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DZIENNIK: 
P.OPULIRIY 

Z.JAZD DELEGATÓW SDP 

po skiego dziennikarstwa 
24 bm. za kończyły się w Warszawie dwu dniowe obrady X Zjazdu 

Delegatów Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. W ijeździe, któ
ry na tle dotychczasowego dorobku i postanowień Il Krajowej 
Konferencji PZPR pkreślił nowe, od1>0wiedzialne powinności 
polskiego dziennikarstwa, uczestniczyło t>onad 340 delegatów, 
reprezentujących blisko 7-tysięozna rzesze członków i kandy
datów SDP. 

Obrady tee:o najwyższe.go dzien· 
nikarskiego forum raz jeszcze Pod
kreśliły znaczacv wkład środowis
ka dziennikarskiego w realizacje 
politvki partU. w rozwój sPQłeczno 
gospodarczy -socialistvcz.ne.i Polski. 

Nowe kierunki i formy oddzia
ł:vwa.nia prasv. radia i telewizii. 
służące kształtowan~u .aktywnych .. 
ideowych oostaw ludzi pracy. ca
łego społeczeństwa .. umac.niai.niu ied
ności morailno-oolityczne.i na.rodu 
sformułowa!lle zostałv w przyjętej 
na X ZieźdQJ,fe SDP uchwale. 

nie w przYietei uchwale. Stwier· 
dza sie w niei. że dziennikaTU 
polscy iasno wid!Zą swoje zadania 
i są ttotowi wnieść twórczy, aktyw
ny wkład w d~ieło dalszego roz
woju kraju, Uchwała oodkreśla oo-

I 

trzebę dalszeao wzrostu akt.vwno
ści stowarzvszenia w redakcjach, 
umocnienia oddziałów SDP. oży
wienia klubów twórczych, two
rzenia w niektórvcb GŚ!'odkach ora
SOWYch kół terenowYeh SDP. 
Władze stowarzvszenia ·zobowiąza
ne zostałv do dalszego ro11.woju 
współ:J:>racy 7. ori?a•nizacjami dzien
nikarsk.i.mi innYeb k.rajów. zwła 
szcza sodalistvc:z.nych. do szersze 
ito udziału w aikc.iach międ1Zynaro· 
dowej solidarności dziennika.rskiei 
Ważne mieisce w uchwale zajmu-

(Dalszy ciąg na •tr. 8) 

• • 

Bolesław Koperski I sekretarzem Kl PZPR 
Z udziałem 386 delegat6w I zaproszonych 

gości obradowało wczoraj XX Wojewódzko Kon· 
ferencja Sprawozdawczo-Wyborcza w Łodzi, 
która zakończyła trwającą od kllku miesięcy 
kampanię w łódzkiej organizacji partyjnej, 
podsumowała dorobek województwa i wytyczy· 
la zadania na nową kadencję. 

Otwierając obrady członek KC PZPR, I se· 
kretarz KŁ PZPR - Bolesław Koperski powitał 
delegatów i zaproszonych gości, a wśród nich: 
członka Biura Politycznego, sekretarza KC PZPR 
- Edwarda 'Babiucha, członka KC PZPR, kierow· 
nika Kancelarii Sekretariatu KC - Jerzego Wasz· 
czuka, członka KC PZPR, ministra administracji, 
gospodarki terenowej i ochrony środowiska -
Marię Milczarek, zastępcę członka KC PZPR, 
ministra handlu wewnętrznego i usług - Adama 
Kowalika, kierownika Wydlialu Kultury KC PZPR 
- Bogdana Gawrońskiego, wiceministra przemy· 
siu lekkiego - Władysława Jabłońskiego oraz 
przedstawicieli stronnictw politycznych, prezesa 
WK ZSL - Felicjannę Lesińską, prezesa ŁK SD 
- Zbigniewa Polita, przewodniczącego WK FJN 
- Mieczysława Serwińskiego, a także zasłużo-
nych działaczy ruchu robotniczego I działaczy 
polityczno-gospodarczych. 

Ponadto w prezydium Konferencji zasiedli: 
Genowefa Adamczewska - sekretarz KŁ PZPR, 
Jerzy Bońciak - gen. brygady, rektor WAM, 
Tadeusz Ciechowicz - sekretarz KŁ PZPR, Miro
sław Czesny - członek Egzekutywy Kl, przewod· 
niczący RŁ FSZMP, Zbigniew Faliński - sekretarz 
Kl PZPR, Jerzy Grabowski - członek Egzekutywy 

Kt, nauczyclel akademicki w Pt, Bolesław Ko
perski - członek KC PZPR, I sekretarz Kl PZPR, 
przewodniczący Rady Narodowej m. lodzi, Kazi
mierz Kraupe - członek Egzekutywy KŁ, komen
dant Komendy Wojewódzkiej MO w Łodzi, Lech 
Krowiranda - członek Egzekutywy Kl, wicepre
zydent m. Łodzi, Klemens Kwiatkowski - sekre· 
tarz KŁ PZPR, Tadeusz Lewandowski - I sekretarz 
KD PZPR Łódź-Sródmieście, Jerzy Lorens - czło
nek Egzekutywy KŁ, prezydent m. Łodzi, Józef 
Miksa - rolnik, prezes RSP we Wróblewie, Zdzi
sław Milczarek - członek Egzekutywy KŁ, robot
nik w PCz. „Arelan", Anna Mroczkowska - czło
nek Egzekutywy Kl, przewodnicząca ŁRZZ, Józef 
Niewiadomski - członek Egzekutywy KŁ, wicepre
zydent m. Łodzi, Jan Pakula - członek Egzeku
tywy KŁ, redaktor naczelny „Głosu Robotnicze· 
go", Krystyna Piękniewska - członek Egzekutywy 
KŁ, robotnica w ZPB „Borutą" w Zgierzu, Urszu
la Płażewska - członek KC PZPR, członek Egze
kutywy KŁ PZPR, robotnica w ZPP „Feniks", 
Tadeusz Podwysocki - członek Egzekutywy KŁ, 
kurator oświaty i wychowania, Ludwik Spruch -
działoc11 ruchu robotniczego, Budowniczy Polski 
ludowej, Genowefa Stefańska - członek Egzeku· 
tywy KŁ, przewodnicząca WKKP w Łodzi, Janina 
Szydlecka - członek KC PZPR, I sekretarz KZ 
w ZTK „Teofilów", Stanisława świderska - czło
nek Egzekutywy KŁ. Budowniczy Polski Ludowej, 
robotnica w WZPB im. 1 Maja. 

Obradom Konferencji przewodniczyli: I sekre· 
ton: KO PZPR - Sródmieście - Tadeusz Lewan
dowski i posłanka no Sejm PRL, robotnica 
w WZPB im. 1 Maja Stanisława świderska. 

Widok sali obrad 
Fot.: A. Wach 

Referat wprowadzaiacy do dys-
kusji WYl!łośił I sekretarz KŁ 

I PZPR - Bolesław Koverski (om6· 
wienie zamieszczamy na str. 4) 
Nastepnie spraiwozdanie z działal
ności Łódzkiei Komisji Rewi.zyj.nej 
złożył jej przewod!niczacv Edmund 
Bugajski, a sorawozdanie Komisji 
Mandatowei przedstawił przewod-

niczący ~i komisji - Krzysztof I organizac.ia SD wniesie akt.y•W!llY 
Żebrowski, u?ział w r~alizację orogramu, ia-

Nastel)nie roz.ooozęła sie dysku- k1 uchwali Łódzka Konferencja 
sja, kitórei omówienie publikujemy PartYina. . 
na str. 2. Wszechstronna. debata Do prezydium :Konferencji wpły· 
objęła na.iwazmeJsze problemy nęły liczne teleitramv z pozdrowie
zwia.zane z dalszvm rozwojem wo- niami i żvczeniami owocnvcb ob„ 
,iewództwa. Szcze!l'ółowo omówiono rad. m.in. od kierownictw KW 
elementy warunkujące jakościowv PZPR w Sieradzu i Skierniewl
i ilościowv wzrost t>oslfukiwanej na cach. 

W Piatek kontynuowano dy.siku
sje nad najistotniejs:tymi problema
mi nmtującvmi środowisko dzien
nikarskie, nad doświadcz~{Ulli ze
spał6w redatkcvinych. ' d()f(>bkiem 
stowarzyszenia. nad tym, co decy
dować bedzie w m-zvszłości o ja
kości i efektvwności pracy dzien
nikarzy nrasv. radia j telewizji. 

województwa sieradzkiego 

rynku produkc.ii. ·Wskazano na Pod adresem orezydium konfe
trudności zwia!Zane z niedostatecz- reJlcji naolvmeło wiele meldw1· 
nym jeszcze czesto ooziomem 0 rga- ków i. zobowiazań Produkcyj.nych 
ni:i:acji pracv. dYSCYPli•ny i .e:ospo- od zało.e: łódzkich zakładów prze
darności. ro.in. na ogromne rezer· mysłowych. Ich efekt, to oonad 
wy (•np. każdego dnia nie prz.y- 40,5 mln zł dodatkowej produkcji 
stepuje do "Oracy w zakładach na- Przez·naczonei na rynek. Na.jwiek
szego woiewód.:z.twa ok. 44 tys. s;:ą oozvcia w tvm rachunku iei;t 
osób). Przedstawiaino poz:vtvwne 400 tvs. sztuk wya-obów dodatko
rezu.itaty wt>łvwu organizacji par- wo WYProdukowanych "Orzez zało.!ie 
tyjnycb na ooziom prooukcji i ZPDz. „Lido". 
sPOłe=ei aktywności załóg. Wiele zobowiązań, lak np. Za.~ła-

1 W: trakcie dvs~u;Sii gło.s za~rali du Uszezelnień i Wvrobów Azbe· 

I tak:-e przedstawiciele stronnictw stowvcb „Polonit". dotyczy oszczę
polltyCZ!nvch. Prezes WK ZSL - dności surowców. co także u.możli-

1 Felicjanna Lesińska - wysoko o- wia dodatkowa orodukcie ooszuiki· 
cenia.iac poziom aktywności ooli- wanvch wvrobów. 

Kompleks zae:adnień porusz.o· 
:iycb w dyskusii na zjeździe dele
gatów SDP. zełoszone wnioski, oo
srulatv i Prooozvcje . konkretnyeh 
inicjatyw znalazłv odz.wierciedle-

Prof. dr J. Stanovnik 
I • I z1ozy1 wizytę 

P. Jaroszew1i:czowi 
Prezes Radv Ministrów PRL. 

Piotr Jaroszewicz przyjął d.nia i4 
luteJ!o br. orzebvwaiaceto w 
Polsce z wizvta oficialna sekreta
rza wvkonaw<:zeito Europejskiej 
Komisii Gosoodarczei ONZ, orof 
dr. Ja.neza Stainovnika. 

W trakcie wizvty omówiOlllo re· 
alizacie ekonomicznvcb postano
wień Aktu Końcoweeo KBWE w 
ramach EKG. ZP szczególna uwa· 
ga orzedvskutowano orzygotowa
nia do zbliżaiacei sie XXXIII Se· 
si i EKG !Genewa. lt-27 kwietnid 
br.) Na st.'Sii tei centralnym za
gadnieniem bedzie bez wątpienia 
radzieckfl in1ciatvwa zwołania eur•>
pejskich kon.e:r~ów lub konferen
cji w sprawach ochrony środowis· ' 
ka, energetv.ki i transoortu. 

Dzis obraduje II Wojewódzka Konfe. 
rencja Sprawozdawczo-Wyborcza PZPR 
w Sieradzu. ' Artykuły o rozwoju woje
wództwa publikujemy na str. 3. 

Zdjęcie z lewej: Nowe bloki osiedla 
„Jaworowe". 

Zdjęcie z prawej: „Sira" - symbol 
przemysłowego Sieradza, a także znak 
firmowy producenta cenionego w kra
ju i za granicą. 

Foto: A. Wach 

tycznej soołeczeństwa iako rezultat 
pracy łódzkiei organizacii partyj
nej, podkreśliła. że ZSL ściśle 
wsoółoracować będzie z łódzka 
organizacia partyj.na w realizaci • 
celów nakreśilonvch przed naro
dem orzez kierownictwo PZPR. 

PrzewodniczacY ŁK 5D - Zbi~
niew Polit. zaoewnił. że łódzka 

ZPR 

Bolesław Koperski 
Genowefa Adamczewska 
Barbara Błażejewska 
Tadeusz Czechowicz 
Mirosław Czesny 
Zbigniew Faliński 
Jerzy Grabowski 
Kazimierz Kraupe 
Klemens Kwiatkowski 
Jerzy Lorens 
Andrzej Łukaszewicz 
Józef Miksa 
Anna Mroczkowska 
Józef Niewiadomski 
Jadwiga Nowakowska 
Jan Pakuła 
Genowefa Stefańska 

Załoe:a Kombinatu Budownictwa 
KomunaLnee:o zobowiazała sie w 
znacznym stooniu orzysoieszyć re· 
al izacje szeref!U niezmiernie waż
nrch dla miasfa obiektów. N~leży 
do nieb nro. oawilon .,S" w Sz'Pi
talu im. Biee:ańskiego, pawifon 

(Dalszy ciąg na str. 6) 

Stanisława $widerska 
Henryk Zapisek 

ZP 
Bolesław Koperski 
- I sekretarz KŁ PZPR 
Genowefa Adamczewska 
Tadeusz Czechowicz 
Zbigniew Faliński 
Klemens Kwiatkowski 

Genowefa Stefańska 

ŁK 
Edmund Bugajski 



WVstapienie E. Babiucha 
Ed-rd Babiuch wył!Oko ocenił pnebieir konferencJI., Jej ro

bom.y, konkr8'uy charakter. Mówca stwierdził. ie dokonany 
na Konferencji bilans dorobku ostatniej kadencji daje podsta
wo do pełnej satysfakcji. 
Były to dla Łodzi Ja.ta ba.rdzo owocne. Widać to zarówno na 

ulicach ~asa, jak i w sa.kładaeh łH'HmYsłowYch rerionu. 
SZCZflrólwe cenne w dorobku produkcyjnym Jest to że 
ogromne środki, Ja.kie przeznaczyło pańsiwo na modernl~ację 
przemysłu lekkieco, &o,stały ~rse, po &otlJ>Odarsku wykony
sta.ne. I lll _Jut. tego widoozne resultaty. wzruta produkcja 
przemysłu lodzk1ego, systematycznie rośnie w niej ud2'1iM wyro
bów rynkowych I eksportowych. 

O wła&aiwej realizacji ))Olityilti pa.rUI łwiadey;y równie! dyna
micmy rozwój budownictwa mieszk>aniowlllto, które także w 
następnych latach będzie znaJdowało 8'ie w centrum uwagi 
władz pa.rtyjnych I Państwowyeh. 

N a dorobek ten - stwierdz.ił 1elaetarm KC - składa się 
praca całej łódzkiej klasy robotniczej, . a biorąc pod uwagę 
strukturę zatrudnienia w gospod&ree łód2.kiej, jest w nim 
ogromny wkład kobiet. W dyskusji na konferencjj wiele miej
IOa poświęcono sprawom dalssej poprawy działalności ha.ndlu, 
usług i komunikacji, co jest szczególnie wune właśnie dla 
tej wielkiej rzeszy kobiet pr.aouj~ych, które musza }l.a.rmcmij· 
nie łączyć obowiąz.ki zawodQWe s domowymi i rodzinnymi. 

Stai. troska o rodzinę, kobietę i jej warunki tycia majduJe 
•ię w centrum uwagi Komitetu CentralneKo PZPR i jest jed
nym • podstawowych ka.n.onów nas'llej polityki. 
Nawil\ZUjąc do zadań wynikających • n Krajowej Konferen

cji PZPR mówca podkreślił, ie w obeonycb wa.runkach si;ra· 
wa efektywności gospodarowania nabiera Jeszcze większej ws
&'i l rang-i. Utnyma.nie s~rategU romwo.fowej kraju wymag-a po
prawy na&ego bila·nsu handlóWego. Nieurodzaj apowodował 
kooieozność znaoznego importu zbói i pasz dla zapewnienia 
~woju hodowli. Importuje się wiele .sarowców, nie-gbędne Jest 
Jednak maksymalnie oszczędne 1tOSJ>Od·arowanie nimi, 

Jest to Jedno z walnych P4lań dla Łodzi. bowiem domlnu
Jlłey tu przemysł lekki jest •!CHftÓlnle JD6teriałochłonny. Spra
Wlł czołową dla załóg, dla racjonalizatorów. kadry technicz
nej powinna być troska o to, by • tej ll&llllej ilości surowca 
uzyskać więk•a IJość lepsgych towarów. Przebiel' ostatn.lcll 
KSB wyka~ ie w tej tW!edzinie można wiele Jeszcze 
ostągnl\Ć. 

Mówca WskuaJ następnie na Adanła rolnictwa w wielkich 
aflomeradach mieJskich. W dl\żeniu do zwiekszenia produkcji 
wa<rzyw, mleka i innych artykułów SJJOZYWCZych w zapleczu 
rolniczym wielk.ich ośrodków miejskich 110winny bard11tej 
aktywnie uozestnimyć również &akłady pracy, Własne gospo
da.rstwa duzyoh fabryk stać llę mon dodatkowym źródłem za
opatrzenia stołówek i rynku. 

Przypominajl\c, h cechą działalności naneJ partii było I jest 
rozwiązywa.nie trudności pojawiajĄcych sle w toku Pl'llYSllieszo· 
nego rozwoju kraju, sekretarz KC podkreślił konieczność dal· 
szego rozwijania ofensywnych działa.6 WSZYStkloh ogniw J>M
tyjnych, ich aktywu, wszystkich członków J)&rtil. Zaa.kcento· 
wał przy tym rosnąca wagę indywidualnych rozmów na tema
ty rezerw i efektywności gospodarowa.nia z ludźmi zajmujący
mi różne stainowiska w resortach i branżach. 

Konferencja - powiedział na zr.kończenle - wytyczyła do
bry program dzla.lania. Mając dobry aktyw i ofiarnll klasę ro
botniczą.. łód11ka organlącja partyjna ma wszelkie dane ku 
temu, by w nowej kadencji dokonać następnego dużero kroku 
naprzód. 

W ostatnich wyborach do rad narodow:vch 1połeczeńst.wo clało 
partii pełny mandat zaufa.nia - oświadczył sekret>arz KC. -
Wykon:ystajmy należycie to zaufa.nie • poźyikiem dla partii 
l ojczyzny. 

Z prac Rady Ministrów 
Jak mtormuje rzecm1k prasowy 

rządu - 24 bm. odbyło się posie
dzenie Rady Ministrów. Dokonano 
oceny rezultatów społeczno-ekonomi
cmych osiągniętych w im r. oraz 
omówiono wynikające z niej wnio
ski dla działalności gospodarczej 
związanej z reallza~Ją zadan tegoro
cznych. Kierując rię ustaleniami 
Biura Politycznego KC PZPR, rozpa
trzono przedsięwzięcia jakie powinny 
podjąć resorty, aby zapewnić odpo
wiednie warunki do dobrego wyko
nywania postanowień li Krajowej 
Konferencji Pa~tyjnej i planu na 
1978 r. Podkreślono duże znaczenie 
pierwszego kwartału, którego wyni
ki - jak uczą wieloletnie doświad
czenia - mają zasadniczy wpływ na 
całoroczny bilans pracy. 

Na posiedzeniu przeanalizowano sy
tuację jaka ukształtowała się w sty
cmiu l w początkach lutego w r6:t
nych dziedzinach gospodarki, a m. 
In. w energety•e I transporcie. Nadal 
zachodzi potrzeba racjonalizacji za
trudnienia I wzmacniania dyscypliny 
finansowej, Problemem, który bę
dzie decydować o prawtdłowej reali
zacji tegorocznych zadań jest oszczę
dne gospodarowanie energią, surow
cami I materiałami. Postęp uzyski
wany w tej dziedzinie będzie - jak 
podkreślono - ważnym miernikiem 
oceny kolektywów pracowniczych w 
kddym zakładzie, a takte 1praw
dzianem ich umiejętności i gospodar
skiego podejścia do węzłowych 
spraw ekonomlld kraju, 
Wszędzie, zwłaszcza zaA w chta

łalnoścl związanej z rynkiem wew
nętrznym i eksportem, konieczne Jett 
skrupulatne przestrzeganie ustalo-
nych terminów dostaw. Nalety 
usprawniać obieg informacji o wy
konywaniu planów, o kształtowaniu 
się struktury prO<iukcjl oraz realiza
cji pr.zez zakłady zadań asortymen
towych. 

Rada Mlnlstr6w ustalając zadania 
na najbliższy okres stwierdziła, że 
osią działań we wszystkich dziedd
nach gospodarki musi być w tym 
roku wzmożona troska o jakość pro
dukcji i efektywność gospodarowa-

DZIER 
NIESIE 

W 56 dniu roku słońce wze
szło o godz. 6.32, zajdzie zaś o 
godz. 17 .08. 

Imieniny obchodzą 
DZIS: 

Cezary, Wiktor 

JUTRO: 

Aieksandeł', Mirosław 

Dyżurny synoptyk 
w dniu dzisiejszym dla ł.odd 
przewiduje następującą pogodę: 

nia, o racjonalne spofytkowanle ato
jących do dyspozycji łrodk6w fi
nansowych i materiałowych. Proble
my te będą przedmiotem systematy
cznej kontroli ze strony rządu i je
go ogniw centralnych. 

Tak samo traktowane będll zaga
dnienia dotyczące przygotowań rol
nictwa do kampanU wiosennej, na
leżytego wykorzYl!'tywanla ziemi oraz 
zaopa trzenla wsi w ~rO<lki produk
cji. Mając to na względzie rząd po
wziął w ostatnim czasie decyzję o 
przeprowadzeniu w najbliższych ty
godniach na obszarze całego kraju 
akcji kontrolnej, która obejmie te 
właśnie zagadnienia, tak wa:tne z 
pUDktu widzenia intensyfikacji pro
dukcji rolnej. 

Sprzeciw 
Indii 
Część małp, Importowanych przez 

USA, z Indii, oficjalnie dla Instytu
tów medycznych, trafiała w rzeczy
wistości na amerykańskie poligony 
atomowe, gdzie wypróbowywano 
broń neutronową. 

Jak podaje dethijslń tygodnik 
„Organtser", annla amerykańska 
użyła 13'79 rewsów sprowadzonych z 
Indll, aby ustaMć Jak na Istoty ty
we działa bomlba neutronowa. Zwie
rzęta poddawan<> działaniu radiacji 
od 2 do 10 razy silniejszej od dawki 
\JJZ,naneJ za śmiertelną dla człowieka, 
a potem zaprzęgano do kieratu i 
badano, jak szybko słabną przy pra
cy i kiedy giną. 

Indie, które latem ub. roku wy
powiedziały się przeciwko produkcji 
broni neutronowej, wprowadziły t;'Or,\ 
koniec ub. roku catkowity zakaz 
eksportu małp. W 1977 Indie ekspOT
towały 20 tysięcy małp, z czego 12 
tysięcy sprzedano do USA. 

zachmurzenie małe lub umiar
kowane. możliwe okresowe opa
dy deszC"zu. Temperatura. od O 
do +6 st. c. Wis.try słabe I 
umia.rkowa.ne. południiowo

wschodnie i południowe. 

Ciśnienie Ił i:-odz. 19 wynosiło 
988,2 hPa, czyli 741,2 mm. 

Wainieisze rocznice 
1958 - Uchwała Sejmu o 

obchodach Tysil\Clecia Państwa 

Polskie.ro 

1951 - Pierwsza sesja 
towej Rady Pokoju. 

T a·ko sobie myśl 

Swia· 

Po s1>090bie w jaki człowiek 
spełnia swe obowi~ki, p~naje 
się jego wHtość. 
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01nówienie dyskusji 
JOZEF KOWALSKI 

I sekretarz KD PZPR 
Łódź-Bałuty 

ltość mi.ejee w pne:Bidcodcll i tl.ob
kaoh ecu :rbyit malo, w stosunku 
d.o potrzieb, pl&cówek handlowych 
i usl1.Ji1owydi w :iowvch o.siedlach. 

STANISŁAW KUSZEWSKI 
rektor PWSFTviT 

oma.wł~"° problem ,ia.k*'o- GENOWEFA PAWLIK 
~el'o 1 llo&cioweso rcn;wo- I sekretarz KM PZPR 

czen!Ju dla ~odzeni.a programu 
roa:woju rolnictwa i przemysłu spo
żywczego, Równie istotnym ele
mentem jest 'POZiom wiedzy facho
wej i kwalifikacje rolników. Wy
korzystując makisyma.Lnie wszygtiltie 
te mOliJJ.iwoścl. z pewnością uda się 
zrealiinwać założony rui rok bie
żący w:zrost produkcji roln~ o 13,8 
procent. Rolnictwo lód:zlkie, choć 
niewielkie w porównaniu z iJnllymi 
województwami. 7'da.ie sobie spra
wę z faktu. że POtZlom jego . liczy 
się w generalnym rachunku 'WY
ŻyWienia narodu. 

WszechsłronneJ popra~ wuun• 
k6w tycia I pracy społeczeństwa. 
nasze&'o wojewódzłwa - stwierdził 
mówea - nie odpowiada wzrost 
konsumpcji dóbr kulturalnych. Jest 
to zjawisko, które wyma.gae będzie 
w następnych la.ta.eh działań zakro
jonych zna.czute szerzej niż dotych
czas. Lódzki ośrodek kulturalny szcizy 
Ci się bowiem za.służenie wysok" 
ra.ng" w skali kraju. Realizując 
.zal~m w praktyce socJaJlstyczny 
model konsumpcyjny, należy w Je
go rn.ma.ch znaleźć miejsce właści
we dla kultury. W warunkach ro
botniczej ~zi. szczyc~ej się po
waźnym wzrostem zainteresowania 
teatrem. muzy~ I sztukami pia.sty
cznymi, tworzenie bazy dla lódz
kie.f kultury przebiega jeSZC7le zbyt 
wolno. 

JU bałuckiej organizacji par- , 
tl•Jnej, mówca sk:oncen~al w Zgierzu 
się na pol.rzebie doskonaleni.a I 
stylu i metod par.tyjnego działa.ni.a. prudstawUa. l'Olę l ma.czenie 
E1ektem dobrej pracy ideowo-wy- zgiel'skieh u.kładów pracy w zao
cl_lowawczej Jest liczba kandyda.- I patrzeniu przemysltl, zwlancza za
tow rekomendo:wa.nych w M:eregi •

1 

kładów pnemysłu leltkiego, Na.leży 
pairtyjne prrea; orga.niza.cję ZSMP. do nieh ZPB "Bonita." l „TrMIB· 

. W dalszym dziaJa.niu szczególnie . porlech". Opracowano program 
wiele uwagi poświęcić nałe:l:y roll I rozbudOWIV l modernizacji „Boru
i udaniom grup partyjnych - i ty", dzięki czemu zakład ten bę
podstawowemu miernikowi J11.1ko6- ; dsie mógł &W'ięki9zyć produkcję, 
ci partyjnego działa.ni&. pnyczyni&Jl\łl się do smniejszenia 

BARBARA BŁACHOWSKA 
prezes Sądu Ubezpieczeń 

Społecznych 
Szeroko i efektywnie prowa.dzo- importu barwników dla potrzeb 

na. praca. partyjna wa.runkuJe efek- kraJoweiro przemy.siu. Coru wię
ły uzyskiwane w d11ledzinie sos- ceJ urzą,dzeń W:ansportowych do
poda.rczej. Na pl&n płerwszv wy- 1 starcza równlei dla włóknia.rzy 
suwa. się tutaj kwe!łia Jeoszego 

1

. „Transportech", Jednakte jeszcze 
wy.korLystywama. posiadanego po- nie wszystkie ,ieco moce Droduk
tencJału. Warunki dzielnicy bałuc- cyjne n w pełni wykon;ystane. 
klej 1ą, tu ~ególnie korzystne, • 
bowiem większość układów prze· I Mowi!lc • oeluni~b Zl'lena, 
myslowych, to obiekty nowoczes- G.. Paw~ .podkreśliła, te nowy po
ne, da.Jące mOIŻliwość doskonalenia I dz1a.I administracyjny lłwor11ył lep
sfJntktury produkcji, Jej jalrości I s~e w.amoki rozwoju mla.st-satc;ll
i nowoczesru>ści. Efektem tego mo-1 tow. Trzeba Jednak będzie włozyć 
że być zaloźony n.a rok bieŻl\Cy wiele wysil~ a.by zllkwldowae 
wzrost eksportu 0 40 proc. To wszysWe u.m«;dbanla mla.sta, m.in. 
rówDOC11eśnie szec~ iDicJa.ływ ma- ! ztr s~n techniczny 1tarych bu-dyn

przedstawiła podejmGwane w 
województwie miejskim łód1lkim 
przed_sięwzlęcia ma.ją•e na celu 
umacnia.nie praworządności, dyuy-
pliny spotecmeJ, tadu 1 porządku. JADWIGA KOWALSKA W rezultacie tego w mlasła.ch i 
wsiach woJewództwą nastą,pll spa- brakarka 
dek przestępstw I umocniła się lu- ,, • . 
dowa praworza,dność, wzrosło po- w ZPO „Palla w Pab1an1cach 
czucie spokoju I bezpieczeństwa. I " 

Nie może jednak Jeszcze zad.owa- Ptrzedmiotem wy151tą.pienia :r. 

ją,cyeh przynidć oszozędno6cl su- kow 1 ulic. 

lać stan zabezpieczenia. mieul11. spo- Kowalskiej stały się problemy ży
łecznego. Problem ten wyma.ga. sła.- cia roclzmY i kobiety praoującej. 
lej uwa.gl organów hle7Jllieczeństwa. Pabianice charakteryzują się naj
Wiełe do zrobienia jest talde w wyższą aktywnością zawodową ko-
za.kresie podniesienia dyscyplinv blat wśród mia.'lt do 100 tys. mie-rowców włókienniczych rzędu 300 ł, 

550 t. stali, to lepsza. rospoda.rka 
energią,, obniżenie liczby reklama
cji, lepne wykorzysta.nie nO<Wo· 
czesnego parku maszynoweao. po
prawa dyscypliny pracy, 

Wysoki ooziom J>OlityczneJ I za
wodoweJ aktywności społeczeństw& 
dzielnicy owocuje wa.rtoścU. ponad 
61> mln zł wypra.oowanych w czy
nach społecznych. Jest to równo
cześnie najlepsza. gwa.ranc.ja peł
nej realiza.cji za.dań, Ja.kie na.kre
śli XX Lódzka Konferencja Spra
wozda.wczo-Wyl>orcza PZPR. 

CZESŁAWA BIELECKA 
robotnica ZAE „Ema-Elester'' 

Organilzacja partyj111a ZAE „Ema 
-Elester", rea.Li:zlując uoow.a.iły k!ie
row.nictwa PZPR, zgodtn:i.e z ich 
duchem k:ladz,ie naci&!; na problem 
wy.hsa.ej jalwści riracy - tak w 
sferze gospodairezej, jak I pol.iltycz
nej. W pra.kityce wykorzystywane 
są i;uta.j wszystkie dobre inicjaty
wy, w sposób aktywny p~wst.a
wtia S'ię zjawiskom kumoter&tlwa, 
łama.nia dyscypli!lly pracy i nie
g~damości, preferując w pracy 
ideowo-wychow81Waej J'.)06tawy 
dobrej roboty i zaangażowania. 
Dążqc do lllllUIOO<ia.nia auitooryitetu 
papt.ii, od klai\d~o jej członka 
W)'lllaga się aktY"-mego uczestnie7.e
nia w żydu pc>lityc:znym i zaiwodo
wym. 

Cz. Bielecka wskaz.ala jedno
cześnie na szereg czynn&ów uliirud
niających fycie, a możliwych do 
r0<2JWiązaJ!l.ia. Nail.eży do nich pro
blem właściwej organizacji komu
nikacji miejskiej, właściwego roz
mie.szczenia sieci placówek hand
lowych. po.prawa wa.nmków wy
poczynku. Uzyskane dotychczas 
dobre rezultaty rozwoju naszego 
spolecteństwa stanowią element 
najwy'~zej aktywizacji wszys'uk.ich 
cz?or.kuw partii i kolektywów pra
cowmęzych, czego załoga ZAE 
„Ema-Elester" mo:że być dobrym 
przyl{ladem. 

JERZY LORENS 
,Prezydent m. Łodzi 

JAN PAKUŁA 
red. naczelny 

„Głosu Robotniczego'' 

PllMY, wyrobienia u wszystkich szkańców. Wysoko oceniOIIle 7i00taly 
pracowników poczucia o'IJowl~zkn, a. dokonan1a w dzied.Mie ochrony 
ta.ku umocnienia. wYCbowawc,-zeJ ;r,drowia kobiety pracującej, nadal 

I 
funkcJł zakładu pracy. oow.staja jednak otwarty problem 

oc!.p0w!ednieJ ilości miejsc w żłob-
Omaw;ia,jąc kom.plekir dl.ia.lań i ROMANA KACZOROWSKA kach i przedszkolach, rozbudowy 

.ideowo - wychowawczych podejmo- l . l k XXI LO Ł d . słeci nowoczesnych iplacówek han-
wany prze.z partię, mówca skon- : nauczycie a w o z1 dlowych i komunikacji. 
centrował się na roli i zarlai..'Jiiach l 
środlków ma;rowego przekazu, a więc I skonce.ntrowala uwagę na zaga- Przemysł pabia.nicld realizuje 'POo 
tego elemenitu we froncie ideologi- dnieniJU od,powiedzialtn.ośd d.oro- ważne zadania. Przewid:zliane w br. 
cmnym., k1t6ry ma decydujące •słych za wychowanie . młodzieży wYlkonan.ie prodiukcj1 sprzedanej 
znaiczenie w szerokim diale>gu !oraz W&pó]jpracy s:>Jkoly z rodzicami. wYilO.Si pon.ad 14 mld zł. z czego 
jaki pairtia prowadzi z.e erpol~eń- , Wychowawca musi w swej pracy 70 '()l'O(!:. przeznaczone jest na ry
sbwem. Aby diadog<J\W temu natdać uwzględniać do.-ninu.lący w:plyw ro- nek krajowY i eklsport. Dokonująca 
charakiter najbardztiej 'C'Zle<:LOwy dziny, która nadal pori00taje P<ld- się systematycznie 1>Qpra""'.a . v;a
i indyW·ióuaLny, stałego do&kcma- stawową komórką społeczną. WS'P61 runków pracy je.st dla pafaaruckich 
leJ?ia .wyma~ją metodf pracy praca s7Jkola-dom Powinna ko.n- 1 tkol:>i~t sprawa o ogromn~ ~
dziienn.iikarstk.1e1 w pra511e, radrn centrować się przede wsr.Yst.lcim na · czenuu, PoZWala na zwiększenie 
i teolewi:i.j'i. M.i.n: tym pr~blemom kształtowaniu wśa.'6d młodzieży wielkośc! i jakości prod~ci.i- I.st
warszta~ wicie uwagii i;iosw1ę· 1u=cia p.atrioty2l!nu i wyrabianiu niejące Jeszcze d~roiporc1e ~.sto
oa o'brad:ii1ący ~ +.ych d.niac.'1 w właściwego stoounku do pracy fi- sunku do .sfery soc1alneJ rozw1ą:zy-
~ar.sul:w1e. X Z1az.d ~arzysze- zycznej. wane są w Pabianicach z powodze-

·nna Duen.niklllI'ZY Pols.k!.ioh. . . . niem, ale tempo tych prac win.no „_1 W dalsze} częsci wystą,p1ema ul wyd tn ś · z ·u. Wskaz.ując na rolę ognirw a~u . zwrócila uw.a,gę na niektóre blędy ee ai emu przy pies eru 
nistraicji w realizacji zadan ideolo- wychowawcze rod:zil.ców i słabości 
gicz.nych, mówca &ZerOOro przed- --'--"'· Mó ·ia ró 'eż ...,, <.ak. etawił rol" k;r•"'ykii i:.raoowej i właś- """"""'-'• wi wni o •J;m. -' 

ANNA MROCZKOWSKA 
przewodnicząca ŁRZZ " J'• spożytkować w pelni za.pal mło-

ciwei na nią reakt:ji. POl'PularY'llU- dzieży szkolnej w czasie o:studiów i 
ją.c nie podlegają..::; dyi.kus.ii dmo- pracy zawodowej, a także w jaki 
bek minionych lat, nJe mGżna po- sposób najlepszych .aktywistów 
mijać milowniem ..,jawi.sk 1 :?.ZOr- m1od7iieżowych kierować w szeregi 
gan.i'ZU,jących da.I.szy postęp, Nale~y 
wskazyWać drogi ro.z.wiąz;yWania partii. 
pojawiających się w d:ział8Jlliu pro
blemów i koolliktów, albowiem 
człowiek dysponujący rz.etelną wie
dzą lepiej roz.umie. ~chodzą.~ 
przemiany społeome 1 nie daj~ SI,'! 
ponoBić nast.Tojom. W realizacJ~ 

JERZY WOJTKOWSKI 
dyrektor naczelny 

„Textilimpexu'' 

W imponującym bilansie osiąg
nięć województwa mieści się zna
czny wkład organizacji związko
wYCh włóknla.rzy. Nie ma w Lodzi 
i województwie za.kładu, w któcym 
nie zaznaczyła.by się poprawa wa
runków pracy. Na łe osiągnięcia. 
znaczny wpłY\V miała. działalność 
aktywu związkowego, ooraz lepiej 
przygotowa.nego i sprawdzonego 

tych zadań ideOWO"'WY'COOWBIWCZYeh 
1Ódzik!ie środow$ko dziennika;rsk~e 
oobrze rozumie swoje zadania 
i starać się będ2Jie wypełniać je 
z najlepszym pożytkien:i dla dal
szego rozwoju społeczenstwa sku
piMego wokół programu nakreślo
ncg" przez pair tie. 

STEFAN ADAMCZEWSKI 
ślusarz w FOS „Polmo" 

podkreślił na wstępie rolę prze- w pracy społecznej. Pozostaje to 
mysłu lekkiego w zaopatrzeniu ryn nie bez wpływu na wzrost i umoc
ku I w produkcji na eksport. W nlenie autoryłetu rady zakładowej. 
ostatnich latach w eksporcie wY- Aktyw zwillzkowy świadomy Jesi 
robów tekstylnych wyst11opily dute faktu, ze nie w() wszystkich dzie
trudnoścl, niemniej jego dynamika. dzinach osiągnięto wysta.roz.ający 
Jest wyższa. od średniej krajowej. postęp, :te można. zrobić więcej. 
„Textilimpex" z roku na rok zwięk Widzi on w polu swego działania. 
sza eksport wyrobów przemysłu wiele nie wykorzystanych rezerw. 
lekkiego do kra.iów socjalistycznych KryJll się one w jeszcze szerszym 
- zwłaszcza .zaś do ZSRR. a także rozwijaniu socjalistycznego współ
do kra.jów kapitalistycznych - za.wodnictwa pracy, pobudzaniu ru
zmniejszając ujemne saldo między chu racjonali:zatorskiego i wynalaz
importem surowców, a eksportem czego oraz W'1:DlO:l:eniu działalności 
irotowych wyrobów. na rwcz podnoszenia edukacji eko-

W ocenie pracowników łódzkiej nomiczneJ społeczeństwa. 

Mówiąc o najwatniejszych zada
niach w tworzeniu przyszłego 
kształtu naszego kraju i wojewódz
twa mówca podkreślił znam;enle 
w1alciwej pracy w dziedZinie W77 

W województwie miejskim lódz-

1 

chowania młodego pokolenia, ludzi 
kim pomyślnie realizowany Jest w rękach których spoczywać będą 
program budownictwa. mieszkanio- dalsze losy kra.Ju. Wią,żą się z tym 
wego, który przewiduje przekaza· ściśle podejmowane przez zaklado
nie w bieżącej plęciola.tce 226 tys. we organizacje partyjne działania 
izb o wy:iszym sta.nda.rdzie. Podob- wychowa.wcze, mel.odJ' pracy 
nie jak do budowy nowych miesz- wewną,trzpartyjnej. Celem tej pra
kań„ władz~ w.ojewództwa wiele cy nie jest bowiem tylko WMOSt 
wagi przywią,ZUJą, do ochrony sta- liczebny s2łeregów PZPR, ale prze
rych z~sob?w . miesz~a.niowych, ~- de wszystkim ich jakość. Ogromne
dejmUJą, rowruei W1ele pn:edsię- go zna.czenia nabiera w tym Jron
wzięć w. kleru~ usprawnienia tekście rola rekomenduJl\cego w 
obsługi mieszkancow domów, nereci partii, jego odpowiedzial-

W ostatnich • Ja.ta.eh, '! cel1,1 po· ność za posta.wy młodych reprezen
pr~wy wa.runkow komunika.cyJnych, tantów organizacJI partyjnej. 

centrali handl~wej, wysokimi wa.Io- PrzewodnlOZĄAla LRZZ złożyła po
rami odznacza:;ą, się zwłaszcza wy- dziękowanie kierownicLwu łódzkiej 
roby „P~?chnika.'', ·~?Jywila.nu", I instancji partyjnej, komitetów dzieł 
o; Wólcza.nlu i„H!Lrna.mą • Cechuje nicowych i zaJda.dowych oratL pod
Je ~ka. ja.kośc oraz n'?wocze- stawowym organizacjom partyjnym 
snosć, ~ te cechy gwara.nt~ą, po- za pomoc w rea.li.zacJi statutowych 
wodzeme na. rynkac~ zagra~cmych zadań związków zawodowych i za
l Si\ !tluczem do zw1ęks!Zema. opla- t>ewniła, że aldyw związkowy sze
calnoscl eksportu. roko włączy się w realizację wy-

Mówca. omówił niektóre przedsię- tyc.zooeiro na konferencji progra.-
wzięcla centrali, ma..iące na celu mu. 
rozwój w:vmiany handlowej, ra.
cjona.Jizację Importu oraz pogłębie
nie współpracy handlowców 11 prze
mysłem. 

TADEUSZ CHRUSTOWSKI 
I sekretarz KZ PZPR 

skierowano zna.czne środki na bu
dowę nowych arterii drogowych 
I zwiększenie taboru s&mochodowe
go I tramwajowego. Podjęto kroki 
by rozładować Uok w godzinach 
szczytu, kOllltynuuje się zmla,ny w 
układzie tras, lak aby lepiej po
łączyć osiedla. z centrum miasta. 
We własnym zakresie próbuje się 
rozwiązywać trudności w zaopa.
trzeniu w części zamienne do ta
baru samochodowego, 

Prezydent omówił równiet 11odję· 
te w w~Jewództwie sposoby prze
ciwd:rJala.nia nadmiernemu 1uiy·liu 
<mergi! elektrycznej, a także \\Y
siłki administracji na. rzecz kultu
l'a.Jniejszej i spra.wniejszej obsługi 
petentów. 

JADWIGA NOWAKOWSKA 
mistrz w ZPDz. „Femina" 

stW\ierd:1liła z satysfakcją. że d,o
robek, k.tóry swmuje konferencja, 

I napawa dumą mieszkańców nasze
go wojewódzJtwa. Żyjemy coraz 
do.sta.tll!iej i pracujemy w coraz 
lepszych warll!lllkach, czego przy
kładem może być róWlilieiż jej ma
cien.ysty zakł.ad, w którym doko
nano wymiany parh.u ma.szynowego 
i ulepszooo WMUnki pracy, Za1kład 
ten pracuje coraz lepiej, a W)"ra
zem tego jest 30 pr.oc. produk.cji 
ze Z<l1alkJem „1", a także wyooka 
wartość dootaiw na eksp-0trt. 

J. Nowa:kowska podk;reśliła, !e 
w upowszechniiian.iu merod dobrej 
roboty dużą rolę odgrywają różne 
sto.setwane w zaklada.ch formy sa
ty.sfaikcji materialnej. 

Jest jednak jeszcze wdcle spr1w, 
które trzeba rozwiązać, a także 
trudiru>ści, które trzeba pokon.i.ć. 
Należy do nich m.in. zbrt mała 

w ZPDz. „Iwona'~ 
ARKADIUSZ CIUPl"'SKI 

Stwor.zenie ltlimatu odpowiedział- I sekretarz KZ PZPR .?JWrócil uwagę na zagadn.ienie 
noścl I politycznego zaanga.iowa.nla dalszej 'POPrawY zaop.atrrenia ryn-
Jest Jednym z podstawowych wa- w ŁZPB im. Obrońców Pokoju Iru l za.pewnienia równowagi ryn
runków uzyskania właściwych wy- kowej. W~ną rolę w tym wzglę-
ników gospodarczych. W wa.run- Przedstaw.iając przemiany dziel- d2Jie ma do spełnienia przemysł 
ka.eh FOS „Polmo" najwa,żniejszyro nicy widzewskiej i jej zakładów w lekki, w tym także ZPDz. „Iwona". 
za.da.niem staje się prz;ygotowa.nie i ciągu ootaitnich lat, mówca poru- Załoga zakładu osiąga dobre wyni
uruchomienie ~rodukcji. ~cencyj- szyl problem wykorzystania unowo- ki jakościowe, ma także liczące się 
nych podzespołow do C1ą,1rinka., ja- cześnianeg0 szybko potencjału pro- rezultaty w dostawach na eksport. 
Id produkowany będzie w Ursusie. dukcy1'ne"'o. "'-'o"'a 1· org~~;~fl1·a z · ks · •--
r I · t · t ~ · k ~ u= " ~~ w.1ę .zenie e""'portu jest je-o ozony zos ame a " nac1s na „Uni001texu" mogą być dobrym d.nym z najważniejszych zadań. Je-
wzrost produkcji eksportowej. Za- przykladem takich właśnie kom- go realizacja na.potyka .szereg br'ud
łoga. „Polmo" zobowią.zała się po pleksowych dŻiałań. Ich celem jest ności wy.nikających z deko-
11 Krajowe.i Konferencji Partyjnej dalsza µoprawa jakości produkcji. niunktury na rynkach kapitalis;ty
wyprodukowu w tym roku na organilzacji pracy, zmniejsz.enie nad cznych. Godzi to głównie w złych 
eksport tysiąc silników stacyjnych miernej .absencji chorobowej, l)rze- producentów, kit6rzy nie przestrze-
wartoścl 10 mln zł. Mówca. zapew- ciwdz!a1an1·e poi'aw1·a1·~""'m s1·„ 1·e- · t · · ! d ił · I I I p Im ... ..,..J „ . ~a1ą erffilll1ow, n e n.a ąilają za n w inuen u za. og " o o", ;t,e S:zc'~e nn.ctawom b1'ernośc1', b~-•.,.. · · 

t t 
~ ~~u •"""u wymaganiami mody, prodlllkują 

wszys kie egoroome za.dania ZO<Sta- odpowiedzialności za to, 00 do.ty- \l/Yfoby nie najlepszej jakości. 
Dl\ wykonane. czy wars7ltatu pracy, zakładu i 

JOZEF MIKSA 
prezes RSP - Wróblew 

W dalszej części wystąpienia T. 
miasta. Chl'ustow.ski pO:t'USzył także l)roble-

W wielu wYJPadka<?h uzyskiwaniu my racjonalizacji mtrudnieni.a, wy
wlaściwyoh rezrultatów przeszkadza korzystania cza.su pracy, t>Odnosze
brak części zamiennych i artyku- nia wydajności i efektvwności pra-

Omawiając problemy związane z łów techni=ych. Te z pozoru cy, modernizacji przemysłu i reali-
rozwojem produkcji rolnej, mówca drobne problemy niekiedy po- zac.ii pe.stanowień IX Plenum KC 
wskazal na pozytyWOe mimo ważnie derorga.nizują pracę. PZPR. 
trudnych ootatnich lat - tendencje Licząca ponad 2300 członków za
wzrootu produkcji rolnej, pogłowia k.ladowa organizacja partyjna ma 
bydla i trzody chlewnej. Wśród ele dobre doświadczenia w pracy z 
mentów decydujących o pozytyw- bezpartyjnymd.. Służą one kształto
nym rozwoju, mówca wskazał na waniu atmosfery pel!llego zaangażo
dalszy wzrost li<:Ziby gospodarstw wania załoi(i. W pracy partyjnej 
1>pecjalistyc:znych, kliórych jest jl\l.Ż największą wagę przywiązuje się 
w wodewództwie miejskim lód.1Jkim w „Obrońcach P.okoju'' do pre-
755. zen.towanych l)ł'Zez członków partii 
Roo111ący z każdym rokiem po- PoStaw. Od tego bowiem, jaki jest 

ziom. n8:wożenia, postępująca me- zaikladowy aktyw polityczny, zale
ch:amzacia prac polowych i hodo- ży &raz ideowy calego kolektywu 
wlanych, dziala.nia kierownictwa pracowniczego. Zaciągnięte przez 
J)a.rti·i i rządru zm.ierzające . do po- załogę warty produ!reyjne z okazji 
prawy ;vartmków _zyc!a ro~dika. za.o 'obrad konferencji, są na.jlep:szym 
oo·trzerue w środki p.rodllikcJi - oto przykładem właściwego kieruniku 
kompleks s.praw o zas.adn.ic.zym zna oracy ipolitycmej w zakładzie. 

MIROSŁAW CZESNY 
przewodniczący RŁ FSZMP 

podkreślił na wstęp.ie rolę orga
nizacji młodzieżowych w budzeniu 
uczuć patriotycznych, kształtowaniu 
nawyków dobre.i roboty, współza
rządzaniu i współgospoda.rz;enlu za
kładem pracy. Organizacje młodzie
żowe, skupione w Łódzkiej Radzie 
FSZMP, maJ11o Poważne osiągnięcia 
w rozbudowywanin szerE>gów partii. 
W minłoneJ kadE>nc.il do partit re
komendowano 4.600 a,ktywistów 

(Da!&zy cią,g •na str. 6) 



* ziś obra,duje Il Wojewódz
ka Konferencja Sprawo
zdawczo-Wyborcza PZPR 
w Sieradzu. Licząca 

~- -~~1 
w miastach oraz 2.41ł - na cji wojewódzkiej. Przyjęto po- ; 
wsi. Z inicjatywy Komitetu Wo- nad 5 tys. kandydatów, a stan 
jewódzkiego w zeszłvm roku jej zwiększył slę (w stosunku ~~ 
powołano tlo życia · Sieradzki do września 1975 r .) o 4645 ) 

29.554 członków i kandydatów 
orga11izacja partyjna 11ceni roz
wój społeczno-gospodarczy wo
jewództwa w latach 1975-77, o
kreśli takie działania, za.pew
niaj~e d&J.sz:v rozwój Sier&dz
kiea-o, 

Kombinat Budowlany, Woje- o~ób, osią,gafac aktualnie liczbę ~ 
wódzką Spółdzielnie Budow- ponad 30 tys, członków i kandy- ~ 
nictwa Wiejskierco or&z Przed· d&tów. Najwięcej kandydatów ~ 
siębiorstwo Budownictwa Rol- przyjęły org:i.nizacje partyjne , 
niczego w Wieluniu, w Zduńskiej Woli, Sieradzu, ~ 

Łasku i Poddębicach. > 

Województwo to, które jed
nym kojarzv się z rolnictwem, 
innym zaś z zabytkami orze
s!tłosci (1bię&two SieradzkiP wy
odr~bniono ju:i pod !mnie<.- ist
nienia Polski dzielnicowej) 

Symbolem inwestycyjnego roz 1,::, 
machu województwa jest roz- Wypracowując nowe skutecz- , 
budowa kilku za.kładów 1>rze- ne . metody realizacji polityki 
mysłowycb (W przyszłości Sic· partii, zwracano szczególną u-
radzkiP. wzbogaci sie n zakład wagę na doskonalenie stylu pra-
metalurgiczny oraz fabrykę az- ey komitetów miejskich. miej-

1
',?~~ 

hl!'stu). Poprawiła się sieć skle· skn-gminnych. gminnych i za- ' 
pów, punktów usługowych, re- kładowych oraz podstawowych 

od dwóch lat przeżywa ~WOJ 
dynamiczn:v rozwój. Ten okres 
w porównaniu z całym 30-le
ciem - to Jrawdziwy skok. Na
stąpił wzrost produkcji prze
mysłowej, odezuwa się oopra
wę sytuacji w rolnictwie, zmie
nia.fa się warunki iycia społe
.azeństwa. 

stauracji. organizacji partyjnych. 'I 
Województwo .iako »ierwsze Wainym elementem majacy1n ,1,' 

w kraju przystępuje do pow- niewą,tpliwy wpływ na uzyska-
szechnych badań słuiacych wal· nie pomyślnych wyników reali• ' 
ce z nowotworami. Nowe s'lkO· zaoji zadań społeczno-fospodar· ~ 
ły, przedszkola, pn.inne ośrod· ezych miał poirłębiaJaCY się ~$ 
ki kultury. to znak rozwoju, proces integracji miast i gmin - ~~ 
mającego na celu wszech~tron- całego społeczeństwa sieradz- -~ 
nlł poprawę warunków tycia kiego. Tworzenie odpowiednich ~~ 
społeczeństwa sieradzkiego. · warunków do dalszego inten- -~ 

R.ozwijaj11ca się baza produk- Inspiratorem wszelkich d'llla· sywnego rozwoju wojewód'l!twa, . ',:~ 
cyjna przf'dsiębiorstw budow- łań, które 1Jrzyniosły ten nie to zasadniczy problem. na któ- ~ 

Na rdjęciu: jeden z od- lanych (nowa fabryka domÓ\V. notowany w historii rozwój, rym skupi uwagę dzisiejsza 'I 
d 

. ł modernizacfa zakładu materia· jPst wojewódio:ka instancja nr· Il Wojewódzka Konferenc.ia ~ 
ZIO ÓW przygotowow· łów budowlanyeh w Łasku, roz- tyjna. W minionej kadencji Sprawozdawczo-Wyborcza PZPR 

Clych ZPD W I u budowa bazy aduńskowolskiego konsekwentnie realizowała ona w Sieradzu. 
Z. „ 0 Q W Przedsiębior3twa ltob6t Inży. zadania mające na celu dal~ze 

Zd. Woli. nieryj!'-ych) dała Jut efi;kty w umacnianie f rozwój lJartii. Po· Życzymy owocn:vch obrad, 
postae1 %.388 nowych aueszka6 większvły ~ię szeregi orrcaniza• Towauysze Delegaci! 

~A.lOOJJJLWIOXVOJ:~#O:J'Jli.'\1!0111:.ł;,W\W:G'~~A"C~J..~\lC~OM'OMlX'Cll~~~:'.·~~ 

Sieradzkie - „zielone" województwo - w mniemaniu wielu z nas jest regionem typowo rolniczym, 
które z przemysłem ma do czynienia tyle, że jest od biorcą jego wyrobów. Poglqd ten, nie w pełni praw
dziwy, usprawiedliwia to, że do „potentatów" przemysłowych województwo na pewno nie należy; 
znajduje się ono w grupie 19 województw o stosunkowo niskim poziomie uprzemysłowienia. Jego udział 
w produkcji globalnej wynosi 0,6 proc. produkcji krajowej. A jednak w ciqgu ostatnich dwóch lat 
produkcja przemysłowa województwa wydatnie się powiększyła. Wartość sprzedanych wyrobów i usług 
wzrosła w 1977 r. w stosunku do 1975 r. o prawie 30 proc., w tym o 30.3 proc. no cele rynkowe, o na 
eksport o 28 proc. Społecznym efektem tego rozwoju jest wzrost średniej płacy miesięcznej z 3.033 
zł przed trzema laty do 3.722 zł w ubiegłym roku. 

Domi·nuje tu przemvsł wł6kienniczy, 

osiągnięcia te zaitem. to gł6wnie WY'llik 
oracv takich właśniP. zakład6w. J tu nie 
motna nit'! docenić roli. .łak11< odegrała dsia
łalneś~ Komis.il Ekonomicznej KW PZPR, 
która w sieradzkil'b zakładach nazywają 

praw1hiwym Inspiratorem I s1>rz:vmlerzeń
cem. Na <'Zvm ta dz!ałalnoś~ - oolee-a? 

Rozwói orodukcii rvnkowei I eksoortci 
był kilkakl"otoie orzedmiotem obrad Egze
kutywv i Sekr<>tari11tu Komi-te.tu Woiewbdz
kieE?o. Plenum KW P?:PR w Jip~u 11biel!łe
go roku roznRtrvwiiłn bardzo wnikliwie te 
zagadnienia . Wskazvwano na koniE!<'Z>no~ć 
zacieśnienia wsoółoracv kierownictw 'Da.!'· 
tyjnych i e-osoodarczvch orzedsieblol'Stw 
nt'Zemvsłowvch i ha.ndlu zaitranicz~o. 
Idzie orzecież o zwiekszenie w zawiera.nvch 
kontraktach artvkułów orodukowa.nvch we
dłul? własnvch wzorów zakładów. uwzi?le
dniaial'vcb spe<'vfike rvnku odbiorcv i ten
dencje mody. Postulowano poprawienie ter· 
minowości odbioru orzvl?otowanvch wvsyłek 
nrecyzvinielszel?o formułowania ko•nt.raktów 
Przede wszvstkim zaś trzeba było Uda&ko
nalić penetracje rvnków zal?ranicz.n:vch. 

Na efektv nie trzeba bvło dłul?o czekać. 
Określono ściśle profil orodHkcil ekstlo.rto:. 
wel Sieradzkich Zakład6w Przemysłu ow"
cowo-Warzvwnego I Centrali Nasiermej. Wo
jewoda sieradzki wvstapil do Komi$ii Pla
nowa'llia orzv Radzie Ministrów z orooo
zycją rozważenia moiliwoścl nreferencil dla 
„Siry" .. ~Zwoltexu" .. Wolan:v" I „Woli" w 
zakresie dostaw kooneracvfov>ch oraz not"· 
matvwów wvrobbw eotowvch Wkr6tce po
tem Urząd Woit~wódzki. insoi·rowa.ny nrz.ez 
komisję. przeprowad'Ził wspólnie :r. przed-

Kolumnę opracowała 

Agnieszka Ostapowicz 

Foto: Andrzej Woch 

staw!clelami ooszczegó!nych przedsi~biorstw -
eksporterów central handlu l!:ain-arniczneeo i 
krajowvcb zwiazków analize zadań eks· 
portowvch zakładów woi. sieradzkiego .,Wy
walczono'• m.tn rze,,zvwist:v udział przed
stawiciel1 zakładu w nel?ociaciach: kontra
hent za•l?ranicznv - ziednocze:nie. 

Co noweiio. Istotnego orzyniosły te spot
kania. narady dvskusie dla nonrawien;a 
wodukrii rvnkowei i eksoortowei? Mo~na by 
o t:vm dłueo t ~zrzeeółowo Oto kilka orzv
kładbw. Trzykrotnie zwiekszono ilość 1>nsi:i
danycb przez za.kładv sieradzkie znaków 
jakości: łaczn ie ie!!t lch iuż 120 Wvróiniłv 
sie w tym ZPW „Wola.na". które tylko w 
1977 roku uzyskałv Ich sześć Zdobvłv także. 
jako nierwsze Mkładv w woiew6dztwie, 
naiwvższ:v znak iakości .. Q" dla swei tka
niny wełnianei w krate. W t:vm samvm 
czasie .. Si.ra'" oo·wiekszvła 3-krotnie swói 
,zasób" znaków ja;kości wzlvle;aciło s·i ę 
także wzornictwo. .Si.ra" w 1976 r. O))ra
cowała 610 nowvch modeli. rok później ;u:i: 
prawie 800. Produkuiac - dodajmv - 2 t:vs 
wzorów rocz·nie Zwieks'Zvła też z 620 do '780 
modeli swe ofertv eksoortowe. Zaczeła wpro
wadzać do orodukcii dzia'lli1nv o nowych 
splotach, rOC'znie około 20. Opracowuie też 
coraz wiecei wrorów druków (co roku co 
najmniej 50,) nie m6wiac już o 4-krotnie 
wieksze.i niż w ubiel!łvm roku Produkcii ar
tykułów z drukiem transferowym. W 
ubiegłym roku za·kład ten za~ał też wy
twarzać ubiorv z dwóch nowvch su•rowc6w 
- lycry I pollicotonu (bawełna plus poli
ester) Pierwszv - na artykułv ką.pielawe. 
dr::1g.i - na od111ieź i bielizmę. 

Lepie) okłada się teł współpraca sakla· 
dów sieradzkich z handlowca.mi. Za-kłai:ly 
przed każda l!iełda orzesvłaia im swoje 
l>ropozycje W oparciu n i·nformade ba<!ldlu 
dokonuje się poprawek. które za.pewniaia 
lepsza reakcję na potrzeby odbiorców. Je
śli handel rezygnuje z iakiejś dostawv, mo
żna w iel mieisce wvnroduikować inne, bar· 
dzie.i potrzebne artykułv Np. - sięgarjąc 
znów do doświadczeń „Si.rv" - ubiegłorocz
ne late nie sprzyjało sorzeda:iv kostiumów 
kąpielowych. zmniejszono wiec ich produk
cje na korzyść 0-0szukiwanych bluzek i 201· 
fów. 

Zakłady teio województwa „1Jodbijają" 
kolejne, nowe (dla nich naturalnie) rynki 
zagraniczne •.. Sira", znanv od la.t eksporter. 
weszła w ubiegłvm roku na rvnek szwed-zki 
I holenderski, roZPOCzeła też eksoort swoich 
artykułów dzieciecvch do Austrii. Podoł>nie 
zduriskowolski „Zwoltex" „Zaiwoiował" o!l 
w cingu ostatnich dwóch lat Ka.nade i Sta
ny Zjedinoczo.ne. które w dodatku nie zaTe
klamował:V żadnel?o z iel!O wvrobów. Wy
dawać bv sie mo~ło. źe nrzv taikim asorty
mencie (koce. recznikil nic nowe1?0 wvmY· 
ślić iuż nie można. A iednak! BaTd'Z·O ład
ne koce z długim .. ba.ra:nim" włosem. maia 
niękne. iaikbv recznie malowa·ne, wzory. 
Chwyciłv od razu. 

'.4. W'l:ornictwo? W zeszłvm rok•u ten włR· 
śnie zakład wnrowad-ził do urodukcii 122 
wzory w 413 propazyciach kolorystycznych 
- ręczników i 44 wzorv o 212 propozycja~h 
kolorystycmych - koców. Moi;na rrozlllffiieć 

sa.tysfakeję mzedstawicieli układów, gdy 
ujrzeli zd.uńskowclskiP. rec~nik>i i koce eik~

ponowa.ne na wvsta'Wie iedneiio z naiwiek
szycb domów towuowych przy 5 A veruue 
w Nowvm Jork.u_. 

Nie miał:v też iadnych reklamacji na swe 
wyroby eksportowe ZUGiL. Spółdzielnie 

Pracy: .,Siertex". .,Zwycięstwo", „'Ilrwa
łość'' N.a.wet „Terpo.l". e którym dotych· 
cr..as mówiło się raczel źle - 1>0i:>rawia się. 

W I kw.a.rta·le teJ?o roku \V'J)rowa<lzi on na 
rYl!lek kradow:v aż 16 aą:otvkułów posiadają

cych znak jailtości • .1". Modełe · i wzory z 
tego za.kładu ma.ja c<>ra-z ładni6'.lsza lbnie. sa 
modne 1 ba.rdzo efektowne kolorystycZl!lie. 

Wartość produkcji eksportowej sieradz
kich zakładów bvła w zeezłym roku o 2 
nroc. wyższa od olanowanej. Uolaoowało to 
woj. sieradZikie na 11 mieiscu w kraju. Te-
raz komisja wesoół 1 zakładami sieradz,ki· 
mi rozp-raoowu,ie problem kooperacji. Na 
efekty również nie będ'Zlie trzeba za.pewne 
długo c:De!kać. 

ostatnie dwa tata przyniosly dynamiczny rozw6J przP.dsiębiorstw budowlano-montałowych Sieradzkteg o. Efektem \ln!rostu bazy produkcyj-
nej jest zwiększenie prOdukcji eteroent6w prefabrykowanych dla bttdnwnictwa mieszkaniowego. O ile w roku 1975 wyprodukowano l.Sli 
Izb, to w 1917 produkcja ich przerosła 11 tys. izb, li tFCh eleroent6w powataJ• a. in, 01iedl• „Jaworowe" w Slerailllu'\ 

• • 

K az1m.ierz Mak ze wsi Dymek w gm~nie Ostr&wek ma 
się czym poszczycić. Rozm81Wiamv o jego .tcOSPOda'l'stwie. 
ale ten 50-letni rolnik patrzy na sprawy szerzej. 

Mamy oora-z więcej gospodarstw specialistycz.nych, llle 
to mało. W Sieradzk.iem jest ponad 70 tys. eosoodarstw a spe
cjalistycznych 1200. Dlatego - podkreślałem to ~esztą na Wo
jewódzkim Zjeździe Przedstawicieli Gospoda.rs.tw Specjalistycz-

1
. nych i podczas rozmów w kuluarach na II Krajowej Kon

ferencji Partyjnej - trzeba nam rozwiiać specializade. Bez
warunkowo! I to nie tylko wsie specialistvczne. Takie gosoo· 
darstwa, spelniajace już wvmagane krvteria. dada 7-10 razy 
więcej niż przecietne gospodarstwo w woiewód:r,twie. Trzeba 
więc żeby w każdej wsi było ich co naimniej kilka. To do 
nich będa równać pozostali. Rolnik musi mieć namacalnv przy. 
kład. że coś takiego sie uda, że sie oplaica. To tak. laik miałem 
pierwszy ciagnik (ten, który stoi na oodwórku. to iuż czwar-1 
ty) - „Steyera". Sąsiad mówił wtedy: „Tv chleba nie bed.ziesz 
miał. za głeboko orzesz" - a ootem podziwiał 1>lony. Według 
mnie specjalizacja - to Jedyna droga, żebv szybko wy'!'ównać 
straty ostatnich lat i pójść do przodu. 

Gdv w 1975 r. opracowywa•no w woiew6dztwie olany na na-
step.ne 1ata. nie wydawaly sic one rolnik01t1-si-eradzkim za wv· 

I 
sokie. B.11łv one po prostu konsekwencia te!!O. co przyniosło 
ooprzednie pomyślne 5-lecie. Przewidvwania i urognozy nie 
sprawdzilv się. Brak nasz przemysłowych i wyczerpujące s!ę 
zasoby pasz l(os1>odarskich (efekt nie sprzviaiacvch warunków 
atmosfervcznvch) odbiłv sie bardzo szvbko w oostaci znac7,ne-
go spadku poełowia bvdła i trzody chlewnej. Już w 1976 r. 
podieto działania prowadzace do zmnieiszenia niedoboru t>asz 
i odbudowv stada podstawowego zwienat. Poprawiła sie struk
tura z.a.siewów. w ciągu dwóch la·t uzvskano znacznv pos,ten W I 
prona·irowaniu uoraw roślin pastewnvcb t>O'Za ulonem i?łównym 
Nastapił wvraźny nostep w gospodarce cieletami. wzrosła pr-o
dukcia kiszonek, zwłaszcza z baw. kukurvdzv i POPlonów 
Zwiek;rzyła sie hodowla. cho~ założenia nie zostałv osia!!niete 
w 100 r.>roc. Udało sie jednak o 118.6 proc. (w no.równa niu 
z 1975 r.) ood.nieść stan oogłowia loch . Wszvstkie te działania dn 
nrowadziły do zahamowania spad·ku hodowli i stworzvłv wa-

l 
runki dla dalozei iej intensyfikacji. Te Kazimierz Mak i iemu 
podobni widzą urzede wszystkim w rozwoiu speejalizacji. 

Mój rozmówca był jednym z insuiratorów tego. że cała wieś 
Po<lkła uchwale o specjalizacji. Było to w 1975 r. Wtedv Mak 
osiagał iuż iki. o iak h h ieszcze mąrzyli . On - za-
c;qł wcześni ae i rwsza chlew· 
nię na 55 ś i . te to za dużo. Po 
3 latach ok.a . ło w.i.ee bUdOJ\vać dru-
l!::J chlewnie. O ~ystem go.9podarczvm -iak najoszczednie,i. 
Dohre wyniki szybko dałv z,nać o sobie. W 1973 r. surze<laiweł I 
20 świń, w 1977 r - 30. Jego g podal!'stwo iuż od dwóch 
la<t przynosi 1400 k w :r-i · ~f[11 na 1 ha, a wy. 
mal(ane w · iki tylk kł!'fhl!l. Nallz bohaJter Z<:J-
stał przed woma s ząn p1o.nóW, a w 1977 
roku - wojewód·zkim. 

I 
W snośr gospOdarzv zaczeło sie 11pecj alizować 

dy c ietvrn - iaik Mnik. 
lłslBo:Nl<MarC'l: Dołcl J>aszoweJ. Na 

d m wi~. Ale struktura 
zasiewów uodporządkowana jest bezwzględnie hod·owli. Malo tu 
użytków zielonych, przeważają erunty orne Uprawia się ziem· 
nia•ki, bo to teren zamk•nięte.i kultury sadzeniaka. 

Mak liczy: - Załóżmy. fe mam rocznie SOO q ziemniaków. I 
Z tel(o 100 sprzedam na sadzeniaki - reszta idzie na pasze do 
kolumny parnikowej. Robie też dużo kisz;:mek. Jak soecjaliza-
c.ia to na całeeo - po<lk.reśla Po eospodarsku. - Dlatego re
zygnuje z hodowli jałówek. Zosta.na tvlko 4 k·rowy dające 15 
tys. litrów mleka. Ale poza tym żadnel!o bydła. Sz.koda miej-
sca - można je przez.naczyć na tucznik·i. 

I 
-.Jedna toną zboża wykarmię dwa tuczniki. Można więcej, 

bo przecież daie sie im nie tylko pasze treściwe. Ale nawet 
zakładając. że żywię ie tylko zbożem - i tak hodowla bardziej 
sie onłaca. bo za tone zboża dostane 4.5 tvs. z.ł. a za świnie nim 
wykarmione 8-10 tys. zł. A to przecież rachunek uproszczo
ny. 

- Żeby ied-na.k rzeczywiście roz;winać snecializacie - zasta
nawia sie głośno Mak - trzeba spełnić kilka warunków. Za· 
pewnić rolnikowi istotne pie.rwszeństwo w dostawach ma~eria-1 
łÓ\". budowlanych Nauczenie rolnika dostosowania strukturv 
zasiewów do hodowli - to drugi warunek Umożliwienie Pv
wiekszenia gospadarstwa - to trzeci. Nie możemv narzekać -
dodaje - W naszei gminie te warunki sie soelnia Kredytów 
i ma.teri~łó~v ~udowl.any<'h nie brak. Nasi rolnicv umieją. w:v
korzys~ac z1em1e Tu walczy sie o każdv a.r. bo na razie do 

I 
PFZ nikt l(osooda;rstwa nie oddał. 

~ inspiracji wojewódz~iej instancji oartvinej ses;a Woie
':'·odzk1eJ Rady Narodowei w 1975 r przyjęła orogram rozwo-
1u specjalizacji i kooperacji na lata 1976-77 W 1976 r. zorga
nizowano według nowvch kryteriów 147 l?osnodarstw sPeciali
stycznycl1 Rol nicv z pełnym zrozumieniem podeszli do ·tego 
zadania W ciagu roku województwo miało już 1000 takich 
gospodarstw . P;-zewidu.ie się. że w l!l79 r. ilość ich wzrośni"! 
do 3 tvs. W ciągu ostatnich d\vóch lat orowadzono również 
prace nad organizacja wsi specjalistvcznvch oraz reionów soe
('jalistycznej orodukc.1: Do 17 oolectw ubiee"aiacvcb sie 0 ten 
status kieruje sie dodatkowe środki orodukc.ii i w-Nowadza 
nowe inwestv-::je - melioncje, wodociagi, modernizacje sieci 
elektrycznet .. PU'llktó~v skupu ! drój?. Za kilka lat te gospo
dai;stwa i wsie dawac będą naawvższa Produkcje w wojewódz
twie. 
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z robotniczvm honorem wvkonamv wszvstkie zadania 
dla dobra i rozwoiu • zvznv 
Dokonująo bilansu minionej kaclencjl, my - łódzoy komunlioi. -

mamy prawo stwierdzić, ie były to lata pracy otinnej, lata dalsle
ro postępu we wszystkich dziedzinach życia - 1>0wiedział na wstę· 
pie swego wystąpienia I sekretarz KŁ PZPR - Bolesław Koperski. 
- W ogromnym dorobku ostatnich la.ł zawiera sl'I codzienny trud 
1 zaangażowanie 119-tyslęcznej oriranizaeJi partyjnej ofiarność łódz
kiej klasy robotniczej, iwiadoma praea wszystkich• ludzi na rzec& 

rozwoju kraju. 
Głównym kierunkiem wnyatkich poczynań łódzkiej lnata.ncJi par

tyjnej była konsekwentna realizacja strategii naszej partii której 
naczelnym eelem jest dobro człowieka, systematyc:me pol~ps:ia.nie 
wa.runków jego pracy i życia, W żadnym okresie historii nasaeco 
miasta 1 województwa nie został dokonany tak duży postęp Jak w 
minionym 7-leolu, W wybudowanych w bm or.asie od podstaw i 
zmodernizowanych zakładach przemy1łowych pracuje około 165 tys. 
łodzian. Prawie 88 tys. rodsin wprowa.d&iło sie do u.owych miesz
kań, których sta.nda.rd i wypoAżenie polepsza.Ja slę z każdym rokiem. 
a w których Juł dziś mieszka 64 proc. rodzin naszego województwa. 
Każdy człowiek powinien zna6 historie zarówno swego kraju, jak 
i miasta, w którym żyje, Znajomość pneszłości - powiedział B. Ko
perski - rodzi szacunek 1 dumę z przebytej drogi, a · dokonań. 
Trzeba przy tym zdawać sobie sprawę z tego, ie przemiany do
konują się w wa.runkach miasła, któremu kapitalizm wr.rzuelił wy· 
ją,tkowe piętno zacofania. Dlatego tri nMZ wysiłek wooaony w 
modernizację i przebudowę Łodzi jest tak społecznie potrzebny ł po
litycznie wa.żny. Likwidacja odzledzicaonego zaoofanla powoduje 
potrzebę większego wysiłku i na.kładów. 
Podstawą poprawy warvnków życia Jest w 11&Aym woJewódaWie 

szybko rozwijający się przemysł. Os~t.nie dwa lata sta.oowlly kon
tynuację zapoczątkowanego w 1971 r. procesu modernizacji I rOll
budowy łódzkiego przemysłu - stwierdził mówca omawiajllC !DJ• 
istotniejsze problemy I kierunki rozwoju •csuodarozero łódzkiego 

województwa miejskiego. - Na przestrzeni ostatnich 7 lat Łód:C 
wzbogaciła się o takie obiekty przemysłowe, ja.k: „Vera", ,,Bistona", 
„Próchnik", „Feniks", „Skogar", „Transporteeh", „Ema-Elester", 
EC IV i wiele innych, Ogółem na. terenie naszego województwa 
oddano do użytku 46 nowych Eakładów, a w ponad 150 urzeprowadzo· 
no modernizację. Przemysł łódzki zajmuje waźne miejsce w pro· 
dukcji towarów rynkowych. Ud:r.iał wyrobów poehodzących s na
szych zakładów sta.ru>wi 8 proc. kra.jowej produkcji prze:r.naaw-ne,j 
na rynek. Świadomość tego faktu spowodowała, że włożono wiele 
wysiłku na rzecz dalszego zwiększenia produkoji rynkowej i w 
stosunkowo krótkim czasie uzyskano liczące sie reizultaty. Jeśli w 
ro~u 1975 wartośó sprzeda.nych na rynek wewnętr:r.ny towa.rów wy
nosiła 55,1 mld zł, to w roku 1977 wynosiła ona już 68,4 mld sł, w 
tym znacznie zwiększono ilość wyrobów cie.szacych się wysokim po
pytem. Musimy jednak ~miętać - powiedział B. Koperski - iż 

występują jeszcze na rynku braki szeregu towarów, które produ
kujemy także w na.szym województwie. Konieczne jest zatem dal
sze aktywne działanie w celu zwiększenia produkcji rynkowej oraz 
lepszego dostosowania struktury asortymentowej do potrzeb społecz
nych. Pamięta6 jednocześnie musimy, że zawsze. a zwłaszcza w 
aktualnej sytuacji rynkowej, każdy wyprodukowany towar musi 
spełniać oczeki\yania nabywców. Stawiamy zatem - powiedzlał I se
kreta.rz KŁ PZPR - p·rzed kierownictwami &jednoczeń i przedsię
biorstw zadanie dokonania wnikliwej analizy dotychC'Lasowej struk
tury produkowanych wyrobów. Dotyczy to asortymentu, wzornictwa, 
materiałochłonności, a także metod współdziałania s handlem dla 
lepszej znajomości potrzeb rynku. 

Równie ważnym zada.niem naszego województwa jest rozwój eks
portu oraz poprawa jego opłacalności. W minionej kadencji wartość 
produkcji eksportowej wzrosła s 19 mld zł do 24,4 mld, Dziś Jui 15 
proc. produkcji naszego przemysłu trafia na rynki 1agrlllll.iczne. Ma 
to duże znaczenie, poniew-az większość naszych fabryk pracuje na 
importowanym surowcu, a również maszyny. kt6re instalujemy, w 
dużej części pochodzą z zagranicy. Na podkreślenie zasługuje, iż 

wzrost eksportu nastąpił w warunkach bardzie.i złożonych, w okre
sie trwającej w krajach kapitalistycznych recesji gospodarczej. Za
dania eksportowe w bieżącym roku są, wyższe i przewlduja wzrost 
sprzedaży wyrobów łódzkiego przemysłu o 12 proo. Przed zjedno
czeniami, kierownictwami zakładów, organizacjami partyjnymi -
powiedział B. Koperski - stawia.my więc zadania doskonalenia me
tod produkcji, tak, aby opłacalna propozycja eksuortowa była w peł

ni zrealizowana. 
Następnie mówca podkreślił społeczne znaozenie spraw wiążą

cych się z jakością produkcji. Problemy te niejednokrotnie były 

podejmowane na plenarnych posiedzeniach KŁ PZPR oraz wielo
krotnie na posiedzeniach Egzekutywy KŁ. Powinny one znajdować 
się w centrum uwagi kierownictw zakładów pracy, insta.ocji i or
ganizacji partyjnych oraz zespołów pracowniczych, 

Podkreślając rolę działań zmierzających do zwiększenia efektów 
gospodarki, I sekretarz KŁ PZPR powiedział m.in., Iż do podsta
wowych problemów wynikających z V i IX Plenum KC, należą: 

lepsza organizacja, wydajniejs:za praca, szeroko rozumiana efektyw
ność gospodarowania. Musi ona rosnąć wra.z z pc>stępują.cym unowo
cześnianiem przemysłu. O tej prawdzie pamiętać winna ka.dra kie
rownicza, techniczna, każdy pracownik niezależnie od zajmowanego 
stanowiska. Doświadczenie ostatnich lat dowodzi, iż w praktyce za
rządzania. i kierowania w niektórych przedsiebiorstwach ta oczy· 
wista prawda z trudem toruje sobie drogę. Okazuje się, źe znacz
nie łatwiej jest mówić o manewrze, niż wdraża6 jego głęboki sens 
i społeczno-ekonomiczną. istotę. Niezwykle ważna dziedziną jest 
oszczędne gospodarowanie surowcami, materiałami oraz energią. O 
wadze tego problemu świadczy fakt, że ną każda złot6wkę wartości 
wyprodukowanego towaru składa się w połowie wartość surowca. 
Gdyby na przykład zakłady przemysłu ba.wełnianego zmniejszyły 

zużycie surowców tylko o 1 proc., to 0SZC2:ędność z tego tytułu wy
niosłaby 91,5 mln zł. 

Coraz bairdziej liczący sie wkład w rozwiązywanie procesów p-ro
dukcji i techniki ma.ją. uczelnie wyższe i Instytuty naukowo-badaw
cze nai;zego województwa. Wyrażam urzekonanie. iż nasze środo

wisko naukowe - stwierdził I sekretarz KŁ - stać na jeszeae sil· 
niejsze wiązanie badań z życiem społeczno-gospoda.rcr.ym - zwła

szcza w dziedzinie nowych rozwiązań technicznych i ti-ehnologloz
nych - że energiczniej podejmie ono spra.we doskonalenia zakupio
nyob i funkcjonujących już rozwiązań licencyjnych. Mówca zaa.pe
lował do Inżynierów. techników, ekonomistów o dalsze usprawnianie 
procesów technofogicznych i organizacji pracy. O nowe cenne ini
cjatywy, o ciągłe szuka.nie dróg postępu w naszych zakładach i in
stytucjach. 

Ważnym elementem doskonalenia gospodMki I kształtowania po
ziomu życia jest polityka zatrudnienia i płac. Łódzka instancja par
tyjna wielokrotnie zajmowała się tymi problemami. Z jej inspira
cji zjednoczenia, jak i władze miasta. dokonałv w ub. roku pn:e
mieszczeń pracowników z administracji do produkcji i usług. W re
zultacie · tych przedsięwzięć 1200 osób odeszło z pracy w admini
stracji. Uznano przy tym, ze istnieją. w tej dz-iedzinie duże możli

wości. Jest to problem o tyle ważny, ze nowe zakłady produkcyj
ne ma.ją trudności z kompletowan,iem załóg, a. w najbliższych la
ta.eh deficyt siły roboczej będzie się pogłębiał. Dlatego zadaniem 
władz administracyjnych województwa Jest nieustanne doskonalenie 
polityki zatrudnienia, zaś obow!ą.z.kiem zjednoczeń p-rzemysłowych 

jest dalS"La. jego ra.cjonalizacja w podległych im jednostkach pro
dukcyjnych. 

Dutą rolę w kształtowaniu po'liłomu życia i leJ>SZeJ l>?acY odg·rywa 
polityka płac. Warto przypomnieć, ze przeciętna wysokość_ pła.cy 

wynosiła w przemyśle województwa w roku 1970 - 2.170 zł, w ro
ku 1975 - 3.438 zł, a w końcu 1977 r. - 4.176 zł. Podkreślamy ten 
fakt z wielka satysfakcją - powiedział B. Koperski - jako, że jest 
to jeden z przejawów konsekwentnego realizowania przez naszą pa.r
tię najważniejszego celu - stałej poprawy materialnego bytu. po
ziomu życia społeczeństwa. Ta polityka, zgodnie z p.ostanowienla.mł 
U Krajowej · Koo.ferencji Pa.rtyjnej, będ'.'lie kontynuowa111a, 

Omawiając problemy rolnictwa w nasri:ym województwie, mówca 
przypomniał najistotnie · ..... e ostatnimi laty za.łożenia polityki rolnej 
partii, a zwłaszcza wdr •'~ l' "i<> w życie decyzji o emerytalnym zabez
pieczeniu ws i. Podkre<1'1 •akże role tworzenia (ospoda.rstw specja
listycznych i zespołów rolników dla dalszej inłensyfikacJi produk

cji rolnej. 
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Omówłen ie 

Egzekutywy 

wygłoszonego przez I sekretarza 

Kł. Bolesława Koperskiego 

referatu 

Kł PZPR 

Następnie B. Koperski przedstawił d'lliała.nia łócbkieJ f,nstancJi pa.r
tyjnej na rzeoz dynamicznego rozwoju budownictwa mieszkaniowe
go I modernizacji Łodzi. W tej dziedzinie w ostatnim czasie doko
naliśmv postępu nie notowanego w historii DMZ~o miasta l woje
wódilltwa. W latach 1975-1977 wybudowaliśmy 38,3 tys. miesz•kań 

o łącznej powierzchni 2 mln metrów kwadratowych, W ub. roku 
osiąg111ęliśmy w tej dziedzinie wyniki wyższe n 22,6 proc. od re
zultatów osiągniętych w 1974 r. Wzrosła również średnia powierz
chnia mieszkaniowa. W sposób widoczny zmienia się śródmieście Ło

dzi. Powstają następne budynki w Sródmiejskiej Dzielnicy Mieszka
niowej, postępuje budowa Trasy W-Z, kształtuje się centrum han
dlowe w rejonie ulic Piotrkowskiej i Główne.i. Łodzianie z aprobtl
tlł obserwują, te przemiany, ponieważ odpowlada.ią one naszym po
trzebom I ambicjom. Chcemy przecież wszyscy, aby Łódź była mia
stem nowoczesnym i pięknym. Aby dobrze służyła całemu woje
wództwu, zaś śródmieście Łodzi winno sta6 się wlzytówk1t nowo
czesności. Zobowiazujemy Ł6dzkie Zjednoczenie BucJownictwa, spół
dsielczość mieszkaniowa - powiedział I sekreta.u KŁ Pi.Pi\ - do 
podjęcia takich kroków, kt6re zapewnia kompleksowe prze!r.azywa
nie mieszkańcom nowych osiedli. Istotnym zadaniem dla władz 

mi-asta jest troSka o zachowanie w należytym stanie zasobów miesz
ka.lnych zairówno w starym. jak i w budownictwie wznoszonym w 
latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Postęp w tej dziedzinie -
tak w Łodzi, jak I Pabianicach. Zgierzu. Ozorkowie i innych mia
stach - jest niezadowalający. Urzl$il Miasta powinien opracować 

długofalowy program remontów 1 konserwa.di budynków. 

Jednym 11 najistotniejszych czynników wpływajacych na tempo 
modernizacji Łodzi jest rozwój i unowocześnianie układu komuni
kacyjnego miasta.. Uczyniono juz wie1e dla jego usprawnienia, jed
na.kie przestrzenny rozwój miasta i związane z tym przemies!!lc:&e
nia mieszkańc6w, a tak1Je szybki rozwój motoryzacji - co jest wy
razem wzrostu standardu życia łodzian znacznie wyprzedzają 

tempo rozbudowy ciągów komunikacyjnych. Powoduje to szere& 
trudności w życiu orga.nizmu miejskiego, a także stanowi uoi!łi:li

wość dla jego mieszkańców. Trzeba pamiętać .iednocześnie - pod
kreślił B. Koperski - że przebicie tras komunikacyjnych przez cen
trum Łodzi wiąże się z koniecznym.I wyburzeniami domów mie
szkalnych, a w!ęe jest przedsięwzieciem społecznie trudnym, wy
magającym wielkiej rozwagi. Tym bardzie.i potnebna jest koncen
tracja. sił przy rozbudowywaniu nowych tras, a.by uzyskać szybko 
odC1Wwa.lne rmultaty. 

Realizacja programu społeczno-gospodarczego uartll spowodowała 
wzro.ęt zamożności naszego społeczeństwa.. a tym samym postawiła 

przed handlem i usługa.mi wyme zadania. W ub. roku. w porów
naniu do stanu z 1974 r., w •klepach i zs,kładach gastronomicznych 
województwa łódzkiego sprzedano ława.rów za 12 mld zł więcej. 
Przedsiębiorstwa handlowe prowadziły w ubiedych latach i pro
wadzą nadal szeroko zakrojoną moderniza.cje sieci handlu i je«o 
rozbudowę. Remontuje się sklepy i buduje nowe. Mieszkańcy Łod~i 

otrzymali dwa nowe domy handlowe, 6 supersamów i 5 pawilonów 
spoiywczych, Obiekty handlowe wYbudowano teź w Pabianicach. 
Zgierzu, Ozorkowie i Aleksandrowie. 

Następnie I sekreta.n KŁ 1)0dkreślił role i 2l!la.-OZeDi.e WSPółodpo
wiedzialności i współza.rządzauia dla reallzac.ii dalszej poprawy 
warunków życia i pracy mieszkańców województwa. Podstawowym 
czynnikiem pomyślnej Ich realizacji jest kształtowanie poczucia od
powiedzialności każdego C'llłowłeka pracy, jei::-o zaangaźowa.nia I 
ofia.rności. Taki wla~nie klima.ł cechował cała kampanię sprawo
sda.wczo-wyborczą w łódzkiej orga.nizacji partyjnej. Pragnę poc1-

kreśllć - mówił da.lej B. Koperski - iż n&1>Za pracowita klasa ro
botnicza, rolnicy, inteligencja wykazuja wiele cennej lnicja.tywy, 
społecznego zaa.nga:towania, aby jak najlepiej wywią.z.a6 się ze sta
wianych zadań. W sprawa.eh dnia codziennego, niejednokrotnie trud
nych, winniśmy szerzej zwraca6 się do ludzi ))racy, odwoływać się 

do mądrości klasy robotniczej, pobudzać obywatelska świadomość 

wnystkieh Polaków. W praktyce działania instanc.ie pa.rtyjne nasze
go województwa szeroko korzystają z zasady konsultacji, radzenia 
się ludzi :pracy, wykorzystujl\(l w pracy politycznej I gospodMozej 
kaidą slusznlł :propozycję aktywu pa.rtyjnego, łl'llłonków zał6g. 

Omawiając znaczenie niedawnych wyborów do rad naro.dowyc11 
B. Koperski powiedział: Jesteśmy przekona.ni, że nowo wybrani rad
ni - członkowie Pol<;kiej Zjednoozooej Partii Robotniczej, w sojuszu 
z ZSL i SD, Wll'a'li ze wszystkimi ludźmi pracy 1>0świeca. swo.ie siły 
dla dalszego rozwoju swoich dzielnic, mi11.St i gm.In. Wiole cennych 
doświadczeń nagromadziło się w procesie funkcjonowania rad n11 · 
rodowych. Kampania przedwyborcza wykazała. i:!; społeczeń.itwo 

wiąie z ich sprawnym działaniem du:l;e M.dzieJe. Winniśmy podno
sić nadal rangę radnego, usprawniać funkcje insuiratorskie i kon
trolne rad narodowych, skupia6 wokół nich ludzi pracy, roiwlja,iąo 

społeozną inicjatywę dla spraw terenu oru nadzoru nad ogniwami 
aparatu wykonawczego. 

W kolejnym fragmencie wystąpienła mówca unedsta.wił inspira
torską I organizatorską rotę partii w kreśleniu i realizaoji dym~mfoz
nego programu rozwoju naszego województwa.. W okresie sprawo
zdawczym nastąpiło da.Inc umocnienie pa.rtii, podębiła się jej willi 
z klaSlł robotniczit, rolnikami I lntellgencjlł, z całym narodem. Pod
nieśliśmy na wyższy poziom działalność WS'llYS~kfoh og.niw par'td, 
wzrosły nasze szeregi, umocnił się autorytet młonka partii we wszy
stkich środowiskach. Clesiy nas, że cora.z wieceJ pnodującej w pra· 
cy i nauce młodzieży widzi w przynależności do Polskiej Zjedno
czonej P&rtii Robotniczej możliwoś6 szerszego, bardziej a.kływnego 

udziału w pracy na necz naszej ojC'lysny. Col'll/Z powszechnie.i mło
dzi ludzie swraca.Ja się do swoich wychowawców w zakładach I 
szkołach, jak r6wnleł do rodziców. o rekomeodację. eo Je.sł dowo
dem wlaSciwego klima.tu wychowawczer:o. 

Auł:oryteł padli - prsewodnieJ siły m.rv4u - "114uJe k~t!c!a In
stancja, orł1'1ltz.oJa, kał.dy Cllłonek PllllMl w llW9lm oodslennym 

niski ludowei 
posłę}>C)waniu. Parłyjność, to nieustanna gotowość służenia na.rodo
wi, to trwałolió przekonań i konsekwencja w działaniu. Obowiązkiem 

komunisty jest propagowanie linii pa.rtii w każdej sytuacji, a więo 

r6wnież wtedy, gdy przychodzi }}odejmować. realizować nie zaw
sze popula.rne, a społec:znle uzasadnione decyzje, 

Analizując postawy społeczne i Ich role w osia.ira.niu najistotniej
szych celów socjallzmu, mówca powiedział. iż Jednym z kluczowych 
zadań pracy ideowo-wychowawczej w tworzeniu atmosfery pow
si:ec~ego, spo~eczne.go I politycznego poparcia dla ludzi dobrej, rze
telneJ i wydaJnej pracy, jest ich skuteczniejsze propa~owanie, gdyż 
stanowią oni wzorce, na których powinno wychcwywać się innych, 
a zwłaszcza młode pokolenie. W województwie naszym które w 
swoim czasie było inicjatorem rzuconego na oałv kra.j hasła Mło
dzieżowego Wyścigu Pracy, tradycje te kontynuujemy i wzboga
camy. Każdego roku W1>isujemy do Honiorowei Kslegi KŁ pc>nad 100 
nazwisk wyrćiniaheyoh się w pracy zawodowej robotników. Podob
ne formy społecznego uznania ltosuja. nasze instancje dzielnicowe i 
za.kłady produkcyjne. Istnieje społeezna potrzeba rozszerzania idei 
W!ipółzawodnictwa.. Do rywalizacji 0 wysoka ja.kość produ.kcji, 
o-..zczędność suro~ i energii, o pełne wykorzystanie czasu pl'acy, 
Winny st:llląó całe zakłady, a w nich zespoły mistrzowskie, grupy 
i brygady pracownicze. Należy wśród załóg budzić poczucie dumy z 
faktu pra.ey w tych zespołach i zakładach. które legitymują. się 
wysokimi osiągnięciami, które przewmlnie idee partii w codziennym 
~rudzie przekształcają w czyn. Walka o leusza jakość pracy, o 
idee przodowania, musi ściśle wiązać sie z klimatem dezaprobaty 
wobec ludzi źle pracujących. \wbec sprawców marnotrawstwa i nie
pon:q,dku. Należy utrwalać w i;wiadomości społeczeństwa 1>rzekona
nie, ie osiągnięcia I dokonania nasze mogłyby być znacznie wyż
~. gdyby wysiłek dobrze pracujących nie był pomniejszany, a 
czasami wręcz mairnotrawiony przez brako·robów. ludzi niood1mwie
dzia.lnyoh, zwyozajnych leni. 

Ważnym obszarem fycia spoleeznego są właściwe stosunki mię
dzyludzkie. Rozumiemy przez to wzajemny stosunek między ludźmi, 
u~rii;Jm~ I życzliwość zarówno w miejscu ura.cy, .iak i w załat
wian~u roznych ludzkich spraw przez instytucje I urzędy. Zbyt wie
le, .meste·ty, Jest jeszcze przejawów biurokracji, dy~nita.rstwa, a by
WaJll I przypadki kumoterstwa, łapownictwa. nadużywania stano
wisk dla prywatnych celów. Wydanie stanowczej walki tym ne2:"
tyw.nym .zjawisko~. które hamują nasze dążenia do wyższej kultu
ry. i P<l'Zlomu źyc1a, jest obowiq,zkiem wszystkich uczciwych obywa
teli. 
Społeczeństwo nasze 11 uznaniem odnosi sie do 1>racv Milicj.i Oby

watelskiej, Służby Bezpieczeństwa i wymiaru sprawiedliwości któ
r~ up_ewniają mleszkańoom coraz wyższy stan porządku, ładu i bez
p1eozen_stwa. Coraz skuteczniej um.a.en.iają praworz~ność, chronią 
własnos6 społeczną i nsobistlł obywateli. 

Następnie B. Koperski podkreślił szczególne znaczenie socjalisty
cz!1eg~ wychowania młodzieży, Przed młodym »okoleniem - po
w1edz1ał - Polska Ludowa otworzyła wielka szansę urzeczywistnia· 
nia pragnień, ambicji i możliwości wszechstronnel\"o rozwoju i awan
su. Szanse taką rtworzyliśmy także dla młodzieźv łódzkiej konsek
wen~ni.e realizując program modernizacji i rozbudowy iodzi, wy
P?saza.J'.ł<'. fabryki w ClJłYm województwie w nowe. o wysokiej tech
nice m1cJsca pracy. L1ozymy na to, źe wysokie kwalifikacje mło

dych, Ich gospoda.mość I nowatorstwo, wrażliwość na wszystko, co 
hamuje postęp, przyczyni się do przyspieszenia realizacji naszych za
mierzeń. Praca Wychowawcza s młod7'iei:a,, to jedno z na.jwai.niej
nych zadań part.U. Winno ono być przedmiotem codziennej trMki 
kaźdi:j Instancji i organi7'a.cji partyjnej, Szczególna wagę przywią
zywao_ na.leży do pracy z młodzieżą w tych zakła11ach i Instytucjach, 
w których stanowi ona znaczna. cześć załogi, SPOłeczeństwo nasze 
wiąze duże nadzieje z pracą wychowawcza szkół i wyższych uczelni, 
kt6rych wysiłek i dorobek wysoko sobie cenimy. Wielka jest odpo
wlr.dzialno66 nauczycieli i wychowawców za poziom kształcenia. za 
wysokie kwalifikacje zawodowe i Whściwe przygotowanie młodzie
ży .~o. P.rac! i _ż_Ycia •• Postaw:a naue:i:ycieli, ich osobisty przykład, ideo
wosc i zarhwosc, ma.Ją tuta.J zasadnicze znaczenie Obowl~zek kształ
towania właściwych postaw młodzieży spoczywa· na rodzicach. Ko
nleoz!łe Jest sta!e współdzia!anle rodziców ze szkoła. stawia.nie swym 
dzieciom wysokich wymaga.n, rozbudzanie ich poczucia obywatelskiej 
odpowiedzialności, kształtowanie tosunku do pra.cy, która jest jedy
Illł Podstawą pomyślności osobistej każdego człowieka i społeczeń
stwa, w !ttórym żyje. Musimy ukazywać młodzieży walkę polskich 
komunisto~ o wyzwolenie społeczne i polityczne. drogę realizacji 
przez partie wizji Polski rozwiniętego socjalizmu. Ofiarna praca i 
~orący patriotyzm tysięcy ZWM-owców, ZMP-owców, działaC'liy par
tyjnyC:h powinny stanowić dla członków socjalistycznych zwią,-i.ków 
młodzieży -polskiej wzór dla ich pracy i postępowania. 

Następnie, wysoko oceniajac dorobek środ-owisk twórczych, Ich 
wkład w przemiany społeezno-ekon«>miczne zachodzą.ce w woie
wództwie, B. Koperski powiedział: Oczekujemy od Wa~. Drodzy To
warzysze, dzieł, które pomagałyby naszemu sp«>łeczeństwu w osiąga

niu wyższego poziomu życia, C'Zyniły je bogatszym i pieknie.iszym. 
Nal~ży więcej miejsca poświ~cać ukazywaniu miary pt>noszonego 
wys1ł~u, który stanowi o rozwoju naszej o.iczyzny, a także 0 tym, :ie 
szybki postęp dokonuje się przez pokonywa.nie napięć i tr11dności. 
Potrzebna jest głębsza prawda o partii - mówił dalej - o jej 
pro'l'ra!llie i jej członkach, o aktywie i jego zaangażowaniu. 'l'rze
ba lepiej ~kazywać umiejętności organiwwania przez partię zbi<rTO
wego wysiłku ludzi dla skutecznego pomnażania materialnego i du
ohowego dorobku całego społeczeństwa. 

Na ":'."końcse1.1ie. mówca stwierd~ił: W czasie obrad dzisiejsze;! kon· 
ferencJI partyJneJ wytyczamy kierunki pracy, których realizacja 
przyniesie dalszy_ ws:zechstronny rozwój województwa łódzkiego, 
poprawe wa.runkow zycia i pracy je2'o mieszkańców. Najważniejsze 

zooa.nia, to dalszy rozwó.i i modernizacja, przemysłu. Pow taną. no
we zakłady: „An~rzefa Struga", „Telimena", „Konstilana". Nastąpi 

ro.zbudowa. zakładow: „Polmo", „Foniki", „Elty", Wytwórni Sprzę
tu Mechamcznego. Kontynuowana będzie modernizacja wielu zakła
dów. W wię!'szym s.topniu wykorzystamy istniejące budynki fabry
?zne. instaluJąc w mch nowOC?:esne maszyny i urządzenia, polepsza
J~c w:_arunki pra.cy. Budowlani otrzymają nowe fabryki domów, dzię
k,1. kt'!rym będą mogli w pełni zrealiz1>wać zadania. bieźą.cej 5-Iatki, w 
ktoreJ wybudowanych zostanie 226 tvs. izb o łacznej powierzchni 
3.400 tys, metrów kwadratowych. W dalszym ciągu ro'll>wijać będzie· 
my komunikację, handel i usługi. Powstana. nowe szpitale żłobki 
przedszkola I szkoły. Wyższym uczelniom przeka.:iemy dals~e gma~ 
r~y, poprawiająe warunki pracy środowiska naukowego i s-tuden
łow. 

Podstaw:owa.. sprawa, która decydować bedzie o efektach przyję
tych zam1erzen, to solidna, coraz lepiej i mądrzej organizowana I 
wykonywana praca wszystkich ludzi. ~Ysponujemy dziś wysoko zmo
lł~rniZOW:•1!ą i n~w.oozesna baza wytworczą. Ka.żdv z pracujących wi
A1en wmąz stawia.o przed soba pytanie, czy właściwie ten majatt>k 
wykorzystuje, azy osiąga w pełni to. na co oczekuje społeczeństwo 
i co krajowi przynosi t>Oiytek. 

Poh'z~by lu~~l l .s»?łeczeństwa. ~ią:t rosną. Wyprzedzają niejed
nokrotnie mozbwość ich zaspokoJerua. Wszyscy jednak winni mieć 
śwl!'domośó, ze drol'a ku lepszemu, ku coraz · wyższemu poziomowi 
tycia Jes~. j~dna. -:- to uporczywy codzienny trud wszystkich, to po
mysłowosc 1 • imcJatywa we. wzbogacaniu na..o;zeg0 dorobku, to wy
soka dyscyplina społeczna 1 obywatelska odpowiedzialność. 

1estem głęboko przekona.ny, ze nasze patriotyczne sPOłeczeństwo 
pod kierownictwem łódzkiej organiza.c.ii partyjnej uczyni wszystko 
aby przyjęte dziś postanowienia w pełni wYkonać. ' 

Pozwiilc~e, SzanoWl!i Towarzysze, iż w imieniu delegatów XX Kon
fe!-'en~Ji łódzkiej orga°;izac_li party.inej; w imieniu pracowitesto spo
łeczenstwa naszego WOJewod?twa, zwroce sie z prośba do sekretarza 
Komitetu Centralnego, tow. Edwarda Babiucha. aby przekazał przy
wódcy narodu polskiego, I sekretarzowi Komitetu Centralnego -
tow •. Edwardowi Gierkowi nasze najgorętsze zapewnienie, że z r 0 -

b0tmmym honorem wykonamy wszystkie zadania. Jakie stawia przed 
nami partia i Jej Komitet Centralny - dla do-bra i rozwoju naszej 
Oicsrmy, PolSkJ. Ludowej. 



Rad • 
Dl Uwaga, pracy PKS o 

Dzlł I jutro Polskie Radło f Mtll- w j I d K nie najlepszy iotan nawł~rzchnl nie-
eja Obywatelska organtzuj11 kolejn11 ozora Siii pos e llenie om!sji Gospodarki Komunalnej, J[o. których dróg lokalnych w woj. 

bądź przezorny 
drodze! no 

akcję pod hasłem „uwaga, blldi munikacJi ł Łticznośoi BN m. Łodzi poświęcone było probie· łódzkim. Wyniil:ające z tych przy-

Laureaci konkursu 

,,Zawsze do usług'•· 
pnezorn;, na drodze". W związku mom komunikacJi autobu&01JeJ PKS, czyn trudności kolidują z postula-
• tJ'ID w Łódzkiej Rozgłośni Pol- wanymi propozycjami dalszego roz-
11deao Radia w 1obot• w gods. 12- wo1· k 'k „ b 
11 J nłedzielt w god:ii. lt-lł pod . . . . u omum ac11 auto usowej 
nr tełefon6w 67'1·22 i 817·21 będzie Na Wstępie radru zapo~nah 11e I szczególną uwagę na brak odoo- PKS. 
motna zgłaszać swoje poatułaty od• z ak~ualną sytuacją panUJącą . na wiedniej ilości taboru, stan zaple- Oceniając akcję dowozu dzieci 
:;:•me poprawy bezplecze61łwa ru• terenie obsługiwanym przez łódz- cza, które nie jest j.uż w stanie do szkół gminnych i pracowników 

~~6~opolski .konkurs „Zawsze do usług" w Łodzi l w woJ, 
mieJsJ?m łódzki~ o.d samego momentu jego ogłoszenia nie cie
szy~ ~1ę zbył, w1elk1m zainteresowaniem, Swiadczy o tym naJ· 
lepieJ. fakt, ze zaledwie 538 zakładów zgłosiło się do współza· 
wodmctwa o miano najlepszych. 

u drogowe10. k4 dyrekcję PKS. Zwracano tu zaspokoić bieżących potrzeb oraz do fabryk przez tabor PKS. nie 
,... zgłaszano większych zastrzeżeń. 

~~fil~j~~~h~~M ~~~~h~~ m• 
S WA:tNE TELEl'ONT GDY~!' - „Przygody małpki nica Górna Poradnie K, ul. Od· S jest skrócenie czasu dojazdu do ilość zważywszy, że sama tylko 
~ C t 

1 
In _ 

11 
~uki radz. b/o godz. 12, 13.30, rzańska Cieszkowskiego Rzgow· ~ pracy (przy średniej dłuł!ości tra- łódzka I:r:ba Rzemieślnicza posiada 

S en ra a formacyjna PS.O ••i" „Pięć łatwych utworów" USA ska Przybyszewskiego 'oraz gi- S sy 62,8 km, czas ten wynosi ok. okołQ 6,5 tys. placówek usługo-
~ Informacja telefonlcsna 13 od lat 15 godz 10 15 17 19· ' .~ 1,5 - 2 godz.) oraz ustaleni' e roz- w h któ h · S Stra:i: Po:l:arna 

08
, Hl•U. n 5.51 • · • • • • nekologia z dzielnicy Pole&ie S yc z ryc Jedynie 162 zakła-S Pogotowie Ratunkowe 

09 
26·2· „Przygody małpki Nukl" Poradnia K, przy ul. Fornal· S poczynania nauki w szkołac<h w dy brały udział w tym konkursie. 

S Pogotowie MO n godz. lO, 11·30• 13• „Pięć łat- skiej ~ tych godzinach, kiedy możliwości Również nikogo nie może zadowo-
S Jtomenda MłeJ•ka MO ~Ych utsorów" godz. 15• 17• 19;, Instytut Poł.•Ghl. AM (w. C.U· ~ przewozowe PKS są największe. lić przystąpienie do tej rywalizacji 
S centrala en-a, 212-n D~M - " mlerć z komputera rle·Skłodowskiej 111) dzielnica ~ Wśród zastrzeżeń zgłaszanych zaledwie 58 placówek WPHW 170 
~ Informacja o u1łu1ach 398·10 r. od lat 18' godz. 16' 18' 20; Górna Poradnie K , ul. Felińskie· ~ d od d PKS Lód ' 
'"" Informacj k 1 j .„ SS Z"ł 19 28.2. jak wyżej. go Zapolskiej dzleJnlca Sród· ~ przez ra nych P a resem zkiej Usługowej Spółdzielni 
S lnformacj: P~;:owa ..... • 0 • KOLEJ~~z - „Pani minister mieście Porachila K, ul. 10 Lu· S znalazły się m. innymi: częste nie Pracy, .284 M iqdzywojewódzkiego 
S D c tańczy pal. od lat 12, godz. teao gm H:z.gów i Ksawerow :S zatrzymywanie sie kierowców au- Zrz-eszerua Prywrutnego Handlu i 
~ worzec entralny 195·H 16.30, 18.30; 26.2. jak wyżej » • gm· ek,ologia • „-!ellll'-y Po· ~ tobusów na przystankach, •byt ma- U ł 8 ~ Dwouec Północny 7'7·Z8 MŁODA GWARDIA Om , oraz ~ ...,. "" ~ ~ S ug, 5 WSS „Społem" i 70 WZSR. 
~ Pogotowie wodociągowe 835·46 - " .en• lesie Poradnia K, przy ul. oum- ~ la ilość wiat oraz nie zawsze wła- Czyżby kierownicy placówe k usł.u-
S P t . ang. od lat 18, godz. 10, 12,15, l'Sk'eJ ~ • · '-d t t · ~ ogo owie irasowe 395·85 14.30, 17, 19.30; 26.2. „Omen" g. P In ~ tut Pol ·Gin AM (ul ~ sciwy wyg.., es e yczny po1az- gowych nie mieli większych ambi-
S P°J:ji:;:e P~i:!!~etycme 3Sł·Jl 10, 1:1, 17.15 „Maratońc$" Ster~ga lS) _: dzlelnica Sród: S dów. Wiele uwagi poświęcono rów- ~jj. w kierunku poprawy jakości 
S Rejonu Południe J3ł·ZS USA, od lat 111, godz. 12.30, mieście Poradnie K, ul. Kopcin· S nież sprawie budowy dworca au- sw1adczonych usług, skra cania ich 
S dla db' 

6 
19·30 „ skiego, Próch!llika, gm. Brójce S tobusowego w Zgierzu (od 3 lat terminów, wprowadzania nowych 

S myał:w;:~c w P':a-n Hll-'lZ M~'1 - „Asy l>rz;~tworzy ang. oraz ginekologia r. dzielnicy Po• ~ PKS i władze administracyjne form pracy, uruchamianiu istnieją-
S oświetlenia une 1

2
9.99 

28 
at 15• godz. • l7.1S, 19·30; lesie Poradnia K ul. 1 Maja S miasta nie mog~ w tym względzie cych rezerw, zapewniania lepszej 

S Posotowle ciepłowałcaa 153-U ·2· Bajka „sroczka ·złodziejka" Szpital lm. H, '.Jordana - po- :S dojść do porozumienia). poprawie informacji i reklamy dla klien-
S Pogotowie drogowe godz. 14 - dalej lat wytej. łożnlctwo - dzielnica Wlduw 1 ~ komuni'kacJ'1' mi'0 dzy Łodzi·„ 1' Alek- tó ~ 

0 

Im b 1 MAJA - „Pociąg w śniegu" P 
1 

. ~ „ „ w - bo takie m. in. były zało-
~ tf& o oz Yt" łot·H jug. b/o, godz. 15.15, „Maratoń- ~ esi~ 

1 
lm 8 Woli _ gllle· S sandrowem oraz zapewnieniu ko- żenia tego ogólnopolskiego konkur-

S TEATlłT czyk" USA od lat 18, godz. 17, kol~~iaa _ dzie.kiica Bałuty oraz § munikacji na trasie Rz.gów·-Tu- su? 
S WIELKI - godz. 19, Godclnne wy 1~3o; 26 ·2· Bajka „Podwodny glnekolGgla z dzielnicy Pole5le, ~ szyn, po likwddacji na niej lin.i.i A oto laureaci pierwszych miejsc 

życzalnia Sprzętu Gospodarstwa 
Domowego (ul. Żeromskie.go 25), 
Zakład Usług Motoryzacyjnych GS 
„Samopomocy Chłopskiej" w Głow
nie, Zakład Fryzjerski w Lodzi (ul. 
Nowotki 8). Nagrody pierws.ze przy
znano również taksówkarzom łódz
kim, których samochody posiadaj4 
numery: 882, 660, 258, 155, 64, •7 i 
1550. 

W tym roku konkurs będzie 
kontynuowany. Miejmy nadzieję, 
że przystapi do niego więcej pla
cówek usługowych aniżeli to mia
ło miejsce w 1977 r. 

(j, kr.) 

w Pałacu Sportowym § stępy Polskiego Teatru Tańca !,.y8{,!j'.' godz. iu5, dalej jak Poradnia K, ul. Gdańska i Ka· § tramwajowej. (ptom) zeszłorocznego konkursu „Zawsz<:l 

S jcaoknrwady~ejD. rzewieckiego; 2e.2 POKOJ, _ „Dzielny szeryf Lucky sprs!paikatal •-. SkłoclowakleJ·Cvrl• :S do usług" w poszczególnych insty-
~ "' Luke fr b/o godz 15 30 Nie • .... ~ tucjach prowadzących działalność J · ~ POWSZECHNY - aocts. 11 „Lot . · · „ · • " w zgler11u - połotnlctwo miasto ~ ak twierdzą handlowcy. towa-
~ nad Kukułczym Gniazdem"; ujdzie cl to płazem franc. i gm Zglen., AlekSandrow, S Z KRONIKI 1\10 usługową: Zakład Kuśnierski (ul. ry oferowane Ila kiermaszach cie-
S 28.2 godz. 19.15 jak wyżej. od lat 15, godz. 1.7. 11; 28.~; Ozorkó~, gm. Konstantynów, gm. :S Boya-Żeleńskiego 5), Zakład Usług szą sie znacznie większym powo-
S NOWY - godz. 19.15 „Mazepa" „Ci°la~f01 nacti'zlim 1~chod~e Parzęczew, Andrespol, Nowosolna S RiTV (ul. Zaolziańska 47). Wypo- dzeniem, niż sprzedawane w skle-
~ (występy Teatru Słowackiego a po· 0 • _go · · • • „c 0• Szpital Jm, Marchlewskiego w S SPRAWCY WŁAMAS S Krakowa>: 

2
u jak wytej. wiek, ktory przestał palić" - Zcle:rsu _ l(inekologia _ miasto ~ pach. Stąd duże zainteresowanie tą 

S .JARACZA - godz. 18 „Szalei!- ~:~:.dz. od lat 15• godz. 17.30, i gm. zgterz, Al,_ek58ndrów, ozor: S Tworzyli zorganlzowanii szajkę wła- forma sprzedaży zarówno handlu 

§ atwa panny Ewy" 111.30 „Adam ROMA _ „Superekspres w ni•· ków, Głowno, St·ryków, m. Kon S mywaczy. Ostatnim ich większym Z Łodz"i jak i klientów. 
S i Ewa"; 26.2. godll. 11 „Trzy ola· bezpleczetistwle" jap od lat 15 stantynów, gm. Parzęczew, An· ~ „skokiem" było włamanie do Han- Dużym powodzeniem cieszą 1ię 
~ łe strzał)'", 19.30 „Adam i Ewa". d 

30 
• .' drespoJ. Nowosolna oraz ł:.6d2 - S dlowego Domu wss „Społem" przy również W}"Stawy mebli organizo-

~ MAŁA SCENA - nieczynny; f~2 z. Joj 12·15• tjf.d' 17• 19·30• dzielnica Polesie, Poradnia K, S ul, Pabianickiej 188 w Łodzi, skąd W k1"lkU zdan"IQCh wane W nowych osiedlach mie-s 26,2. god:r.. 20 ..Si• kochamy'"' · · a ka ,,Po e ynek w bu· ul &re·brzyileka l dzielnica Wl• ~ skradli m. in. damskie kozaczki, rę- k · A S (PWSl!"I'VlTi. szu" godz. \O, U, „Su.pereIDipre1 dzew S kawiczkl skórzane damskie 1 męs- sz amowych. ktualnie wystawa 
'"" TEA'XR 7,15 - &odll. 18.11 "Zna- w niebezp eczeństwie" goda. s itat Im Biernackle10 w Pa· S kie, nesesery, koce, obrusy, firan- * Centrum Kultury Budowlanych taka odbywa się W bloku przy ul. 
S chor"; 26.2. jak wyżej. 12·15• 14.3o, 11• 19·30 bl:icach ~ miasto l .,runa Pa• § ki, oraz pieniąóze wraz z kasetą. zaprasza 21 bm. (sobota) do klubu Julianowskiej 1, 3 marca br. uru-
S MUZYCZNY - godz. 19 „Uli chce 1>lanlce S Ogólna wartość ich łupu wyniosła „Unibud" przy ul. Sienkiewicza chomiona zostanie na Retkini przy 
S śpiewać"; 2ti.2, go<a. 11, 15.au S:api~l w Głownie - połoł.tli• S 137 tys. zł. Upr:tednio upodobali so- 85/87 na spotkanie r. krakowskim ul. Kusocińskiego 82, a w końcu 
S „Spląca królewna„, godz. 19 ctwo miasto i gmina Głowno l S bie sklepy warzywno-owocowe m. ln. „Kabaretem Autorów". Początek im- marca przy ul. Gorkiego n.a Wi-
~ „.i..ill chce śpiewać•-, Strylkbw :S przy ul. Wróblewskiego 32, Ro~oziń- prezy o godz. 18. dzewie-Wschód. Oglądane w stan-
~ .UU.EK.lN - &o<a. 17.39 „W Do· ~ skiego, a także stoisko w SDH „Pio- * Wieczór towarzyako·ianeczny d d 
S linie Muminków" (Piotr.Kowska Chirurgia ogólna - Bałuty - S nier" oraz sklep spożywczy przy ul. dla emerytów pod hasłem „żvcie ar owych mieszkaniach meble 
S 262); 26.2. godz. 12, b jak wy:ieJ. Szpital im. Biegańskiego (Knla· :S Kurczaki. Ogółem wartość skradzio- zaczyna się po„ ." odbędzie się 25 "bm. można następnie kupić W 10 łódz-
S P.INUJUO - go<a. 17.30 „Po· ziewicza 1/5) codziennie ł1la ~ nych tam towarów wyniosła 200 tys. o godz. 18 w SDK „Lutnia", ul. Ła- kioh sklepach, prowadzących ich 
S proście Rzepa, by s1~ nie cze- pr:tychodnl rejonowych nr ł, 6, S zł. nowa 14. sprzedaż. 
S piał"; 26.2. godz. l~ „_...oproi· 7, 8, 9, 10. 8%.pltal im. BarUckie· ~ w wyniku czynności podjętych * DDK. ł.6di-Pole&le, al. 1 Maja Dalszym krokiem. mającym na 
S cie Rzepa, by &ię nie czepia<", go (Kopcińskiego 22) codziennie ~ przez KD MO Łódź-Górna sprawcy 8'7, zaprasza 25 bm. o godz. 18 na ~ godz . .U „De.itameron" dla przychodni m 7. Szpital im. ~ tych licznych włamań zostali za- Kabaret Autorów, w którym wystą- celu ułatwienie klientom nabywa-
S Zl.EMl ŁODZK.lE.J - nleczynny; Skłodowskiej-Curie (Zgle.n:, Pa· ~ trzymani i decyzji! prokuratora a- pią laureaci Festiwali Piosenki stu- nie mebli, jest otwarty wczoraj W 
S 26.2. godz. 16 „Most". rzęczeWl!lka 35) dla pn.ychodni S resztowani. są nimi: 20-letnl Ja- denek.lej w Krakowie. Wstęl? wolny. Pałacu Sportowym wielki kier• 
S FILHAK.MON1A (.Narutowicza 201 rejonowych nr 1, 2, J, 5. S~ltal S nusz K., nigdzie nie pracujący, ka- * W Muzeum Archeolog1czno·Et· masz. Wszystkie wystawione tam 
S godz. 18. Koncert symfoniczny. im. MarchleW"Skiego (Zgierz, Du· 8 rany jut i zwolniony z zakładu nograficznym (pl. Wolności 14) od- meble są do nabycia w UTzadzo-
S or!tle&tra symtoruczna .t-l!'~. bols 17) codziennie dla m. i gm. S karnego w sierpniu ub. roku na będzie sli: 26 bm. o godz. 12 projek- nym na miejscu magazynie. Han• 
1..~ Dyrygent: Jozet Wilkomirslu. Zgierz, Ozorków, Aleksandrow, •"' podstawie amnestii, 26-letnl Euge- cja filmów oświatowych z cyklu: 1 t d ~ Soli.sta: Jan Ekier. Fortepian: Parzęczew. Górna - Szpital l.m. ~ niusz K., również kara11y, oraz 20-let „Przeszłość I wspólczesno~I' rarr.rAw d owcom na ręke poszła u yrek-
S W progralllle: J, Wił!tolllll'.s;u Brudzińskiego (Kos. Gdyńskich S ni Grzegorz K. i 20-letnl Krzysztof i kontynentów". Wyświetlone zosta- cja Pałacu Sportowego, udostępnia-
S Uwertura koncertowa K. Szy- w Jl Adzi i wo1· ewództwie 81) Polesie - S&pltal l.m. Koper- s Sz. Dochodzenie w toku. Wkrótce ną filmy: „ u lndiau Karentes", jąc na cały rok kuluary tego o-s manowaki - lV Symfonia kon- W nlka (Pabianicka 82). Sródmleście § proces. (j. 11.r.) „Vera Cruz", „Cejlon". biektu. Cs) 

~ ~rt~i:ton:1Jc::z~~~=na. . mieiskim łódzkim ~g~~~w;~;i~f~!7: ~ 
§ Sone.nberga (Pieniny 30) § 0 . . . J t D d . 
~s§ H~~~~~;Rr~1~~~~~~~r~> s~~!~ bfo, ·~~:.i~y „g!~k:a:~;; K~;~::r~~kk:::TI~ :: SS~ z..,. t' u ro. 6' a ID 
S OOD~lAI. RADOGOSZCZ (ul. fr. od lat 15, godz, 17, 19; 28.2. Barlickiego (Kopcll\sklego 22) ::.1 &> 

Zgierska 147J godz. 10-16; 2a.2. baj.ka „Przygody skrzatów" g. Okulistyka - Szpital un. SKło· 
S jak wyżej. 14, dalej jak wytej dowskiej-Curie (Zgierz, Parzę-
S AttCHJ>ULOGICZNE 1 ETNO· OKA - „Szli żołnierze" radz. czewska 351 S S GRAFICZNE (pl. Wolności 14) godz. 12.30 „Szał" ang. od I.at Chirurgia 1 laryngologia dzie- S 
~ godz. 11-17; iti.2. godz. 10-15. 18, godz. 10, 16, 17.30. 20; 26.2 cięca - Instytut Pediatrii (Spor- ~ 
S Cł!.i'ITRALNE MUZ,t;UM WŁO· „Szał" godz. 12.30, li, 17.30, 20, na 36/50) S 
S KlE!'INll:'XWA (.Piotrkowska 282) POLESIE - „Pojedynek potwo- Chirurgia nczękowo-twarzowa S 
~ godz. 10-15; 26.2. jak wyżej. rów" jap. b/o, godz. 17, „Pa· - Szpital im. Skłodowskiej-Curie ~ 
t..i B OLOGll EWO u .., ni Bovary to ja" poi. od lat 15 ~ ~ • L <; ... JNEJ UŁ godz. 19; 26.2 bajki g. lł, „Ta· (Zgierz, PauęczeW&ka 35) S 
S (Park Sienkiewicza) godz. 10- jemniczy upiór" węg. od lat 12, Toksykologia - Instytut Me- S 
~ 18; 26.2. god.:&. 11)-lł. g. 14, „Mistn: rewolweru" USA dycyny Pracy (Teresy 8) ~ 
~ HIS'..COKll MIASTA ŁODZI (ul. od lat lłl, godz. 17, 19 Wenerologia - Poradnia Der· S 
S Ogrodowa 15) - nieczynne. POPULARNE „Nasz nowy matologlczna (ul. Zakiitna 44) S 
~ SZTUKl (ul. Więckowskiego 31!) braciszek" NRD. b/o, godz. 16 ~ 
S godz. 10-17; 28,2, godz. 10-16. „Niewinni o brudnych rękach" H.l. S 
§ P'ts~s~~o~~J~~~!,~ki~~~~ ~~k ~~jt 18, godz. 17.45; 28.2. ChirUJl'gia og61na - jak 2U. - § 
S nieczynne. ENERGETYK „ZeW krwi" Górna - Szpital Im. Jonschera S 
S • ang.-hiszp. od lat 12, godz. 16.30 (Milionowa 14). Polesie - Szpital S 
..., • • od 1 15 im. Pirogowa (Wólczańska Hiii). ~ 
S ł.ODZIU PARK KULTURY I „Kobietka" rad'Z. at ' g. śr6dmieście - S:r;p!tal l.m, Pa· ~ 
:S WYPOCZYNK.1J (na Zdrowiu) 18'30; 26•2· „Zew krwi" g<;><lz. steura (Wigury 19), Widzew S 
S OGRÓD BOTANICZNY - nie· 15·30 „Kobidka" godz, 17'30' Szpital im. Sonenberga (Pieniny S 
~ 19.30 30) s S czynny HALKA - „Lato z kowbojem" · ~ S ZOO - czynne godz. 8-15 (ka· czeski, od lat lo2, godz. 15, Chirurgia urazowa - Szpltaol un. ~ 
~ sa do 14). u 1 zk t " USA d J'onschera (Millonowa 14) ~ 
S PALMIARNIA - nieczynna. • 1" te 1e8c a dgan1g7s e1~~5 26 2 ' boj Neurochtrurgla - Szpital Im. -.i 
~ a • go z. • ' ; · · a Barl1ck1e'1'o (K"""ińskiego -) ~ 
~ KĄPIELISKO „FALA" (al. Unii ka W krainie 1001 nocy" g = ...-- "" ~ S 4) nieczynne. 14 d" 1 j j k ....... j · Laryngologia SZpital im. "'' S • a e a nJ~e Pirogowa (Wól.czańska 195) S 
:S KINA P10:;1!ERd -lat "1Cz2 arodna klalraws!.!1ai" Okulistyka - Szpital im. Bar- S 
~ ra...,.. o • g z. " „~z a Uckie.go (Kopcińskiego 21.!) ~ 
~ z Teksasu" USA, od lat 18, g. Chirurgia t lar..,....gologla dzie- S 
t..i BAŁTYK - „Kobra" •ap. od łat 17 19 30· 26 „ Bajka Czarodziej '·· S 
S 

• • · • .~. " ci""'a - S:r;pital •~. Korczalta 
18, godz. 10, 12.15, 15, 17.15, 19.30,· skie Jus•·o" godz 1ł dalej jak -.- ~„ ~ 

"'~ '" ' • - (Armii Czerwonej 1") ~ 
~ 26.2. jak wytej, wyżej u ~ S IWANOWO - „Kobra" japoński REKORD _ „Zwycięzca" radz. Chirurgia szc:zękowo-twarrowa ~ 
§ od lat 18, godz. 10, 12.15, 15, od lat 12, godz. 15.30 „Szlkarlat• ;;i'ńs~~~~I 22\m. Barlickiego (KoD· S 
S ~7.15, /9.30; 2a.2

1
2. Bajka „Po· ny pirat" USA, od lat 15, g. Toksy·kologla _ Instytut M•· ~ 

~ owan e na gory e" godz. 8 - 17.30, 19.30: 26.2. bajka „Na tro dycyny Pracy (Tere"" 8) ~ 
~ dalej jalt wyżej. pach Yeti" godz. 14.30 ,,S:okar- l _, S S POLONIA - „Niewinne" włos. łatny pirat" godz. 15.30, n.30 Wenero ogla - Poradnia ner- § 
S od lat 18, godz. 8.30, 12, H.30, 17, „Komandosi" wł. oo lat 11, •· matologiczna (ul. za·kątna 44> S 
:S 19.30; 26.2. jak wytej. 19.30 NOCNA POMOC ~ S PRZEDWIOSNIE - „Wszyscy i SWIT - „Ucieczka przez pusty- LEKARSKA § 
S nlkt" poi. od lat 12, godz. 10, nię" fr. od lat 15, godz. 15.11 Nocna pomoc lekarska Stacji S 
S 12.15, 15, 17.15, 19.30; 26.2. jak „Libera moja miłość" wł. od Pogotowia Ratunkowego przy u&. S 
~ wyżej lat 15, godz. 17.30, 19.30; 28.2. Si kł I S S WŁOKNlARZ - „Ebirah - po- bajka „Miś na Dzikim zacho- en ew cza J.JT, tel. Cs&·&I S 
§ twór z głębin" jap. od lat 12, dzle" godz, 14.15, dalej jak wy· Ogólnołódz.ltl Punkt Informa- :S 
S godz. 10, 12, 14, 16, „żołnierze żej cyjny dotyczący pracy placówek S S wolności" - 111 i IV cz. radz. SOJUSZ - „Skarb na wyspie" ałużby zdrowia tel. 815_19 S 
S od lat 12, godz. 18, 28.2. jak rum.-fr. b/o, godz. 15.15 „Z czynny całll dobę ~ wszystll<te S 
S wyżej. podniesionym czołem" USA, od dni tygodnia, równie:!: w nie• S 
~ WOLNOSC i lat 15, godz. 17; 26.2. jak wytej dziele 1 świ„ta S 
'1 „Transamer can TATRY - „Królowa pszczo1" " ~ 
.., Express" USA od lat 15, godz. poi od 'at 12 g dz 12 Sm! ć t..i g 10, 12.15, 14.30, 17, 19.30; 26.2. jak Ind.ianln~" ru'm \1~. g'odz. ii:n AMBULATORIUM S 
~ wyżej . DORA:ZNEJ POMOCY s s scA. A „Kdonle10Va113d;za" wł. od lat 15 CHIRURGICZNEJ DLA DZIECI ~ 
..., WI a. - „ keja pod Arsena· . go z. , . .5, 11.45, 1~.30; 28.2. ~ 
S łem" poi. od lat 12, godz. 10, ba~ka „Królowa ś11iegu" g. lU, o bi et ~ 

S~ 12, 14, 16, 18, (seans zamknlę- 11, 12, „śmierć Indianina" g. 13 a n chirurgiczny czynny s~ 
..., ty - godz. 20)•, 26.2. ,,Akcja pod „,V upaln• noc" USA, od lat całą dobę, Ł6dt, Armii Czerwo- ~ 
~ 12 „ nej 18, tel. 3'1-30 wewn. 70 Io.~ 
~ Arsenałem" godz, 10, 12, 14, 16, , godz. 11, 17.15, 19.30 '57-M do 54, wewn. 'JO • ~ 

S a• S § ZACHĘTA - seans zaIIllknięty DYŻURY APTEK NOCNA ~ 
S godz. 10. „Powrót straconycn" POMOC PIELĘGNIARSKA ~ 
S jug. od lat 12, godz. 12.15, 14.aO Obrońców Stalingradu 15, Ni· ~ s „Godz1lla kontra Glgan" jap. ciarniana 15, Główna lt, Dąb· Bałuty - Szpital lm. H. Wolf, S 
,;, od lat 12, godz. 10, 17, 19.15: rowskiego 89, Lutomierska ue zgłoszenia na zabiegi w domu .~ 
S 26.2. „Powrót straconych" godz . 26,2, Jak wyteJ chorego, tel. 777.77 ~ 
S 12.15, lł.30 „Godzilla kontra GI G6ma - Szpital im. J'onschera, ~ 
~ gan" godz. 10, 17, 19.15 Stałe dytury aptek: Szpital im. Wł Brudzińskiego ~ 
:S ŁDK _ „Tańczący jastrząb" Apteka nr 47--085 Aleksandrów, zgłoszenia na zabiegi w domu ~ 
S poi. od lat 15, godz. 15, „Nie- ul. Kościuszki 8 chorego, tel. 112'1-93 S 
~ me kino" USA, od lat 15 godz. Apteka nr 47--087 Konstantynow, Polesie - Szpital lm. M. Plro· ~ 
S 17.15, 19.15; 26.2. jak wytej. ul. Sadowa lO gowa. Szpital lm. Madurowicza ~ 
§ STUDIO - „Konik garbusek" Ło!Ę~~ 33 nr ł'T-098 Głowno, ul. ~~~~;~,la t:l.a ~~egl w domu ~ 
S radz. b/o, godz. 15; „Sprawa Informacji o dy:l;urach apteki Sr6dmJeście _ Szpital im. L. ~ 
~ Gorgonowej" pol. od lat 18, w Pabianicach udziela Apteka Pasteur ł ~ ~ godz. 16.30, 19.15,· 26.2. •ak wy- a, zg oszenia na zabiegi w ~ ,.,_ • nr 47-085, A-rmil Czerwonej 7 domu chorego, tel. 884-11. •'I 
§ tej . w Zgierzu udziela Apteka nr Widzew - Szpital lm. E. so- ~ 
S STYLOWY - „Pocałunki z Hong- 47-0SG, Dąbrowskiego 10 nenberga, zgłoszenia na zabiegi S 
~ kongu" fr., od lat 15, godz. 15.30, w Ozorkowie udziela Apteka w domu chorego tel 1184-d( ·~ 
S 1'7.30, 19.30. 26.II. „Pocałunki z M -17-092, Dzierżyńskieito :a • ~ 
S Hongkongu" godz. 15.30, 19.SO. TELEFON ZAUFANIA - 317.37 S 
S Prezentacja nowości: „Mecantca DYŻURY SZPITALI czynny w dni powszednie od ~ 
~ National" meks., od lat 18, godz. 15-7, w nled'Zlele a twięta całą ~ 
S 17.30. Szpital Im. Kopernika - d&l.el· do~. ~ 

~,-..1".F/.F/..r..r/'/'/'/'J'..rf/'..r..1"'..r..rf-'..r..rf..r/'..r..r..r.r/'I/'//'..r//'///'//..r/f-'..r..rf-'/'/'.H'/'..r..rf/'/'/'/'/'..r..rf..H""...orr..D'I-'..r..r..r..r..r.r/f/.F~ 

SOBOTA, 15 LUTEGO 

PROGRAM I 

12.0S Z kraju i ze świata. 12.25 
Mozaika polskich melodU. 12.40 Uwa 
gat Bądź przezorny na drodze. 12.45 
RoLnlczy kwadrans. 13.00 Dla kl. 111 
i lV „Muzyka pana Chopina" 
słuch w. Chotom.«kiej. 13.25 Muzy
ka Podhala. 13.30 Uwaga! Bądt 
przezorny na drodze. 13.40 Kącik 
melomana. 14.00 Studio Gama. 14.05 
Uwaga! Bądź przezorny na drodze. 
14.10 Studio Gama. 14.20 Studio Re
laks. lł.25 Stu<llo Gama. 14.55 Uwa
ga! Bądt przezorny na <jrodze. 
15.00 Wiad. 15.05 Korespondencja z 
zagranicy. 1s.10 Studio Gama. 15.55 
Uwaga! Bądź pr:rezorny na drodze. 
16.00 Tu Jedynka. 17.30 Radio kurier. 
18.25 Nie tylko dla klerowców -
Uwaga! Bądt przezorny n.a dro<lze. 
18.35 Wiersze śpiewane Tuwima 1 
Leśmiana. 19.00 Dziennik wieczorny. 
19.15 Piosenki bez słów. 19.40 Uwa
ga! Bądź przezorny na drodze. 
19.50 Gwiazdy jazzu. 20.00 Wiadomo
ści 1 informacje dla kierowców. 
20.05 „Wesoły Autobus" nr 238 (Ł), 
211.05 Koncert muzyki fllmowej. 
21.35 Przy muzyce o sporcie. 21.58 
Komunikat Totallzatora Sportowego. 
22.00 Z kraju I ze świata. 22.20 Tu 
radio kierowców. 22.23 Łódt na mu
zycmej antenie (Ł). 23.00 MLnął 
dzień. 23.12 Wiadomości sportowe. 

PROGRAM li 

12.21 Wied. (Ł). 12.28 Chwila mu
zyki (Ł). 12.30 „Wydarzenia, poglą
dy, refleksje" - aud. zbiorcza w 
opr. U. Mikołajczyk, Z. Mrotek l 
K. Tamulewicz (Ł). 1:.48 Tańce z 
polSklch oper. 13.00 Magazyn węd· 
karski. 13.15 F. Geminlanl - Concer
to grosso g-moll. 13.30 Wiad. 13.35 
ze wsi 1 o wsi. 13.50 J. Hayd9 -
Kcmcert D-dur. 14.10 O zdrowiu dla 
zdrowia. lł.25 Chwlla muzyki. 14.30 
Studio Słonecmlk. 14.50 „Culta" -
mag. wojskowy Studia Młodych. 
15.05 Muzyka Haendla. 15.30 Studio 
Plus. 16.10 Przekrój mU1Lyczny ty
godnia. 16.40 Aktualności dnia (Ł)· 
16.115 Recenzja W. Jatdtyńsklego z 
książki J . M. Kononowicza pt. „KH
ka imion miłości" (Ł). 17.00 Z 
archiwum jazzu. 17.20 Powieść mie
siąca: „Plętasze.k, czyl1 Otchłanie 
Pacyfiku" - f1agm. pow. M. Tour
niera. 17.40 „Werble 1 sztandary" -
rep. lit. W. Slusarsk!ego. 18.00 Mu
zyczne archiwum PR. 18.2ll Plebl· 
scyt Studia Gama. 18.30 Echa dnia. 
18.40 „Czas I ludzie" - aud. kom· 
batancka. 19.00 „Matysiakowie" -
odc. pow. radiowej. 19.30 Enrico Ca
ruso - audycja w 105 rocznicę uro. 
dzin. 20.00 Odpowiedzi z różnych 
szuflad - W. Kopaliński. 20.15 Wie
czór z Bernsteinem. 21.30 Wiadomo
~cl 1 Informacje sportowe. 211.40 Mu
zyka norweska. %2.00 Mlnlmagazy
nek - mag. rozrywkowy. 23.00 Mł
strzowskle interpre·tacJe muz;ykl daw 
nej. 23.30 W!ad, 

PROGRAM In 

11.30 W tonacji u·ójkl. 12.25 Za 
kierownicą. 13.00 Powtórka z roz
rywki. 13.50 „Tortilla Fiat" - odc. 
pow. J. Steinbecka. 14.00 Mti;:dzy ba
rokiem a klasycyzmem. 15.00 Eks
presem przez świat lll.05 Kram 11 
piosenkami. 15.30 RATURO - radio
wy turniej ro:r;rywk i. 18.30 Samby I 
bossa-novy po polsku. 16.ff Nasa 

rok 78. 17.00 Ekspresem przez świat. 
17.05 Muzyczna poczta UKF. 17.40 
Debl.ut roku - D. Boone. 18.10 Po· 
lityka dla wszyst'luch. 18.25 Koncert 
jakiego nie było. 19.00 Książka ty· 
godnia - C. W. Cram: „Pierwszy 
Amerykanin". 19.15 Piosenki z Ilu· 
zjonu. 19.30 Ekspresem przez świat. 
19.35 Opera tygodnia: R. Wagner 
„Holender Tułacz". 19.50 „Krokodyl 
z kraju Karoliny" - odc. pow. l. 
Chmielewskiej. 20.00 Baw się razem 
z nami. 22.00 Fakty dnia. 22.08 Gwia 
zda siedmiu wieczorów - Electric 
Light Orchestr„. 22.15 Teatrzyk Zie
lone Oko „Biuro prawne Su.nnlk i 
Larsen" - słuch. 22.52 „Za mgłą, za 
marzeniami" - ballady J'. K'Ukillla. 
23,00 „Rysopis'• - wler11!41 T. Ho
łuJa. 

PROGRAM IV 

12.00 Wiad. 1%.0S G. Puccini - See 
na, wejście Scarpil, duetino oraz 
monolog ScarpU z I aktu opery 
„T~a". 12.25 Wiad. (Ł). 12.28 Chwi· 
la muzyki (t.). 12.30 „Wydarzenia, 
poglądy, refleksje" - aud. zbiorcza 
w opr. U. Mikołajczyk, Z. Mrożek 
1 K. Tamulewicz (t.). 12.45 Giełda 
płyt. 13.00 Lekcja jęz. angielskiego 
13.15 Angielskie pleśni ludowe. 13.aD 
Z dala od utartych szlaków - Mrą
gowo. 13.50 Tu Studio Stereo (ste-
reo). 15.00 Wlad. lłl.05 Teatr PR: 
„Sarabanda" - słuch, 16.00 Wlad 
16.05 Sztuka wczoraj 1 dziś. 16.25 
Muzyka. 16.30 Rozmowy i refleksje 
pedagogiczne. 111.40 Ak1'ualnośc1 dnia 
(t.). 16.!l! Recenzja W. Jatdżyńskie
go z książki J. M. Kononowicza pt 
„KllJca imion miłości" (Ł). 17 oci 
Ton 1 test (Ł). 17.0l Stereo-dysk (L) 
lB.00 „Nauka dla wszystkich" - aud: 
A. J.uśklewlcz I K. Turowskiego 
(Ł). 18.10 Kwadrans melo~:lli ro.zryw
kowych (t.). 18.25 Ziemi.a, człowiek 
wszechświat 18.118 Chwila muzyki'. 
19.00 Czy znasz swoje prawo? 19 15 
Lekcja jęz. francuskiego. 19.30 stu
dio Stereo zaprasza (stereo). 22.15 
Radiowe portrety Polaków _ J'an 
Mlcha~ki - chemik - aud. K. Tu
rowsk~ego. 22.311 Radiowo-Tv Szkoła 
Sre~nia dla Pracujących, 22.i!O Pa
gamnl - Kaprya C-dur op 1 nr 
11. 22.!IO Wiad ' 

NIEDZIELA, 21 LUTEGO 

PROGRAM I 

12·00 Uwaga! Bądt przezorr.y na 
drodze , 12.05 „ w samo południe" 
13.oo Radiowy Teatr dla Dzieci: „Jan 
Pierzyna Firitapski i jego zabawki" 
- słuch. 13.30 „w Jezioranach" -
odc. Pow. radiowej . 14.00 Wiad 14 05 
Relacja z „Biegu Gwarków" · 14'25 
Ko,i;cert życzeń. 18.00 „Progr~m n~c
ny - słuch . K. Radowi cza 17 05 
Uwaga! Bądł przezorny na drod~e 
17.15 Studio Młodych. 18.00 Komun!~ 
katy Tota liza tora Sportowego. 18.05 
Uwaga I Bądt przezorny na drodZ!! 
18.15 Rótne barwy piosenki. 19.oó 
Dziennik wieczorny. 19.15 Przy mu
zyce o sporcie. 211.00 Uwaga! Bądź 
przezorny na drodze. 21.00 Lekka mu
za na płytach . 22 OO Wiad 22 05 
"Wrótby z gwiazd, czyli telef~niczit~ 
rendez-vous" - magazyn llteracki 
23.00 W.ladomości sportowe. 23.10 Re~ 
~i~ piosenek. 23.40 Rig-band D 
,,;Umgtona. · 

PROGRAM Il 

12.05 P?ranek symfoniczny muzyki 
norweskiej. 13.00 Teatr PR: „Lęki 

poranne" - słuch. 14.20 M. Ravel: 
„Une barque sur !'ocean", r. cyklu: 
„Mirors". 14.30 Wlad. 14.35 Turniej 
kapel i śplewakow ludowych. 15.00 
Radiowy Teatr dla Dzieci i Młodzie
ży: „Dokąd płynie Esperanza" -
słuch. 15.30 Najciekawsze nagrania 
radiowe. 16.00 Koncert chopinowski 
z nagrań W. Backhausa. 16.30 Pod
wieczorek przy mikrofonie. 18.00 Po
znajemy płyty Polskich Nagrań. 18.30 
Wlad. 18.35 Felieton krajowy. 18.45 
Kabarecik. 19.00 Recital Ringo 
Starra. 19.20 Rozgiośnia Harcerska -
mag. nie tylko dla harcerzy. 20.00 
Wojsko, strategia, obronność. 21.15 
Piosenki żołnierskie. 21.30 Magązyn 
Tygodnia . 22.30 Poetycki koncert ży
czeń. 23.00 Arcydzieła muzyki daw
nej. 23.30 Wiad. 23.35 Publlcys'ylca 
międzynarodowa. 

PROGRAM m 

10.00 60 minut na godzinę. 11.00 De
dykacje zespołu Chałturnik. 11.15 
Niedzielna szkóika muzyczna. 12.00 
„Swiat z myśll i z pieśni" - odc. 
słuch. dokum. M. Bajer. 12.25 Mu
zyka z sal koncertowych. 13.20 Prze
boje z nowych !Jłyt. 14.00 Ekspresem 
przez świat. 14.05 Peryskop. lł.30 Z 
muzycznego archiwum Pr. III. 15.00 
My z drugiej połowy XX wieku -
O przemijaniu. 15.20 „Kochanie, to 
ja" - nowa płyta Diany Ross. 18.00 
„Rzut karny" - słuch. A. Mularczy
ka. 111.23 Piosenki francu!klej pro
wincji. 16.45 Coś w tym jest - roz
mowa o fllmach. 17.00 Zapraszamy 
do Trójki. 19.00 „Neuronowy ~-piew" 
- gra Klaus Schulze. 19.30 Ekspre
sem przez świat. 19.35 Opera tygod
nia: .R. Wagner - „Holender tułacz". 
19.50 „Krokodyl z kraju Karoliny" 

odc. pow. J. Chmielewskiej. 20.00 
Jazz plano forte - aud. T. Szachow
skiego. 20.30 „Do chwili napisania" 
- słuch. M. Czubaszek. 21.00 Musica 
huJ::?ana. 22.00 Fakty dnia. :2.0s 
Gwiazda siedmiu wieczorów 
Electric Light Orchestra. 2.15 An
toine Saint-Exupery - „Mały książę''. 
22.26 Melodia przypomni cl film . 
23.00 „Rysopis" - wiersze T, Hołu
ja. 23.05 Z warszawskich klubów 
jazzowych. 23.45 Na dobranoc śpie
wa Judy Colllns. 

PROGRAM IV 

12.00. Wiad. 12.05 Teatr Klasyki dla 
Młodz1ezy - ,.Szkoła żon" - Mo
liera, reż. R. Materowej. 13.17 „Tu 
Olimpiada Artystyczna". 13.30 Mu
zyczny Sezam (stereo). 14.10 Ludzie 
epoki, obyczaje - „Wiosna Ludów 
w Europie". 14.40 Muzyka z jednej 
płyty - Leo Sayer (stereo) . 15.00 
Studio stereofoniczne - „Zabawa 
z ogniem" - słuch, wg sztuki A 
Strindberga. 15.50 Muzyka. 16.0Ó 
Wiad. 16.05 Ton i test (ł..). 16.06 Kon
cert polskiej muzyki operowej (Ł). 
17.00 Tu Studio 4. 17.30 Warsz:iwskl 
Tygodnik Dźwiękowy. 18.00 Radio
latarnia. 18.211 Fr. Chopin - Mazurek 
Des-dur, op. 30, nr 3. 18.30 Klub 
pod znakiem zapytania: Pigułka 
szczi:ścla - o nadużywaniu 1 szkod.li· 
wośct leków. 19.00 Skrzypaczka Kaja 
Danczowska. 20.00 XII Festiwal Pol
sk!~j Muzyki Współczesnej 21 oo 
„Gilgamesz" - epos staroba.blłońŚltl 
(w przerwie koncertu). 21.20 o . a. 
XII Festiwalu Polskiej Muzyki 
Współczesnej . 22.10 Wiadomości spor
to~e (Ł) . 22.20 G . G. Gorczycki -
„Missa Rorate". 22.55 Wiad. 
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Posiedzenie 

Prezydium 
Protest wobec 
bomby neutronowej 

Rody Najwyższej 

ZSRR 

„B" Szpi~ala im. Madura.w~cza, nej dla miasta ai·terii komuuika- wał na całe społeczeństwo. uwagą śledzi się i rejestruje też zastrzeżenia wobec gromadze-
CDokoń:czenle ze str. !) I ce ·skrócenia prac przy tej wa.ż-r przykład członków partii oddziały- w stolicy USA z największą terytorium swego kraju. Zgłasza 

elewa<:je budvnków mie.szkal11ych cyjnej. Z okazji :lO rocznicy Kon- Obrady XX Łódzkiej Konferen- wszelkie wypowiedzi zachodnio- nia tei broni na terytoriach RFN. 
wzdłuz Trasv W-Z I stacja „tirafo" gresu Zjednoczeniowego, załogi cji Sprawozdawczo-Wyborcze.i za- europejskich polityków i prasy na zachodnioniemiecki Komitet d.s. 
dla POkz:eb komunikacji ta'amwa- przedsiębiorstw postanowiły prze- kończono odśpiewaniem „Między- temat przyszłoki bomby neutrono- Pokoju, Rozbrojenia i Współpracy, 
jowej na tei trasie. kazać liczący ponad 3 km odci- narodówki'". z ł którego członkami są pisarze, ucze-

wej. nacznego rozg osu nabra1a ni i przedstawiciele wielu organiza· 
Cennym nrzoosiewzieciem 1est nek od al, Włókniarzy do ul. Wy- fker tu wypowiedź rzecznika rzr:du RFN. cji politycznych i spolecznych, opu· 

także zobowiazanie kolejarzy wezła sokiej do dnia 15· grudnia br. • * • Klausa Boellin;:.i. który stwierdził. blikowal oświadczenie, w którym pro 
Łódż-Kaliska którz:v przewiozą w Wszystkie pra.;e przy tej trasie za- 2ł bm. z uddałem 290 delegatów że rząd jego kraju opowiada sie klam uje dzień 20 maja br. dniem 

Pod Przewodnictwem Leonida I kwartale lXlUI Planem doda.tkowo kończone zostaną do 30 czerwca obradowała Wojewódzka Konferencja za wyczerpu.J°cłC"Illi rok:JWaniami protestu pneciwko broni neutrono-
Bre;...: odb ł · · k 15 t t t · · k O k · Sprawozdawczo-Wyborcza PZPR w J P . . - .. h u~ewa v o s1e w piąte na ys. o,n owarow oraz WY1>ra- przysuego ro u. znacza to s ro- Czrstocłlowie. w konferencji wziął rozbrojeniowymi prz1'd podiQciem wej . otę111aJąc poparcie partu c a-
K.r,emlu nosiedzenie Prezydium cuja w ramach wvzwala.r.ia rezeirw cenie budowy trasy o "a.iy rok, ud~iał zastępca członka Biura Poli- jakiejkolwiek decyzji na temat deckich dla projektu uruchomienia 
Rady Na,lwvższei ZSRR. Omawia- 3 mln zł na DQPI'awę warunków Sekretarz KZ PZPR w LI!'MJ tycznego, sekretarz KC PZPR _ JE· · t · produkcji tej broni i wyposażenia. w wprowadzema broni neu ronoweJ ni~ woi·sk NATO, komitet st.wierdza, 
:no wiele ważnvch Pr<>blembw ży- socjalnych załó!!. „Polmatex-Maj!!d" Krzysztof RZY ŁUKASZEWICZ. na teren RFN. Prasa amerykań- iż „ decyzja. dyslokacji broni neutro-
cia państwoWeJ!o. :r.wiazanych z W wielu źakładach woiew6dz- Gregorek na ręce sekrdtarza KC W dyskusji znalazły odzwlerciedle- ska przypomina. że p".ldobne sta- nowe j w Europie zachodniej moie 
reaHzowa,niem l>N:E!2: Rade Najwyż_ twa zac.ią1<nieto oodC'Zas obrad kOQ'.l- PZPR - E. Dabiuc.lla, przekazal: nie węzłowe probleniy pracy par- nowisko zajęło już uprzednio wie- mieć .r.icobliczalne skutl<i dla poko
SZll i ie,j Prezvdium zadań wyni· ferencj.i wartv nrodukcyj11e, np. w dla I sekretarza KC PZPR tyjnej. Podkreślano, te ogniwa par- le partii politycznych w RFN ju światowego. Produl•c.ia broni neu· 
kal.„ftych • uchwał XXV zi·--„u ZPP .• B~ax". J-„·noc•eśn1·e ••ło"a Edwarda ,-,.1·erK· a, mela"une"" swei· tii stały się istotnym źródłem inspi· tr owej tw d oś · ctc~en·e „~ b ......., ~u "'" M - "' "' ~ racji i kontroli prawidłowego rozwo- i innych krajach Europy zachcd- on - 5 ier zq wia " 1 
KPZR i z nowel konst.·-'uci"i zobowiązała sie w swoim meldu.n- zalogi, która w przededniu J-u regi"onii. zaprezentowano dorobek n·e· oraz szer~g rz"dÓ"' zachodni·o - .Jest nie7godna z polityką odprę-.r' i l . . ~, .., " • żenia i może staf sie l)oważr•a prze· ZSRR. ku zwiekszvć w T kwa•rtale dosta- 85 rocznicy powstania zakładu, w zwiększaniu i unnwocze~nieniu europeJskich . sz!rndą na drodze dalszego jej roz-

Prezydium om6wiło również "'Y- wy na rvnek POnad plan o ok. 4 realizując uchvvaly II Krajowej prorlukcji przemysłowej. doskonale- Premier Darni. ~nker Joerl(ensen ! woiu. 
niki wizyty delel(acii Rady Naj- mln zł. Załol(a ZPJ .. Pierwsza" do· Konferencji Party inej. zobowiąza- niu procesów inwestycyjnych, podno- oświadczył anwrykai!s:{icmu mini-!--·--------------
wyższej w Stanach Ziednoczonych. datkowe dostawv na rynek zobo- ia się o 2 mln zł dewizowych szeniu towarow<1śri rolnictwa, w strowi obrony, Ilaroldow! Browao-1 
Zabierai·ąc włos na ten te1nat T - wiązała sie zrealizować w WYSO- zwi<>ksz.vć: swoJ;e zadania eksporto- rozwi.ia.niu infrastruktury w mia-~ ......,,.. -. stacb i gminach. wi, że :iel!o kraj w żadny1n wy- 30 I • 
ooid Breżniew oowiedział m .in. kości 4,5 mln zł ieszcze w I kwar· we oraz o kwartał przyspieszyć Konferencja podjęła uchwalę oraz padku nie może opowied7.ieć się za, , - E'Cle 
iż obecnie w stosunkach radziecko· tale te_g-o roku. produkcje nowoczesnych tekstura- zatwierdziła pr'lgram działania i dal- bombą neutronową. Poinformował I Rewolucji 
amerykańskich nastaoił ok~es, kie- Wśród zobowiązań tych znalazły rek. Wraz z meldunkiem K. Ure- szego wszechst:ronnego rozwoju wo- 0 tym sam premier w wypowiedzi 
dy koniec:z.ne iest oodięcde nowych się także meldunki, złożone przez gorek przekazał miniaturę najno- jewództwa na lata 1978-1980. <lla dziennikarzy duf.skkh. Pre- - • 
wysiłków. abv nadać tym stoslllll- załogi: DMPO .,Telimena". Przę- wocześniejszej maszyny z rodziny Wybrąno nowe władz" wojewódz- mier wskazał. że Dania w żad- LutOW8J 
kom Char-l·ter bardZl"ej ko111- dzalni Czesankowe3· im. Gwardii przew1· J·ar~k - HY-23, J<tórych pr~ kiej organizacji party,lnej. 1 sekreta- dk · od · · 

""' V' - ··- rzem K. w PZPR w Częstochowie so- nym wypa u me zg z1 ~1ę na 
w „CSRS 

strv.ktywnv i dvnamiCLny. Tra,ktu- Ludowej, ZPO „Zeta" w · Zgierzu, dukcję na skalę llrzemysłową roz- stal JOZEF GRYGIEL. l(romadzenie broni neutronowej na 
jemv stosunki ra.dziecko-amerykań- ZPDz. „Femina", PKS I Oddział poczęto w tym roku. :=:::.....:..::..::..: _ _: _________________________ _ 
skie l>OWiedział Leonid Breż- w Łodzi i zgierskie zakłady „Po- Na zakończenie dyskusji, głos 
nlew - jaiko ważny e1ement całej lopren". zabrał członek Biura Politycznego. 
polityki miedzv'llat>Ódowej oaństwa W imieniu załóg i or-i:aniza.cji sekretarz KC PZPR - Edward j o I • • d 
radzieckie1to. oolityki zmierzającej p~rtyjnych przedsie~iorstw zat_rud- Babiuch. (Omówienie wystąpienia ·! mow1en1e ys 
do utrwalenia ookolu. do za,nrze· monych przy budowie Trasy W-Z. zamieszczamy na str. 2). 
stamia WYściiru zbroień i do mz-1 Czesław Starnowski - przewodni- W oparciu o materiały, zawartP -

•• USJI 
wadi: rbW1loPraw,ne1 i .konystn~j czący ~esp~u pracy partyjnej na w spra~ozda11il1. referacie Egzeku-
wzaiemni~ wsJ>óbDracy miedzy "ean- budowie teJ trasy - przekazał zo- tywy KL, przedstawionym przez (Dokończenie :ze str. !) terbw budynków mieszkaJ..riych, o 
stwami. bowiązanie budowlanych. dotyczą- I sekretarza KŁ PZPR - B. Ko- wdraża.n.ie sprawd:mnych w warun-

perskie10 oraz wnioski, wypływa- młodzieżowych. Na.jwięeej prąjęe kach lód7Jki.cb t~hnol0#(.i1. Rozwija

s 
I tek s ministrem obr-011y-nM'Odowej 

PRL, 2enerałem airmii - Woj
ciechem Ja.ruzelskdm aru mini-

jące z dyskusji., konferencja przy- do pa.rtii zanotowano w okresie po- jąca się organizacja -partyj.na w bu-
jęła program działania łód~kiej XX Udzk K f 
organizacji partyjnej na lata 1978- przedzającym " on •- downictwie łód:rlkim ma więc pr'!led 
Hl80. Jednocześnie konferencja d()- renc.1ę Spra.wMClawczo-Wybor~. ~ J>OWatne zadania. Cb<><h:i o 
konała wyboru nowych władz Mówi~. • ~slą.pi~laoh l clol'ob· to. by l)lan budownictwa rok!u bie-
łódzkiej organizacji partyjnej: ku oriranizaoJI mlodz.aeżowych, M. · . . 
99 członków KŁ Pl.PR, 31 zasteo· Czesny Wl!kazał również na od- żące~ wyk.'<>nać leniej ruż w ro
ców członk6w KŁ PZPR. 21 człon- cinki, na kł6re zwróciil trzeba ba- ku ubiegłym i jednocuśnie przy
ków Łódzkiej Komisji Rewizyjnej. czniejną, uwagę. Powinna być ona ~ot.ować się wła..4ciwie do zadań 

W przerwie obrad konlerencii skierowana na lepsze wykorzysta- roku 1979. Uzyskiwane w tej chwi-
odbyło się pierwsze plenarne pa- nie kadr w za.kładach pracy, pod- . . _ . 
siedzenie nowo wy-branego Komi- noszenie wyników naucu.nia. w li wynik.i pozwalaJa w1er.z;yć w po
tetu Łódzkiego PZPR. z upoważ- szkoła.eh I na uczelniach oraz na wodzenie tej trudi11ej. a.le tak wa-
nienia Biura Politycznego KC zwiększenile udziału mlodzidy ~ żnel p.racy. 

i 
Z okazji doniosłego iubileuszu -

30 rocz.n icv or·zeiecia władzv orzez 
lud Prac~iacv i wkroczenia Cze 
chosłowacji na droge socjalistycz
nych przemian - I sekretaxz KC 
PZPR Edwa.rd Gierek, przewodni
czą.cy Rady Państwa PRL Henryk 
Jabłoński i 1>rezes Rady Ministrów 
PRL Piotr Ja.roszewioz -przesłali do 
sekreta;rza itel!leralnego KC KPCz., 
Prezydenta Czechosłowaokiej Re
publiki SoclalistvcZtnei Gustava Hu
saka i orzewoonkzacego rzą.du 
CSRS Lubomira Sztrougala depe
sze z serdecznymi POZdrowieniami 
i najleosz:vml żvczen.i:ami. kraiów 

sodalistvcznvch 

strami ol>ronv BułgaTil, Cz~ 
chosłoiwacii. Jwtosławiii, K.ore
ański~i Reoubliiki Ludorwo-De
mokrait.vc:r.nei. l\lfontolii, NRD i 
Węl(ier. wzebvwaiacvmi w Zwiu· 
ku Radzieck.im z okazji obchodów 
60 rocz,nicv radzieckich sił zbroj
nych. PZPR, sekretarz KC PZPR _ wykorzystaniu . zdob_yczy r.ewolucJl 

E, Babiuch zarekomenJował na 1 naukowo-techm_cz:neJ. Do n1ezwYk~e 
stanowisko I sekretarza KL PZPR I ważnych za~a!' należ! .~ozbudza.n1e 
Bolesława Koperskiego. Plenum wś1·ód młodziezy a!8b1cJ1 __ przodo
jednomyś!nie zatwierdziło te kan- wania, kształtowa:me soc.Jal.istyczn~
dydaturę i dokonało wyboru Egze- go modelu , żyeta, ~hm1nowarue 
kutywy KŁ PZPR i Sekretariatu. z~yc~ na.wyko~! dą,że~e do umiu:
kierownictwa Łódzkiej Komisji Re- ma~1a trwałosc1 rodzn~Y· W reah
wizyjnej oraz powołało Wojewódz- za~J1 t~ch. zadań ~ziała.cze mło
ką Komisję Kontroli Partyjnej dz1eiow1 hcza. na. wieksz~ 11omoc. 

W depeszy ezvtamv m.in.: socJa
Iistyozna Czechosłowa-cja. sta.nowi 
mocne oir;nlwo wspólnoty państw 

j socjalistycznych. aktywnie działa 
---------------- na rzecz umocnienia obronnego 

Członek Biura Poliitycznel(o KC 
KPZR. minister obro,ny ZSRR. 
ma.rszałek Zwiazku Rad,zieckiego, 
Dmitrij Ustinow spl)tkal: się w pią-

Kampania wrborcza 
we Francji 

W toku rozmów. które odbyły 
się w serdecznej. przyjacielskiej 
a,tmosferze. roz.oatl"ZOno zagad,nie· 
nia związaine z dalszvm rozwija. 
niem i umacnianiem dwustronnych 
kontaktów 1>0 linii wojskowei. a 
także niektóre zal(adnie<nia stano
wiące przedmiot wzajemne!!o zain
teresowania. 

we Francji rozpoczęła się 21 bm. oficjalna kampania przedwyborcza. Wy
roby do Zgromadzenia Narodowego odbędą się w dniach 12-19 marca. 
21 bm. przed kamerami telewizji francuskiej wystąpili: sekretarz gen~ral
ny FPK Georges Marchals (z lewej) i minister sprawiedliwości Alain 

Peyrefitte (z p~awej), przedstawiając swoje programy wyborcze. 
CAF - AP - telefoto 

Przełożyli A. i M. Grabowscy 
Bombo Martime Productions Ltd 1976. 

Ludzie, z którymi się tu pracowało. stawali sie prawdziwi 
i c;itwarci. Zupełnie niepodobni do tych sztucznych paniczyków. 
ktorych spotykało się w mesach oficerskich większych okrę
tów. W tym maluchu nie było miejsca na sztuczne pozy. Se
aton obrócił się i skierował do trapu wiodącego na okręt. 

Komandor marynarki w9jennej Clifford Trer.oweth, odzna
czony orderem D.S.0. (Distinguished Service Order\ za wybit
ne zasługi bojowe, rozparł się w skórzanym foteli1. splatając 
dłonie na orzuchu. 
Był to -barczysty i masywny mężczyzna o jasnych błyszczą

cych oczach i jasnorv.dych włosach, których co prawda nie
wiele zostało. Komandor był szczęśliwym człowiekiem i czę
stokroć trudno mu b.vło godzić obowiązki administracyjno-są
dowe, wykonawcze i w ogóle być obecnym w H.M.S. „Syrenie", 
której był dowódcą. 

W czasie pierwszej wojny światowej wyróżnił sie służac na 
okręcie podwodnym. a były to czasy. gdy podwodnym wehi
kułom dość łatwo przychodziło danie nura i to raz na zawsze. 
W latach międzywojennych powoli wspinał sie po drabinie hie
rarchii wojskowej. a potem. tuż oo mianowaniu go koman-_ 
dorem porucznikiem m arynarki. stracił nol(ę podczas oróby 
ratowania marynarza odciętego n.a płonącym frachtowcu. Tre
noweth był pasażerem statku. który pośpieszył na wezwanie 
S.O.S. Bez wahania przyłączył sie do akcji ratownic1.ej. a ka
pitan statku. · którym podróżował. nie posiadał sie z wdziecz
ności za jego pomoc_ 

W maszynowni płonącego statku nastąpił w:-irbuch. zabijajac 
rannego rnar.vnarza i unieruchamiając rreno>vetha. który 
wpadł w pułapkę. Jegc noga utkwiła pomiędzy d~oma po
szarpanymi płytami jak w niedźwiedzich sidłach. Nie było 
chwili do stracenia. Trwał wyścig uomiędzy podnoszącym się 
poziomem wody a płomieniami. Kapitan statku handlowego 
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(skład nowych władz KŁ PZPR 
podajemy na str. 1). 

Po wznowieniu obrad konferen
cji, sekretarz KC PZPR - E. Ba
biuch poinformował zebranych 
o wyniku obrad pierwszego Ple. 
num KL PZPR Z kolei przewod

LEONARD GORALSKI 
dyrektor 

Łódzkiego Kombinatu 
Budownictwa - Północ 

nictwo obrad objął I sekretarz KŁ Przedstawiając "\\,')"niki ló-Jzkiego 
PZPR - B. Koperski. budownictwa mieszkaniowego u:zy-

w Genewie 

Układu Warszawskiego, . rozwoju 
socjalistyczne.i inteitracji ekonomi
Cllnej w rama.eh RWPG, przyczy
niają,c się w ten sposób do utrwa
lania procesu odprężenia między
narodoweito i uokoju na. świecie. 

Narody soc.ia.listycznej Polski l 
socjalistycznej Czechosłowacji łą-

ozy braterska, oparta na niewzru-
W piątek odbyło się w Genewie szonych zasadach marksizmu-leni

kolejne spotkanie delegacji ZSRR. nizmu i 1>roletariackie1to interna
USA i Wielkiej Brytanii. prowa· l'.ionalizmu - przyjaźń f owocn!l, 
dzących rokowania w celu opra- wzajemnie korzystna wspułpraca. 
cowania dokumentu o c1~lkowitvm \Dala. temu wyra-i ubiegłoroc7.na, 
i powszechnym zakazie prc.ib z bro- oficjalna wizyta delegacji partyjno-
nią jądrową. państwowe.i PRJ, w CSRS. 

Zamykając obrady konferencji, skane w roku ubiegłym, mówca 
t sekretarz KŁ PZPR - B. KO- skoncentrował sie na rezerwach ist- BUdOWO 
PERSKI złożył w imieniu nowych niejących w budownictwie. Rezer-
władz łódzkiej organizacji partyj- wv te kryją się w lepszej organi
nej podziękowanie za zaufanie zacii pracy na placach budów, w 
i wysoką ocenę dotychczasowej koncentracji robót. lep.szym wYkO
działalności, Serdeczne pudzięk9Wa• rzvstaniu uzbrojenia technicznego 
nla złożył gośeiom łódzkiej konfe- budownictwa. Na wiei.kość efektów 
rencji, a także wszystkim, kt6rzy rzutuje iedm1k w poważnvm 11top
przyczynili się do prz:rnotowania niu niervtmiczna dostawa materia
i sprawnego przebiegu obrad. wy- lów budowlanych oraz niezadowa
raźają.c przekonanie, że konferen- laje>ca ich jakość, co rz.utujP. na ja
eja i przyjęty pnez ni~ pcog1·am kość samych mieszkań. choć bar
działa.nia dobrze służyć będzie dal- dzo wiele zależy tutai także od 
szej pracy łódzkiej organizacji par- budowlanych. W przedsiębiorstwach 
tyjnej. dalszemu rozwojowi woje- oprat'Owane zostały k01?'J?leks<;>we 

elektrowni tar no CU 

wództwa. Członkowie łódzkiej I prol(ramy pa.prawv laltosci. Wiele 
organizacji parłyjne.i uczyuią, do zrobienia jest także w dziedzi-
wszystko, by nasze województwo nie budownictwa towarzys:,ącego; 
rozwijało się jeszcZi! szybciej, by chodzi o lepsze wykorzystame par-

przysłał swojego lekarza pokładowego i lewa noga Trenowet
ha poszła na dno z wypalonym wrakiem. 

H.M.S. „Syrena", b.vły „Hotel Myśliwski". potrzebowała ko
goś takiego jak Trenoweth. Kogoś, kto potrafiłby instruować 
i napełniać entuzjazmem napływających ochotników, którzy 
przybywali, aby poznać miniaturowe łodzie. nauczyć sie jak 
wytrwać i - w razie konieczności - jak umierać bez zbęd-
nego zamieszania. , 

'fak czy inaczej, konwulsyjny chód iowialne11:0 komandora 
wzmacniał wyobrażenia o starym wilku morskim i pomagał 
znieść bariery stopnia, zawodu, przynależności klasowej i sta
tusu. 

A i dla niego samego to, co wydawało się kiedyś tylko „lep
szym niż nic", po tym jak inwalidztwo zamknęło przed nim 
służbę na okrętach, teraz było bezmierną nagroda. 

Baza lądowa, okręt-baza wraz z okrętami pomocniczymi, 
dwa szkoleniowe podwodniak.i z wcześniejszych czasów 
wojny oraz same okręty X napełniały go duma. w ~tórei 
intensywność kilka la~ temu me mógłby uwierzyć. 

Komandor rozejrzał się po swoim pokrytym ciemna boaze
rią gabinec.ie, w którym stały szklane .gabloty z wielkim: ry
bami, wystawionymi na pokaz wiele lat temu. Mogłoby się 
wydawać, że poprzedni mieszkańcy budynku pozostawili je po 
to właśnie, żeby zaznaczyć kto tu jest prawdziwym gosooda
rzem i podkreślić, że gdy tylko skończy się wojna, powrócą 
do swych praw. 

Z: zewnątrz dobiegł go męski głos, a potem cichy kobiecy 
śmiech; C?I.o:; na~eżał _ do Edgecombe'a, jego oficera operacyj
nego, smieJącą się dziewczyną była drugi oficer, Helen Denni
son, cudowne stworzenie, które pełniło obowiązki sekretarki. 
o~icera łąc:::,ności i tajne.i broni Trenowetha skierowanej orze
c1w wtracaiącym się szpiegom z admiralicji I w ol(óle z całego 
Whitehallu. 
Był tu właśnie taki jeden. Komandor Venables. To on spo

wodował cale to zamieszanie, zawiadomienia i wreszcie odwo
łania z urlopu. Tak jakby to nie mogło poczekać. Wszyscy 
w bazie co do jednego, nawet stare bosmanisko pilnujące. że
by nie wygasły kotły ogrzewające ten dom. co najmniej za
służyli sobie na długi. niczym nie zmącony urlop. 
. Treno.weth zmar~zczJ·ł brwi. Venables byl: tak zupełnie do 

niego i:1epodobny. Bardziej przypominał biskupa niż marynarza. 
wpadaJąc w .ten sam gromki i nieszczęsny ton. jaki sie sły
szało z okazii tradycyjnych państwowych uroczysto~ci. Bvł 
wszaki,e ważna osobistością. Dowodem tego była jego świta 
i pierwszeństwo w łą.czności. 

Głosy za drzwiami ucichły, a one same otworzyły się. Ko
mandor Walter Venables był wysoki i szczupły, miał lśniące 
ciemne w~oóy i zwodniczo łagodne spojrzenie. 

- Dzien dobry. - Skinął na powitanie głową i usiadł. -
Można? 

- Oczywiście. - Trenowetb zmuszał twarz do uśmiechu. -
Jest pan bardzo punktualny. - W stosunku do człowieka ta.
kiego jak Venables uwaga ta była zbyteczna. 
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Pomimo zimy, trwają prace przy 
budowie elektrowni szczytowo-pom
powej w żarnowcu. Na rurociągu 
dobiega montaż 5 odcinka, w dole 
fundamentowym zakońc~ono montaż 
spiral w silowm. Rozpc}!,zęto prace 
betonowe obiektu. W trakcie budo
wy jest stacja energetyczna dla 
elektrowni szczytowo-pompowej i ją
drowej. Na przedpolach stacji ener
getycznej zainstalowana Jest już li
nia napowietrzna 400 kV Szczecin 
„Dolna Odra" - żarnowiec-Gdańsk. 

CAF - Uklelewsk1 - telefoto 

Sesia ·Chińskiei 
Konferencii 
Konsultatvwnei 

24 bm. s udziałem 1989 delegatów 
rozpoczęła się pierwsza od ponad 13 
lat sesja Ogólnokrajnwcgo Komitetu 
Chińskiej Ludowej Politycznej Kon
ferencji Konsultatywnej, organu zrze 
szającego partie, organizacje polity
czne, społeczne. naukowe i kultural
ne oraz przedsta \Vicieli różnych na
rodowości ChRL. 

Porządek dzienny obrad obejmuje 
m. in. sprawozdanie z działalności 
ustępującego Stałego Komitetu Kon
ferencji Konsultatywnej, zmiany w 
statucie oraz wybór nowego stałei:o 
komitetu. 

W obradach sesji roboczej uczestnl 
Czyli wszyscy czwnkowle kierowni
ctwa partyjnego i pa:6stwowego 
Chin z przewodniczącym KC KPCh 

---------·----------------------•Hua Kuo-tengiem na ezele. 

Spadochroo1arze USA 
fy 

Według doniesień z Panamy, 
około tysiąca specjalni" wyszkolo
nych spadochroniarzy amerykań
skich w pilnym trybie zostało 
przerzuconych z USA do strefy 
Kanału Panamskieiio. Jak infor
muje miejscowa prasa. większa 
część tych wojsk. to oddziały spe
cjalne. złożone z b. żołnierzy sił 
USA w Wietnamie oraz żandarme
ria wojskowa, wyspecjalizowana 
w tłumieniu demonstracji. Przy
bycie do strefy kanału dodatko
wych jednostek USA wywołało 
zaniepokojenie w kołach rządo
wych i politycznych o:-az w spo
łeczeństwie Panamy • 

Masakra w lairze 
Belgijski dziennik .. T,a Libre 

Belgique" pisze, że w ub. miesią
c.u specjalny pluton interwencyj
ny armii zairskiej zmasakrował 
w rejonie Idiofa w Zairze około 
500 mieszkańców wsi. Powołując 
się na żróclła dobrze poinformowa
ne, dziennik pisze, że powieszono 
publicznie 14 wodzów plemiennych, 
których oskarżono o udział w rCl.• 
ruchach antyrządowych. 
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SPOŁDZIELNIA INWALIDOW 

im. H. Sawickiej 
w ŁODZI, ul. PIOTRKOWSKA 137 

tel. 622-30, 628-49, 625-51 

wykonuje usługi na zamówienia 

osób prywatnych. 

Oferowany zakres usług: 
e TAPICERSKIE 

ul. Smutna 16, tel. 738-25: 

e MASZYNOPISANIA i ODBITEK 

KSEROGRAFICZNYCH 

ul. Pabianicka 190, tel. 439-00; 

e WV$WIETLAN1A KOPII $WIATŁOCZUlYCH 

ul. Kilińskiego 89, tel. 299-36: 

e ODKAżANIA TELEFONOW oraz PLAKATO

WANIA OGŁOSZEŃ i KLEPSYDR 

ul. Wierzbowa 27, tel. 860-19: 

e UKŁADANIA POSADZEK KSYLOLITOWYCH 

WYKŁADZIN PCV i LENTEKSOW 

ul. Sienkiewicza 37, tel. 236-32: 

e INSTALOWANIA URZĄDZEŃ PRZECIWWŁA

MANIOWYCH w mieszkaniach, domkach je

dnoroc:hinnych itp. 

u1. Próchnika 54, tel. 231-37, 249-51. 

Zlecenia na wykonanie wymienionych usług pro
simy kierować do wyżej wymienionych punktów 
lub do Zarządu Spółdzielni -;Jrzy ul. Piotrkow
skiej 137. 426-k 

GRAMOFON typ „Fonoma
ster" WG - 1110-F - HI-FI 
Tel. 714-lt 353.2 g 

DZIAŁKĘ budowlan11 na BRYLANT czysty powy1:ej SPRZEDAM nowe orgapy 
Stokach 465 m, budynek 1 karata - kuplę. Oferty 
gospodarczy, plan budowy „3'778" Prasa, Piotrkow- elektryClll\e „.runost-70" 
- sprzedam. Kilińskiego ska 96 (ZSRR). Spacerowa 8. m. 
ł6, m. 3. Jaśczak 37'1'7 g 14 3'le8 g 

1''UTRO z nutrii sprzedam. -------DZIAŁK• s de>mem w Różana 12, m. 18 (od wro-
budowle na Radiostacji - blewsklego). Po 18 362'7 g KOŻUCH damski J.10wy, 
sprzedam. Oferty „3680" zagranlcz:ny - tanio sprze-
Prasa, Piotrkowska se dam. Cleslelfta 24-2, go-

SPRZEDAM bony PKO. - dzina 8-47.30 383ł g 
Oferty „3614" Prasa, Piotr-

DZIAŁKĘ leśn11 kupię. - kowska 96 --------
Tel. 793-19 3596 g 

ŁAPKI karakułowe spr:r.e
DZIAŁKĘ pod uprawę wa- SPRZEDAM sklep ogólno- dam. Przybe>rowsklego 17, 
rzyw - sprzedam. LOdź, spożywczy. Oferty „3567" m. 14 404! g 
SułkC>Wsklego 38 3510 g Prasa, P!9trkoWSka 96 

DOM w Karpaczu spr:r.e- FUTRO - łapkl karakuła- BONY na samochód kuplę. 
dam. Karpacz, tel. 274 we nowe - tanto sprze- Tel. gneczn*lowy: 434-93 

3'121 Il dam, 492-M 348'1 g 4265 g 

- duży wybór cienkich 
RAJTUZOW DAMSKICH, 

w kolorach beżowym, brązowym, białym, niebie

skim, zielonym, granatowym i żółtym. 

CENA OD 65 DO 110 Zl. 

Pończochy damskie stilonowe 
produkcji krajowej i z importu, 

pończochy damskie z elastilu, 
cienkie, nieformowane, w cenie od 30 do 45 zł. 

Wymieniony asortyment jest w sklepach w lodzi 
przy ul. ul.: 

Piotrkowska 136, Tuwima 15, Główna 7, 
A. Struga 3, Nowomiejska 5, Główna 51, 

Piotrkowska 58 i pl. Niepodległości 5/6. 
312-k 
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~ MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ~ ~ § § ~ KOMUNIKACYJNE W ŁODZI ~ 

~ ~ ~ ORGANIZUJE CO MIESIĄC I 
~ I § § 
~ od pierwszego każdego mies.iąca ~ 
§ I 
~ 4 MIESIECZNE KURSY W ZAWODZIE ~ 
§ § 
~ KIEROWCY AUTOBUSOWEGO I 
~ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ ! = • „. ~ ~ . ~ 
§Warunki przyjęcia: § § § § • ukończone 22 lata życia, a nie przekroczone 40 lat, § 
~ • wykształcenie w zakresie zasadniczej szkoły zawodowej lub szkoły podstawowej, ~ 
~ • uregulowany stosunek do służby wojskowej, §~ 
§ • pozytywne opinie z dotychczasowych miejsc pracy, . 
~ • miejsce zamieszkania w lodzi lub w pobliżu lodzi, ~ 
§ • dobry stan zdrowia, ~ 
S • niekaralność, . tlil 
~ • pierwszeństwo przyjęcia moją kandydaci z prawem jazdy kategorii „B". ~ 
~ Z g ł o s ze n i a przyjmuje i szczegółowych informacji o warunkach pracy i płacy udziela DZJAl ~ 
~ KADR MPK w lodzi, ul. TRAMWAJOWA 11, p. 6, w godz. 7, 15-15 (wtorki 9-17, w soboty ~ 
§ 7, 15-13), tel. 816-20 wew. 178. 808-k § 
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~:~f11~y z :!~J~~~dy ~ Biuro Projektów Wodnych Melioracji w: 
podejmie prac~. Oferty Lodzi, pl. Zwycięstwa Z 
*~·~ Prasa, Piotrttow- OGLASZA DRUGI PRZETARG 

„SYRENĘ" 911rzedam. "J:el. 
51-59-98 401 '7-4083 g 

SIMC"ą Aronde 1300" . -
;przedam. Franclszkatl.Ska 
16, m. M. KJ. F 3632 g 

VOLKSWAGENA 1500" -
sprzedam Teł. 53-82-53, po 
ta 3004 g 

„ZAPOROŻCA" sprzedam. 
Małachowskiego 40 31l"Ll g 

WARSZAWĘ 223" (19'12) 
;;;,rzedam. Tel. 113-'70-30 

3540 g 

WARSZA~" górnozawo
~ową sprzedam. Szczercow, 
ul. Praga 42, woj. Piotr
ków Tu:yb. 350'1 g 

KA.ROSERIĘ „MR'' S2.rze
dam. Tel. 53-11-3'7 37'1!! g 

ODSTĄPIĘ wkład na „Sko 
dę 105-S" realizacja 19'711 r. 
Oferty „3730" Prasa, Piotr 
kowska se 

FIATA 125 p - 1300'' -
~przedam. Fornalskiej 44 b, 
m. 53, po 16 3766 g 

„FIATA 1300" pilnie sprze-
dam. ~1-58 :f757 g 

KUPIĘ M-3 własnościowe. 
Tel. 708-02 36"lll g 

SAMOTNA, pracująca po
s•1ukuje pokoju. Tel. 293~0 

3636 g 

ŁOD:t - mieszkanie (PKO) 
- zamienię na Warszawę. 
Tel. 824-81. 3563 g 

SAMOTNA pracująca po
szukuje pokoju przy roozi
nle. Oferty „3731" Prasa, 
Ple>trkowska 96 

STUDENT poszukuje M~, 
M-3 umeblowane na 2 la
ta. Tel. 680-0ł (655-22) wew. 
80'1 3744 g 

WIDZEW-Wschód, miesz
kanie M-3 spółdzielcze za
mienię na pode>bne na Ko
zinach lub Zubardziu. Ofer 
ty .,4165" Prasa, Piotrkow
ska 96 

JĘZYK azwed7lki. BorcZyK, KULTURALNA do dzlecl 
tel. 664-4'7 3785 g (4 l 8 lat) 4 godziny dzlen 

nie. Tel. 8ł0-al 39811 g 
UCZNIA 1 wykwalifikowa
nego kaletnika za U"udnlę 
zaraz. Warunki dobre. Tel. 
719-43 3'm g 

SZWACZKĘ (bielizna) u
trudnię. Oferty „3'712" Pra INSTALOWANIE an.ten te-
sa, Piotrke>W6ka 96 lewizyjnych. Tel. 444-'I'!, 
PQTRZEBNA fryzjerka -
damska na stałe. Obywa
telska 81 ~ g 

ZATRUDNIĘ akwlzytor()W, 
uszczelnianie okien, karni
sze. Oferty „3687" Prasa, 
Ple>trkowska 96 

Wolniak IGI g 

„VALENTINO•Jeans" pole
ca khaki, safari ora11 spod
nie z texasu ścieralnego 
„Mashal" Piotrko"WISlta 82. 
Podwórze prawe> - =-= 

38M ' 
17 LUTEGO zgłnllł pies 

PIEKARZY 1 pomoc wy- jamnik br11zowy. Wlado
uczoną zatrudnli:. LOd.t, mość u wynagrodzeniem: 
Barbary 10, godz. '7-9 ra- tel. 02-96-13, g<>dL 18-21 
no l!llll · g 40U- g 

POTRZEBNA &zwaczka-rę- EKSPRESOWA naprawa te 
kawlezarka. Ofeł'ty „3998" lewh:orów, Sionek, tel. 
Prasa, Ple>trkowska 96 11347-10 398a g 

PRZETARGI 
Wojewódzki Związek Spółcbielni Rolni
czych w Lodzi, ul. Żeligowskiego 32/34 

OGLASZA 
PRZETARG NIEOGRANICZONY 
na sprzedaż samochodu osobowego m-ki 
„Wołga", typ M-21, nr podwozia 617955, 
nr silnika 1164314, nr rej. 7138-IW. rok 
prod. 1970. 
Stopień zużycia wynosi 70 proc. Cena 

wywoławcza 66.000 złotych. 
Przetarg odbędzie się (-igodnie z zarzą

dzeniem ministra komunikacji z dnia 14 
kwietnia 1972 r. Monitor Polski nr 26, 
poz. 148) w siedzibie WZSR dnia 15 mar
ca 1978 r. o godz. 10. 

W razie niedojścia pierwszego przetargu 
do skutku, odbędzie się drugi przetarg w 
tym samym dniu o godz. 12. 

Samochód można oglądać w przeddmeń 
przetargu w godzinach od 9 do 14. 

Przystępujący do prez:etargu winien 
wpłacić do kasy WZSR wadium w wyso
kości 10 proc. ceny wywoławczej, najpóź
niej w przeddzień przetargu do godz. 14. 

WZSR zastrzega sobie prawo unieważ
nienia przetargu bez podania przyC'ZVny. 

494-k 
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USŁUG i WVROBOW PRZ·EMVSŁU 

SZKLARSKIEGO 

im. J. KRASICKIEGO w ŁO'DZI 

proponuje: 

SZYBY SAMOCHODOWE, 

w tym: 
e szyby przednie do samochodu marki Fiat 125p 

e szyby przednie do samochodu marki Fiat 126p 

e szyby tylne do samochodu marki Syrena. 

Do nabycia w punkcie usługowym przy 

ul. ZACHODNIEJ 44. 

-------------------------------------------------------------5 
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NIEOGRANICZONY 
na sprzedaż samochodu marki „Warsza. 
wa", typ 224, rok prod. 1968, nr podwo• 
zia 177006, nr silniika 274334, 
W 'Z'Wiązk.u z niedojściem do skutku I 

pl'."Zetargu, s ceną wywoławczą 30.000 zł, 
zaniżamy cenę o 20 proc., co stanoWi kwo
tę 24.000 :z.ł. 

Prawo udziału w przetargu posiadają 
jednostki gospodarki uspołecznionej, nie
uspołecznionej oraz osoby fizyczne. 

Wymieniony pojazd można oglądać w 
dniach 27, 28 lutego oraz 1 matrca br. w 
godz. 10--13 przy ul. Julianowslciej 22. 

Pmetarg odbędzie się w dniu 10 marca 
br. o _gqdz. 10 pr.ey: aj,. Julia.nowmei 22. 

Zainteresowani winni wpłacić wadium 
w wysokości 10 proc, ceny wywoławczej 
najpóźniej na dzień przed przetargiem w 
kasie biura w godz. 10-13. 

Ogłaszający przetarg za5tnega sobie 
prawo wyboru oferenta lub odstąpienia 
od przetargu bez podania przyczyn, jak 
również nie bierze odpowiedzialności za 
stan techniczny i wady sprzedanego po
jazdu. 500-k 

l.ódzkie Zakłady Termotechniczne „Elcal" 
Łódź, ul Targowa 57 
OGLASZAJĄ 
PRZETARG NIEOGRANICZONY 
na sprzedaż samochodu marki „Nysa", 
typ 501, wraz z dwoma zapasowymi sil
nikami, m pod~a 49848-49549, nr 
silnika 27488, rok prod. 1968, stopień zu
życia 75 proc., cena wywoławcza 43.000 
złotych. 
Przetarg odbędzie się w dniu 10 marca 

1978 r. o godrz;, 10 w świetlicy mkładowej 
przy ul. Targowej 57. 

Wadium w ~okości 10 proc. ceny wy
wołania należy· wpłacić do kasy przedsię
biorstwa najpóźniej w dniu poprzedzają
cym pr2etar8. 

Samochód można oglądać w godzinach 
10-13 na terenie zakładu, ul. Targowa 57. 
Zakład zastrzega sobie prawo odwołania 

przetargu bez· podania' przyczyny. 493-k 

W Cln.łu 2S lwter;o 1978 r. •marł nagle, w 
wieku 34 lał, 

OGN. POZ~ 

JAN JABŁOŃSKI 
irulpektor ochrony p.poj. w Za-kl. Przem. 
Dziew. „Delta", sumienny, obowiązkowy i 
"".YBoko ceniony pracownik naszego przedsię
biorstwa. Wyrazy rlębokie«o współ~ucia Ro
d.mnie Zmairłero składają: 

DYREKCJA, JlADA ZAKl.ADOWA onz 
KOLE1JANKI I KOLEDZY z ZPD.z • .,DEL

TA" w ŁODZI 

Zakład Wyrobów Budowlanyoh przy Kom
blnacte Budownictwa Komunalne«o z żalem 
za.wiadamia, że dnia 21 lutego 1978 r. zmairł 

TOW. 

ZENON PLEWIŃSKI 
były wieloletni dyrektor ekonomiczny Miej
skiego Przedsiębiorstwa Wyrobów Budowla
nych, szlachetny ozłowiek i sz81Dowany ko
eca, działacz społeczny i politycz.ny. Serde-

mne WY'"azy współczucia Rodzinie Zmarłego 
składają: 

DYREKCJA~ OOP PZPR, RADA ZAKŁA
DOWA, W~POŁPRACOWNICY z ZA
KŁADU WYRonow BUDOWLANYCH 

prsy KBK w ŁODZI 

DZIENNIK POPULARNY nr 48 (8927) r, 



Jerzy Banasik 
wiceministrem 
przemy u 

tnokoifo:r:enłe • s<tr. 1) 

i~ zadania w dzi edziinie doskona
lenia procesów kształcenia dzien
nikarzy, p0szukiwainia nowych 

·form wsoółpracv ze społecz,nym 
młodzieżowvm ruchem dzien.n ikair
sktm. oomocv dla dziennikairzy z 
prasy i rozgłośni zaikladowYch. W 
sferze pracv klubów twórczych u-

P.rezes Radv Ministrów na Winio- wypukla sie ich znaczenie dla pa
sek ministra orzemysłu chemiczne- głębla.nia soecializacii zawodowej 
J!.O powołał Lnż. Jerzl'go Banasika i inte.i:racli środowiska. 
na sta.nowisko oo<lsekrPtarza sta- Uchwała wskazuje także na no
nu w Mi·nisterstwie Przemysłu Che- we :r;ada.nia w sorawa.:h socialno
miieznego. bytowych środowiska dziennikar-

skiego. 
J'. B11JI1asik urod'Z..ił sie w 1931 r. Zjazd wvbrał nowe władze na

w Warszawie. w rodzi.nie robotni- czelne SDP: Za.rząd Główny, Na
czej. Ukończvł wvższe studia tech.- czelny Sad Dziennikarski, Główna 
niczne, iest iin·ivnierem mecham- Komisie Rewizvina. 
;!ciem. j Na Pierwszvm plenarnym p0sie-

Jest człoinkiem PZPR. dzeniu Zarzadu Głównego wyłonio-

ŁKS vV OPOLU, WIDZEvV '" \VARSZAvVJE 

no Prezvdj1um Stowaorzvszenta I kowskł, wicetirzewodnłczĄCymi: 
Dzienn.ikarzv Po!.skich. Przewod·m- Irena Dryll, Janusz Roszkowski, 
czą.cym ZG SDP został Jan Miet- I Piotr Ziarnik. 

Doroczne posiedzenie 
konsultatvwne parlamentarzvstów 
krajów socjalistycznych 

W Hawanie opublikowano komuni
kat o dorocznym posiedzeniu kon
sultatywnym przewodniczących grup 
parlamentarnych krajów socjalis tycz
nych, które odbyło sli: w stolicy 
Kuby w dniach :U-23 bm. 

Uczestnicy spotkania - głosi ko
munikat - dokonali oceny rezulta· 
tów 64 Konferencji Unii Międzypar
lamentarnej w Sofii l omówili pro
gram stałych komisji I Rady Unii 
na zapowiedzianą na koniec marca 
br w Lizbonie kolejną konferencję 
Unii MiędzyparlamentarneJ. Dokona
li też wymiany poglądów na temat 
przygotowań do III Międzyparlamen
tarnej Konferencji w Sprawie Bez
pieczeństwa i Współpracy w Euro
pie 0 raz w sprawie międzynarodowej 
d zia lalnoścl SOCJaUstyc:znych grup 
parlamentarnych, jak też potrzeby 
rozszerzania stosunków w ramach 
unii międzyparlamentarnej. 

Komunikat stwierdza, że obrady 

Łódzcy pie1Wszoligawcy w roli gości, ale czy faworytów? „. hawańskie umocniły przekonanie, iż 
uczestnictwo socjalis tycznych grup 
parlamentarnych w posiedzeniach 
Unii może skutecznie służyć sprawie 
pokoju na świecie, odprężeniu mię
dzynarodowemu, pokojowemu współ· 
istnieniu. rozbrojeniu, szczególnie 
atomowemu, położeniu kresu wyścl
gowi zbrojeń, jak również walce 
przeciwko bombie neutronowej, o 
niepodległość narodów, demokratyza· 
cję stosunków międzynarodowych 1 
postęp społeczny. 

.Jedenastki piłkarskie ŁKS Widzewa zainaugurują wiosenne 
rozgrywki rewaniowej rundy o mistrzostwo ekstraklasy na wyJe7.
dzie. Piłkarze z al. Unii zmierzą się w niedzielę w Opolu z tam
tejszit Odrą (godz 12), a Widzew stanie do trudnego pojedynku na 
stadionie Wojska 

0

Polskl11SO ze stołeczną Legii\ (równie:t o godz. 12). 

rozpocznie slę ostatni etap wielkie:! 
akcji „Mundial-78". 

W klauguracyjnej niedzielnej run
dzie wiosennej (obok spotkań w 
Opolu I Warszawie) odbędą się m"
cze: Wisła - Zawisza, Arka - za
głębie, Stal - Polonia, Szombierki 
- Lech, Ruch - Sląsk, POl(Oń -
Górnik. 

I porażek oraz 
bramkowy): 
1. Wisła 
2, Lech 
3. Legia 
4. ŁKS 
3. Sląsk 
6. Stal 
7. Zagłębie 
8. Arka 
9. Ruch 

10. Polonia 
11. Odra 
12. Górnik 

13. Zawisza 

8 
9 

10 
7 
9 
8 
9 
6 
5 
5 
6 
4 

8 

bllans 

10 1 
8 2 
2 7 
I 4 
4 6 
5 6 
3 7 
7 8 
8 6 
7 7 
4 9 
7 8 
3 10 

punktoW)' 

U:t:z 20-13 
26:12 lS--13 
22:16 35-20 
22;16 111--12 
22:16 26-26 
21:17 24-19 
21:17 25-22 
19:19 17-22 
18:20 17-20 
17:21 18-16 
16:22 21-23 
15:23 19--18 
15:23 17-22 

Przewodniczący grup parlamentar
nych zostali przyjęci przez Fidela 
Castro. Podczas spotkania omówiono 
różne aspekty dzialalnoścl parlamen
tarnej. · 

Dla naszych pierwszoligowców nie
dzielne piecze będą niełatwym egza• 
minem; oka:te się jak wypadły p,rzv
gotowania do trudnych spotkań run
dy wiosennej. Trener L. Jezierski 
uwata, że wywalczenie w końcowej 
tabeli I ligi miejsca gwarautujące,::o 
przepustki na europejskie boiska l'P.
ży w zasięgu moiliwości jego pod
opiecznych. Na tegoroczny jubileusz 
klubu przydałby się od piłkarzy pre
zent w postaci mistrzowskiego tytu
łu, co oczywiście dałoby jedenastcA 
I.KS miejscl' w gronie najlepszych 
zespołów naszego kontynentu w roz
grywkach o KPE. 

A oto z jakim dorobkiem rozpo-

1 
H. Widzew 

czynają rewanżową rundę plerwszo- 15. Szombierki 
ligowe jedenastki (podajemy w ko- , 16. Pogoń 
lejnośc.i llość zwyclęstw, remisów 1 

4 
3 
I 

7 
9 
4 

8 15:23 
7 15:23 

10 14:24 

19-28 
13-22 
17-30 
(w> 

W obradach hawańskich uczestni
czyli parlamentarzyśri Bułgar il, 
CSRS, KRL-D, Kuby, Mongolii. NRD, 
PRL, Rumunii, Węgier i ZSRR. 
Obecni byli również przedstawiciele 
Laosu I Wietnamu. 

Przed bardzc trudnym zadaniem 
staje Widzew. Czternasta lokata w 
tabeli po rozgrywkach Jesiennych 
nie zaspokaja ambicji drutyny wi
dzewskiej. Wprawdz.le nierealne jest 
jut powtórzenie ubiedorocznego suk 
cesu, ale podopieczni trenera R. 
Waligóry nie mają zamiaru kopio
wania „wyczynu" tyskiego GKS 
Trudno spodziewać się zwycięstwa 
na stadionie WP w Warszawie, al• 
należy Uczyć na ambitną postawe 
Widzewa. 

Tegoroczna wiosna w ekstraklasie 
trwać będzie wyjątkowo krótko. Od 
nledziell do 2 maja (koniec rozgry
wek) pierwszoligowcy rozegrają t1 
kolejek mistrzowskich urozmaico
nych mec>.ami pucharowymi (już w 
środę Widzew gra z Legią). Potem 

z głębokim talem „awtadamla
my, te dnia 22 lutego 1978 roku 
:amarł na.gle 

$. + P. 

KONSTANTY 
MAŁOLEPSZY 
MISTRZ SZEWSKI 

Wyprowadzenie zwl-0<k nastąpi 

d'nia 25 lutego br. o god'Z, 14.30 z 
kaplicy cmenta.r'Za na Mani. 

RODZINA 

W dniu 23 lutego lll'7S r. zmad, 
nasz naj,ukochańny Mąż i Ojcdec 

S. + P. 

JAN 

JABŁOŃS~I 
Wyprowad'Zenie drogiclt nam 

zwłok nastąpi dnia 25 lutego br. 
o godz. 14.30 bezpośrednio po mszy 
św„ odprawionej o godz . H w ka· 
plicy na cmentarzn Kurczaki. Po
zostają w głębokim bólu i smutku 

ZONA CORKA i POZOSTAŁA 
. RODZINA 

SOBOTA 

PIŁKA RĘCZNA: I liga mężczyzn 
Anilana - Wisła Płock, al. Unii 2, 
godz. 18 (w niedzielę godz. 12), Il li
ga mężczyzn Włókmarz Pabianice -
Pogoń Szczecin, al. Unii, godz. 16 
(w niedzielę godz. 10). 

BOKS: Strefowy turniej do indy
widualnych MP, al. Kościuszki, godz. 
17, turniej gwardyjski juniorów 
godz. 11, finały w niedzielę od godz. 
9 l 12. 
PIŁKA SIATKOWA: Il 11ga ko-

biet Anilana - Start Gdynia, Armii 
Czerwonej 119, godz. 16 !w niedzielę 
godz. 10). II liga mężczyzn Anila-

W dniu 23 lutego 1978 r. smar! 

$. + P. 

MARIAN 
MIS!AK 

LAT 69 

Pogneb odbędi,ie się dnia 27 lu
tego br. o god-.. 12.30 na Starym 
Cmentarzu przy ul. Ogrodowej, o 
czym zawia.damiają: 

ŻONA, SYN, SYNOWA 
i WNUCZKA 

Prosimy o nieskładanie kondo
lencji. 

z głębokim talem zawiadamia
my, że w dniu 23 lutego 1978 r. 
zmarła, przeżywszy lat 60, nal -· 
ukocł.ańsza Zona, Matka i Babcia 

S. + P. 

tRENA 
KUCIŃSKA 

P<>gneb odbędzie r.ię dnia 27 lu• 
lego br . o gO<lz. 15 z kaplicy 
cmentarza św. Antoniego na Ma-
ni. 

MĄŻ, C0RKA, ZIĘC, WNU
CZKI i POZOST>A.ŁA RODZiiNA 

nn1a 23 tutago 1971 "· zmarł, w wieku 115 lat, mój drogi Mąt 
\ 

DOC. HG!K IJNS. 

BOLESŁAW BIAŁOBŁOCKI 
tl!ugoletJ;lJi pracownik na.ukowy Instytutu Celulozowo-Papierniczego, 

czlonek ZBoWiD, jeniec Oflagu Murnau. 

Odznaczony m. in. Krzyże.m Kawalerskim Orderu Odrodzenia Pol
ski. Me1laltm1 za udział w walkach o Berlin. 

Pogri:e.b odbędzie się dnia 27 lutego br. o godz. 13 z kaplicy Sta
rego Cmentarza rzym.-kat. przy ul. Ogrodowej. 

ŻONA i NAJBLIŻSZA RODZINA 

w dniu 19 lutego 1978 roku zasnęła w Bogu, pnetywszy 116 lat, 
nasza na,iu'kochańsza ltlatka. Siostra. Teściowa, Babcia i Praba.bcia 

$. t P. 

MARIA BUŁHAKOWA 
'I! PASZKIEWICZOW 

Pogneb odbędzie się na cmentarzu Północnym w Wa,rsuwie, 
dnia 28 lutego 1978 r, o godz. 13. Msza żałobna za spokój Jej duszy 
zostanie odprawiona 4 marca br. o godz. 18 w kościele św. reTesy 
w Ł<>dJli, ul. Now,otki 123. O smutnych tych obrzędach powiada-
miają pDgrąźeni w żalu: -

SYN. CORK!, SIOST·RY, SYNOWE, ZIĘCIOWIE. WNUKI 
i PRAWNUKI 

Prosi•my o nieskładanie kondolencji. 

na - Siarka Tarnobrzeg godz. 
(w niedzielę godz. 12). 

18 

Pil.KA KOSZYKOWA: Il Uga ko
biet Widzew - Stal Stalowa wo
la, ul. Armil Czerwonej 80, godz. 
16.30 (w niedzielę godz. 11.15). 

Komunikat „Totka" 
PP Totalizator Sportowy zawiada

mia, że w zakładach Małeg:i Lotka 
z dnia 22. II. 1978 r. stwierdzono: 

I LOSOWANIE: 

LEKKOATLETYKA: Halowe mi
strzostwa okręgu juniorów młod
szych w hali AZS przy ul. Lumum-
by, godz. 16 (w niedzielę godz. 10 8 rozw. z 5 trat. - wygrane po 
przy al. Unll godz. 17). 129.040 zł, 1,358 rozw. z ł traf. -

_HOKF.J NA LODZIE: Llga junie- wygrane po 855 zł, 39.618 rozw. z i 
row ŁKS - Okęcie w-wa w Pałacu traf. - wygrane po 48 Lł. 
Sportov.'Ym godz. 18 (w niedzielę II LOSOWANIE: 
godz. 11). Il liga Włókniarz - 'Boru- 1 rozw. z 5 traf. - wygrana 718 .459 
ta w Zgierzu, godz. 18 (w niedzielę zł, 412 rozw. z 4 tra!. - wygrane po 
godz. 11). 2.615 zł, 17.139 rozw. z 3 traf. - wy-

PODNOSZENIE CIĘŻAROW: I tur- i::rane po 104 zł. 
niej juniorów młodszych, ul. Zakąt- W zakładach EXPRESS LOTKA z 
na, godz. 16 (w niedzielę godz. 10.30). dnia 22. II. 1978 r stwierdzono: 

NIEDZIEi.A 2 rozw. z 5 traf. wygrane po 
.z~PASY! Strefowe eliminac.1 e ju- 643.462 zł, 369 rozw. z 4 traf. - wy-

morow młodszych, ul. Krzyżowa, I !(rane po 5.231 zł, 22.932 rozw. z 3 
godz. 10. traf. - wygrane p 0 140 zł. 

Z głębokim :ialem zawiadamiamy. ze w dniu 23 lutego 197il r. 

zmarł w wieku lat 51 nasz najukochańszy Maź. Ojciec i Syn 

$. + P. 

AlD.AtM BOGDAN GŁYDZl1AlK 
Poitrzeb odbędzie sie w dniu 27 lutego br. o godz. 12 na Sta

rym Cmentarzu rzymsko-katolickim przy ul. Ogr doweJ. 

ŻONA. MATKA, SYNOWIE. SYNOWA i WNUK 

oraz POZOSTAŁA RODZINA 

Z głębnkim talem zawiadamia
my, że dnia 22 lutego 1978 roku 
zmarł, przetywszy lat 64, nan 
najukochańszy Mąż, Tatuś i Dzia
dek 

l>nia Z3 lu te« o 1971 roku zmarł 
na.gle 

S. ł P. 

S. + P. 

MICHAŁ LUCJAN 
KMIOTEK JOZ EF 

KOŁODZIEJCZYK 
Pogrteb (l.dbędzie •ię dnda 25 lu

tego br. o godz. 13 z ka,pliey 
cmentM>za św. Wojciecha przy ul. 
KurczaJki. 

Pogrzeb odbęd:zoie się dnia li lu
tego br. o codz. 1S.3t DJI cmenta
n.u przy ul. ~uociilsklej, o cc)"Dl 
za\\,iad1tmlają: 

:tONA. COR!KI, ZIĘC l WNU
CZEK 

W dniu 2! lutego 1971 roku zm111rł nagle 

S. ł P. 
ADWOlt•AT 

20NA, RODZICE, BRAT 
I RODZINA 

HENRYK NIEPSUJ-BOROWICZ 
wieloletni kierownik zespołu Adwokackie>go nr 19. 

Zmarły othnaczony był Knytem KawaJersklim O<rdH,u Odrodze
nia Pobki oraz wieloma odznaczed.iami wojskowymi i pailstwowymi. 

P<>grzeb odbędzie się dnia 25 lutego br. o god'Z. 15.30 " kaplicy 
cmentari:a św. Wojciecha (Kuorczaki), o czym powiadamiają pog.rą
żenl w głęboklieJ żałobie: 

ZONA, SYN. C0RKA, SIOSTRY i NAJBLIŻSZA. RODZINA 

Prosimy o nłnkładanie kondolencJi. 

Dnia 23 lutego 1978 r., opatrzony świętymi 111Jkoramenta:mi zma.Tł, 
mój najdre>iszy Mąi 

S. ł P. 
DR MED. 

HENRYK SOKOŁ 
adiunkt u:atedry Położnictwa i Chorób Kobiecych W\l\f w Łodzi. 

Pogr:teb odbędzie się dnia 25 lutego br. o godz. 15.30 z kaplicy 
cmentarza przy ul. Ogrodowej, o csym zawiadamiają pogrątone w 
głębokim smutku: 

ŻONA l RODZLNA 

l\15,.,a św. za duszę Zmarł!!'go zostanie odiprawiona dnia 25 lutego 
br. o god2:, 9 w kościele iw. Krzyta, w ka,plfoy św, Antonie·co. 

SOBOTA, 25 LUTEGO 

PROGRAM I 

8.00 TI'R - uprawa roślin, sem. 4. 6.30 T'I'R - mechanizacja rol• 
nictwa, sem. ł (Ł). 9.00 Dla szkół: nauka o człowieku, kl. 8 -
„Wzrok". 10.00 Zoologia, kl. 7 - Zwierzęta wodno-lądowe. 11.10 
„Wariant Omega" - odc. 2 - film ser. prod. TV ZSRR. 12.35 TTR 
- upraw11 roślin, sem. 2. 13.05 Redakcja Szkolna zapowiada. 13.J5 
TTR - mechanizacja rolnictwa, sem. 2 (Ł). 13.50 Radzi~y rolni
kom. STUDI0-8. 14.05 Puchar studia-8 - zawody kierowcow ama
torów o tytuł „Kierowcy Lutego 78". 14.10 Najmłodszy na mapie. 
14.20 „Tramwajem przez 3„. województwa" - rep. 14.30 Puchar 
Studia-8. 14.35 Halo na łączach. 15.00 Dzienruk. 15.05 Studio-a. -
Gdańsk. 15.10 Puchar Studia-8. 15.15 Najmłodsi na mapie (Lodź, 
Katowice, Wrocław) 15.20 „Zmi ennik" - czyli jak łatwo być kie
rowcą miejskiego autobusu. 15.35 Halo na łączach. 16.0~ Kolekcja 
Leszka Mazana. 16.10 Studio-8 - Krakow, Szczecin, Lodź, 16.15 
Najmłodsl na mapie. 1s.2;, Dzień dobry, miasto - film fab. prod. 
CSRS. 17 45 Za co mi płacą? 18.00 Quiz muzy czny Stud;a-8. 18.20 
Ognie życia - ze świata sensa c j i naukowych. 18.40 Sportowe re
kordy. 1q.oo Dobranoc. 19 .10 Siód emka. 19.30 Wieczór z dzienni
kiem. 20.35 „\Vojna światów" - film fab. prod. USA. 22.00 „Stu· 
ciio Mundial 73". n.20 Spiewa z. Sośnicka. 22.35 Pogod~ na marzec. 
22.45 Dziennik. 22.50 Studio s o ort. 23.10 P :oseuki zimow<' radiowe· 
go Studia 202. 23.35 „,!l.Iannixu - odc. pt. „Nec poza czasem". 

l 'R OGRAM II 
15.00 Studio Sport - MS w narciarstwie k~asycznym w Lahti 

(Finlandia). 15.55 Dla dzieci: Sobota z przy;:iciółmi. 16 .bO Studio 
Sport - wspomnienia reporte rów. 18.20 Usm \echy Sta r ego Kina 
- Niezapomniany Charlie. w.oo Wiadomo,;ci (Ł). 19.~0 Dobranoc. 
19.30 WIE:czór z dzlenr.lk!em. 20 .30 S tudio przebojow - program 
rozrywkowy TV NP.D. 21.15 Teatr Wspomn:c11 - Tadcus.z . Rat~er 
- ,. Wilki '~ .nocy". 23.00 Telekino sp rzed l a 1 - "Opow1esc1 nie
zwykłe" - Kwestia sumienia - f ilrn fab. prod. TP. 

NIEDZIELA, 26 LUTEGO 
l'ROGRAl\1 I 

6.00 TTR - uprawa roślin, se m. 2 . 6.30 T 'IR - mechanizacja 
rolnictwa , sem. 2 (Ł). 7.50 RTSS - nasze spo tkania . 8.10 Nowo
cze ·;nocć w domu i zagrodzie. 8.35 Stud\o Gport - wia domości + A . Bachl~da zaprasza. 9.00 Teleranek. 10.20 Antena. 10..10 Studio 
Sport - relacja z biegu narciarskiego na 50 11:m. 10.45 Tam, gdzie 
czas się za trzymał - Szczęśliwe doliny - • kolejny odcinek fllmu 
dokum. prod. franc. 11.35 Dziennik 11.50 Rolnicze rozmowy 12.20 
Kalendarz przyrodniczy - luty. TYLKO W Nlt:DZIELĘ. 12.jO 
Transmisja z finiszu biegu na 50 km mężczyzn w Lahti. 13.00 
Piosenka z u§miechem. 13.05 Detektyw warszawski. 13 20 Memoriał 
Kornela Makuszyńskiego - transmisja z dziecięcych zawodów nar
ciarskich w Zakopanem (1). 13.30 Zwyczajny koniec karier~? -
film dokum. o Stan.i.sławie Bobaku. 13.50 Memoriał Kornela Maku
szyńskiego (2). 14.00 Warianty: Pigmalion - prezentacja i porów
nanie kilku wersji. 14.35 Aukcja na Szydłów (1) - transmisja 
z aukcji plastyki. 14.45 „Czas śladu nle zatrze" - film dokum. 
15.20 Losowanie Totolotka. 15.~0 Aukcja na Szydłów (2). 15.40 Po
zd r owienia z Wenus - film seryjny prod. ang. 16.30 Adolf Clborow

' ski: Swiat, który widziałem. 16 40 Piosenka z rnimiechem. 16.45 
Studio Sport: Otwarcie sezonu piłkarskiego. 17.45 Czy można wy
gwizdać artystę. 18.20 Andrzej Kuśniewicz: Mój pamiętnik. 18.30 
Urol<:i zimy - program rozr. 19.00 Wieczorynka. 19.W Wieczór 
z dziennikiem. 20.30 z Jerzym Antczakiem rozmowa o „Nocach 
i dniach". 2ą,45 Bogumił i Barbara - 1 odc. serialu TP „Noce 
i dnie''. 21.10 Piosenka z uśmiechem. 21.45 Zaproszenie do Teatru 
Rozmaltoś-:!i - fragmenty sztuk! R. Latki w r eż . w. Solarza 22 .10 
Piosenka z uśmiechem i rozmowa z K. Sien kiewicz. 22.20 Komis ja 
kabaret Olgi Lipińskiej. 23.00 Zagadka literacKa. 23.10 Studio Sport. 
23.20 Było, nie było - :program rozr. 

PROGRAM Il 
9.00 Teatr Telewizji - St. Grochowiak - „Lęki poranne" (powt.). 

10.52 CZASEM w NIEDZU:LĘ - blok publ.-rozr. OTVP-Łódź -
Sprawy łódzkiej służby zdrowia - Zapraszamy na „Dwójkę" -
Przeboje (Łódź lok). 12.00 Studlo Sport. 14.30 Dzieii autorski Stu
dia-2 - Twórczość teatralna, telewizyjna I filmowa Jerzego Antcza
ka. 14.35 „Jesienna nuda". 15.35 Koncert aktorski. l!l.15 Chwlla 
wspomnień, z udziałem prowadzących progrem; red. B. Walter, 
J. Antczaka oraz J. Barańskiej i T. Fijewskiego. 19.30 Wieczór 
z dziennikiem. 20.30 „Kordian" - przypomnienie adapracji dra
matu J. Słowackiego z roku 1963. 22.40 Rozmowa o „Kordianie" 
- z udziałem I. Gogolewskiego i prof. A. Jackiewicza. 22.50 ,Frag
m ~ reportat.u z eaii
za Jl 

l~As RTSS - fizyka, sem. 4. 11.• geogta.IU;' setn. 4. 
15.00 Melodie - 6 + jedna - pr am roir. 5.3ł t«;1\T. 16.00 
Dziennik. 16.10 Obiektyw. 16.30 z 1'1 S udio Sport -
Klub kibica. 18.05 „Droga" - odc. 4 pt. „Pasazer z nożem w kie
szeni" - film fab. prod. 'l'P. 19.00 Dobranoc. 19.10 Siodemka. 19.30 
Wieczór z dzien11ikiem. 20.30 Teatr Telewizji na Swiecie - William 
Szekspir - „Makbet" - spektakl TV Angielskiej. 22.55 Dziennik. 
23.10 C3merata. 

PROGRAM Il 
STUDIO 'BIS. 16.05 Piosenki na cały tydzień. 16.25 „Pod oka

pem" - program dla smakoszy. 16.35 \Vszy~tko za w;;zystko -
z prezydentem Bielska-Białej, mgr Antonim K\lbielą 17.50 Goście 
Studia BIS. 18.00 Halo na łączach - Zespół Smokie - mistrzo
wie lodowej tafli. 18,25 Propozycje Adama Słodowego. 18.40 Ski
boby. 18.50 Gdzie kupić skibob? 19.00 Wiadomości (Ł). 19.20 Dobra
noc. 19.30 Wieczór z dzienniklem. 20.30 Język niemrncki - kurs 
podst. 20.55 Język francuski - kurs podst. 21.25 Dziennik. 21.35 
Przeboje Sturlia BIS. 22 .00 Wobec prawa - pized kamerami pro
kurator Edward Sanecki i l!dwokat Tadeusz de Virion. 22.20 Spor
towe pasje - Jujitsu. 22.35 W odpowiedzi na listy - Uoro~kopy. 
22.50 „4 x Kow~lski" - bas. 

WTOREK, 28 LUTEGO 
PROGRAM 

8.00 RTSS - fizyka, sem. 4. 6.~o RTSS - geografia, sem. ł. 
11.50 „Noce i dnie" - cdc. 1 pt. „Bogumił i Barbara" - film 
ser. prod. TP. 12.45 RTSS - chemia, sem. 2. 13.25 RTSS - bio
logia, sem. 2. 15.00 Melodie - Estrada folkloru. 15.30 Wojskowy 
program filmowy z okazji 60 rocznicy Arm.1 Radzieckiej. 16.00 
Dziennik. 16.10 Obiektyw. 16.30 Studio Telewizji Młodych. 17.20 
Ocalić od zapomnienia - „Laureaci" - program pub!. kult. 17.50 
Interstudio przedstawia - prognozy demograficzne. 18.20 Człowiek 
i przyroda - „Drapieżn!kl i ich ofiary" - cz. 2 - film dokum. 
prod. TV Hiszpańskiej. 18.50 Radzimy rolnikom. 19.00 Dobranoc. 
19.10 Siódemka. 19.30 Wieczór z dziennikiem. 20.30 „Saga rodu 
Palliserów" - odc. 7 filmu fab. prod. TV Angielskiej. 21.30 Swiad
kowie - program public. 21.50 Sonda. 22.20 XYZ - cz. 1. 22.50 
Dziennik. 23.05 XYZ - cz. 2. 

PROGRAM Il 
15.50 Kino telewizji najmłodszych - zestaw filmów animowanych. 

16.20 Biedni, ale piękni - film fab. prod. wł. 18.llO DecyzJe 15-lat
ków. 18.30 Militaria, obronność, nowoczesność. 19.00 \Viadomoki -
wydanie kieleckie (Ł). 19.20 Dobranoc. 19.30 Wieczór z clzlennikiem. 
20.30 .T~zyk angielski - kurs pod.st. 21.00 Język niemiecki - kurs 
podst. 21.30 Inicjatywy - program ukazujący inicjatywy i gospo
darność małych miasteczek. 22.00 24 godziny . 22.10 Wtorek melo-
mana. 

SKODA, 1 MARCA 
PROGRAM I 

8.00 RTSS chemia, sem. 2. 6.30 RTSS - biologia, sem. 2. 9.00 
Dla szkół: fizyka, kl. S - W niewidzialnym świecie. 10.00 Fizyka, 
kl. 7 - Silniki pracuj4 za nas. 11.05 Fizyka, kl. 8 - Półprzewod
niki. 12.00 Wychowanie plastyczne, kl. 7-8 - Architektura. 12.45 
RTSS - język polski, sem. 4. 13.25 RTSS - historia , ~em. 4 14.25 
W drodze do nowego. 15.00 Melodie - Wariacje Fryderyka Cho
pina. 15.30 NURT. 16.00 Dziennik. 16.10 Obiektyw. 16.30 Dla dziecl: 
„Tra la la ..• i pędzle dwa". 17 .00 Rodowody - „Białogon" - film 
dokum. TP. 17.25 Losowanie Małego Lotka. 17.40 Ludzie uparci -
program public. 18.30 M!ędzy nami jaskiniowcami - film animo
wany prod. USA. 19.00 Dobranoc. 19.10 Siódemka. 19.30 Wieczor 
z dziennikiem. 20 30 „Bilans kwartalny" - filrr. fab. prod. polskiej. 
22.15 Proscenium - magazyn teatralny. 22.55 Dziennik. 2:uo W mi
nutę po premierze - „Przed wyrokiem" - program public. 

PROGRAM II 
15,.;5 Kino TDC - Stawiam na Tolka Banana. 16.20 „Wariant 

Omega" - odc. 3. 17.30 Towarzystwo Wledzy Powszechnej - Nasz 
dom - mój dom. 18.00 Studio Sport. 19.00 Wiadomości (Ł). 19.20 
Dobranoc. 19.30 Wieczór z dziennikiem. 20.30 Język rosyjski - kurs 
poch<t. 21.00 Język angielski - kurs podst. 21.35 24 godziny. 21.45 
Spotkania - rep. 22.05 Klub Janowy Studia Gama. 

CZWARTEK, 2 MARCA 
PROGRAM I 

8.00 R't'SS - ję:r;yk polski, sem. 4. 6.30 RTSS - historia, sem. 4. 
9.00 Dla szkół: język polski, kl. I Uc. - Poezj3 XVII w. 10.00 Ję
zyk polski, kl. 2 11c. - Mickiewicz - SłowacJd - Krasiński. 11.05 
Język polski, kl. 7 - Eliza Orzeszkowa. 12.00 Języ!t polskl, kl. 
1-4 lic. - Poemat. 12.45 RTSS - język polski, sem. 2. 13.25 RTSS 

matemat:l'.~a, sem. 2, 15.00 Melodie - w ptogramie .,Pletru~zka" 
I~ora Strawmskiego. 15.30 Kmo filmów animowanych. 16.00 Dzien
mk. 16.10 Obiektyw. 16.30 Ekran z bratl<iem. 13.00 Poligon. 18.20 
SplewAm tobie zielonooka - spotkanie z Adamem Zwierzem . 18.50 
Radzimy roinikom. 19.00 Dobranoc. 19.10 Siódemka. 19.30 Wieczór 
z dziennl.kiem. 20.30 Miasto przed sądem - film prod . ang. 22.15 
Pegaz. 23.00 Dziennik. 

PROGRAM II 
16.00 Poradnia młodych. 16.30 To lubię . 17.05 Twarze teat ru -

Ferdynand Matysik. 17.45 Studio Sport. 18.15 Popoludnie podróży 
i przygody - Ursusem przez świat. 19.00 Premiery (ł..). 19.20 Do
branoc. 19.30 Wieczór z dziennikiem. 20.30 NURT. 22 .00 24 goc:iziny. 
22.10 „Chłopi" - odc. 9 pt. „Wielkanoc" - film fab. prod. pol
skiej. 23 .00 Sytuacje - Wychowywac - zna'-ZY wiedziP.ć - pro
gram dla rodziców. 
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