SPRZEDAM syplalnlę stymem, działkę 1700 m oraz lową (złota brzoza). 444-65. nowy telewizor kolorowy .
8330 g
hodowlę
nutrii sprze7909 g 53-11-74.
dam. Oferty „7924" Biuro
lisa, łóteczko,
OgJoszet'I, Piotrkowska 96. PIERSCIONEK ze szm11- CZAPKĘ,
ragdem,
sztućce,
skórki podgrzewacz
sprzedam.
DOM z ogrodem, garat w wężowe, suknie, spodnie, Tel. 53-13-56, po 17.
8311 g
centrum Zgierza - sprze- sznur agatów I granatow
sprzedam. 56-51-08.
dam. Wiadomość:
Zgierz, ROZSADĘ
pomidorów
3540
g
Leśmiana 10 m. 30, godz.
sprzedam. Pabianice, Kar17-19.
8464 I
120
basów niszewicka 56.
8273 I
AKORDEON
sprzedam.
W ATRAKCYJNEJ ·dzlelnl· ,,Barca rola"
SURALINĘ sprzedam. Tel.
cy plac budowlany 1000 m, 2Z Lipca 83 m. 8.
8194 g 258-89.
826$ g
stare zabudowania z motl!wołclą
zamieszkania l ~---------~
taksometr MSił 101, Altus _ gramojednoczesnej budowy nowe· SPRZEDAM
go domu - sprzedam. W „Poltax". Tel. 51-86-93, ro fon _ sprzedam. 878-D4.
8174 g
rozllczenlu nowa „Skoda" godz._ 19.
8263 g
lnne
propozycje.
Oferty
SADZONKI
pomidorów
1!8412"
Biuro
Ogłoszeń .
szklarniowych
sprze- KUPUJĘ, sprzedaję odziet ,
ł"lotrkowska ff.
dam. Hołyński, Moszczeni- obuwie,
zabawki, Rpnęt
sportowy. Plotrkowsk;i t8
SPRZEDAM dzlalkę rolną ca 9 k . Strykowa.
8457
g
w
podwórzu.
CS48 g
(2 ha) w Choclszewie przy
•tacjl
PKP.
Wiadomość:
SPRZEDAM telewizor ko- PŁASZCZ skórzany turecGrotniki, Sosnowa a.
nowy. kl, jasną kurtkę - sprze6308 g lorowy ,;Rubin" 51-74-05.
8359 g . dam. Tel. 53-14-112.
8788 I
l!IPRZEDAM
ogrodnictwo,
dom blisko ł.odzl. Oferty BLACHĘ aluminiową twym,
1!8322"
Biuro
Ogłoszeń, 2000 X 1040 X 0,6) 45 arku- TELEWIZOR
kolorowy
riotrkowska ff.
szy - sprzedam. 112-71-06
„Elektronika
C-ł30 "
11147 g gnet
złoty sprzedam.
Tel. 113-31-26.
a639 g
SPRZEDAM wózki: gl<:bokl 1 spacerowy (NRD, no· SPRZEDAM piec c.o. KZ-1
wy). Zakątna 78 m. 1.
(4 m). Oferty „8812" Biu8305 I ro Ogłoszeń, Piotrkowska
96.
PUDEŁKA
tekturowe
o
WTRYSKARKJ!i
poziomą wym. 6,5 X 10 X 3 cm - SUKNIĘ ślubną z haftem
sprzedam. 727-48, po 18.
ręczną k.uplę. Oferty „8118" sprzedam. Tel. 859-23, wie- 8334 g
Biuro Ogłoszeń, Plotrkow- czorem.
6246 g
ska es.
SPRZEDAM
dachówkę l
TARCICĘ jglastą I dębQ- „Fiata 126 p", rok 197ll.
wą suchą kuplę. Tel. Tel. 368-65, 403-83.
8358 g
b96ł g
15-58-91.

„Pol('War8'llc11 CUDZOZIEMIEC polZukUje
8182 R pokoju z telefonem przy
rodzinie. Tel. 16-119~. po
11281 I
„FIATA-li:i" 1878, „Polo. 20.
neza" 1980 SJ)rzedam lub
zamienię
n.a „l2&p" . Ul. CUDZOZIEMIEC poszukuje
LutoRozewie 1.
81.83 lit pomocy domowej.
mler~ka 127 m. at. Zgło
szenia
w
sobotę
godz.
IG„TRABANTA"
(1977)
B3U I
sprze<!am. Kotynia, Łódt, 19.
Edwarda 38 po 18.
8467 g
CUDZOZIEMIEC
1tudent
poszukuje M-2 lub M-3 (na
„TRABANTA" (18'78) z no- okres 6 m!esii:cy). Oferty
wym nadwo-ziem sprzedam . ,7987"
Biuro
Oglo1zeń,
83119 K Piotrkowska es,
722-68.

.

„SYRENĘ
105 L" S'P'rZe• STUDENT - cudzoziemiec
d a m Odl>lór na•t)"Chmlast . wynajmie samodzielny po297-02 godz. 14-16,
8381 R kój z kuchnią I telefonem
na okres I miestęcy. Ołer
t Y „7991" Biuro Ogłoszeń,
WYLOSOWANY
wkład
„Fiata 126p" (1'!l85) spr2e- Piotrkowska 98.
9am. Łódź, Opi ekuńcza 20.
8411 I( WYNAJMĘ
pokój dwóm
- - - - - - - - - - - panienkom pracującym l
uczącym
się.
Tel. ._93·9ł,
VW•PASSAT (1976) sprze..
7634 g
dam. · Nowy Swia•t 1.3 m. po godz. 18,
8134 lt. MAŁŻĘ!Q'STWO
3 (Wldzew).
poszukuje

WKŁAD

odbiór
729-70.

wiszącą
„sześćdzleslą tkę"
„Gdańsk". Sli-43-84.

PRALNIĘ-prasowalnię

8038 I sprzedam.
Oferty „8233"
- - - - - - - - - - - Biuro Ogłoszeń, Plotrkowkalkulator - ku- ska 98.
plę. Tel. 53-52-68.
7952 g
ROZSADĘ
pomidorów,
ZGRZEWARKĘ do rekla- ogórków
sprzedam.
mówek
kuplę.
Tyf. Głowno, Złota 44.
21-500-B
lub
inną.
Te .
7838 g
ll11·72, po 20.
7791 g
LAKIER
samochodowy
SPRZEDAM
wzmacniacz (NRD)
cztery
kolory stereo
SA35 _ 1,Emerson", sprzedam. Ciechocinek, tel.
kolumny
20 w ł omy I 521.
llS p
1 X 30 w a omów. Zgierz,
ul. Bliskiego I.
GLAZURY, terakoty, kle_pT922 g kl, mozaiki, boazerii:, la\cie·
ry,
farby
emulsyjne MIOD, kit oczyszczany - sprzedał:. Łódź, Rzgowska
receptura, 789-01.
74, Jabłońska.
7974 g
:1119 g
PIANINO,
piec akumulnKSIĄŻKI
sprze<:tam. cyjny, różne meble sprzePa blanlce, tel. 15-30-94, po dam. 753-18, godz. 9-18.
18.
8068 g
8188 g
MAł.Y

„126p" (1982) liczę

„8483"

kupli). Roo:bl~terię.
Oferty
Biuro
Ogłoszeń

Piotrkowska~.

„DACIA 1300" - SPrZedam
utywa·n y silnik oraz l·n ne
akcesoria . Tel. 53~7-05.
7980 I(

.

„SYRENĘ-105"

(1976) si>rze.
dam. Telefe>n crzecznMclowy Zigierz, lAl-34-94 P 0 20.;
8086 „

„ WARSZAWĘ" do remontu z kompletną blacharką
sprzediam.
C2esław
Kutmiński,
Probo$zczewlce.
Ororkowska 1'4.
ft028 I(
GARBUS VW 1300 na cześcl
sprzedam. 51-17~.
I(

SPRZEDAM „Skode S-dOO"
częściowo do remontu. Zarzewska !13/61 m. 85 Po 16
8048 I!

„SKODĘ
100 S" (1971) I
ROZSADl( pomidorów
MIOU, kit oczyszczany „Fiat !Up" (191'1) · ąprze1przedam. Atutowa 19.
sprzedam. Pstrowskiego 18. dam. 113-95-89.
·
8044 K
'1'998 g
8171 g
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ZAKŁAD
WYKONAWSTWA SIECI
ELEKTRYCZNYCH w ŁODZI,
Łódź,

Il

~~

ul. Szczecińska 48/58

~~
~~
~

ZAKUPI:
ZŁOM ALUMIN·I OWY -

~
~
~

AL przewodowy

w Ilości min'lmum 5 ton.
~

~
~
-~'

~

~

J

• Płaclmy wg cen obowiązujących w 1982
roku.
• Wszelkie informacje i propoi;yc)e przyjmuje ZWSE Łódź wydział .zaopatrzenia w
godz. 7-15, tel. 52-69-72, 52-69-83, 52-69-94.
~1~

t
~t
~

~
~
~

~

~

I
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URLOP W RO·D ZINNYM GR1 01N~ 1E ,

••
•

w górach, nad morzem i Jeziorami,
w domkach campingowych, kwaterach
prywatnych, pensjonatach, domkach letniskowych i luksusowych „daczach",
częśc·lowe lub całodzienne wyżywienie,
na zamówienie osób indywidualnych
·i zakładów pracy
O F .E R UJ E

c

i

~~1~

KUPIĘ

'

ka•roserlę pa WY· GŁOGOW M-4 zamienię
oadku „Lady" lub „Fiata na
Łódź,
Aleksandrów.
124 S"
BaJer, Bvchlew. 12-12-99, godz. łl-17.
łlłB C
995-200 Pa bla•nlce
8247 l

w
OGŁASZA

~„·I
na
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I WYPOCZYNKU
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mgr WOJCIECHA MARZYIQSK'EGO
ŁODź, ul. JULIANOWSKA 4, tel. 55-26-06
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Biuro zaprasza równie:! do korzystania z
ofa·rowa·nego wypoczvnku dla dzieci
Skierowan·ia

Już

w

ł

(
(
(

''
'
(

'
~

sprzedaży.

~

480-k

ul.

Żubardzka

'
(

~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.IV'~~~~v~

ZABEZPIECZANIE progra•
rnatorów pralek automa•
tycznych. Bl-39-58 Kobiela,
_________
s1_ł_o_c_
UKŁADANIE

S02·9ł

Miszewski

MATEMATYKA,
37+.62, Mal!nowsc7.

flzyka
1481 · I

MATEMATYKA
mgr Pluskowskl.

11·74-10,
7098 g

POTRZEBNA starsza panl
do lekkiej pracy w do1nu. ·
Składowa 36 m. łl. Rośnlal1.
WOg
ANGIELSKI,
skiego ez, mgr

Małachow-

Socha.
3447 g

GEOMETRIA
wykreśtni:i,
53-42...'19, Ciesielski.
IOSO I

NAUCZYCIELKA emerytka przyjmie pracę przy
dziecku od lat 3 lub Rtar·
szej osobie. Tel. 51-0'i-71.
~955 I
PRACĘ w
uslugach fotograficznych nodejmę. Tel.
52• 68 • 97• po tł.
7927 g
MŁODY
1 posiadający prawo jazay, podejmie prac11
sektorze pryWatnym.
w
Tel.
grzecznościowy
16-34-94 Zgierz, po 20.

8081 g
MAŁŻERSTWO
przyjmie
pracę
chałupniczą:
proste

szycle,
1n·ne
propozycje.
Oferty „ 7941" Biuro Ogło
szeń, Piotrkowska 98.
FRYZJERKA
Zachodnia 27 a.

potrzebna.
7917 g

ZATRUDNIĘ

wacza
go na
cistę

montera ~PB•
gazowo-elektryczne·
cały etat oraz renna pól etatu. 785-25.
7908 g

PRŹYJMĘ

pracę

współdziałanie,

lub

długoletnia

praktyka w handlu, samochód, pomieszczenie składowe
posiadam. Tel
&1-37-40.
8463 g
POSIADAM reprezentacyjny samochód, oczekuję propozycji. Tel. 389-51.
8831 g
PILNIE
pracę

przyjmę
chałupniczą

każdą

z WY•
szycia maszynowego. Oferty „8423" Dluro
Ogłoszeń,
Piotrkowska 98.
jątklem

glazury,
coaz. l'I'
8151

c

WYKONUJĘ

nadt'ukl n,
kurtka c.h, koszulkach, toT•
bach Itp . Zatrudnię
do
szycia toreb osoby dobrze
NAPRAWA
telewizorów szyjące. Kuplę bicę. Szczy•
261-20
Pławsld.
7938 g towa 15. Kornacki. 793ł g
NAPRAWA
telewizorów,
55-17-03 (S-10), Int.
za- FOTOGRAFICZNY zakład
sadzki.
4588 g oddam w dzlertawę, wy•
magana znajomość
retuSPANIEL czeka na swoje- szu, koloru, 1<tat pracy.
go właściciela. A. Struga Oferty „8303" Biuro Ogło·
5B m 1 godz. lł-18.
szeń, Piotrkowska 98.
7483 g
NOWO uruchomiony sklep
galanteryjny przy ul. LI•
manowskiego 19ł (pawilon
„Swlt") - zaprasza
P.T.
Klientów oraz dostawców
odzlety, obuwia, kosmety·
ków I galanterii ozdobnej.

Z1 marca na osiedlu Pojezierska
zginął
czarny
jamnik. Za odprowadzenie
wysoka nagroda. 55-44-55,
Ks. Brzóski 38 m. 1.
1410 g

6ł08'

ZGINĄŁ
cocker
spaniel
biało-czarny, uprzednio potrącony
przez
samochód

anten tv,
na Widzewie. Za odprowa- INSTALACJE
Palpuchowskl.
dzenie
nagroda.
Łódt, Tel. 322-93
430ł I
Konstytucyjna
41 m 19,
tel. 487-22.
7957 g
MONTAŻ
karniszy, USZ•
EWA Bryszewska zgubiła czelnlan1e okien, zapinki
lnde.k s 50372/S Uł.. 8192 g 264.43 Mlguła.
3515 g
MAREK żebrowskl zgubił
leglt. i>tudencką 5691 AM.
8166 g SZYJĘ spodnie na ml~rę
z tek&3SU zachodniego ły·
PIOTR Czarnecki . zgubił pu „wrangler", pumpy 1
leg. studencką 11693 UŁ. ogrodniczki, ul. Krzytowa
8459 I 12 (od Łagiewnickiej) Kuśmierek.
8332 g

UNIEWAŻNIAM zagubioną

AUTOALARMY samochodowe, mieszkaniowe - WY•
soklej jakości Dzleniszew·
ski 772-05, Kwaterunkowa
3796 g
wydaną
przez ZOZ Pa· 24.
bianlce - Zdzisław Tomczylc.
8370 g CYKLINOWANIE bezpyło
we, lakierowanie. Zawadzki ł90-50.
8201 '
ZNALAZCĘ kołpaków plastykowych do „Mercedesa"
proszę o zwrot za wyna- BLUZKI z mohairu I ani·
.:... poleca
.zakład
grodzeniem. 4311-86. 8135 I lany
dziewlarsld. Ozorków, Że
romskiego
la.
Okrasa.
Sł.A WO MIR
Ga lot zgubił
8005 g
le~ltyrnację studencką PŁ
49656.
8299 g
POSIADAM
zezwolenie
krawiectwo lekkie. blellSTANISŁAW
Blnszczyk mlarstwa, samochód - poŁódź, Kopernika 34 25 szukuje dostawców matezgublł zezwolenie na pro- rlalów, wspólnika 1nne
wadzenie
handlu warzy- propozycje. Oferty „8130",
wami wydane przez Łódź Biuro Ogłoszeń, Plotrkow·
Polesie.
8354 g ska 96.

p!ecząUcę
o treści Zdzisław Tomczyk, Internista ,
Odyńca
68 m 181. 891-33.
oraz legitymację slutbową

CZĘSCI, akcesoria
moto·
PARKIETY
układanie, rowe, rowerowe w dutym
cykllnowanle,
lakierowa- wyborze - poleca sklep
nie 264-43, M1guła 4216 g Piotrkowska 120 (W bra•
mle). Tel. 313-54. Holi.
6608
LETNISK.A
s wygodami
poszukuli:
Sokolniki
2abiczkl - okolice. Ofer- POSZUKUJĘ producentów
ty „BODO", Biuro Ogłoszeń, artykułów dziewiarskich l
galanterli dziecięcej. Tel.
!"lotrkowsll:a 98.
58-20:96 ,!'° 17.
8270 '

c

D:Z:IEWJAJ!.Z_,A na „S". - :
Oferty
„813:! '
Biuro · Ogłoszeń, Plotrkow· ' POSZUl\'.UiĘ biachana do
ska 98.
spółki. Odstąplfl pomieszczenie na katdą brantę.
OKAZJA, ośrodek wczasoŁódź,
Rzepakowa ł, Buwy nad morzem zatrudni
dek.
I022 g
na sezon letni kuchnrza,
kucharkę,
pomoc kuchni,'
kelnerki . sprzątaczkę oraz
POSIADAM pomieszczenie
dozorcę-konserwatora. Zgło
na warsztat stolarski, poszenia:
ł.ód:t, :2:erom.-1kłe·
szukuję wspólnika z uprago 98.
8160 1C
wnieniami. Szatonla 38A.
7939 g
ZATRUDNI~
:I osoby do
szycia spodni
1 kurtek
konfekcyjnych.
Zakład
MALOWANIE,
tapetowakrawteckl, Llmanowmclego
nie Klimczak 316·78.
134.
&248 •
przyjmę.

CYKLtNOWANIE
parkietów. Tel. 63-27-66. Braniec·
id.
3440 g
;zczĘSLJWIE
kojarzy
nalżetistwa. Biuro Matrynonlalne „Mazury", Olsz·
.yn 2, skrytka 336. 312 k

SAMOTNJI w zalotenlu ro1zlny dyskretnie pomote
Wam Biuro Matrymonlal·
1e
„Rodzina"
skrytka
~ocztowa 55, 71-lłl, s~raek
_In
I.
82ł9'

OGŁASZAJ SIĘ

W „DZIENNIKU
ŁODZKIM"
serdeezne wyra.z„ w1p6łczueta
KOL.

DOR·O·CłE MODER

J

1

pe-4• •mieni

demontaż

PRZETARG NIEOGRANICZONY

OJCA

DYRl.!XCIA I WSPOl.PRACOWNICY 1
1.0DZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW A BU·
bOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO Nr I
W ŁODZI

czterech szkłami I łącznika w gospodarstwie szkolnym, przy ul. Liściastej 181 w Łodzi.

KOL.

W zakres

ElżBtECtE

demontażu wchodzą:

Zdjęcie szyb okiennych.
2_ Rozbiórka konstrukcji drewnianej.
3. Demontaż mechanizmów wietrmikowych.
4. Uporządkowanie terenu po rozbiórce.

' l.

wyruy

Demontaż należy zakończyć

przedsiębiorstwa
państwowe,
prowadzące gospodarstwa rol-

możliwość odstąpienia

wsp6łczucla

:1

powodu

OICA

DYREK.CIA, POP PZPR, ZSMP oraz
KOLZ2ANKJ 1 KOLEDZY I ODDZIAŁU
Ul WPHW
serdec1n• wyrazy w1p6łczucta
KOL.

Oferty z napisem „przetarg" składa~ w sekretarłacłe szkoły,
91-022 Łódź, ul. Żubarczka 2 w terminie do dnia 9 kwietnia
1982 roku. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 kwietnia .1982 roku o godz. 10 w siedzibie szkoły.
Zastrzegamy sobie
podania przyczyn.

GWl·ZDCE

składaJ1t1

do 20 kwietnia br.

W przetargu mogą brać udział
oraz osoby fizyczne
no-ogrodnicze.

·; półdzielcze

1łębokłe10

łmiercl

(
(

(

ł młodzieży.

ANGIELSKI, '724-93, Urbanklewlcz.
8809 I

(

(

CENY: 14-dhiowy pobyt z obiadami od 4.600
złotych, z całodziennym
wyżywie
niem od 6.600 zł.

Łodzi,

INSTALACJl!I,
reperacje
anten telewizyjnych UKI!'
Janez 600-ł2.
8039 &

1ldałaJ111

(

BłURO PODROŻY, TURYSTYKI

energlczzatrurtnii:
prywatnie. Charakter precy do uzgodnienia. Of!rty
„8211"
Biuro
O&łoszet'I,
Piotrkowska H.
ZATRUDNIĘ
ehalupnlczo
- szycie i haft maszynowy. Oferty z dokładnym
opisem „8908" Biuro Ol(lo•zeń, Piotrkowska 91.

DYREKCJA ZE~POŁU SZKOŁ OGRODNICZYCH

~~

c

KULTURALNĄ,
ną
rencistkę

-19.

DO C-330 kuplę: ładowacz DWIE samotne dziewczyny
: zolowy ,Tur". gleb()l(rv poszukują pilnie pokoju.
' arkę.
ołUJt .
Lódt-l\uda. Oferty „8315" Biuro OgłoPromowa 16.
8141 I! szeń, Piotrkowska 98.
BLACHARZA samochodowego zatrudnię. Toma~zow•
KUPIĘ
silnik ·~~~240 POKOI do wynajęcia z od· ska 12, 53-I0-48.
8302 &
o . 784-M.
ases g dzielnym wejAclem - lta·
re budownictwo.
Oferty MŁODY, dysponuj11c1 sapodejmie
„Bllł"
Biuro
O&łoszeń. mochodem
SPRZEDAM wał na'Oędo Piotrkowska M.
praci:. Oferty „8097" DIU·
wy, 9'Zybe, błotnik - tył
ro Ogłoszeń, Plotrkoftlla
(„Polonez"). 56-H-28, sle- DWA M-2 na trzypo- 98.
demnasta .
8165 l kojowe, rozkładowe. Kiu:lmlerz M. llkr)'tka 8 M-954 TECHNIK ceramik podej·
S PRZEDAM orzyczepe 3,5 Łódt ł.
8060 g/8227 mle pracę. Oferty „11098"
tony . Rzgó-w, ul. Przeja?,d
Biuro Ogłoszeń Plotrkow·
2
8198 g M-3 (40 m)
na Bałutach ska H.
PODŁUŻNIC~ „Moskwicz. sprzedam. Oferty z cen, - - - - - - Biuro
O&loszeil, POTRZEBNY
newe
na
408", 01>0ne 185 x 13 sprze. „8128"
płócienne damskie obuwie.
dam. Niclarnlana 22 m Piotrkowska N.
Tel. 112-82, &ods. lS-11.
8019 ~ DWA
22'1. godz. 15-17.
oddzielne mles:ska•
1180.
SPRZEDAM
kompletny nla - Bałuty, Sródmlełcle
PODEIMl,j
pra"
w
•ektO•
taksometr
„R~a"
przy. - zamlenli: tia pokój, ku·
stosowa·ny
do
„!'l·a•ta„ chnlę lub większe. t.ódt, .ne pryWatnym; najch4;tPiotrkowska 10 m. 4, Kot Abramowskiego 14 m. 24. nlej w przedszkolu. Oferty
Biuro
Oglo1zeA,
oo 18 I betonlarke łOOI
82T9 g „11424"
Piotrkowska 98.
ul. Sowiń.skiego a A.
'ODSTĄPIJll
lokal
nadająey
1944 e
się na pracownię lUl:lep. OPIEK.UNB.A
do dzleeka
Retklnia.
Tel. 3 razy tygodniowo - po·
SPRZEDAM nową karose Osiedle
56-52-58, po &odz. 18.
rlę MR.
Tel. lG-94-ll
trzebna. 1 Maja Ił - J9
8412 g po 11.
em g
8028 ~

~~
~

LOKAL na elch1t pracowwynajmę. Tel. 53·18-53, po
1'1.
7960 g
nlę (najchętniej Bałuty)

fizyka
„Poloneza" s amodzlelnego mieszkania. MATEMATYKA,
sprze<iam . Oferty „8091" Biuro O"ło· 733-20, Niepokojczyckl.
3272 g
8143 g szeń, Piotrkowska 91.

lokatorSPRZEDAM „Fia.ta 126p" M-5 spółdzielcze
(maj 1981) przebieg ł.O~O skie, drugie piętro, telezabezpieezony,
garatowa- f on, Bałuty, zamienię na
ny Oferty z ceną „5420" dwa mieszkania M-3 l M-2
kawalerkę.
Oferty,
BiUTO Ogłomeń. Plotrkow- I ub
,8170"
Biuro
Oglos:.:eń,
!łka 96.
Piotrkowska 9ł.
SERWIS
antykorozyjny
Valvollnel
WY$0kociśnle- 111-1 spółdzielcze, lił m niowy
natrysk
padwozi zamienię na M-3 I M-2.
or<'fill zamkniętych. nad e>ferty „8461" Biuro Ogło
kola, mycie podwo1l! ai;:re. fizeń, Piotrkowska 98.
!(a.tern. Klimkowski. Beskld7Jka 81 (za CPN na MIESZKANIE trzypokoJo·
Brzezińskiej).
4676 g we, wygody - stare bu·
downlctwo - zamienię na
mniejsze
najchętnle1
SPRZEDAM
„Forda-tran- bloki. Sienkiewicza :17-30.
sl t" bagar.!;ówka, tel. 4938349 g
98.
8580 li
KULTURALNA
emerytka
ODSTĄPIĘ
notaTlaln.le poszukuje pokoju, ewentu·
„Fiata 1128" alnie za opiekę. Jest człon
wkład
na
ł.ódź.
Slar- kiem SM. Tel. 382-22, godz.
Odbiór 1982.
czana 'J./4 m. 30 po 16.
8339 g
877'1 I( 8-15.
M-Z
wlasnośclowe sprzP.AKUMULATOR nawy nadam. Oferty „8335" Biuro
ła.dowa.ny
ł2V
34Ah
sprzedam.
Oferty
„am· Ogłoszeń, Plotrkow~ka '!16.
Biuro Ogłoszeń Pi.otr~l>W·
M-Z Bałuty (III piętro) l!aska 96
mlenlę na M-ł, M-3 nowe.
KAROSERIĘ „Fia.t a t25p" Klimczak, 1!2-119-00, 11-15
(1981 l DO wypad.ku sprze8364 I
dam. 52-85-li3.
8361 g
WYNAJMĘ pokój lub mle·
CZĘSCI
„Ford Taunus„ szkanle. Oferty I
ceną
t,6 L (1978) k\IJJlle. 392-12 ,8362"
Biuro
Ogłoszeń
<wieczorem) .
8288 g Piotrkowska 98.

„FIATA 1.25" (roczn~o) kuple_ 58-28-30.
8058 R

8054

na
1932 -

SPRZEDAM "Fiata 1260" BIELAWA - M-Z komfor·
8304 R t owe - zamienię na mte(11176) 335-45.
szkanle Lód~
okoUce.
„ZASTAWĘ
llOOp" (Sier- Szwenberg, Bielawa, v.-o~.
ul. Osledle
pień
1980) biała - sor;te- Wałbrzych,
dam . 335-39.
8104 I( Włókniarzy ł a - 8.
7979 g
„POLONEZA" dwuletniego
orM fotoapant „Practlca'" KUPIĘ pilnie :M-a lub M~
sprze<!am. Deotymy 3 m Widzew, Retklnla. Oferty
41
769'1 g ,8076"
Biuro
Ogłoszeń.
Piotrkowska 98.
„FIATA l~p" nowego spr.zedam. Teł. 714-81.
SPRZEDAM
dwa pokoje,
85" g kuchnia 50 m, wlasnoś~lo·
we.
Tel. 857-53, wtorld,
SPRZEDAJ\I nowoczesnego ś rody, czwartki.
8068 g
„Mercedesa". Tel. 51-87-87
8212 Jl M-Z Retklnia zamienię na
większe, 395-21, godz. 17-18.
ŻUKA
OTaz silnik „Jel.
8043 g
cza" (k-0mpletny) - sprZe ·
dam Jędraszek, ł.a$k, Mi- DWA pokoje - bloki do
ckiewicza 22.
62 p wynajęcia na rok. Płatne
„SYRENĘ _ R~"
(1978) - z góry. Oferty „7489" Biuro Ogłcszeń, Piotrkowska
Sf)rzedam. Olcha 8.
818'1 g 98.

,„.

PILNIE kuplę silnik do SPRZEDAM suknię ślubną.
maszyny do szycia. Ofer- 52-70-83, po 17.
ty „8486" Biuro Ogłoszeń,
8314 g
Piotrkowska 88.
LAKIER samochodowy KUPUi z:estaw wypoczyn- sprzedam. Tel. 363-35.
litowy „Jadwiga",
szafkę
8113 g

białego

SPRZEDAM
lonMa"
na
Tel. '1'11-42.

DO wrnaJi:cta nie wY!loń
czone pomieszczenie. Te\.
1187'

16·1ł-H.

od

przetargu bez

ZDZISŁAWOWI

KAPUśCllQSK11EMU
11

powo4• •mterel

lkłada.J••

·Ol CA

WSPOLPftACOWNICY ze sPOŁDZIELNI
l'ft~CY „MET ALOWIEC"

810-k
DZIENNIK LóDZKI nr 29 (10023) I

Handel to także sztuka
Rozmowa z L. Sosnowskim.
dyrektorem SDH „Central".
-

Pierwszy raz od wielu

lał nłe młał

pan ostatnto dobrej prasy.

„Zaslużyl stę" nam pan nieudaną akcją skupu opakowań uklan11ch„.
- Dla kogo była ona nieudan·a 7 W pierwszą sobotę skupiłem pra-

wie 25 tys. butelek, w

następną

at 55 tys. W

tydzień

.,Społem" zorganizowały taką samą akcję. Jej plon -

w oddziale.

pótniej oddziały
ok. 1000 butelek

- Musi iian Jednak pn11zfłttt. ł1 akcja „Centralu" nie byla pratDidlowo zorganizowana.
- Chciałem Pokazać ile - butelek jeszcze u ludzi jest i jak łatwo dając coś za coś wyciągnąć Je od nich. Ostatnio np. był u mnle
dyrektor fabryki blbUłki do papierosów z Zawiercia. Żalił się że
chyba mu zakład st~ie z powodu braku szmat. Myślę więc, teby
wr11:z z OPSW rorgamzować akcje skupu właśnie szmat. Ludzie· będą
nosili je ~ punktów I otrzymają talony np. na rajstopy czy żyletki,
które realizować będą w „Centralu". Ja te szmaty wyślę do Zawiercia i dostanę tyle bibullm. ile ZE'chcę. Na pewno mi się ona przyda
Na bibulce do papierosów interesu pan chyba nie zrobi. Na
czym więc „Central" naprawdę robi interesy?
- Na wszystkimi
- Na parterze - gdzie •tę sprzedaje artykuly spożywcze - tlumy,
ale tutaj poprawa zaopatrzęnia fest rzeczywiście widoczna. Natomiast
niektóre stoiska na górze są prawie puste.
- W ciągu 2-3 n,.ieslęcy I one się zapełnią. Mam ju~ pełne rozezna~le
co do niektórych asortymentów. Wiem już, że bawełny, jedwabiu, lnu i dziewiarstwa będę miał tyle samo co w roku ubiegłym. Wiemy już, te dzięki patronatom I produkcji nakładczej sukienek nie
zabraknie, nie pokryjemy natomiast zapotrzebowania na ubrania
męskie. rajstopy, skarpetkl. Futer test sPoro i wiszą, natomiast mimo
dużych dostaw kożuchów nie możemy doprowadzić do ciągłości
ich sprzedaży, gdyż są wykupywane. Będziemy td tera.z jeździć po
Polsce t rozmawia!! z producentami sprzętu oświetleniowego I zmechanizowanego sprzętu · gospodarstwa domowego, W tych działach
produkcji nie ma bowiem giełd.
- „Central", mtal MWIH dobre kontaktu 1 ,,odolmumł 11lac6wkamł

.Jednym z istotnych problem6w
wprowadzMei aktualnie w tycie
reformy gospodarczej ieat POlityka
zatrud·n ienia. Problem ten omawiano wczoraj na cotygodniowYtn POefodzenlJU łódzkleoj kadry ltieróWmczej.
Zgodlll.ie ze wstępnymi J>l'OIDozamt, w tym roku tylko w prsemysłach lekkim, chemiczit:rm I maszynowym ~ie do o~dienia ok.
10 tys. miejsc oracy. R6wndeż w
tym roku przewi.du}e się 1>nej§cle
na wcześniejszą emeryt.uri, ok. 21
łY3. osób. Wynikałoby z tego, ie
wolnych będzie -»<>nad 30 tys, stanciwisk i>racy. Są to OC1::VW-iścle tylko wstępne i>roJ?nozy, które 1 uewności!ł zostaną skoryl(Owane. Tak
czy inaczej WY'Jlika z nieb nieebicie, że płonne są obawv o l)O'Wetanie zjawiska
bezrobocia,
a
wręcz przeciW111ie trzeba się będzie ooważ.nle zastanawiać, lak te
wolne
miejsca
zagospodarować.
Rzecz Jasne, ie w wyniku m. in.
likwidacJI wielu ziednoczeJ\ ll)(>ro
osób będ-zie poszukiwało
pracy.
Wiele z nich nle znajdzie zatrudn!enfa w pracy l>iurowej. Beda się
one musiały
przeklwa,linkować I
to głównie efo ora.cy w sektorze
nie usi:>Ołec~mionym. Nadarza się
więc okaz.ia do weryfikacji.
kadr
lnżyn.Jeryjno-technicznych I adm!·
nistracyjnych.
Niemniej zakłady
pracy i przedsiębiorstwa
winny
doikonać szczegółowej analiriy kalk i
wYniki Je1 i>rzedstawić włamom
miasta iak naJszybcleJ. Chodzi tu
bowiem o naj!stobnlejse · ll'l'llWV
ludiz'kie.
Prezydent Łodzi :r. NiewJadomgiki oo i nformował zebranych · o ·

ostatnich pracach Wojewódriklego
Komitetu Obrony. Rozważano tam
m. I.n. sprawy przydz,iału mieszkań
$l)Ółdzlelczych w roku bieżącym I
1>erspektyWy na rok przyszły. ocenfono oracę lnat:ttucji opieki społeczne.I oraz wysłuchano mformacj! na temat kształt<>Wan.ia się cen
na artykuły przemysłowe.
(ms)

Dostawy

~eczywa

· Pożar. ~óry
miał miejsce w

w ubiegły piątek
Piekarni MerhaniC1:·n ej nr 2 przy ul. Tokarzewskiel!O i czasowo unieruchomił jej urządzenia. n~e oowin<ien
wPł:vnąć
ujemnie na dootawy pieczywa do
łódzkich sklepów. Wczoraj handel
otrzymał chleba I bułek tyle He
zamówił 157 ton.
Jak się dowied2'ieliśmy w Oddzl-ale Pr-Odukcjj WSS •• Społem" w
Łodzi. oodlęto działania. w wyinik.u
którvcb łodzianie nie będą odczuwać skutków owego pomru. Wsry!ltkde pieG<arnle s):)Ołemowskie przedłużyły swój czas oracy. Ustalono ta,kże z rzemiosłem, ie vv najbliższym czasie prvwatne piekarnie piec będą dziennie około 2530 ton pieczywa więcej. N.ieml!llifi.
w związku z zaistniałą sytuacją.
trzeba b~ie w najbliższym czasle odstąt>ić od znakowania chleba
numerem dnia WVP.ieku.
Usuwaniem skutków Pożaru zaJęło się kilka łódzkich
orzedslę
blorstw. Przewiduje się w ciągu
nalbllższycb dn.i oonowne uruchomienie tego zakładu.

?•
w 1obotę 13 marca . Jan Jt. epd:!n.U się do pracy prawie o godzinę
Od 6 do 14 mia& pełnić dytur
1
ramienia zaktadowej ochrony cuwU·
nej w oddzlate ZPP Im, Sz. Harnama przy ul. Łqkowet 21/ZJ. Portlef"
nie zdziwił się tym apdźnlenlem . Powiedział tytko coś ziolttwego 714 tsmat p1.mktt~alnotcl, ate Jan R. nts
przejął Blę tq uwagq.
Przywdział
s!ułbowq opaskę ł poszedł ft4 obchód .
Pnez cztery godziny pilnie
odrabiał zateg!o:lcl uiynłlca{qce
H
tpófnlenla.
Okola godz. u pojawił lłł
portierni ze sporym worktem . Tym rai:em portier zdztwlt 11 wtdzqc nietypowy pakunek I :r . pytaniem: „eo
tam nleBlesz Jasiu?''. klepnq? rękq U!
worek . Wtedy poczuł, te 't o tobotku
tnatduje ~tę materiał . Byt to pięk

'°

ny granatowy
welwet TJTOdukowa.
ny w zakładach „Rena-Kord" . POT •
tler natychmiast zawladomtt fedneo1>
11 kierowników
Dyturnemu odebra.
no :o metrów tkanln!i wetwetowef
11 przy okazji tnateztono jencze 30

C~ór

metrów materłatu ukryte w szafce
siutbowej .
O tym zajściu powiadomiono Ko·

Dzielnicową MO Łódź-Polesie,
uznajqc stusznle, U Jan R. po prostu okrada! zakład Sprawca został
zatrzymany , a prokurator przygotowuje akt oskaTtenla w trybie do-

mendę

raźnym .

.

Kradzle:!: ta w sumie nie jest wtetktm złodzlej&kim· wyczynem . W grę
wchodzi „zatedwtę" ISO metTów welwetu Zastanawia Inna kwestia: 22·letnl Jan . R skazany za rozbój , n!e
tak dawno opu§cłt warunkowo
zakład ·. karny . Takiego człowieka
u.czyniono w dutym przeciet zaktadzte
funkcjonariuszem ochrony cywilnej
Je§tt w ten sposdb chciano dać mu
szansę poprawy. to widocznie zabra-

r l powledniego oddzlał11wanla ze
stron11 PT?elotonych I kolegów Jana R. Jeltl natomiast na tę odpowiedzialną funkcje flTZyjeto po flTO·
stu pierwszego z brzęqu kandudatn
kło

-

to uczyniono krzywdę
słabym ch11rakterze

wt o

człowleko-

(sk)

IJ~~:: g:dz~~:z·„ ~s~::łe~:a:

I
I
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Wiosenna pogoda ożyw.fła ruch
na łódzkich
działkach pracownd'
czych. Wczoraj
rozpoczął swoią
handlową
działalność popularny
punkt sprzedaży materiału szkół
karskiego I nasion ogrodniczych
I l·
·ec1n
Ch · liś
przy Bałuckim
RY'll.ku. Jak nas
. .eszc'l.e 1
o..
cie my na poinformowała k;erowniczka punkzd~ęciu przeds~awić brygady pra- tu. z. FIUTKOWSKA,
tegoroczne
cu1ą;e aktualnie. przy ul. Tokarze- zaopatrzenie w sadzonki drz w k
wskiego. W związku z tym udał
h
.
.
e e
się tam nasz fotoreporter. Niestety, 0 wocowyc
:111e z~poki potrzeb
kierownictwo piekarni .. .zabroniło ~~stlcich dz1ałkow·1czów.
sfotografowa1n ia obiektu Nie potosna ie~t tą p0rą ~oku kiedy
d
· d
·
·
sadzooek
iest znacznie
mnle1.
an.o za nych .. 1og1cznych przesła- Okresem w którym „łówn."
d ··
nek tel dec:vz.11. bo takowych zre.
•
. "'ń
Ie. sa zi
sztą nie mogło być. Traktujemy s1e dr~ewka test lesie . Totez I w
to iako przejaw
niezroz,umdenia 1>Unkc1e wyb6r sa~onek owocoroll prasy
wych będzie znacznie bogatszy we
•
wrześniu i październiku.
W naj(m) bliższych dniach na Bałuckim Rynku powd~ny być w sprzedaży nasiona. których przesyłka utknęła
na paczcie. Natomiast dla amatorów kne-w6w
ozdobnvch CNOS
oferuje bogaitv Ich wyb6r. (wach)
Foto: A. Wach

ZOO - codziennie od godz. I
do 19 (kasa do godz. 18)
PALMIARNIA
codziennie
(oprócz poniedziałków) od l(odz.
11 do 16
KINA
BAŁTYK ,Przeminęło z Wla·
trem" USA od lat 12, taśma 70
mm, godz . 10. 14 18
IWANOWO - „ Vabank" pol. od
lat 15, godz. 10, 12.15, tł . 30.
16.45, 19
POLONIA - „Vabank", pol. od
lat 15,
godz. IO . 12.15, 14.30
17, 19.15
PRZE!JWIOSNIE - „Król Cyganów ' USA od lat 18, godz. 10,
12.15, 14.30, 16.4~. 19
WŁOKNIARZ .. MuzvczDI Idole
mlodzlety - „Dziek! Bogu, jut
platek" USA od lat IS godz.
IO 12. Ił 30. 16.30 18 30
WOLNOSC - Sensacja I przygo.
da na ekranie - .. Ucieczka na
Atenę"
ang od lat Iii. godz
10. 12.30, IS 17.30
WISŁA
- .. Sobnwtór" jap
od
ta , 15 ~odz 10 13 18 19
ZACHĘTA ~Dubler"
fr.
Cld

- bez ZakłOCen

W kilku

zdaniach
• „Problemy
wdrażania reformy
gospodarczej" - odczyt prof. dr hab.
Jana Mujżela dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw m. Łodzi, organizowany przez Łódzki Oddział Towarzystwa Naukowego Organizacji I
Kierownictwa - 30 marca o gOdz
Ił w sali konferencyjnej
Fabr yk:1
Szlifierek PONAR-JOTES (UL
Pa·
piernlcza 7).
„Zatrucia pokarmowe"
pre
lekcja w Łódzkiej Szkole
Zdrowia
(ul. Piotrkowska 194) - 30 marca o
godz 18.
• Centrum
Usług Turystycznych
PT „Łódź" "(pl, Wolności IO/li) od
dnia 20 marca wznowiło
działal
ność kasy lotniczej . Przeds iębiorstwo
to, jako jedyne w Lodzi, dokonuje
rezerwacji oraz
sprzedaży
biletów
lotniczych na liniach krajowych
I
zagranicznych.

n1PCtynne

•

•

•

•

•

•

Pabianice
·Armil Czerwonej 7, Konstantynów Sado·
wa 10. Ozorków
pl. Armil
Czerwonej
17,
Głowno Ło·
wicka 38. Aleksandrów - Koś
ciuszki 10.
DYŻURY SZPITALI
Chirurgia ogólna
Bałuty :
Szpital Im Marchlewsklelilo
codziennie. dla Przvchodnl Re1o·
nowych nr 4, ł 8, 9 10, 'Z11,lerz.
ul. Dubo'h 17. Szpital Kllnlcrnv
Im
BRrl!cktego
codtienRe1<>nnwe1
nle dla Przy<'hO<!nl
nr T. Szoltal Im. Skłooow„kle1 ·
Curie
codziennie dla P•zvchodnl ReTonnwvch n.r 1. 2. 3, S,
Zgierz ul. Parzecrewska 35, S1;>I·
c~
tal Im. Marehlew'<klego
dzlennle . - Z~<>rz. ul Duboh ;7
miasto I 11.mtna Zp;terz. Ozork ów.
Alo>k••nll ·hw Pa••eC'?"W' Gó "Tl~
- !';zpltal Im. Brudzińskiego (Ko<
Gdyńskich 61); Polesie Szpital
Im Pirogowa (Wólczańska 195);
Sródmleścle Szpital Im. Sonenberga (Pienlnv 30); Widzew
Szpital Im. Pasteura (Wigury 1~)
Ch1rurgl8 urazowa - Szpital Im
senenberga (Pieniny 30).
N"''"""htr11r11,I ~
S?nltal Im
Kopernika (Pabianicka 62).
Szplt"I
Im
Larvngotol!la
Pirogowa (Wólczańska 195)
Okulistyka
Szpital
Im
Jonschera (Milionowa 14).
Chirurgia I taryn11,otogla . dziecięca tnstytut Pedlatril (Sporna 36/50).
Chirurgia
szczękowo-twa.rz6wa
- Szoltal Im BarUcklego (K oo·
cińskle11.o 22).
Tok„Vkolo~a Instytut MedY·
eynv Praey (Ter~y 8)
Wenerologia
P~ychoc!nla
Oerm"tl'\1n!!l<'zna t'Zn•k atna. 44)
WO,JFWOOZKA STACJA
POGOTOWIA

RATUNKOWEGO

t.ód:t ul Slenklo>wlcza ln
tel Oli
0001NOLOOZKJ

PUNKT INFORMACYJNY
dotyczacy
pracy
placówek
~łutby
rdrowla
czynny cala
~~b~uw~ wszystkie dni tygOdni a

9

an

Biblioteka
• •
JUZ czynna

ski ,,Echo". kt6ry liczy 35 osób i
ooslada iuż oowamy dorobek artystyczny . Członkin i ami tego ch6ru są zarówno osoby znające ię
zyk esperancki. lak i lnteresuiący
się ruchem esperanckim od wielu
lat. Obecnie chór „Echo" przygoto·
wuje nowy program.
z którym
wYstąt>i na ogólnooolsklm orze!'!ladzie esperanckiego ruchu artystv·
cznego ,()pera-82'' w Łod z i. Zgło
szenia do ch6ru w L6dzk im Oddziale Polskiego Zw i ązku Esperantystów ul. Moniuszki 5,
(j.kr)

P1',NIF.tł

REKORD - „Mama" rum.-franc
b.o. gOdz. IS
„czas przeszły"
franc. od lat 15 godz. 16.30, 18.30
SOJUSZ - nleczynne
POI.ESIE - „Na tropie Sokoła"
NRD b.o. godz. 16;
„O jeden
most za daleko" ang. od lat 15
godz 18
PRZYJ A~
ZGIERZ
„ostatni pociąg z Gun Hlll"
USA od lat 15 godz. 15, 17, 19.
APTEKI
Mickiewicza 20, Piotrkowska 67 ,
Olimpijska 7 a , Nlclarnlana 15
· Dąbrowskiego 89. Lutomierska 146

VP'CP

Podczas wczorajszego posiedzenia
Wojewódzkiej Komisji do Walki ze
Spekulacją ,
któremu przewodniczył
wiceprezydent Łodzi Lech Krowi·
randa, dokonano oceny skupu, podaży I dystrybucji mleka . Ju:t na
wstępie przedstawicie! Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Mleczarskich
oświadczył, l:t w tej dziedzinie nie
odno'towuje się szczególnych prze·
stępstw
I nadużyć o charakterze
Rpekulacyjnym.
WZS Mlecz. prowadzi bardzo roz.
łeg!ą działalność na terenie całego
województwa . Z jednej strony ob·
sługuje prawie 11 tys. dostawców .
z drugiej zaś steruje zaopatrzeniem
łódzkiego
rynku· w mleko I jego
przetwory . W ubiegłym roku sku·
plono oonad 72 mln litrów mleka .
Blał·y
płyn
przechodzi przez sieć
122 punktów skupu (Od 'tycznia tego roku przybyły jeszcze 43 punkty
letące poza granicami województwa
łódzkiego),
do których
dostarcza
go prawie 500 wozaków . Drogę do
zakładów produkcyjnych gwarantuje
Wojewódzki
Związek
Transportu
13 marca wznowiła działalność 14 Mlecza rsklego.
Rejonowa Biblioteka Publiczna dla
Dorosłych
ul. Powstańców Wielko·
A zatem mleko w sw<>jej drodze
polskich 3 (dawniej Wrześnleńska od dostawcy do handlu przechodzi
105). W kwietniu biblioteka nie po· przez wiele rąk . Podo9no jednak
blera opiat za przetrzymywanie kslą· rzadko tylko zila rzają się przyoad
żek bez względu na termin Ich wykl nieuczciwe! działalności wśród
pożyczenia.
pracowników mleczarstwa Częściej
jut można mówić o zjawisku braku
gospodarności. W systemie skupu I
dystrybucji mleka funkcjonuje spra·
wny aparat kontrolny , Nad prawi-

,,Echo" czeka ·no kandydatów

Dutym Powcd'Zeniem edesz1t się motl!IW'Ością wypożyczania ks1ążek
dwustoi>nlowe kursy Języka espe- esperanto i czasopism. Pr<>wadz,j
książek do
ranckiego organiwwane i>rzez Pol- się także koloortaż
ski Związek Esperantystów Oddział nauki ięzyka lak r6wnie7 literaw Lodzi. W tym roku szkolnym tury pięknej, o tematyce naukowej,
W k.wietniu
uczęszcza na nie przeszło 200 słu technicznei I innej.
chaczy. Odpłatność za kursy !est br. orr?a~.izowanv iest kurs I stopesperanto. na który
niewielka, a Język można sobie nia iezvka
przyswoić w dość krótkim czasie. można leszcze się zapisać. w PZE
2dyż kurs oodstawowy trwa około Oddział w Lodzi przy ul. Moniusz'lO l!odzin {zajęcia odby-wają sie ki 5. w Poniedziałki, środy I oląt
dwa razy w tyl(odnl:u). Do dyspo- ki w godt. l'l-19.
Również
przyjmuje
zgłoszenia
zycji członków Polskiego Zwduku
Esperantvst6w
iest biblioteka z kaindydat6w F.speranoki Chór Zeń-

I

h.andlowymł wielu krajów socjalistycznych. Jak fa wspólpraca będzie
s11: układać w tym roku?
·
- Mamy kontakty z trzema domami węgierskimi ł po jednym w
CSRS, NRD, Bułgarii. Jak do tej pory, jeszcze przed 13 grudnia
WAŻNB TELEFONY
131-8%
CnformacJa PKO
roku ubiegłego dokonaliśmy wyboru przedmiotów do wymiany z
39ff-l0
Cnformaeja
o uslugacb
CS~S. Reszt~ ~ransakcji z oczywistych Powodów musiała zostać przecn.ei
Informacja
turystyczna
sunięta, ale 1uz w tych dniach udajemy się do Szegedu i tam dokolnformac.te PKS1
~Y wyboru. Pótniej Pojedziemy do NRD I Bułgarii. W sumie
'-6~·H
Centralny
Oworzec
więc towary pocho\'!Zące z wymiany kompensacyjnej znajdą się w
747-28
Oworzec Północny
„Centralu" dopiero w III i IV kwartale.
Informacja telefoniczna
Il
- Pamiętam 1ak przed kilkoma lat11 za polskłe lciereczkt otrz11mal
Komenda Wojewódzka MO
pan znakomite tvloskie wyroby z Mediolanu. Co teraz będziecie pro677-22. m-22
~53·11
Pogotowie ciepłownicze
ponować lwntrahentom. a co od nich brać?
2~3 - 11
Pogotowie drogowe!
- łeśli chodzi o nasze pragnlt>nia, to pragniemy otrzyma!! to, cze„Polmozbyt''
109·32
?O oiiczu?'amy brak na rynku. Od Węgrów np. będę chciał dostać
Pogotowie energetyczne:
Ja~ !1ajw1ęcej proszku do prania Skłonny Jestem dać im za to naszą
Rejon Lódt Północ 334·31, . 609 ·32
posc1~lówkę ale tylko i wyłącznie za proszek! Ponadto chętnie
Rejon Lódi Południe
~34-28
kupuJą oni nasze buraczki w occie I ogórki. Dostanę za to szybkoRejon Pabianice
37-10
wary, przetwory z papryki, kompoty z owoców Południowych. JedRejon Zgierz
15-3ł·ł2
n~k podobni~ jak u nas, i na Węgrzech ceny żywności skoczyły w
Rejon ośwletlenJa ulic
8~1 - 15
Pogotowie gazowe
395.35
g~rę, .co moz.e nam uniemożliwić niektóre transakcje. Z NRD koPogotowie MO
97
me~zme. musimy dostać tak poszukiwane u nas obuwie dziecięce
Pogotowie Ratunkowe
99
i firanki. Chcemy za to dac! m. in. wyroby z wikllny Od Bułgarów
Pomoc
drogowa
PZMot.
spodziewamy się przetworów warzywno-owocowych 1· wina.
&2-li-10.
786-27
- I znowu bierze pan sobte na glowę koleJn11 klopot. Znowu tluStrat Po:tarna
18. ~61-11
my ludzi od rana do wieczora, znowu rozmaite pretensje. Nie lepiej
TELEFON ZAUFANIA
337 37
rnbić tak. iak to widać w niektóTuch sklepach - od czasu do czasu
czynny w godz. 15-7 rano. w
liostawa. , szybka sprzedaż towaru, a potem blo(]t spokój?„.
dni wolne od pracy całą dobę .
Ola kobiet z clą:tą problemową
W „Centralu" n-ie może być spokoju, to jest dom handlowy!
I sprawy rodzinne
7ł0·33
Robię wszystko, żeby ściągnąć tu jak najwięcej klientów.
Tylko
czynny
w godz iZ-22 tylko w
dlat~go u m.nie za~sze przed stoiskiem monopolowym jest ogromna
dni
powszedni"'
.
k~leJka, ffeldyz do kazdej butelki wódki sprzedaję jeszcze dwie butelki
TEATRY
wma kraJowego. A przecież mógłbym je dac! do któregoś z k-i osków
na zapleczu i po paru godzinach problem byłby „z głowy''· Dla tego
samego powodu , wprowadziłem sprzedaż wiązaną proszku do prania
I mydła gospodarczego. Do każdego pudełka proszku dokładałem po
wszednlego dnia"
kostce mydla bez kartki. Miały to mydło i Inne sklepy; sprzedawały
MALA SALA - nieczynna
je w kilkadziesiąt minut 1 po kłopocie. Moglem zrobić tak samo.
JARACZA - godz 18.30
.,Jak
wam s!e pnrloba"
a.le chodzi tu przecież o przyciągnięcie klientów. Chciałbym żeby
7.15 - godz. 19.15 „Mteszkanle z
~1ę od „CeI?t~alu" nie odzwyczaili. Jeśli nas nie opuszczą dzisiaj, gdy
widokiem na rzekę"
Jest tak c1ęzko. będą przychodzić .i w przyszłości, gdy doczekamy
~ POWSZECHNY
- . godz. 18.30_
się prawdziwego rynku konsu?l)enta.
„szeryf Brandy"
·
- Dziękujemy za rozmowę.
MUZYCZNY - godz. 18.30 „Wlk·
M. STOLARSKI
torla I jej huzar"
ARLEKIN - godz. 17.30 „Czerwonv Kapturek", „Kopciuszek"
PINOKIO - godz. 17.30 „Niespodzianki z Wyspy Chrupankl"
TUWIMA - godz. 12 „Goście Hotelu du Parc"
MUZEA
HISTORII
RUCHU
R~OLU(Gdańska
il)
CYJNEGO
godz. 11-17
ARCHEOLOGICZNE I ETNOGRAFICZNE (pl. Wolności 14) godz. 11-18
UŁ
BIOLOGII EWOLUCYJNEJ
(pa.rk Sienkiewicza) godz.
10-18
WŁOKIENNICTWA
(Piotrkowska 282) - n : ~czynne
MIASTA ŁODZI (Og.-odowa lS) godz. 11-15
SZTUKI (Więckowskiego 36)
godz. 9- 17
POLSKIEJ WOJSKOWEJ SŁUŻBY
ZDROWIA (Zeldgowbkiego '1) godz. lS-18
MIASTA ZGIERZA (Zg!.erz, Dą
browskiego 21) - godz. 10-15

lat li godL •• 11, 11, 11, 1f, 11.
STUDIO - „Dzieci wśród plratow" jap. b.o., godz. lli; „.Niezamętna kobieta" USA od lat
18, godz. 16.30, li
S'l'llLUW\' - 1' ..1omen kobieta:
„Trzy kobiety" USA od lat 18,
godz. 14.45;
Wieczór premier:
„Saszka" radz. od lat 15 godz.
17; „Rdza" pol. od lat 15 &odz.
19
DKM - .,Orkiestra Klubu Samotnych Serc alert. Peppera"
USA, od lat 15 godz. 17, 19
OKA - „Ciemne słońce" czeski,
od lat 15 godz. 8.30, 11, 13.30,
18, 18.30
GDYNIA - Kino non-stop cd
godz. 10-21
„Kobra" jap.
Od lat 18
HALKA - seans zamknięty
godz. 14; „Bitwa o Midway" USA od lat 12 godz. 16, 18.15
Ml.ODA GWARDIA - .,Bez miłości" poi. od lat 18, godz. 10,
12 ił, 18 18
MUŻA - „Potop cz. I" pol.' b.o.
godz. 111.30, l8.1S
1 MAJA - „Coma" USA od lat
15, godz. 15, 17. 19
POK.OJ
„Ostatnia ucieczka"
radz. od lat 11 godz.
14.30;
„Dzieje grzechu" pol od lat 18
godz. 16.30, 19
ROMA - .,Zabójstwo chińskiego
maklera" USA od lat 18, godz.
10, 12.30, lS. l'f.30
STOKI - „Pan Wołodyjowski"
pol b.o. godz. 15.30 „Panie proszą" bułg
od lat 15 godz. 18.30
SWIT - „Wielka majówka" pol.
od lat IS godz. lS, 17, 19
TATRY - „zwierciadło Wielkiego Magusa'' NRD ·b.o. gOdz. 15;
,„Ostatni raz" USA od lat 11 godz 16.30, 18.15
ENERGETYK - nieczynne

dłowym biegiem „białej
wają społeczne komlteiy

rzeki" czudostawców
oraz komisje kontrolne · z ramienia
zarządu WZSMlecz,
W ub. roku natrafiono jednak na
przypadki fałszowania dokumentacji
punktach skupu. Było też klika
zdarzeń nieuczciwości
wśród ajen·
tów sprzedających mleko ·1 przetwory mleczne Zwolniono dyscyplinarnie 13 pracowników punktów skupu
31 wozaków. 3 Instruktorów 1... :i
członków Zarządu
Spółdzelnl. Stosowano tet upomnienia 1 nagany .
w

Do

Spały

na święta
,,
1•
poznieJ

..

Czy wynika z tego, lt spekulanci ·
raczej od zbijania nielegalnych zysków „na mleku"? Czy wystarczy w tej sytuacji tylko czuwaBi1;1ro Skierowań FwP oferuje
nie nad dobrą jakością produkcji,
świąteczne w
stosowaniem odpowiednich norm w 7-dniowe wczasy
zakresie przetwórstwa I pakowania Spale (~ cenie od 3300 do 2150 zł).
wyrobów mleczarskich oraz takle E~e7yc1 k.~r~ystają z przysługują
dzlałanl~ . aby mleko w drodze do
ce1 im zmzk1 (koszt takiego skieklienta nie trac!lo na wartości?
rowania 550 zł) Pragnący spędzić
I
OkaEuje sle bowiem, te tak do- w Spale dłuższv urloo mogą iuż
bra sytuacja w łódzkim mleczar· ~ykuoywać skierowania Cna kwiestwle występuje dopiero od kilku cień) na wczasy 14-dnlowe.
miesięcy .
W ubiegłYm roku, jak
poinformował nas przed~tawlclel KW
MO w Łodzi , toczyło się at 14
spra w karnych dotyczących niegospoda rnoścl I pr7.estępstw gospodarczych w tej branty spotywczej .
Dziś w godz. 15-16 Interesantów
Chodziło o niebagatelną
sumę
po·
przyjmować
będą
członkowie
prenad I mln d Toczyło się m.ln. po- zydiów
rad narodowych.
stępowanie
w sprawie kradzlety
W
Urzędzie
Mla~ta
tul.
Piotrkowblisko t .5 tony cukru oraz sprzedaty
ska 104) dyżur pełnić będzie czlo~e~1.Prezydlum RN - Jerzy Racbestronią

Dyżury

Od li lat uczen.n~ce I uczniowłe
pabianickich szkół oonad1>odstawo·
wycb malą możl i wość
zdobvcia
prawa tazdv na kursach organizowanych oorOCU1le przez Ośrodek
Szkolenia Zawodowego Kierowców
L igi Obrony Kraju W ten sp<>sób
zdobvtvm prawem Jazdy dysponu·
le iuż Poriad tysiąc dziewcząt I
chłopców. W ro.lru bieżącym LOK-

poza reglamentacją . w pierw
wszej z wymienionych spraw ujawniono, że skradziony cukier sprzedany został nielegalnym producentom alkoholu.
(Sk)
masła

W siedzibach

rodnych

urzędów

d~urować będą :

dz!elntcowych

• Bałuty - członek Prez. DRN
Eugeniusz .lohanowtcz
'
• Górna - członek Prez. DRN,
Henryk Gatas,
11!1 Polesie - przewodniczący DRN,
owskie lrursv akoftczyć ma 240 Wiesław
Jótwlak,
.
osób.
li Sródmleście - zast. przew. DRN
Jak nas ooinformował kierownik Stanisław Niedzielski,
'
pabianick iego OSZK SŁAWOMIR
• Widzew - zast. przew. DRN,
Irena
WoJclPchowska.
BARTOSZEK w tym roku szkol- .
Ponadto w siedzibie t.K FJN (ul.
n.v m sa ieszcze możliwości zorgaPiotrkowska 104) w godz 1s- t'f
nizowania kursów. Cl. którzy Po- l'nteresantów
przyjmować
będzie
myślnie zdadzą egzamin. otrzvma,fa
członek
Komisji Pomocy Społecz
prawa jazdy l>l'Zed wakacjami.
nej RN m. Łodzi - radna Zenona
W. NOW. Pasikowska.
(In)

