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Wezoraj odbyła się w Urzedzie Bady Ministrów narada 110SW1ęcona omówieniu dównycb problemów
s dziedziny stosunków Polski z zagranica w roku bieżącym i w latach najbliższych. Sprawy te rozpa·

świetle aktualnych wezłowYch kierunków i zadań współpracy zagranicznej ustalonych prze:i; ll
Krajową. Konferencję Partyjną. i odpowiednie wytyczne Biura Polityczneito KC PZPR. Obradom, w których wziął udział prezes Rady Ministrów PIOTR JAROSZEWICZ. przewodniczył wicepremier MIECZYSŁAW JAGIELSKI. Uczest.niczyli w nich: wicepremierzy, ministrowie, pnedstawiciele kierownictwa Komi-

trzono w

ajl Planowania przy Radzie Ministrów, przedstawiciele PAN, kierownicze gremia Ministerstwa Spraw Zagranicsnych oraz Ministerstwa Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej, a także kierownicy urzę
dów tlentralnych I prezesi centralnych zwią.zków spółdzielczych.

Podstawa dvskl\JSJi był referat iiodkreślił mówca "Prowadzi I stwa i jest ważnvm czy11mikiem uSPraw
zagra.niczinych aik.tY'Willa oolilt'!'ke zagra,ni=ną. Cie· macniania moralno-i::>olityc:zinei ied·
Emila
Wojtaszka.
Polska
- 1szy aię ona 1>0l>M'ciem iwPołeczeń- ności narodu. W roku ubiegłym
dokooaliśmy dalsze~o
t>OSt®u w
tworzeniu korzystnych :varunk~
zewinetrznvch dla ro-z.woJU wsoołpracy .iiosoodarczej. naukowo-technk7'ne.i i kulturalnei oraz w inMęczeństwa nych ~iedzi.nacb oomiędzy Polska a wieloma 'Państwami w Europie i na świecie Wzbogaciliśmy
Społecznego
wsp6łprace i umocniliśmy bratersk.ą przyjaźń .,, ZSRR
i innymi
kra.iami soeialistvczne.i wsp6lnotv.
m~nistra
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Posiedzettie Rady Ochrony Ponmików Walki i

I

Komitetu Budowy Cent111m Zdrowia Ddecka

•I

•I

•

r0ZS2Jer.za.jąc z
WV'Siłkach

światowej.

bilans dzialalności
Komitetu
Budowy
Centrum Zdrowia Dziecka orzewodniczacv
tceo
komitetu oraz
przewodnicza cy
Rady
Ochrony
Pom.nffi{ów Walki i Meczeńs.twa, mm.
Janusz Wieczorek,
P<>dziękował
wszystkim działaczom uczestnicząOmawiaiac

NIKOZJA

Proces terrorystów

współdlz.ialanie

cym w tei szlachetnej akcii z!I
i zaangażowanie; zapewnił
jednocześnie
kierownictwo
oartii i państwa . że komitet nie
beda:ie ustawał w staraniach i spo·
łecznej działalności na rzecz cał
kowitej budowy centrum - najpiękniejszego
pomnika, . jaki
wznieść moim.a ku czci dz1ed
ofiar woinv.
Zabierając
głos
premier PIOTR
JAROSZEWICZ
przekazał
Radzie
Ochrony Pon:mików Walki I Męczeń·
~twa oraz Społecznemu Komitetowi
Budowy centrum Zd~owia Dziecka
z okazji dziesiecioletniej pracy, U·
wieńczone.i tak pięknym I t~w~ly~
sukcesem, serdeczne pozdrowienia t
podziękowania od Komitetu Centralnego I Biura Politycznego
naszel
partii, od Rady Ministrów oraz oso·
biście l sekretarza KC PZPR Edwar·
da Gierka. Praca wasza - powiedział ma
ogromne
maczenie;
idea
budowy
centrum Zdrowia
Dziecka - potwierdza głębokie hu·
maoistyczne treści naszego ustroju,
eksponuje wszystkie działania nie·
rozłącznie związane z socjalizmem walkę. o pok6J I walk,ę o szeroko

oolityca:ny-ch i dvploma;f;ycznych. t>Ode:imowa.nych w
interesie Od.oreżenia ..., stosunkach
międz:V'tlarodowvch
i rozbroienh
Jednocześnie orowadziliśmy inten·
SVW•nY cialol? ooli.tvcznv z Wieloma kra1ami o odmiennvm ustroiu.
Pol Kl aktywnie uc:z:estni.~zv
•ootkaniach
wielo ·tr<innYr.1
1;l"na zeza w Bel~r'tdz 1 e. ~
n i;,i i na f,wum ONZ
Działalność
ta
stwi erdzono
w czasie obrad - wzmacn ia autorY'tet Polski w świ ecie. Kra:i nasz
jest
cenio.nvm
i
szanowanym
uczestniddem dialogu PO! itycMego
i międzv•narodowej wsnółpracy.
(Dalszy ciaJ? na str. 4)

ofiarność

W poniedziak:k rano rozpoczal
w Nikozji proces 2 terrorystów
arabskich,
którzy
zamordowali
w poprzedni<> niedziel<>, 18 lutego,
„
"
Jussufa as-Sibai. dyrektora
półoficjalnego dziennika
egipskiego
„Al Ahram", bliskiego współpracownika prezydenta Egiptu, Anwara Sadata. Przed sądem stanęli:
28-letni Jordańczyk
Samir Mo- i
ha~med Katar ora~ 26;-letni Ku-, ~?:u'::~~:ze:~awaja~„1 ~:'~~!a·d:i!~i n~
weitc.zyk, Zayed Hu!lllem Ahme~ one stanowi!!. przedmiot naszej naJ·
al-Ab, którym za ten czyn grozi wyższej troski społ„czneJ, najwyższą
Ikara śmierci.
I rację społeczeństwa
się

sław Bączek - robotnik zakładów
„Chemitex"
w Sochaczewie, Kazimierz Borczyk - sekretarz
KW PZPR, Teresa .Borkowska - przewodnicząca
ZW LK, Kazimierz Bors
przewodniczący ZW
ZSMP, Ryszard Bryk - I sekretarz KW PZPR,
Henryk Buczek - rolnik z gminy Nowo Sucho,
Zbigniew Gertych - członek CKR, przewodniczą.
cy WK FJN, Wacław Gromek - działacz ruchu
robotniczegq z Żyrardowa, Wojciech Kluszczyński
- przewodniczący WRZZ, Ireno lipińska - rc-botnico ZPO w Żyrardowie, Zofia ladyńska - r<'botnico ZPL w Żyrardowie, Kazimierz Męcina I sekretarz KG PZPR w Nowym l<awęczynie, Kazimierz Nowakowski - I sekretarz
KM PZPR
w Skierniewicach. Janusz Ochocki - l sekretarz
KZ PZPR z ZPL w Żyrardowie , Jan Owczarek przewodniczący WKR Czesław Przybylski - I sekretarz KM PZPR w Sochaczewie, Tadeusz Szy.
mański - sekretarz KW PZPR, Aleksander We·
selak - przewodniczący WKKP.
Obradom konferencji przewodniczyli: Ryszard
Bartosiewicz - robotnik ZPL w Żyrardowie, Teresa Borkowska - przewodnicząca WK LK i Hen·
ryk Buczek - rolnik z gminy Nowo Sucho

w

Wczoraj odbyło mę w War~awie, z udziałem premiera PIOTRA JAROSZEWICZ.!\ wspólne uroczyste J>Osiedzenie Rady
Ochrony Pomników Walki i l\fęc1eństwa oraz Społecznego Ko.:
mitetu Budowy Centrum Zdrowia Dziecka. zwołane z okaZJI
X rocznic.y ogłoszenia apelu o uczczenie budowa pomnika
szpitala pamieci dzieci, .które straciły życie w czasie II wojny

Społecz.neeo

nimi

Z udziałem 240 delegatów, reprezentujących
wszystkie środowiska i organizacje partyjne województwa, obradowała wczoraj li Konferencja
Sprawozdawczo-Wyborcza PZPR w Skierniewicach.
Otwierając obrady, I sekretarz KW PZPR - Ryszard Bryk powitał delegatów i zaproszonych
gości, a wśród nich członka Biuro Politycznego
KC PZPR, ministra spraw wewnętrznych - Stani·
sława Kowalczyka,
członka KC PZPR. ministra
procy, plac i spraw socjalnych - Tadeusza Ru·
doiła, zastępcę członka KC PZPR, kierownika Wy.
działu Ogólnego KC PZPR - Antoniego Górnego,
zastępcę kierownika Wydziału Przemysłu Lekkiego, Handlu i Spożycia KC PZPR - Stanisława
Bajura, wiceministra przemysłu chemicznego - Jana Sidorowicza, wiceministra budownictwo i przemysłu materiałów budowlanych - Józefa Żelaś
kiewicza.
W Prezydium Konferencji, oprócz przedstawi·
cieli władz centralnych, miejsca zajęli: Elżbieto
Bakuła - I sekretarz KM PZPR w Żyrardowie.
Stanisław
Barański - wojewoda
skierniewicki.
Stanisław Bartos - sekretarz KW PZPR, Ryszard
Bartosiewicz - robotnik ZPL w Żyrardowie, Cze-

-------

Delegacja Sejmu PRL
•
IZ
w Czechoslow

Trójstronne
rokowania

Fot.: A. Wach

Prezydium Konferencji

W poniedziałek odbyło się w Genewie spotkanie delegacji ZSRR,
USA i Wielkiej Brytanii. uczet.tni·
czących w odbywają.cych sie tam
rokowaniach, mają.cych na celu
opracowanie porozumienia o cal-1
kowitym i nowszechnym zakazie
dokonywania p1·ób s bronią jądroWI\·

Fala

ciepła

Referat wprowadzający do dyskusji wygłosił I sekretarz KW PZPR
- Ryszard Bryk. (Omówienie refe·
ratu zamieszczamy na str. 4).
Z kolei rozpoczęła sie dyskusja
(Omówienie zamieszczamy na str.
2 i 4).
· W przerwie dyskusjj odbyła się

nad

Polską

W ciągu ostatnie.i doby wystąpi- I ki Wodnej przewiduje w okresie
na terenie całego kraju praw- j od 28 lutego do 4 marca stopniowe
dziwie wiosenna pogoda. W ciągu I ochłodzenie. W dniach od 28 lu·
dnia temperat1u·y maksymalne do- tego do 2 marca spodziewane iest
chodziły od plus 4 st. w Suwał- zachmurzenie umiarkowane. c>kre·
kach, do plus 15 st. w zachodniej sami duże. z opadami deszczu. loczęści kraju. W Warszttwie termo- kalnie mi;ły i zamglenia.
'fern·
metry wskazy\Vały plus osiem st.. peratura maksymalna w e:ran;cach
jedyni~ w nocy były lokaln.e prz~- plus 5 st. _ 10 st., z możliwościa
mrozki. To gwałtowne oc1epleme
.
.
przyniosła cyrkulacja południowo· jeszcze wyższej w
połudmowe1
zachodnia. która spowodowała na- i zachodniej części kraju. Tempepłynięcie cieplei;o powietrza z PO· ratura minimalna od minus 2 st.
łudnia. W szybkim tempie znika
pokrywa śnieżna, szczególnie na do plus 3 st. Wiatry umiarko"'ane.
południu i zachodzie kraiu.
z kierunków południowych.
Ocieplenie cfotarło równiei na
ła

Na zaproszenie człooka Prezy- I chosłowacjl w sledzibie ZgroroadzE_?diwn KC KPCz. i>rzewodniczacego Inia Federalneg,o . cs~s. odbyło su:
Zgr?ffiadzema Federa.Lnego CSRS. ~~~~~a~l:rlaufe~~:;~~stÓw~ze-,ha<iłowa·
Aloisa Indrv. 27 bm orzybyła do
Stanisław Kania 1 Alois Indra w
Czechosłowacji
deleeacia Sejmu czasie spotkania poinformowali się
PRL. kt6rei przewodniczy członek o aktualnych problemach obu kra·
Biura Politvc:inee:o sekretarz KC jów. Stwierdzono z zadowoleniem północny wscbód kraju. gdzie przy
PZPR, poseł Stanisław Kania.
pomyślny ~ozwó.i braters!tlch stosun· braku opadów nastąpiła poprawa
w pierwszym dn•u pobytu w cze- ków pomiędzy PRL 1 CSRS. we sytuacji na drogach. Jednak do
wszystkich dzledz!naC'b życui i pod· 27 bm. rano drogowcy nic zdołali
kreslono, :te w obu krajach wielką jeszcze usunać wszystkich zasp
wagę
przywiązuje się do dalszego z dróg lokalnych. 94 odcinki dróg
u macniania i rozszerzania kompeten· trzeciej kolejności odśnieżania s~
cji najwyż.sz;ych
organów ustawo·
dawczycb I organów przedstawiciel- nadal nieprzejezdne, prt.:V czym
sklch wszystkich stopni.
najtrudniejsza sytuacja panuje naDzi.~ de,egacja Sejmu PRL udaje dal w rejonach Białegostoku.
Sosie w podrót I>-O Czechach 1 Słowa- , kółki i Siemiatycz.
ej!.
Instytut Meteorologii i GospodarPierwi;zym pi>!otem Polskieh Linll
Lotniczych „Lot", który przeleciał oonad 10 mln kilometrów (równa się
to 250 przelotom wokół równika).
jest kpt. pilot Damian Żuchowski.
Ma on za sobą 'l'lYlatanych 20,5 tys.
godzin 1 gdyby je zsumować okaza·
loby sit~. że przebywa! w powletrzu
łącznie 2 lata i 4 miesiące. Warto
Sytuacja w energetyce w ostat· prądu nawet dla największych „prą·
zaznaczyć, że
na świecle .jest nie- nieb dw6ch dniach uległa poprawie. doterc6w" jak np. piece karbidowe,
wielu pilotów komunikacyjnych, któ, Spadek zapotrzebowania na energię. które w razie trudności energetyczrzy przebywali w powietrzu ponad na co wpłynielo niewątpliwie :imacz· nych są okresowo
wyłącJ:ane
w
20 tys. godzin.
ne ocieplenie, pozwolił energetykom
kolejnoś<'i. Poprawę sytua·
Kpt. Ż).lcho·ł./Skl od 1960 · r. 1pracuje w niedzielę 26 bm. i w poniedzia· pierwszej
cji
zawdzięczać
należy także nie·
w Locie, Latał na rc1żnych typach lek 27 bm. zasJ>okoić całkowicie po· wątpliwie oszczędniejszemu
zużYwa
samolotów i odw!e.ch:ll ponad
llO tneby odbiorców. Nie trzeba było niu energii
elektrycznej zarówno
portów liotni<c:~.
stosować
ógraniczefl w dostav1ach przez przemysł, jak i prz~ ludnose.

Dostawy energii ·bez

zakłóceń

Odra wolna od lodów
21 bm. zakoiiczono akcji!
lodową
na Odrze w jej dolnym odcinku od
Widuchowej, aż do S:iczecina. Ucze·
stniczyly w niej trzy lodołamacze
Polskie „Lis", „Puma" 1 „Swl·
stak" oraz dwie Jednostki NiemieckieJ Republiki Deu1okratycznel za·
danie byto trudne. Mimo ił w tym
roku Odra w tym re.1 onie faktycznie

podniosła

uro.:zystość

'felenamv z życzenia·
także od kierownictw
łódzkiej i sieradzkiei
o·rgainizacji
oartvinvch
W trakcie dvskusii orzedstawione zostałv także sorawozdania Ko·
misji Mandatowej I W!fborczej.
Złożvli ie orzewodniczacv- Marian
Rosiak i Józef Kaczmarek.
Na zakończPnie dvo;k11sii !(los zabrał członek Biura
PÓlitvcznego.
minhiter spraw wewnetrz.nvch Stanisław Kowalczyk. /Omówienie
ieiro wvstąoienia zamieszczamy na
str. 21.
W opaTciu o sP.rawo:z:danie 'KW
PZPR. referat i wnioski wvolvwaiace
z dvskusii konferenci<t
orzviela oroe:ram wvtv... zaia<"v kierunki
działania
~kierniewickiei
oreanizacii oartvinei na lata 1!l781980 orzf'<l~tawionv nrzez or>:PWOd·
niczacee:o Komi"ii Wnio<:kowei ·Głodka.
K:nnferf'n<'ia
Do Prezvdium Konferen cji wołv Stanisława Rartosa.
dokonała
takżP
wvboru
wła<iz
neło oonad 30 tele2ram6w z ży ·
or!!anir.11ci1 n'1r~vinei:
czeniami od środowisk \ zał6g za· n'niewódzkiei
83 członków KW PZPR. 20 zakładów orzernvsłowvch woiewód'?twa. Znalazłv sic w nich tabe stę-pc6w członków KW i 20 człon·
wielomilionowe zobowiązania . oro(Dalszy cia,e na 9tr. 4)
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PZPR

Elżbieta Bakuła

=Stanisław

Tadeusz Szymoński
Aleskander Weselak

_

Boroński

-

Stanisław

Bartos
· ·
Borczy k
= K011m1erz
: Kazimierz Bors
Ryszard Bryk
:
Eugeniusz Brysiak
: Władysław Gala
: Teresa Garlińska
: 'Zb"tgn"iew Gertych

Irena lipińska
§
się prawdziwe lodowce sięgające
Kazimierz Nowakowski
niekiedy kilku metró\v wysokości.
Czesław Przybylski
Teraz w~zystkie zostały ju:I: polarna- _ Czesław Roter
ne, a tafle lodu swobodnie splywn3ą I= J, f R d
w kierunku Jeziora Dąbskiego i za-j ;: oze
U owy
le wu Szczecińskiego.

mi

1111111111111111111

nie zamarzała, na całe.I jej długo· - Bronisław Górctyński
ści utworzyły się zatory lodowe u- ~ Wojciech Kluszczyński
niemoźJiwia.iące
nawigację. W nie·
których miejscowościach utworzyły

I

przyjęcia dukcv.ine.

w szeregi skierniewickiej orl(anizacji partyjnej 50 nowych człon·
ków, wyróżniających się w pracv
zawodowej i społecznej aktywi<itów.
W większości byli to członkowiP
ZSMP. rekomendowani w szereei
PZPR przez swoje oreanizacieo za·
kładowe. Legitymacje kandydacki"
wraz z listami gratulacyjnvmi
Egzekutywy KW PZPR wręczyli:
członek Biura Politycznego, mm1s~er soraw wewnetrznvch - Sta·
msław Kowalczyk i I sekretarz
KW PZPR - Ryszard Bryk.
Do Prezydium Konferencji wpłv
neły listy z żyr~zeniami od kierow·
nictw stronnictw politycznych wo·
iewództwa skierniewickiee~. podoi·
sane przez uczestniczacv:h w obradach Konferen("ji: or eze.~a WK ZSL
- l\Iieczysława Zycha i orzewodniczacego WK SD - Zv&'munta

:
:-

I sekretarz Ryszard Bryk
sekretarze:
Stanisław Bartos
Kazimierz Borczyk
Tereso Garli-iska
Tadeusz Szymański
PRZ
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Aleksander Weselak
:
:
_
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:
an Owczarek
:
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Wys tą.pie n ie ll Wojewódzk~loDfere~ja Sprawo~awezo-Wyboreza PZPR wSkierniewieaeh

dyskusji

St. Kowalezrka IOm.ow1en1e
~..,

„..... STAJIIBŁA

l<• .....
• •,......, ....
w """ALOZYK, który WYl!iOko oeenił wkład skierniewickiej wojewódzldej orll'.~niza?-ii P1lrtyjnej do materialneico dorobkq kra-ju oraz
w rozwoJ reg1onq,
la osią,gnięc.i.a. cel 6w w ytyczonych uchwala VII Zj.aa.du
PZPR i postanowien iami II Kra.Jowei Konferenc ji Partyjlllej - stwiMdził mówca _
DOootawowe znaczem _
ma zwiększan ie efekit:yw111ości l!'Os.oodarowania. Ozna,cza
to koni eczność le.pszego wyikor<Z:Ystania Potencjału w ytiwórczego, w iedzy, kwalifi:kaoji i in ic.jaity;wy lllldzi prarcy. Oz.nacz.a to
taikże k<liilieczność bardziej rarcjonaa,nej gosPOdaTki materiałami, surowcami i energią OTaz tworzenia warunków dla zwi~kiszenia wydajności pracy i olmitŻ!ki kosz·tów wy;tiwarzaJ!lia. Duże jeszcze w tym zaikTesie ,r ezerwy tik!Wia w dookonałenfa1 procesów za.rządzania, w popra,w ie ładu. norzadiku i dyscY1pliny
społeczn ej. Wszyistk:ie te elementy sa waa:ne i wzademnie się
wa1l'!1mlmj ą , a ich prawidłowe r02.wiazywanie zależy od czlowieka, od je go świadomości apołeczne.i i obY'Wate<lskie.i, od pDcz.ud a wysokiej odpow iedzialiności za wyk001ywainie powierz.onyich mu obow ią'Lków.
W wynilku prząpro1wadzo.nej w ootaitnich latac h mo<lBl'!llizacj.i
przemysł<U powiedział daJej St. Ko.walczYlk dyS;pon.ujemy
dziś nowoczesnyim potencjałem procLuikcyj111ym, Na.leży ma1ksymałnie wykorz ystać wszystkie mo2liwości. iaikie no·woczesność
ta za sobą nil!6ie. W cen.tr;um uwagi 0 rganiriaoj.i gOOJpodall'CZYch
oraz da:i•ałaJących w ,przemyśle ogniw partyjnych porwi=a zinaddować s·ię nadaa in,ten1Syfilkaoja prodru.1kc.ii. szczególnie na zaopatrze nie ryinku, WZilxlgaca.n ie aror.t:vmenłiu WV1!'obów oraz &tałe
J)Odllloszenie ich jakości.
arwiąZllldąc do programu l'<ll7Jw~idu
~ar'k·i
ży'W!ll()ściowej i zadań nakTeśloaiych w te.i d!Zied!2'Jinie pra:ez II
Kranową Konferencję PZl?R. mówca ood!kJreśHł, iż duże. rola w rea.Jizacji tego progralllllll urzYJPada skier.nieWiiclciemu rolnictw•u. Poc!staiwowyim kier'Ulllkiem działania pozostają: racj001aJJna gospodarka ziemia ru-az spe'Cjailizacja w rollll·icllwie. Gospodarstwa specjalistyczne J>r.zy.nosza bowiem letosze
efekt y. Wz,ględy ekolllo.miC'Zllle i s·POłeczne naJli:azudą więc, by
romvój tych form gos.J)Qdarowan.ia nadal rozszerzać i przyi;,pieszać. &kiernieiwioka organi!Zac ja pail'ltyj;na ma iuż w tym zaik.resie du.że osiągnięcia. Konieczne .iest także stałe podmoSIZOOie
rwngi zruwodu rolmika. k•ierOWalll'ie na wieś l'UICWi z kwaJi.fi'kacjaimi drująicym.i gwiaoraru:je dlQibrego wy.pełnienia stawianych
PI'!Zed nimi zadań.
~o miejsca w 5IWJ1llll wystą,1Jlienfo1 mówca. J'.l<>Święcił s-P!I'a~ b<udoWl!lJi.ctwa m ieszlka.niiawego oraz je20 roli w ;procesacll stałej poprawy W8'1'1UlikQw życia.
Istotną rola orga'Ilizacji pair.tyti1nych .iest umacmianie soaiaftistyc11;nycll stosunków mięcizY'ludmch. tworzenie w każdym kole!kJtyw.ie talkich waru:nków, by szanowane bvło t>raiWo do wymiany poglądów, dyskusji, konsultacii i rozmów. Trzeba pny
tym z całą kolllsekwencją i ostrościa ziwalczać wszelkie sżkodlli \Ve zjaJWisk:a. sprzeoone z ideologJą naszei oar;f;ii i godzące w
POCZIUJCie sprawiedliwości społeczne.i. Orgallizac.ie partyjn e roWi'llny śmie1ej korzystać ze swoich statutowych k.clli,t•rolnych
uprawnień wobec jednostelk administirao.H gosp0darozej i państwowei.i.
Na zak.ończemie wy&t111Pieini:a St. Ko!w&JlczvGt w.wa.ził prze.konaillie, że rosnący potencjał gos!J()da.rc.zy województwa sk•ier"niewickiego oraz rzetelna i rLaalllga~alila POStawa liudzi pracy będą właściiwie WY'korzyst81lle dla dobra regionu ł ikraju.
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ANDRZEJ RYBUS
I sekretarz KM PZPR
w Łowiczu
skoncentrował swoJą owa.gę na
budownictwie mieszka.nlowym. Temat ten zawsze znajdował się I
=ajduje się nadal w cent.rum zaintet"esowa.nia miejskiej orglllllizaeji
partyjnej.
Osiągnięte
dotychezas
"'Y<lllki nf.e mogą w Pełni satysfak-

cjonmvać

społeczeństwa,

podjęte

::: więc działa.n.ie ma n~ celu daJsze
: zwiększenie tempa rozwoju budow:! nictwa mieszka.nłowego i innych
;: dziedzin życia.
W ciągu ostatnich dwu lat rea: li'llowano 34 zadania inwestycyjne
: kosztem 500 mln zł. M. in. powsta- ly dwa przeds~ola, powiększono
:: .Złobek o 100 miejs(l, rozpoczęto budOIWę zajazdu turysiyczntiKO· zadan.ia są jes1lJCze ambitniejsze I dlate• go członkowie partił, całe społe:; czeństwo miasta dołożą starań, te• by wywiąmć się z nich .laik najle:::,: piej.

:„

i::ii
:t„

i

WySOlki pozi()l!ll życia poldlf;y1czneg:o
w gmilllie jest jednym z najrw&ż
DJiejszych czy.n111.ików &tyml\ltLujących
d'Zialałność produkicyjtną. Ten kierU!llek pracy party;jlilej utrzymywany będzie w pNylS7llości, z nacislci.em na rOZJS?.el"Zen'ie 'W!Plywu re-

j

CZESŁAW BĄCZEK

- ,pracownik „Chemitexu"

:li;

mx:zególinie duro miejsca pośwJ ę
ci.I: m6wca i!la. om6wiianii.e działań
podjętyclt w bud<>Wlllidwie. W cią
g.u diwóc'h lat w Soohaczewie od- dano do lliŻylbku 360 mi~ń. Je!!„ ś]i dodać bllidOW1111<0twio :iindyrwó.du• ałne, to po!l1Jlld 2 tys. ooób PQpra„ •V<ilo siwą syibuaoję młes~iJową.
Os.iągin.Lęte
rez.wta.ty niie ~
• :niia,ją jedn:ak og,roanu Z!lldań. ZJMjąc
soibie
S1PI'a:wę
z tego faiklt;u, Ol'ga.n~ ::
!: mcje partyij·ne podejmują 8JZe<l"eg
t dzi.aJl.ań, ma1ących na celu pt"ZY\ji'"' ście z pomocą bud<OWU.amym.
.

„
::;:
!

KAZIMIERZ BORS
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mówił
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głównie

o zadaoiaeh po-

:
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10-ciu krajów socjalistycznych

W naradzie uczestniczą delegacje:
Partii Komunistycznej,
Komunistycznej Partii Czechosło
wacji, Komunistycznej Partii K.uby, Mongolskiej Partii Ludowo-Rewolucyjnej,
Niemieckiej Socjalistycznej Partii Jedności, Polskiej
Zjednoczonej
Partii Hobotniczej,
Rumuńskiej Partii Komunistycznej,
Węgierskiej Socjalistycznej
Partii
Robotniczej, Komunistycznej Partii
Wietnamu i Komunistycznej
Partii Związku Radzieekieg_o.
Delegacji PZPR
przewodniczą:
zastępca członka Biura Politycznego KC PZPR, sekretarz KC, Jerzy
Łukaszewicz i sekretarz KC PZPR.
Ryszard Frelek.
Bułgarskiej

Godz. 7.00. W Ozorkowie, na
uli.c Lęczyclta - Ziekierujący motocyklem
WSK IH 9760 Jerzy K. nw ustl\I)U
pierwszeńt;twa
przejazd.u, zmuszając
kłerowcę
autokaru „A'Utosan" PLB
5016 do zjechania
na chodnik, w
wyniku czego pojazd uder'Lyl w slup
oświetleniowy i został usZlkodzony.
A Godz. 8.15. Na al. Włólmiany
przy Limanowskiego kierowca „Jel·
cza" 6030 IB Tadeusz B. uderzył w
tyt stojącego „żuka " , a ten z kolei uderzył w slu p. Pojazdy ws.taty
u'5Zlkodzone. Straw ponad 10 ty.s. zł.
W Izraelu pr:i.ebywa od niedzieli
A Godz. 8.30. W <>z.orkowie, na brytyjski minister s.praw zagraniczskrzyżowaniu
ulic
Zgierskiej
i nych David Owen. w pierwszym
Cmentarnej
wyskoceył z jadącęgo dniu pobytu przeprowadził on 2-gotramwaju 4fl/3 Józef W. Męczy.w.a dzilnną il"oz,mowę z m.linistrem spraw
doznał potruczeń ciała I. przebrwa zagranicznych Mos:ze Dajanem, zas
W szpttal'U,
wczoraj
spotkał się na r·o·bo<:zym
·•
Godz. 17.20. Iła Uilłcy ~j obiecltz:le • prem1erem Menaohernem
p,rlZy Kniazlewicza wy.koieu Ilię VllÓ'Z Beginem.
w donielłenlaoh • Bllsldego Wt1ChoiruaiHtowy tramwaju 16/li bJB w zwląz
ku z czy;m pr:zerwa w ruchu trwa- du podlkt"eśda się, ie wiz)'!ta Owena
la 40 md.nut.
nie
poci~nie
za sobą tadnych
4 Godz. 19.30. Na ..UOy Broak!'w- 7'lnian w stanowllsku W. Brytanii woskłego
przy Zapolsktej będący w bee
negocjacji
bliskowschodnich.
stanie wskazującym na spożycie aJ- Uważa się, że wizyta ta jest próbą
k~;>olu Marek B. wpa_dł pod „!'la- dania roz:mowom
dyrskretnego imta '. doznaJąc potruczen głowy.
Po pulsu bez włączenia się w. Bryta·n il
udzieleniu
pomoey leikarsk.tej - I w ro:z,wiązywanie konfl!OOtu bliskozwolniony do domu.
(eh)
I wschod•niego.
A

skrzyżowaniu

lony Rynek

D. Owen wIzraelu

DZIER
NIESIE
W 59 dniu roku
o godz. 6.25,
o godz, 1'1.13.

szło

Imieniny

słońce

wze-

za,Vłzie

:aś

obchodzą

1823 -

Ur. Juliqsz

śląski poeta i

Ligoń

-

działacz narodo-

wy.
1903 - W Krakowie odbyła
premiera dramału Stanisła
wa Wyspiańskiego „Wyzwolenie".

się

Terko sobie
Gość

myśl

jest najpierw jak
potem - jak srebro, w
ciąży, jak ł.elazo.

złoto,
końcu

Maikary, Roman

Dyżurny

synoptyk

w dniu dzisiejszym dla Łodd
przewiduje następqj~lł pogodę:
zachmuTzenie urniMkowaoe lub
duże ze słab:vm opadem deszci.u,
Temneratura minimalu.
ok. O st.. ma.ksymalna
st. c.
Wlatr:v słabe woohodnie i

+&

południowe.
Ciśnienie o

godz. 19
980,0 hPa (735,1 mm).

Ważniejsze

wynosiło

·rocznice

1553 - Ur. M, de Monła.igne
- p isarz i filozof francuski,

.~~~--....------------------------------.........„ .......

żow.ainie.

prezentanit6w
nil.a ro!Jnilków.

JANUSZ OCHOCKI
- I sekretarz KZ PZPR
w ZPL w Żyrardowie
Żyrardowskie Z111klaidy Przemysłu
Lniarska.ego mogą być przyiktadem
p.artyj1nego działania, mającego na
w.zględzie sprawy jakości i efcl\:t)"Wlności
proouktji. 1100-osobowa
organizacja pairtyjna w Liczącym
dzisiaj pr.aiwde 150 lat :z.aklad'Zie,
unomicześntającym

inlt€11lSyT\Vllllie

najmłodszego

poilrole-

Mówca zapewm.il, te argMiizaoja
zwi.ązlk.owa
aMywlllie uczes1tniceyć
będ7Jie w realllizaiqjd zadań nak!reślio
nych ~ kOIIlferencję.

STANISŁAW BARAŃSKI

- wojewoda skierniewicki
Omawiając podstawowe kieru.nki
działań gospodarczych, 7lWiąza.ne z
realizacją programu rozwoju województwa, mówca podkreślił znaczenie ilościoweg.o i iakośoiowego rozwoju produkcji przemysłowej. Przede wszystkim będme
kwestia

to

JERZY WILANOWSKI
I sekretarz KZ PZPR
w „Rawencie"

przewodn.iczqcy ZW ZSMP

Narada sekretarzy KC

Kronika wypadków

sali obrad Konferencji w Skierniewicach

nit2:atji d szeregmvych członków partii. Połlożono nacisk na indywiJd!uailne po5tawy prezen1lowa.ne paizez
c:zlOIIlków orgain.i:z.atjli, klh akltywność pO]iiJty1czmą i sipołe1C2111e zaainga-

!!

stawionych przez padię młodzieży,
za.damach na miarę ambicji i możliwości, będących dowodem zaufaE ni.a., jakim wojewódZka instancja
: parlyjna da,rzy ruch młodzieżowy.
;:: Zaufania teso młodzież nie uwie; dzie.
Wypra.oowane Pł'ZM orgllllllzacJę
lłllllHllllllllllllllllllllllllillłlllllllllllllllllllllllllllllłlllUlllłflfll1iil formy działania sprawdziły się w
praktyce. Studia wtedzy o partii,
studia ekonomiczne, a 7iWłaszez.a
cyld spatka6 pod !hasłem „Partia
rozmlllWia z młodzi.ezą" spotkały się
z uznaniem młodych ludzL Miarą
sukcesu pracy prowadzonej w org~za.eji jest fakt.
hi w okresie ·
sprawozdawczym sldemiewioka organlueja ZSMP rekomendowała w
partyjne szeregi 2150 osób, z tego
w rołtu ubiegłym 1443 osoby.

W poniedsialek rospocsęła 1lę
w Budapeszcie narada sekretarzy
komitetów centralnych partii komunistycznych i robotniczych dziesięciu krajów socjalistycznych, poświęcona problt>mom
międzynaro
dowym i ideologicznym.

Widok

mówiąc

o popraiwie

efektywności

gospodar~a.nia, wska.zał
jaką odgrywa. racjonalna

na role,
gospodarka. materiałami i surowcami. Problem ten od dawna. znajduje się w
centrum zainteresowania ta.k admlnistracJi, jak i za.kla.dowej organizacji pariyjnej. SystematylYLJla inwentaryzacja majątku, porządk.owa
nie i lepsza organizacja pracy ntagaizynów, stala weryfikacja norm
zużycia materiałów wszystko to
daję wymierne korzyści. W zemym
roku np. saoszczędzo.no w wyniku
h•ch działań 900 ton stall, o 250
MW zmniejszono zużycie energii,
także uo.;ć za.pasów materiałowych
o 30 mln zł.

ALICJA SIKORA
sołtys we wsi Altanka,

gm. Sochaczew
na urrzyikŁadrzie swej gminy WISkazala na udział kobieit wiejskich w
rea1i·zacj~
zadań produkcy·jnyich i
s,pole'C'Znyc h na wsi. W ra mach produkcji dodatkowe j kobie ty tej gminy prowadziły hodOWlle 608 sztulk
tl'rody chlęwin e.j i 80 ~tuk młode
go bydła rzeźnego. Kobiety wiejskie uc:zestni.czą także w pracach
.spoleoznyi::h na l'IZOOZ swojej wsi
i gm1ny, O!I'g.a.ruzują opiekę nad lud-bmi stairszymi. Na uwaigę zasluguije także ich d!7ialaJIIl.ość ideow:opropagallldl()Wa, foomy pracy zmierzające do w:zro&tu szeregów parli.i
oraz orga!llizowa~ie podstaworwych
organtlizacj:i party1nyich w kaooym
SiOlectwie.

swój paillt Ina61Zy1Ilowy i pQprawiającym wM'UIIllkii pracy załog,i, miała
swzególJitie wiele do 2'JI'Ohielllia.
Chodziło
o możłi'Wlie na.jszy1b sze
UZ)'ISka!llie
pla!llOWWaj
zdollliOŚci
produkcyjlilej, zwiększenie wyirobów
z-e
znaikien
jakości,
obniżenie
wskaź.niika reklamaicjli.
I zadania
te, dzię~i pełnej mobililzacj.i aktywu i całej .załog,i, Ueatli!z'OWMlO.
CZESŁAW PRZYBYLSKI
Rok bieżący 8'ta!llowń odm~s lrotnI sekretarz KM PZPR
tyn uacji t)"C'h dzialań, a1e :naijwa.ż
ndejsza jes.t jed!llak ooił~a praca
w Sochaczewie
id~.
Dopiero jej
rezJUilitaJty ~Il mówić o wykow 9WOim w:vstapieniu przedsta.wił
I'IZY.st.amU aitiryibutru jailrośai w uno- pracę miejskiej instancji pa.rty,Jnej
w1oa~eśnu1nl!U produl«iji.
I dzla.lanta. mające na celu stale
doskonalenie stylu I metod p.ruy.
Szczególną, uwagę m6Wl!a skoncenMARIAN TUKA
trował na konieC7Jllośeli zachowania
rolnik z gminy Godzianów wysokieJ jakości szeregów partii.
Chodzi - powiedział - tylko o taludzi, kt~rzy swą pracą i poOpieraJ"° Ilię na w\łeloletnich do- kich
stawą będą zasługiwać na U'1lllanle
świadczenia.eh w pracy samorLą<lu
innych, będa mogli by6 dt. ntch
spółdzielcrości mlecza.niklej, mówca
przedstawił
efekty
uzyskiwane prawdziwym "''llOJ'em.
przez aktyw spółd·zielezy w unowoOmlllwiając formy
pracy propacześnianiu
warunków
produkcji
mlec7Alej, wzroście chowu bydła i gandowej i ideowo-wychowawczej
pro<lukcji mlecznej. W kompleksie mówca wskazał następnie na znaspraw związanych z wyżywieniem czenie działań, których celem jest
narodu jest to element o zasadni- ściślejsze zacieśnienie więzów mię
dzy miejską instancją partyjną a
czym znaczeniu.
podsławowymi
organizacjami parZwiękMeniu
pogłowia słuły m.
illl. system spóldziel~ych pożyczek tyjnymi. Ułatwi tAI sprawniejszy
1
przepływ
informacji,
p01ZWol1 na
i rozprowadzanie bydła o wysokiej
lepsze zorientowanie Cl71ło.nków parjakości hodowlanej. To taki:e kwestia nowoczesneg.o zaplecza techni- tii w aktualnej sytuacji ekonomicznego w hodowli. Mówca wskazał czno-społecznej k:ra,ju, województwa i regionu.
też na poważne rezerwy w produkcji mleeimej. Prowa.d2:ąc równocześnie
szeroko akcję szkoleniową,
WOJCIECH KLUSZCZVl'.ISKI
podnosząc kwalifika.cje hodowców,
można będzie w najbliższym czasie
- przewodniczący WRZZ
mówić o efe~ta.ch w tej dziedzinie
produlrejl rołneJ.
omówił udz.ial orga.nizacjd :mv:i ą<Z
kowyich w rozWliązywaini·u problemów soojałno-,byitowych załóg zaJAN BURLIŃSKI
kilad6w pracy, wskazał ll'ÓWll'l.ież na
dzial.ania, kitóryclt celem jes.t spoI sekr.etarz KG PZPR
leozno-7A!wodowa akltY1W1irzaoja pr:aPuszcza Mariańska
ooWl!liilków. Z lm:Lojaityiwy zwi~ków
za<v1>-odow:ycli ]JQWl()lane 2lOISta~y bryM6wca sironcen.1lrow!a.l Siię :na pro- gady ubieg11ijące się o ty;tł\lll „BrybleID;aielh roizwoju_ ifościowego i ja- 1 gady pracy bezbmk.owej" i „Bryk<>.śmowego
gm11ll1Ile:j
or,gand.zacjJ gady najwyiiszej jakości". Znacmie
pa.rtyjne;j i jej odc:l!zWywa1r11iu na 7JWliękseyła &ię równi eż 1ic7lba zapoz;iom goopoda!rowa'llia rol:nitków. kładowych kiLubów te~hmi.ki i raReagow.&!Il:ie n.a w.szys1J!tie zjaiw:isk:a cjona1lir1.acji, pomyśllllde przebiegała
'Wy\Sltępające w ży.oiu &polecznym i rea.l izacja dziruań, ma·jących na cepo1Mity:07JJ'lyim stało się ~ na kltó- lu rOIZlW6j ooh.rony Zldrolwia i orgaNd ~ ~ ~ oqa- nlil:aoji ~

rozszerzenia struktury asortymentowej, wzrost produkcji towarów
szczególnie p0szukiwanycb na rynku oraz decydujących o wykonaniu
zadań eksporto\l'Yc'h, Do końca roku 1979 prawie ealy przyrost produkcji winien być osiągnięty na
drodze wzrostu wydajności.
Realizacja zadań w budownictwie
mieszkaniowym i towarzyszącym
wymagać będzie dobrego przygotowania za.piecza budownictwa, a
przede WS'l:ystkim maksymalnego
wykorzyst!IJlli.a bazy lokalnycb surowców.
Kompleks zadań związanych z
gospoda.rką
żywieniową,
stawia
przed rolnictwem województwa konieczność przyspieszenia
realizacji
progra.mu WM"Ostu hodowli bydła
i trzody chlewnej, doskonalenie
struktury upraw i wykorzystania
ziemi, zwiększenia na.wożenia oraz
regulacji stosunków wodnych w
skierniewickim rolnictwie. Wzrastająca S?EYbko liczba wysokotowa.rowych gospodarstw specjalistycznych
wymaga lepszego niż dotychczas
za.opatrzenia w środki produkcji,
wysoko kwalifikowanego materiału
siewnego I hodowlanego. Są to zadania poważne, ale w pełni realne.

WŁODZIMIERZ

-

CHADAMIK

prezes WZSR

Pod&taw o wy m warunkiem powodzenia sze rokiego pTogramu rozwoju goopodM'liti żywiend.owej, podkreślił mówca będzie pei!lna illlitegTaoja sp6ldzie:kzoooi w d'zied'Zinie
za,Qpaitrzeni.a i obsługi roilittictwa.
Ohiodzi o konsek:wenmą poprawę
obsługi rolmikia jako producenta i
iaikio korummelllta. Wyroa.ga to i:nteru;y~ikaoj~ pracy aparaitu sarrnyich
s:pólldziełni, unowocześnienia me<tod
zaopatrzenia. wsd przez rozwój kO!lltr.akitacjd, pOWi ąizanie gospodarki ind)"Wlidluaillil.ej z gosipodooką planową

Fot.: A. Wach

reł.orrny

systemu

oświaJty,

· rolZIWo-

jem bazy materialnej sZikolniiotwa,
potrzebami rozwiązamia &posobów
dowo.żenia dzieci do szkól i modecni2aoji dróg lokaJ:nycll.
1 Naj>powa2miejsze
zadania w1ąz11
się jednaik z rea1izacją zadań wychowana.a patriotyeznego młod2lietiy
oraz doolronalenia kwalifikacj.i pracowników oświa~y. Prezent()l\Vaina
obecnie wysoka ~tywn<>.ść społecz
no-J)Oi].Lt~na pracoW1!1.iików ośwJaty
jest gwairancją realizacji programu
obywa,telskiej edukacjd spoi€CZ.eń
stwa. Rozwój nowoczesnych form
oświaty ma zapewnić przygotowairri1t
wysoiko w~waMfikowanych kadr,
które w la<tach następinycil tW()tl'zyć
będą nowoczElSl!le życie województwa slctemiav."1okiego.

KAZIMIERZ PIETRALIK
- prezes WZKR
omawiaJąe rolę samorządu chfop.
sklego i kółek rolniczych w odooia•
ływaniu na produkcje rolną, mów.
ca sz~ególnie wiele uwagi poświę•
cił problemowi zabezpieczenia szerokiego wachlarza usług dla wsi.
W tej dziedzinie zadania są ogromne, bowiem choć uzyskano dwukrotny wzr~t liczby świadczonych
usług,
Ich ba.za przedstawia się
obecnie nader skąpo.

Rozwój

budownictwa wiejskiego
przez kółka rolnicze produkcji materiałów budowlanych w O\lM1liu o lokalne surowee na skale daleko szersza niż
dotychczas. Rozbudowa bazy warsztatowej SKR jest jednym z podstawowydh czynników,
mających
zapewnić poprawę jako§c;i i terminowości usług dla rolnictwa. Aktyw
skierniewicki
WZKR
podejmuje
wszeeb6flronne działa.nia dla. wła
ściwego przygotowania się do realizacji swych ważnych zadań.
\\'Ymaga

podjęcia

KRZYSZTOF JOACHIMEK
- rolnik z gminy Chąśno
swój l!łos
dzia~ośct

w dyskusji poświęcił
gmi!llnyClh kół ZSMP,
prowadzonej w celu zilntensyfikowania produkcja rollllej. Jedną z
w.ażniej,s~h form tej pracy jest
wprowa~ie
specjal<irLaojli. Obowiąiziki r<nrllzie1one zostaly na poszczególme koła. Czlonk:OW'ie jednego z nilich - młodzi rolnicy - nastaiwiają s.ię na hodowlę, inni na uprawy in•ten.sywne. Poważny
problem .stanow,i iednak brak niepańsitwa.
zbędnego sprzętu. Wiąże się to z
Wa2Jnyun elemen1iem w kisztaŁto koruieczmością optymalnego wykowaniu ob1ioza w&pOllcze<sneij ws•i bę r.zysitania tyich malStZylll, które są w
dzie od<li2liaływanllie spol'.eono-wy- d~.i rolnictwa. z wlasnymi
chowarwtcze s.póldzielC7JOŚOi popm;ez rozwiąizaaiiami i pomysłami wys.tę
orga!llIBa.cję i rozwój ze.społ6w rnlo- puje
sama młodzież, prodUikują.c
dyich rolników, kól gospodyń wiej- p0trzebn.v snrzet z ~w. materia·
Slcioh, dookonailenie d7Jialania samo- łów odipadoWYCih.
mądów spółdzielczy.eh.

TADEUSZ MAIQKO
I sekretarz KMiG PZPR

BARBARA OLCZYK
mistrz z ZPO „Darnina''
w Brzezinach
Jednym z podstawowye.h zadań
orgainizacji partyjnej w typowo kobiecym
środowisku
zakładowym
brzezińskiej „Darniny" jest ra.cjonalizaicja wykorzystalllia czasu pracy. Absencja chorobowa jest poważnym ograniczeniem możliwości
produkcyjnych, a utrzymująca się
tendencja wzrostowa. musi zostać
zahamowana..
Dzięki wszechstronnemu
działa
niu organizacji partyjnej udało się
obniżyć do minimum zjawisko aibsencji nie usprawiedliwionej. Rozwijane będą zatem wszechstronne
akcje o charakterze wychowawczym.
Współdzialając z organizacją mło
dzieżową wprowadzon-0 różnorodne
formy preferowania Jud(l;i dobrej
r~boty. Dalszy milion złotych przeznacza sie w tym roku na poprawę
watunków pracy. Przestrzegając
skrupulatnie zasad dyscypliny pracy I ro7JWijając ró:lmorodne formy
soejalistyeznego współzawodnictwa
pracy „Datnina." także w tej dziedzinie będzie mogła znalezć się
wśród najlepszych
reprezentantów
skierniewickiego przemysłu.

EUGENIUSZ BRYSIAK
- kurator
oświaty i wychowania
ws kazał

zada·riia,

poważ.n e
wdr&ża:niiem

na s=egóh1,ie
związane

&

w Brzezinach
swym wystąpieniu zwrócił
na rozwój kultury fizycznej
i turystyki w województwie. Realizacja opracowanych we wszystkich miastach f gminach programów rozwoju kultury do roku 1980
przynosi już ko·n kretne efekty. Dowodem tego jest powstająca ba11.a.
(skiemiewicki kino-teatr, łowicki
zajazd, ośrodek kultury w Brzezinach),
podejmowane
Inicjatywy,
upowszechnianie się kultury regionalnej. Obok takich imprez, jak
„Dni
Brzezin" czy brzezińskie
„Bogusy" coraz większego rozmachu nabiera i wzbogaca się w nowe treści „Jarmark Lowicki". Dobrze zaprezentowało się rówmez
obchOdzone po raz pierwszy w województwie „Skierniewickie Swięto
Kwiatów, Warzvw i Owoców".
w

uwagę

TADEUSZ ZAKRZEWSKI
- prezydent Skierniewic
iwskau.a:l na dyn·a micmy rozwój
stol'icy W10jewódmwa w ciągu ostatnich dwu lat. '.Onaczn'ie WZ1rosła
wartość
prodUJkcji przemysłowej,
PtiZYbJto wiele nowych miesZJkań.
W zeszłym roku rOZilJ()C'Zęta zootala
ju.ż budQ<Wa p ieTw:szych bloków na
osiedlu „Widok" - w perspekty-

(Dalszy

ciąg

na str. 4)

ąsiad naprawiający „Syrenę" llill osiedlowym parkingu, gromadka psów bezpańskich obszczekuczterech pancerjąca swoje psie problemy,
ze szczęk:em
nych bez psa, samochód MPO
i syczeniem pochłaniający nasze brudy, za ścian-a nastolatek wyposażony w kolumny głośnikowi: i płyte
SBB, nad głową małolatek w drewniakach, i sznur pojazdów na pobliskiej ulicy. Jeżeli w to wszystko włączy
się elektronicz.ny jęk kar-etki reanimacyjnej, to sta~1-0w1
on tylko konsekwencję (m. łn.) tamtych hałasów. Mów.my: stressy, niewłaściv.ry tryb życia. A nikt nie zbadał,
nie obliczył, jaka część winy leży oo stronie hałasu ataprzypadkach
kującego nasze nerwy w poszczególnych
przez cały dzień, a nawet całą dobę. Ilość źródeł hałasu
rośnie i zjawisk.u temu, nieodłącznemu od rol'JWoju cywilizacji, nikt tamy nie położy. Ratunku s:r.ukać należy w
takim organizowaniu osiedli mieszkaniowych, oraz miejsc
by osłabić działanie atakujących
niehałaśliwej pracy,
nasze uszy dżwięków.
Zbadania tych zagadnień podjęli się m. in. 13racownicy
Instytutu Inżynierii Budowlanej Politechniki _Łódzkiej,
dr inż. Piotr Klemm i mgr inż. Barbara Leb1edowska.
Oczywiście badaniom naukowym poddają się tylko niektóre z zasygnalizowanych wyżej spraw. źródła ~ałasu
~zwi_ęki
najbardziej uporczywe, emitujące niepożad~ne
bez przerwy, lub prawie bez przerwy. Za Jedną z głow
nych przyczyn zwiększania się zasiegu oddział.vwania hałasu uznano ruch transportowo-komunikacyjny i orzedstawione tu zostanie naukowe sPojr.z:enie na zwiazane z
nim · dolegliwości oraz perspektywy ich zmniejszenia.
o zmniejszeniu
Można tu oczywiście mówić jedynie
hałasu nie zaś o całkowitym wyeliminowaniu go, o :i.ejściu p0niżej pewnego ma.ks.imum. Do!lliosłość zagadmeni~
jest proporcjonalna do wielkości aglomeracji i gęstości
zabudowy, Toteż badania podjęto w kilku nielicz~ych,
największych miastach, ale badania choc~aż prowactzone
w różnych warunkach, za pomocą odmiennych metod,
dały na ogól przybliżone wyniki. Te zaś na ogół są :r;godne z prywatnymi odczuciami osób poddanych :mnorze
,
hałasu.
Wyłoniono wiec trzy czynniki, decydujące o ~ielko&Ci
hałasu powodowanego przez różnego rodzaju po3azdy; są
to - charakter ruchu komunikacyjnego, jego i:.arametry
techniczne i charakter obudoyvy arter_ii komuni.irncyjny_ch. ~
·wyliczając zjawiska decyduJące o Jednym i drugim, ~
pragnę zwrócić uwagę Czytelników na fakt, że wiążą
one z planowanymi, projektowanymi działan~an:;1
się
od urbanistów, specJahczłowieka. Inaczej mówiąc stów ruohu drogowego, inżynierów-drogowców, w znacznym stopniu zależy, z ~aką silą będzie nas atakowal ha.
łas w miejscu pracy i odpoczynku.
Tak więc ustalono szereg zależności pomię.1zy poz10mem hałasu, a charakterem ruchu komunikacy_:jnei;!o.
Zależności te zostały oczywiście ujęte w pewne ii cz by.
które jako przeznaczone dla specjalistów. tu zostan~ pominięte, warto natomiast zająć się przez chwlle wpły·
wem ko:istrukcji jezdni i obudowy arterii na poziom
hałasu. Usytuowanie więc jezdni w wykopie jest korzystnie>. " z omawianego tu punktu wid:z:enia, niż :i.~u
dowanie ie.i na poziomie terenu. Gdybysmy i;iatom1ast
zw1~kszyłbY
hałas
estakadzie,
na
ją
umieścili
Wodecybeli.
kilkanaście
a nawet
się o kilka
_BuInżynierii
Instyt~tu
tego, ' praci;iwnic:'!'
bec
sytuacia~J,
ntektórych
w
ze
sugeruJą,
dowlauiej
bardzo korzystnym rozwiazaniem byłoby usytuowan~e
jezdni w wykopie. zakrycie go płytami. wyka~·zystame
zaś tak powstałej płaszczyzny na parking. Totez rozważa:ia kiedyś koncepcja ulożema to1·ów tramwajowych
osiedla Retkinia w wykopie, nie była zap„wne poz.ba-

Cóż, nietrudno mi wyobrazić sobie minę Czytelnika, który zawiesiwszy na chwilę oko na tytule,
biegnie myślą w kierunku, w jakim wcale go nie chciałem popychać. Po drodze łyka gładko pierwsze
w miarę pikantną. hi~torię i dowiaduje się oto na·
zdania artykułu, z błogą nadzieją na jakąś lekką,
gie, że moje wyznanie dotyczyć będzie„. reformy oś wiaty.
Pożegnawszy się tedy uprzejmie z mocno zowie dzionym Czytelnikiem, pocieszam się myślą. że owa
reforma~jest jednak sprawą, która kogoś mimo wszystko interesuje. A jeśli nawet nie brak osób, patrzą
cych kosym okiem na nowy model 10-letniej, powszechnej edukacji, to stosunek ów także oznacza,
więź z podejmowanym dziś przeze mnie tematem,

N

!
o„

• •

D

=
a

"'
N

-c

:s-

wiona sensu.
Istotn:i rolę w wyciszeniu ruchu gra właściwa konstrukcja jezdni, oddzielenie jej, Z\Vła.szcza w \v:askich
ulicach od budynkć,w materiałami sprężynującymi. Za
rzecz szczególnie ważną uznać należy umieszczenie szyn
tramwajowych na podkładach gumowtch, amo~yzato
rach itd. Niekorzystne jest układanie s:i.yn tramw•a1owy~h
·wprost na podłożu jezdni i wypełniade przestrz.e11j mu~
dzy szynami a jezdnią tłuczniem kamiennym, lub, co it<?r:
sza - zalewanie jej zaczynem cementowym, A przec1ez
metody te stosuje się u nas nagminnie.
Sprawy powyższe przedstawiono w roku ubiegłym .na
sympozjum naukowo-technicznym nt.: „Problemy u:zynierii środowiska na tle aktualnych potrzeb łódzkiego
województwa miejskiego". Dzięki t~mu .specjaliści od
wody, ścieków i hałasu pogłębili swoJą wiedzę o przed~
miocie. Znając natomiast niedomogi t?iorm!l-cii na.ukoweJ
pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami, staW!Jllm - J~ madziesięć przeciwko jednemu, ze wywiają Amerykanie niki tych badań nie dotarły w żadnej formie do tych;
którzy buduja jezdnie i tory tramwajowe. Pc;stulat zas
obsadzania tras komunikacyjnych zielenią staje się z roku na rok o tyle nierealny, że sól. którą w roku bieżącym dozorcy szafują (wbrew .zarządzeniom!) niezwy~l;
szczodrze, zniszczy znaczna częsć tei:?o, co ma sluzyc
.
ochronie naszych usrz:u, a Więc naszych nerwów.
Na szczęście karetki reanimacyjne s~ na nasze usługi.
JERZY URBANKIEWICZ
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rooczarowań,

albo inaczej
obaw - to <lały one
o sobie znać także podc:i;as niedawne~o posiedzenia Komisji WychoRady
wania, Oświaty i Kultury
Narodowej m. Lodzi. Jeden z rad·
nycJi. w słowach pełnych troski,
nie pozbawionych mocnych
choć
mówił
krytycznych,
akcentów
o samych założeniach reformy. jak
i tych organizacyjnych fundamentach, na których nowy itmach polskiego szkolnictwa ma ju:i; wkrótce
ów niepokój i wiele
spoczywać.
sprawa poz.iomu
pytań obudziła
kadry nauczycielskiej. otl której
zapału, ale tak:i:e wiedzy, zależeć
rrbędzie prawidłowa realizacja
formy. Zwrócono też w dyskusji
uwagę na podręczniki, „bo te obecne są przede wszystkim bardzo
nudne", na arcyważny problem
wszystkimi
pomiędzy
drożności
szczeblami nowej edukacyjnej dra•
biny, a także na fakt. że „mają.c
już za parę miesięcy wprowadzić
reformę do klas I, nie bardzo jeszcze wiemy, jak będą wyglądać jej
finałowe etapy".
Mówiono to wszystko - jak zronie po to, by podcizumiałem nać korzenie jeszcze nie zasadzonej reformie, lecz ,,byśmy się tu
nic usypiali w błogim przeświad
czeniu, że uruchomiony za kilka
miei.ięcy mechanizm działania reformy, nie będzie wymagał regulacji, a przedt? wszystkim czuwa·
nia nad tym, czy jego konstrulrnja
znosi jak należy nakładane na nią.
Co do

-

1978/19i9 na ierenie nasZCl'O woje- nauczyciele będą dochodiić do wywództwa.
reformy
zalożeuiami
maganych
kwalifikacji - w trakcie realiza 7
„NIE MA LEKKO„,"
cji''. Inni z kolei próbują tłuma
czyć: „Dlużej już nie można czeJak już wiadomo, na pierwszy kać. Trzeba zacząć z tym. co maogień pójdą pierwszoklasiści. I mo- my". Tak krawiec kraje.„ itp.
że im nie być lekko, skoro sarni
Przyjrzyjmy się więc. c:o na rafachowcy. dyskutujący nad projek- zie „skroił krawiec" na łódzkim
tem programu szkoły dziesięciolet oświatowym oodwórku. gdzie także
niej stwierdzili. że .iest on .,bar- nie brakuje zapału, ale r kłopo
dzo trudny. obliczony wyłacznie tów. l"Zutują.c:veb na stan przy110na ucznia zdolnego, w.vma~a ideal- towa1i do reformy. WedłUJ? wstęp
J<zkoły nej koncepcji,
pracy
warunków
nych
województwiP
w
i ucznia oraz doskonal!'j kadry łódzkim funkcjonować b~dzie 156
specjalistów.
34 sz:rn!y filia!·
„dziesięciolatek""
Z drugiej strony nie raz i nie ne z klasami I-Vl i 56 szkol

trzeba
Sprawiedliwie natomiast
iż niel.at\vo dziś w teatrze muzycznym wystawić jedną z
Karla
sze · ciu głośnych operetek
:r.'li.llockera A to z dwóch powodów Jedn;m z nich jest fakt. iż
:nie ·każdego słuchacza kupują~ego
bilet „do operetki" zachwyci bliska
charakterem „operze ludowej" muZY'ka „Gasparone". Trudność dru:
g.a w:vnika także z owego emploi
utworu, tym razem mosąc ze sooą
kłopoty w samej realizacji dziełka.
tylko
„Gasparone" wymaga. nie
świetnych głosów i mebagatelnych
umieietności aktorskich u solistów,
ale sprawnych, wieloosobowych eh 5potrafiących coś
rów i baletów
nosem
niż mruczenie pod
w:ęcei
i spontaniczne fikan ie nóżkami.
L ódzki Teatr Mm:yczny wziął sobie do serca życzenie, które autorz.v najnowszej pelskiei wersji liTadt'usz Kuczyński. Jóbr-etta Nowa7Jef Prutkowski i Edmund
kowski - kazą często~roć pov11tarzać ie<lnemu z glównvch .. bohaterów dramatu". podeście Nasone. I
tak iak on inwestując uczucie sweii;o syna w kapitał pięknej hrabiny,
w
zainwestował swe umiejętności
wv.qranie walorów .. Gasparone" by
.. stanąć na nogi". Oczywiście chodzi lu o zmianę pozvcii w sf:>17.<'
art 'o'Stycznej.
cheTym razem miara m'.ędzy
ciami a zamiarami n ie okazała sie
zbvt długa. g<lyż teatr wyszedt raczej obronną rę!rn iak to się mówi,
wypad!rn tej podkasanej
choć w
enuzy <YWO powiedwnko nJe odtdaprzyznać,

ie i-&toty rzeczy, a już na t>eW?O
jest tą częścią ci.ala, ~tora
nie
Drzv.ci~ga naizatwardzialszych mizresrt~
lo.śmkow oiperetk1. Tych
gdyz
„Gasparone" nie r.adowoli.
~kei!! tej zbójec.~ej o~wieści. ~ie
Je się na Sycyln, zam1e.s'Zlka.łeJ, Ja~
che~ t~go ~peret1?1: przez ~udz1,
moze nie n~1bardz1e1 .1?ruder:v1nyi;h
oby~zajów. Jednak dosc . skrzętnie
odzianych. Oglądamy w1ęe fortele

Szczepaniak

Rozma ośd

Stąd

ł

zrozumiałej
przedstawić

ciekawości.

chciałbym

?1ecn
Czytelnikom
uzyskanych w Ku~a
szczegółów,
torium Oświaty i Wy..,howama.
do
przygotowań
dotyczących
a
nkoły
programu
wpro\vadzenia
szkolnym
roku
w
10-letniej,

dwa stwierdzono (m. in. także
w .~porcie o tanie oś'wiaty"'), ze
w dotychczasowej szkole, treści
i metody nauczania były ..:byt infan·
tylne, wiążąc i tym zarzutem postulat zreformowania programów
i metod nauki również w klasach
I-III.
Co wynikme 11 tegn zderzenia
i zamiarów. przekonamy s1e
sił
w trakcie realizacji reformy. Otóż
to. Niejako mimochodem użyłem
tu sformułowania. działającego niczym czerwona płachta na byka.
na tych, krtórzy obse'l"Wttjąc przygotowania do generalnej zmiany
oblicza polskiej szkoły, wołaja
z przekąsem:
„Takie to wszy~tko jakieś n i ~
maJą.
Pror;ramy
d o r ob i o n e.
być doskonalone w trakcie i:ealizacji 10-latki. Baza materialna
szkolnictwa będzie sie rozszerzać
w trakcie realizacji. Również
-

Postawi na nogi?
,.MILLOCKER, ALEŻ PAN MA MELODIĘ" -. sakrzy~nąl podobno sam slynny pianista i dyrygent Hans v~~ B~low usłyszawszy
po raz pierwszy w 1884 roku „Gasparone": Dzis, blisko sto lat pClzniej, entuzjazm już trochę przygasł tłumiony przez to,. co w tym
czasie na pięciolinii zostało zapisane, kształtując odmienne gusta
w
i \\'Pływając nieco na zmianę krytłU'iów oceny. Je_st jednak
Gasparone" i kilka melodii wpadających w ucho, i war~!<~ prz~
bicgająca akcja, tak iź niesprawiedliwością byłoby . def1_n1tywnie
odłożyć ową trzyaktową operetkę na zakurzone półki, mieszczące
zacne, acz zmurszałe zabytki historii muzyki.

wizytatorów
przez nauczycieli
Bardzo istotne znametodyków.
czenie dla dobrego startu raformy
wyposażenia
~tan
miał
bedzie
uczniów w podręczniki, Wiadomości na ten teinat są na ogół
dobre, choć wynotowałem iuż sobie kilka tywłów. które ukaża sitt
dopiero na przełomie roku 19781979.
Jeśli chodzi o nauczycieli uczą
cych w klasach I-III. to z liczby
l040 - jedynie 140 posiada wykształcenie wvższe. W.iekszość le!!itymuie się studium nauczyciel- ,
~kim. Różnorakie formy kształce
nia i doskonalenia zaw:idowe!?o powinny zmienić te proporde. Wła
dze oświatowe. oceniające 13rzvgotowania do wdrażania w klasach
pierwszych nowego programu szko10-letniej, uznały ich stan za
ły
dobry, ale wymagający dalszego
udoskonalania. Ot. chociażbv w zakresie przygotowania nauczycieli
do ich trudnych zadań dowożenia
dzieci do szkół zbiorczych. lepszej
opieki nad 6-latkami itp.
Rzecz jasna. iakiś sceptyk może
w tym miejscu dorzucić, że .,lepsze
jest wrogiem dobre11;0" ale rewanznanvm P?rzeżując sie równie
kadłem. namawiałbym raczei do
dania reformatorom ja1'iejś szansy,
.wvlewania dziecka z ką
aniżeli
pielfl" ..

Zdzisław

ciężary.

tyle urzędowych
właśnie
prywatnych dyskusji na temat
poprogramów, zasad nauczania
czątkowego, dokształcania na11czy:
cieli losów absolwentów l0-latk1
itp.,' itd. Te różne spojrzenia na
kształt reformy oświaty, nie wykluczające wszakże potrzeby orzeprowadzenia takiego zabiegu, mog4 co prawda razić zwolenników
ale
jej „ministerialnego" wzorca.
wskazują również na to, że rzucone niegdyś (także z wysoka) hasło
o „społeczeństwie wychowującym".
sprawdza się m. in. w powszechnvm zainteresowaniu problemem.
jak i czego uczyć sie bedą nasze
dzieci.
tej
Wychodząc tedy naprzeciw

em.„

1e

I
mówiąc

•

sprytnych przemytników wYProwapole nie nazbyt kn'.szta?owego charakteru przedstawiciela administracji. Miłość s.zjp.chetnego h1·abiego Erminio do rownej
mu stanem. pięknej Carlotty przeze
komarzania słodziutkiel Sory
sprytnym Benozi:zo itd., itd. A więc
śledzimy owe wszystkie machinacje, powiązani.a, wypadki i wydarzenia, które przytrafiły się w tamte dni mieszkańoom Syrakuz. Rzecz
zgrabnie, w niezłym tempie wYreżyserowal Aleksander Długosz, pozwalając i na zbudowanie solowych
ról, jak i na pokazanie sprawno~i
oraz umiejętności członkom chóru
reżysera
i baletu. Z owe.i oferty
naipelniei skorzystali: Małgorzata
Wilk w roli Sory, Janusz Duński w
roli NaBone, Adam Ko:dołek w l'Oll

z klasami I-III. Większość szkół
10-letnich ..:or~anizowana zostanie
- jak to się zwykło mawiać „na bazie" lokalowej istnieiacych
szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących i szkół zawodowych.
IO-latki
Pełna realizacja założeń
WY!Uagaó będzie jednak budowy
21 nowych obiektów, celem wyrównania dysproporcji miedzv silami i zamiarami.
Z tych ostatnich wysuwa się na
(od
czoło zadanie wprowadzenia
sierpnia br.) nowych programów
pierwi:zych.
do klas
nauczania
W nowym roku szkolnym w klasach tych uczyć się będzie w 469
oddziałach ponad 13 tys. uczniów,
oddział
na
średnia
daje
co
28 uczniów.
W przygotowaniach, j,i.kie poprzedzą ten start do reformy, największy nacisk położono na problem powiązania treści nauczania
wychowaniem
z
początkowego
przeds2'kolnym 6-latków, bazę dy·
i ów „czynnik,
daktyczna szkół
determinujący powodzenie reformy,
czyli kwalifikacjo nauczycieli.
Ze względu na

ZBYT

MUZYCZNYM

dzających w

Sindulfa - l)Opisująo się talentem
aktorskim, oraz Zbigniew Waloch
.iako Benozzo do aktorstwa. dold_a:
dający jeszcze niemałe umieiętnosc1
wOkaine. Wszyscy oni wvst:u>iLi w
kostiumach projektu Marii Horbaczewskiej J działali w scenerii pomysłu Jerzego Groszanga zgodnie z
Zy·
choreograficznymi
układami
gmunta Kamińskiego, tworząc canlewolną od skaz, ale na
ło.ść
tyle i·nteresującą I rzetelnie zrobioną. iż można ia polecić nawet tym.
którzy ostatnlmi czasy straC'ili nieco zaufania do łódzkie.eo Teatru
Muzycznego.

JBBZY

BĄBOL

Zainteresowanie łodzian tegorocz„Konfrontacjami" filmo~mi
nymi
spowodowało, te OPRF w Lodzi pozorganizować

stanowiło

tę

Imprezę

równiet w klnie „Polonla". Seanse
16 ••45,
rozpoczyna~ się będą o godz
19 15 Zl 45 oprócz U I 12 marca, kiedy to początek seansów przewidziany Jest na godz. 16.45 19 30 t ~2.3~.
Przedsprzedaź karnet6w prowad~1 kino „Polonia" od godz. 8.30 dnia IT
lutego.

• • •
I

Teatru Im. s. Jaracza
Dyrekcja
choroby
informuje, it ~ powodu
„Gluniego
aktorki, przeds1awlenia
.Jakuba" T. Rittnera w dniu 28 bm.
Kasa wymienia
zostaje odwołane.
bilety na następne przedslawienia.
zmiana terminów
Nastapl również
spektakli „Panny Julii" A. Strindberga. 11:ranej na Malej Scenie tego
Bilety wykuptnne na dzie4
teatru
1.111. zachowują wał.noś~ w dniu ł
marca, z 2.111. na 5.JII., z 11.111.
na 39 marca I z l! marca na !l
marca.

MAŁĄ

W STOSUNKU
DO POTRZEB

sieć przedszkoli

na terenie naszeprezentujemy
W tym tygodniu
go województwa, uzupełniono ją
i ognisk niektóre pozycje literatury społecz
sporą liczbą oddziałów
k1órymt dysponuje
przedszkolnych, działających m. in. no-politycznej,
przy szkołach podstawowych. Po- księgarnia .,Wsp61r.zesna" (al. Kościuszki 106/116)•
Wspomnienia
„Towarzysz Józer".
zwoliło to na objecie opieka przed·
szkolna 98,6 pr·oc. wszystkich 6-lat- o Feliksie Dzierżyńskim, KiW;
„Polit:vczna organizacja spoleczeflków i miejm_y nadzieie. że fakt
ten zao~ocuje spodziewanymi re· stwa w Polsce". Wyd Pozn.;
J. Skowronek, K. Groniewskl zultatami przy przekraczaniu przez
nie szkolnego progu. Jeśli chodzi .Historia Polski 1795-l~lł" WSiP;
K. Grzybowski - „Pięćdziesiąt lat
pomoce naukowe, to dla klas
0
1918-rnGS" WL:
„Spoleczno-eknnomlczne 11roblemy
I-III i oddziałów przedszkolnych
zgromadzono ich już sp)ro. ale nie rozwoju wsi I rolnictwa w Polsce",
wszystkie. niezbędne do realizacji KiW:
„Upadek włoskiego
G, Flfatow programów nauczania w klasie I.
są aktualnie dostępne na r:vnku. faszyzmu", KIW;
lnter„Almanach Polonii 1971''.,
Kuratorium wydało wiec decyzję,
oress;
Marks Eągels Lenin „O probie·
aby wytypowane warsztaty szkół
zawodowych podjęły ich orodukcję, mach ekonomic~nych", ' Wybór tek·
opracowanych I stów, PWN,
wzorów
według

I
scenaSpółka: Janusz Przymano·wski rzysta i Konrad Nałęcki - reżyser, pracowali wspólnie przy real'.zacji serialu .,Czterej pancerni 1 pies" . Trudno przecenić popularność tego filmu w którym fakty hlstorycz,ne, przygoda, humor za warte zo ·
stały w ciekawym dialogu, bogatym obrakreacjacll
zie 1 zostających w pamięci
aktorskich.
przygo<lv inspirowanej zdarzeNurtem
niami. które mogły mieć miejsce naprawtwórcy poszli t tym razem w filmie
dę,
„ Wszyscy i n:kt". Po służyli się tu klasyczną formułą westernu, budując >topniowo
dzieli:r postacie na białe i czarnapięcie
ne, wy1J!era.1ąc faoulę , w której obie strony mają coś do powiedzenia I każda moUproszczeniem było
że zdobyć przewagę.
by Jednak przymierzanie tego filmu tylkn
.re~t w nim b.~ •;iem
schematu.
do ;,nanego
treści 1 odcieni prawdy
znacznie więcej

oraz nadziel na dojście do niej. Mocnym
argumentem przemawiającym za tym obrazem są dialogi W nich zawiera slE: cata
atmosfera zdarzeń. Zdjęcia są właściwie
im podporządkowane.
Akcja filmu toczy się w czasach, gdy
jak mówi jeden z bohaterów „ludzie powinni już umierać normalnie, w domu, ze
albo na zawał serca". Tymczastarości .
sem BieS"Zczady 1946 r. nie dawały jeszcze
I umieranie .
życie
szan sy na normalne
Na ekranie mamy naszych siedmiu wspaa raczej jdk sugerują twórcy,
niałych,
pierwszy
zwykłych, dla których
'iedmiu
tak oczekiwaneJ demobilizacji, ni<'
dzień
uwolnienia od żołnierskich
znaczył wcale
przypadkiem w
się
obowiązków. Znaleźli
„odwiedzanym" przez bandę
miasteczku
„Haka" i choć m~ll je szybko opuścić,
zostali. Starcie dwu sił nie odbywa się jednak tylko według westernowych praw. .Racji

~!ln!ejszych (a liczebną przewagę ma banda) gie potwierdza wyłącznie moc ognia
i pięści. Scenarzysta dal obu stronom okazję do spotkania w rozmowie, do rozliczenia się z wlasnycll racjl, wśród których
musiała się znaleźć odpc.w\edź na pytanie
jak
w Imię czego zabijać teraz „gdy mówi „Szef", przywódca żołnierzy - w
ogóle czas przestać bo jak nle to pusty
kraj zostanie". Ta część filmu. w której
- clloć wist
bezpośrednie starcie zbrojn~
w powietrzu - zdaJ" się oddalać, jest, mimo leniwego tempa akcjl, pilną obserwapos7.c1ególnych postaci.
zachowań
cją
Jak na western przystało główne role
twórcy powierzyli znanym aktorom. Statecznego i rozważnego ,Szefa" za~ral Emil
szóstka to Wiesław
Pozostała
Karewicz:
Golas, Wirgiliusz Gryń, Stefan Paska, Ryszard Pietruski, Jerzy Matałowskl, Marian
Opania. „Haka" gra Krzysztof Pietr:ykow-

llk!,

•naczneJ części Iluo postawach, przynosi
sporą porcję refleksji nad tra~lcznym! lonie potrafili jeszcze
sami ludzi, którzy
ocenić sytuacji I tych, dla których zwykła ludzka potrzeba niesienia pomocy mote stanowić powód do działania I nadstawiania głowy.
)e~t

Film, któr

strowaną

w

rozmową

wbrew westernowi, za to z
filmu autor scenariusza zas·,efa bandy Nie Jest
to, przynajmnle1 na poc•ątku fllmu, przykładny, ponury. <'zarny charakter . ..Hak"
sympatyC"rnvm mło
Jest uśmlPcllniętym
orzyjazdzieńcem, o jakby ste zdawało
do '"SZVStktC"h wokół.
nym nastawieniu
Dopiero opowleścJ o jego czynach t rozmowy z nim samym, a potem już takty,
Może trochf:
korzyścią dla
prezentował

postać

wyjaśnlaj11 sytuację.

RENATA GRZELAK
DZIENNIK POPULARNY 11rr 48 (8929)

I

•

Lepsza praca i większe zaangazowan1e
•
•
•
zadecydują o poprawie warunków zyc1a
•

Na wstępie referatu, Ryszard Bryk podkre51ił, że dwudziestoośmio
tysięczna wojewódzka organizacja partyjna skutecznie mobilizowała
mieszkańców tego regionu do wykonania zadań społeczno-gospodar

celem jest przekroczenie w budownictmie mieszkaniowym

żącej pięciolatki. Intensyfikować się też będzie rozbudowę

Omówienie referatu Egzekutywy
KW · PZPR w Skierniewicach
wygłoszonego przez I sekretarza KW
Ryszarda Bryka

czych, wynikających z ogóln.Jnarodowego planu. Załogi olbrzymiej
większości znkładów i przedsiębiorstw oraz pracownicy różnych dz:iedzilll. go~arik.i mogą mieć sa.tysfaikcję, że uri:Ysikali oomyśline wYnilkii w reaJizacji zadań ro.ku 1977. Swiadczy to o siłe pooli.ttycz.ned wojewódzkiej organizacji partyJnej, jej zdolności i umiejętności do przewodzenia oraz rozwiązyrwania trudnych zadań; dowodzi zarazem ofiarności ludzi pracy i ich powszechnego poparcia dla polityki partii,
iPełnego zaangażowania w realizację programiU, wytyczonego na VII
Zjeździe i II Krajowej Konferencji.
Wyrazem aproba.b• społecznej dla programu partii, był również prawie powszechny udział miesz:kańców województwa w wyborach do
rad narodowych - w głosowaniu uczestnic:.:yło illł,5 proc. uprawniol!lych. Poparcie dla tego programu wyrażano w dyskusjach na spotkaniach przedwyborczych z kandydatami na radnych; wyrazano na
nich opinie i poglądy. zgłaszano postulaty, przedstawiano dorobek i zamierzenia poszczególnych rejonów administracyjnych - ustalano
wspólny !ront dalszego działania. W świadomości obywatelskiej coraz bardziej ustala się fakt, że wszechstronny rozwój kraju. jego
zwielokrotniony pot;mcjał gospodarczy, spowodował zasadniczy wzrost
udziału i roli Polski w życiu międzynarodowym, :ie kraj nasz w sojuszu i braterskiej przyjaźni ze Związkiem Radzieckim - uzyskał kor:i:ystne i bezPieczne miejsce na współczesnej mapie Europy.
Polska, licząca niespełna 1 proc. ludności świata, d.lje obecnie 2,3 proc.
światowej produkcji przemysłowej, Swój skromny wkład w ten potencjał gospoda<rczy ma również województwo skierniewickie.
Zaufanie do kierownictwa partii - ugruntowane osiągnięciami 06tatnich lat - i do przywoocy partii i narodu, Edwarda Gierka, przejawiało się również na zebraniach partyjnych i konferencjach sprawozdawczo-wyborczych, w toku dyskusji, poprzedzających il Wojewódzką Konferencję Sprawozdawczo-Wyborczą; zabrało w niej głos
ponad 8 tys. członków partii. Znamienna była szczerość wypowiedzi,
koncentrowanie się na zadaniach własnych orgamzacji, z jednoczesnym podkreśleniem, :ie wprowadzony przez wojewódzką instancje
partyjną styl pracy, stwarza pełne możliwości dla inicjowania i wdrażania nowoczesnych form i metod działania w µracy partyjnej oraz
w przedsięwzięciach gospoda'l"czych i administracyjnych. W dyskusjach
tych często podkreślano natychmiastową reakcję partii, która )>Odjęła
decyzję dokonania manewru ekonomicznego, :mmeniaj1&oe&o warunki
realizacji programu VII Zjazdu manewru, który ma zapewnić
realizację zadań dalszego ro:i:woju społeczno-gospodarczego. Wyrażano
także przekonanie, że zadania bieżącego dziesięciolecia zostaną. w peł
ni wykonane.
Omawiając dorobek wojewódzkiej organizacji partyjnej.
Ryszard
Bryk
powiedział, że życie potwierdziło słuszność zasady, 1z warunkiem powodzenia w codziennej pracy, jest maksymalne upow..,zechnianie znajomości zadań, stawianycil przez partię oraz koreyśc1, wynikających z ich realiz:icji. Organizacje partyjne instancji skierniewickiej skuteczme popularyzowały uchwały partyjne, potrafiły skupić wokół siebie szeroki aktyw, realwujący wytyczone zadania, pomagały ludziom dojrzeć i sprawdzić w praktyce współzależ
ność między realizacją zadań ogólnonarodowych i aamierzeń indywidualnych.
Spośród szeregu kierunków d11.iałania, wokół których koncentrowano
siły partii i społeczne, należy wymienić:
.&. wyróżniający się w skali kraju rozwój wojewódzkiej or&anizacji partyjnej, umacnianie oddziaływania partii na wsi przez na\lłYW
do jej szeregów młodych rolników, powstawanie nowych POP w sołectwach, umacnianie robotniczo-chłopskiego trzonu partii;
.&. przyjępie i skuteczną realizację programu poprawy jakości i nowoczesności produkcji; ogłoszony w województwie „miesiąc jakości"
przyniósł poważną poprawę ja!koścJ produkcji, wszedł na stałe do
JsJalendaJrZa pracy pqlitycz.n.ej slkie.r.niewiokJ.ej organizacji;
A przy wydatnej pomocy wielu zall;ładów i pr:iyszłych użytk?wni
ków, zrealizowanie trudnego, ambitnego planu budownictwa mieszikaniowego;
.&. zorganizowanie w 1977 r. 1502 gospodarstw specjalii.tycznych.
W celu dalszego doskonalenia jakości pracy partii i skuteczności
jej ideowo-wychowawczego oddziaływania, niezbf;.<ine jest, by każda
organizacja partyjna za jedno z naczelnych swych zadań pr:i:yjeł11 doskonalenie form utrzymywania ścisłej, bezpośredniej więzi ze środo
wiskiem, w którym działa.
Z perspektywy dwu i pół lat pracy widać, że reforma podziału te~
rytorialnego i odpowiednio do niej przystosowana struktura partyjna,
zdały egzam.i.n. Umocniła się więź par.tli ze s0<0leczeńlstiwem. Ui;prawnił się przepływ decyzji i inspiracji. Wyzwolona została większa
aktywność i odpowiedzialność partii i aktywu spvłeczno-gosJ)Odarcze
go za spr'.l.WY terenu. Doskonaląc pracę partyjną i działalność ideowo-wychowawczą, wojewódzka instancja spowodowała dalszy,
szY'i>ki
rozwój szeregów partii.
Umacniać się będzie organizacje partyjne w środowiskach, mają
cych codzienny kontakt ze społeczeństwem, wpływających na jego
nastroje, a szczegóbie w takich dziedzinach gospodarki, jak budownictwo, transport i łączność oraz handel i usługi. Poszerzać się bę
dzie i doskonalić pracę partyjną. wśród członkórw SZMP. podnosić ja:Jcość pracy POP i grup partyjnych, które powinny stać się przykładem prawdziwie socjalistycznych stosunków międzyludzkich, ideowości
z.aangażowania w sprawy społec:i:ne i polityczne. Rozwiązy
waniu tych problemów sprzyjać będzie konsekwentne realizowanie
qpracowanych przez Komitet Wojewódzki „Kierunków dosk'Jnalenia
stylu i metod pracy terenowych instancji partyjnych w województwie skierniewickim".
Jednym z najwa.żniejszycll kierunków działacia jest doskonałenie
fl.linkcji ideowo-wychowawczych w partii i soołeczefustwie. Roz.budowuje się i unowocześnia bazę szkoU.eniowa miejskich, gminnych i zakładowych ośrodków pracy ideowo-wychowa1wczei.
W kompleksie zagadnień ideowo-wychowawczych najwięcej uwagi
poświęcić należy sprawom doskonalenia systemu oświaty i edukacji obywatelskiej, a szczególnie wychowania młodego pokolenia. Wykorzystując w tej pracy bogate tradycje regionalne. zabiegać winniśmy o wysoki poziom ideowo-artystyczny działalności kulturalnej i aktywne uczestnictwo w niej ogółu naszego społeczeństwa.
Podczas obecnej kampanii sprawozdawczo-wyborczej, wiele funkcji
partyjnych powierzono członkom organizacji młodzieżowych. Podobnie
podczas ostatnich wyborów do rad narodowych I stopnia, wielu aktywistów młodzieżowych uzyskało mandaty radnych. Partia liczy na
ich inicjatywę, na ich twórcze uczestnictwo w pracy dla kraju.
Przechodząc do omawiania programu społeczno-gospodarcz.ego rozwoju - zmodyfikQIWanego zgodnie z uchwałami V i VI Plenów KC
PZPR - Ryszard Bryk stwierdził, że w latach 1976-1977 na inwestycje przeznaczóno ponad 9,4 mld zł - niewspółmiernie więcej, aniżeli w latach ubiegłych. W tym roku wartość inwestycji przemysło
wych, rolniczych, budowlanych (mieszkaniowych i socjalno-kulturalnych) wzrasta do 4 mld zł; jest ona wyższa o 37 proc. od nakła
dów roku ubiegł·=go. Przy porządkowaniu inwestycji - zgodnie
z przyjętym przez partię manewrem społeczno-gospodarczym - wo. jewództwo otrzymuje wyższe środki dla rozwoju. Jest to dowodem
dużej troski i zrozumienia potrzeb regioillU przez władze ctmtralne.
W ramach nakładów inwestycyjnych bieżącego roku, skupiać sir: bę
dzie uwagę na tak ważnych nowo rozpoczynanych inwestycjach. jak:
Zamrażalnia Owoców i Warzyw (na 30 tys. ton), Centralne Laboratorium, budowa Fabryki Hydroforów, rozbudowa
modernizacja
mleczarni (Skierniewice i Brzeziny).
Wartość produkcji w rc;ku ubiegłym wyniosła 19 mld zł i była
o 5 mld zł wyższa, aniżeli przed dwoma laty. Uzyskany przyrost
produkcji był prawie w 95 proc. pokryty zwiększoną wydajnością
pracy,
Produkcja rynkowa
wzrosła
z 4,5 mld zł w 1975 r.
do 6,2 mld zł w 1977 r. (prawie o dwie piąte), a na eksport z 1,5 mld
złotych do 2 mld złotych ~'Ponad jedną trzecią). Wykonanie planowanych zadai1 przekroczono w 1977 r. o 900 mln zł, w tym na cele
rynkowe o 700 mln. Wojewódzka instancja partyjna zakłada utrzymam.ie takii>e,g•o trendu, oo !Zlnałag;ło swój wyiraz w projekcie pl'Qiil"allllU
rozwoju regionu.
W większym niż dotychczas stopniu rozwijać się będzie zdolność
i sprawność przewozową przedsiębiorstw transportowych. Podjęto
działania na rzecz szybkiej poprawy nawierzchni dróg; w tym roku
prz.:.~nru:za się na ten cel 500 mJin zł. Ro:zlPOCzeto budowę od!ci.nka
autostrady. Przystąpiono do profilowania dróg w gminach i miastach. Kontynuuje się akcję sadzenia drzew w7.dłuż
900 km dróg
przy udziale pracy społecznej.
Wojewódzka instancja partyjna prowadziła i prowadzi nadal szeroką pracG polityczną na rze~z poprawy jakości i nowoczesności wyrobów. Problemem tym zajmowało się w 'l"Oku ubiegłym majowe
Plenum KW PZPR, a Egzekutywa i Sekretariat dokonywały okresowych ocen postępu w tej dziedzinie. Problemy poprawy jakości
podejmowały również związki zawodowe,
organizacje młodzidowe
i stowarzyszenia naukowo-techniczne, stały się one Mi PH4idmiotem

zobowiązań indywidualnych i zespołowych oraz tematem wielu narad
spoitikań. W pewnym stop,niu poprawiła sie jaikość oddawainych do
użytku mieszkań, budowlani mają. jednak w tym z:akresie jeszcze wie-

i

le do zrobienia, o czym mówiono na ostatniej aaradzie aktywu poHtyczno-go3podarc:i:ego. Problem jakości odnosi 11ie również do handlu
i sprzedawanych podstawowych artykułów spozywczych: pieczyWa.
przetworów mleczarskich, mącznych, garmażeryjnych itd. W produkcji do końca 1!179 r. zakłada się uzyskanie 250 \\1 yrobów ze znakiem jakości oraz 90 proc. wyrobów w I gatunku. Jeszcze w br. załogi ZPP „Stella" (Żyrardów) i ZPO „Darnina" (Brzeziny) starać się
będą o uzyskanie klauzuli zaufania handlu dla ich wyrobów. Wyż
szych efektów w poprawie jakości prodwkcji oczekuje się od „Chemitexu", Zakładów Lniarskich oraz od
zakładów przemys~u spożywczego.

tury techniczne.i miast.
Społeczeń~two województwa jest bezpośrednio zainteresowane rozwojem i unowo:ześnianiem rolnictwa oraz gospodarki zywnuśc10wej.
Srodki przi:znaczone na rozwój hodowli i podjęte na W&i działania,
zapewniły już częściowa odbutlowę pogłowia bydła i trzody chlewnej oraz wzrost chowu owiec i drobiu. Zwiększone dostawy oasz,
opłacalne ceny skupu i inne środki pomocy dla hodowców, stwarzają
warunki dalszej popraw,v sytuacji.
Po111ad 1500 goo;podarstw specjalistycz111ych osi&J(a ~!lltoosywność pr<>diuikcj.i, od.powiadajacą ustalooym kryteriom. Zakłada sie. że do końca
bieżącej pięciolatki 10 prcx·. gospodarstw powyżej powierzchni
2 ha
będzie wysoko wyspecjalizowanych w
różnych kierunkach produkcji. ZmnieJszony został areał odlogów (z ponad 2.800 ha do 180 ha)
oraz gruntów źle zagospodarowal!ych (z 5.200 ba do 360 ha).
Na rozwój kompleksu żywnościowego przezna~zono w
ostatnich
2 latach ponad 3 mld zł (melioracja, zaopatrzenie w wo<lę. stanowiska dla inwentarza, budowa i rozbudowa zakłactow przemysłu rolno-spożywczego). Będzie się też rozwijać oświatę rolniczą orai jeszcze lepiej wykorzystywać osiągnięcia naukowe - szczególnie in~tytutów sadownictwa i warzywnictwa.
W zakończeniu referatu, I sekretarz KW PZP.Jl w Skierniewicach
wiele uwagi poświęcił postawom ludzkim, cytując wypowiedż I sekretarza KC PZPR. Edwarda Gierka na III Plenum KC PZPR:
„W całokształcie rozwoju naszej demokracji, klu<::i:owe zna<.:?:•mie ma
pogłębianie poczucia, iż każdy zespół pracowniczy i każdy człowiek
są współgospodarzami kraju, odpow.iedzialnymi za jego pomyślncść".
Upowszedmianie w społeczeństwie takiej postawy w istotny sposób wpływa na poprawę stosunków międzyludzkich. Wzrasta poczucie przynależności do kolektywu i odpowiedzialności każde.i iednostki
za efekty pracy zespołu. Tym samym pogłębia sic świadomość wpły
wu każdego obywatela na właściwą. atmosferę "' pracy, w miejscu
zamieszkania, w organizacji politycznej 1 społecznej. Realizacji tych
celów słu:i:y stałe i konsekwentne umacnianie demokratvcznego stylu
działania rad nar.odowych i ich organów.
Sta.ia sie one w ies'l:cze większvm stopniu współgospodarzem miasta, gminy. zakladu czy
osiedla.
W procesie demokratyzacji życia istotną :funkcję spełnia samorząd
robotniczy, Zapew.n ia on aktywny udział ludzi pracy w zarządzaniu
zakładem i wyzwala iqicjatywy, Konferencje Samorządu RobotniC'zego - inspirowane przez podstawowe organizacje partyjne - w spos~b odpowiedzialny dokonują szeregu korzystnych zmian w zwiększa
niu zadań w stosunku do propozycji zjednoczeń. l'en przrostawicielsH:i o~gan klasy robotniczej czuje się również coraz bardziej odpow1edz1alny za realizację planów, za jakość i nowocz,;sncść produkcji,
za wzrost efektywaości produkcji oraz za poprawi: warunków oracy załóg.
Kończąc ;;woje wystąpienie, Ryszard Bryk powiedział:
„Pozwólcie, Drodzy Towarzysze że w imieniu nas wszystkich.
zwrócę się do uczestniczącego w naszych obradach tow. St'lnisława
Kowalczyka z prośbą. o przekazanie Biuru Politycznemu i osobiście
I sekretarzowi .Komitetu Centralnep:o, przywódcy partii i narodu tow.
Edwardowi Gierkowi zapewaienia,
że skierniewicka wojewódzka
o:rgani~cja paTtyjna wraa; z całym soołeczeństwem, rzetelną pracą,
of1arnosc1ą. i pełnym zaangnżowaniem w realizacji uchwal VII Zjazdu
najlepiej dowod.7Jić będzie swego popa.rem dla programu parli.i p•rogiralffiu, którego celem jest wz root siły naszej ojczy.z.ny i wyż
EZY ~QIIll życm ludzi pracy''.

Wzirost jakości wyrobów, to tyillko jeden 1& elemen.t6w J>Opraiwy efekgospodarowania. Na calość składają się lepsza organizacja
produkcji, oszczędniejsze wykorzystanie surowców i materiałów, wydajniejsze wykorzystanie maezyn i czasu pracy. W latach 1976/1977
uzyskano kolejno o 184 mln zł i o ponad 284 mln zł oszczędności
z tytułu obniżenia kosztów materiałowych. Wdrożono w tym okresie
prawie 1600 projektów racjonalizatorskich i wymilazków. Wdrażanie
nowych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych - w czym
współdziałają NOT, PTE, TNOiK powinno zapewnić w latach
1978 i 1!179 coroczny spadek materiałochłonności w przemyśle
o 1,8 proc„ a w budownictwie o około 1 proc. Wartość z.aoszczędzo
nych z ~go tytułu materiałów i surowców przekroczy 500 mk zł.
Wykorzystanie czasu pracy pozostawia nadal wiele do życzenia
(Dokończenie ze str. 1)
W 1976 r. na 100 robotników grupy przemysłowej, odnotowano 371
ków WolewódzJkiej Komisji !tew'igodzi111 nie prze;praoowanych bez usprawiedliwienia. a w 197_7 r. zyjlllel.
383 godziny. Niepokoi wzrost absencji chorobowej i fluktuacJa kadr.
Partyjne działanie skiertYWane zostanie na tworzenie jeszcze lep~zego
W pa.-zerwiie obrad Konferencji
klimatu społecznej dezaprobaty dla postaw cwaniackich i bume- odibyło sie PierwGZe posiedzenie
lanckich.
plenarne nowo wybranego KW
Wraz z dynamicznym rozwojem gospodarki, wzrastały także decho- PZPR w Skierniewicach. Z lllPOdy pieniężne ludności; w 1977 r. ooięgnęły one ponad 13 mld zł watżonienia Bliura P0Htvczne1fo mii były wyższe od uzyskanych w 1975 r. o 29 proc. Odnotowano wy- nister spraw wew•netrznyich zaresokie tempo przyrostu obrotów handlowych; w 19'o'7 r. wyniosły one komendował na stanowisko I se8,5 mld zł i były wyższe od obrotów, uzyskanych w 1975 r. o pra- kretarza KW PZPR w Skie1•.niewie 28 proc. W handlu jednak nadal występują. braki w p.Jdaży wicach RYS:i:arda Bryka. Plenum
niektórych towarów. Komitet Wojewódzki podejmuje dziW:ania na jednomvśln i e za.twierd2iło te kanrzecz poprawy sytuacji na ryrik.u. Wiel!ką wagę przywiązuje się do dydaitu.re, dokonało wyboru Egzerytmicznego i pełnel(o zaopatrz:enia sieci detaliczne.i w chleb. masło, kutY'WY i Sekretariatu KW PZPR,
sery, wyr.aby mączne, owoce i wanywa. KontTol'\lÓe się sys.tematyC"t· przewodniczace20 WKR oraz nonie realizację dostaw towarów dzielonych centralme.
W latach wołało
25-<>SObową
Wojew6diką
1976/1977 oddano do użytku 35 obiektów handlowych i gastronomicz- Komisję K01I1trol.i Partyjnej.
nych; a także zmodernizowano i poszerzono istniejącą sieć handlo:Przewod'Iliicitwo obrad Konf€!CC'll.wą. W 1978 r. zostanie oddanych do użytku 85 pawilonów tzw. małeJ
gastronomii, wybuduje się 8 pawilonów handlow;r,ch w miastach i
cji objął I seik<retarz KW PZPR na wsj oraz zmodernizuje :;ię 153 obiekty. Wartosc usług dla ludnosc1 R. BrY'k. Zamvkając obrady, zło
wzrosła w 1977 r. o ponad 30 proc. (w porównaniu z 1976 r.); ko- żył Oll1 ooda.ielkowanie w im1eniu
nieczny jest dalszy ich rozwój.
. .
nowo wybranvcb w~dz wojew6dzOlbrzymie znaczenie dla poprawy warunków zycui ma budow- kiej instaindi Partyjnej. W dalnictwo mieszkaniowe. W ciągu ubiegłych dwu lat wybudowano szej pracy - stwierdził m.1n. 5,6 tys. mieszkań, w tym w ramach budownictwa uspołecznio1;ego towa,rzyszyć nam będzie świado
w miastach - 3095 mieszkań. W 1977 r. wybudowano w Sochacze- mość odpowiedzialności za ·da.lsze
wie aż 0 80 proc. więcej mieszkań, a w Rawie Maz, o 78 proc. umacnianie i rozwój skierniewic·
(w stosunku do 1974 r.). Realizując zadania w br. w budownictwie kiej organizacji partyjnej, za rozmieszkaniowym w wysokości ponad 87 tys. m kw. (o 'l:l proc. wię- "'.~j. cal~? woiewód;r:twa. Komucej w porównaniu z 1977 r.), województwo otrzyma w. c1ą~ 3 !at m~1, ludzie pracy, nie będ~ ~czę.:
(1976-1973 r.) tyle mies:1lkań, ile ich otrzymało w ub1egłeJ p1ęc10- dz1ć
sił dla
uełnej
~ealtzaeJI
la:tce. W br. będzie się budować dodatkowo mieszkania systemem uch".'.ał VII Zjazdu PZPR 1 Il Kra·
gospodarczym przy udziale większych zakładów pracy. Ambitnym JoweJ Konferenc.ii PM'tyjnej.
tywności

zadań bieinfrastruk-

•

•
Jakość pracy I zyc1a
podstawą programu

p

Główne

zagadnienia wspólpracy
I

•
tr 1)
Iniom Polska
mote urseczywistniać
odsu::.Z:.~~~ ~y~k~sj'ę pre- swoje cele narodowe l państwowe,
mier Piotr Jaroszewicz wska- Obroty z krajami RWPG wynio111\
zał na doniosłą rolę narady. w tym roku ponad połowę obrotC>w
Odbywa się ona w okresie, naszego handlu zagranicznego.
kiedy przed słutbą zagraniczną, tak
Kluczową rolę odgrywa wsp6łpra•
samo ja.k przed gospodarką I adm!- ca z ZSRR. Przeprowadzone ostatnio
nistracją, stają zadania coraz więk- w Moskwie
rozmowy potwierdziły
sze i trudniejsze.
raz jeszcze zdecydowaną wolę obu
Premier podkreślił, :te gł6wnym państw rozwijania wzajemnie korzykierunkiem polskiej aktywności na stnej współpracy; p<>twlerdzily gototorum międzynarodowym jest rozwól wość radzieckiego kierownictwa parcałokształtu
stosunk6w ze Związ- tyjnego i rządowego do wyjścia n·a klem Radzieckim i pozostałymi kra- przeciw naszym
2ywotnym potrze·
ja.mi socjalistycznymi - członkami bom. Rząd PRL zatwierdził harmo·
Rady Wzajemnej Pomocy Gospodar- nogram realizacji przyjętych w Moczej, z kt6ryml łączą nas braterskie skwie ustaleń. Określone w nim zawięzi ideowo-polityczne i społeczno- dania, podobnie jak dOlltawy wyniekonomiczne.
Dzięki tym powiąza- kające z protok61ów handlowych za·

p

(Do<k '

Dziennik "Prawda" o broni neutronowej
W oota1htieh dmiaxm w 5Zere.11U
stolic Europy zachodniej złożo1110
deklaracie na temaJt brolll1 neuko111owei. Niektórzy palirt;ycy, nip. zachodnioniemieccy. a także brytyjscy, są zdaJILia. że ta :nie isilm.i.ejąca jeszcze broń jak wiadomo,
'Pl"0ZYdent Carter nie oowział dotąd decyzjJ o Prodillkc1i bron.i neIUltronowe.i - mogłaby być uriyta,
jako środek 11U1Cisku na państwa
soojai~ne. W.b jailto •tiut prz.e-

ta.rigowy w JIOik01Wam-iaoh ~e111iowY'Ch.
Pisząc o tYm dzierunilk .1Prarwda"
sbwierdza ..., niedziel•nyirn WYdain~u.
ie me ma. nic ba.rdz.iej uielogieznego, niż teco rodzaju recydywa
polityki „z pozycji siły". Dobrze
wiadomo, ze 11róby uzyskania jednostronnych korzyśei nie JIO'«>stają hel odpowiedzi. Dlatego łei:
wszelkie manewry wokół broni neutron-ej •
AJeeiem niebe•·

pi-na.

wartych
na ten rok • wi;zystkiml
kraj.ami RWPG, muszą być sl<rupulatn1e wykonane.
Piotr
Jaroszewicz wskazał takte
na zadania organizacji gospodarczych
wynikające z kontakt6w i um6w z
krajami kapitalistycznymi i kraja•
mi rozwijającymi się. W myśl ustaleń planu, rok 1978 powinien stano·
wić
kolejny
etap
stopniowego
zmniejszania ujemnego salda w obrotach z krajami zachodu. Wyma·
ga to dalszego zwiększenia eksportu oraz racj<>nalizowania zakupów.
K-0nieczne
jest zgodne z planem
kształtowanie struktury importu.
Przebieg narady wskazuje - powiedział na zakończenie premier :ie skuteczna realh:acja udań wytyczonych w programie partii i skonkretyzowanych w planie społeczno
gospodarczym wymaga skoordynowa·
nyeh i zdyscyplinowanych
dzialaA
se strony wszystkich ogniw odpo·
wie<hlalnych za wsp6łpracę l handel
z zagranicą. Ważną rolę mają tu do
spełnienia resorty koordynujące po·
szczeg61ne dziedziny współpracy. W
podejmowanych działaniach nie wolno kierować się względami partykularnymi. Cały wysiłek trzeba obec·
nie skupić na wykonaniu zadań określonych w wytyc21nych Biura Politycznego KC PZPR w sprawie wę
złowych kierunków
szeroko p.11.lęteJ
wsp6łpracy z zagranicą
w 1978 r,
oraz
przedsięwzięć
załoionych
w
NPSG. Tędy prowadzi droga do pomyślnej
realizacji programu VII
Zjazdu I postanowie6 l i ltra.JoweJ
Kont.renejl Plł:Pa.

•

Obrady II Wojewódzkiej Konferencji Partvi111ej w Skierniewicach
zakończono
odśpiewaniem
„Międzynarodówki".

•

z

•
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udziałem
200 delegat6w odbyła
w Chełmie 27 bm. wojew6dzka
konferencja sprawozdawrzo-wyborcza
PZPR. W obradach uczestniczył sekretarz KC PZPR J0ZEF PINKOWSKI.
Wybrano nowe wojewódz:k1e wła
dze pa•tyjne. I sekTetarzem KW
PZPR został wybr~ny Henryk Swiderski.

się

Z

wała

udziałem

• *delegat6w
•
300

obrado-

27 bm. w Kaliszu wojew6dzka

Konferencja
sprawozdawczo-wyborcza PZPR. W obradach uc21estnlczył
sekretarz
KC
PZPR ZDZISŁAW
ŻANDAROWSKI,

Wybrano nowe wojewódzkie wła
dze partyjne:
I sekre.tarzem KW
PZPR wybrany zostal Jerzy Kusiak.
•

ljf

•

27 hm. odbyła się w Siedlcach z
udziałem 337 delegatów wojew6dzka

Konferencja
sprawozdawczo-wyborcza PZPR. W obradach uczestniczył
Biura
Politycznego KC
PZPR, wicepremier - JAN
SZYDLAK.
Wybrano nowe wojewódzkie wla•
dze partyjne. I sekTetarzem
KW
PZPR zc>stał wybrany Wiktor Kin•cki.
członek

Omówienie dyskusj
~e

(Dokończenie ze str. 2)
będzie to największe osietile

miesizka.niowe Sk.ieirniewJc:. W realizacji znajduje się d2lielnica przemysłoWO-lllal!azvnoiwa. Konsekwencją tych asiągn.ięć są nowe potrzeby, zwłaszcza w taJcicb .dziedzinach, jak handel i uslugL Podjęte
:llOS\taly już dzia.lania, mające na
celu popra.wę sytuacji. W na.jbliż
seym czasie wzrośnie liczba placó~ek handlowych, ga.s.tronomicznych
1 ~u,gowych. W ślad jednak za tyma d~ałainiami mUISi. następować
daJ.siza poiprawa orgain.i.zoojii pracy
w handlu i usługach.

ELZBIETA

BAKUŁA

I sekretarz KM PZPR
w Żyrardowie
w swoim

wystąpieniu

skoncen-

trowała sie na zagadnieniach pra-

cy
wewnątrznartyjnej,
ideowowychowa.wczej,
jako podstawie
rozwoju i
umacniania szeregów
pairtyjnych, kształtowania zaangażowanych posta.w. Na przykładzie
żyrardowskie.i organizacji
pa.rtyjnej i>rzedstawiła. społeczne i gospodarcze efektv 1>artyjnej aktywizacji cał~o s1>ołeczeństwa. Ilustruje
to wzrost liczebny szeregów partyjnych, a zwłaszcza ich odmła
d:llanie dziek! współdziałaniu s
organizacja ZSMP. Społeczna i irospodarcza aktywność owocuje wielomilionowa wartością czynów produkcyjnych z.realizowa.nych przez
tyra:rd-0wskie zakłady z okazji n
Konferencji ~
Sma.wozda.wczo-Wy'borezej PZPB w Skierniewicach.

Nailepsze samorzadv mieszkańców
I woiewództwie mieiskim łódzkim

Zatrudnienie
lupą

pod

.włókniarzy

Z udziałem sekreta.rza KŁ PZPR - GENOWEFY ADAMCZEWSKIEJ i wiceprezydenta Łodzi JÓZEFA
NIEWIADOMSKIEGO odbyła się wczoraj wojewódzka nara.da
prsewodniczących komitetów sa.morządów miesz:kańców, poświęco
na podsumowainiu współzawodnictwa „O t:viul ntjlepszego komitetu samorządu mieszkańców" w wojewód~e miejskdm
łódzkim w roku 1977. Obrady prowa.d~l Jml&-dniczący ŁK
F.TN, prof. cJ,r MIECZYSŁAW SERWI:8SKL

Jak n&,ikłlieJ, na,jracjonalnleJ
kierowat polltyk11 za.truduienia w
przedsiębiorstwach przemysłu lekkiego? Cay wykoraystano wi;selkie mo:Uiwe rezerwy? .Jakle ~
moilłwości uaprawnienia Jlc:mycn
struktur organizacyjnych?
Nad
tyml problemami dyskut>owano
wczoraj podczas posiedzenla Prezydium zarządu Głównego Wlók·
niarzy, k1óremu przewodniczy!a.
przewO<it.!lcząca ZG - B. Natorska.
Materiału do d-ySll!t>usji nie brs-

Zarów.no
w referacie jak i w
dyskusii wieile wwalti ooświęCOl!lo
PoWailnYm osiaJl"IIlięciom S·iłJilo<rrzą
dów miesq;kańców w naszym wo-

.it>Wództwde. Dość POWiedzieć,
że
k.owało; były nhn wyniki prze- tylko w zes.złvm roku wartość czy·
pmwadzonego w ub. rolrn prze- nów
soołecznvch
wyikonanych
glą<l:u za•trmini61Ilia, obejmującego przez samorzadv wym.iosła 41 mWn.
ponad 'Il tys. Ol&ób zatrudnionych zł. PosadlW'Ilo tvsi~ce dnew, krzew przemyśle
lekkJm. ~ze:gaąd<U wów. ooiwstałv nowe
pa·rk~1ngi.
dOJkonaly komwje resortowe, bran
w·!e>lk1im taikże
żowe i zakładowe. uczestniczyli plaice zaib aw.
pow nich przedsta.wiciele aktywu wodzeniem cieszvła się aikcja LK
związkowego. Co ważniejsze, p<>d- FJN
i „Dzienin.ilka PopUJl.al'IIlego"
dano analizie stan zatrudniema „Zielone świadec<ttwo llll.'odzenia".
pracowników biurowych, !nżyn!eryjno-technlcznych l z działówpoNajileioszym dowodem aiktY'W\llości
mocniC'!'ych.
samorządów iest praystąJPieni.e do
Przegląd u;law.n.i? rezerwę 1.440 ws.półzawodiniotwa o tyitiud: „Nadosób, co oznacza, ze umiejętności; lepszeg·o
kom•ilte;bu
sannorza.dJU
i. fachową .wiedzę tych pracow-1 mieszkańców" 175 k •om.iltetów, na
ników będzie moctna t wic:k~zym I ogólna Hość is~niedących
193 Do
!)ozy>tk·l em wykorzys•;;ć w no„,_. ·
·
wych fabrykach, które h.•r d-~. ,._ na,gro.d l Wv"l'vcu1en wy·ty!J)OIWaino
cruwaj11 brak rąk oo pracy. , 152. Pre-zYdelllt m. Łodzi urfundoWnioski z przeglądu ~a wie_"'" .• i wał 1 m'Jin zł na nagirody dila 'lftNYin. zalecenia, aby uprościć r02- 1 ciezcóiw tei?o koruknlr&u.
licnnia produkcyJne, a przede
· ·
6
·
.
wszystkim wyeliminowa<'i zbędną 1
, DwJe. r WII!.O'.!'Zedn_e pierwsze ~sprawozdawczość a 1akże prawa- 'I g,rody l tyitiuł ..Naalemzy ikomi.itet
dllłć dalsą m~hanlsacJę
pr&c saim<Jll":z.adu mieBZlka·ńców" oraz l!n'Oł>łurowych ltd.
(at)
1 porce :1>rzoohodinie ŁK FJN ot.rz:v-

I

mały v..-czora.i: Komitet Osiedlowy
nr 2 - Wielkopolska „A" i Kom.itet Osiedlowv nr 117 Dąbrowa
RSM „Bawełna". Dodajmy
przy
tym. że Komitet Osiedlowy nr 2
Wielkooo.J.ska „A" już po
ra.z
trzeci zdobvł mo'P<lrzec przechodni
ŁK FJN. kltórv tym ra.ze.m przypadł mu na własność.
Pirzy:mal!lo takie piel'W'SZe nagrody. które Oltr.zvmaM pt'zedstaiwicie-

„Spółdzielnie mlecza.rskie ważnym oitniwem gosp0darki źyw
ności1nvej" pod tym hasłem odbyło sie
wczoraj w Łodzi
spotka.n.ie przmlujących uczestniczek współzawodnictwa „Wię
cej mleka. dobrej jakości". We współzawodnictwie tym w wojewó(lztwie miejskim łódzkim wzięło
udział ru-zeszlo
1820
ozlonkiń Kół Go.'llpodyń Wiejskich.

• ·

lTniwersall1"

"

Na kilkanaście dni przed r~poca;ęciem kdenda.noweJ wiosny, na.jwiększy lód:i;ki Dom Towarowy „Uniwersa.I" rozpoczął $1).n:edai artykułów stoso.wnych na. te porę roku. Zgromadzono ich na. sumę 474,5 mln zł i Jak zapewniło nas kierownictwo tej placówki, na klientów OC'lleliują szczególnie
a~ra.kcyjne ~b~ory, będące od:r;wieroiedleniem a.ktua.lnych
dow mody sw1atowej, a wykonane w zakłada.eh, maoY,ch SH•
roko poza rranicami kraju.

tTen-1

rki
w ZtWiaz:l<..JU z czvm modne łodziau
będa tiu mol?ły zaapaitrizyć się

Painie w ~vm se:z.OOtie obowdą.zyma stvl k 1lasyczny araa: lkla11yczno-s.'POl'towy. Tutail
„UIIliweraaJ" PoSiada d.'Uli.y wyibór ubiorrów. produJkowa•nYch m. jai, PI"leZ
ZPO „ModelI!a". ZTK „Teofilów",
ZPO „Ja.rkon". Szczególnie
mod111e dla pań maią być w tym ;ro·
iku ubiory w.„ stylu m~im. DT
„0€.ntnrm•~, w sikład 1tltóreg~
to
przedsiebiorstwa wchod'l!i również
łódziki „UIIliWersa~" POd•pi.sały !<Pecjalną urnowe z ZPJ Milanówek"
"
---------------wać

Pnecietnie w na•vm wo.lewódiz- ka. W ostaronim okresie wyibiudo-

·tw~e

w;ysk:ui:ie sie od jednel k~o
WY w ci•u ;roku oneszło 2 t:vs.
lików mleka. Ogółem w 1977 r.
sikiuipioaio 77.2 mLn litrów mleka
tj. o tl1"ZeSdo li nroc. wi~j a•niże•l~ w 1976 r. Wańo 'Pl'ZY ł:vim
dodać. że nonad 38 ml.n
litrów
stanowiło mleiko klalSY ..A",
tj.
na1.fwyższei

iaikości.

CzY111ione sa starania„ by µrodrulkda mlelka bvła ieszcze większa. stad Wo.i ewódzika Spółdzie1nia
Mleczal.'sk.a w Lodzi dosta;rczyła w
lllb. roiku m. i.n. rol:n.iikom naszego wo:ieiwódl;twa 320 dodarek i 980
P<>ideł.' Przeszfo 95 proc. RO®Odars:tw p0dpisało wiefoletmia u:mo~ na produJkcie i d<>sita1w y mle·

K~nr:~fei S~c~o~~~~1io.

.

Filmowe propozycje

(l\I.)

ŁDK z KRONIKI MO

Kulturv Filmowej ŁDK ma dla sympatyków kina. oo m ·i ei przypomnień. Najbliższe pokazy
za.prezentują
Trzosa-Rasta wieo~łego, Mau,ro Bologniniego
aiktorskie kreae.ie Jingrid Bergman.
Dz.iał

aią.c poroje nowości
twórczość Andrzeja

pion", „2.5 kg siły" oraz obraz tabularnv „Za,p is zbTodni" . W kolei:ne dni A. Trzosa-Rastaiwieclkiereorezenfować bedą:
(1. III„
godz. 17.30) - . .Michał", „.Airuna",

go

o
„Korowód"
„Egzam[n" i „Skazany", (2. III. godz. 16.30) „Wokół spra,w v". „Pawiaik", „Roc11ni-

ca''. „Eniinna".

0

Al" .i

„Trąd".

Tego dnia również S1Potikanie z rei rozmowa o foll"o dorobku d ·o>kumenitaJnvm i faibular1I1ym.
żyserem

Gdiie ta kultura ł
„Mieiiśmy
lwrzystać

ostatnio

:z uslug

przyk.rość

Urzędu

Poczto-

wego nr 16 przy ul. Limanowsldcgo 115. Z racji miejsca zamieszkania, chodzimy t>am dosyć
często t
bez ma!a na co dzteń
mamy :zastrzeźen.ia co do jalwsci
pracy urzędujących tam pań. Sytuacja,
która
miala
miejsce
w u!Yieglą sobotę, 25 bm. przelała
jednak przyslowtową kroplę
pucharu goryczy.
Tuż
przed naszym przyj~ctem,
a byla to godz. 19.fO, miala miejsce jakaś wymiana zdań między
panią
urzędującą
w
okienku
nr s, a klier.tem, co zresztą zostało uwiecznione w lcstążce skarg.
Vf'idać
już
bylo,
że
po tym
zajściu
pracująca tam pani miala ogromną chęć wyładować na
ktmś swoją zlość. Najbliżej byli
klienci, czyli my, i my też musieliśmy znosić opryskiiwość ł spo-

(Jj.ikr.)

~ ..~.~,~~!~„ . . . prezesem tTN

puselski

Już dziś o godz. 17.30, za.ca:yna
Ilię przeglą.d z cyklu „Indywidualności polskiego kina.". Na
pierrwszą proiclwie złożą
sie :fi:l my:
„WerlłiU,g roi.lkaw". „Szlk.oła
bez
~ablic". „Etiuda SPOI'towa", „Cha1m-

wano OO no.wvoh ty;pów obar, a
248 zlllllOd~rnlzowano.
Wczoraj na soot.kamu w Wojewódzlkiei Soółdzie1n.1 Mleczars!k:iei
Wil'eczono nal!ll'odv
dla zwyclez·
ców współzawodnictwa
••W.ięcej
mleka dobrej iakości" za 1977 r.
Zespoł01Wo
Pierwsza
nagroda
przy:padła Kołu Gospodyń
Wiejskich w Kurowica.ch (gmina. Brójce), druga otrzvmało Koło Gospodyń Wiejskich w Górce Pabfanickiej (gm.
Pabia.nice), a trzecią
Kolo Gospodyń Wiejskich
w
Mroźewicach (Jtm. Pa.rzęczew).
Ponadto wrecz.ono nag.rody imdywidua:Lne. I otrzymała
Helen{!. Szcze.J>Mli-ak
(gmina Stryków), II Anna. Przybysz (gm,
Aleksaindrów). III
Ka.rolina
Pienchalka. (~. Rz.gÓIW).

Pinokio"
" występach Prof. B. Zabłocki
na

w 'l>ięlkine. iedrwabne krawaty, wo·
diulkcii ityich rrenomowainyich zakła
dÓIW.
Ustailan
~
mark wśród
ó
ą._ad · ~ ą
ę,_,_,_„_. h
pan w. POISJ a•ia WY'!'oby łvu·..:i..1c .
1ZPO. IJlll, ~· Próchnika. I. tutaJ
••Un~wersa:l
~tr~vł
aie
o
sw-01ch klumtow. stad .w tym domu towar·owvm • mozna
nabyć Teatr Lalek ,,Pinokio" zaprezentuk~r<tiki, Pła;;~ze il treru:ze prodiuik· je publiczności lubelskiej
nagroCJ1 „Próchmika".
dzony na Ogólnopolskim :eTzegląPomyśla•no rĆIWlnież o nadmłoddzie Sztuk Rosyjskich i Radzieckich
szych. Ostatnio zaiwal'lto speciai!Jna w Teatrach Lalek, spektakl W. A.
urnowe z 12 zalkła.dami 'Pl'oduilm- Masłowa: „Iwan - carski syn, szają.cymi konfekcie dziecięcą.. CQ oo· re wilczysko i inni", w reżyserii
zwoHło zao,oatrzyć te placówkę w
wymiany
szereg a~raikcvinvch wYTobów dfa
.najmłodszvch ł-Odzian.
artystycznej - lubelski Tea.ir LaTradycyjnie i1uż „Uniwersał" o•r- lek im. Ch. Andersena, w dniach
Jl"anizować be.cizie kiermasze
w 10, 11 i 12 marca gościć będzie
Dziś, we wtorek, w godz. 10-12 łód2lkich zakładach pracy. W naj- w Łodzi, przedsta·w iaiac Widowisko
w Biurze Rady Narodowej m. Ło- bliższyim czas.ie od'beda się one w pt. „Johanes Doktor Faust". Tekst
Wło
dzi (ul. Piotrkowska 104) dyżuruje ZPB im. Obrońców Po:ko.iu. ZPB opracował i wyreżyserował
posłanka na Sejm PRL Kazi- im. F. Dzierżvńskiel!O. PCz. „Are- dzimierz Fełenczak. scenografia Jerzego Michalaka, muzyka Mieczymier21 Grzegorczyk.
1lalil", „Pola.niJ'u" i „Fonice". (s')
sława Mazurka, a l!łow~r marionetek wyrzeŻlbił noman Kahlan.

Dzisieiszv dviur

Naltomiast 3 i 4 III. o Rodz. 17,
a 5. III. o eodz. 15.30, obejTzymy
trzy fi.J.my z1na:nego włook.iel!o reżysera Mauro Bolol!'ni.niego, twórcy
m. i•n. „Buibu z Morut!paTII!asse". Zo
baczymy kOlle.illlo:
„Gorącą noc",
„Dziedz:iictiwo Ferramonticl!"
oraz
„Po alI!Jtyicz:nych schodach" i „Agosti.no". Wszystkie wwn~enione do·
tąd PToiekoie odibY'Wać się bllPą w
sali 409 ŁDK. (Wsteo wolny).

Sprawcy rozboju
aresztowan1•
1

~

Onegdaj
odbyło się walne
~ zgromadzenie Łódzkiego Towa~ rzystwa Naukowego, na którym
~ m. in. doll:onano wyboru
no~ wych
władz.
Prezesem ŁTN
~ został ponownie prof. dr hab.
~ Berna.rd Zabłocki, członek rze-

~-'-c_z_y_w_i_s_ty_P_A_N_.- - - - - - - -

Medale

„za

długoletnie

pożycie małżeńskie"

Ostatnio w USC przy ul. Pabianickiej 2 odbyła się uroczystość
dekoracji medalami „Za dłue:olet
nie pożycie małżeńskie" par. zamieszkujących w dzielniey Górna.
Odznaczenia
otrzymali:
Anna.
Feliks Bratkowscy,
Weronika.
i Eugeniusz Brzozowscy, Leokadia
i Roman Dora.bialscy, Franciszka
i
Władysław
Dzięciołowie,
Helena i Eugeniusz Grondzcy, Helena i Józef Kraskowie,
Helena
i Władysław Kowalscy, Stanisława
i
Józef Krysiakowie, l\la.ria.nna
i Konstanty Wi'zcsińscy, Marianna. i Jan Wieczorkowie. W miejscu zamieszkania udekorowano Stanisławę ;. Józefa Żeroniów.

Nowe karty

wstępu

do Klubu Dliennikarza

Wydaje nam się, :łe nadszedl
łuż czas, by z bliska prz11Jrzeć
się pracy tego urzędu i wyciągnąć
wlaśclwe z tr?.go wnioski. Dla dobra zarówno k!tentów, jak t pocz-

ty„.

.R.

W NASZVlV REFLEKTORZE
„Dziennik Popularny•• Piotrk:>.,,.
ska !Ml
'"' 1n3
f.lldł
tel '37·"
I SłJ·lO w codzlnaeb 18-12
Pincie do nas a w pllny•b
sprawaeb telefonnłcle.

WIELKI - nieczynny
POWSZECHNY - godz. 11 „Historie o sosnowym
pieńku",
godz. 19.15 „Lot nad kukuł
czym gniazdem" (od lat 16)
NOWY - godz. 19.15 „Mądremu
biada''

MAŁA

SALA - godz. 20 „Emigranci''
JARACZA - godz. 16 „Placówka"
MAŁA SCENA godz. 20 „Sie
kochamy"
TEATR 7.15 - godz. 19.15 ,,Łai
nia rzymska"
MUZYCZNY - godz.
11
„Lill
chce śpiewać"
ARLEKIN - nieczynny
PINOKIO - godz. 10, 17.30 „Iwan
carski syn, , szare wilczysko
inni''

MUZEA
HISTORII RUCHU
REWOLU•
CYJNEGO (ul. Gdańska nr 13)
godz. 10-18.
ODDZIAŁ RADOGOSZCZ
(ul.
Zgierska 147) godz. 10-18
ARCHEOLOGICZNE
I ETNO·
GRAFICZNE (pl. Wolności 14)
godz. 12-19.
CENTRALNE MUZEUM WŁO•
KIENNICTW A (Ul. Piotrkowska
202) godz. 10-17.
BIOLOGII
EWOLUCYJNEJ UŁ
(park Sienkiewicza) godz. 10-18
HISTORII
MIASTA ŁODZI (ul.
Ogrodowa 15) godz. 10-18.
SZTUKI (Wii;ckowskiego 39)
godz. 12-19.
poqltu.E.J WOJSKOWEJ SŁUŻ·
BY . ZDROWIA (Żeligowskiego 7)
godz. 15-18.

•
ŁODZKI

•

•

PARK KULTURY I
WYPOCZYNKU (na Zdrowiu)
0GR0D BOTANICZNY
nieczynny
zoo - czynne godz. &-15 (kasa do 14).
PALMIARNIA - nieczynna.
KĄPIELISKO .~ALA" (al. Unii
4) nieczynne.
KINA

Działali z zaskoczenia. Opracowali
niezawodny - jak im s;ę wydawało
- sposób polegający na zarzuceniu
szalika na szyję i wciągnięciu
do
bramy upatrzonego przedtem przechodnia. I t11 metodą dOlkonaU
Jl
stycznia br.
rozbOju,
kiedy to
wciągnęli do bramy w posesji przy
ul. Armii Czerwonej 100, nie znanego
Jim mężczyznę. Został on pobity
1
Na.tomiast „Iluzjon"
proponuje obrabowany m. in. z obrączki, zefilmy z lnitrid Bergman. W d!Iliach garka, okularów i gotóWlki na ogólne
6-9. III. zobaczvmy w k.i.1nie ŁDK sumę 7.810 zł.
-:-- „St.rach". „Helene i męiiczyzn'',
w wYniku energkznej działailności
funkcjonariuszy z KD MO
Lód2:·
„Ca'.sablance" ł •.Urzeczoną".
Widzew sprawców rozboju szybko za(~g)
Od dnia 1 marca br. wydawane
trzymano i decyzją prokura.tora Z'OStali oni aresztowani. Są nimi:
23- będą nowe karty wstępu do KluJetni Ryszard O. (zam. w Łodzi, ul. bu Dziennikarza w sekretariacie
sób odzywania się owej pani, daArmi!i Cz&wonej 145), 39-letni Ma<ian Łódzkiego Oddziału SDP (ul. Piotrleko odbiegający
od przyjętych
o„ uprzednio karany, (zam. ul. Le· kowska 96, III p„ pokój 308)
powszechnie form.
Wszystko to
wantyńska 5) oraz talkte już kanny
t1'walo dosyć dlugo. Na domiar
32-Jetni Józef P. (zam. ul. Prądzyń w godz. 14-16.
zlego, ktoś w ostatniej chwili naDotychczasowe karty wstępu traskiego 34). Część łupów odzyskano.
dawa! tam kilka paczek.
Przed
cą ważność z dniem 31 marca br.
Dochodzenie w toku.
(.1. kr J

okienkiem nr 3 utworzy1.a się
dluga
kolejka
oczekujących,
glównie na wydanie listów poleconych. Kiedy jednak, po przyjęciu owych paczek, urzędnt~ka,
nie bacząc na czekające osoby,
zabrala się do lakowania przesylek, padla
ze
strriny klientów
propozycja, by panie urzędujące
przy sąsiednich o/denkach pomogły koleżance. Skutek b!!l Jednak
taki, że paczki zostaly najpterw
:zalakowane,
a
ludzie
stojący
w kolejce mieli znakomity przyklad tego, jak bezkarnie marnotrawi się ich czas".
B. llf.

DYŻURY

TEATRY

„

Wiosna w

le Komitetu Osiedlowego „Ka.rolew" na Pole.siu. Komitet Obwodowy nr 23 Łódź Sródmieście,
Komitet Osiedlowy llll' 4 Zairzew·
Widzew, Komitet Obwodowy
nr
5 w Pa.bianicaeh, Komitet Obwodowy nr 12 w Zgien:u, Komitet
ObwodowY nr 1 w Głownie, Komitet Osiedlowv nr 3 w Konstaintynowie. Komitet ObwodowY
nr
1 w Ozorkowie i Komitet Osiedlowy nr 3 w Aleksandrowie.
W czasie wczoraiszei uroczy&tości
komi•tety osiedlowe Karolew. Zarzew i WielkoPOlska
otrzymały
zbiorowe ..Odznaki uczes.tn.illl:a pracy SPOłe.c:rmei" . na.iomiast 14 cizia·
łaczy
samorzadów
mieszkańców
j udel'»:Growa•no Odz.naka Pirzodowni·
ka Pracy SoołecZ:Ile:i.
(1. kT.l

POPULARNE „Mój brat ma
fajnego brata" czeski od lat 12,
godz. 1e, „stara strzelba" fr.
od lat 18, godz. 17.45.
ENERGETYK - nieczynne.
HALKA - seans zamknięty
godz. 15, „Ucieczka gangstera"
USA od 11 lat, godz. 17, 19,15.
PIONIER
„Szal" ang, ed lat
18, godz. 15, 17.15, 111.30.
REKORD „Komandosi" włos.
od 18 lat, godz. 15, 17.15, 19.30.
9WlT - „Uclecz·ka przez pustynię" fr. od lat 15, godz. 15.U
Libera moja miłość" wł. od
od lat 15, godz. 17.30, 19.30.
SOJUSZ - nieczynne
TATRY - „Na tropie Sokoła"
NRD b/o godz. 12.15, 17 „W
upalną noc"
USA od 12 lat,
WAŻNE TELEFONY
godz. 10, 14.30. DKJ". - godz.
19.45 - seans zamknięty.
Centrala Informacyjna PKO 731·8!
Informacja telefoniczna
03
Straż Pożarna
08, 661·11, 195·55
DY:tURY APTElt
Pogotowie Ratunkowe
Ol
Pogotowie MO
07
Obrońców Stalingradu 11, Ni·
Komenda Miejska MO
ciarniana U, Główna lł,
Dllb·
centrala
&71-ZI, 292•2? rawskiego 89, Lutomierska 146
398·10
Informacja o usługach
Stale dyiury aptek:
Informacja kolejowa 6$5-55, 284-&9
Apteka nr 47-085 Aleksandrbw.
Informacja PKS:
295·96 ul. Koścluszkl 9
Dworzec Centralny
747·20
Dworzec Północny
Apteka !ll 47-087 Konstanty;now.
835-46 ul Sadowa 10
Pogotowie wodociągowe
395·83
Pogotowie itazowe
·Apteka nr 47-098 Głowno, ul.
Pogotowie energetycim•
Łowicka 33
33ł-31
Rejonu Północ
Informacji
o dyżurach aptek:
334·28
Re.Jonu Południe
w Pabia!llcacn udziela Apteka
dla odbiorców prze·
245·72 nr 47-085, Armil czerwonej 7
mysłowych
609·32
w zi;lerzu udziela Apteka nr
220·89
oświetlenia ulic
253·U 47-080 Dąbrowskiego 10
Pogotowie ciepłownicze
w Ozorkowie udziela Apteka
Pogotowie drogowe
409·S2 nr 47-092, Dz1er:!.yńS>klego 2
,,Polmozbyt"

W kilku zdaniach
A II Wtorek Krajoznawczy, d~ś o godz. 17 w loka1u ZW Pl'T·K przy
ul. Piotrkowskdej 102a (prawa oficyna, parter). Prezes Łódzkiego Kola
Przewodników, mg Ryszaird BonisłaW1Ski, mówić będzie o Łodz.l. XIXwiecznej.
A Oddział Ł6dzki Polskiego Towarzystwa
Higieny Psychicznej zawiadamia, że dziś o godz. 11--18.30 w sali Akademlii Medycznej przy m.
Na<utowreza 100, odlbędzie się zebranie naukowe. Referat na temat „Rola Szkoły Rodzenia w ksrtałtowaniu postaw rod.zlcieleklch w asipekcie
psycha&połeeznym", wygłosi doc. de med. WŁODZIMIEM FlJALKOWSKI.
.& „Zdrowie zalety od ciebie, ezylł co io jest prołilaktyka" - to temat pre.l ekcji, k~órll wygłosi dziś o godli:. 18.30 dr. med. K. Buczyliko w
SDK „Lutnia" (ul. Łanowa 14).
.& „Generał Karol 9wierczewsk'1" }>l'elekcja, &tórą wygłol>i d.zlś
o godz. 18.30 w SDK
„Lutnia" (ul. Łanowa 14) mgr RyszMd Kaźmierczak. Po prelekcji film dokumentalny o K. Swierczewsklm.
A Klub MPiK (ul. Naruto'Wlicza 8/10) zaprasza na koncert literackomuzyczny pt. „Harenda - tnJOja miłość". wg scenariusza Barbary Wachowicz. W koncerc;le udział biorą: Anna Ciepielewska, Stanisław Niwiński, Jacek Weiss i Janusz Kuchar:>ki. Impreza odbędzie się w lokalu
klubu, d2ilś o godz. 18 oraz o godz. 20, w f.llil KMP.l.K (Ul. Rodzeństwa
Fibaków Ll).
A PBP „Orbis" lnformu)e, te lll prz~zyn niezależnych występ Centralnego Zespołu Artystycznego Woj.ska Połskiego, e marca 1978 r„ został
odwołany. Zakupione bilety na w/w termin wymienia
na dzień 4 lub
I ,mail'ca 1&'18 r„ e'MmtUll'lnie dokonuje zwrotu gotówki PBP „Orbll;"
liPf., W1liłnośc1 8),

BAŁTYK

-

„Kobra" jap. od lat
18, godz. to. 12.15, 15, 17.15, 19.30;

IW ANOWO - „Kobra" jap.
od
18 lat, godz. 10,
17.15,
19.30;
„Wyspa skarbów" włos.-fr. od
12 lat, godz. 12.15, 15.
POLONIA „Niewinne" włos.
od lat 18, godz. 9.30, 12, 14.30, 17.
19.30
PRZEDWIOSNIE „wszyscy I
nikt" poi. od lat 12, &odz. 10,
12.15, 15, 17.15, 19.30
WŁOKNIARZ twór z głębin"

„Ebirah - po·
jap. od lat 12,
godz. 16, 18, 20. Seanse zamknię
te - godz. 10, 12.
WOLNOSC - „Nickelodeon" ang.
od 12 lat. godz. 14.30, 17, 19.30,
seanse zamknięte - godz. 10,
12.15.
WISŁA „Akcja pod Arsenałem" poi. od lat 12, godz. 10,
12, 14, 16, 18, 20.
ZACHĘTA „Rok święty" fr.
od 15 lat, godz. 10, 12.15, 14.30,
17, 19,15.
ŁDK Studium rustor!i Filmu
Brytyjski renesans
filmowy,
godz. 15.15. 17.30, 20.
STUDIO
Budapeszteńskie
opowieści" węg. od 15 lat, godz.
16, 18, 20.
STYLOWY „Horoskop" jug.
od 18 lat, godz. 15.30,
17.30;
Studencki Klub Filmowy „Anna i wilki" hiszp. od 18 lat,
godz. 19.30.
GDYNIA - „Przygody
małpki
Nuki" radz. b/o godz. 12, 13.30,
„Pięć łatwych
utworów" USA
od lat 15, godz. 10, 15, 17, 19:
DKM „Granica" poi. od lat
15, godz. 16, 18, 20.
MŁODA GWARDIA „Bitwa o
Kaukaz" pol. b/o godz.
12.30;
„Maratończyk" USA od 18 lat,
godz. 10, 14, 16.45, 19.15.
MUZA - „Akcja pod
Arsenałem" poi. od 12 lat, godz. 15.30,
17.30, 19.30.
1 MAJA - „Błękitny ptak" am.radz. b/o, godz. 15, „Twarzą w
twarz" szwedz. od 18 lat, godz.
17 19.30.
POKOJ - „No i co doktorku"
USA blo godz. 15.15,
„Omen"
ang. od 18 lat godz. 17.15, 19.30.
ROMA „Ka2dy ma
swoje
piekło" fr. od t8 lat, godz.
10, 12.15, 14.30, 17. 19.30
STOKI .- „Zołn · erze wolności"
I 1 II cz. radz.-pol. od 12 lat,
godz. 15.30, „Rozmowa" USA od
15 lat godz. 19.
OKA - „szkarłatny pirat"
od
lat 15, USA, godz. 10, 12, 14,
18, 18, 20.
POLESIE - „Tajemniczy upiór"
węg. od lat 18, godz-. 17, „Mistrz
rewolweru" USA od lat 15 godz.
19.

I

' SZPITALI

Szpital im. Kopernika - dzielnica Górna Poradnie K, ul. Odrzańska
Cieszlrnwskiego. Rzgowska 0 Przybys7,e wskiego oraz gt·
nek ologia ·
L dzielnicy
Polesie
P<>radnia K, przy ul. Fornalskiej
lnstylut Poł.-Gin. AM (u~. Curie-Sklodowsl.tiej
15)
dzielnica
Górna Poradnie K . ul. Felińskie
go, Zapolskiej, dzielnica srodmieście Por adn!a K. ul. 10 Lu·
tego,
gm. Rzgów t Ksawerow
oraz ginekologia z d~ielnicy Po·
lesie Poradnia K, przy ul. Olim·
pijsk!eJ
Instytut
Poł.•Gin.
AM (ul.
Sterlinga 13) - dzielnica Sród·
mieście Poradnie K. ul Kopcitl·
skiego, Prócti,nika. ~m BrOjce
oraz ginekologia z dZielnlcy Polesie, Poradnia K. ul. 1 Maja
Szpital im . H • .Jordana - połoznictwo dzielnica Widzew I
Polesie
Szpital Im. H. Wolt - ginekologia - dzielnica Bałuty oraz
ginekologia z dzielnicy Polesie,
Poradnia K. ul. Gdańska i Ka·
sprzaka
Szpital im. Skłodowskiej-Curie
w Zgierzu - poło:!.nictwo mlas.to
i gmina Zgierz, Aleksandrow.
Ozorków, gm. Konstantynów, gm.
Parzęczew, Andiespol
Nowosolna
Szpital im. Marchlewskiego w
Zgienu - ginekologia - miasto
l gm. Zgierz, Aleksandrów, Ozorków, Głowno Stryków, m. Konstantynów. -:m
Pani!czew, Andrespol, Nowosolna oru Łódt dzielnica Polęs!e,
Poradnia K.
ul Srebrzytiska l dzielnica Widzew.
Szpital lm. Biernackiego w Pa·
bianicach - miasto 1 a;mLna Pabianice
Szpital w Głownie - położnl·
ctwo miasto 1 gmina Głowno i
Stryków
Chirurgia ogólna - Bałuty Szpital im. Biegańskiego CKn!azlewicza
l/S)
codziennie
<Ila
przychodni rejonowych nr 4, 6,
7, 8, 9, 10. Szpital Im. Barllcklego (Kopcińskiego 22) codzlennle
dla przychodni nr 7. Szpital Im.
Skłodowskiej-Curie
(Zgierz,
Pa·
rzęczewska
35) ' dla
przychodni
rejonowych nr l, 2, 3, 3. Szpital
lm. Marchlewskiego (Zgierz, Dubois 17) codziennie dla m. 1 gm.
Zgierz, Ozorków, Aleksandrow,
Parzęczew
Górna - Szpital tm.
Brudzińskiego
(Kos. Gdyńskich
61). Polesie - szpital im. Pirogowa (Wólczańska 195). Sródmieś
cie - Szpital im. Pasteura (Wigu.
ry 19). Widzew - Szpital im. So·
nenberga (Pieniny 30)
ChLrurg!a urazowa - Szpital tm.
Kopernika (Pabianicka &2)
Neurochirurgia
Szpital !.m.
Barlickiego (Kopcińskiego 22)
LaryngologLa
Szpital
Im.
Pirogowa (Wólczańska 1~)
Okulistyka - Szpital im. Barlickiego (Kopcińskiego 22)
Chirurgia i laryngologia dziecięca Szpital Im.
Korczaka
(Armil Czerwonej 15).
'
Chirurgia
szczękowo-twarzowa
- Szpital im. Barlickiego (KOD·
cińskiego 22)

Toksykologia - Instytut
!!ycyny Pucy (Teresy 8)
Wenerologia - Poradnia
matologiczna (ul. Zakątna

Mł'

Der-

łł)

NOCNA POMOC LEKARSKA
Nocna pomoc lekarska StacJI
Pogotowia Ratunkowego przy u1.
Sienkiewicza 137. tel. &66·8'
Ogólnołódzk!
Punkt Informacy}ny dotycz11cy pracy placówek
służby
zdr<>wia tel. ft15-19
czynny całą dobę we wszystkie
dni tygodnia,
również
w nie·
dziele 1 święta
AMBULATORIUM
DORAZNEJ POMOCY
CHIRURGICZNEJ DLA DZIECI
Gabinet
chlrurgtczny czynny
całą dobę, Łódź, Armil Czerwo·
nej 15, tel. 341-30 wewn. 'IO.
457-llO do 114, wewn. 70
POMOC

NOCNA

PIELĘGNIARSKA

Bałuty Szpital tm. H. Wolt.
zgłoszenia na zabieg-i
w domu
chorego, tel. 777-77

Górna - Szpital im. Jonschera,
Szpital im. Wł
Brud7.ińskiego,
zgłoszenia
na zabiegi w domu
cho.rego, t.eL 627-93
Polesie - Szpital Im. M. Pirogowa. Szpital im. Madurowicza,
na zabiegi w domu
chorego, tel. 278-52
zgłoszenia

9r6dmteście Szpital Im. L.
Pasteura, zglo.~zenia na zabieg! w
domu chorego, tel. 864-tl.

Widzew - Szpital Im. E. sonenberga, zgłoszenia na zabiegi
w domu chorego tel. 864-11
TELEFON ZAUFANIA - 337-37
czynny w dni powszednie od
15-7, w niedziele i liwięta ca111
dobę.
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Obejrzy·

WILLĘ

dniu

~

z OgTodem, „Fiata

1500"
(11171),
„VW
1300"
(19'70) - &przedam. Ksawerów,
Zlelone
37,
tel.
53-71-CO
3640 g

1
od.

~

~
§

działkę bu
m Beskid (4
km od ct'ntrum żywca) sprzedam,
zamienię
na
„Fiata 132". Oferty ._ wa
runkami
,3405"
Prasa,
Piotrkowska 96

ZAKŁADY WYROBOW

OBICIOWYCH

3000

sobota -

z

ra

za 1 a

PRZED :Z DZIA

SPRZEDAM

CH

WYSYŁKOWO

~~~he~~~~?~r.e,~~~dn{c~~~

UCZ SIE ZAWODU
ŁóDZKA

KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY FSZMP
w ŁODZI, ul. PIOTRKOWSKA 69
wspólnie z
ZAKŁADAMI PRODUKCJI KOŁDER
„FAKOPA"
w ŁODZI, ul. KOPERNIKA 36

przyjmie do przyuczenia
w zawodach:
SZWACZA w produkcji kołder i parasoli,
ŚLUSARZA narzędziowego,
SKŁADACZA stelaiy do parasoli.
16-17 lat winni

!

zgłaszać się do Zakładów Produkcji Kołder „Fa-

i:

kopa",

-

:

Łódź,

ul. Kopernika 36, tel. 370··82,
219-11, 209-10 w. 22. Po zakończeniu hufca gwarantujemy pracę w naszym przedsiębiorstwie.
492-k
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szczegółowych

informacji udziela o warun.
DZIAŁ KADR MPK w ŁODZI, ul. TRAMWAJOWA 11, p . 6
w godzinach 7.15 - 15 (wtorki 9 - 17, w soboty 7.15 - 13),

~

§

~

TELEFON 816-20, WEW. 178.

~

u w

508-\t

~te

restante .
Uprzedni
adres ?.likwidowanej
filii
RB-21 0 Nowe Czaple
55 p

:
:
:

-

---

Ol'!tlkęKsaweautonową,

<;PRZEDAM

maty<'zną

dam. Tel.
g
RADIO
tereo Chopin"
Hi-FI
~
sprzedam.
Tel. 330-06 godz. 17-20

2xs

-

--------368-8-g

PALMĘ ,.Kentię"
dam Tel. 462-21,

-

po

sprze
lll

t,5 tony siana -

Pabianice,
81

sprzedam.
Karniszewtcka
3585 g

SPRZEDAM olejny portret
kobiety w ramie roztnla1
130x70 cm. Tel 356-48. po
3683
l7
g
KOMPLETNE
do produkcji

urządzenie
naboi
do

przy WSpÓłudziale
ZAKŁADÓW APARATURY ELEKTRYCZNEJ

S
S

§,„
S

S

I
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lODZKICH ZAKŁADÓW RAl}10WVCH fONICA.
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·O Ig an1z u Je
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do gotowania karmelu

~

~

wdn·1ach 1-3marca1978 r.

~
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s
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Z A· K U P I
BĄDŹ

ZLECI DO WYKONANIA
jednostkom państwowym,
spółdzielczym,

lub osobom prywatnym
CUKIERNICZA SPÓŁDZIELNIA
INWALIDÓW
„R U S A Ł K A"

-

w ŁODZI,

~
§

~

§

§
§

~

§

~

§
§

~

s

Z

okładach

ZAPRASZAMY

I ŻYCZYMY UDANYCH ZAKUPÓW.
I

DZIENNIK POPULARNY

nr

48 (8929)

Wydziału

Aparatury Elektrycznej w Łodzi,
ul. Lodowa 88

„BOMiS" z terenu całego kraju.

Giełda czynna będzie w godz. 9 -

15.

Dojazd z Dworca Łódź - Fabryczna z pl. Dąbrowskiego przy Teotrze Wielkim - autobusem
nr 72 z przesiadką na autobus nr 77.
Dojazd z Dworca Łódź - Kaliska tramwajem
nr 20 z przesiadką na autobus nr 77.
~

ODWIEDZENIE SKLEPÓW BRANŻY
DZIEWIARSKIEJ
r

do ·onujqc za upów towarów

yi j 500

K IENT OTRZYMUJE UPOMINEK vJ OSTACI
R
P
ZAPRASZAMY

ka".

koś.

§
~

~g

~
~

S
sSS

§

~

Lekarskiego Wojskowej

Z rozprawami doktorskimi i opiniami recenzentów można zapoznać się w Głównej
Bibliotece
Wojskowo-Lekarskiej w Łodzi, ul.
Zeligowskieg.J 7/9.
Wstęp na '!'ozpraW]' wo1n;r.

~
S
S
S
S

no której oferowane będą materiały ze wszystkich
gałęzi przemysłu z wyiątkiem metali kolorowych
oraz maszyn do obróbki metali.
W giełdzie równ1ez udział biorą Oddziały

MATERIAŁOWO-MASZYNOWĄ

Akademii l\1.edycznej podają do wiadomości, ie we
1vtorek. do•ia 14 marca 1978 roku w sa.lac.b posiedzeń W AM Łódź, plac 9 Maja 1, odbędzie si4'
publiczna obrona pra<! doktorskich:
GODZINĄ 12 lek. BOHDANA ZIENTARSKIEGO ot.: .„Zmienność żył wątrobowych u człowie.
PROMOTOR: prof. zw. dr med. Wiesław Łasiński
GODZINA 12 lek. JERZEGO NAKIELJ pt.: „Baiania nad przydatnością zmodyfikowanego
te&tu
Unterbergera w określa.niu sprawnOŚci
zmysłu
t•ównowag•i ".
PROMOTOR; doc. dT hab n. med. Bożydar Latkowski.
.
GODZINA 13, lek. MffiOSŁAWA BINA pi.: „Analiza samouszkod:>.~ń cewki
i pęcherza m-oc11owego
w zakładach ka•r nych".
" ROMOTOR: doc. dr h!i!b. n. med. Eugeniusz Mię

S
S
~
S
ts

~

OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ
Dziekan i Rada

§S
§
§

OGOLNOPOLSKĄ GIEŁDĘ

MECHANIKA
W GODZ. OD 8 DO 15,
TEL. 306-35.

W ŁODZI
INFORMUJE PT KLIENTÓW,
ie asortyment towarów prowadzony w sklepie
przy ul. 22 lipca 30 w Łodzi

§

§

DZIAŁ GŁÓWNEGO

•

~

S

•

udziela

do lokalu przy

~

~

Szczegółowych informacji

y

~

§

§

EMA ELESTER

~
~

dam. Ciesielska 24-2 godz. SPRZEDAM niemiecki te8-17.30
3834 ~ lewizor kolorowy t kompiet
salonowy
mebli
f,OŻECZKO dziecięce me chippendale. Tuwtma
20
talowe z siatka sprzedam. m. 1l godz. 15-17
rei. ss~1-..,,30_ _ _ _
36.,.70-I;(--~--rww..,,.,..,,_420~1 ~

I

A G A,

CENTRALA OBROTU MASZYNAMI
I SUROWCAMI „BOMiS" ODDZIAŁ W ŁODZI

S
S
~

;;~~;n;:;::i:no:~~!: ~~i~s;;~~~\V sprz~~~~ ~

ul. Rewolucji 1905 r. nr 46.

ODDZIAŁ

~

§

ZAOPATRZENIOWCY! ~§

3623

497 08
-

czne gatunki. Wc?.esne zamówienie
ro~lln zapewn•
otrzymanie !eł> - spńźnlo·
ne odpadną.
Napisz 1uż!
~fo1 katalo!\ objęto~ri ksią·
l kl wysyłam
za
pobraniem. Koszty własne. Bog -

ŁODZ,

~

Zgłoszenia

przyjmuje i
kach pracy i płacy

;;~;;~:;.~
...
'.:'~
~
sprzedaję
§

0
. atunkow
rzaCI·
«ich ozdobnyc·h krzewow ,
drzewek, pną<'zy, iglaki.iw ,
bylin.
Również ozdobnaO\VOcowe unikalne zagrani·

Dziewczęta i chłopcy w wieku

niekaralność.

§
S
S
§§

dziesiątki

i:

~

I

MIESIĄC

'ą-.r.r.r.r.r.r/.r.F///.F.F/.F.F/.F.F"{L:T.F..r.r.r.r.r.r/.F///.FI.r.r.r.r.r.r.F.r.r.F.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r''''.r.r..r.r.r.r.r.r.r.r.F.F.F.r.r.r.r.r.r.r.r/;
ODDAM w dzierżawę plac
6000 m kw. ogr odzony
t TOKARKĘ do drew.na
częściowo zadrzewiony, na
dający się na hodowlę, In- kupię. Oferty .3693" Prasa,
ne cele - Pabianice, Zy- ~~oo
miersklego 42
3673 g NOWY kalkulator Te11:assInstruments Tl-30 - sprze

o

•

~

§

3692 g

życzymy udanych zakupów.

•

§

DOM, plac 15-00 m z prawem budowy w Łodzi sprzedam. Tel 444-43

ODO

e

~

§

budowlaną w sokolnikach. Wiadomość: ul.
Sokolnickiego n

o

e
e
e

~

§

ogrodzoną

~
~
~

'

dla osób nie posiadających kwalifikacji zawodowych.
WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:
wykształcenie podstawowe,
• wiek od 20 do 40 lat,
uregulowany stosunek do służby wojskowej (mężczyźni),
• dobry stan zdrowia,

~

działkę

oraz

---:
--~
-

~

§

SPRZEDAM domek murowany 1 budynek gospodar
czy z działką zlemi - blisko t.odzi. Of<"rty „3502"
Prasa, Piotrkowska oo

YCH, ZASŁO

OBICIO

3484 g

SPRZEDAM domek
włamosciowy murowany, l plę
tro, z wygoda.ni
dział·
kę. położony blisko Lodzi.
W rozli<'zeniu
M-4 spo!dzielcze w Łodzi.
Oferty
„3501" Prasa ,
Piott·kowska OO

nz

ROW

48

t.óDZ - dom jednorodzin
ny sprzedam. W rozUczeniu M-2 lub
M-3.
Tel.
53-48-64, po 17
3493 g

do zwiedzenia swoich sal
wystawowych, w których

O ICIO

~

niedziela od 14.

Czechosłowacka

~

-

łl li1
/1~
.
D }
/ jf·
hl,I:f/1'I/i, ~ /I,

•

K URS Y
motorniczych

~

sprz~riam. O glądać:

,/

(od 1 każdego miesiąca)

§~
§

OOMJ;:K murowany (50 m
kw.) z ogródkiem (500 m
kw.) -

CO

~

'::::::::::::::~

organ1zu1e

§

ATRAKCY.JN Ą

dowlaną

•

~

budowlan", saa,
, -domki letniskowe <oerodzenie siatka) - teren rekreacyjny Moszczenica
U k. Zgierza - sprzedam
Zgierz tel. 16-42-70. oglą
dać niedziela 10-15
3411 g

PRZEDSIĘBIORSTWO

KOMUNIKACVJNE W tODZI

§

DZtALKĘ

marca br

MIEJSKIE

ul.
41~

„

a

wicz

, 22, Piotrkowska 2 ,

Próchnika 5, Domów Handlowych „TEOFIL",

ARAD A", , I N E ",
O'

„JUVENl'US"

„DO-

Pabianicach oraz skł pu przy

17

ty znla

Zgi
312-'lt

~

§

~

§

§~
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LISTY

PRZYDZIAŁU MIESZKA~

NA ROK 1978
Wojewódzłca Spółdzielnia Mieszkaniowa w lodzi
Informuje,
łe Ksty przydziału mieszkań na rok 1978
podane będq do publicznej wiadomości
W DNIACH OD 28 LUTEGO
DO DNIA 13 MARCA 1978 ROKU
w godz. od 10 do 18 w lokalach spółdzielni:
RSM „LOKATOR" RSM „BAWELNA" -

~

si

l.ódź,

Lód.i,

ul. Lagiewnicka 118,
ul. Przybyszewskie·

~m
RSM ,,POLESIE" - Lódź, ul. Fornalskiej 51
RMSM „OSIEDLE MLODYCH''
- Lódź, ul. Bratysławska 6a
l..ÓDZKA SPół..DZIELNIA MIESZKANIOWA
- Lódź, ul. Jaracza 77/79
SM „OGNIWO" - Lódź, ul. Lelewela 3/7
ALEKSANDROWSKA SPóLDZIELNIA
MIESZKANIOWA - Aleksandrów,
ul. Konopnickiej 15
KONSTANTYNOWSKA SPól.DZIELNIA
MIESZKANIOWA, Konstantynów, ul. ł..6cbka 23
PABIANICKA SPOt.DZIELNIA MIESZKANIOWA
Pabianice, ul. Curie·Skłodowskiej 19
ZGIERSKA SPóLDZIELNIA MIESZKANIOWA
Zgierz, ul. Dąbrowskiego 10
- dla miasta Głowna - Głowno,
pawifon administracyjno-ha.ndlowy,
Osiedle Sikorskiego.
Wszystkie wymienione spółdzielnie miesikaniowe
przyjmują odwołania, zastrzeżenia i uwagi odnośnie
ustaleń 'Zawartych w listach przydziału mieszkań
DO DNIA 13 MARCA BR.
529-k
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Wymienione ubrania sq do nabycia w domach
handlowych:

FUNDUSZU
ŁZWM

i
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MAŁ:ł:ERSTWO

pim:ukuje
oddzielnego mieszkania lub
pokoju. Oferty „3!178" Prasa, PlotTkowska !IS

POSZUKUJ!ę S pokoi ume
blowanych w blokach na
rok, dwa,
Oferty „31128"
MASZY~ do wyrobu siat Pra11a. Piotrkowska M
kl ogrodzeniowej ICUpię. Oferty „3573"
~asa,
MŁODE mał:l:eństwo
bezPiotrkowska 96
dzietne - poszukuje
samodzielnego pokoju
Jiub
RADIO
Kleopatra Hi-Fi mieszkania na dwa tata.
(gwarancja),
mag11etofon Tel ł26-7e godz. 17-20
3681 g
ZK-140T sprzedam. Oferty „35112" Prasa., Piotr- - - - - - - - - - kowSka 9G
STARSZE małteJ\stwo renciści J>06ZUkUje pok<>jU
w dzielnicy Bałuty. Tel.
PIA.NINO
„Legnica"
T73-0'I l>O lS
sprzedam.
AlekllandrOW,
Konopnickiej 10 m. 11
~9 g POKOJ w blokach wynaJ- - - - - - - - - - mę dwóm ~obOm.
Tel.
3&ł8 g
APARAT „Zenlt-E"
ty- 52-91...39
randol !ugosłow1ań.sk1
- MAILE mieszkanie własno
retro, nowe - sprzedam. śclowe _
kupię. Oferty
Tel. 245-95, po 17
„404BS"
Prasa,
KnkOw,
- - - - - - - - 3 M 3 - - g Wiślna I
636 k

M-S l M-:Z - zamienię na
trzypokojoMI - bloki. oferty „4059" Prasa, Piotrkowska 96

DO wynajęcia 3-pokojowe,
komfortowe. umeblowane.
Tel. 705·9ó
31158 g
PRZYJMI

Prasa,

--------------

FUNDUSZU

NAG ROD
KOMBINAT
BUDOWLANO-REMONTOWV
HANDLU I USŁUG „B U D R E M"
w lodzi, ul. Piotrkowska 67 ..

ZAWIADAMIA~

ŻE DNIA 3 MARCA 1978 ROKU
wypłaca nagrody z zakładowego funduszu nagród

za rok 1977.
Reklamacje przyjmowane będą w dziale spraw
osobowych i szkolenia w TERMINIE DO D~A
15 MARCA 1978 R.
.

------- - - - -lub
POSZUKUJJI
pawilqpu

PRACUJĄCA poszukuje po lokalu handlowego.
koju z niekrępującym weJ 704-20, po 16
ściem. Oferty „3443" Prasa,
Plotrltows.ka 96

POKOJ chni do

Tel.
3478 g

„
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ikła

dz a w
d a m i a j q,
e nagro y z za adowego funduszu nagród
aa rok 1977 wypłacane będą OD 3 MARCA
1978 ROKU.
Reklamacje należy składać w terminie 14 DNI
od daty wypłaty.
Po upływie tego terminu roszczenia nie będą
i

uwzględnione.

BYDGOSZCZ - M-4 z te- „ VW" - ltan d<>bry
lefonem - blok.i
kwate- sprzedam. Ogl,dać - n1crunkowe - zamienię
na d:r.iela, Wędkarska la
M-3 w t.odzl (najchętniej
3891 g
z kolejarzem). In!ormacie:
t.ódt, tel. 53-68-77,
Byd- WKŁAD „Syreny" odstą
goszcz tel. łl-25-39
3822 g pię. Odbiór zaraz. Oferty
.,37119" Prasa, Piotrkowska
SAMOTNY poszukuje sa- 96
modzielnego pokoju. Ofer- - - - - - - - - ty .• 3863" Prasa, Pl<>trkow .,CITROEN-BL-11" na częska 96
ści sprzedam. Tel. 461-70
3611~

g

samodzielne·
go nie umeblowanego po- „MERCEDES
110",
„Cl·
koju w śródmieściu - sta troen BL", „Zundapp sare budo'.'rnlctwo.
Płatne
hara", „BMW Sahara" ku
mleGięcznle.
Oferty „3436" nię. Warszawa. ul, GeodePrasa, Piotrkowska 96
tów G m. 12'7, tel. :l2-88-34
5912 k
IWONICZ Zdrój - wyna3
mę
na
sezon wc:r.asowy „VOLJtSWAGENA lZOł" mieszkanie
kulturalnemu części - kupi41. Tel 55-26,
mał:teństwu. Kupię
stare Pabianice
3835 g
motocykle 125 ccm
oraz
boczny wózek do „Panno- „MOSKWICZ 401"
(1968)
nU".
Wiadomość:
38-400 sprzedam. Łódź, Natalin s,
Krosno, skrytka pocztowa od godz. 17
3S49 g
165
34!n g
„FIATA lZ&p" po wypaaMŁODE malieństwo poszu- ku kupię,
tel. 289-20,
kuje mleszkanla.
Oferty wewn. 120 w godz. 8-16
„3463" Prasa.
Piotrkow3428 g
ska 98
SPRZEDAM tanio „Wanza
MAŁŻE~STWO
bezdzietne wę 224" rok 1970,
stan
poszukuje
samodzielnego do·b ry. Browarna 21, Stapokoju. Oferty „35~" Pra cja Ob6ług1 Samochodów.
.._ Piotrko~ eo
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525-.lt
§j
„l'IATA USp 1301"
ltMIS,
nadwoziem 1974 - sprze
dam. Lokat01"ska 17 m. 115

letniska a
na cały sezon
koło
Łodzi.
Oferty „4l!71"
Prasa, Plotrkowska 911
POSZUKUJ~

:i

-----------------

wygodami

~eg

„SYREN1; ttł" l!m 1prze- ANNIE
Wacnowlak: skra- EKSPRESOWE 9zycle &podam. RymanoM<ka 13 m. dziono
leglt.
studencką dnl. Nawrot 91, II p. R04S
3512 g 9401 UŁ
3500 g tycki
363ł g
KUPIJS do .,Wartburga 353" NAPRAWA lodówek. 786-511 „c~YPTON" - diagnoskop
przekładnlę
kierownicy. Inż. Wysoc_kl
2263 .,. angielski wytqywa usterki
11-10-ae
aa g
" s'ilntków
sarnoehodowycn,
reguluje zapłony, gai!:nlkl
„PIATA lZł" do remontu RTV - naprawa I lnstala- zbletność,
wywa!anle
- aprzedam. Puczniew a, cja prywatnie. ł3S-6'1
kół,
remonty samochodOw
gm. Lutomiersk
3438 g
3994 g wykonuje ln:I:. Supady. suwalska 2ł
2279 g
PRZEJMJS wkład JUi „Fla· NAPRAWY
hydraulicznota 126p" I. II kwartał br. gazowe Zawad.7lk1, Kośclu PRAGNIESZ
IZCZl!Śllwego
Tel. 659-ln
3571 g szk! łl
!133 g mał:teństwa? Napisz:
Prywatne Biuro ,,Venus•· KoNADWOZIE „Fiata 125p" REGULACJE zapłonów, czy szalin,
Czarnieckiego 7.
prześlemy
po wypadku
sprzedam. szczenie gaźników. Supady, Błyskawicznie
3S p
Tel. 610--08
3520 Il Su walsk1o1 24
2726 g krajowe adresy

Tel.

BOGDAN Witczak
zgubił
karniszy, uszczel indeks
nr ł9019 wydany
nianie okleJl taśmą meta· przez PL ,
3697 g
Iową (importowaną)
Bor·
kowski,
tel. 53·93-10, po ŁODZKIE Przedsiębiorstwo
godz. 17
1747 g Budownictwa Przemysłowe
go nr 2 w Łodzi unlewa2:LETNISKA blisko
Łodzi nla zagubioną pieczątkę o
poszuikuję. Tel. .ił-l!G
brzmieniu „Kierownik Du
·
35ł2 g :!:ej Budowy mgr ln:I:. Maciej Sarzała"
929 k
POSZUKUJĘ
dostawcow
toreb
damskich
sk:órza· P.H.Ch. „Chemia" w Lonych. galanterii skórzanej, dzi uniewatnia zaglnlon11
rękawiczek. Sklep Galante· pieczątkę
o
brzmtentu:
rla
Skórzana
Wiesław „Przewodnlcz11ca Rady ZaStrzelecki. Poznań. Dzter· kładowej Jadwiga Jaszczużyilsklego 45
4012 g ra"
622 k
MONTAŻ

MATEMATYKA
Klonowa 13-0,
skowskl

930-311 mgr Piu·
3918 g

CHEMIA, ma.tematyka. 789-01. Architekt
ł056 g
CHEMIA, matematyka, fizyka. DośWiadczeni specJa·
llścl. 431-47 Ostrowski
34ł8

&

BIURO

Matrymonialne - INSTALOWANIE anten te61-707
PO· lewizyjnych.
Tel 44ł-'17,
Libelta 29 - kola- Wolniak
2429 g

.,Malieństwo"

MATEMATYKA,
fizyka,
niemieck.l - maturzystom,
studentom - asystenci 257~, Luszta!t
2488 g
NIEMIECKIEGO egzarnmy wstępne. Korepetycje.
tłumaczenia.
3%1-30
Mlnknei'.
2005 g

c:lziewlętnasta)

2285-3616 &

!i,ij.modzieJ.nego
mieszkania .
Oferty „SKODĘ" (1970) - sprze„ 3422"
Prasa,
Piotrkow- dam. Gandhiego I, m, 44,
ska 96
godz. 17-19
3460 g

„

~

(zgłoszenia

kuTel.
3446 g

POSZUKUJĘ

POSZUKUJĘ

NAGROD
DYREKCJA I RADA ZAKŁADOWA
Przedsiębiorstwa Elektryfikacji I TechniczneJ
Obsługi Rolnictwa „ELTOR - tODż",
Konstantynów, ul. Łódzka 27/29

~IATEMATYXĄ, fizyka
egzaminy wstępne. .ru11anoV1<-ska 1/297 - Michalak

używalność
wynajęcia.

676-lł

PODZIAŁ ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU

sublokatorkę

POSZUKUJJS garatu 'W 0WYNA.J'""'" lub kupi„ ga- kolicy Więckowskiego
·"'
żellgowskiego.
Oferty
rat w dcZlelnicy Bałuty-Ju- „3481" Prasa, Pi<>łrkOWBka
Uan6w. Tel. 111-89-71, po l6 96

3682 g

~
~

Oferty ,3568"
PiQotrkowska 96

MŁODA poszukuje
mlesz·
kania " wygodami na po!
roku Oferty „354ł" Prua,
Piotrkowska 9G
WYN A.JMJS pokój
osobie
studiującej. Ofert7 „31571"
Prasa, Piotrkowska M

I
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DO·ZAWODU:

Zgłoszenia przyjmuje sekcja spraw pracowniczych i szkolenia zawodo·
wego w terminie do 15 marca 1978 roku.
485-k

GARA:!': Ql,łstąpię w dzielnicy
Dąbrowa.
Oferty
„3421" Prasa, Piotrkowska

będą uwzględniane.

PRZYUC~ENIA

zdjęcia.

M-• -

w lodzi, uf. Wodna 11/13
ZAWIADAMIAJĄ ZAINTERESOWANYCH,
ie od dnia 3 marca 1978 roku
wypłacane są nagrody z zakładowego funduszu
nagród za rok 1977.
Ewentualne odwołania i roszczenia z tytułu
wypłat należy składać w dziale spraw pracowni·
czych, w terminie 14 DNI od ukazania się niniej·
szego ogł«>szenia. Po tym terminie reklamacje nie

!

2

KALKULATORY:
wielo·
działaniowy l 6-działani<>wy
sprzedam.
Promińskiego ~
29-28, godz. 16-20

CASTROL
GTX
spr:r.ewłasnodclowe Retdam. Tel.. 300-~ po 15
klnia - Południe sprzeł286 g dam. Oferty ,,311$11" Prasa,
Piotrkowska 98

\ fnZl/J!!!!U

-§

FUTRO - lapkl karak;uło·
we tanio sprzedam. Rejta
na e m . 10 g·odz. 16-18
3522 g

96

„JUVENTUS" e „PIONIER"
·oraz w sklepach
przy ul. PIOTRKOWSKIEJ nr nr 15, 40, 53, 48,
49, 78, 81 i 207.

PODZIAŁ ZAKŁADOWEGO

3578 g

2:YWOPILOT a morwy bla
lej - to piękne ogrod-zenie, a liśćmi stUllletrowego
żywopłotu karmione
1edwabniki - po miesiącu zro
bią jedwabiu za 10 tysięcy
zł. Porcja nasion na
100
metrów żywopłotu z In·
strukcją 100 zł. Wysyła za
pobraniem:
Leon Drzel'l,
Hodowla Morwy-Jedwabni·
ków. Ferdyna'!J.dów, 99-208
Pęczniew. Wysiew mąj._owy
w ogródku - po
roKu
sadzimy :l:ywopłot.
3896 g
--------BRYLANT
c:r.ysty - !tuplę. Oferty „41160"
Prasa.
Piotrkowska 96

e „TEOFIL" •

-=-

N!·

po 17

l!p<>łPIEMClON'EK z brYlan- CIECHOCINEK tem o.84 karata sprze!_iam. dzlelcze M-4 zamienię na
podobne
Łódź,
Oferty
Oferty „3451" Prasa, Piot4"„ 3580" Prasa, Piotrkowska
kowska 911

CENY OD 2.200 DO 3.700 ZL

v ·7y-,

301-61,

ZEGAREK
elektroniczny KOMFORTOWE M-3 Plotr20-funkcyjny,
kalkulator ko~ka, zamienię na mruej
60-działaniowy z
gwaran· sze, sprzedam. Warszawa
41311 k
cjami - !!przedam.
Tel. 17-02-73
611.'1-91, po 18
3472 g
MIESZKANIE M-4 2-poko·
1owe z telefonem, w Gdail
ZGRZEWARKI!; 2,5 KW do sku-Ollwle - pilnie sprze!oill PCV sprzedam.
Tel. dam. Oferty z cen' .,16641"
16-30-38. godz. 10-111
Biuro
Ogłoszeil.
80-958
3ł16 g
Gdańsk
989 k

wyborze rozmiarów produkcji
ZPO „BYTOM", „MODUS", „PILICA",
„BIELKON", „ZETA", „ VISTULA"

~

I

38313 g

akwarelę

KURSY

• SLUSARZA, WIERTACZA,
• TOKARZA REWOLWEROWEGO,
• MONTERA APARATÓW ELEKTRYCZNYCH.
Szkolenie prowadzone będzie na warunkach zawodowej rehabilitacji
_ podstawowej.
Po ukończeniu szko}enia spółdzielnia zapewnia pracę w wymienionych
zawodach.
Dla osób, które bezpośrednio po ukończeniu szkolenia podejmą pracę
zapewnia się 14-dniowy bezpłatny wypoczynek w miejscowościach wcza1
sowych w iniesiącit wrześniu 1978 roku.
WARUNKI PRZYJĘCIA: świadectwo szkolne, orzeczenie komisji d.s.
inwalidztwa i zatrudnienia lub zaświadczenie poradni specjalistycznej,

I

---------1I

SPRZEDAM
kitar a. Tel.

ORGANIZUJE DLA lNW ALIDÓW
kobiet) ze schorzeniem kończyn dolnych~ wzroku, ozdrowieA·
ców po gruźlicy, układu krążenia i oddechowego -

TRZVMIESIĘCZNE

BILARD ele<lttryczny, sta· 1
i·y obraz - kunię. ł73-5li
.
3606 r.
„PRAKTICJI; L'' - obiekty
wy „Pentacon" 1,8/50, 2,8/2U
ora% „WSK 175'' „Kobuz"
sprzedam. Tel. 4'19-6fl

-

S

tkanin elano-bawełnianych i wełnianych,
w szerokiej gamie kolorów i wzorów w pełnym

DYREKCJA

11931<

(mężczym

MASZYN1; d'Ziew1arsat11 „9"
sprzedam. Wiączyil Gbrny
211 k/Andrzejowa
----------350&--g
NOWĄ
wannę
sprzedam.
Srebf'ZYilska
Il
m. 2'!,
godz. 17-20
3482 g

§
~

1

NAG ROD
SA_MORZĄD ROBOTNICZY

Atrakcja! Ameodporne, plenne
pomidory
odmian „Lin·
coln", „Pondę_,rosa" „won
derful" ora:r. nie tółkn4ce
wczesne
ogórki
„Green
Prince". Porcja po 20 zł
wysyła
natychmiast
za
pobraniem pocztowym: He·
lena MularC1:yk 35-22-3 Rze·
s:r.ów, Zawadzkiego 11/11

~

MĘSKIE

PODZIAŁ ZAKŁADOWEGO

OKA.Z.JA!

rykańslde,

AKWARIUM 6X80 spr.ze- CUDZOZIEMCOWI komfordam. Łódt, Bednuska 24 towe M-ll - wyna;tm41. Tel.
m. M
341MI g 790~
3881 g

i..,,,._,_,,,,,.,-,,-_,.,-..r.r-'/T.r.r,„:,,r,.r.r_,.r_„Tf//.r.r..r.r..rf.r.r.r.r.r,-_,///.r"".r'-''/'//'.ł':r.r/T/'/"/'~

UBRANIA

SPOlDZIELNIA INWALIDOW APARATURY ELEKTROTECHNICZNEJ
„P O K O J",
ŁOD!, UL. WARECKA NR 1

§

ZATRUDNIJS łlusarza-6pa
wacza elektrycznego - zna
frezowania 10-letnia praktyka. Chełms!ta 7

jQomość

3534
PRZYJMĘ

pracę

rze prywatnym,

chałupnictwo.

.,3983"
ska 9G

Prasa,

g

w sektomoże

być

Oferty Piotrkow-

MATEMATYKA, fizyka korepetycje.
egzaminy student Fijałkowski.
Tel.
460-12
3601 g
KOREPETYCJE z matematyk.i - Trela, uL Rajdowa
11, bi 77, m. 18
3656 g
PRZYJMĘ pracę chałupru·
czą.
Oferty „3640" Prasa,

Piotrkowska 96
POTRZEBNA
f.ryzjerka
damska na stałe. Obywatelska e1
36«50 g
NOWOCZESNY krój damski, dziecięcy
opanujesz
szybko wynala.zklem
Mechlińskich. Nawrot :W
KOBIETA. lat 56 energiczna - przyjmie pracę. Mote być na wyjazd. Oferty
,342S"
Prasa,
Piotrkowska M
ZATRUDN11;
bukieciarkę
na pól eta tu. Oferty „3G6'7"
Prasa, Plowkowska IO

znail,
rzy szczęśliwe małżeństwa.
Informacje 10 zł anacZKa- USŁUGI
hydrauliczne mt pocztowymi
371 k - gaz, c.o. Zbigniew Malinowski. Pi<>trkowska 76,
SAMOTNII Ciekawe oferty III piętro
3890 g
proponuje Biuro Matr)'monialne
„Rodzina" skrytka CIEKAWB oferty
ma·t s'ypocztowe Ili, '71-1'1 Szcze- monlalne. Prowadzi
psycin li
229 li: cholog. „Junona" Busko-Zdrój, skrytka l i
11 LUTEGO zgln11ł bokser834 k
suczka pręgowana, pra'IJY'9
ucho zwisające, lewe sto· 13 LUTEGO zgubiono por.1ące. Informacje klerowac: t!el z wamymi dokumenSeweryn Podczaski, Retkiń taml na nazwlskn Elibleska 93, m. 17. tel. 121
ta Leniec t.6dt,
Zwlrkl
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funduszu nagród za rok 1977
nastąpi w dniu 3 marca 1978 r.
Ewentualne roszczenia z tego tytułu przyjmowane będą przez
dział kadr i szkolenia zawodo·
wego w terminie 14 dni od daty
dokonania wypłaty.
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zwycięstwo

Cenne
W

rozpoczął
się pierW8zy
turniej koszyków.ki męż
czyzn czterech zespołów, które w
bezpośredniej
rywaLlzacji wyłonią
najlepszą drużynę w kraju w
tym
sezonie. Miłą niespodziankę sprawili swym sympatykom koszykarze
ŁKS, którzy na inaugurację turnieju pokonali Wybrzeże Gdańsk 86:83
(48:41). Punkty dla łodzian zdobyli:
Fiedorczuk 22, Grabowski 18, Kowalczyk 15,
Wankiewicz i Olejnik
Ło4zl

ftnalo-wy

po 12
Krajewski T.
Najwięcej
punktów dla Wybrzeża zdobył niezawodny Jurkiewicz 32 i Rosiński 16,
Mecri: nie stał w sumie na najwyż
szym poziomie.
Był za to bardzo
zacięty i obfitował w wiele dramatycznych momentów. Zapewne wpły
nęła na
o stawka rywalizacji, bowiem prze d finałowym turniejem w
Łodzi oba tea\Ily odnios>y tę samą
ilość zwycięstw w lidze. Ta·k jak w
poprzednich pojedynkach ych dru-

Il o

r

koszykarzy

fro

Tylko 1 punkt potrzebny siatkarzom Lechii
do awansu

e w

a tydzl:ei'i sympatycy

siatkarzy tomaszowsk1t>j Lei;hU fetować będą awans swoich ulubieńców do grona pierwszoligowców. Po 7JWYcięstwach nad Sta·
lą w Nysie 3:1 1 3:0, Lechia przoduje w tabeli swojej grupy mając
plęć punktów przewagi nad Narwią
Ostrołęka 1 do awansu potrzeba tomaszowianom uzyskania tylko jednego punktu. Natomiast siatkarze
łódzkiej Resursy po zwycięstwach nad
Górnlkiell,l w Kazimierzu · 3:~ i 3:0,
znajdują się na dTt1gim miejscu, ustępując olsztyń<>kiej War mii 3 pkt.
Anilana wygrała u siebie z tar~o
brzeską Siarką 3:0 1 uległa w rewanżu 1:3 I okupuje zagrożoną spadkiem przedostatnią lokatę w tabe·
li.

'

,

w
A W

rewanżowym

meczu

Polska

państwowym

między

z
WeisswaS6er z NRD 3:1 (2:1, 0:0, 1:1).
prregrała

A. Podczas międzynarodowego turnieju junioc6w w Iranie Polska zre
misowa!a s płerwsz.lł drużyną gospodarzy O:O.

Jadwiga Dębicka, ~.35 Ant<>logla piosenki f1ancusldej . 22.00 Fakty
dnia. 22.08 Gwiazda siedmiu wieczoPROGRAM I
row - Joh.nny Cash.
• 11.0B Cztery por_y roku. 11.25 ~le:;
zapomniane stronice „Granica
PROGRAM IV
- fragm. pow. z. Nałkowskiej. 11:35
cztery pory roku. 11.40 Tu radio kierowców. 12.05 z kraju 1 ze ś wiata.
12.05 Mozaika polskich melodii (L).
12 46 Rolniczy kwadr ans. 13.00 Polska muzyka popularna. 13.25 $plewa
,,Mazowsze". 13.40 Kącik meloman a.
a.oo studio „Gama". H.2~, St udio ~e
lakS. 14.25 studio „Gama . 15.00 wiadomości. l~.05 Korespondenci~, z ~
granicy 15.10 Studio „Gam.a . 16.
Tu Jedynka. 17.30 Radi<>kuner. 18.25
Nie tylko dla kierowców. 18.33 Koncert życzeń. 19.00 Dzienąik wieczorny. 19.15 Kiermasz polskiej piosenki.
19.40 Melodie filmowe. 20.~0 Wia~o
mości 1 informacje dla 1ue rowcow.
20 05 Wieczór w dyskotece . 21.00 Wiad~mości. 21.05 Olimpijski A lei·t Mło
dzieży - Moskwa 80. 21.25 Komunikaty Totalizatora Sportowego. 21.28
Utwory Stanisława Moniuszki. 22.00 Z
kraju 1 ze świata. 22.20 Tu r adio
kierowców. 22.23 Kraków n'.1 .m~zy
cznej antenie. 23.00 Mmął dzien . •3.12
Wiad. sportowe. 23.15 Mistrzowie nastroju.
WTOREK. H LUTEGO

żyn bywało,
wadzała »ię

rola ŁKS znów sprodo umiejętnego wyłącze
nia z gry
najlepszego &najpera
„gdańskich korsarzy" Jurkiewicza.
Gospodarze popełnili 1 w tym meczu wiele
podstawowych błędów,
podobnie rzecz się miała z Ich przeciwnikami, ale w sumie stanowili
oni bardziej wyrównany zespół. Od
początku rywalizacji
trwała bardzo
zacięta walka. Do 8 mi.nuty meczu
utrzymywał slę rerultat
remisowy
18:18. Dopiero w 12 minucie LKS
objllł prowadzenie :lł:26. Stało się to
po umiejętnym przechwyceniu pilki
przez
Grabowskiego i dobre j gr ze
Wankiewicza,
wprowadzonego
za
Krajewskiego, który w tym m om e ncie posiadał już 3 przewin!enia osobiste. '

naDri:l~· ~z~e::d~~~~~ ro~ta°i~;

LKS. Dobrze gra Kowalczyk,
zaś
w!ele
prostych błędów popełnia
Grabowski. Mimo to koszykarze LKS
osiągają zdecydowaną pr zewagę. w
25 m inucie jest już 60:52, w
dwie
Nie mają ju:Ł żadnych szans w a- m inuty później op uszcza parkiet za
lezienia się w gronie pier wszolig o- 5 przewi nień osobistych Krajewski,
wych zespołów siatkarki Ch KS
1 zaś w 30 minucie jest już 70:60 dla
LKS. zespół z Chojen po zwyclę- gospodarzy. W 33 mi.nucie opuszcza
stwie 3:2 nad AZS w Katowicach z kolei plac gry OleJnik, Następuje
uległ w rewanżu 2:3 l znajduje się dramatycllna
końcówka. Wybrzeze
na drugim miejscu w tabeli, za mozolnie odrabia straty. Na 4 miśwldnlcką Polonią, ze stratą ł ?kt., nuty przed końcem Jest już tylko
LKS przegra! dwukrotnie z liderem dwa kosze przewagi dla ŁKS 78:74.
tabeli Warmią w Olsztynie
(l: 3 1 Jednak w tych ostatnich tragmen0:3), pla&ując się dopiero na piątej tach dosko-nałą dyspozycją popisuje
pozycji. Sla~kukl Anllany podzieli- s!ę Kowalczyk, który .zdobywa zwyły się punktami z gdyńS'kirn Startem cięskle kosze. Zawodnik ten zresztą
·
d
o~t tnl ' naletał
do
najlepszych w zespole
(2 :3 i 3:2) i za j ffi'\lJą
na a 1 ~ a e gospodarzy. Nieźle wywiązał się w
miejsce.
roli „anioła stróża" Jurkiewicza środ
Na lodowisku w Zgi«zu rozeg~a- kowy ŁKS - Fiedorczuk. Pozostali
no hokejowe derb:t' o mistrzostwo grali bardz-0 nierówno, nie był rówu , ligi. W obu pojedynkach lepszym nież dobrze
usposobiony w tym
zespołem okazali się hokeiści Włók- dniu Krajewski. Nieźle wypad! Wan
niarza, wygrywając z Bor u tą 8:2 1 kiewicz. Grabowskiemu wysoką no~ę
9:4. Kolejne punkty dają Wlókni·a rzo- obniża zbyt
duża liczba prostych
wl m ie jsce w gronie drugoligowców błędów, jakie popełni! w tym me.(od przyszłego se:ronu będzie tylko czu. W sumie sukces ŁKS zasłużojedna grupa), natomiast nie unikną ny.
degradacji hokeiści BOTuty.
W drugim meczu wieczoru koszykarze
aktualnego mistrza Polski
Los hokeistów Boruty podzieliły Sląska Wrocław
pokonali Reso vie
także koszykarki Widzewa,
które 92 :M (42:39), kontrolując przez cały
przeg.rywając ze Stalą Stalowa Wola czas przebieg wydarzeń na parklew sobotę 58:59 I zwyciężając w nie- cie. Najwięcej punktów dla Sląska
dzielnym rewanm.t 68:60, spadając z uzyskał Chudeusz. 24, zaś dla Resovi!
lI ligi wraz z ootatnim w tabeli Gór- Klee 27. w tym pojedynku ogląda
nlk!em Wieliczka. Awans przypadł liśmy rywalizację dwóch rozgrywają
akademickim zespołom z Warszawy cyci: ResovU - Klee 1 Zająca z
i Lublina. Widmo spadku g.r-0zl rów wyrownanym zespołem wrocławskim.
nleż koszykarzom łódzikiego
Startu
Po pierwszym
dniu turnieju w
(przegrane w Lublinie z AZS 79:83 tabeli prowadzi zespól $'ą<'< a 14 ' "" '
i 66:70). Piotrcovia po pnegranych cięstw, przed ŁKS 13, Wybrzeżem l i
spotkaniach w Krakowie z Koroną i Resovią 11. Dziś o godz. 17.1 5 LKS
69:73 i 73:77, zajmuje tczecie miej- gra z Resovią a o godz. 19 Wybrzesce w tabeli za Legią I Koroną.
że ze Śląskiem.
(szym.)

zgierskich derbach I epszy

Włókniarz
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ŁKS
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b6Iem zawiadamia·
my. że w dniu 25 lutego 1978 ro·
ku zmai-ła w \Vars'Zawie w wieku
lat 80 nasza najdroższa
Matka
i B abcia

z domu SZUMPICH.
DZIECI i WNUKI
Urc•czystości

Naczelnemu

dyrektorowi Cen·

z powodu zgonu naszego wie„
loJetniego pracownika

Włóklienniczych

traU
Suroweów
i Skórzanych

ZDZISŁAWA

BARANIECKIEGO
wyrazy serdecznego
Rc·dzinie składają:

OBROTU SUROWCAMI Wł().
KIENNICZYMI i SKORZANY·
MI

+

S.

oraz do sklepów przy
%hVVVV

I

P.

CORK.A,

MĄŻ

Z

Pogrzeb odbędzie się dnia 28 lu
tego 1978 roku o godz. U z ka·
plicy cmentarza św. Anny - Za ·
rzew. o czym zawiadamia pogrą 
żona w smutiku

głębokim

kondo·

RODZINA

że w dniu 24 lutego 1978 roku
przeżywszy lat 60 nasza najuko·

talem zawiadamiamy.

Po ciężkich c.jflrpieniach zmarła,
ehańsza ŻO·na, Matka i Babcia

+

$.

P.

MARIANNA JABRZVK
• domu BRZUJSZCZAK.
UroC"Zystośc.!

poiµozel>owe od·będą się w dniu 28 lutego br. o go·
dzinle 15 na cmentarzu rzym.-kat. w Tomaszowie Maz,
obro:ędzie za.wiadamiają Krewnych,
pozo~jący w nieutulonym żalu i smutku

O smutnym tym

I Znajomych

MĄŻ,

SYN, SYNOWA, WNUCZEK i
RODZINA

P<rzyjaciól

POZOSTAŁA

i!l„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„mlll:;;!'' ·~

W dniu 25 lutego 1978 TC>ku zmarł, przeżywszy lat 53 nasz ukochany Mąż, Ojciec, Syn, Dziadek i Teść

$.
długoletni

Seaton nieco się odprężył. Zaczynał ro~umieć metodę Venablesa. Używał słowa „oczywiście" ilekroć chciał pokazać. że
wsze~kie możliwe argumenty zostały obalone zanim je przedstawiono. Wydział operacji specjalnych rzeczywiście zawsze im
pomagał. Co do tego miał słuszność. Ludzie ci, kimkolwiek
byli, często dostarczali raporty wvwiadu i służyli radami. które pochodzić mogły jedynie od agentów i członków ruchu oporu w okupowanych krajach. Ruchy okrętów. miejscowe patrole, umocnienia. punkty. orientacyjne. lub ich brak. Trzeba
było mieć żelazne nerwy, żeby zdobyć te informacje. a tym
bardziej, żeby je przekazać dalej. do Londynu. za pomocą maleńkich nadajników. Jeśliby któryś z nich został złapan:v. Gestapo postarałoby się. żeby żył jak na.idłużej wśród najstraszliwszych tortur, bez względu na to, czy wydał jakieś tajemnice.
Seaton nieraz ustanawiał się. co też by sie stało. '(dy by
Niemcy pod!'Jili Wielką Brytanię. Gdyby im się to w przyszło·
ści udało. I dochodził do wniosku. że pow stałaby taka sama
mieszanina zdrajców i bohaterów jak w Norwegii czy Francji.

-M-

+

ZDZISŁAW

wą.

-23 -

HELENA OLEK

i POZOSTAŁA

nieskładanie

P.

z domu WAGENBICHLER.

RODZINA

Prosimy •
lencji,

+

$.

Pogrzeb odbędzie się duia 1 mar.
ca b.r. o godz. 14 z kaplicy cmentarza św. Wincentego na ~łach,
o czym za wiad<ar1Uiają

-To by wedhlg mnie inaczyło, że szwaby zgłupiały
iak
cholera
wm-uszyl ramiQ!lami Va.neck.
- Proszę łaskawie uważać na słowa! - powiedział szybko
Trenoweth.
- A jakie jest pańskie zdanie? - zwrócił si4' Venables do
Allenby'ego. - Sądząc z pańskiego doświadczenia.„
?-al:Viesił głos. gdy elegancki kapitan wvcedził: Prawdę
mow1ąc, panie komandorze. jestem najmniej
doświadczony
z całej trójki. Uśmiechnął się łagodnie. WedłuJ:( mnie.
kapitan Seaton jest o wiele lepiej poinformowany.
~renowetb pocz.!lł jak mu się robi ciepło koło serca. Chwyt,
ktoi:y przed .chwilą zastosował Venables. był najmniej przyzwoity: Przeciwstawił Allenby'ego. pozostałym dwóm tylko dlate~o, ~. ten był zawodowym oficerem, a oni nie. Nie miał
naJmn~eJszego p<>jęcia o Gervaisie Allenbym. jeśli sadził, że to
chwyci. - Nie bardzo widzę. jak by to można było zorganizo'i'l'.at-, panie komandorze - powiedział Seaton. - Ale jeśli to
mozhwe, to urządziłbym akcję w jedną stront i o połowę
zmniejszyłbym ryzyko.
Zerknął na Allenby'ego i zobaciył, te ten mrugnał okiem.
All~nby miał wszystkich gdzieś. Pochodził z rodziny. w której
słuzba w marynarce wojennej była starą tradycją, ale tak
naprawdę to nie przejmował się niczym. Nie było to żadne
':'dawanie. Jego pierwszy oficer. porucznik Spicer. twierdził,
ze Allenby jest zupełnie zwariowany. ale że z nikim innym
by nie poszedł.
- Otóż to. - Venables wyciągnął srebrna papierośnice i ze
skupieniem przyjrzał się papierosowi. zanim l(o zapalił. Nie poczęstował nikogo. Jak już przed chwilą powiedziałem. musimy się przystosować. Wydiiał operacji specjalnych admirali·
cji oczywiście od samego początku interesował sie wasza spra-

- Do tej pory mówił dalej
szliśmy po omacku.
W przyszJości wasze akcje będą jeszcze bardziej osobiste. indywidualne. Jedna łódź, jedno zadanie, bez ryzyka przypadkowej zdrady. Oczywiście. nie mogę - teraz omawiać
nowej
akcji, chciałbym jednakże. żebyście o niej nie zapominali podczas przygotowań. Cel ataku znajduje się w Norwel(ii.
Se~ton słyszał. jak Vaneck łapie oddech. Wiedział. o ciy m
~yśh. Skoro od ataku na „Tirpitza" minęło zaledwie trzy miesiące, Norwegia będzie gniazdem szerszeni.
- To tak. jakby się samemu szukało guza. nie sądzi pan? spytał cicho Trenoweth.
Seaton usiłował rozluźnić napięte mięśnie. Kochan:-r staruszak ten Trenoweth. Ruszył do obrony swoich owieczek jak
rozjuszony niedźwiedź.
- Tak jest właśnie lepiej - uśmiechnął się kwaśno Venables. - W tym przypadku. Wszyscy widzicie te op<;>racje tak,
jak wasi poprzednicy. Macie to wypisane na twarzach.
. To była dobrze przygotowana mowa. Jak l(adka przckupnta, - '!'rudnośc! dłui;!iego balowania w wyznaczony teren ataku. .zm1a~a zalog. Przedostanie się niepostrzeżenie przez zabezp1ecze~1a. Tak. wiec wszy5tkie niebezpieczeństwa. zanim jeszcze mozna będzie zacząć. Nic dziwnego. że niektórzy nie wytrzymali mtpię1;_i31. - Spojrzał kolejno na ka ż dego z kapitanów.
- Ale przypuscmy, panowie. zróbmy po prostu ćwiczenie na
stawianie hipotez i przypuśćmy. że znaleźlibyście się na miejscu wcześniej niż sam cel ataku? - Bardzo powoli skinął ,dową. - W'idzę, że dootrzegacie tę różnice.
- Istnieje _jeszcze problem zużycia paliwa. panie komandorze - wypalił Vaneck.
. - To pra"'.da. - V~nables świetnie si~ bawił. Na t~le, na
tle . mógł sobie pozwolić. - Zatem proszę sobie wyobrazić, że
paliwo czeka na was wewnątrz terenu ataku.

dniu 25 lutego 1978 roku z.ma.
nasza najdroższa Siostra
i
Ciocia
W

rła

KINGA KOLANEKSZLIFIRSKA

·
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Przełożyli A. i M. Grabowscy
Bolltho Martiąie Productions Ltd 191'.

POŁNOC

Dnia Z7 lutego 1978 roku zmarła
nasza
droga
Mamusia

naęle,
żona

i

współczucia

DYREKCJ.'1, POP PZPR. RA DA
ZAKŁADOWA,
KOLE
ZANK! i KOLEDZY z RSW
„'l'R ..\.SA - KSIĄŻKA
- RUCH" ODDZIAt. LODŻ -

DYREKCJA, POP PZPR. RADA ZAKŁADOWA i PRACOWNICY z Ł0DZKlEGO

WPHW ZAPRASZA

ta4

żałobne

odbędą sie
w śre>dę, dnia 1 marca br. o go·
dzinie 13 z ka.plicy Starego Cmen
tarza katolickiego przy ul. Ogro·
dowej w Łodzi. skąd nastąpi odpre>wadzenie zwłok do grobu rodzinnego.

PRZEDSIĘBIORSTW A

Vrt

P.

BARANIECKI

p.racownik .,Prasa -

Książka

-

Ruch".

Pogrzeb odbędzie ll'ię w dniu 1 marca 1918 roku o godz. 15 z ka·
plicy cmentairza rzym.-kat. na Dolach. o czym powiadamiają po·
grążenł w smutku
ZONA . DZIECI, MATKA i SIOSTRA
Prosi.my o

nieskła4anie

k<J111dolencji.

Dnia 25 lutego 1978 r<>-ku

zmarła

i Babcia

S.

+

BRONISŁAWA

w

wiek,!.l lat 85 nas za Mama

P.

MIENICKA

z domu CYBULSKA.
wdowa po S. P. MARIANlE. vrofesorze Akademii Medycznej
w Łodzi.
Pe>grzeb od będzie się dnia 1 marca br. o godz.
12.30 z kaplicy
cmentarza rzym.-kat. przy ul. Ogrodowej, o czym zawiadamiają
pogr-.żeni w źalu
C0RRA ZIĘC;, WNUK i POZOSTAŁA RODZ~NA
Msza iw, za duf!zę zmarłej zostanie odprawiona w dniu 1 marca
1&78 roku o godz. 9.30 w kościele św, Krzyża.

DZIENNIK POPUl.ARNY - dztennlk RObotnlczeJ SpOldztelJU Wy dawnt~ej „Pr&1a•Kslllżlr:a·Ruch". Wydawca: r..6dzkle Wydawnictwo Prasowe RSW . Pra.a-Ks1ąz1ta·Ruch" Redaguj~ Kol~glum Re<laKCJ•
kod 90-J03. t.<>dż Plotr1towstc11 96. Adres poC2.t-Owy: „OP", U>dż, skrytka nr 8ł Teletony: centrala 293·00 łączy ze wszystkimi działa ml. Reda ktor naczelny 325-64
Z·ca redaktora nac-Lelnego ~01 - 26
Se1netan odpowledt.lalny U sekretarz 201·11 Działy: mleJsr:I S{J. 10. S3'l-47, sportowy 208·05. ekonomie-my 228-Sl!. woJewództtl !23-06. dział listów I Interwencji 303 -04 (rękonlsów nie tamówlonvct
redattcja nie ~wraca),
~lturslny 821·60.
„Panor•ma" 161-28, dZlał społeczny I fotoreporterzy S78-07, Dział Ogłoszeń Sll-50 (Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowta<lal
Reclak<'la nocna 869-se
868-78 Cena prenumeraty: rocznte 112 d, o6łrocznte t58 Ił, lrW•r talnle 78 d
Prenumerate przyjmują oddztałv RSW „Prasa - Kslą tlra·Ruch" oraz urzędy pocztowe I doręcz:vclele w termlnAch
na I irwartał. I pńłrocze oraz cały rok do 10 iratdego m1!!9111Cll poprzedzającego okres prenumeraty Zakłady pracy, lnstytu"Je I organizacje składają zamówi enia na prenu.m erate w mlel~co.,..,.rr
oddziale RSW. a w m\ejscowo§clach, w których nie ma tego od działu, w urzędach pocztowych. b11dt u doręezyclell
Natornlatlł prenumeratorzy Indywidualni wyłącznie w urzęd'ach oocztowy<'h
bądt u doręczycieli. Egzemplarze archlwahte .,Dz!ennlJ<a• sa do nabycl• w sklepie „Ruchu". Lódt, Piotrkowska 95.
·
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DZIENNIK POPULARNY :n.r M

(89Zł)

lłt!ład

l

dra:

.PralOWe

:la.kład>'

Ckaflclne MW

,,Pr-·Kstltłll:a•

•

LEONTYNA
PACHOWSKA

1>kładają:

L<X GAJVl V

Położni

GRONO LEKARZY i POŁOŻ·
NYCH z PORADNI „K"

w sklepach specjalistycznych jest bogaty wybór

~ ------.--.~---······----······--···-

SOKOŁA

etwa m. I.odo;!.

wyrazy serdecznego współczucia
z powodu zgoou
MATKI

Pogrzeb odbęd:ale eię dnia 18 I.u·
tego br. o gods, ts s domu tało
by Sta.ro·wa G6ra. uł. Centralna
48 do
kościoła
parafialnego w
Rzgowie. o czym zawiadamia

zma

DR MED.

ANTONIEMU
BIERNACKIEMU

JAN REDZYNIA

źe~nają

talem

HENRYKA

takich jak

MĘŻEM

z

rł egu

TOW.
MGR INŻ.

P.

CORKA z

„ Saga rodu Palliserów" odc.
VII
filmu fabularneJ?.o
produkcji
TV
angielskiej. 21.30 Swladkowle - program publicystyczny. 21.50
Sonda.
22.20 - XYZ - część 1. 22.50 Dzieitn ik. 23.05 XYZ - cz. 2.
PROGRAM II
15.50 Kino telewizji najmłodszych
- zestaw filmów animowanych . 16.20
B iedni ale piękni - film fab . prod .
wł oskiej. 18.00 Decyzje p lętno stolat
ków. 18.30 Militaria, obronność , nowoczesność. 19.00 Wiadomości wy•
danie kieleckie (Ł) . 19.20 Dobran oc.
19.30 Wieczór z dziennikiem. 20.30
.Język angielski kurs podst. 21.00
Język niemiecki kurs podst . 21.30
Inicjatywy
program ukazujący
inicjatywy i gospodarno ść
małych
miasteczek. 22.00 24 godziny.
22.10
wtorek melomana.

b. pi e rwsze.g o Inspektora

A W rozegnnych meczach I ligt
slatk6wk·i mę:!:cz:rz,n padły następu
jące rezultaty: AZS Olsztyn Avia
3:0, Hutnik - Włocłavia 3:1, Stoczniowiec - Leg•l a 1:3 i Płomień Gwardie Wi-o~!aw 3:0.

Z flęb«>kim talem za;wo1Ldamla·
my. ie dnia 25 lutego 1978 roku
zmarł,
pn;e~ywcn;y
lat 'Il na.sz
najukochaitszy Tatuł

hiszpańskiej .

18.50 Radzimy
rolnlII 19.30
kom. 19.00 Dobranoc. 19.10 Siódemk a.
Wieczór z dziennikiem.
20.30

-auoh",

li6dł,

Armil Czerwonej •·

Papier

druk. mat. iO

s.

I -:tt

9

