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PD<'ząwszy od ubiegłej niedzieli
tzw. afera „Abscam" czyli akcja
przep1:owadzona
przez
agentów
FBI, którzy udając bi:mesmenó-v

DZIER
KIESIE
W 39 dniu roku sfońce wzeo godz. 7.06. zajd.zie zaś o
godz. 16.35.
szło

Imieniny obchodztt
Jan, Pfotr

Dyiumy synoptyk
w clniu dzisiejszym dla ł.odzi
pruwiduje następującą pogodę:
zachmurzenie du:i:e. Okresami
mgła. Możliwy słaby opad śnie
gu.
Temperatura
minimalna
minus ·2 st•• maksymalna
ok.
1 st. Wiatr
słaby
zmienny,
przeważnie wschodni.
Ciśnienie o godz. 19 wynosiło
995,3 hPa (746,5 mm).

airtiei ze rocz ice
sobie

Piln~j grosza, 1a
ouje się sama.

~

I
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'I hm. 1980 r. oclbylo się w Belwederze posleclzenłe Racly
Pailstwa, na którym rozpatrzono sprawozdanie z działalności prokuratury i informację o działalności Sądu Najwyższego w 1979 r.

produikcyjrnych.
Sprawozdanie to rozpatrzono na łecznego kraju wytyczónego uchwa
Ich
uczas.tnicy
skon.cE>ntrowall sie na peln:vm wy- tle analizy stanu
przestrzegania łami ostatnich zjazdów partii, wy·
'.mnamu ia<lań lu,tego, gdyt w sty- prawa oraz tendencj1 występują nikają także z coraz lepszej dziaczniu za,kład mi,ał SPOTP trudności cych w tej dziedzinie
w roku łalności organów państwa powoła
energetyczne skutk<iem cz.ego wy- 1979. Odnotowano w tym zakre- nych do umacniania praworządno
kona) wprawdzie zadania p1Ślowe sie szereg pozytywnych zjawisk. ~i.
wa,rto:SC'towo ale wzostały n~.edo które będąc efektem rozwoju spo(Dalszy ciąg na str, 2)

borv

ilościowe.

Ten ·problem !)Odjęła w ramach
Czvnu Zid1dowego ta1kże cerowaczka Wiesława Matczak. Rzuciła hasło peł.nei. mimo wszvst:.i:ich trudności
realizacji
codzien.nych zadań
Naśladowcv maleźli sie :iatvchm'as-t a na rezulta~1 OQe \.r'teba było czekać. Od 1 lutego z:1kład coclziE>nnie
wykonuje swoje
zadania z n·a dwvi'lka.
(Dalszy ciąg na str. 2)

Eskalacja terroryzmu trwa

W środę w TurcJi zamordowano
trzy osoby, co zwiększyło do 10
liczbę ofii~r terroru politycznego
w tym kraju w ciągu zaledwie 24
godzin. W dzielnicy Ankary Kayseri został zastrzelony funkcjonariusz policji, w Gaziantep zamordowano działacza zwiąźkowego, a
w Adanie adwokata. We wszystkich trzech wypadkach napastnikom udało się zbiec.
arabskich przekupywali członków
Jak informuje dziennik „GumKongresu USA, pracowników urzę
dów federalnych i samorządowych huryet", od 12 listopada ub. roku
Wj'.~mr;:13 l'l" n3 ..:w~~ ~ t"m11t6:v tzn. od dnia objęcia władzy przez
r:-0 ~7 t ;;ą6 S11l!lyd.a:nti D„na. "j<l·
amerykańsl1iJ.lj prasy I t.elewlz11.
do 24 stycznia w wyniku zamaa
co
ważniejsze
stała
się
przedmiotem debaty w Kongresie . chów śmierc poniosło 497 os6b, a
779 zostało rannych.
Zanosi się na to,· źe sprawa ta
W tym okresie - pisze dzienbędzie swego rodzaju odwróceniem nik - w ciągu każdej doby ginę·
afery Watergate.
Podczas
gdy ~o 7 ludzi. Z (ff tureckich prowLntamta aiera uderzała w prezydenta i nadwerężyła jego prestiż, I
· I
umacniając kontrolę Kongresu nad
władzą
wykoninvc:zą
to obecna
"
·
uderza właśnie w Kongres, zada-. . / 1 - - - - - - jąc mu cios tak bolesny, jakiego
instytucja ta nie doznała od lat
Należy oczekiwać, że już wkrótce
rozpocznie się drobiazgowe śledz
two we wszystkich
wskazanych
przez FBI przypadkach przyjmowania łapówek przez osobistości
ze ś~iata politycznego USA. ~
Rząd szwedzki podJął 7 bm. deJuż obecnie można powiedzieć, cyzję o koleineJ - szóste1 w. claitu
· że afera „Abscam" z całą pewno- ostatnich 12 miesięcy oodwvke
ścią spowoduje w najbliższej przy- cen benzyny !;.amoehodowel I olei
szłości lawinę wydarzeń i proce- opalowych w tym kra1u. Nowe ceny wyższe o 3 do '1 proc„ zależ
sów o wiele bardziej politycznych ne
od rodzaju paliwa weida w tyw· swej treści, niż kryminalnych cie od naibliższeito . ooniedzW.łku.

- . . .ljl. _11?
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Kolejna podwyżka
cen pałiw

mareo br. wyh,ory wIranie
Rada Rewolucyjna ustaliła dzień
7 marca .l ako termin wyborów powszechnych do Zgromadzenia Narodowego. które - zgodnie z konstytucją
- będzie liczyło i10 posłów. Od czwartku wsz:vstkle partie
ooHtyczne bez względu na swoja

Na ulicach Warszawy
Zjazdu PZPR.

jorSktego komltetu. d2lała~acexo ?>Od
hasłem
„oddania szacha w ręce
władz irańskich". Członkowie komitetu - aktorka Eva Cockroft . pro·
fesot socjologi! unlwersytetu w New
Jersey - - James Cockro!t I nroresor Uniwersytetu N°owoiorskiego

„

myśl

'llłotówka upil

Uśmiechnij się

poJ;lWiły · się

plakaty, wydane z okazji VlU
CAF -

Rosiak - telefoto

SY$TEMA TYC ZN" POPRA \VA JAKOŚCI
\V

P.RZE~fYŚLE

wlASZYNO~VYM

845 wvrobów ze znakiem O"
Prawie 6tvs. ze znakiem 1"

---W TURCJi° KAŻDEJ DOBY GINIE 7 OSÓB

1805 - Ur. L. A.
BlanquI,
francuski utopijny k~munista.
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Czy- afera koru_pcyjna w Kongresie

roz

I

·I Sądu -Najwyższego

łódzkich zakładach

Na wydrz.iale dziiewiaml ZPP
„Fenl!".{s" Anna Ludwisiak ia•ko
pierwsza zor2anizowała zespół ubiegający sie wzorowa wydajną i
na.ile'psza iakOŚ<'iowo oracą o tytuł Brveady
Prac:v Socialistvcznei łm Vili Z.iazdu D1isiai we
wsp6łzawodn1ctwie uezE'6tniczv już
dziewięć takich zespoł6w
W cały·m zakładzie wartv orodukcvjne
zac.iąl!n ętl) orzv 1800 sta,nowiskacb

DZIS NA. STRONIE 3 PUBl.IDIMY

prokuratury

W arty. produkcyjn e Rady P
·w12ystkich
zakładach
woiewodzt wa
miejskiego łódzkiego zaciattane
Sił
warty
produkcyjne dla
uczczenia rozpoczyn ającel(o w
poniedziałek obrady VUI ZjaZ•
du partii.

zł

Plakaty zjazdowe na ulicach stolicy·
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DzialalnośC

przemysł.owych

Cena

HHOT S~RAWDZDANIA .KC PZPR
OKRES
u DAZllll

Genewski Komitet Rozbrojeniowy kontynuował w czwartek.
7
·bm obrady plenarnE> z udziałem
przedstawicieli rządów 40 państw
W debacie zabrali gfos
m . in
przewodniczący,...
delegacji
RFN.
USA, Belgii, Szwecji Indii i Kanady. Niezależnie od podejmowanych przez poszczególne delegacje
zachodnie
prób rozwijania polemik. wychodzących poza
ściśle
określony mandat komitetu, znaczna większość delegacji wystąpi
ła za kontynuacją rzeczowych
i
konstruktJwnych obrad.

w

1918 rok•
ll1' 30 (9491)

li

li

11 lutego mija rok· ocl uchwalenia przez Sejm PRL ustawy o jakości wyl'obów, lłSług robót i obiektów budowlanych, Bvl to - mimo
wyjątkowo trudnych
warunków
realh:acji zadań planowych - rok
dalszego, choć na pewno
ntedostatecznego jeszcze postępu,
w
I poziomie jakości produkcji w catym naszym przemyśle.

grywającego

tak istotną
eksporcie i zaopatrzeniu

rolę

w

rynku

wewnętrznego.

O systematycznej poprawie jacji tylko w 13 nie zanotowano zamakości produkcji zadecydowały ener
chów te~rorystycznyc~ ,o charakte·
giczne, podjęte juz grzed kilku
rze pol1tycznym Wsrńd pozostalaty, działania technirzne i orgałych 54 okręgów . do~knięt~ch falą
nizacyjne, połączone 1 całym syte~roru pr~m dz1erzy h na3wlększe
stemem oddziaływania ekonom1czm1asto kra]u -:- Stam ul, ~ któnego. Pierwsze odczuwalne efekrym w omaw1anym okresie poty przynoszą też prace wynikają
pełniono 128 mordów politycznych.
Dobre osiąg11ięcia w tej dziedzi- ce z wprowadzania w życie
zało
na drugim miejscu znajduje się nie uzyskano w ub roku w resorAnkara (49), następnle Adana (26) . cie przemysłu maszynowego, ot:!- żeń sejmowej ustawy o poprawie
jakości.
Do 645 tj. o 84 w porównaniu z
rokiem poprzednim zwiększyła się
w 1979 r. liczba wyrobów przemysłu maszynowego
oznaczonych
znakletn r;ajwyżs„aJ j&.kvs~i .Q '',
a o ponad tysiąc wzrosła liczba •
wyrobów ze znakiem ,l".
Znak
„Q" uzyskały m . in.
takie artykuły rynkowe, jak małogabary
towa pralka automatyczna i 60-litrowa chłodziarka absorpcyjna
z
11
zakładów
.•Predom-Polar"
we
Wrocławiu,
radioodbiornik
najwyższej klasy „Radmor
- 5102",
W rantac.b czynu
siedem typów rowerów z bydgosprzed VW
Zjazkiego .Rometu", sześć
1;odzai6w
dem, Zakłady Prze
maszyn do szycia z Zakładów im.
mysłu
Odzieżowe
Waltera w Radomttl zestaw głoś
go „CORA" w War
ników 2 Tonsiłu" dwa typy roszawie zobowiąza
C!Jalszy ciąg na str. .2)
ły się wyproduko·
wać dodatkowo to
warów
są to
płaSZCZC/ i 8U;łdcn
'ki - za kwotę 3
mln 60 tys.
zło.
tych

I •
rodUKC18

CORY

n

Zagrożenie
,

25-tvsiecznv

.

OSCI

N/z.: c1ZiJ1.ł szwalni
ZPO „CORA"
CAF - Radkiewicz
- telefoto

.~izon-Super

11

Uzyskany w latach siedemdzie- ·1Powstały doskonalsze konstrukc)e
postęp w
.mechanizacji „Bizon-Super", naste'[)nie „Gigant„
zbóż wiąże się
przede a ostatnio „Rekord" wypełniający
wszystkim w kombajnami
„Bi- luk~ pomiędzy najwięk<;zym kom
zon" Na- taśmach
montażowych bajnem zbierającym
na godzinę
Płockiej Fabryki Maszyn
Żniw- zboże z ok. 3 ha, a popularnym
nych zastąpiły one w 1971 roku 2-krotnie mniejszym „Superem".
mniej \llydajhe „Vistule",
które
7 bni. z taśm montażowych faniezbyt dawały sobie . radę
ze bryki maszyn żniwnych w Płocku
zbiorami no-wych odmian zbóż da- zjechał 25-tysięczny „Bizon-St)per '
jących 30-40 qlba. „Bizon" prze- najczęściej
obecnie
spotykanv
chocjził w tych latach częste prze- kombajn na naszych polach . Poza
miany zmierzające do zwiększenia tym załoga dostarczyła dotychczas
jego wydajności i nieza~odności. ok. 4 tys. innych typów maszyn.
l>O
siątych
sprzętu

EWG

Grupa ekspertów EWO,
kt6reJ
powierzono zadanie przestudiowania
rozwoju sytuac.ii Od momentu kryzysu naftow11go w 1973 r. ·do cbwili
obecnej, ostrzegła te rótnice 1 mJę- 1
dzy krajami EWO w poziomie roz•
woju noszczettóln:vcb ttałezł eospo·
dark!, osiągnęły obecnie takie rozmiary. te mo:l;e to irrozic rozpadem
wspólnoty,
Raport, opracowany Pod kierow~ctwem · byłego szefa betid:lskie11:0
biura pl&nowania, M. R l\1alda~ue•a.
ujawnia, że na.lwieksze trudności
w PfZVłltOsowanlu llie do nowej sv· ,
tuacjt Po roku 1973. ma.ia Włochv
I Wielka Rrvtania . Oba kra.ie borykaJa sle z nodobnvmi nrohlemamJ maJ<roekonotnirn1vmi lak niski
poziom inw„stvc.ft. szybki wz~rost
kosztów t ~padek wartości ntenia·
dza. Jeśli chodzi o za.tmu taca PO'lycJę
pośrednia
E'rancje, zdaniem
wspomnłanvch
eksprrtów. lstnle.la
POważne watnliwofrrl
czv w obecnej svtuac.li 11os11odarr.ze.i ku.i ten
zdoła nadal utrzvma6 obecne . temuprzemvsłowirnla.
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~-~
krajami

Wywiad Edwarda Cierka
f dla dz·
"'

orientację ' Ideologiczną
będą mogły
zgłaszać listy kandydatów
na PO•
słów ' I rozpocząć kampanię wyborczą.

W
Rada

środę

sprawę

wleczo~em

Rewolucyjna.
powołania

zebrała

aby

się

omówlć

ltliędzynarodowei

komisji do •adzenla orzesteostw byłego szacha Tranu.
·Sekretarz Rady
Rewolucyjnej - a.1atollah Behesztl
o~wladczył w związku z tym dziennikarzom te Iran w dalszvm cią
gu stoi na !ltanowisku. Iż ekstradycja . byłego szacha 1est warun-.
kil!ńl wstepnym zwolnienia za.kład
krótkie
- Biegam tylko na
ników amerykańskich, Jednocześnie
dystame1
w Teheranie odbyła sle konferen' - • • • • • • • • • • • • • - ' • cja prasowa wzedstawlciell nowo-

Michael Zweig oświadczyli, te dzia·
komitetu cieszy sle coraz
większym
DOoarclem - społeczeństwa
stanów Zjed;loczonych. Poinformowali onl dziennikarzy. ie· program
komitetu
sklada
ste
z
trzech
punktów: no pierwsze -· Stany
?.:jednoczone musza wydać byłel!:o
szacha władzom Irańskim. lacznle
z zagrabionym; przez niei;:o boiiac·
twami, szacowan:vml na 57 1uillard6w dolarów. 110 drugie - \\'ładze
amerykańskie
powinny
przestac
szańtażowa6
obywateli
Irańskich.
przebywających w USA i p0 trze·
cle ' Stany Z.łednoczone nowłnny
wyrtec się w~zelkich planów młli
tarnej I polityczneJ interwencji
w banie.
łalność

rgan KC Francuskiej Par•
tii Komunistycznej dziennik „L'Humanite" zamieścił
w cz•rtek na eksponowan m miejscu obszerny '
wywiad
1 sekretarża KC PZPR, Edwarda
Gierka, udzielony redaktorowi naC'Zelnemu tej gazety Rene Andrieu.
Edward Gierek przedstawił na
wstępie dorobek gospodarczy Polski w okresie minionego 35-lecia.
a ' zwłaszcza ostatnich 10 lat, oraz
wskazał na sukcesy w dziet;izinie
rozwiązywania problemów społecznych, a tak.że na szer~ truc!aości,
jakie napotyka rozwój
naszego
kraju w ostatnich latach, ·l
1e-

ki'etarz KC pzPR mówił również
o strategii partii na następne 10lecie. która zakłada sobie za cel
' nadrtędny dobro człowieka i na·
rodu. Omówił też kwestie stosunków między państwem a Kościo
łem.

Zapytany o rolę Polski w walce
o bezpieczeństwo i pokój w · Europie i na świecie Edward Gierek
stwierdził. że wynika ona zarów no z ideałów socjalizmu, jak i z
doświadczeń naszego narodu, który
pamięta okropności ostatniej wojny. I sekretarz KC PZPR podkreślił, że Polska była wraz ze
Związkiem Radzieckim l bratnimi

socjalistycznvmi
współ
powojennego ładu pokojowego w Europie, ładu. który został usankcjonowan.v
w·
Akcie
Końcowym
KBWE
w
Helsinkach.
Do wyników tej konferencji przyczyniły się w
niemałym stopniu równlet partie komunistyczne I siły postępowe w
krajach kapitalistycznych.
Również
wszystkie
powojenne
inicjatywy Polski zmierzały
do
umoenienla pokoju, a wśród nich
deklaracja o wychuwaniu
spo- (
łeczeństw w duchu
pokoju, przyjęta przez ONZ.
·
awlązując do faktu, że w
wielu krajach istnieją siły
przeciwst1.1wiające się
od.
prężeniu ł pragnące powro'tu
limatu napięcia na naszym
kontynencie, co ujawniło się m.
in. w decyzji NATO instalowania
nowych broni rakietowo-nuklearnych
w
Europie
zachodniej,
Edward Gierek stwii>rdził, że bu·
(Dalszy oiąt na str. 2)
twórcą

w

łódzkich zakładach

nie to ambitille i oby stało si ę haPom vślamo w ramach iwicj.at:;w słem przewod•nim c ałe.i załogi!
Swój Czvn Zjazdowy pod ejmują
7>jazdowv<'h taikże o odbiorcach
swoich WYTobów. Zadeklarowa.no tak że pracownicy Lódz.koich Prze·
dzaln: Bawełny im. Walt era. Cami~v innymi w pierwszym półroczu br. dodatkową produr.tcię ła załoga s PotYka sie 9 l u tego przv
100 tys . lfti.r pe.szukiwanych Poń· warsztatac h by w ramach clo:la~
czoch ze azwem. Przygotowywaine kowei produkcj.i dosta·rczvć oon&:i·
jest jednocześn i e wd.rooenie do planowo 5 ton przedzv . Zaoozcze'l)rodukc i1 P1eciu nowvch. dotvch· dzone zosuma w ten sPoSób -:en·
czas nie produkowanych ru;o.rty- ne dewizy poprawi s ie zaopalirzementów rajtuzów, pońc:z..·ch i pod- nie z!likładów tekstylnych.
Do Czynu Zjazdowego włącza j ą
kola.nówek. Dzięki tej inicjatywie
p()pra•w i się wydatnie zappatl!'ze- s! ę równi„-ż oowszechnie pra<'Owni·
cy służb pomocniczych i adm i•ni·
n ie rv·n:tu.
Do c iekawszych pomysłów w straci· zaltładu . Swoim wysi łkiem
C:i:vnie Z1aidowym z.a.liczyć t.rzeba przyspieszy~ chcą trwającą obecmistrza - In· nie modernizacie zaJ:dadów wy·
inicia.tvwę
tak.że
z wyd-ziału konu.iąc demontaż starvch maszyn
struktorki zawodu
kon.fe-kcii - Henryki ltliehalskiej. i prace oorządk<>we . Jednocześni e
Posh111ow,ono, że w iei :z.espole n ie 1204 pracowni.ków zaciągnęło z.i a·z ·
będzi~ Mimniejszvch nawet spóź· 1dowe wartv produkcyjne. a 23 zes·
przystą.piłv do współzawod·
meń. zmienń sie zasadniczo <lvsc:v- poły
pitna pracy. a tBJk:i!e nie QC>Winno nictwa o tytuł BPS im'. VITI
(er)
•
być a.n.i jednej ~eklarnacii. Założe- Zj.azdu PZPR.
(Dokończenie

ze str.

1)

(Dokońc:i:en.i~

ie str. 1)

dzi to niepokój narodu polskiego.
Przypomniał, że decyzje o zbroje·
niach N ATO zostały podjęte mirozbrojeniowych
mo propozycji
przez państwa
przedstawionych
Układu Warszawskiego i mimo jednostronnych decyzji rozbrojeniowych przedstawionych przez Leonida Breżniewa i wbrew wyrażo
nej przez niego gotowości do podjęcia rozmów na temat broni nuE.
klearnych średniego zasięgu.
Gierek stwierdził. że nie można
inaczej
traktować decyzji NATO
niż jako próby naruszenia istnie·
jącej równowagi sił i zwiększema
Europie.
w
grożhy nuklearnej
Podkreślił on, że naród polski potępia stanowczo wyścig zbrojeń a
równocześnie opowiada się za ne·
gocjacjami, które mogą zapobiec
nieodwracaltworzeniu faktów
nych. Konieczne jest cofnięcie gru•
dniowej decyzji NATO lub wstrzymanie jej realizacji.

sytuacji wzrostu napięcia w
znaczenie
Europie rośnie
tradycyjnej przyjaźni poltakże
a
sko-francuskiej
kontynuacja konstruktywnego dia·
logu państw europejskich na gruncie zasad Aktu Końcowego konte·
rencji w Helsinkach Edward Giew
rek wyraził przekonanie, że
polskotym względzie stos~nki
mieszczeń rekreacyjno-gastronomi- francuskie stanowią dobry wzocznych Przewidziano m. in. d•1ży salon widowiskowo-kinowy dla
95 osób, kawiarnię na 90 osób, duwraz z dyskoteżą restaurację
statku
ką i winiarnią: Długość
wynosić ma 82 metry a szerokość:
16 metrów.

P·rojekt nowego statku W

turystyczno-wypoczynkowego
W Biurze ProJektowo-Konstruk·
eyjnym Stoczni Szezeeińskiej im.
Adolfa Warskiego opracowany został prujekt noiwego statku tury·
Dysku·
styczno-wypoczynkowego.
jednostki,
sja na temat budowy
masowej
umożliwiającej rozwój
turystyki morskiej toczy się jut.
od wielu lat.
Projekt nowego statku przygotowany został na zlecenie Żeglugi
Zdaniem specjaliSzczecińskiej
stów jest on niezwyk.le udany. Ne
za·
kilkugodzinny spacer statek
bierać: może 650 osób. 11 w rejs
wielodniowy - 300. Z rozmachem
zaprojektowany został zespół po-

Przed

1

SZ\VAJCARIA

terminu
jeszcze
Nie ustalono
realizacji projektu. żegluga Szcze·
cińska szuka jeszcze sojuszników
dla idei budowy takiej jednostki.
Wydaje się, że głównym jej kontFundusz
rahentem mógłby być
Wczasów Pracowniczych, a takie
niektóre organizacje turystyczne.

targami•

20 lutego rozpocu,na sie

I

W Lake Placid

w Brnie

w Brnie znacznioe efel.ctywn•iejsze będą wi-

7 dor<X'zr,y Salon Artykułów Spo.,Salima". Uczestniczvć
żywc:r.v~b
w n·.m bedzie 650 wvstawców z
32 kr~iów. w tv·n także z Pols·c.i
Po<:l „ as .. Sal imy·• p<>kazane ~Mt aną me tylko prodwkty rolne. ale
oółfabn4katv.
p rze<lE' wszystkim
gotowe potrawv oraz i111ne :irtv- ·
~rnłv soożvwcze włączinie z technolol!ią ich produkci~.
Podr1as wczoraiszei konferencji
prasowej . zoganizowanei w ŁOOzi
pnez Wvd~ iał Handlowy ambasa·
te{'hnieznv
dvrektor
dy CSRS.
Ta.rgó„, Brneńskich - V. Burjan.
z żalem oodk.reślał ż.e „HORTEXPOLC"00P" „ROLIMPEX" I ..VARIMEX" zmn : eiszyły w br. Pow :e.rzchnie ~kspozvcii oolsklej. a•l e
wwlak nam ~ie ze z u;i.·~!!i na
naszvch
ogro.m.ne doowiadczeni.a
pol11dniowwh sasiadów w dziedzi·
sooż,· wrze!!O
pr7<>twór<it wa
nie

zvtY specjalistów oolskich na „sa.
l im ie" Moona będz.1 e tam sPoro sie
nauczyć w tei dziedzi<11ie.
Zna<'mie lepiei na.tomiast pre·
zentować się będzie Polska ,_.kspozycia na kwiet.niowvc h XI 1\lię
dzynarodowycb Targach Artvkutów
Powszerhnego Utvtku. „TEXTrr„
.~KÓR.
IMPFX" „C"'OOPF.XTM" .
IMPEX" „UNTTR.A". „CIECH POLLENA" i inne centrale z.a..i ·
mą w sum ie praiwie h'5i!lc me'trów
'.twadratowych powierzchmi
Dom 'mi<nta tegoroczny.:-h ta rP:ÓW
ma być ~kóra - obuw ie. konfekcja ga:lanter;a i WV't'obv fut.r zan~ Nie ozn.a<"Za to na turaLn ;e, ie
o:e hedz:e.rov ucze><>tniczyć w s~
łon i e „Int,..rmodv" '. konkursie o
zlot1> med.~IP targów. w kt6~vm
trarlvr,dniP iuż lód?:'ki .. TEX'l'ILIMPEX" odnosił znacz~e. s •J't('Pl'V .
!f'rl

600 olimpijczyków.

już

Konferencia prasowa lorda Killanina
przed rozJ)Oczęclem obrad .82 sesji MKOl. odbyła się w Lake Pla-1
cid konfe1encja prasowa z udzta·
Iem lorda K lllanlna. Na konferen·
cJę przybyło około 300 dziennikarzy
z całego świata . Przewodnlczacy
jeszcze raz wvp0wledział
MKOl.
się przeciwko próbom bofkotu Let·
Oli.mpljskicb. 1980 ro·
Igrzysk.
nich
ku w Moskwie , stwlerdza1ac m. In.:
„Jest nle do pomyślenia. aby letnia
olimpiada. która ma edbYó sle
w Moskwie, została
w lipcu br.
przeniesiona. Podpisatlśmv ze stto·
która
nmowe.
na radziecka
moim zdaniem - zobowlązuJe nu
(to znaczy MKOl.) moralnie I 11raw·
nle 0 •
sesja
Zdaniem lorda Killanlna.
MKOl. w Lake Placid ma duże
ruchu
przyszłości
dla
znaczenie
ollmpljskleRo. Obradv plenarne PO·
. przedzl posiedzenie Komitetu WY·
konawczeRO który m. in. zapozna
sle z ra oortem o stanie przy1totowail do Letnich Igrzvsk Ol\mpl1sklch. Przewodnlczacv MKOl. przeprowadzi rozmowv z delell:ac1a Komitetu Ollmpl1~k.lel!.o USA.
Oczekuje ~le. \t w 32 ses.fi wetczłonków
70
mle · udział blisko
MKOl. Problemy omawiane w La·
ke Placid oraz uchwałv MKOl • znal·
dą sle następnie na oorzadku obrad
Kongresu Ollmpljskle1to w 1981 r.
w Badl!n B11den W k.ongreRle uczebeda członkowie MKOl.
stniczył!
miedzvnarodowvch
przedstawiciele

I

Ze Stalą i
5

federacji sportowych. narodowych
k.omitetów ollmpljsklch. mlędzyna·
rodowych orl{anlzac.11 oraz UNESCO.
Na zakończenie ltnnferencli . lord
KUlanin stwlerdzU. iż sa dzledzi·
ny w których narodowe komltetv
olunpljskle pewinny współoracować
z czynnikami rzadowyml. ale ruch
olimpijski musi zachować nadal swa
niezależność.

•

obotnio·niedzlelnymi nojedynk.aml z bielska Stala I krak.owska Wisła siatkarki łódz
kiego Startu ukończą pierwserie tegorocznych rou;rvwek
sza
Nie
o mistrzostwo ekstraklasv.
te POdopleczne ml(r An·
wątpimy
drzeja Kaźmierczaka również zwyoba spotkania
cięstwami zakończa
mistrzowskleito
1 obok obrończyń
sosnowieckiego Płomienia .
tytułu które
ledynvmi drutynam!.
będa
nie doznały 1eszcze ooratek.
bez
Przed tygodniem Płomień
większych trudności wywalczył mistrzowskie ounktv dyktujac warun·
Kolejarzem.
kl l(ry z katowickim
zakończyły sukŁodzianki z kolei
wvJazd na Wvbrzete
cesem •w6.I
I
wygrywając z i:dańska Sv6jnia
drudm zesoołem ekstraklasv w U•
Czarnyml
bfegłoroeznym sezonie Słupsk. W meczu w Słupsku siatdobre
karki Startu potwierdziły

•

W Lake Plae1d panule otywiony
ruch. z Nowego Jorku i Montrealu
co gadzim: przy1eżd:tają samochodY
z zagranicznymi elłipaml. W wiosce
olunpijskief zameldowało sie 1ut oonad 600 olimpijczyków.
Od rana do wieczora na trasach
biegowych oraz na torze do 1azdy
Oo
zawodnicy.
trenują
szybkiej
Lake Placid przybyli też pierwsi
alpejczycv. ale trasy zjazdowe na
stok·ach Whiteface sa zamknięte
W !(órnych oartlach pokrywa śnież·
ale
na wynosl około 2 metrów
nitej sa poważne kłopoty ze śnie·
ZRromadzill
glem I organizatorzy
Tem·
wokół tras armatki śnletne.
peratura nadal utrzymuje się w
granicach minus 4 stopnl w cląll:u
dnia - jest uonecznie I prol(nozy
na najbliższe dni nie zaoowlada1a
opadów.
Na kUka godzin przerwane zosta·
ły prace przyl(otowawcze na torze
nastąpiła
ponieważ
bobsle1owym
awaria sieci etek.trycznej.

Wisłą grają

siatkarki· Startu

pr2ygotowanie do Ul(owego sezonu
oemonstrując skuteczna itre zarów·
no w ataku jak i obronie.
pod uwaite p0przednle
Blorac
bardziej wymaii;a1acym
spotkania,
przeciwnikiem dla balucklel!:O zes·
dobra
polu bf:dzle demonstrujaca
torme w rozgrywkach drutvna kra·
kowska z która łodzianki staną do
nie·
mistrzowskiego sootkania w
dziele o godz '.11. Natomiast sobotni
mp,cz .,. bielska Stala rozpocznie sle
w sali przy ul. Teresy o !!:Odz. 16.
W pozostałych meczach. ekstraltlasy siatkarek zmierza sle: Zawisza
- Kolejarz Katowice
Sulech6w
Siarka Tarnobrze11: - Płomień Sosnowiec (spotkania odbeda się dziśl
oraz AZS Warszawa - Wisła Kra·
.,_
ków (jutro) i SpójnJa Gdańsk
Czarni Słupsk. Zawisza Sulechów P!Omleii, Siarka - Kolejarz, AZS
W-wa - Stal (W n iedzielę).
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Państwa

Wywiad Edwarda Gierka Posiedzenie Rady

Warty produkcyjne

(W)

Awmia welektrowni
atomowej
środę

z powodu awarii wstrzy
w Goesgen największa
szwajcarska elektrownia atomowa.
W wydanym na ten temat komunikacie zarząd obiektu poinfor
mowal, że żaden element radioaktywny nie wydostał się na zew·
nątrz i że okolicznej ludności nie
nienajmniejsze nawet
zagraża
bezpieczeństwo. Do awarii <łoszło
przeglądu
w czasie r;gularnego
osprzętu. Zatrzasnął się jeden z
zaworów na drodze pary do turbiny, w następstwie tej blokady
zatrzymała się tnrbina i przerwał
pracę reaktor.
W

mała pracę

rzec kontaktów między państwami
o różnych ustrojach społecznych.
Stwierdzając, iż należy robić wszy
stko, aby odprężen1e pozostało dominującą tendencją. Edwll1'd Gierek oświadczył, iż Polska podobnie, jak Francja, uważa, że dla
odprężenia nie ma rozsądnej alteruchronić
natywy, jeśli chce się
i całą ludzkość
nasz kontynent
przed nową tragedią.
komunistów
Podkreślił on, że
polskich i francus1dch łączy wspól
stanonota ideałów i celów, co
wi podstawę umacniania jedności
obu partii zwłaszcza we wspólnej
walce przeciwko i111.perializmow1.

W zakończeniu wywiadu Edward
Gierek przypomniał swą działał·
ność w szeregach FPK, w toku
której zdobywał doświadczenie w
walce o sprawiedliwość społeczną
i zwycięstwo Ideałów socjalistycznych.

nych własnym wkładem pracy w
(Dokończ en i e ze str. 1)
Rada Państwa stwierdziła doko- dorobek ogólnospoł„-:-zny.
Ra1a Państwa podkreśliła szczedzienanie istotnego postępu w
dzinie profilaktyki oraz pogłębie gólną wagę dalszego umacniania
prokuratury
roli
pro- konstytucynej
nia koordynującej funkcji
kuratury w zwalczaniu przestęp jako organu działającego na rzecz
czości. Skupiając wy,iłki na iwa!· przestrzegania socjalistycznej praczaniu przestępstw stwarzających worządności we wszystkich dziespołeczne dzinach życia społecznego i gosponajwiększe zagrożemP
w darczego.
przywiązywał11
prokuratura
Sąd Najwyższy w 1979 r . konroku sprawozdawczym szczególną
do ujawniania aferowych tynuował realizację zaakceptowawagę
zagarnięć mienia społecznego oraz nego przez Radę Państwa progra1977i mu działania w kadencji
niegospo ·tarności
przestępczej
utrudniającego 1982. Wzrosła sprawność działania
marnotrawstwa,
rozwój gospodarczy oraz zaspoka- Sądu Najwyższego, który w toku
z rozpatrywania spraw rewizyjnych
janie potrzeb ludności Walka
tego rodzaju przestępstwami wy- oraz działalności uchwałodawczej
maga wsparcia przez aktywniejsze podejmował problemy o szczególzainteresowanych nie doniosłym zna'CZeniu dla orzej' iaangaiowanie
jednolitego cznictwa sądów powszechnych, wy
środowisk, tworzenie
przepisów i zagadnień ·
frontu potępienia dla aspołecznych jaśniania
postaw znajdujących wyraz w sta- prawnych ważnych L punktu wiwianiu sobi'e za cel życia dorabia- dzenia potrzeb gospodarki narodonia się za wszelką cenę, uzyskiwa- wej, ochrony mienia społecznego,
nia standardów życia nie uzasadmo rodziny oraz praw obywateli.
Przyjmując do wiadomości przedłożoną informację, Rada Państwa
przez
uzyskane
podkreśliła, że
Sąd Najwyższy w 1979 r. osiąg
nięcia w zakresie działalności jupozajudykacyjnej
i
dykacyjnej
wający mi~dzy uszkodzeniami te- mają istotne znaczenie dla doskolewizorów zwiększył się np. z 4 nalenia
ochronnej i wychowawtys. godzin w 1978 r. do 4,8 tys. czej roli prawa, umacniania pow ub. roku, radioodbiorników z 5,5 rządku i boezpleczeństwa publicznedo 6,5 tys. godzin. gramofonów z go oraz rozwijania kultury praw3,2 do 6 tys. godzin $rednio o 15. nej społeczeństwa .
proc. wzrosła niezawodność lodókuchni
wek, maszyn do szycia,
gazowych, żarówek głównego szeregu, sprzętu medycznego i innych.
Jak wynika z informacji uzy.
skanych w Ministerstwie PrzemyW lasach woj. przemyskiego, w
słu Maszynowego, wszystkie ubieBircza,
miejscowości
głoroczne zadania planowe w dzie- okolicach
sazostały przebywa od pewnego czasu
jakości
dzinie poprawy
niektórych motny żubr, który na dobre zaw
a
wykonane
domowił się w tych stronach. Poprzypadkach przekroczone.
tężne zwierzę przywędrowało tam
z Bieszczadów.
wybrzeży
Jak dotąd żubr zachowuje się
spokojnie, omija osady ludzkie i
korzysta jedynie z pokarmu skła
danego przez myśliwych w paśni
kach leśnych. W przeciwieństwie
do słynnego niegdyś Pulpita starannie unika ludzi, toteż niewielu mieszkańców tych okolic mogło go dotąd podziwiać.

Systematyczna poprawa
(Dokończenie

ze str. 1)

botów kuchennych I cała „rodzina" zegarów domowych. Zdobyło
je również siedem typów silników
kalkulator
oraz
elektrycznych
elektroniczny z wrocławskich zaZ wyrokładów „Mera-Elwro''.
bów, które uzyskały znak „1" war
to wymienić dwa typy koparek
eksportu
stanowiących przedmiot
oraz takie wyroby rynkowe, jak
telewizor „Neptun 629" z zakładów
„Unitrą-Unimor" z Gdańska, ra·
dioodbiorniki „Irena" i „Asia" oraz
zestaw nagłaśniający z bydgoski~j
z „Tonsilu",
„Eltry", mikrofony
radioodbiorniki „Echo' i „Biwak"
Ten
z dzierżoniowskiej „Diory".
ostatni zakład, niegdyś bardzo krytykowany za złą jakość produkcji,
poprawił ją zdecydflwanie, o czym
świadczą m. in. zdobywane przez
jego wyroby znaki jakości.
Wartość: sprzedaty wyrobów ze
w
znakiem „Q" zwięksLyła się
przemyśle maszynowym z 3,5 mld
zł w 1978 r . do 5 mld zł w ub
roku, a ze znakiem „1" odpowiednio z 36 do 47 mld zł. Zmniejszył się natomiast wskaźnik strat
na brakach. Obniżone zostały tzw
w wyrowskaźniki wadliwości
handel
l>ech odbieranych przez
m. in telewizorów i magnetofonów o 20 proc Polepszyły się na·
niezawodność i trwałość:
tomiast
wielu wyrobów: średni czas upły-

Ż11br samotnik

u

U wybrzeży RPA. w Zatoce Sal·
danha około 120 km na północ od
Kapsztadu zatonął w czwartek raDwóch ryba·
no trawler rybacki.
ków zdołało . dotrzeć do brzegu
\ poinformować o wypadku mie1·
scowe władze. 31 członków załoll:i
Trwaja Intensywne• t>OSZU·
zginęło.
kiwania zaginionych.

Prawie 120 zawodnlk6w. w tym Ca·
la czołówka kraJowa atanie w nie·
w
dzlele na planszach rozłotonych
hall łódzkiego Włókniarza. do rvwa•
lizacJi o •. Złota Klinite" naszej re·
Wojewódzkiej FederacJI
ł
dakcjl
Sportu. Impreza nasza organizowana w~pólnle z działaczami Okreitowe•
1:0 Zwiazku szermierczego, orzeoro·
wadzona będzie w tym roku już oo
raz dzlewletnastv Udział w turnieJu zapowiedzieli bowiem m. In. Rumuni I Wegrzy. Potwierdziła 11wól
p1zyJazd do Łodzi szablowa reprezentacja Danll nad która opieke szkoreprezentant
lenjową sprawuje były
Marian
Włókniarza
łódzkiego
.
Witczak.
~da
Sympatycy ..białej broni"
mogll emocJonować sle POjedynkaml
wszystkich na 1Jepszych obecnie szabl\stów Polski. · Na Uście zgłoszeń
uznajduje sie nazwisko zarówno
. Złote1
zdob:vwcy
bległorocznego
Klingi" reprezentanta GKS Katowice - Edwarda Korfanteco 1ak rówsprzed
triumfatora turnie.lu
nież
dwóch lat bvłego wicemistrza śwla·
ta - Jacka Bierkowskiego, Doda1·
my. że Impreza nasza stanowi Jeden
z ważniejszych sprawdzianów for·
my naszych kadrowiczów. kandydujących cio ekipy ollmpijskle1 „Mos·

Hokeiści

USA

W drugim meczu w USA. polscy
hokeiści spotkali ste z drużyna Uniwersytetu Michigan. Polacy roze•
gran· bardzo dobre sootkanle I zwv·
Bramki
ciężyli 9:2 (4:0. 3:2 1 2:01
7.dobyl! : Jobtzyk - 3 Zabawa - 2
oraz Pytel. Dziubi6ski. Kokoszka
I Janiszewski.
Drużyna wypadła znacznie le!)łef.
oo·
n iż w poprzednim spotkaniu wiedział trener c. Borowicz w rozmowie telefonicznej z dziennikarzem PAP. - Tym razem przeciw·
nlk był sllniejszv. nit w Bowllnl!
Green. Od POCzątku Polacy przystąpili do ofensywy l w olerws1.e1
tercji całkowicie zaskoczyli rywali
Pokazali ba rdzo szybka płynną 1tre
a że I rywale starali ste dostoso·
mecz
wać do naszego stylu gry widowiskiem.
emoc1onującym
był
Szczególnie dobrze grała platka,
prowadzona przez Małysiaka, a sło·
wa T>Ochwały naletą sle za sku·
teczność strzelecka Jobczykowi I za.
bawle. Nie szczędziła nam po meczu owacji 3-tys. widownia. a kUkusetosobowej Polonłi sprawiliśmy
zwycl«:stwem woro raswą grą l
doścL

Tragiczny wypadek
na ul. Strykowskiej

wyDo tragicznego w skutkach
padk.u dos?!o wczoraj wieczorem
na ullcy Strv~owskie.1 w oobllżu
.. Telemotelu ''. Dwaj mloctzi meżczyź
nl (.Jeden 24 tata . druRi 25 lat).
skradzioną ,Syrena" JF 8715 Udawall
I
Jadąc
sie w kierunku Warszawy_
z n'.ldmierną szybkością po mokrej
nawierzchni. WPadll w oośllzR I ·zderzyli się czołowo z samochodem
Kamaz" RZA 529 G.
ciężarowym
Obaf PO!lleśll śmierć na mie1scu.
wypadek ten niech będzie ostrzeże·
niem dla rabusiów cudzych po•az.I
dów.
George'a". od nazwiska lego
ką
(eh)
Samuela
Amerykanina
herszta,
George•a. zmarłego w ta.l emo\czych
okolicznościach w Paryżu w itrUd·
nlu 1978 r. Przestepcza e;rupa. któ•
ra w swym najlepszym okresie lipowstała
około 30 członków
czyła
.Za1>01oż
6.20. Kierowca
w 1974 roku i wyspecjalizowała sie ca~ Godz.
LDD 2262 Aleksander K. na
w kradzlety luksusowych samocho· skrzyżowaniu ulic: Dąbrows k i ego dów i przerzucaniu Ich do Turcji Tatrzańska nie ust1rn:i
oierwszeń·
i na Bliski Wsch6d w celu zdoby· stwa przejazdu I spowodował zdena zakup, c:lównie rzenie z tramwajem 19/8. doznając
środków
cła
w Libanie. narkotvk6w - marł· urazu głowy.
huany I haszyszu. Jak oblicza PO·
• Godz. 17.40. Na ul. Konstanty.
llcja. przemvtnicv ..., sumie nabo· nowskie1
w Pobliżu posesji 107 nin
wali około 280 samochodów. co kobieta
przecho65
około
lat
przyniosło Im blisko 3 mln funt6w
w miejscu niedozwo1ezdnie
dząc
(6,6 mln dolarów). Pn:t'rzut w druorzez
potracona
została
gim kierunku narkotyków zaoewnil lonym,
tramwaj linii 43/4. Piesza w stanie
Im co na.lmnlej 20 mln funt6w h>oclętklm orzebywa w Szpibardzo
nad U mln dolarów) . Główna kwaIm. Barlickiego.
tera gangu. z której Georire kle- talu
Swiadkowle oowybzego wvpad·
ro.waJ wszvstklmi npnl\C.f •ml. mie- ku• oraz
osoby mogace ustalić toż.
mlodzleżo·
śctla sie w schronisku
samoś~ rannej oroszeni są do WRD
wym w Amsterdamie. Stamtąd przez MO w t.odzi ut. Wł. Bytomskiej 60.
siei! kilkuset pośrednlk6w, .• towar" 715-86. Kobieta ubrana była w Płaszcz
krajach czarny, chusteczke niebieska na
po
rozprowadzany
był
głow ie, sukienke niebieską. na no•
Europy zachodnieJ. a także szmuJtJo. gach miała ..tatrzanki".
wany do USA I Kanady,
Ich)

narkotyki...

Luksusowe samochody

W niedzielę w hali

grali w

załogą

Rozbicie .„siatki George'a"

. ..

tv}'

RPA

z

Elektrownia atomov1a w Goesgen została oddana do użytku w
listopadzie ubiegłego roku. Jej
na
się
moc produkcvjną ocenia
Sąd w Blrmln11:ham skazał na ka·
d .
.
ó
~zesć miliard W kt lowatogo zm ro- ry od I 4 do 5 I. at wlezienia. czterech
członków miedzyn11rodowe1to svndY·
cznie.
I katu przestePCZl'RO. zwaneao .. siat·

I

jakości

Kronika wypatlltów

Włókniarza

kwa·BO" . Przy typ0waniu faworytów
rue sposób pominąć także nailepszeg„ zawodnika warszawskleR;o turnie·
ju o puchar Marymonta - D. Wód·
ke, Jak I doskonałych szablistów ko·
- T. PIRuly
zagłębia
nlńskiego
Juniorów
świata
wicemistrza
A. Kostrzewy.
Łodzi
Sympatyków nennlerkl w
wybierających Kie na niedzielny turniej informujemy :te poczatek walk
eliminacyjnych o itodz, 9. Natomiast
szóstka najlepszych szablist6w tur·
nieJu rozpocznie decydujace 110Jedynki o 11:odz. 18.
IJnpreze
Zapraszamy na nana
szczególnie młodzież szkól łódzkich
szkoleniowcy
turnieju
W czasie
Kolejarza AZS l ResurWłókniarza
sy orzyfmować będą zapisy do sekej! szermierczych S\Volch klubów
Przypominamy. te wsteo na zawod
(w)
wolny.

„ ...„ „ „ „......„ ...„ „ „.........mn...- . . . . .
Dnia
trzony

I

W

Szczecinie

w

P.

Pogrzeb o.dbędzie się 9 lutego br. o godz. tł na cment.argu rzymsko~atollck1m na Dolach, o czym z głębokim smutkiem i żałoba

zawiadamiają

wszystkich fyezliwych

Przyjaciół

I Znajomych

ŻONA, SYN, SYNOWA, WNUCZKA t POZOSTAŁA RODZINA

Dnia , 7 lutego 1980 roku zmarł, przeżywszy lat 53, nasz naJ•
ukochanszy Mąż, Ojciec i Dziadziuś

S.

+

P.

BRONISŁAW

WOJCIK

Pol"rzeb odbędzie się w sobotę, I lutego br. 0 godz.
cmentarzu ewangelickim przy ul. Ogrodowe.I.
PozostaJa w nieutulonym

15.30

na

żalu:

:tONA. DZIECI I WNUKJ

Z

my,

dęboklm talem zawiadamia·
dniu 5 Iut~i:o 1980 r.
źe

zmarł

w

S.

l

towarzyskim
ml!czu piłkarskim. miejscowa Il·li·
gowa Pogoń zremisowała 1 l·lilto·
wym Lechem Poznail 1:1 (1:1),
•

+

LEKARZ CHIRURG
w stanie spoczynku.

ostatnim meczu elłmlnacYl·
nym grupy t piłkarskich mistrzostw
Europy Anglia pokonała w Lon·
·
dynie trlandle 2:0 (1:0). •

s.ss.

opa·
sakramentami, nasz najukochailssy M11t. Ojciec

ppłk

• W towarzyskich meczach pił
karskich Zagłębie Sosnowiec zreml·
sowalo z Bantkiem Ostrawa 0:0
Również bezbramkowym wvnikiem
w Piotrkowie
zakończył sle mecz
pomiędzy Concordlll i chorzowskim
Ruchem.

• Na halowych zawodach w Irkucku radziecki lekkoatleta, 19-letn! K. >"lołkow Skoczył o tyczce

1980 r„ po dłUl'ieJ ł clę:tkleJ chorobie zmarł,

STEFAN KUCHA1RSKI

w Bollwli
Na rozgryWanym
•
turnieju piłkarskim k(ajów Ameryki Południowej, którel(o stawka
Jest awans do turnieju ollmpljskie·
go w Mookwle. odbyty się dwa ko·
lejne mecze Bol1wla Pokonała Ko·
tumbie t:O (0:0), a Peru zwycięży.
Io Chile 1 :O (0:0).
• Tenisiści Rumuni! p0konall .TU·
gosławię 5:0 w meczu eur01>eJskiel
strefy (grupa .B") Pucharu Davisa.
• W kolejnym dniu Vll OSM
na obiektach Krosna Ustrz:v1k Dolnych. Sanoka I Iwonicza Zdroju.
odbyla sie rywallzacja w dwuboju
szybkim
lytwlarstwle
zimowym.
skokach narciarskich. biegach na
w konkurenc.11 dziewcząt
3 km
i chłopców oraz hokeju na lodzie

W

swiętym!

S.

Wskr6tie

•

s. lutego

Dziadziuś

+

Dnia • lute11:0 1980 r. ZDlarta, w
wieku 88 lat

P.

S.

TADEUSZ
MALANOWS·KI
Naboteństwo tałobne -odbedzle
sle w .dniu 9 lutego 1980 roku
o i:-odz. 13.30 w kościele N.S.J.
przy ul. Retklóskiej. 110 czym
o godz. 14 odbędzie Sit 11ouzeb
na cmentarzu na RetJdnł.

RODZINA

+

P.

EMILIA
BIEGAJ\JSKA
li

domu MTCIELSKA
i położna.

pielęgniarka

Msza §w. I wypro;..,adzenle zwłok
z kaplicy na cmentarzu parafialnym w Ła1tiewnlkarb "bed:i:ie sle
dnia 9 lutego br. o godz. ts.
czym powiadamia pozostaJaca w
smutku
RODZINA

o
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zalo się, że ta panikarska informacja nie ma żadnego źródła, nie
pochodzi z Japonii, ani z innego
kraju. Nie ma też żadnych podstaw naukowych.

plotkę, która najednak trochę strachu co
tchórzliwszym mieszkańcom nadporodowe, zeszła z czwartego pię dunajskiego grodu, do dziś
nie
tra na ulicę, aby z automatu za- wiadomo. W dniu 7 stycznia słyn
dzwonić po pogotowie. Telefon je- na góra Gellerta stała na swoim
dnak nie działał. Wróciła
więc miejscu, a Dunaj płynął od ,;tuleci
do mieszkania, by włożyć płasz cz ustulonym l{orytem o czym Czyi udać się do szpitala. Nie zdążyła, telników zawiadamia.
bo natychmiast zaczął się poród
i kilka minut później urodziło się
WOJCIECH STANKIEWICZ
dziecko. Gdy mąż wrócił do domu
karmiła już noworodka
piersią.
Pani Gezane Doeme i mały Peter
cieszą się dobrym zdrowiem.
pędziła

„Szlagier roku"
łysych
i z przerzedzonymi
włosa mi
u k azał się „cudowny"
środek na porost włosów, o któ-

rym z n,1iejsca stało .;ię
głośno
„Banfi Hajszesz". czyli spirytus do
włosów Banfiego z miejsca zrobił
oszałamiającą karie•' ę .
Nasti:pnie
z powodzeniem zaczęła z nim Ii:onkuro:v a~. !,nna mikstura,
zwana
„Patienha .
Popyt przeszedł wszelkie oczekiwania. Przed sklepami ustawiały się początkowo
długie kolejki,
a pod koniec roku leki te można
było nabyć bez większego kłopo
tu. Podobno wielu osobom pomogły, ale łysiejących nadal nie brakuje. Pewne jest natomiast,
że
przedsiębiorczy faceci sprzedawali
te płyny za granicą, w tym również w naszym kraju. za cenę 1020-krotnie wyższą i mogą powiedzieć, że dla nich był to prawdziwy sukces.„

Ogień

gaszono„. winem

W je<lnej z wiosek zapalił si~
ustawiony wielki namiot, pod kt6rym odbywała się uczta weselna.
Poniew~ w pobliżu nie było dostatecznej ilości wody, goście zaczęli gasić pożar „. winem, którego
na węgierskim weselisku
nigdy
nie może zabraknąć
Jak się później okazało, przyczyną powstania pofaru był niedopałek papierosa, rzucony przez
.1:aproszonego na ucztę.„
komendanta miejscowej ochotniczej straży pożarnej.

„Samoobsługowy''
W mieście
dwojga dzieci

po1ród

Bekescsaba matka
przed kolejną szczęśliwą chwila wydania na
świat potomka. Czując bóle przedstanęła

Tajemn.ica Nyilasiego
Takiego
p~ZYJ?adku w V.:ęgierskiej piłce nozneJ Jeszcze me notowano. 23-letni Tibor Nyilasi gwiazda węgierskiej piłki nożnej,
32-krotny reprezentant kraju, postanowił skończyć z futbolem. Zawodnik ten, podpora najpopularniejszej drużyny budapeszteńskiej
- „Ferencvaros", nie m._ zamiaru grać ani w tej drużynie, ani w
żadnej innej, bo „nie wytrzymuje
nerwowo i nie może znieść gwizdów publiczności". Cały
światek
piłkarski aż się zatrząsł. Kibice
i fachowcy od kopania piłki
z
ogromnym zdumieniem przyjęli tę
wiadomość. Rozstanie się z zieloną
murawą zbiegło się z otrzymaniem
przez Nyilasiego dyplomu w szkole gastronomicznej. Poczta pantoflowa głosi, że pragnie otworzyć
knajpkę ajencyjną,
gdzie zarobi
przynajmniej tyle fO na boisku,
jeśli nie więcej i to bez sarkania
kibiców„.

Trzęsieniia ziemi nie było„.
7 stycznia 1980 r. góra Gellerta
zwali się do Dunaju.
Ogromne
trzęsienie ziemi zniszczy
Buda. peszt i jego okolice.
Wiadomość
ta, którą przypisywano japońskim
uczonym, obiegła całą prasę wę
gierską, która ją wykpiła. Oka-

&HHHłHHIHm\UIHHHłHHIHHIHHHHHIHHIHłHHHHłUHlnmnmm
wzibud•za narwet nie ~y.Je na.pÓJr cud;zoziemców na mierscowy ry.nek
uracy, ile - przede wszystł'.rim orzenilkanie obcych wzorców kulturowych, ZWV<cZadów, jak i - w
przypad1ku Brazylijczy•k&w - obcego iezvka.
W Arge<ntynie powstaje or.goa.nfW przeciwleństw.ie do dorosłej
zacja dziecie<:a o charaJkterze pa- ludności, dzieci z pasa orzygran.iczramilitarnym, nazwana „dziecięcą ne-g?· są bardriej !>odatl!le n.a uleżandarmerią". Ma ona skupić ga111e obcym wpływom.
na zasadach dobrowoh",Jści - dzieci
Wspomniamy gen. Bussi pi:>d1kirew w1eiku 8-14 lat. zamieszikałe w śla. że „dziecięca żandarmeria" nie
mieis•'owośd.ach
przygran.icz.nvch. ~edzie orga'!1'iucją paramil.itarną,
Pr.zy t<ażdvm ga.r nium.ie ża,ndar ze ma <>na Je«iY111ie uczest111iczyć w
merM w pobliżu gra.nic Air.gemtyny
/
z Braizylią Boliwia. ChiHe. Pa;ragwajem i Urugwajem. formuje sie
obeon:ie „szwadron dziecięcy",
Miej.scowa prasa , po.w<>łuiąc sie
na kraiowego dyrektora ża,nd•ai!'
mer.hi, gen. Ant0111io Buss.i. pod•k·r eśla, że .diz.ieci~a żanda•rme-ria" ma
na celu orzede wszvstkim J>l'Opagowa·nJe patriotyzmu wśród d.zieci
żyiącycb w pasie nad1grainicznym,
tam. gd~ie - !.a•k pisze n,p, dlloiennik „La Opini<lłl" - „odczwwa sie
defiladach czy letnich obozach wyszc.zeg61nde s:ilną presje osvcholo- poczyukow~.h, ma prowadzić zagi<Czną i d·em~raf i cmą". Korukll'eit- jęcia ' .rnlt11Tal.ne
wśród sta.rs.zycb
ruie idiz.ie tu o powszechnie zma111y Mieci na<Uczać i.eh pew.nych zawo.
dów
Te
u<bocme
zadooi~ nowej orfaiM dość Uczne.go ' napł.vwu Boli·
!!a•ni.zacj.i, i.alk podkreśla.ją gazety,
wiJjczv".<óW.
Pa.ragwajczy<ków. w WYIIlci'kają z nfodostat.ku od.po·w iedmniejszym zaś st()IJ)noiu Chilijczy- nich placówek o&wi•atowych czy
ków (.na oołu<lnh1 Argentyny) oraz kult-ural<11ych w pa.s1e przygranicznym Niez.ależ.nie iedmak od tych
cześe' i owo Brazy!iiczvk&w. Mórzy
z.a.strzeżeń , zapewnień przedsta'l)OISz.u<kuja w Argemtylilie
pracy. wicieli władz, wsizy\Sł~(O wskazuje,
ma
Problem obcego osad1nic.twa w Ar· że .,dziecieca ża<nda.rmeir.i•a"
l!entV'll·i e )>()Chodzącego z i;ąsiedlllich. l(ł6wnie cele parami-lita.rne i bedtie
służyć propagandrzi.e n·acjo.nalizmu
i>rre:i:vwalących jeszcze gors.ze .trudwśród młod~o pokolenia.
, nośc.i ekonomicmo...soołecme
kirajów, wy~tę.puje tu od dawna. ZaR. GINALSKI
niepokoienii.e ro.ieiscowvch
władz

KORESPONDENCJA
~ ---"'~··

Z ARGENTYNY

Jedyna w swoim rodzaju - Uljanowska Szkoła
Wyższego Pilotażu znana także pod nazwą Centrum Wyszkolenia Lotniczego Krajów RWPG
przygotowuje wysoko wykwalifikowane kadry pilotów i mechaników dla lotnictwa pasażerskiego.
Pow1>t.ała
w
Ulja;noiwsku 111ad
przed 45 la.ty - w CUtsie
wojn.y - }aiko specj.alma uczelnia.
szkoląca d!la armili radciieckieJ !)ilotów transportowych. Pira:eci pilotami takJich samolotów stały S<ZCZegó1nie tT·ud1J1e z.ad•mia. Pr.zy -prowadreniu cięiJ:dego samolotu w
wal!'unkacb nagłych zag·rożeń artyleryjs·kich z zielllli i na11>aści
wrogdeh myś1iwców z powietna,
jedymą obroną był IlllistTZO\fSki pilotaż i stosowBJnie
ak.robacyjnych
wprost U1).ików. Piloci „t.ra.nsJ)Oll'towców" musieli więc być w
swoim fachu nie byle ja.kima .,orłami" a ich o.s.obiste predyspozycje OOPM'te być musiały . oczywiście. specjalna nau•ką. I właśnie
ten wvsoki ':{u.nszt ~olenia stał
się „w ia:yiów·k!l" tej g.zkoły równileż w póŻlliieiSl!:V'Ch czasach pa.kojow~·ch
kietiy w jej murach uczyli stlę ad·epc1 cywilmycb przedsię
biorstw pasażerskiej komunikacji
lotni<':rej. Im to później pow·ierzano stery ccraz to poteżnieiszych
rozmiarami. coraz
to s?;ybsa:ych
turbo.śmi.gfowców i odnu1owców.
Równolegle ze s:C.rolaniem ta.kich
doborowych kadr dla rad:ziec kiego
„Ae<rofłotu" za-częto w Uljanowsku
uczyć też p.rz.edstawicieli I.inii lot·
ndczycb brat1J1ich k<raiów soc.iaNstycznych i wszys•tkicb i·n1n ych,
~tóre na sw6i sprzę1 laita.iący wy·
brały riowoczesne samoloty
kon'Stir.u.kdi i t>rodiu~tcld radziecikiei.

Wołgą

0

Samolot bez tajemniic„Polski dz.ienni·kal!'z? Oczy<Wdście
zaipr.as7.am. Najciekal\vszy za:>ewne
be<loz:ie 'lasŻ kompie-ks obiektów i
urządzeń t.reni<ngowych oraz techni<eznvC'h - mówi czyniący bonor:v gospodairza zastępca komendmta ulianoiwsC.dej szkoły, W1iitalii

Dzie.cięca

żandarmeria

~

R:żeiwsk4d.

.,A więc pierwszą osobliiwośc1ą
- jeśli tak Nec można - nasze1
szkoły iest to, że ma.my do czynie-

nia z doświ.adiczonym1 ·już pilotami. Zada1me poLega jedynfo na umożliwieniu im prze.iścda na pilotowal!lie i'll1llYch. wiekszych samolotq'w. w~-uczesny odl"ZIU.towY
. sa""'
molot pa.sa.żer,s,lQi jest maszy.n a nader złożoną a ka0d. typ wvma.ga
od<P')!Wiednio
zrbźnirowainei
techini~i oilotariu I obsługi ul!'Ządz-eń ooklado~h . Sz".{Oli.my w1ec
zarówno oilotów. jalk i mechainikóiw na każdy tY'"' samolotu od"
doz:ieln'e. S?.koletllie t'l"Wa około
cziteorech miesięcy„.".
Oddrz;iał sz,kolenda teore.tycz,nego.
~aja właśnie zajęcia. w iedlllej
z ~las gruJJ)a pilotbW węgiersi-ich,

w czterech następnych -

pi.Joci i

-

ZSRR.
Jednym z waźnych zadań
energetyki radzleckiej jest budowa
&łntt przesyiowe,1 prqdu stalego o na
ptęctu 15()() kV z EJ>tbastuzu do cen
trum Kraji. Rad. N/z: do.łwtadczai
ny odcinek Unit przesył.Owej.

CAF -

TASS

I

Dodajmy jeszcze, że w pała·
CYku tym mieściły się - ambasa.da watykańska, ambasada
rosyjska, a nawet sakon zeński. Kiedy w 1840 r. pałacyk
ten ma.lazł się w gestii pań•
stwa, został on przeka.z11-ny
wielk.temu
Rodinowi,
k-t6ry
zmarł w 191'1 roku, sa.pisując
Francji swe zbiory.

Nagi Balzak
Rzeźba.

znajduje się na zewnątrz, w ogrodzie. Miniatury
i s:wkiOf' tego arcydzieła rozmieszczone sa w różnych salach
muzeum, Wśród ruźb wiele
wizerunkuw Balzaka. Jedna z
nJch szczególnie mi się upamiętniła akt tego gigMtta li·
teratu·ry. Balza,k stoi jak go

.,

'·

,, . '· ..,

·;..
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„Szkoła
mec.h.&nky z PoJskich LiJni~ Lot~
czYch ,.Lot".
ZaJrzyjmy do "polisJdej" kllasY
- propoouje W.iitalii RżewsatiJ.
Oto l!a>biuet si·l nikowy. Wzdłuż
ścia.n ustaiwiono przekroje
oryginalnycll potęinycll si1ni•ków „D-30".
jaCde mon.t<>wa.ne są w sa.m olotach
„'Du-134". Wie1ka elekt·roniiC'Ula tal>lica na głównej ściainie imiJtuje
pracę ta·kie.g o sd·1ni1
k a. Za.pa•lają się
kolejno kolorowe'· świaitełka, a w
wykonanym z przezl'Q!Czystel ma·
sy modelu sillin1r.ta zaczYl!laią obracać się c<>raz szybctiej skll'Zydełlka
tul!'·b iny Str.załiki zegaTów W&ka.z uia rosnące ciśnienie, moc odirzutu
i inne, znane ty:lko fach<>wcom dane.

Pilot pomylić się nie może.„

orlów"
zadęcia przy specjaltnym roboczym
stole z maikli..etą pasa startowego i
zaiwde&ZIO'llego nad nim ruchomego
modelu
samolotu.
Diaipr&,iektor
zsy111chironi-zowany z maig.netof<>nem.
eCt·rany tele<wizyjl!le, <>hra.z y filmowe po.ka1ZUja J>'rar.vidłową Pozycję
stal!'tu. wznoszenia. a następnie
nalotu i samego lądowaniia. Mod.eloiwd samolotu tirze•ba nadać takie
same pra.wiidlowe Pozycje, Pl'ZY
jednoczesnym uwz.ględlnleniu a,ktuailnych warunków me-teoro1logicznych Qrarz r6ż.nych danych techn.icZi!lych. Na pozór wygląda to na
zabawe - w
rzeczywistości iest
doskonała I niezastąipiona
formą
na<U'kl i o.pal!lowywania czyoooścj
należą<'ych do najt.rudl!li.ejszych w
pHotowandu n<>wocz.esnych, c i ęż'.{ich
i szyh:nch :samolot6'w pa$lliersikich.
Tu w&zystko się
liczy - każdy
ruch i ułamlk• sekund. uitrzymaini~
ookładllii.e określo,i.ei pozycji ciała
pilota w fotelu. aby zachOJWany byl
dokładnie wymagamy ką.t pa~r?;e
nia na pa.s lądowania. .ia<k i kat
ustawlienia wzgledem ni.ego masy
samolotu i Wi·ele inn~h n•ieodz0>wnych szczegółów pi.Jotażowvch . Ten
treninJ? musi być doprowadzony
'Or'Ze7: każdego pil<>ta do peTfekcji.

naste•pinej !!8ll w naitul!'aln<!j
a.tupie kabiny „Tu-134"
piQ001 PoZoTują lot. Wykonywane
czyn.ności
po.z.os.tali słuchacze ob~erwuia na monitorach telewizyjnych. Komentują, ocenia.ją. TaCde
próby przechodzi jeden po drugim.
wypełndaiąc
zadania prze.kazywane o~zez lmst-ru.ktora. który wystę
pu ie tu w roli lOtniskowej wady
konfrolnei i
bezkomoromiS01WeCzterdziestu 1 „Loitu''
go egzaminatora. Piłot nie może
sie oomytić ...
W Uljanowskiej Szkole Wyższego
stall't i lądO!Wanie - dola opan~atnia tych czynności odrlzieline PHotai?;u Centrum Wyszkolenia
W

wielkości
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PRZENOSNE DOMY
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W Jakuckim Instytucie Naukowo-Badawczym Rolnictwa opracow~no model przenośnego domu, przeznaczonego dla hodowców renow. Dom składa atę z dwóch części, które po zmontowaniu tworzq, bardzo przytulne mienk1mie. Wyposażono go w system ogrzewania wodnego i Wygod11e meble. W ciągu kliku minut pomleszczenie sklada stę, tworzqc pewnego rodzaju kontener niezwykle
wygodny do transportu „wszędowiazem" lub samolotem. Już w
~~'::iu~oku jakuckie zjednoczenie uruchomi seryjnq produkcję tego

•"
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PAPIER DLA MASZYNISTEK

~

S

~

~

W fabryce papieru im Janonisa w Kownie Tozpoczęto produkCję specjalnego papieru, siutqcego do dokonyWania poprawek w

tekście, pisanym na maszyni'e, Doświadczalna partia nowego
pof1'.0Cnika" maszynistek zdała doskonale egzamin ·w halach ma~zyn
1'ożnych instytucji miasta.
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WITAJ SLORCE„~
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Mieszkańcy Workuty po Taz pierwszy tego roku zobaczyit siońce, które ukazal.o się znad Widnokręgu po d!ugie.1 nocy polarne;.
W pierwszych dniach stycznia nad miastem szataiy zamiecie śnie:!:ne. Zanotowano wówczas wielostopniowe mrozy. Obecnie miesz·
kańcy miasta odczuli, te powoli zbUta stę Wiosna.
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NAUKA o ••• CHMIELU

S

W nadwolżańsktm

Marlńskij Posad otwaTto pierwszą
nieczarnoziemnej strefie RFSRR zawodową technicznq szkole
dla producentów chmielu. Absolwenci tej szkoty będą mogti zdo""' być zawód operatora urządzeń do zbioru t obróbki chmielu. Pra""' cę zapewnioną majq w Czuwaszskiej ASRR, która jest jednym
~ ·
na;wtększych producentów te.1 roHtny w Zwtqzku Radzieckim
~ Powierzchnia ptantacjt w tej republice rośnie z roka na rok.
S W pobtttu miasta MarlńaklJ Posad znajduje stę klika spec1a1t~
st11cznych go1podarńw rotnych, w których uprawia się chmiel.
.
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LoLndczego RWPG
przebyiw&
alMualnie 40-.ooobowa gr.ul)>a 1)()1•
skiich p ilotów i mech.a;niików samolO<towych, d.ele•g01Wanych przu
PLL „Lot". Podziele'!li
są
na
cztery g·r upy i przygotO<WlU(ją się
do obsłu1gi samok>tów „Ił-48" oca.z
„'Du-134". W lutym S:-c<>ńczą teoretycz,n.e suole.nie. a przez nastęµne
d•wa m;esi~ce od:by'Wać będą już
sz•kolna pra'kitY'kę w pow.iet.rrz.u.
Grupowym
zespoliu
pilotów,
przygotowujących
się do obj~ciia
sterów w samolotaćh „Tu-.134",
iest kipt. Józef Wójtowicz. W „U>cie" J)rttuje od 103 rOlku a latał
dotychczas jako pierwszy młot na
samolotach „A.n-.24" na liniach ki!'a•
j01Wycb : zagil'all!icz,nych. W u1b, ro:{u w załogowym skł;ad-zie z drugim pilotem, An.ckzejem Sochackrlm i mecha.nik·iem po.kladowym,
Janem Zie1ńńskim, od1byl 65 lotów
do różnych kra.jów socjaJ.istycznvch.
O uljanowskiej sz.kole mówi on:
„Ba•r>izo
WVSOlki
po.ziom
zajęć
teoretyc-znych,
:{api1talne zestawy
nowo.:·zesnych
pomocy technicznych i ie<l•nocześnie świetne zorganizowanJ~ nauki. . Wyśmi·enici wykładowcy i
instrukoto.r2:v i nie
mmei wyśm i enita
a~m05fera
i
warunki do nau1ki oraz z.dobycia
wys0<k ich
kwalifJkacjn
zaM>odowych. I i"lszcze iedno. co nam imponu je: mo.ZHwość „wyżycia" si~
w oowietrzu. na samolocie. Mam
tu na myśli ogromne orzest<rzenie
lotne. Lecimy np. do Leningradu,
Annapu. Kiijowa. M<>s'.{Wy, Odessy.
Wystarczy spojrzeć na maipę, jakd
to ogromnv szmat d<rogL,
Całv ze'9PÓł iest z.grany, k<>l•ń
ski. Mamy jurż ta1kże przodowl!lik&w w nauc e. no pilotów Czesła
wa Bednarskiego i Jerzego U.kleję
albo mccha·ników Ja111usza
Durai11. Ann<rzeia Pe~cę i z mołe110 byłf'!!O zesoołu Jaonka Zielińskiego"

Opinia ...

W szkol·nym muzeum trudno z1iezyć
~ ilość dyplomów. Iistow poC'hwa,l nych,
~ odzca-czeń i illl.n ych
WY'rótn·ień,
'"
od wie1u za.l(lI'a·nicz~ otrzymanych
rtycb
lillli·l
lot.niezych.
W1iele
S liczy ch'luibna k;ronika sz,koły. k.art
~
Pra.cuje tu tylko 45 wy".dadow~ ców i i:nstrn•ktorów, „Nie ootrze- ,
ba
nam wiecej - wyiaśnfa Wa<talf,j
~ Rżews.kij. -- Przebo.gaita. suoer.noS woczesna aoaa-aitura rad<!o-wideo~
S elektroniczna, jedyne w swoim
:S rod;zaju oo.moce nawkowe d
-"' dostatek
now<><:zesne.E(o
s!)I'z~tu
~ latającego
1
pamoc.n'.ozego,
w
~ w .i aki zo.stal!śmv wyoosażeni. za~ łatw ia ws?;yst':rn. Obeende już i:>rzy:-\
~ gotowu iemy otwarcle kursbw d·la
~ przyszłych pilotów na.i-nowszego
-"' radzieckiego aerobusu „Ił-86" i
-"' wiemy że wśród nich z.najdą sie
~ równierż Polacy,
,,
Zdradzę zresztą skoro już tv~
le powiedziałem - doda.ie Rżew
S sk.il.i
- ies?cze jedną szikolną taS
~ jemnicę: do iednych z na}lepszych,
S n•ie tylko słuchaczy, ale pilotów .i
,, mecban ik6w w ogóle za.ticzamv„.
•'
przysła1ne
tu .orze.z
S PoJa,ków
ef.tipy".
~ .Lot''
Tym
większa to dla nas sa~ys
S fakcja„.
~

:s
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Zn!'-nY był z eskapad mUosnych,
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LESŁAW KOUJEWICZ

Pan Bóg stworzyL Brzuch miał,
jak odnotowali jemu współcześni, przeogromny, ale :Rodin
ujął mu trochę tłuszczu, więc
postać jest w miarę estetyczna.
Natomiast jego literacki ke>nkurenł.
Wiktor Hugo, został
przez Rodina poka.zany w oale.i swej dosyć atletycznej budowie. Akt Hugo budzi 11WłMt1cza zamteresowanie kobiet, co
jest,
oczywiście.
zrozumiale.

kronikarz~ podają, ie zostawił

rY' pe>dpisuje listę obecności. ze-

''

randowski pisał. że ten „twór-

zawsze mu przypominały o je-

~·

k1' z dobrocią i hojnością św.
Mikołaja, był kutwą, nfozdolnrm do . ofiarow\ln,ia
szeląga
b1edak1>W1. W kstązeczce wydatków, która ten skąpiec prowad.ził
z niewiarygodna sum!ennością, pod
na11Wa bienfa1ts - dobrooziej!!ltwo były
zamaskowane kwoty, jakie od

które już wówczas wycho~iło
z mody, nie rozstał się do
ostatniej chwili życia. Zaróżowione pióro spiJczeło w gablotce
obok
in,n ych
drobnych
przedmiotów przez niego uiywanych.

:rl~~;i;:i;msp::::~e!.yłJ az:e;!~

z~~~:;~~:~d. ~::!:~u!uf: :~yl~~!!~ob~::e::d ~~~~~a.lu~~=

;
Jelfo. ZYOJe .domowe „by~o odrazaJąe~. między ż.ona i .kochanką '.„

Milioner-kutwa
A jeśli już mowa o Hugo, to
pewnego dnia, bi:dąc na pfaeu
dll!I Vosges, najstarszym placu

Intymności'

~WOOC100C~

ł DZIENNIK POP1JLARMY nr IO (9498)

·_ ";.:
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Zo-na Alphonsa ·Daudet, przesad•

Posta.nowifom ją zobaczyć w
oryginale.
Pojeoh-ałem
więc
metrem do stacji Varenne i
stąd jui; miałem niedaleko na
wąską uliczkę o tej samej naa:w.ie. ~rzy niej 'Właśnie mieści
iię Muzeum Rodina w pięknym,
otoczonym
dużym
oitrodem
pałacyku, który 11budowany został
w
latach 172S-1731 dla
znanego
wówczas
finansisty
Peyrenca de Mora11.

.

~';:"):„„„

Z p ARYSKIEGO KARNETU
Nagi, dobrze sbudowany mężczyma sied·zi na kamieniu.
Oparł
głowę
na 1>0dwiniętej
dłoni. Myśli. Któż nie :rina tej
sławnej neżby Augusta Rodina?

„.

Klasyczny taniec Assara
w wykonaniu kampuczań
skiego zespołu artystycznego.
CAF-VNA

puścił tę

Kto

.

•

ciekawostek

Charakterystycznym rysem lłudapeszteńskiej prasy jest, ie
zajmuje się nie tylko wielkimi sprawami i problemami. Często
można w niej znaleźć ciekawostki i sensacyjki, które, co lu
dużo mówić, wszyscy lubią czytać. Zebrałem więc trochę takich wiadomości z zeszłego roku, aby podzielić się nimi również z naszymi Czytelnikami.

Dla

:.

/wielkich

Paryża, snajdującym się w sercu starej dzielnicy Le l\larals,
zajrzałem do domu pod numerem 6. Mieszkał tu Hugo w Jatach 1832-1848 i 1>becnie dom
stanow.f mu.zeum, w którym
znajdują sle liozne pamiątki po
tym pisanu.
Sam wystrój wnętrsa świadozy, ze mieszkał tu boeaty
człowiek. Hugo donbll się for·
~nn::r i o dziwo, 1 pi1anla. Jego

czasu do czasu musiał łożyć
na uwod1:one służące".
W obszernym jadalnym pokoju rozmieszcze>ne zostały bogate
serwisy z porcelany chińskiej i
japońskiej. Biurko pisarza małe i kruohe. Az dziw bierze,
jak powstać przy nim mo~ły
takie giganty literatury - „Nęd11nicy" i „Notre Dame".
Do pracy pnystępował z
PU!ll!ktualnośoh' urzędnika. któ-

~~~fe ::::r:,jad':!~1!o!oi.mk;::~:;!1.

;?sar~~~:ązk;chg~J!i ni:iJ~~~~

Z wysok.ich okien widaó bardzo spokojny, obecnie niemal
prowincjonalny, plac z konnym
posągiem Ludwika XIll, wzniesionym na polecenie kardynała
Richelieu. Na ławkach sied-zą
kt>biety ,
robią
na
drutach.
Dzieci bawia się w miejscu,
gdzie ni~dyś <tal pałac królewski
„Tournelles",
zburzony
przez Katarzvne Medycejską po
t.ragiC'lnej §mlerci Henryka Jl.
A za br'łmą., przez którą opuszcza sie plac. 1.najdoje sie cukierenka, do której zaglądały
6wezesnl' znakomitości. Sa tam
rzeezywi~cie wy~mienite ciastka,
ale nie ma tam Jui „Innych
smac:r;ków", związanych z intymnością. wielkich.
BRONISŁAW

TRORSKJ
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SKRÓT SPRA WOZDAl\llA KC PZPR
ZA KRES
li DO VI I ZJAZDU
W rozdziale I

za.tytułowanym

RC
się, że realizacja uchwał VII Zjazdu PZPR, stanowiąc
kantynuację strategii
Vl Zjazdu partii, przyniosła. dalszy wzrost
poziomu życia społeczeństwa, rozwój i unowocześnienie pohncjalu

stwierdza

gospodarczego Polski oraz umocnienie jej pozycji w Europie i świe
cil'. Postęp ten uzyskiwany był w znacznie gorszych W:1runkaęh
ze 'v n ę trznych.

W latach 1976-1979
przybyło ponad 300 tys. stanowisk pracy w
gos podarce u społecznionej. Dochód n a rodowy wytworzony osiągnqł
w ub. roku wartość prawie 2 bili1Jnllw zł. Wzrósł udział spożycia,
w strukturze 1lodziah1 narodowego, znacznie zaś zmniejszył się udział
inwestycji. Nie wszystkie zamierzone cele zostały jednak osiągni/:te.

1. Warunki bytowe i socjalne ludnośd:
Za nadrzc:dny cel działalności gospodarczej uznano systematyczną
poprawę bytowych, socjalnyeh, kulturalnych warunków życia i p,raspołeczeństwa. Przecic:tna płaca nomina.Ina netto w gospodarce
uspołecznionej osiągnęła w 1979 r. poziom ponad 5 tys, zł, tj. o ok.
Sł proc. więc~J niż \V roku 1975. Nie został jednak osiąguic:ty planowy wzrost płacy realnej. Na pienic:żne świa.dczenia społeczne pań
stwo wydatkowało w 1975 r. 91 mld zł, a w 1979 r, - 168 mld zł,
tj o 84 proc. więcej. W 1981 r. najniższa emerytura pracownicza
cy

wynosić

będzie 2 tys. zł mi~sięcznie. W polityce społecznej historyczne znac~enie mają decyzje VI Plenum KC PZPR o wprowadzeniu rent i emerytur dla rolników i ich rodzin.
W trosce o umocnienie rodziny rozszerzono formy opiekł nad matką
i dzieckiem. Udział zarabiających do 2 tys.
zł 1;mniejszył się z 46
proc. w 1973 r. do ·ok. 2,5 proc. w 1979 r. Od 1 stycznia 1980 r. płaca
minimalna wynosi 2 tys. zł.
Globalne dostawy artykułów rynkowych liczone w cenach porównywalnych były w ub. roku o ok. 18 proc. większe niż w 1975 -r.
W całej dekadzie lat siedemdziesiątych ważnym celem polityki społecznej było tworzenie warunków do wzrostu dochodów i płac realnych. W llierwszej części dekady założenia. w tym zakresie wykonano
z dużą nadwyżką;
w ostatnich latach ich realizacja przebiegała. w
trudniejszvch warunkach. Zwiększyły się koszty wytwarzania. Miało
. to wpływ na podwyżki oen wielu wyrobów.
Utrzymanie niezmiennych cen znacznej części podstawowych artykułów pociąga za sobą szybki wzro1;t dopłat budżetowych do żyw
ności . Skala dopłat bezpośrednich wzrosła z 17 mld zł w 1971 r. do
prawie 170 mld zł obecnie. Struktura cen stanowi nadal problem
nie rozwiązany.

Mimo dużych tr,udności w . wykonawstwie, w latach 1976-1979
zostało wybudowartych ok. 1161 tys. mieszkań. Duży wzrost liczby
młodych rodzin oraz nasilenie sie procesów urbanizacyjnych sprawbh jednak, że sytuacja mieszkaniowa wielu rodzin jest nadal
trudna.
W ostatnich latach wydatki na. poprawę warunków pracy, jej bezi higieny zostały niemal podwojone. Nastąpił dalszv rozwój opii.>ki zdrowotnej. wezasów i pomocy socjalnej ud'lielam'.i przez
11akłady pracy. W Jatach 1976-1979 liczba łózek w szpitalach oi:-óln:vch zwlekszvła sie o ,10,4 tys„ w budowie znajdnją sie obiekty szpitalne o łacznej liczbie 42 tys. łóżek. Liczba dzieci w żłobkach wzro·
sła o 28 tys.
pieczeństwa

Wyrazem ofiarności społeczeństwa są świadczenia na utworzony z
inicjatywy Edwarda Gierka Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia. Na
koncie te1ro funduszu pod koniec 1979 r. znajdowało się ponad 21 mld
złotych. 'i''\konczono U etap budowy wznoszonee;o ze środków spo·
łecznycb Pomnika-Szpit~la Centrum Zdrowia Dziecka. Rozpoczę o bu·
dowe Centrum Onkologii.
Kontynuowano proces skracania czasu pracy. Pracownicy gospod!!.rki uspołecznionej korzystają z 16 dodatkowych dni wolnych w
ciągu roku,
Corocznie 4,4 mln pracowników I członków ich \'Odzin przebywa
na wczasach pracowniczych. a 2;9 mln dzieci I młodzieży korzysta
z różnych form wypo11zynku. Doskonalono formy pomocy materialnej
dla młodych rodzin. Wysoką rangę nadano problematyce rodziny.

2. Rozwój gospodarki

między

VII

VIH Zjazdem

PZPR:
Naczelną zasadą polityki partii było ścisłe .wiązanie celów społecz
nych z rozwo.iem produkcji materialnej i podnoszenie efektywności
gospodarowania,

W latach 1976-1979
produkcja PRZEMYSLU wzrosła o ponad
30 proc. Zwiększył się udział p~odukcjl na rynek i eksport; Szybko
rozwijał sie przemysł elektromaszynowy. Uruchomiono seryjną Produkcj~ nowoczesnych odbiorników telewizji kolorowej, maszyn rolniczych, samolot6w Itp. Znaoznie rozwinięto produkcję maszyn budowlanych i dro1towych oraz '!ltatków. W górnictwie węgla kafuienneico
kontynuowano rozbudowę i modernizację istniejących kopalń i rozpoczęto budowę 5 nowych.
W 1980 r. osiągnilltilY wydobycie ok.
2611 mln tov węgla kamiennego oraz 40 mln ton węgla brunatnego.
Zakończono r etap budowy Huty „Katowice". rozbudowano przemysł
petro<'hł'miczny I hutnictwo metali. W latach 1976-1979 pnyrost nowych mocy w energet.yce wyniósł 6 tys. MW. Produkcja ener_gii
elektrycznej w 1979 r. była o 211 proc. wyźsza niz w 1975 r. wskutek szybkill~o tempa wzrostu zapotrzebowania, opóźnień w realizacji
inwestycji oraz niskiej dyspo.zycyjności mocy zainstalowanej, wystąpiły jednak znaczne trudności w pokryciu potrzeb na energię
elektrymną. Przemysł lekki zwiększył produkcję w ostatnich 4 1Iatach o ponad 34 proc.
Cecha charakterystyC11Jną obecnego 5-lecia
jest 2;1J1niejszanie się
udziału INWF.C:TVC.JT w dochodzie narodowym. Na inwestycje przeznae'la sie jednak o 40 proc. więcej nakładów niż w poprzednim
5-leciu. W toku realizacji planu nastąpiły imlany w kierunkach rozdysponowania nakładów. -r.właszeza na rzecz budownlr.twa mieszkaniowego. 1rór1ti<'fwa f energet~ki, a takie gospodarki tywm1ściowej.
W latach 1976-1979 uzyskano ponitd 30-procentowy przyrost ma.iątku
trwałeP.'o w gospodarce narodowej. W tym czasie powstało 77 fa.bryk
domów.
W mijającym 5-leciu dokonano znacznego wysiłku na rzecz zwięk
szenia zdolno~<'i przewo1,owych TRANSPORTU. W kolejn>ictwie oddano m. in. do eksploatacji linię butniooo-siarkowa. Zmodernizowano
i ibudowano wieli' tysięcy kilometrów dróg.
Transport otrzyma.I
60 tvs. wagonów; ponad 2 tys. lokomotyw elekt.ryctnyeh i spallnow:vch
oraz 25 tys. wy~ok<>tonażowvch samochodów cięzarowych. Podjc:~y
Z<>•bł llalt>ko•il'1:nv prn,..ram rei?ulacii Wisłv. 'lV 011tatnich lataeh wYstapiłv iedna'k trudnn~<'l w realizadi zadań trani;portow:vrh. Nastąpił
dynamiczny ro1lwó.i knm11nikac.ii lotnic?.ej. Przewozy pasażerów na
za~ranif'7.llvch 1i'1ial'h f,Mn"' zostały podwojone.
W okresie 1971-1979 na rozwój GOSPODARKI MORSKIEJ przezna-

czvli~my ok. 100 mld. zł. Flota handlowa przewozi ju:i ponall polo-

we towarów polski!'ao handlu zagranicznego w obrocie morskim.'
Rozbudowa portów Wybrzeża zwiększyła potencjał przeładunkowy.
Znacznie wzrosła rola BA1'"DLU ZAGRANICZNEGO i WSl>ółpracy
z zae;ranicą w rozwoju e:ospodarki. Podt:bione zostały nasze związ
ki ~ospodarcze z kra.iami socjalistycznymi. a zwłaszcza ze Zwią.zkiem
Radzieckim. ·szybki wzrost cen na rynku światowym, osłabienie
aktywno~ci gospoda.rr.zej w większośei krajów kapitatist.yczn:vch. protekcmnizm, utrudniły rozwój polskiego eksportu ·do tych krajów. Poważnym obciaźeniem dla na.s.zego bilamra pJatnłeze!l'o · był szybk.o
rosnącv, ponadplanowy import zbóz I pasz. Mimo tych złoionych
warunltów. wartośi: obrotów polskiego handlu zagranlmnego wzrosła
w obecnym to-leciu ezterokTotnie. Pod.ięto szeroką działalność na
rzecz rae;IQ1'alnego wydatkowania środków na impod. Mimo osiagnic,-tego po"t.epu, wyniki uzyska.ne w eksiporeie należy uznać za niewysta. rczające.

W okresie sprawozdawczym produkcja, końcowa netto. ROLNICTWA·
towarowa - o 10 proc„ a więc w stopniu niź
w planie na lata 1975-1979. Dzięki pomocy pań·
stwa w dostawach pasz treściwych, skup żywca w przelimemu na
mięso, wzrósł z 2436,8 tys, ton w 1975 r. do 2659 tys. ton w 1979 r„
tj. o 9,1 proc. Skup mleka. zwiększył się w tym czasie o 23 proc.
Wskutek dysproporcji miJ:dzy rozwojem produkcji roślilllllej i zwierzęcej, zaistniała konieczność uzupełniajacego Importu zbóż i pasz,
który w latach 1976-1979 osiągnął ląo.Żnie wielkość :n mln ton.
Zgodnie z podstawową zasadą polityki rn1nej, reaHzowanej przez
PZPU wspólnie z ZSL, wspiera.no t'ozwój produkcji we wszystkich
~cktorach rnlnictwa. Sprawozdanie podkreśla m. in, posti:p w mecltanizacji rolnictwa, znaczenie racjonalnej gospodarki ziemią, zapewnienia opłacalności produkcji rolnej, troskę o wzrost dochodów
roinikńw i praoowników rolnictwa oraz o szybkie zwiększenie liczebności kadr i ich właściwe wykorzysta.nie w rozwoju rolnictwa.
Nastąpił istotny rozwó" przemysłu spożywczego. W latach 1976-1979
przeznaczono na jego ro.zbudowę 95,6 mld. zł, wybudowano ponad
90 dużych zakładów. Wartosć dostaw na rynek artykułów żywnościo
wych wzrosła o 30 proc. w cenach bieżących.

wzrosła o 6 proc„ a
szym niż zakładano

3. Doskonalenie g.ospodiarowonia
Vchwały VII Zjazdu PZPR poł.;>iyły wielki nacisk na zadania. poprawy etęktywności go51podarowa11ia.
Racjonalizacja zatrudnienia,
zmniejszanie matcrinłochłonności i ener.gochłonn-0śC'i produkcji, lepsze
wykorzystanie maszyn i urządzeń, stały się w drugiej połowie lat 70
zadan.iem najważniejszym. Podjęte działania na rzecz lepszego wykorzystania Z!\..<robów pracy, surowców i materiałów, maszyn i urzą
dzeń. przyniosły pewne efekty, Iem osiągnięty postęp nie odpowiada
jeszcze potrzebom i możliwościom.
Dokument wskazuje również, że w obecnym 5-leelu wiele uwagi
poświęcono doskonaleniu zarząd'l:ania gospoda.rką, ale osiągnięty postęp nie jest jeszcze zadowalający.
Rozdział

Il

załytułowa.ny

je9t

DZIAtALNOSć PARTII

DZIEDZINIE FUNKCJONOWANIA PAIQSTWA
ROZWOJU SOCJALISTYCZNEJ DEMOKRACJI
Umacnianie ,socjalistycznego państwa, najwyższego dobra narodu polskiego, było w okresie sprawozdavyczym prudmiotem wszechstronnych działań partii i stałej troski Biura Politycznego. Ważne znaozenle miała uchwalona przez Sejm nowelizacja Konstytucji. Umocniła
się w nowej strukturze admini~tracja państwowa. nastąpiła aktyWi·
zacja ośrodków mniej zaawansowanych w rozwoju. Z inicjatywy
partii rozwijał się system szerokich konsultacji społecmych.
Polityka partii, zmierzaj~ca konsekwentnie do rozwijania demokracji socjalistycznej, spl"l;yja.la rozwojowi różnych form samorząd"'- tak
w mieście, ja.k i na wsi. Coraz wiekszą 1·olę odgrywa samorząd mieszkańców, istotną funkcje pełnią komitety F.JN w pobudzaniu i urzeczywistnianiu Inicjatyw obywatelskich. Istotnym czynnikiem rozwijania demokracji socjalistycznej i szerokiego włączania. ogółu pracujących do rozwiąztwania problemów
społeczno-gospodarczych
.Sił
związki zawodowe. Coraz większą rolę odgrywają KSR. Z lnicJatywy i przy współudziale organizacji kobiecych ustanowionych ~o
stało wiele ważkich aktów prawnych w dziedzinie
ochrony macierzyństwa. i umacniania rodziny i jej funkcji.
W warunkach demokracji socjalistyc:mej ważna rolę spełnia pań·
stwowy i społeC'Zny system inspekcji i k11ntroli, poszerzony z inicjatywy ll Krajowej Konferencji PZPR o komitety kontroli społecznej
przy radach narodowych.
Po VU Zjeździe PZPR nastąpiło umocnienie socjalistycznej prawerządności I porządku w kraju. O.iałania organów ścigania i wymia.·
ro sprawil'dllw.11ści przyniosły dalsze ograniczenie marginesu szkodliwych ł niepożądanych zjawisk. W porównaniu z 1971 r. liczba prze-

stępstw zmniejszyła się o 25 proc„ 11rzy czym spadek ten dotyczył
zwłaszc-ia

ich

naJgroźniejS!lych

kategorii.

Partia •tale otaczała szczególną troska sprawy umacniania obronności kraju, doskonalenia siły i gotowości bojowej Ludowego Wojska
Polskiego. Będą.I' gł6wnym czynnikiem bezpieczeństwa narodowego,
wnosiło ono istotny wkład w ro'lwój ir;ospodarkl. Polska dysponuje
dzię armią wychowaną w dur.hu patrioty:r.mu i internacjonalizmu, zeą>oloną braterstwem broni z armią radziecką i siłami
zbrojnymi
wszystkich państw - stron Układu Warszawskiego.
w rozdziale m pt.

DZIAtALNOSć PARTII

DZIEDZINIE WYCHOWANIA, OŚWIATY,
SZKOLNICTWA WY2SZEG01 NAUK I KULTURY
wskazuje się m.in., że wychowanie młode1to pokole'nfa, podniesione
do najwyższej rangi w działalności partii, stało się sprawą całego
na.rodu, państwa I organizacji młodzieżowych, wszystkich instytucji
frontu ideowo-wychowawczego. Szerok·ie zastosowanie
praktyczne
znała.zło wychowanie młod7lieiy przez pracę. Zjednoczony w federacji polski ruch młodzieżowy skupia ponad 6 mln młodych
Pol!'k
•i Pttlaków' ZSMP. SZSP I ZHP kształtują patriotyczne i lnternae;JOnalistycz'lle postawy młodego pokolenia • Polaków, dążą do tego, abY
najlepnym wyrazem patriotyzmu młodych ludzi była ich dobra. sumienna na.oka, praca i stałe doskonalenie kwalifikacji zawodowych.
W roku szkolnym 1980/81 zostanie zakońozony pierwszy etap refor•
my obejmujący okres nauC'Za.nia początkowego. Wszystkim absolwentom szkół podstawowych stworzono warunki dalsri:ej nau•k i w systemie szkół po·nadpodstawowych. Obecnie co drugie dziecko w wieku
od 3 do 6 lat objc:te zostało wychowaniem pNed.szkolnym, w tym
prawie wszystkie dzieci 6-letnie.
W latach 70

osiągnięto

dynamlcmy rozwój S7ikolnictwa

wyższego.

.Jeśli w roku akademickim 1970/71 w wyższych uczelniach
kraju
studiowało 330,8 tys. młodzieży, to liczba ta w roku akademickim
1978/79 zwh:kszyła się do 485,2 tys. studentów. Sieć szkól wyźnyc~
tworzy 91 uozelni. Oslągnil)to wysoki stopień nasycenia gospodarki

narodowej kadrą z wyzszym wykS"Ltałceniem.

_,;

Istotny choc jeszcze niewystarczający jest postęp w zakresie retzwoju I organiza-0ji badań naukowych. Sprawd?.ił sill w praktyce
system centralnie sterowanych programów rządowych l {)roblemów
węzłowych. Wzmocnieniu uległ potencjał kadrowy i baza ma.terialna
nauki- polskiej. Nakłady na badania naukowe I wdroteniowe wyniosą
w obecnej 5-latce ok 189 mld il. wobec 113,9 mld zł w latach 19711975, Zdecydowana większość tych środków kim-owana jest na prace
wynika.jące ze społecmo-gospodarcrzych potrzeb kraju.
Nastąpi! rozwój współpracy na.ukowej i naukowo-teehnioznej s za·
granicą zwłas7JCZa z ZSRR i innymi krajami socjalistycznymi. Szeze·
gólnym osiągnięciem tej współpracy jest nd~iał Polski w programie

„Interkosmos".

,

W· toku realizacji uchwał VIJ Zjazdu PZPR nastąpił dalszy rozwój
socjalistycznej kultury. Reforma administracyjna kraju pomogła w
lepszym dostosowaniu układu organizacyjnego kultury do potrzeb
społeczności poszczególnych reęionów. Istotną przeszkodę w osiągnię
ciu planowego wzrostu produkcji t!Odstawowych dóbr kultury stanowiły m.!n. trudności . w zaopa.tMenln w materiały
ni~będne dla
przemysłu poligraficznego.
Zdecydowana większoś~ polskich twórców, artystów I c1złalaezy
kultury w sposób jednoznaczny łclentyfikuje się 1 programein partii,

ideami postępu społeczneg'o, patriotyzmu I internacjonalizmu.
Intensywny rozwój wymiany i współpracy kulturalnej z zagranicą
ugruntował wśród innych narodów szacunek dla dorobku kulturalnego socjalistycznej Polski.
W rozdziale IV pt.

PARTIA
doku~ent stwierdza, źe PZPR konsekwentnie rozwijała działalnośc
.i organizatorską, spełniając kierowniczą rolę w
procesie budownictwa soc:ialistycznego i społeczno-gospodarczego rozwoju kraju, w realizacji programu Vll Zjazdu.
Umocnienie kierowniczej roli partii, podniesienie jakości i zaciesnioD;ie jedności szeregów partyjnych n.i. gruncie budownic:twa socjalistycznego, miało szczególne znaczenie dla utrwalania jedności narodu polskiego.
PZPR liczy, według stanu na 1 stycznia 1980 r., 3080 tys. człon
ków I kandydatów. W okresie między VII a vru Zjazdem szeregi
partii wzrosły o ok. 650 tys. osób. Wśród przyjmowanych do partii
największą .grupę stanowi młodzież.
Cechą pracy partyjnej jest coraz
wyższa
ofensywność działania,
skuteczność 11rzcciwstawiania się wszelkiej demagogii i
poglądom
wrogim socjalizmowi.
Partia konsekwentnie dąźyła do z-espolenia procesów rozwoju materialno-technicznej ba.zy socjalizmu, poprawy warunków życia i pra·
cy społeczeństwa z dalszym umacnianiem duchowych i intelektualnych ił narodu. Integralną częścią składową tych przeobraźen były
procesy kształtowani;) socjalistycznej śWiadomości społeczeństwa.
W szerokich kręgach społecznych pogłębiła się świadomość tego, że
miarą współczesnego patriotyzmu jest· przede wszystkim ofiarna praca dla socjalistycznej ojczyzny i gospodarska troska o jej dobro, że
socjalistyczny patriotyóllm powinien być nacechowany poczuciem odi>11wiedzialności za rozwój kraju, za jego łiezpieczeństwo wewnętrzne
i zewnc:trzne.
W procesie umacnia.nią moralno-politycznej jedności narodu isfotną
rolę odegrała działalność ideologiczna partii, Front ideologiczny i J:lropagandowy partii zdcl'ydowa.nie przeciwstawiał się wszellcim tenden•
cjom i siłom usiłującym podważyć tę jedność, ukazywał rzeczywiste
intencje i mechanizmy dywersji ideologicznej kapitalizmu, antypolskie. antynarodowe, imperialistyczne cele zagranicznych ośrodków
antykomunistycznych oraz zwiąianych z nimi osób wewnątrz kraju.
Program i polityka partii stwarzają wszystkim Polakom szerokie
możliwości wnoszenia twórczego wkładu w rozwój Polski beż wzglę
du na ich przekonania światopoglądowe. Nadrzędnym kryterium oceny ludzi w Polsce Ludowej jest ich wkład w budowanie lepszego
jutra kraju w oparciu o program wytyczony przez partię.
Działalnośc ideowo-wychowawcza partii
była źródłem motywacji
dobrej roboty i gospodarności. rozwija:ła aktywność społeczno-zawo
dową ludzi prac! n.a rzecz przezwyciężania trudności, Jakie pojawiły
się w toku realizacji uchwał VU Zjazdu, przeciwdziałała n.egatywnym nastrojom i postawom. Jest to tym waźniejsze, ze obok ofiarnego trudu i troski o wspólne dobro, nadal występują zjawiska niel!oszanowa.nia pracy. lekceważenia obowiązków, braku troski o maJątek społeczny, naruszania dyscypliny i nonn współilycia.
\V okresie sprawozdawczym
kontynuowano działania ma.iące na
celu zwiększenie skuteczności Ideowo-propagandowego oddziaływania
prasy, radia i telewizji.
Poważny
dorobek pracy ideowo-wychowawczej partii, podczas
ostatniej kadencji KC PZPR - stwierdza dokument - uczymc należy punktem wyjścia do dalszego doskonalenia działalności frorrtu
ideologicznego, rozwijania umiejętności prowadzenia żywego dialogu ze społeczeństwem.
ideowo-wychowawczą

'" rozdziale V pt.
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wskazuje się, ie walka e pogłębienie
odpręźenla
politycznego
i wzmocnienie go odprężeniem militarnym, by uczynić je uieodwra·
calnym, stała się na.drzędną sprawą polityki państw wspólnoty socjalistycznej.
'Fundamentem działań, Jakie PRL i PZPR prowadzą dla pokoju,
je~t sojusz I nierozerwalna przyjaźń z ZSRR. Inicjatorom stałego zaclefoiania więzów braterskiej współpracy między Polską Ludową
i Związkiem Radzieckim są PZPR i KPZR. Szczególną role odgrywały w tej mierze spotkania Edwarda Gierka I Leonida Breżniewa.
Polska. wnosiła godny jej wkła~ w pracę Doradczego Komitetu Politycznego państw - stron Układu Warszawskiego i umacnianie tego obronnego sojuszu,
współuczestniczyła w kształtowaniu kierunku inicjatyw odprężeniowych naszych państw. W nowy etap weszła
współpraca państw socjalistycznych w ramach RWPG. PZPR daży
ła do stałego doskonalenia współpracy z bratnimi partiami krajów
socjalistycznych. Wnosiła równocześnie istotny wkład w umacnianie
i~eowej jedności i współdziałania
mic:dzynarodowego ruchu komunistycznego I na bazie proletariackiego internacjonalizmu.
Wzrósł nasz wkład w ogólnoświatową walkę o pokój, odpręt.enie
I rozbrojenie, współpracę międzynarodową i postęp społeczny. Istotny.m pun~tem odniesie.nia w stosunkach między państwami europejsk1mi o rożnych ustroJa<'b było ugruntowanie norm wspńłiycia mlę
~zyna~odowego w oparciu
o wyniki konferencji bezpieczeństwa
I wspołpracy w Europie. Na bazie helsińskiego Aktu Końcowego po~tępował nadal w ostatnich latach rozwój stosunków między Polską
a krajami kapitalistycznymi.
Równocz~śnie Polska wespół z innymi ·krajami socjalistycznymi
~de?ydowanie przeciws~awiała się negatywnym, godzącym w odprę
zeme poczyf!a!1iom. pans~~ kapit~listyczn!ch. Szczególnego napięcia
przydaJą wysc1gow1 zbroJen ostatme decYZJt' Paktu Północnoatlantyc
kiegq, które pogłębiają nieufność i stanowią poważne zagrożenie dla
bezpiecze~stwa . E!1ropy i całości stosunków miedzyriarodowycb
w
latach os1emdz1es1ątych. Stoimy na stanowisku iZ zahamowanie
wzmagając.ego s~ę ~:!'.ś~igu zbrojeń i otwarcia drÓg do rozbrojenia
jest obecme naJwazmeJszym frontem w walce o pokój w Europie
i na całym świecie.
~oł?m imp~rialistycznym we wzniecaniu
napięcia i nakręcaniu
sp~~ah. zbroJen sekunduje. w rosnącej mierze polityka przywódców
chmsk1ch. PZPR wystę1>uJe przeciwko awanturniczemu kursowi po!ityki _obec~ych przywó.dców chińskich, ponieważ godzi on w pokój
1 hezp1eczenstwo narodow, w tym w żywotne interesy narodu polskiego. Równorześnic g-otowi Jesteśmy ·rozwijać stosunki międzypań
stwowe z ChRL na wzajemnie korzystnych zasadach•
Polska Ludowa solidaryzuje się z Afgańską Republiką Demokratyczną w jej walce o niezależn11śc i postęp przeciwko wewnętrznym
I zewnętrznym silom reakcyjnym.

W okresie od VU Zjazdu PZPR dalszemu wzmocnieniu i rozszerzeniu uległa nasza współpraca z krajami rozwijającymi się.
W końcu 1978 r. Z!'romadzenie Ogólne NZ uchwaliło z polskiej inicjatywy, przedstawfonej na tym forum przez Edwarda Gierka deklarację o wychowaniu społeczeństw w duchu pokoju. Dokument' ten
przyczyni się do Jeszcze silniejszego związania w opinii świata. słowa
„Polska" ze słowem .,Pokój".
'
Szerokim ~c~em odbił~ się rów~et pr:ekazane rządom f parlamentom całego ~wiata pol~k1e posłame przyJęte na patriotycznej manifest~cji .Polakow zorgamzowanej ~ Gdańsku w 40 rocznicę agresji nie?'ieck1eg~ faszyzmu na nasi kraJ i rozpętania tym samym II wojny
swiatoweJ.
~~snący autorytet Polski! jej • potencjał gospodarczy f liczace się
!"leJsce w. społe.czności panstw swiata budzą dumę wśród Polonii
1 przyczyniają S1ę do dalszego ożywienia jej kontaktów z Macierzą.

W zakończeniu. spraw.ozd~nie podkreśla umocnienie się insplrują
co_-kontrolnej i k1erowmcze.1 roli. partii w programowaniu i realizacji zewnętrznych zadań PZPR i polityki zagranicznej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Pełny tek.st spraw01ldanła publikuje „Trybuna Ludu".
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Uroczyste przyznanie tytułów
„Wydział Pracy Socjalistycznej"
w Zakładach „Pollena-Ewa"
Trz}· lata pracowaly liczące łącznie ponad 209 osób dwa pod·
stawowe wydziały Fabryki Kosmetyków „Pollena - Ewa" na
zdobycie tego tytułu, Wczoraj - w obecności zaproszonych gości
wiceprzewodniczący
zo Związku Zawodowego Chemi·
ków Z. Michalik, wręczył uroczyście przedstawicielkom
wydziału P·l- (emalie) i P-! (szampony, e~l&Je, kremy i płyny
do włosów) proporce I dyplomy ministra pfzemysłu chemicznego,
ZO Związku Zawodowego Chemików i ZG ZSMP towarzyszące
tytułowi „ Wydział Pracy socjalistycznej".

s·

Otrzymanie takiego tytułu
. ?gólnokraJowego, w którym
Jakość i wartość produkcji,

Jest wynikiem wspóba1'.·odnictwa
kryteriami sa ilość.

najwa~nieJszymi

·

Kilka dni temu, za Zw. Zaw. Chemików oceniając Czyn 35-lecła przyznał fabryce puchar a obu wydziałom proporce i dyplomy, W naszym rejonie (4 województwa) na łS- zakladów che·
micznych, takie wyrótnienła zdobyły tylko „Ewa" i „Boruta''·
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Krokiety

Zupa
ziemniaczana,
purie
ziemniaczane, krokiety 11iemniaczane, orzeszki ziemniaczane i
. tort ziemniaczany - takie było
menu na wczorajszej degustacji
nowego,
dostępne~«> od kilku
· dni w „Magdzie" i „Centralo",
produ•ktu pod nM:wą „Perla",
Jes.t to g.ra.nula.t ziemniacumy
zmieniający swoją nazwe z „Pu-

I

100 „Ikarusów"
otrzyma
łódzkie

MPK

ubiegłym tygodndu Pod.pisano
polsk<rwęgi1eirsiką umowę
na d<>-

W

sfawę

do nasz€1go k.raju więks·zej
autobusbw „Ikarus"
Auto..
busy te są j m!
z P<)'Wodzeniem
wyikoczystywane
w Wairszaiwie i
Ka.towicach .
Wła<liz.e naszego m i asta od d!Już
az.ego czasu za.biegały w resorcie
admiuistracid o Dl'ZYZnanie
tych
a uto.busów . Stara.nda te zo.srtałv uwieńczone powodzen:iern I w tym
ro:w Łódź otrzyma w TU kwarta~e 100 .. I'krurusów".
Przegu rowe autobusy c:?lairakterywja sie d1Użą DOiemnośdą - zabierają 150 oasażer6w (teoretvcznie. bo praktycznie Wię<:ej), oodcz·a s izdy "Berliet:v" o.hticzone są
11a 110 pasaże~ów Dz;ieiki za.p 0w1c«!zi·a·nvm dostawom
MPK bedz c
wreszci e mogło wvcofać b!i.sko 120
wve)fsploatowarJ veb „Jelczy"
Pierwsze .Ikarusy" ob~ługiwa<'
mają linie .. F".
,A" i „C".
(s)
Hośc i

•

Orzeszki

chu" na „Perłę" w 1tooy, kiedy jest
wznc..g aoony m1ekdem w 1>rwzk1i.
Pod tą ostat'Il>ią ;iazwą, w toreih
'.rn<h 125...giramowv · ~h za zł01:v~h il,
dostępny jest w detaw. Z ied·Mi
~a k. ej torebki
można. doohwając
tvlko wrzącą wodę w odlJ)OWi<!<lnich pr<>PO<rciach. wzyrząd~ić błY·
ska w:icz.n i.e porcie rmree dla czte·
re<:h osób.
~ Kosztowaliśmy. Istotinde w
~~~~ma.ku nie różni„ sie - a ~a'kże
~ · I w konsystenc1·1 - od sw:eżych ziem'!liaków , A to d<la:ego że technologia pro-iu1:cp tPJ!<a
granulaiiu nie Powoduje rozer„"·an•ia
komórek
z·iemniacz·al!lych.
Ziemniak n ie traci nic .na wartości.
Niestety.
Zakłady
P.rzemysłu
Ziemniaczanego w Głownl·e - p;:oducent . Perły" nie zadbały o
propaj(a:nde tej nowości. N a t<r
rebkach możemy odczytać sposób
przyrządzan~a tylko puree. Nde Pomyślano o małych
Coldera rh
z
przepisami
niezliczonych potraw,
':{tórych zaledwie t ylko cześć wypr6>bowaliśmy wczora•i. A szkoda,
bo „ Pe<rła" zasługuje na rekiamę,
zwłaszcza
wobec faktu że może
ona nam znaczmie PO!lllÓC zyskać
na c:oosie przy.rzą!d'.i:al!l i a po.; dków .
Nie trzeba ted: będzie ziem,.1 arków
m R gazynować w ciepłych
p iw.nica'C'h ewent>uaJmfo na przedwiośniu
"o,-igniłycb dźwiigać ze 9kJeipu.
~ PP<rła" jest e<fe({item dochodze..
~~~ n\a do mocy doce1owej iedincj
~z wawiei'szych ostatn ich ' rnwe\,~ siycji
orzemvsłu sooiywc·zego
w na.szvm reglooie Zakł0 ad6w
Pnemysłu
Ziemniacza:nego
w
Głown ie . Urza<lzenia i techno!o.gia
są amery.]{ańsk i e .
Za kład produkuje dzi•mn ie 20 tol!l granula.t u z
dwóch wvse•le:k<' jooowamych gat·unk ów Zliemni•aL{ÓW „Uran" ; „Leni·no''.

JESZCZE OBADANIACH

LEKARSKICH KIEROWCOW roku zamieściliśmy publikację,
krytykujacą niepotrzebne
w wielu
wypadkach
przeprowadzanie
badań
lekarskich , kierowców
niezawodowych. Nasze zarzuty
potwlMdziły
się, czego wyni·
ki„m iest
pismo
Wydziału
Zdrowia i Opieki
Społecznej
Unędu Miasta
do dyrektorow
zespołów opieki zdrowotnej na•
sze~o województwa.
Czytamy
w nim rnJn.

„W

koncu

związlm

zeszłego

zcłarza.jącymi stlę

ze

J)rzy·padik.ami niewłaśr ; w.,,l{o ·n:erpretowal!lia pr'l<episów przv wyda.
waniu !Owiadectw lekarskich kierowcom niezawodowym.
co jest
oowocl.em różnych
kontrowersji,
Wydgi ał Zd<J"oWi•a i Opieik' Społecz
n·ej Urzędu Miasta przv'POmina że
świadectwa taCde osobom u1>rawnionvm do prowadzenia ooia?.<lów
samochodowych
ka~. A i B bez
prawa wykonywania zawodu kierowcv wYda.je sie na okres bezterminowy
Tego rodzajiu po.steoow.a.nie dot~zy
tvtko
t~·h
ki&OWCÓW,
któr~h
stan
z.drowi a
nie
budzi
żad•nych
watpłiwości.
Zalecen ie
przei:mYW•aOZf'llia
ba-

W kilku zdaniach
• „Dorobek ostatniego dziesi~cio
lecia" wystawa w MBP im. L. Waryńskiego lu!. Gdańska 102) codziennie do 17 bm.
• „Państwo a Kościół" - prelekc ja dr Stanisława Szeredy dziś
o
godz , 18 w Klubie MPiK Cui. Narutowicza R/10).
• „Batalia prJ:Y stoliku" - spotkanie miłośników gier śwletllcowvch
o e;odz. 11 .
Sp0tkanle w Klubie
Warcabl~tów o e;odz. 17
i .. Mała
Akademia Jazzu·• o godz. 18 dziś .
w DDK Cui. Llmanowsklee:o 166) . •
• „Pillć wieczorów" - Hlm tab .
prod. radzieckiej dziś o J!Odz. 18 w
DKF „Elty"
(ul. Aleksandrowska
I'!).

•

W ciąglll <>&taitnioh d111i wozi się
dzienn ie do sklepów łód-zJr.icll ckoło 400 ton roz.ma<itych .airty.kiułów.
Ambicją "PraCO!\vmilków ie!lt jak
twierdzi dyrektor PTH'w Tadeusz
Kubiak - a1by s t aile
zwJększać
i.lość przewozów be:z,poorednieh od
pro.diu.c.entów do skle pów.

ZIEivfNIAK GRANULOWANY

Puree

W

2,2 m .ln ton różnych towarów przewiozły w ubiegłym roku
samochody PTHW. Styczeń 1980 r.
przebiegi także pod znakiem W71możonych pnewoz()w. Rozładowano ponad 150 wagonów kolejowych, które dotarły do naszego miasta z ro-z;maltyeb
s~ron Polski. Transportowcy z PTHW w pierwszym miesiącu
tego roku przewieźli 180 tys. ton. Dla uczczenia VIIl Zjazdu
postanowili oni dodatkowo pri:etransportować 5 tys. ton. Do
wykonania tego zobo-wiązania pozostało jeszoze 300 łon.

~·

~~~~~~~~~~~~~~~~~
· ~~~~~~~~~~

!,PERŁA"

Dostany do sldepow
coraz spra1nieisze

"„

.

Zapisy na kursy esperanto dla
mieszkańców Łodzi I Zderza przyj.
mule sekretariat PZE (ul. Moniuszki 5) w poniedziałki. środy i piąt
ki w godz. 17-19.

dań

k<>ntiro!1nych
PoW'Lnno być
wydawane tym ~deorowcorn niezawodowym których stal!I zdr0<w a
budzi wątoPli·wości
co do oebnej
sprawno.ki w prowad~niu 001a:i:dów lub j.eżeH
s.twierd~ sle u
n.ich zrni«l:IlV chwobowe mogące ulec
dalszei progresji„. Pow<loQ.em badań
kontrolnych mogą być również uiaWl!lione fakty nadu.żvwM1.:a alkoholu, Uel!lest>nict,wo w wvoadit:i~h
d"'ogowvch. z.atrzvmąn•ie prawa !azev na okres dłutszy n>iż rok oraz
ubiegacie się o prawo jazdy wvż
s.zei kat~ol"it.."
Sądzimy, źe prawidłowa Interpretacja powyiszeiro przez lekar:ly uprawnionych da orzekania o
zdolności do prowadzenia
po~z
dów 8amocbodowyoh
zaoszczędzi
w.fele masu zarówno im jak
wielu kierowcom-amatorom.
(ms)

70 lat

próby wyipadły pomyślnie.
Teraiz produk·t wchodzi
na ryinek, prezen·tuje s.ię go gastronomii, s!ołÓlwkom zakładowym.
Wszys~lk im paniom
gotującym w
domu
radzimy
WYJ))I"óbowainie
„Pedy". Do daLsz,e:go u,ż·ywan:ia
Wszelkiie

n,am.awJ.ać

Ukazała
się
pra ca zbiorowa pOd
redakcja Kazimierza Hempla
pt.
.70 lat społecznej turystyk! krajoznawstwa w województwie łódzkim
1909-1979".
Wydawcą
Jest Zarzad
WoJewód:zikl Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawcze~o.
Wydawnictwo otwler;i wypowiedź prezydenta Łodzi Józefa
Niewiadomskiego nawiązujące do 70-lecia społecznego ruchu turystyczne"o I krajoznawczego w naszym województwie.
Na 130 stronicach książki scharakteryzowana
została
działalność
ł,ódzkiego
Oddziału PTT-K
oraz
Polsk!e~o Towarzystwa Tatrzańsk ie
go w Łodzi.
Oddzielne rozdziały
traktuJa o Robotniczym Towarzy stwie Turystycznym oraz o organizacji wczasów nracown!czych w Ło
dzi przed rokiem 1939.
w wydawnictwie można wleźć
nazwiska zasłużonvch działaezy turystycznych oraz sylwetki. społecz
nych opiekunów zabytków. a także
archiwalne zdjęcia. Ostatni rozdział

juiź

ni"'

będz1i•e

poitrze-

by.

(P)

U.dało si~ ;popr81Wlić warullll'.ti :n<aprawy 81ll't, drz:ięki ot>I'zyrnani•u puy
ul. MiiLiO!llowej. 15 sta111owisk za<>pat.rzonych w kamały. Term;·n owe
prze\VO'ZY zaaeża orzede
\VS'ZY&t·
kim od sprawnego taiboru. <"hod.aż
ja1k wszęd.zie ta1k a w PTHW <>
końcowym efeokcie wywiązan i a s ie
lud~ie. Wśród
z za<iań de c ydlllią
zaiogi PTHW jes.t wielu cth<golet n: r h soilidnyoh pracownir~ów ·Kie-,
rowc y - Julian Żukowski i Wladysiaw Strzecbo'wiez. 0 s.ped vtorzy
- Stanisław Kubiak i Jan Gajda
orarz: mechaniik napl'a'W ZY~
munt Naslłkowskł - to ty~ko kil~m wyibra.nych z listy najlerJSz,-ch.
'( k:is)

PRZED WYBORAMI

do
~

samorządów mieszkańców

Mamy w f.odzi 6450 komitetów domowych oraz blisko ?.00
osiedlowych lub obwodowych.
Działa w nieb ponad
Sl tys.
llSÓb.

c.ieszą<'Y 5ię au1toryitetem wśród
lok<ator6w i mający c·hęć i cz.as dla
pracv s1>0łeeznei .

Pożądane byłoby zwłaszcza zwię

kszenie ilo5C'i młodziaiy w ctom•tetach. Wame jest i to. alby J>O<WPo diwułetni·e'.l kadeinc ji kom ite- staly one we wmysbkich nowych
tów. w tym roku od•b eda się wy- oos:ecHaeh.
Sprawy te omaw iain~ m.in. na
bory nowych wład"'-. Cbodzi o to.
aby w sa.morządaeh mieszkańców W<'zorajszyorn po.siedzeniu l{omisii
obok dzfała<'zv. którzy sprawdz ił! Samorządl\l Mieszk.ańc6w Ł6d?k. Pl(O
się w dz iałaniu. znaleźli &ie nowa Kom!tetu Frontu Jedności Narodu

Sztandar dla „Diny"
•
za ~ zwycięstwo
w Czynie 35-lecia PRL
Zaszczy·t ne wvró:Dn·1en1e s:P<>tkało
wczoraj l i.c zącą 608 pracowników
Dziewiarską
Spółdzielnię lnwlllidów „Dina" w Łodzi. Na u.roczys.
te.i ses.ii sa.morządlll SiPółdzieolczego
załodze Wil'eczony
został sztandar
Prezydium Rządu, CRZZ
i Rd
FSZMP ufundowany chla zwycięz
ców
współzawodl!lictwa
o tyt,1ł
„Przodującej Załogi Obywa.tels•k iego Czynu 35-lecia'"
W !'lama-eh CZY'IlU 3ó-lecda ' ~ał,Joga
„Di11y" wyprodlllkowała
w ror.rn
ubiegłym na
rynek dodatk<YWo
atirakcyj·ne
wy<r0by dziew1a rski-e
wrurtościi 2.798 tys. zł. przek.rac-zaiąc
zoboW·iązania o prawie 1.5 mln zł
Ponadto zaoszczędoono w tym · <r
k·resie materiały i surowce wartości 1.265 tys, zł oraz 96 tys. kWh
energia eleCi:trycznej. 405 pracowniiików 1>rzepracowałona rzecz dzielnicy i zakład!ll 4.420 godzilll wartości 53 tys. zl.
lV czasie uroczystości,
podczas
której
dyplomy
przodowników
Czynu 35-lecla otnymały 24 osoby
ora-z 4 Brygady Pracy Socjalistycznej, odczytany został meldune~
załllll'i o ·czynie podjetym i okazji
Vm Zjazdu PZPR. Warty zjazdowe zaciągnelo 309 pracowników
oraz 13 BPS. Zobowiązanie przewiduje przekroczenie w 1980 r. wartości sprzedanych wyrobów rynko•
0

społecznej

krajoznawczej

•

Torty

Osta.tn.io ziw.iększono tBJk.i;e dostawy nocne,
obejmuJąc nfani 4
dal!Sz.e skJepy, W t:vm roku projeikituie s:ię doota.rczać w nocy to.
war do 40 placóweik. Pozytywne
są pierwsze €'!akty
trallSłJ>(>rtowa
n1ia towairów do s:clep6w spo:żyw
cz)'(lh przy nomocy nowych p<>jemników t~w. l jezdnyoh.
ma.jących
chairaikteir oółeik z towairem, które
ustawia się w Skle·paoh. Mamy juii:
w Ł002li 'bli5'ko 800 ~kh pojemn i1ków.

turystyki

Wych o 1 mln zł drogą zaoszczę•
dzenia surowca, zwiększenia eksportu do strefy dolarowej o 100
tYS, zł dewizowych &raz
czyny
społeczne na rzecz dzielnicy I zakładu.
Przodujące>j
w
sp6łdzi-elc7.oś~i
pracy spółdzielni i1nwalqd;:.k·ie1 :za
dorobek
soołee·zno;;ospod.a.rcw .
inicja,t ywy i rzetelną prace d~iv

i.;
-

podziekowan·ia sekiretaTz CRZZ
St. Szkraba, prezes
Zw"ąz'.rn
Spółdzielni Inwalidów W. Pleszko o.rruz sekretarz KD PZPR Pole>$fo - Z. Olczak.
M. Itr.

Wózki dla -dzieci
prezentv od
DI „Uniwersal"
W środę.

13 I u tego. o ttodzinie 9
Towarowym „Uniwersa!"
sie uroczystość obdarowania wózkami pierwszych noworodków w województwie miejskim łódz·
kim w 1980 roku. Fundator prezen·
tów. dyrekcja DT „centrum" w Ło
dzi. zaprasza szcze1tólnle serdecznie
mamy tych dzieci
- Marie Gryw

Domu

odbędzie

bowską,

Grażynę

Stępień,

Barbarę

G.lemze. i wande Kołacką. Nie wąt
pimy, ze beda Im towarzyszyć me·
towle. aby pomóc w transportowaniu „pojazd6w" do domu.
mów! o dawnych przewodnikach I
Dyrekcja DT „Centrum" zaprasza
prasie tur yst ycznej w n a szym mie- też rodziców pierwszych blitniat uście.
rodzonych w województwie miejskim
Ciekawe to· I cenne wyda wnictwo . łódzkim w 1980 roku, Sa to pp. Ko·
morowscy z Pabianic I pp, Kutko, Ckas )
wie z Łodzi.
(kt)

Fatalne skutki przygodnej •
zna1omosc1
•

#

atalnie zakończył sle
dla
38-letnlej mieszkanki Bałut
Skądinąd mile spędzony wieczór w restauracji ,Arkad ia".
Wybrała się tam ze zna jomym!. którzy jednak wcz eśnie.I wyszli z lokalu zostawiajac ją w towarzystwie
budzącego zaufanie młodzieńca . dopiero co p0znanego.
Adorujący nowa znajoma mętczyz
na. po kolejnym tańcu zaproslł .1a
do swego stolika. orzv kt6rym siedziało trzech
jego kolegów,
Gdy
restaurację zamyikano. całe towarzy-

F

stwo przen iosło się do mieszkania
jedynej w tym gronie kobiety. Pod
drzwiami okazało sle. te nie
ma
ona klucza. Jeden z panów odważył się wówczas przej ść po balkonie od sąsiadów . mimo ósmego piet r a i otworzył drzwi , Zabawa trwała do białego rana.
Dopiero nazajutrz. tj. 6 lutego, gdy
przygodni znajomi wyszli. właści
cielka mieszkania zorientowała się
te braku je Jej wielu wartościowych
przedmiotów. Udała się do KD MOBałuty aby zameldowa~ o przesteostwle.
Funkcjonariusze MO zatrzyma11 P<>deJrzanych o k r adz!e:t mienia należącego do paszkodowanej.
Cześć
przedmiotów wartościowych odzyska·
no
(kt)

WAZNE TELEFONY
Informacja o usłucach
398-10
ln'formacJa kolejowa 955·55 aH-69
Informacja PKS
·
Dworzec Centralny
265-96
Dworzec Północny
7«7-20
Informacja telefoniczna
93
Komenda Wojewódzka MO
centrala
677·22. 2ł2·Z2
Pogotowie cleplownicze
253•U
Pogotowie dro11:owe
„Polmozbyt"
ł08-3!
Pogotowie eneritetyczne
Rejon Ł6dt-Półnoe 334·31, 874·88
ReJon 'lódt-Połudnle
877-93
Rejon Pabianice
37-11
Rejon Z11:lerz
18-34-49
Rejon oświetlenia ulic
881·15
Pogotowie ttazowe
395·85
Strat Pożarna
IS, 866·11. 795-55
Pogotowie MO
Pogotowie Ratunkowe
Pomoc dro11;owa PZMot.

„

977

52-81·10. 706·27
731-82

TELEFON ZAUFANIA
337-37
czynny w 11tod11· \5-7 rano
TEATRY
WIELKI - „Hrabina"
POWSZECHNY
godz. 19.15
.. Ludz!e energiczni"
NOWY - godz. 19.15 „Bogusław
ski„

MAŁA

SAi.A - godz. 20 ••Lekarz mimo woli"
JARACZA - godz. 19.30 •. Polowanie na lisa"
1'1AŁA SCENA - godz. 18 .• Piotr
Hertel zaprasza na „Piosenki
z Teatru 1 '
7,15 - nieczynny
„
MUZYCZNY godz. 19 •• Szelmostwa swatki"
ARLEKIN - nieczynny
PINOKIO - godz, 17.30 .. Przygody Sindbada żeglarza"
l(Odz.
20 •• Czarny kabaret"
FILHARMONIA (Narutowicza 20)
g. 19.30 Koncert symfoniczny:
Orkiestra symfoniczna
PFŁ:
Dyrygent: Dżansug Kachidze;
Solista: Attlla Memethy - fortepian (Węgry); W programie:
K. M. Weber - Uwert. do op.
Oberon: Fr. Liszt - Danse macabre - Fantazja węgiersko;
H. Berldoz - Symfonia fantastyczna
MUZEA
lllSTORll RUCHU REWOLUCYJ·
NEGO (Gdatiska 13) codz 11-n
ODDZIAŁ RADOGOSzc·z (Zgierska 147) - godz. 11-17
ARCHEOi OGICZNI!
I
ETNO·
GRAFICZNE fPI. Wolności 141
- godz 11-18
RfOLOGU EWOLUCY.JNF..J
UL
(Park Sienkiewicza)
nie.
. czynne
CENTRALNE MUZBUM
Wł.O
KIENNICTWA (Piotrkowska 282)
- godz rt-18
HISTORII MIASTA t,ODZJ (Ogtodowa 15) godz. 11-18
SZTUKI (Wlęck~klego 36) godz.
Ll-18
POLSKIEJ WO.JSltOWEJ SŁU:t·
BY ZDROWIA
Cżellgowsklec->
7) e;odz. 15-18

• * •

ŁÓDZKI PARK KULTURY I WY•

POCZYNKU Cna Zdrowiu)
zoo - czynne od stodz. 9 do
15.30 <kasa do codz 15)
PALMIARNIA - czynna w itodz.
10-15 (oprócz niedziel I l>Onie•
dzla!ków)
ltrNA
BAŁTYK
włos. od

- „Afera "Concorde"
lat 15 godz. 10, 12.15 .
14.30. 16.45. 19; Seans nocny film przedpremierowy:
.. Gorąezka sobotniej nocY".
USA
gOdz. 21.15
IWANOWO .,Afera
„Concorde"
włos od lat 15 godz. 9.30. 11.30
13.30 15.30 17.30; Film przedpremierowy: „Gorączka sobot.
niej nocy" USA godz. 19.30
POLONIA
.Zemsta• rótowel
pantery" anst. od lat 12 it.odz
10 12 IS 15 17.15 19.30
PRZEDWIOŚNIE Zemsta różowej pantery" ane:. od lat 12
llOdz 10 12.!5 15 17.15 19.30
WŁÓKNIARZ .Król Cyitanów"
OSA Od lat 19 godz. 10 12.IS
15 1'715 19.39
WOLNOSC - „Rój" USA od lat
12 COdz. 10 12.15 15 17. !S 19.30
WISŁA .tmper!um namletnoścl" lai». od lat 18 codz. 10
IZ.IS 14.30 17 11.30
ZACHĘTA - .. Milczący wspólnik"
kanad . od łat 18 godz. 10 12.15
15 17.15 19.30
tDK - nieczynne
STUDIO
- ,,Hotel klasy lux"
poi. od ·lat 15 godz. 15.15: "Julta". USA od lat 15 codz l'f .15
19 30
STYLOWY (Tylko dla kl.n studyjnych) „Krwawe itodY" marok
Od lat 18 godz. 15.30, 17.30: „U:k
wysokości"
USA od lat 15 godz. 19.311
DKM - Iluzjon „Filmy płaszcza
I szpady" godz. 16. 19.
KOLEJARZ - •.Sekret" pal, od
lat 15 ~odz. 16.30
GDYNIA
.. Czarny korsarz"
włos. od lat 15 ~odz . 10. 12.30.
19.30; Przegląd filmów polskich
p.n. ..Młodzi a wojna": .. Moja
wojna . moia m!lość" P<>l. b.o.
godz. 15, 17.15
MŁODA GWARDIA .Lot nad
kukułczym e;n!azdem·• USA
od
lat 19 l(OdZ, 9.30 12 14,30 17
Przegląd
p.n. „Złota dziesiąt·
ka fllntu polskiego": „ Krzyża
cy'" POI. b .o. l(OOZ. 19,30
MUZA - .Konwó1" USA od la l
15 <?<>dz 16 19
t MA.JA Przegład p.n. .,Op11wieścl
o Polsce":
„Blizna"
poi. od lat 15 godz. 14; „Ukochana *ona", włos. od lat !8
e;odz. 16. 19
POKOJ .1'- prac Astertxa" fr
b.o. godz 14 30: Wctaż o miło
ści " . ' fr . od lat 1s codz.
18
t!l

ROMA - „ReW()lWer Python 357'
fr. od lat 15 godz 10 12. 15 14.30
17: Wolne chwile" p0l, od la1
15 ll:Odt. 19.30
STOKI - ..Młodv Frankenstein"
USA od lat 15 godz . 16 19
OKA - „Siedem p!eg6w" NRD
godz. 13.30: „Port lotniczy 77"
USA Od lat 15 godz. 8.30. 11,
18, 19

•.Kochaj albo

• * •

257-77

Centrala Informacyjna PKO

POLESIE -

poi. godz. Lil; „Dom lalki" ang
od lat 15 godz. 19
POPULARNE - •. Zapomniana me- .
lodia" poi, od lat 13 godz. 16
„Racja stanu" łr. od lat
15
godz. 17.43
ENERGETYK - nieczynne
HALKA
Prze1:lad
11.n.
„Wspomnienia
:11 lal walki":
„Agent nr l", poi. b.o.
godz. 14; ,,Joe VaJachi". wł.-tr.
od lat 18 godz. 16, 19
PIONIER - „King Kong", USA
Od lat ·12 godz. 18, 19
REKORD - .. Wielka p0dró2 Bolka I Lolka" POI. b,o. godz. 14
,.Bliskie
spotkania
trzeci.ego
stopnia". USA Od lat U aodz
16, 19
,
SWIT - .,żądło" USA Od
lat
15 - godz. 1.1 .lł; Wieczór premlers „Dro11a daleka przed nami". Pol. Od lM 15 godz. 16:
„ Afera Concorde" włos.
od
lat 15 g<>dz. 20
SOJUSZ - .. Mr Majestyk". USA
Od la.t 15 godz. 18
TATRY „z przymrużeniem
oka", fr. od lat 18 godz. 11.
19; „Wśród nocnej ciszy" p01.
od lat 18 godz. 13; „Testament
Agi" węg. h.o. l(odz. 18.30; Bajka - ,,Mała Ml" godz. :IS,3\l
APTEIO
r.ODZ
Główna tł.
Obr<>ńeów
Stalin•
gradu 15. Nlclarnlana 15, Da•
browsklego 89 .
Olimpijska 7a.
Lutomierska .146.

rzuć"

Głowno t.owicR.a 28. Konstantynów - Sadowa 10. Ozorków - Armil Czerwonej 17. Pa·
blan!ee - Armil Czerwonej 7.
Zgierz - Dąbrowskiego 10. Aleksandrów - Koś"luiiz.IU &.

DYZURY SZPITALI
POl:.O:l:NICTWO
Szpital tm. ltopernlka - 110•
łożntctwo I lrlnekolosia z dziel·
nicy Górna: Por ...K" ul. Odrzal'I•
ska Cleszkowskle110. Przybyszew•
sklego
Lokatorska.
Rzitowska
gmina Rz11ów oraz ttlnekologla
z dzielnicy Polesie: Por. ..K"
ul Fornalskiej.
lnstytui Pol.-Gln, ful.
CurleSkłodowskief
15) - połołniciwo
I ginekologia 1 dzielnicy Górna:
Por ..K" ul. FellńskteRo I l'a•
trzal'lska,
dzielnica Sródmleścle.
Por
.K" ul 10 Lutego oru
ginekologia z dzielnicy Polesie:
Por .K" ul Ollmpljska .
Instytut Poł.•GID. A.M (Sterlln·
ga 13) - polotnlctwo I 1lnekologla 1 dzielnicy Sródmieścle: ['or
„K". ul Kopetń&klesto
R&o·
lucJI 190& roku
itmlna Brójce
oraz ginekologia 1 dzielnicy Po·
lesie: Por
K". al I Ma la
Szpital lm. B Wolf - polot•
niclwo I Jtinekologla z dzielnicy
Bałuty oraz ginekologia z dziel·
nicy Polesie: Pot .K" ul. Gdań·
ska t Kasorzaka
Szpital Im. Jordana - polot•
nlctwo 1 dzlelnlcv Widzew \ Po·
lesie
Szpital Im. SkłodowskleJ•CUrle
w Zgłenu - oołotnlctwo - mia·
sto I itmln• Z1tlerz
Ozorków
Aleksandrów mla~to Konstanty•
nów cmtna ParHczew I Andre1r>0I

Szpital Im. , Marchtewskleito w
Zgieno - glnekololtła
mia·
sto I gmina Zitlen
Ozorków
Aleksandrów mlaRto Konstant:v·
nów cmlna Parzeczew I Andrespol oraz 1 dzielnicy · Widzew
I z dztelnleY POl"le: Por. ..K"
ul Srebrz:vńska
Szpital Im Blernaekle1:a w Pahlanlcacb - oołotnlctwo ł clne•
koloJ:ia - miasto I itmlna Pa·
bla nice.
Szpital w Glownla - Polot·
nlctwo I 11tlnekolo1;la - miasto
I gmina Głowno Strvków oraz
stmlna Nowo•olna
Chlrurl(la 011,ólna - Bałuty Szpital lm Pasteura (Wlgur'.V 19)
Szpital 1m Barlickiego (Kopciń·
sklego '!2) - codziennie dla orzvehoqnl rejonowe! nt 7
Szpital
Im Skłodowskle1·Curte
lZ1tler2
Parzeczew•ka 35)
dla orzy.
chodni re1onowvch nr nr 1 2
3 5 Szpital tm Marchlewskiego
(Zgierz Oubols 17) - Ozorków
Aleksandrów Parzeczew
Górna
- Szoitat Im. Jonschera (Milionowa 14): Polesie - Szpital tm. Pl·
rogowa CWólcza'ńska 195); śród·
mieście - SzPltal im. Bleitańskle·
Rn (Knlazlewlcza 115): Widzew Szpital Im. Sonenberga (Pieniny
30).

Chtrurgta urazowa - S7.oital tt'n
Jonschera (Milionowa 14)
Neurochlturela
- Szpital Im
Skłodowsklt•1· Curte (Zgierz.
Pa·
rzęczeWllka

35)

Larvn11olnela
Szoltel· Im
Pirogowa <Wólczańska 195).
Okullstvka
S•nltal
tm
Skłodow•k1P1-Curle
(Zgierz. Parzeczewska 35)
Chlrunda I larvn1m!ogla
dzle·
clęca
- Szpital Im. Korczaka
'Armil Czerwone! 15)
Chtrur111a
•i:czekowo-twarrowa
- Szpital /Im, Barlickiego CKo!)clńsklego

22)

Tok•Vkolo11t11 - tn•tvtuf MedY·
eynv Pra('v łTerei:y Il
Wenerologia
Przychodnia
Dermatolo"lczna CZakatna 44)
NOCNA POMOC
PIEJ.t;GNIARSKA
czynna

codziennie w l(odz
20-S
Łódt-Baltuy - zabieRI na mle.1·
scu w Izbie Przv!ec'Szpitala
Im ff. Wolf:
zr.tłoszenla
na
za biegi w domu choreco.
tel
777-7'1
,
t.ódt-GOrna - !ableitl na miel·
scu
w lzble PrZY1eć
Szo!tala
im JonAchera: Szpitala Im WI
Bruddńskleito:
titłoszenla '
na
za blestl w domu chore110
tel

406-56

Łód1-Polesle

- zableRI na mle1·
w Izbie
orzv1e~
Szpitala
M Plro11:owa S1nltala
Im
Madurowicza:
zstloszenla
na
zabteii;l
w domu choresto
tel
ie1-8s
Łódt-Sródmleścle zabłe11,I na
m!e1scu w Izbie orzv1eł' Szoltala
Im t.. Pasteura: :..r.tlOA7.enla
na
zabiegi w domu chorego
tel
ft64-lt .
Łódł-Wldzew - zableRI na mle1scu w Izbie orzv1e~
Szołtala
Im Sonenberl!(a
z11:ło„zenla na
zabiegi w domu chore11.o
tel
864-11
scu

Im

WOJF.W()DZKA STACJA
POGOTOWIA RATłJNl'(OWEGO
Ł6dt ul Sienkiewicza 137
tel 09
OGOt,NOŁńDZKJ

PUNKT INFORMACYJNY
dot:vezac:v
oraey
olaeówek
słufby zdrowia (cz:vnny cała do·
be WP wuystkle dni tygodnia!
- tel 6111-19

.......

~
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Wiosenne propozyeje »TelimenJ«
•
r
rosto
wkrótce 7Jnajdą się welwetowe pła
szcze i aksamitn.e żaik ·iety o modnym k'r oju w różnych koJOlt'.ach.
Będą teri: koordynowal!le k 0 mple-ty

8 LUTEGO

Skiego szejka tańczyła mazurka" ?Ząt, sem. ł. 13.25 TTR - upraw&
22.00 Fakty dnia. 22.08 Gwiazda sied- roślin. sem. 4. 15.10 Redakcja Szkolmiu wieczorów - H. V.cmdraczkova. na zapowiada (kolor). 15.30 NURT PRO<;lRAM 1
16.20
23.00 pedagogika. IMO Obielktyw,
22.15 Trzy kwadranse jazzu.
.
•
Cztery ~ry roik.u. Poeci Ziem Zachodnich. 23.03 Między Dziennik (kolor) 16.30 Piątek z Pan9.00 Wiad.
e wzorcown~ łód-Z::dej „Te- krótkkh do . d~ugi-ch
ble•t .erów.
„Dziwny
serii:
z
film
oraz
snem.
a
kracym
dniem
Ko11.5S
kierowców,
radio
Tu
11.40
limeny" trw a gorą,czikowa La·nsu.ie sie d•uiżo białych dodatmuni.kat Instytutu Łączności. 12.05
świat kota Filemona" (kolor). 16.55
praca Sztab twórc ów mo- ków np kiryz i fa.lban oraz plisy,
Zimowe:!
Ogólnopolskiej
Kronika
Z kraju I ze świata. 12.20 Mo?.aika
PROGRAM JV
dy 'kładając :v ~ie z projP Kt a n Moda - jak twievd :oi Z. Sprudin
Spartakiady J.\.llodzieży (kolor). 17.05
polskich melodll. 12.45 Rolniczy kwatek. kroiczvch , krawcowych . przy honoru.ie dobrze wypracowane
17.20
drans. L3.00 Komunikaty eneritet:vcz- L0.30 E!rtrada przyjazni. 11.00 „z So- Dom i my - ,.Test" (kolor).
Otolor).
ne. 13.0l Przebóje świata. 13.20 Pa- netów Krymskich Sta.nJsława Mo- Ma gazy.n
motor:vzacyjny
gotowuie nowe mooele na na ibliż krawi<'ctwo a w iec w iele el emenrodziny
Ką
kręgu
w
13.40
dobry,
Dzień
tradycyjnego.
17.50
jazzu
solo.
rada
Gedda
Nicolai
11.30
niuszki".
1980.
wiosna-lato
se-zon
szy
reczn ie , m.in.
tów 'l'{V·konanvch
takich" (kolor). lś.15
„Więcej
cilt melomana - Pieśni Fr. Schu- 12.00 W'lad. 12.05 (L) Wiad. 12.08 (Ł) w1cedyreMor obszywania. hafty it p. W1>zystl'de
nad tym
Czuw'.I
ot.
odc. t
14.00 Studio .•Gama". · U.20 Harcerskie · działanie - aud. Z. Dzi- „Czterdziestolatek" berta.
Zofia Sprudm, k t óra właśni<> w ,r ó- mode liki ·gład•ko uczes ane, riiektóre
14.25 Studio -:.Gama" wisz. 12.23 (Ł) Chwila muzyk1. 12.25 „Walka z nałogiem. ezyll labirynt"
Relaks.
Studio
ciła z Paryża po obeirzen iu t am- „na chło.pczycę'". a jeśli i u ż mają
15.00 Wiad. 15.05 Korespandencja z za- Giełda płyt. 13.00 33 lekcja języka - film fab. TP (kolor). 19.00 Dobrateiszw•h :~oleok<'ii Oto iei spootrze- włosy długie, ułożO'ne w lok-i. to
19.30
16.00 rosyjskiego, 13.15 Melodie z musicali. noc (kolor). 19.10 Siódemka.
granicy. 15.10 Studio „Gama",
pocl,, ·tawowvch za us zamt Na głowach małe kapetemat
:!;enia na
20.30
Tu Jedynka. 18.25 Nie tylko dla kie- 13.25 Nie tylko dla słuchaczy w mun- Dziennik telewizyjny (kolor).
kanonów modv. które obow i ązy- lusiki lub marynarskie czapecZJki.
rowców. 18.33 Koncert życzeń. 19.00 durach. 13.50 Tu Studio Stereo. 14.00 Między wrześniem a majem: „Atak"
Dziennik wieczorny, 19.15 Gra War- ~aukowcy - rolnikom. 14.15 Tu stu- - amerykański film fab. J2.20 Konwać bedą panie w naibl i ższym ' <>w całei swoie.i rrnae1kcji W.\„kresie A wiec: tlług-ośr sikrócona Dior
Orl,t. PR I Tv. 19.40 W ryt- dio Stereo. 14.45 E. Pałłasz - utwo- cert WOSPR1Tv (kolor). 23.15 Dzienszawska
spi rował sie marvnis.tY'ką.
20.05 ry inspirowane folklorem. 15.00 Wiad nik (kolor).
20.00 Wiad.
mie krzesanego.
do połowy kola n fob też za kolakulturalbędą wiosenno-letnie !>l'<>kie
Ja1
wydarzeń
Przegląd
różnych instrumentów. 20.3Q 15.05
Wirtuozi
dołów
obszerność
na. asvmetri a
wraca- nych za granl9ą. 15.35- Muzyka. 15.40
PROGRAM II
Z.
chetn\e
Dyir
których
do
Melodie,
„Telimeny"?
pozycj.e
poprze• !>lisowania . falbacy i fa.ł
my, 21.00 Wlad. 21.05 Kronika spor- .. Granica" - fra!!;m. paw, 16.00 Wiad .
13.50 Postawy (Powt.) . 14.20 S~.r
wvpus•tek ,; OihsZY Ć. Sprud1in zdradzi~& riam, że p,r:zydy, mnogoł:f.
16.40
łacińskiei<o.
języka
Lekcja
16.05
TotalizatoKomunikaty
21.20
towa.
kobiee (powt.). 14.45 Przewodnik mukolorysiy'cz ny gotowuje dufo różnego r01d.zaju
domi·nuiącv zestaw
ra Sportowego. 21.:!3 Utwory Stani- (Ł) Aktualności dnia. 16..55 (Ł) „Mu- zyczny (powt.). 15.10 Reportaż wojstiumików wemian~h i jedwaib- czerń z bielą.
sława Moniuszki. 22.00 Z kraju i ze zyczne kwiaty dla najlepszych"'
(powt.) 15.35 Pegaz (POWt.).
skowy
ńych, ~u.kie·nek. m.in. w kolorach
22.20 TU radio. kierowców. aud. M, Hoffmann. 17.15 (Ł) Z cy- 16.30 „Matn pomysł" - program puświata.
Oheir7.eliśm:v t.eż rysun'd i zdję pa~telowych, a także w czer.,,,ieni,
22.23 Magazyn kulturalny. 23.00 Wita klu: „Gdzieś w województwie". 17.35 blicystyczny (kolor). 17.00 Dla mło
ci-a modeli Prezentowano na nich granacie i Cmniecz.nie w czerni po(Ł) Redakcja Nagraf1 orezentuJe.„ was Polska.
„Na skraju puszczy"
dzieży:
od bardzo łączonej z bi elą. W StPrzedaży już
opr. K. Pietranek. 13.00 (Ł) „zwykli „Koń Siuksów" - film Tv Kanarozmaite iaikiety
i niezwykli" - aud. K. Turowskie- dyjskiej (kolor). 17.25 Informator tuPROGRAM II
go. 18.15 (Ł) Radioreklama 18.25 Jak rystyczny
zima"
„ Wypoczynek
18.55 (kolor) .
o,~obowość.
zmieniać
11,30 Wiad. u .35 Postęp w gospo- można
Poradnik działkowca
17.55
darstwie domqwym. ll.45 Muzyka Chwila muzyki. 19.00 GospOdarsklin - luty (kolor). 18.25 Klub Jazzowy
Komunikat okiem. 19.15 36 lekcja języka arui;iel- Studia Gama (kolor). 19.10 Wiado11.55
strzechy.
spod
Instytutu Łączności. 12.05 Muzyka sklego, 19.30 Relacja z Mlędzynaro mosci (Ł), 19.30 Dziennik telewizyjdawnej warszawy. 12.25 w. A. Mo- dowego Konkursu Chórów '.'-mator- ny (kolor). 20.30 Teatr Wspomnień
zart ...:. Symfonia g-moll. 12.55 Spie- sklcb. , 20.05 XXXIV Tyl'(odme Mu- Federico Garcia Lorca: „Czaruwa Jerzy Połomski. 13.00 Wokół zyezne - Ascona 1979. 21.50 Muzv- jąca szewcowa". 21.45 Rozmowa po
9praw n~ego stołu. l3.l5 v. Bell1ni ka. 21.55 M. Ravel - Koncert D-dur spektaklu. 21.55 24 godziny (·k olor).
- scena i Elwiry z I aktu opery „Pu- na lewą rękę, 22.15 Spotkania z hi- 22.05 Wieczór filmowy nowośel
rytahie". 13.30 Wlad. 13.36 ze wsi stórlą - Tadeusz Czacki. 22.35 Kon- polskiego dQkumentu (kolor>.
i 0 wsi. l3.Sl. J. s. Bac)l: I sonata fllkty Sf1Siedzkle. a prawo karne .
radziecka tyce USA w Afryce, nie zgodziłby
prasa
Wtorkowa
b-moll na flet 1 klawesyn, l4.10 Wię- 22.50 Tance polskie. 22.55 Wiad.
nie- się na wypełnianie swej misji. Mipoświęca
uwagi
wiele
cej, lepiej, nowoc2eśntej. 14.25 Tu
mi- mo to kontynuował wypady 'PT'lebyłego
misji
chlubnej
TELEWIZJA
Radio Mo'!lk.wa. lł.45 Muzyka Haydna
strza świata w boksie - Mu- ciw ZSRR, prze11latajac Je stwierczyll
15.20 .,Dziewczyna I chłopak.
rozi:>0czal dzeniami w rodza.lu: „Nie wiedziahammada All który
PROGRAM I
heca na 14 fajerek" - odc. oow.
łPm, że problem walki mych afrypodróż oo krajach afrykańskich
16.00 Przeboje filmowe. 16.10 Koncert
je do oo pa rcla kańskich braci z rasistowskimi reus!lując skłonić
U'Prawa roślin. sem. !.
TTR
.s.oo
życzeń miłośników muzyki poważne-i.
nastanowiska waszyngtońskle1 ad- :iimami jest at tak ostry i
Nawara K. - O hermesologll, czyll
mechanizac,la rolnictwa
6.30 TTR w sprawie bo1kotu brzmiaJy".
ministracji
z tkaniny w !Sratę. Na wi~enn~ 16.40 .• Natasza" - fragm. prozy J. sem, 2 (Ł). 11.05 Dla szkół: wycho- geologii Merkurego, Oss. -1979. s. 33.
Ollmpl1Igrzysk
tegorocznych
przy.go.tO!WUJe sie Putramenta. 17.00 Co sle wam w te1 wanie obywatelskie. kl. 7 letn.i wieczór
Mól zł 10.17.20
audyc11 najbardziej padoba?
sklch w Moskwie , W radzleckie1
SW()boda decyzji
Kierczyńskl A, •• tournee" sutkienki krótkae.
tego
„Organizatorzy
czas. 12.00 Dla szkól: geo1'(rap0lskiej wolny
marynistyki
Wszechnica
prasie p0dkreśla się fakt bezce- moralnie
przemysłowych;
organizacjach
znanego
znokautowali
Kamienną stare w
Nad
6 kl.
.
fla
wykorzvstywania boksera i tylko taki będzie skutek
remonialnego
Najnowsza kolekcja •. Telimeny" 17.40 ,Co tu jest grane" - rep. la.oo I nowe. 12.45 TTR - hodowla zwie- PWE 1979 s. 265, z! 36.J.
aud.
papula rności sławnego sportow- tej akcji - pisze „Prawda".
Tak pokazana zostainie w Łodzi 25 bm. „Nowiny i nowinki"
ca do realizacji ant:vsoortowych bywa kiedy sport chce się miesza\'\ w Tf'atrze Wi.e-t:dm. a 29 bn:;; w Ekierta, 18.25 Plebiscyt Studia „Gama". 18.30 Echa dnia. 18.40 Klub
1, antyolimpijsk1ch celów i:>Oli- z 11olityką,
a 11olityk1: w sporcie wars,z,aw.sikim hotel!u „Forum .
z głębokim talem zawiadamiamy. te w dnłn ł lutego 1980 roku
19.00
Nowoczesności.
Entuzjastów
tycznych.
w 11rzedwyborczej
wykorzystywa~
(ką.s) Chwila muzyki. 19.05 Poezja l muzmarła śmiercią tragiczną
kampanii".
Powołując się na źródla a~ 1 ncyj
zyka - wiersze , J. Iwaszkiewicza.
TOW •.
prasa radziecka ·pisze, że prze- Lia•!!il!!llm.l!!:!:!::!!mm!lml!łilmlZll••li••••••IJ!!l••••••••lllłl 19.30 Transmisja koncertu WOSPRiTv
ne,
bywającego w Indiach byłego pięś- 111
w Katowicach 20.20 Widziane z raIWAŃCZVK
Ciarza prezydent USA osobiście pro·
dia - Witold Billlp. Około 20.40 D.c.
o
sil w rozmowie telefonicznej
z d. BOZEK
21.40
Wlad.
21.30
Katowic.
z
koncertu
przerwanie podroży i, natvchmlastoW zmarłej straciliśmy cenionego. zasłutonego I sz~wanego praSpiewa chór katedry w Ratyzbonie
wy wyjazd do Afryki w celu rozcownika. Wyrasy szczerego współczucia Rodzinie zmarłej składają:
.Podois" - słuch.
22.00 Teatr PR antyradzieckie! kampanii.
poczęcia
23.00 Granice jazzu. 23.30 Wiad. 23.35
„Prezydent USA przesiał Alemu speDYREKCJA. KZ PZPR. RADA ZAKŁADOWA oraz· WSPOŁ
Co słychać w świecie. 23.40 Muzyka
którym 11rzybyła
cjalny samolot,
PRACOWNICY z ZAKŁADOW PRZEMYSŁU .JEDWABNIna dobranoc.
t&kże i:ru-pa doradców politycznych"
CZEGO im. G. W. WROBLEWSKIEGO •• QRTAL"
w ŁODZI
pisze „Prawda"„
PROGRAM III
Muhammad Ali . wyraźnie nie roPogr.z eb odbędzie się 9 'lim. o godz, tli na cmentarzu na Mani.
Intencji
prawdziwych
zumiejąc
10.30 Ekspre~em prz~z świat. 10.~.5
stwierdza „so„Białego Domu" Kiermasz płyt wytwórni .Jugoton.
wietskaja Rossija" - zgodził się na
tl.00 życie rodzinne. 11.30 Antologia
W dniu 5 lutego 19Bo roku zmarł, po długich i c1ężkich cierpiewyjazd do Tanzanii, Kenii, Nigerii.
Arta
standardów w nagraniach
niach, nasz najukochańszy Mą:i, Brat i Wu)ek
Liberii i Senegalu".
12.00 Ekspresem przez świa.t
Tatuma.
Już pierwsze publiczne wystąpie
13.00 Pow12.05 W tonacji Tró.1ki.
P.
$.
nie wysłannika .. Białego Domu" na
tórka z rozrywki. 13.50 „Człowiek
konferencji prasowe! w Dar es Sa·
14.00 SwiaPow.
odc.
Everestu"
INZYNIER
laam zakoilczyło sle niepowodzeniem.
towe wykonania muzyki polskle1
Ali nie 11otrafił odoowiedzieć na 'PY·
' 15.05
15.00 Ekspresem przez świat.
DORADZIŃSKI
w
tania tanzańskich dziennikarzy
1 Na dwa głosy
na dwa Instrumenimie Jakiego celu pozwom wyko16.00
15.40, Tylko po hiszpańsku.
ty.
rodzinnego nastąpi w dniu 9 lugrobu
do
zwłok
Wyprowadzenie
rzystać sie jako instrument 1101itY·
„z i;:łową do ściany" - reportaż.
tego br. o godz. 14.30 z kaplicy cmentarza katolickiego przy ul.
ki. ma.lące.l wciagnać Afryke w an16.45 Nasz rok 80
Muzykobranie.
16.20
Ogrodowej. o czym zawiadamiaJa Przyjaciół I Znajomych pograżo
tyradziecka i antyoJimoijska kam17.05
17-00 Ekspresem przez św!a,t.
ne w głębOkJm smutku
panie.
Muzyczna ooczta UKF. 17.40 Studio
ZONA i POZOSTAŁA RQDZINA
Ali zdziwił sie bardzo kiedY 'llOnagrań. 18.10 Polityka dla wszystkich
wledziano mu, że właśnie Zwiazek
Prosimy o nieskładanie kondolencji.
Bal.Uczta
19.00
relaksu.
Czas
25
18
wszechstronna
okazu.le
Radziecki
pomoc ruchom narodowowvzwoleń·
tygod·
19 35 Opera
przez
'i<!m
19.30 Ekspreodc.
- świat.
tazara"
czym w Afryce .. Nic mi o tvm nie
nia - W. A. Mozart: „Mnlema•na
Z głębokim tatem zawiadamiamy. te dnia 6 lutego 1980 roku zglmówili w Was?yngtonie - stwierXXII
Widok ogólny hatt sportowej „Drużbo.", gdzie podczas
nl\ł śmiercią tragiczną, nasz najukocbailszy Ojciec. Dziadek i Praogrodniczka". 19.50 .Cicha śmierć" naMoże
dził zddwlonv mistrz dziadek
20.40
Interradio.
20.00
siatkówki.
pow.
zawody
odc.
będq
się
odbywać
Otlmpijsklch
Igrzysk
prawdę chca mnie wykorzysta(: dla
Wrocław
z miastem
Związani
CAF - TASS
niegodnych relów" .
P.
$.
21 oo Wiersze śolewane K. I. Gał
arabcórka
.Jak
21.20
czyńskiego.
stwierdził :i:e zna.fac pra wde. o poliAli
Po przv.letdzle do Kenii
Pogrzeb odbędzie się dnia 9 lutego br. o godz. H z kaplicy
~~~~~,~~~~~~~ ~~ ·~~~~
cmentarza katollckiego - zarzew.
SYN. SYNOWA. WNUKI i PRAWNUCŻKA
'-,.
oddziału, van d·er Kraip, był zachw~ony tym pomysłem. ałe
Prosimy o nieskładanie kondolencji.
jego marzenia szybko się rmwiały . .Tego ludzie gmęłi lub dos·tawa,11 się do niewoli, walcząc raizem ze spadoohironiarzami.
Bez pomocy I zaopatrzenia - wsqJOmina K.rap - d'1a samych:
TOW. INZ,
bolesnj\ rocznicę
pierwszą
W
siebie, było oczywiiste. że Brytyjczycy nie przetrwa .i~ Nie mośmierci naszej najukochańszej
gli nas a•nii uzbroi ć, alil.1 wyżywić. toteż pos-tanowiłem rozwiązać
P.
$.
oddział. Van der Krap pozostał ze spadochroniarzami. .,Chcia1em walczyć - mówi - ale nie wierzyłem, że mamy jeszcze

W

PIĄTEK,

,.os

PRASA .RADZIECKA
„misji" Muhammada Ali

·-------•-••mll••••••••••••••• •••
IRENA

.Przedolimpijska Moskwa

+

ZVGMUNT

oow.

11--•••---------------------••••mi:zł

'b•IO••·························•ll

+

LE•ON KOZAK

JANUSZOWI
BAiN'DELOWI

jakąś szansę",

Młodziutka Anje van Mannen, którą ' tak zatascynowalo przy-

Później Mackenzie
pi.lną sprawą

i Myers ro-21ma•w!ali z Sosa.bo'W'Skdm, jalt
je.st przeprawienie s·ię Polaków. ,N"a.wet gars·t ka

powied~ia.ł Macmoże te-raz ?.mienić sytuację" kenzie Sosahows"k.i zgodził się z tym, a.le za,pyial sk.ą<I dostarme
łodzie I bratwy Na szczęście, n<X'ą miiały przybyć oczekiw8Jlle
DUKW. Ale tymczasem pomyślał Mye-rs, można by wżyć d'Wu.OB<>bowycb pontonqw gumowych, ja.k[.e mbała dYW1izja Urq;u ·
ha.rta Na lin.ioe mog\yby ku1rsować po rzece ta•m I z pow·rotem Sosa·bowsk' „był za<:-hwycony" tym pomysłem. Wpra.w dzie będzi.e to bard·zo powolna prze'Prawa, powiedział. a,le jeśli
n.ie napotkamy na opór . moie się uda przel"Zucić tej nocy
ze dwustu żołn i erzy•• Myers na1Y<:'hmiast porozumiał się .przez
rad io z „Harte-nSJteoi.n". r tak zadecydowa.n o o tej i:ełneJ patosiu i rozpa.czy operacji, jaka się miał.a rozpocząć tei nocy.
żotnieny"

mootowym za rzeką żolin.ierze

Urqwha·rta
Na przyczółku
walczyl; z niezwykłą odwagą I determinacją. Ale n.a niektórych odci.nkach ob.rony ok•rężne-j nawet ci na.jba.rdzi.ej zdetermi,n owanl 'z nie-pokoje1r1 mów-ili o pomocy. Tu i tam nairastało
poez.ude, ze zostaW:iooo ic:b samym sobie. To samo c-zlllli Holend1rzy.

Douw va1n derr Kram. · były oficel!' maryna.rlti ho·lel!l.deirskfei,
już wcześni.ei sta,nął na czele 25-<>SObowej grupy ruchu opor11.
która mi.ała wakzyć u bok·u Brytyjczyków. G!'lliPę tę zorga-

A!"noldusa
ni-z:owa.no za· nam&wą komandora podporuc.zni:ka
WalteN;a, of\~era łączn : kowego do dowództwa Urqu1hairla.
Jano w-i Ei i·k el hoffoW'i, który w poniedziałek pomagał przygotować-- hotel .,Sehoonoord"' na J)rzyjęci>e ra.nnycb, poleC'ono zdobyć
na Niemcach broń d!J.a tego hol'l<nderskiego oddz\aru. Brytyjczycy, gdvby zdobył broń mogl' mu dać tylko po pięć na.boi.
Eijkelhoff dmarł a.ż do Wolfheze, ale znailazł tylko trzy czy
C'lltery kar~biny. Na początku nowo mianowany dowódica tego

-

czołgów
codzienne wypatrywanie
bycie spadochroniarzy i
Monty'ego, była teraz przerażona 'nieustannym ostrzałem I cią
głą zmianą linii walki. „Hałas i całe to piekło tr:wa nadal Nie mogę tego już znieść.
napisała w swym dzienniczku. Jestem tak przestraszona, że nie potrafię myślel! o niczym wię
Anje, dr Gerritt van
Ojciec
śmierci".
i
.
kulach
o
cej, tylko
Mannen, który pracował wraz z brytyjskimi lekarzami w hotelu ,;Tafelberg", gdy t:vlko mógł, zaglądał do domu i przynosił wiadomąści, ale dla Anje bitwa przybrała nierealistyczne rozmiary „Nle rpzumiem tego - pisała. - Po jednej stronie ulicy są Brytyjczycy, po drugiej są Niemcy i nawzajem
się zabijają. Walki toC'zą się w domach, na piętrach, w pokojach''. W piątek Anie zapisała: „Brytyjczyc;y mówia, że
Monty będzie tu lada moment. Nie wierzę w to. Do diabła
z Mon tym! Nigdy tli nie przyjdzie".

W hotelu „Schoonoord". gdzie ranni Brytyjczycy i Nie11.1cy
na· duzej werandzie, w pokojach recepcyjnych.
na korytarzach i w sypialniach, Hendrika van der VUst nie
mogła uwierzyć, że to już piątek. Szpital nieustannie przechodził z rąk do rąk. W środę hotel zajęli Niemcy, w czwartek
wyparli ich Brytyjczycy, a w piątek rano hotęl znów przeszedł
w ręce Niemców. Ważniejsze niż to, w czyich rękach był hotel, była potrzeba chronienia go od' ognia. Na dachu powiewała duża flaga Czerwonego Krzyża, a liczne mniej~e flagi
zatknięto na terenie wokół hotelu, ale pył i · fruwające wokół
śmiecie pokrywały flagi brudem. Sani~ariusze, siostry, lekarze
praeowali be·z wytch,nienia, najwyrażńiej nie zwracając uwagi
na nic, poza nieustannym potokiem rannych.

OJCA
składają

RADA i ZARZĄD SPOŁDZIEL
?liJ:. POP PZPR. RADA ZA·
KŁADOWA oraz PRACOWNICY SM „TEOFILOW" w l.0DZI
Z głębokim talem zawiadamiamy. te dnia 4 lutego 1980 roku
tragiczną

śmiercią

zginęła

$.

leżeli stłoczeni

+

P.

KENIG
domu KOŁODZIE.JSKIE.J
>:ostaną od11rawione msze św. za
spokój .Jej duszy. w dniu 10 lutego br. o godz. 13.15 w kościele
Podwyższenia św. 1trzyia w I.o·
.dzi i o godz. 15 w Topoli Kró·
le wskiej w kościele św. Bartło
mieja. o czym zawiadamiają :ły
czliwych Jej pamięci
MĄZ i DZIECI
li

z glęboklm zatem zawiadamiamy. te dnia 6 lutego 1980 roku
opatrzona św. •akra men·
zmarła
tatni, nasza ukochana Siostra.
Bratowa. Szwagierka i Ciocia
ś.

MĄ.Z. SYN.

• .domu SZYMCZYI'ilSKA
Pogrub odbęd'!:ie się dnia 9 lu·
tego br. o godz. 16 z kaplicy
cmentarza na Zarzewie. Pogrąże·
·.
ni w smutku

MATKA i POZO·
RODZINA

SIOSTRY. SZWAGROWIE
i RODZINA

STAŁA

WyraZy współczucia nauczycielce
Podstawowej Nr 32

Szkoły

W dni'! 10 lutego 1980 r .. w pią·
roczn~cę tragiczni!j śmierci

tą

ANNłE
z powodu
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MGR INZ.

$

FILIPOWICZ

JANUSZA

śmierci

OJCA
składaj"

WSPOŁPRACOWNICY

SZKOŁY

dzlenollr RobotnlczeJ Sp6łdzlelnJ Wydawniczej „Prasa·K•łątka·RUcb" Wydawca: t.ódZkll WydawntctwoPraaowe RSW

P.

P;KALSKA

IWOŃCZVK
Pogrzeb odbędzie się w dniu 9
lutego br. o godz. 13 na cmentan.u św. Antoniego na Mani.

ł

MARIA

IRENA

Hendrika spała w ubraniu zaledwie po parę godzin w nocy, zrywając się, by pomóc lekarzowi ł sanitariuszom, gdy
tylko nadszedł nowy transport rannych. Znając dobrze niemiecki i angielski, początkowo obserwowała wśr6d Niemców
wyraźny pesymizm w przeciwieństwie do niezmiernie pogodnych Brytyjczyków. Teraz wielu rannych „czerwonych diabłów"
Zd~Wało się ze stoickim spókojem przyjmować sw6j loa.
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DZIENNIK POPUl.ARNY -

prezesa Wojewódzkiej
zastępcy
Spółdzielni Mieszkaniowej w Ło
dzi. serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci

+

DANUTY

BOCHEŃSKIEGO
zostanie odprawiona msza św. o
godz. 18 w kościele św. Anny przy
ul fromińskiego. o czym za1"1ia-

dam1ają
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