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DZIENNIK:

Zadania partii w dalszym rozwoju
socjalistycznej Polski, w kształ.towaniu
pomyślności .narodu polskiego

POPULl.RIY cwała .·VII raZd

PZPR.

{OMÓWIE NIE)
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UDZIAŁEM

E. GIERKA I

Z

H.

P si d enie Rody Ministró
EDWARDA
19 bm. z udziałem I sekretarza KC PZPR
GmRKA oraz przewodniczącego Rady Państw' - HENRYKA
Ministrów.
J ABf;ONSKIEGO, odbyło się posied·ze.nie Rady
Obradom· przewodniczył prezes Ra.dy Ministrów - EDWARD
BABIUCH.

w

swoim przernÓw1~iu l seikre-

'l:}ed.noczeruach i za,kłarl•ach na rzecz
poprawv efe:.ctywnośd goooodaroszcze pexi,z : ę.tował w •m1en1u Brn- wania skrupulatnego / wvkonvwara Pol i.tv<.:zI>ego 1 Komitetu Ce<11- n1a zadań ola.nu. zwła&z.cza orotralnego PZPR ucze.stni('zącem~ w dukcii towa.rów rynkowych : na
oo.siedzeniu P :ot.row; J~.r06zew1czo eksport - I „ek.r etarz KC PZPR
wi za ofia.rną W'teloletn1a prace na zachęcał działaczy państwowvch i
stanow slrn szefa. ~ządu , '!:.a wie\~· gosoodarczvch dó łaczenia w swowkład w budowę : r<YtWOl ~o..~1ah ie1 d7 :ałalnośc i dvnam.ki z dojrzastvcz.nei P•1lski. a ~właszcza w rea· łym namv„łem , do głęhok•ei anauwarunk<>w'ań i
liza.c'ie p0litvki ~p<>łec~o-l!OSPl>d~.r L'z? W>zvst'.tirh
czei pRrtit w dekada:1e lat s1e· orzesbnek oodeimowan\•ch decvzi i
' d1ziahń . do wzmacniania o<>crucia
d-emdz1es:atvch.
za powierrone
E G :erP-11 wskazał. ze zadania odp0w : edz i a.tności
dla rzl1.du zawarte w Uchwałach >.adan.; a
N•
zakończenie
obrad
premier
Vlll Zjazdu PZPR trzeba s~vbkO
przeloźyl' ttd ji:zyk pnklyk1 po- Edwa.rd Babiuch omówił na.iwali:dejmują.c odpowiedni!!
działania
zarówno na szczeblu centr11lnym.
Jak i w terenie. Najważniejszym
zadaniem jest kontynuacja strate1tii społerzno·gospo'darC'leJ lat
Wymai:a to wycia!!:nięcia niezbę nych wniosków z dyskusji P':"ed·
Sekretarz generalny ONZ Kurt
zjazdowej i na ZJ!!ździe. rozwinlę- Waldheim spotkał się w Nowym
cła działań w kierunku ~kuteC'Zne- Jorku z sekretarzem >tanu USA
g(l 1 1;prawiedllwe~o rozwiąiywania Cyrusem Vanci=m. W czasie roz- prnblPmów ; postulatów r>odnono· mowy rozpatrywano szczegóły pra
nvcb przcr społerzPństwo. <lwiad<;l- cy komisji międzynąrodowej utwowv,1<"011 •ac~-d1 tr11rlnoAI-' mu.si- rzoneJ przez Kurta Waldheima w
mY tvm 1°o'ei ko.rzvstal- z ooo~a- · celu zbadania zbrodm ' reżimu ce·
d.anv<" r>
nao<.•\ \ ~ lli'<"Vr.h o;:;tvmiz· sarsk1ego w Lr anie.
mem atu1f>w w oostar' wv~ko '!"v·
Przeprowadzenie takiego dochokwahfikoiw'l.nvch '.tadr ':"'1elk,eito dzenia władze irańskie postawiiy
1
l)O'.oo~lału wvtw6rrzel?O
?°'.it;c- jako warunek wstępny zwolnienia
twa _ noh~\ei mvśli nauk.o.wei 1 e- dyplomatów amerykanskich przechmczne~. .
t
b rozwi·niecla trzymywanyc~ prze2
rew?lucyjPod1kre5la1ac !?° r~ ;, resortach nych studentow w Teheranie. W
konkretny,:>h d• ziałan
Wasz,?ngtonie nie bez podstaw pa, nują obawy, ie dochodzenie
to

tarz KC _ Ea:wa·rd Gieorek . raz _Je-

1:·

'
DZIEK.

~~~u~~;~~;'ii:o ~razr~~i~~i s~~~hen~

ale ; nad Jego wspólnikami
Stanami Z;ed no•· wnym1.

W 51 dniu roku

słońce

wze-

szło o god:Z. 6.43. zajdzie zaś o

16.57.

Imieniny obchech11 _
t,eon. Leontyna. Ludomiła

Oyiu

· syneptyk

w dnl·u dzisiejszym dla t.oll'l:I
przewiduje następujaclł pogodę:
zachmurzenie duze z rozpogodzeniami. Temp. minimalna ml
nus 4 st.. maksymalna plus 3
st. C. Wiatry . słabe - t1oludniowo-wschodnle.
Ciśnienie o godz. 19 wynosiło
1011,7 hPa (758,8 mm).

1948 - Ukazał slę „1erwszy
numer tygodnika "Walka Mło
dych".

ako sobie Myśl
Kto nyb'ko biegnie.

ozęsto

da.

UłmiechRii się

pa-

meJsze
na.:ibi1lniejs:z.e zada.inia wv·
n1ka ią<'e z li.ni·i programowej VIII
Zja;zidu PZPR dla rządu oraz całej
admi·nistra.cii państwowej ' gosl)()- .
da.rc7e i Za-powiadając dokonanie
DQWego podziału pracy w Pr~~dium Rządu.
a także
podjęci~
działań dla
wzmocnienia ran11;i •
odpowiedzialności
ministrów otaz
ustalenia Jasnego podziału kompetencji na · ~czeblu
adminlstrac.li
wojewódzkiej, postawił zadanie o·
pracowania w możliwie
krótkim
czasie programu wcielania w iYcie
uchwał Zjazdu.
Sprawy te będą
przedmiotem jednego z najhlii·
nycb posiedzeń t'l:adu.
W p0.-.1edzen iu
w·zie!i
udział:
cdon~k Biura
Poll.tvcz:ne~o
KC
PZPR - Jan Szydłak.
któremu
wwa'7ono ood!l::ekowani~ za kilku·
letnią prace na stanowisku wice'prel\'I Ha ora!l: zas+eJY.'a
człon:<a
. Bi.u.ra Polit:V<'ZnPJ:(O. sekreta.n KC
I PZPR - Józef Pińkowski.

I

Spotkanie Wal(lheim

mi

IBSIE

Jazd uznaje niniejszą Uchwałę, łącz,nie
z wygłoszonym przez Edwarda Gi.erka
referatem Biura Polityczn~go „O dalszy
rozwój socjalist.y-Oznej Polski, o pomyśl110.ł6 narodu polskiego. Założenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju w latach 1981-1985"
- za program°'wą podstawe dalszego działania
t1artii.
. W rozdziale I zatytułowanym: „POLITYKA
SPOŁECZNA PARTII, UMACNIA.NIE RODZINY" podkreśla się, że partia będzie w latach
80 kontynuowac polityke nadrzędnosci celów
społec;znycb i wcielać w życie zasady
socjali·
stycznej sprawiedliwości społecznej. Celem tej
polityki będzie dalsza pupra,wa warunków bytowych, socjalnych i kulturalnych spułeczeń
stwa, aktywne kształtowanie
socjalistycznego
stosunku do pracy i sposobu życia. Wyższa jakość iycla jest uwarunkowana wyższą jakością
pracy.
,
Za swuje do.niosłe zadanie partia uznaje two· .
rzenie ooraz korzystnieJszycb warunków rozwoju i umacniania i-odzrny. Kontynuowana bę·
dZie pomoc socjalna dla rodzin,
rozszerzane
będą formy pomucy dla młodych małżenstw. W
systemie świaduzeń socjalnych zwiekszać się
będzie preferencje przysługujące
matkom samotnie wychowującyll'I dzieci i rodzinom· wielodzietnym, o niskim puzi<Jmie dochodó'"' - Rozszerzając progr!łm pomocy państwa dla rnd ziny , społeuzeństwo ocrnkuje zwiększenia odpowiedzialności rodziców za wychowanie własnych
dziec\i i kształtowanie ich postaw
obywatels··
kich.
Wytyczając zadama w zal(resie 11chrnny zdrowia Uchwała stwierdza m. in., że podstawowym
zadaniem służby zdrowia będzie nada.I działalnoś~ profHaklyczna. a ~wlaszcza intensyfikowanie walki z chorobami nowolworowymj i ukła.du krążenia
lloskonalona będzie
opieka
zdrowotna nad dliećmi 1 mlodt1eża i nad ludź
mi w pndeszłym wieku. W 11a.ibllższym 5-leciu
ma być oddanych do użytku 25-30 tys . łoźek
szpitalnych. Dokument akcentuje konieczność
konsekwentnego zwale-tania alkoholizmu.
Zakłada się . te w lat.tcb 1981-85
d·ocbody
realnł' na jednego mieszl\:anca
zwiększa się o
10-12 proc„ w tym przeriętna płaca realna
pracowników gospndark1 uspolecznioneJ 11 9--11
proc. Wydatki na emerytury i reoty wzrosną o
35-40 proc . W mtare wypracowania środków
zwiększane będą emerytury i renty wcześni~j
przyznane. Od lipca br. zostaną powszechme
wprowadzone emeryturv, renty i i·nne ~wiad·
czenia dla rolników i członków
ich rodzin.
Kontyouowana bedzie polityka
stopniowego
podwyiszania pla-0 najmiszycb. Zgodnie i postułatami wy.l'Jlź;:.nyini w dyskusji 11rzt>dzjazd11„wej. naleźY konsrkwentme likwldowar przYCZ~
ny powstawania nir ozasadnionvch społecznie
róinic w dochodach. W polityce cen podstawowym zadaniem będzie zapewnienie założonego
wzrostu realnych płac i i'nnych dochodów lud·
n ości.
okUment omawia następnie główne kierunki działaÓ podejmowanych w celu
poprnwy wyżywienia narodu. Znajdzie
to wyra!i. w lepszej strukturze dostaw
tywności, w rozwoju przetwórstwil płodów rol
nych i w poprawie jakości artykułow spożyw
czych. m in_ zwic:kszą sie dostawy artykułów
żywnościowych przeznaczonycb dla dzieci, wyrobów dietetycznych i półfabrykatów kulinarnych. Konieczna jest racjonalizacja gospodarki ·
żywno~cią, zwłaszcza
w
przechowalnictwie,
przetwórstwie i obrocie.
Celem polityki mieszkaniowej jest zapewnienie każdeJ ro.dzinie samodzieln~go mieszkania_
W najbliższym 5-leciu oddanych · zostanle
do

;:~:7:I~~:~~r~:Fi~::~:~el~ ~~~

Vance

50jusznikam1
t
obejmą
neroki
wachlarz zagadnień, a w pterwszym
rzędzie •losunki Wschód Zachód
oraz i;ytuac_ie w Azji pałudnlowo
zachodnleJ. w kolach obserwatorów
waszyngtońskiclt
podkreśla
sie, że
misja Vance'a jest jeszcze Jedna
próbą admioistrac.ii Cartera zmusze
nia zach„dniOPllTOpejskicb pa rtneró\I
do
ooparda
k.Utsn
oolitvcznelt""
U'SA. zmlenaJ<lCego do storpt!dowania procesu od preżeniowe11:0 w 11tosunkach Wschód - Zachód i za·
ostrzenia sytuactt na Bliskim Wschodzie i Srodkowvm Ws~łlodzie. W nie·
małej mierze
podr.ót Vance·a jest
tez próba .,uratowania twarz:v" dY·
plomacji• am'er:vkańskle.i oo upokarzającym fiasku planów Waszyngtonu
zwołania
narady
ministrów
spraw zaęranicznycb s kralów za·
chodnlcb dla wypracowania wspól·
nef oolilvki antyradzieckie! w zwiazku z wydarzeniami w Afe:anish·'>ie.

XIX Plenum CK SO

wego Jorku było
.doprowadzenie
do ograniczenia
pełnomocnictw
komisii międzynarodowej, tak by
Nad udziałem Stronnictwa Demonie poruszała ona roli USA
w kratycznei;(o w kampanii wyborcze:i
Iranie oraz ich poważnej ingeren- do Sejmu PRL I rad narodowvch
obradował
cji w wewnętrzne sprawy
tego stopnia wojewódzkiego
19 bm. na X~X posiedzeniu otenarkraju w ciągu 25 lat
nym Centralny Komitet SD.
Odpowiadając na apel VIll Z.Jazdu
·Sekretarz stanu USA. Cyl'.us Van·
PZPR SD wypowiedziało sle za
ce udaje sle · we wtorek w podróż orzyJęc1em
uchwały
zjazdu
lako
do czterech kra.iów Europy zachodnie.I I odwiedzi kolP.jno Bonn Rzym. olatformv wyborcze1 FJN w wvboracb
do
Se1mu
I
wo1ew6dzklch
,
rad
Paryt I Londyn. , J'ak oświadczvl
Je~1. to orogram oe:ólrzecznik Departamentu Stanu . roz- narodowych.
nonarodowy
oooowlada1acv wszvstmowy Vance'a z ministrami spraw klm oatriotycznym
c\łom
narodu
zagranicznych tych krajów, stanowią
„kontynuacje · Jtonsultacjł" · między zapewniający dalsz:v soołeczno-go
spodarczy rozwól kra.l u l nomvślność
oiczyzny.
W referacie, WYll;łoszónym 'Przez
przewodniczącego
CK SD - Tadeusza W. Młyńczaka oraz w dv•skusn 'Podkreślono, te przed Stronnictwem Demokratycznym stola dziś
:tadanla przenoszenia treści uchwały VIII Zjazdu PZPR I 1e1 oostanowleń do Instancji I kół. do człon
ków I środowisk oddziaływania SD.
.Jak poinformowała agencja AP. Nalety traktować te zadania jako
po uzv-skanlu nlepadleirłości w ma- oierwszoolanowe.
Ju br. Nowe Hebrvdv zmienia nazwę.
Decyzje taka podJał Jednogłośnie
on:a n ustawodawczy te11:0
archipelagu polotonee:o na Oceanie
Spokojnym I będacee:o od 1906 roku
kondominium brvtvisko-trancuskfm,
Począwszy od m,Ja br. Nowe He·
brydy przyb1orą nazwę Vanuaaku,
co w utywanym przez wyspiarzy
dialekcie oznacza :.kraJ, kt6rv jest
I pozostanie samodzielny",
Agencja PARS poinformowała . te
Nazwa
ta pOChł)dzl od irtówneJ oartii ooll· we · wtorek ajatollah Chomelnl mia·
tycznej Vanuaaku. która pod prze· nował prezydenta I'ranu. Abolhasana
wodnlrtwem Waltera Lini odniosła Bani 8adra naczelnym dowódca sił
w l979 r. zwyclestwn wyborcze.
zbrojnych tego kraju, ,

użytku

1,7 mln mieszkań, w tym 150 tys. w
wyniku modernizacji starych zasobów. Zdecy·
dowanej poprawy wymaga jakośi' budownictwa
mieszkaniowego oraz kompleksowe i terminowe
oddawanie do ' użytku obiektów towarzyszących.
W polityce przydziału mit:szkań , prowadzonej
pod społeczną kontrolą, preferować się będzie
potrzeby rodzin wielodzietnych, młodych mał
żeństw, ro,dzin robotniczych oraz pracowników
osiągających najlepsze wyniki w pracy • zawodo-

wd

·

Uchwała

stwierdza dalej. że kluczowym zadaniem polityki partii pozostaje zapewnienie
pełneg.o i racjonalnego zatrudnienia. W gospodarowaniu zasobami pracy, szczególnych preferencji
wymaga
zatrudnienie
w
górnictwie,
rolnictwie,
w
sferze
szeroko
pojętych
ushtJ~.
Kontynuowane
będą działania ·zmierzające do dalszej
poprawy
warunków i bezpieczeństwa pracy. Znacznie
zwiększy się suma odpisów na zakładowe fundusze socjalne i mieszkaniowe_ Kontynuować
się będzir proces zwiekszania liczby dni ·wolnych od pracy, wiążąc .go ze wzrostem wydajności ptacy i realizacją ' zadań planowych.
Rozdział li poświęcony jest „J.\<lATERIALNYM
WARUNKOM REALIZACJI CELÓW SPOŁE
CZNYCH" Podaje sit; w nim m. in., ie należy dążyć · do tego
aby dochód narodowy wytworzony wzrósł w \ata<)b 1981-85 o 14-18
proc- · Podstawowym czynnikiem wtrostu
dochodu narodowego w latach
osiemdziesiątych
powinna być poprawa efektywności gospodarowania, głównie na drodze obnitania ko!iztów
wytwarzania i podn1>sze11ia 1 wydajności pracy.
Podkreśla się potrzebi; · racjonalnej i Gszczę
dnej gospodarki paliwami i energią surowcami
i materiałami. W zakresie działalno4ci inwestycyjnej preferencje l!ędzie sic: tworzyć dla in•
westycjl słutących wzrostowi idolności eksportowych , reallzaeii prngrarnów wyżywienia narodu i budownil't wa mil's7kaniowego, łącznie z
obiektami towarzvszą.cymi i kornu11alnymi oraz
produkcji rynkowej i budowie placówek służ
by :J1drowia.
Zakłada się, ie produkcja przemysłowa wzrośnie w przyszłym 5-leciu o 20-24 proc. Wydobycie węgla kamiennei:o powinno w 1985 r.
osiągną<- poziom 232-235 mln ton. ?:aś ·węgla·
',brunatnego wynieśc 80-90 mln ton.
Zakładany wzrost wydobycia węela I produkcji enl!rgii elektrycmej przyczyni sie do poprawy zaopatrzenia luilno~ei i gospodarki ~a
rodowej w paliwa I energię.
Niezbędna Jest
jednur.ze§nie racjonalizacja gospoda'rkj paliwami.
. Produkcja stali ·ma osią.gnąc w 1985 r. 23-24
mln ton, a produkcja miedzi - 590 tys
ton.
Nadal rozbudowywana będzie Huta „Katowice".
W na.dchodzacvm 5-leciu przemysł lekki który
ma zwiekszyĆ; produkcje o 18-23 proc- powinien ·zapewni<' poprawe zaopatrzenia
rru~ui
zwłaszcza w wyroby dla niemowlat.
dz1_ect _
młodzil!Zy oraz artvkułv
słuźace wyposazenm
mieszkań. Wzr•>śnil' produkcja nawozów_ ciąg·
ników i innych maszvn dła rolnictwa.
chwała omawia z-.dania pnnczególnych
gałęzi
pr·l't>mvsłu
budownictwa. transpoi-tn: akcentuje - potrzPbl' dalszetH• r?z."
wofo '! o~rrndarki morskie.i .
lacznooc1,
l"ozbudowv dróe rozwoh• 7.eglU!l'i śródlądowej
i komunikacji lotnic?.ej. lstotna. role w całym
nadchodzącym 20-1Pclu ~ppłnjać
będziP ' koD?pleksowe zaP."ospodarowanie i
wykorzystanie
zasobów wodnych kraju. w szczególności , WisłY
i Odry oraz łeb doplvwów.
(Dalszy ciąg na

. * .

Nowe Hebrydy
•emą
• nanr

Bani Sadr dowódcą
sil zbrojnych Iranu

Zwyciestwo partil Trudeau
Przywódca liberałów kanadyjskich
Pierre
El11ott
Trudeau
odniósł
w pon1edzlalkowych wyborach oo~
wszechnycb
na lwlekszy bezprecedensowy triumf w historii Kanady
odsuwając · konserwatystów o(ł wła
dzy w 9 mlesiec:v oo swe! ooratce
wyborczej z maja ub. roku. Wedłuir
ostatnich doniesień liberałowie zdobyli 147 miejsc w łederalnej 282-oso-

dkry„1·e
li.
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.yskusja, jaka toczyła
Ma jednak Łćd:t także
dobre
się· podczas obrad VID doświadczenia
w
zmniejszaniu
Zjazdu PZPR, zatacza strat energet~znych. Prawidłowe
obecnie szerokie kręgi , ustawienie punktów oświetleniodocierając
w
toku I wych i inne zabiegi przyczyniły
spotkań
delegatów z się do. 30-procentowego spadku zu~
macierzystymi organizacjami pa.r- życia energii. 1 to stanowi
,podtyjnymi do najszerszych
rzesz >tawowy kierunek
w · dalszych
członkowskich.
Wczoraj spotkania działaniach.
takie odbyły się w kilkunastu
Jest także Ł6di przykładem rosłódzkicb zakładach, Jednym 12 nich ·l\ących
potrzeb w zakresie ciebyło ·spotkanie
I sekretarza KD płownictwa . Obecny bilans spraPZPR - Górna - EUGENIUSZA wia, że rysuje się pilna potrzeba
GRABOWSKIEGO z aktywem par- budowy kolejnej elektrociepłowni
tyJnym i gospodarczytn Zespołu przy
jednoczesnej
przebudowie
Elektrociepłowni , im. W. Lenina.
starej sieci ciepłowniczej w rejo.
nie Dąbroyvy.
Z~sadnicz~ przedmiotem
dy.s Mówiąc 0 penpe'<tywach
rozkusJI stał;y się problem;r rozwoJ.u woju energetyki łódzkiej, podnieenergety~. E. Grabowski uczestm- siono w dyskusji zjazd?wej
wacz:l;'ł ~akze w. obradach ~i;społll żny
problem
zagO$pOdarowania
zaJ'.11UJącego się ~ ~Pku ZJflzdo- pyłów. Tylko dla wywiezienia
z
w:eJ . debat;r zadaniami .~ dz1.edz1: Łodzi
pyłów
wychwytywanych
me roZW?JU
prod u kc Jl paliw. r przez elektrofiltry, potrzebne
są
ene~getyk1. W~ga problemu le<:Y· 32 dwuosiowe wagony dziennie. Bu
ta:kze w ty?1, ze energetyka staie dowa w rejonie Łodzi
zakładu
się t:rm działem gospodarki 11;aro- , prefabrykacji betonów · komórkodow~J. .który decydować będ~1e o wych z rurowym transportem pyreahzacJi uchwał VIII
ZJazdu
partii.

D

Czas letni ·
„z•stek · (~ntymatern··. ~~e~;t~::t:~~~~zre~:~~s;:~i:~A; wEuropie środk.
\I 'I
ste

Radzieckim astrofizykom

doświadczalnie

udało.

ootwierdzl(o Istnienie
antymaterii. Teito ważne
go kroku na drodze do ooznanla
- Emerl"ł musi mtee
Jakle&
taJnll<ów budow:v wszechświata dozajęcie,
teby . nle odczuł tego
konali
leningradzcy
naukowcy
nagłego bdeJścla z pracy!
z Instytutu Fizyki Akademii Nauk
ZSRR. posłu"1J .1ac sle soecJalna a oa• • • • • • • • • • • • • • •... raturą. wyniesioną w wytsze warcząsteczek

bowej Izbie Gmin, DOdC:taS, gdy
konserwatystom przypadło 101 tnAndatów, trzeciej ood wz.aedem znaczenl.a Nowel Partu Demokratycżne1
3 ,mandaty a niewlelklel prawico·
we'J Partii Kredytu Sooleczne11to
działającej w Quebecu I pol)lerającej
konserwatywny 11;abinet Joe Clarka
nie udało ste wprowadzić do 'Pa rlamentu ant jednego de1;mtowanego.

SPOTKANIA DELEGATÓW

Energetyka łódzka
stała
się
przewian zachodzących

przykładem

pierwszych miejsc w kraju. Jed1
nocześnie przeprowadzona w ostatstwy atrn08łery na 'POltladzle balo- nim dziesięcioleciu
modernizacja
nu aerostatycznego, W pierwotnym przemysłu spowodowała nie zawprornieniowanlu kosmicznym, bada- sze uza~adniony wzrc>st zużycia .
cze odkryli
cząstki
antymaterii. Jak obliczono, na wyprodukowazwane antvnrotonamt. Zarefestrowa- nie t kg przędzy w starv:m Pone cząstki są oroduktaml wsp6ł·11 il "
t
b
kWh
działania promieni k'".'mi cznych i ga- an u„ po rze. a b Ył O fi
• .
zu miedzygwlezd n<"'"o
ener_g11, obecn'e potrzeba Jeszcze
~
. raz tyle, a produkcja potroiła się.

Coraz wiecej kra.lów eurooejsklch
ze względu na oszczędność energU .
wprowadza cza~y letnie stosowane!
jut od v·lelu lat w Pólsce. W tym
roku strefa czasów letnich obefm\e
"".iększość
kra1ów Europy śroclko-J
weJ. w tym NRD, ~FN. Austrle,
oraz Włoc;<y.
I

łów stanowiących

podstawowy ma
do produkcji, jest rozwiąza
niem , które znajdzie: miejsce
w
wielu rejonach k.raju . nie -tylko w
aglomeracji łódzkiej .
W czasie <;potkania
poruszono
również sprawy związane z poprawą <;y-tuacii
młodej
rodziny,
wdrażaniem dyscypliny społecznej,

teriał

przeciwdziałaniem

1

nadużywaniu

zdobyczy socjalnych Podejmowano problemy racjon a lniej szej nit
dotychczas gospo".larki materia ło
wej, usprawniania systemu sterowania · go<;podarką.
(Dalszy

clą,g

ni:i

str. 2)

70 ofiar
„święta samby" ,
Do 70 doszła
jut l!czba otlar
pierwszych d nl tegorocznego .. świę
ta samby" czyll karnawału w Rio
de Janeiro. Na 1wlece1 łudzi oo.niosło śmierć wskutek wvoadków dro•
gowych.
zabójstw
dokonanych
z · pełna orernedvtacJa oraz zatruć
alkoholem. Trzech tancerzy samby
zginęło na mte1scu
. a kilkunastu
odniosło poważne obrażenia
wvwołane
orzez
nadfeżdta1ac:v
nagle
autobus, kt6re11:0 hamulce były tak
niesprawne, lt oo1azd sam ruszył
z oobocza, fl:dzle ustawU 11to klerowca,
Ten tradycyJn.le towarzyszący festlwalowi
·Rio de Janeiro rejestr
uzupełnić
należy
faktem ucieczki
z mielscowego więzienia 36 oens1onarl uszy. '· oo · ucieczki deszło ooclczas or'ądanla
przez strażników
Imprez festiwalowych w telewi.zll.

w

•

1Ciilii·-·viifniiiiUiiiPRl
(Dokończenie

i::

Le str. 1)

Uchwała podkreśla pot!'lzebę roswijania ekaPl>l.'tu, nadania mu chara.k.teru priorytefowego,
znaczenie pogłębiania współpracy i integracji
go!>p~darcxej z krajami RWPG. Szcze;ólne z::ia·
czeme, Pols:ta, przywiązuje do wszecbs:tronne;;o
r 0 zwoJu ws.polpracy ze Zwiąllkiem Radzieckim.
~r~eb.a - gł?si dokument - fniensyfikować
dz1ała1!Ja w k1eru11ku «>„lągania sa.mowystar·
cza.lnosci kraJu w zaopatrzeniu w żywncść l
surow~e rolne, N~leiy dlłżyć tlo zrównoważenia
~ 1985_ ~ salda 1mp1>rtu i eksportu produktów
a}wnose1owych i pasz. W latach 1981-8:. produk..cja końcowa netto rolnictwa powin11 a -wzrosnąc 1w-13 Proc. Wydatne zwiększenie kra 'o·
wych zasobów pasz warunkuje dalszy roZl\Vój
pritdukcji zwiet-zecej, a tym samym możli.wości
zas.~kajania rosnącego zap'0Lrzeb0>wania &pole·
czenstwa na mięso i jeg11 przetwory. W przyszlym 5-leciu ·produkcja przemvsłu sp<>żywczegil ma wzrosnąć O 15-20 proc., 'przy czym roS•
nącej ilości. artykułów żywnościowych powinno
towarzys:iyc podnoszenie ich jakości ~rwał<lści
l nowo.czesnoścl.
'
i:1°kumeJJt WskaZUJe następnie na konieczuosc do!llionalenia systemu funkejonowania go·
s,pod-ark1, stymulującego poprawo efektywnośoi
gospodarowania i harmonizację procesi>w 1;ospod'.lrczych oraz zwiększenie udzkłu ludzi pracy
w zarządzaniu gospo· darką.. Umacnhn:i 1.ęd:rie
mia planu centralnego, ja.ko wykładnika 11
. ,te·
.
rese>w. ogólnospolecz,nych. Nastąpi dals7.e z\·vię·
ksze01c zakresu ihia.łalno.foi gospodarczej hez·
petśrednic zarządzanej przez władze torcnowe.
w rozdziale Ul pt.: „ZADANIA w WAr ,f!E
O POKÓJ I POS'rĘP SPOŁECZNY NA A.RENIE
~li;DZYNARODOWEJ" p0dkreśla si~. ie VIII
ZJa.zd, w pełni
aprobując
m!ęd·zynaroc!owa
dzialalnośr KC PZPR i 1 sekretarza KC Ed.:
wa~da Gierka w
ouesie
mic;dzyz;ia.zdowym
stwierdza. le dolnze służyła ona umacnianiu
bezpieczeństwa.. su'\\·erenno~ci f auto.rytetu pols·
ki, zwiększaniu jej roli w walce 0 po-lt(d i po·
stt>p społeczny,
Zacieśniać i umacniać będzit>my pnyJ~.iń 1
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w ~więks:zanlu ud:dalu hezpartyj.nych w
zyc1u polityC7'nym, w diniałalności społecznej ł
gospodarc{ej.
Zapisane na kartach Ko.nstytucji zasady wolności sumienia I wy:zna11ia oraz oddzielenie
Kościo~a od państwa Si\ i będą li całą, konsekwe'ncJą przestrzegane w praktyce. Sprzyjać
będz;e!,lt:V ws.półdziałan·ta Kości-Ola z socjalistycznym pai1Stwem w umacnianiu rodziny, w przeciwd:r;ialaniu ujemnym zjawiskom moralnym.
w krzewieniu zrozumienia nadrzędności dobra
pul1licznego, w zespalaniu społ~ezeństwa w fmlę
bezpieczeństwa i pomyślności Pol.ski Lude>wej.
Uchwala wskazuje następnie na
potrzebę
umacniania ustawodawczej I kontrolnej
roli
~cjmu, doskonalenia funkcji rad narodowych,
umorzątlu, organizacji I stowar:i;yszei1 spolecznych i &półdzielczych, dalszego umacniania roli
zw;ipkó w zawodowych. Należy ciągle dbać 0
t~, . aby '"'. stosunkach społecznych coraz pełWOJ wyrazała ~łę zasada sprawiedliwości &pO·
łec:::nej. S!tutcczniej należy zwalczać zjawiska
osią.gania bczpra. wnych korzyści li dostępu do
dd1cytowych dobr, łapownictwo, kumoterstwo
I klikowo;ć, a także spekulację - w tym mit•s~haniami. Paca aparatu
administracyjnego
sprzyjać musi elimine>waniu przejawów biurokratyzmu. Umacnianie praworządności - głosi
•·
ł
uc.iwa a - to niezłomna wytyczna naszej partil, to powinność wszystkich obywateli.
Wskazując na potrzebe, stałej troski o socJ'al
1 styczne wychowanie młodzieży, podnoszenie
poziomu jej wiedzy, kwalifikacji I kultury oraz
twor7enia. równych warunków startu dla dzieci
I młodzieży z różnych
środowisk,
uchwała
~tw:erdza, :i:e realizacji tych zadań powinna służ~1ć wprowadzana w życie reforma
systemu
edukacji rarodowcj. Naczelną zasad:\
pracy
nkolnictw:. wyższego powinna być
jedno~ć
wychowania, nauczania I• badań na.ukowycb.
n::mtynuacji wymaga rozbudowa bazy materiałnej uczelni, u~prawnlanie systemu pomocy dla
sh:tliując:;rch. U<''1wała pe>dkrrśla, ŻI' w dziedzln'" łaztal<'enia I wychowania młodego pokole·
nb sz<:'zególnie ważne obowiązki spoczywają na
or;:aoizanJacb skcpiónych w Federacji Socjalist~·r.-invc~i Zwi~zltów Młodzieży Polskiej.
Nic7mienną zasadą polityki partii pozostaje
uinacni:inie potcnc.iału naukoweiro Polski. Partia 11rzywi<izywać będzie nadal również wielkie
znar.7.f'nie ćlo rozkwitu socjali~tvcznej kultury
n2ro<lowcj I działalności środowisk twórczych
troszczyć się o zapewnienie coraz lepszych waru!'ków do rozwoju twórczości artystycznej, do
ro:rw9.iu lltrratury, tPatru, kinematografli, pras:r. radia I telewizji, Waznym zadaniem jest też
orhrona dóbr kultury narodowe,;, Należy przel'iw;:<awiać się wszelkim przejawom nadnżvwari!a. tnidvc.il I wartości kultury do wnlki ldl"O•
loo;!c7ne,i wymie~llo!'eJ prnciwko
socjalistycz·
nym intt>resom narodu i il'l?O jedności.
Uchwala
podkreśla
konieczność dalszego
um:icniania kierowniczej
roli partii - przewoduiej siły i awangardy narodu
polskiego.
Przynależność do partii, to nie przywilej, lecz
~d.powiedzialność za socjalistyc:r.ną Polskę,
za
j
dl
· ·
JeJ sprawy·, za swo ą
a meJ pracę. Organlzacje partyjne powinny rozwijać swe inspiratork
k
s ie i ontrolne funkcje, czuwać, by działania
podejmowane w zakładzie, instytucji, w mil'Ś·
cie i na wsi, w każdy~ kolektywie, odpowiadały celom ~tawianym przez partię, leżały w
ogóln9narodowym interesie. W realizacji poi!tyki kadrowej trzeba przestrzegać zasady, te
im wyźsZI' f n keje , tym więk ze- wymagąnia. i.
odp6Wiedzlalność; oznacza to m. In .. wycofa.ule
ze stanowisk kierowniczych hi.dz!. których praca nie daje oczekiwanych
rezultatów. Szczególnie wysoklP wymagania trzeba stawiać człon
kom PZPR, pełniącym funkcje kierownicze.
• • •
Zjazd zwraca się do załóg zakładów pracy,
o jak najlepsze wykonanie zadań tegorocznego
planu. apeluje do wszystki .. h Polek i Polaków,
by nie ~zczędzili sił dla realizacji programu
dalszego rozwoju ~ocjalistycznej ojrzyzn'"

Spotkania delegatów z załogami

{Dokończenie ze 1tr. 1)
Jeden wniosek wynikający
z
dyskusji łódzkiego arktywu energetycznego zasługuje na szczególną uwagę. Wspólny jest on
zresztą wszystkim odbywającym
się
zakładach spotkaniom
i:'.: -w ' łódzkich
dyskusja zjazdowa i uchwały
::i podjęte przez delega·tów w imie-
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Przed
wyborami
do
Sejmu
=
i wojewódzkich rad naroclowych
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Wczoo-aj pod przewodnictwem
I sektretarza KL PZPR,
Rady Narodowej m. Lodzi - Bolesława
Koperskiego, odbyło się -spotkanie Wojewódzlkiej Komi5ji
Poro.z.umiewa wczej Partii i Stronnictw Politycznych Oll'az
Frontu Jedności Nar:odu. Temaftmi spotkania było omówienie zadań pa<rtii i stronnktw w zbliżających się wyborach
do Sejmu i wojew6dz·kich rad nairodowych.
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A JEDNAK INGEM.t-\R STENMARK

80"

Trzeci zloty medal
~~dla Erica Heidena

Schmidt prowadzi

~~Biekitna Slt~feta"

i „Zloty

krążek~'

ZW SZS przeprowadził w łódz
kie.i hall sportowe! finał dorocznych
zawvdów o .Blekltna sztafete"
I
„Złotv
kratek" wchodzących
w
skład
proi;!.ramu XI Łódzkie! Ollmpladv Młodzlet.v S7kolne1.
w
Błekltne1 '2tafecle" zwvclet:vł
rtrul(t zespół Sp-45 <nauczyclf'le wf
B
fłenrvkowska 1 S. Pawłowskłl
wvprzf'rlz~fae olPrw•z:v zesn6! SP-46
SP-5 I SP-2 ze Zitlerza oraz SP-153
I SP-R z t.odzl.
Natomiast
w „ziotvm kra:!:ku"
triumfowali UC'znlowle SP-7 Cl zespół
n~ucz;orlPle wf J. te:naczek
W
Starczewski) orzerl SP·6 ze Zderza
SP-7 z Łodzi (Il zes11ółl 1 <:.'P-~
Zgierza.
I
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DZIS ANIL.Ai.NA Dziś

w ekstraklasie l>llkarzy ręcz-I
nyeh odbęd11 się koleJne mlstrzow-1
skle
spotkania.
Łódzka
Anilana!
zmierzy ale we własnej sali z ze·
społem
opolskleJ Gwardii.
który
ambitnie broni się przed apad\!:lem
z t'kstraklasy,
Dzisiejszy
mecz
odbedzle
sle
o godz. 15 w hall t.KS.
Rewant
nasteonego dnia również o C(odz. lS.
Opolanie udowodn!ll . lt potrafla
wygrać
z na1leoszvml zesoolam1
Przekonał sle o tym ehocla:!:by ze~p6! wrocławskiego Sląska,
którv

musiał

Gwardll

DZIENNIK POPULARNY nr " (9501)

uznać

na

wvtszo~ć
własnym

zespołu

parkiecie.

GWARDIA

D LOSOWANIE
\lraf. - po 7.937 zł; „4+„
Przestrzegamy tef: wszystkldh tych - 426 zł; „ł" - 176 zł; „s+" którzy uwataJa dzlslejszą ryWall.zA 48 zł; „3" - 21 zł.
cle tych dwóch zest>Oł6w za „llP•·
m LOSOWANIE - bezpłatne
cerek" dla łódzkiej 1l6demkl. Oczy.
Za 5 traf. - po 10.000 zł; „4„ wlste, it większym! umleJętnotklaml
625 zł.
dysponują 11ospodarze.
ale bardzo
Końcówki banderoli: 4-cyfr.
niewygodne 1est r:vwallzować z ze500 zł: 3-cyfr. - 100 zł
społami, które zagro~e sa degraW dniu 24. II. odbędzie się tn
dacją,
BEZPŁATNE
LOSOWANIE oru
losowanie końcówek banderoli dla
KoleJn:v wy1te11 Anilany, to
30-zł. kuponów l losowanie premii
kolejna
azansa
dla
Błssln11:era specjalnych do
6" w I j II loso1 Przybysza. kt6rzv eheae zakwalł·
i
"
fll<ować sle do ollmlJljskleJ druty- wan u w wysokości 225.000 zł.
ny, 110włnnl wykazał •le dutyml
KONKURS „ZIMA-80" trwa do
umteJę~o~elamt.
111 marcL

n6w\

do Willy

Proces ozabóistwo przedszkolanki
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się

nie przyznaje

~ Nie przyznaję się
do zabój::. stwa Anny Barbary Frąlczak
powiedział 36-letni Czesław Surowiecki, składając wczoraj wy.ia·
i:. w~zcc~stronną. współpracę ze Zwią:r.i;.iem P.ac:: śnienia
przed Sądem Wojewódzkim
:: dz1eek1m, wspolnie z bratni·mi partiami i pań:::
Łodzi.
Wychowawczynię
z
stwami będziemy umacniać p<11ityczno-11 bronny
: w
przedszkola przy ul. Potokowej 15
sojusz - Układ Warszawski, decydujący czyn·.
poznał w styczniu zeszłego roku,
_ nik utrwalania bezpieczeństwa państw v""'pói·
not:r socjalistycznej i pokoj11 w Europie. PZPR
: gdy wysiadał z autobusu. Pomogła
mu, ponieważ miał nogę w gipsie
i:. ud1:1ela poparCia krajom walczącym z imperiai z trudem się poruszał. Nawiązał
!izmem. rasizmem i neokolonializmem, 0 spo·
z
nią, rozmowę i umówili się na
... łeczne i nar1>dowe wyzwolenie. Zdecydowanie
kawę.
Przedszkolanka nie mogła
E", przeciw11tawiam:v sie hegemonistycznej polil.vce
C kierownictwa chińskiego wymierzonej przedw::. się domyślać, że ujmująco grzecz,.. ko krajom socjalistvcznym i ruchom narodow11·
::: ny mężczyzna jest zawodowym
~yzwnle?cz:vm. wfążacej Chiny z na.il!U<i?'ej
:;:: kryminalistą, ma za sobą pięć ko·
... r.<mnowoJPnnym; i agresywnymi kolami iml!>e: lejnych wyroków i siedemnaście
lat spędzon)ch w zakładach kuC'. rializmu.
nych, a na wolności przebywa. zaBędziemy wraz z naszym.i sojusznikami ćlzla·
:
lać .na rzecz pełnej I integralnej realizacjj t.ktu
t: ledw1e od kilku miesięcy. Znajomo;ic rozwinęła się do tego stup·
Koncowego Konferencji Bezpieezeń&'łwa i Współnia, że w kwietniu Surowiecki na
I:: pracy w Europie dążyć, d11 tego, aby zapewnić
1r1tde
zamieszkał u Anny Frą,tczak
pomvśl~y przebi~ spotkMlia w Madrycie.
16 czerwca kierownictwo przed·
:
Powaznr. zagrożenie dla odprężenia i bezpieszkoła zaalarmowało
KD MO czeństwa stanow! decyllja NATO o nzmien.
_ czenlu w Europie zachodniej broni rakietowo·
: Bałuty, że Anna Frątczak od kil·
j,ądrowych: stawia to .wobec. wszystkich P.Jko·
ku dni nie przychodzi do pracy, a
na pukanie do drzwi jej mieszkaJOWych I postępowvcb sil na świecie. ja.k, naj"" pilniejsze zadanie
zdecvdowane wzmożenie
: nia nikt nie odpowiada. Okazało
:
wysiłków dla powstrzymania wyści,;u zbroień.
i:: się, że ciesząca się niepuszlakowa~ Jf"lt to obecnie klu~".'loWy J>roblem.
n't opinią wychowawczyni nie ży
i: Kolejny IV rozdział zatytułowany jest:
.., je. Zmasakrowane zwłoki kobiety
,KIEROWNICZA lłOLA PARTU I .!EDNOSC
znaleziono w jej miei.zka.niu przy
NARODU GWAR . NCJĄ SOCJALISTYCZNEGO
: ul. Brackiej 25. Jednocześnie
,_ R (l7.WO.JU POT .SKI".
: ,..iwierdz»no, że. .zrabowano odzin
odstawe wszecbstr~nnego rozwoju kraju
futrzaną, biżuterię i inne
przed:::
~tanowi jednośf. moralno-polityczna na.·
mioty szacowane łą,cznie na około
i::;
re>du. Gł<twną role w procesie Jej umac: 150 tys. zł.
niania I poglebiania spełnia PZPR. Par·
:
W rezultacie czynności dochoHa będzie nadal umacniać socjalil!'tycmy pa: dzeniowo-śledc7;ych
ustalono,
że
:; ~rlot.yzm ~połeezeństwa polskieiro. sile pati.stwa
ostatnimi osobami, które widziały
.., 1 m1edzvnarodowa po-i:voję Pot~kl
w świecie.
i:: Annę Frątczak, byli jej kolega z
jE Trwale bt'l'nle<'Zeństwo kraju oparte Jest na
: narzeczoną i Czesław Surowiecki,
: s0Jus:„1•rzei współpracv ze Związkiem Raifzil"C: uczestniczący w przyjęciu wyda::. kim i W'7ntkhni państwami Układu wa.rnawnym
przez
przedszkolankę
9
~ skiel!'n
Partia fWł)t7vi- bedzl~ nie'Zbedne wa·
: czerwca z okazji
pomyślnego u;;;; runki dla um•<>ni~nia orił zbrojnych PRL I jeb
Codzienną wytrwałą pracą jednością działa- :::'
kończenia Studium d1a Wychowaw1?0•.own~ri nbrn"lnej
nia całego narodu - głosi
na zakońc-zenie :: czyń
Przedszkoli.
Dopiero
23
::,
Ulrw~l~niu jt"dności naro.du sluiy wsPóldzia1rhwala - urzec-zywlstnla,imv ideały
soriaczerwca.
zdołano odnalcżć i za:
tani„ partii . z ZSL i SD N:1leźy umacniać
lizm ·~. pomnażajmy siły Polski i umac01ajmy
trzymac
Czesława Surowieckiego,
Front Jednosci Narodu. Partia Jest zainteresojej pozycję w świecie.
znanego w kręgach przestępczych
pseudonimem „Pela".
flllllllllllłłllllllllllllllllllllłllłłllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllifl pod
Składając
wyjaśnienia
przed
Sądem W1>jewódzkim, Czesław Surowiecki przedstawił własną wersję okohcznośei obrabowania ·•n·
ny Frątczak.
Nie przyzna.jąo się
do popełnienia .,;brodni, powiedział,
źe
rabunek został
ukartowany
wspólnie z Anną lł'rątc:iall, al>}
11zyskać odszkodowanie z PZU, a
dokonać
rabunku miał 23-letni
Ryszard
Motylewski którego Su·
,,Karnawał
rowiecki do tego namówił.
W 01edzlele 124 lutego) AutomobilR. Motylewski został a.resztowaklub t.ódzkl
orii.anlzuie oopularnv
ny I odpowiada w tym samym
· rajd Ramoch<>dowv on. .Karnawał procesie, oskarżony o to, ie u80".
Na IOO-kllometrowe1 trasie udzielił
pomocy Surowieckiemu w
czestnlcv ra Idu beda mieli do l>O•
konania 9 orób soortowych. Zgło·
zbyciu futra karakułowego, kożu
szenia do 22 hm orzvjmnje i szcze·
cha., płaszcza skórzanego, czapki i
itólowycb l n formacji udziela sekrekołnierza z lisa orali złotej biżu
tariat Ał. ul. Tuwima 15. codzieD•
Z wtorkowych wydarzeń n.a Z!· Fin Karjalalnen,
brązowy Winkler terii wiedzl\c, Ił przedmioty te zonie w i:odz. 8-15.
Najlepszy z Polaków Ja.n stały uzyskane droglł przestępstwa.
Zaprasza1ac •matorów samochOdo· mowej Olimpiadzie w Lake Plac.Id (NRD).
zajął
dziesiata
lokate. Składają,o
1woJ.e
wyjaśnienia,
wych atrakcji lnformuiemv 1edno- na czoło wysunął sle bez watplenla Kawulok
bieg
łytwlarskl
meżczvzn
na
!OOO
m. A wlec kolejne nlel)O'Wodzenle na• szczegółowo opisał zwlą,zki z SucześnlP. te równie~ w niedzl~le, o
godz. li na oarkine;u przv al. Mic· Zastanawiano się, czy fenomenalny szych reprezentantów.
rowieckim, stanowczo odrzucając
klewlrz·1 J~llM\ rm:n'>rzniP si<' uler- Amf"rvkanin Eric Helden znów dO·
Z wielkim zainteresowaniem ocze- wersję przedstawioną przez głów·
W~Z!ł
te~ornc„..,,
Plłminac.ia
konkur• !ożv do swe1 kolekc11 kolejnv zło
ty meclal. I t&k też się stało. Hel- kiwano na start najlepszych alpej- nego oskarżonego. Oświadczył, że
su zrer7no",..i kh~rowrów.
den
zdecydowanie
rozprawił • sle czyków. Na trasie slalomu ~lganta owej nocy, gdy zamordowano An·
z rywalami \ zdobVI na t:vch lii.rzv- mężczyzn zgromadzllo sic wielu ki- nę Frątczak i Ją obrabowano,
~kach trzeci złoty krażek.
Uz:vskal biców. O swei klasie przekonał nas przeby)Val w domu.
Powiedział,
on czas l.15 18. Na drugim mle1scu znów ln11emar Stenmark (Szwecja). że 10 czerwca około godziny 5 ra·
uplasował sle Boucher (Kanada)
pierwszym
1>onied:z:iatkowvrn no przyszedł do niego Surowiecki,
- Po
Po
osmtu
rundach szachowych 1.16,68. Po raz pierwszy w Lake przejeździe znajµował sie on na trzerzeny srabowane z
mistrzostw Polski mężczvzn. prowa- Placid rozdano dwa medale, bowiem ciej pozycji lecz w drugim P<>te- przynosząc
dzi Schmidt - 6 okt„ orzed Kull- w wyścigu o trzecie miejsca z Iden- chał doskonale wnvalczajac złoty
gow•klm Sznanlk\em I Macle1ew· tycznym czasem 1.16.91 zaleli Łoba meeal. Na drugim miejscu upla&a•
now (ZSRR) I Roennlnit (Norwegia). wał sle Wenzel (Liechtenstein) 1 na
Sklm - oo '5 Pkt.
Wvnlkl ósmej rundy' Pokojowczvk Polak ,Tóźwlk zajal 13 miejsce z cza- trzecim Enn (Austria).
- Sydor 1 :O, Skro bek - Schmidt O: 1 s~m t.18,83.
W
pazostałych
konkurencjach
Mac!eiew«ki
Kruszyński
1 :O
Kolejną
konkurencją,
w
której wtorkowych
flnalów
triumfowali:
Adam~kl
- ~·moowlcz I :O Adamski
był bieg biathlonowy na 10 km Ulrich
- Pvtel o 5.o ó. Przewoźnik - Blel- wystąptll we wtorek Polacy
czVk 0.5.0,5 SznaPlk - Kullitowsl<I dwubój klasvcznv. Zloty medal WY·I (NRD). dwójki saneczkarzy - Rinn
walczył
Wehllnt (NRD). srebrny ·- Hahn (NRD).
łl.5:0,f
I LOSOWANIE
„„_
Za li traf. - po 3.602 tł; „ ...
100 zł; „3" - 12 d.

C:.

ponad 3-millonowej
rzeszy
partii nie stanowią roznaszych wspólnych problemów. Są natomiast podjętym
w imieniu członków partii zobowiązaniem do podjęcia przez każ
dego na swoim stanowisku pracy
efektywnych i racjonalnych działań zgodnie z kierunkami rozwoczłonków
wiązania

t:.

:::

Za

5

ju społeczno-gospodarczego Polski.

niu

mieszkania Anny Fl'l\tCZak. Określił je mianem „fantów", co w żar
gonie półświatka
ma oczywiste
znaczenie.
Na ławie oskarżonych są teł odpowiadający za paserstwo 25-letni
Ryszard B. oraz małżeństwo Krystyna I Mirosław S„ którzy po·
magall w sprzedaży przedmiotów
zrabowanych z mieszkania przed·
szkolanki. Wszyscy oskarżeni mają, obrońców wyznaczonych z urzę
du.
Kompletowi
sędziowskiemu
przew.odn!czy sędzia SW - Janusz
Ritman, a
oskarża
prokurator
Małgorzata ł..uczkowska. W Imieniu matki zamordowanej występu
je jako oskarżyciel posiłk«>WY a.dw.
Jadwiga Walczak-Karczemska.
Dziś

sąd

przesłucha

ujętymi

Inni zabierający głos m6wlll e
roli zwiększenia efektywności gospodarowania i konieczności wzbogacania programów
działania.
(p)

30 IDln
na CZD

zł

Od kilku lał Polski Monopol
Loteryjny uczestniczy w budowie Pomnika-Szpitala Centrum
Zdrowia Dziecka, przekazują,c
na ten cel część dochodów
a
loterii i specjalnych gier liczbowych. Także w ub. roku obchodzonym jako Międzynaro·
dowy Rok
Dziecka - Polski
Monopol
Loteryjny
uzyskał
kwotę 30 milionów złotych na
rzecz CZD. która w dniu 1!I
bm. została przekazana na rę
ce przewodnlczącege> Społeczn~
go Komitetu Budowy Pomnika·
Szpitala min. Janusza Wieczorka.

Największe
świata

kino

Na.Jwięksie kino świata otwarto
w stolicy Szwecji. Pozwał.a ono na
jednoczesne wyświetlenie 11 fil·
mów. Seanse rozpoczynają sic: w
południe l trwa.Ja do północy. Jest
ich 5. ..Filmowe Miasto" dla U167
widzów obsłu1tuJe personel złożony
tylko z 9 osób.

w Wa.rssawie

+

S.

Nie

W dyskusji poruszano
przede
wszystkim sprawy i.wiązane :i zakładem. Dyrektor Zdzisław
Łu
czak, sięgając do takich silnie na
Zjeździe podkreślanych
momentów, jak efektywność gospodar()oo
wania I jakość pracy, mówił o konieczności s·pojrzenia jeszcze
ras
na własną pracę. „Harnam"
nie
ma wprawdzie kłopotu ze sprzedawaniem produkowanego
przeli
siebie teksasu, ale gdyby jego jakość była jeszcze leps:z:a ~ co zależy w dużej mierze od załogi możliwości jego eksportu byłyby
znacznie większe.

Kronika wypadków

zmarł

• • •

zjazdo(er)

dka z ZPB im. Sz. Harnama, delegatka na VIII Zjazd PZPR
Bronisława Ptaszek że jeszcze
w chwili obecne{ żyję ogromem
wrażeń I odezw~. jakich doznałam
uczestnicząc w obradach
Zjazdu.
M6wiła o dużym uznaniu;
jakim cieszą się. łódzkie włókniarki
w kraju, o swojej działalności w
Komisji Mandatowej I
w zespole zajmującym się pr~blemami rodziny.

(kt)

J?nia l i lutero 1980 roku

uchwały

będę ukrywać faktu powiedziała swoim kolegom Pl'Ul·

-

świadków.

• Ck>dz. 13.25. Kierowca „Fiata"
Grzegorz Z. na skrzyżowaniu ulic:
KlllnS}{,'ego - a Marca ootrącll Ste·
fana P., który doznał urazu uda.
• Godz. 15.45. Na suzyżowaniu
al. Miokiewlcza z ul. Piotrkowska
kierowca „Fiata" LDD 1852 Paweł .J. spowodował zderzenie z druglm .• F'latem" LDC 4879. Pasażerke
Iwone P. z urazem głowy przewieziono do szpitala.
• OOdz. 16„30. W ·ozOTk'owte na
sknytowanlu · ulic: Zgierska - Marchlewskiego Stefan B. lat 79 ldac
nleostrotnie, wpadł na przód tram·
waju 46/4 1 poniósł śmierć.
• Godz. 17.00, Plęctoletnla Agnlesz·
ka S. na &krzytowanlu ulic: Zeromsklego - 22 Lipea wpadł.a na_ bok
.. Stara". Z urazem głowy dziewczynke przewieziono do szpitala.
• Mężczyzna, który był śWiad
klem wpadnięcia kobiety lat około 60 Poc1 .. malueha' w dniu 13 lutego 1980 r. około itoelz. 10.30 na
ul. Gaga rlna 31,
oroszony
fest
o skontaktowanie się z WRD MO
W Lodzi tel. 715-86.
(Ch)

treści

w

wej.

P.

JAN WISZNIEWSKI
EMERYTOWANY NAUCZYCIEL
LAT 85
Pogrub odbęasle się dnda Il lutego br. o gods, 14 • kaplicy l!lta- ·
rego Cmentarza przy ul. Ogrodowej. w głębokim smutku ""zostają
20NA, SYNOWA, WNUKI oraz POZOSTAŁA RODZINA
czwartll bolesna rocmlcę
naszego najdrotszero Mę·
ta. OJca I Ddadka
W

Z

śmierci

S.

+

my.

fłęboklm łatem zawiadamiałe w dniu 17 lutego 1980 r.

na.gie, w wieku lat 73, na.sz
najukochails%y Mąt, Ojciec I Dzia·
dek
zmarł

P.

PllOP, DR MED.

S.

WŁODZIMIERZA
MUSIAŁA
zostanłe

odprawiona msza

łw.

w

były

r11 seTdecsnie zapraszaja wszystkich którym Jest bliska pamleć o

długoletni pracownik Sp-ni
Pracv .. Motor" w t.odlli.

Pogrzeb ndbędzie •ię dnia !O lutego br. o godz. tł.30 na cmenta·
rzu katollcklm zarzew.
RODZlNA

Zmarłym

I SYN z

P.

CZESŁAW
WOŻNIAK

dniu 21 lutego 1980 roku o godz.
19 w kościele św, Krzyta. na któ-

~ONA

+

RODZINĄ

PODZIĘKOWANIE

Władzom

Akademii Medycznej w l.odzi otaz Współpracownikom
Wychowanicom, Przyjaciołom. tym ws~stkim.. którzy ze szczerej
potrzeby serca pospieszyli z różnych stron Polski aby uczestniczyt
w ostatniej ziem~ieJ drodze
•

S.

+

P.

ALEKSANDRA
PRUSZCZVr\JSKIEGO
serdecznie

profesora Akailemil Medyczne.J w Lod1ll,

dzlękuJ11

'tONA, DZIECI, WNUK

z głębokim talem uwiadamiamy, te dnia li luter:o 191ł r„ po
długich
zmarła,

i

clę:tkłeh
przeżywszy

S.

cłerplenłaell

lat 41

+ P.

AURELIA
KRZCIUK
Pocrzelt odbędzie sit 4ala al lu•
teiro br. (czwartek) o rodz. 15.30
na cmentarzu ,w. Anny - zarzew.
CORKA, ZIP;C, WNUCZEK
l POZOSTAŁA RODZINA

W dniu 18 lutego 1980 r.
nagle, pneiywny lat N

zmarł

+ P.
MAKSYMILIAN
S.

NALEPA
Poeneb odbędzie się dnia U lutego br. o rods. 15 'Il kaplicy
·cmentana - Doły.
'tONA, COllKA, SYNOWIE,
SYNOWE I WNUKI

Qi:l:łi'IJ!ll~•J:J :t~·ą il l:Oi:l:im
tsws

a:ea:ae>ĘS„A•

uwm:m:w:o

·rilb!it.&::ea•s ;:et

RN

\VSPÓLNA SESJA

ŁODZI

I PREZYDIUM

ŁK

Kodel\S pracy
na co dzień • Uchwalenie planu · społeczno-gospodarczego
i b·udżetn.• Polvażny dorobek todzi lV VII kadencji
W czwartek, 21 lutego
W J!'Odz. ti.-12
dyżur
przy Naszym Telefonie
Usługowym

303-04

pełnić

będą:

mgr BARBARA BLACHOWSKA
prezes Okręgowego Sądu
Pracy i Ubezpiecze1i Społecznych
w Łodzi:
/

mgr JADWIGA WOJEWODA
- sędzia Sądu Pracy.

•
•

•

Proponujemy tematy:
ochrona trwałości stosunku
pracy;
zasadność
v.-ypowiedzenla
umowy o pracę:
odwołania od decyzji zakła
du rozwiązującego umowę.

I

~o;r:i:::!~

:t::::::.f. KŁ

PZPR,

przewodniczący

..__....

=
=
S

Przewiduje się m in„ że w
tym roku z nowego budownictwa oddanych zosti:.nie do u żyt
!':" ku łącinie 12,2 tys. m b szkań
o powierzch ni 684.6 tys . m kw. Na
remonty budynków mie szkalnych
pai1stwowych,
spółr!zielczych
i

prywatnych przeznot~ zo n o przeszło
840 mln zł . Przekaże się do użyt
ku okolo 41 km sied wodoc iągo
wej oraz około 72 km kanalizacyjnej. Z nowych inwesty cji otrzymamy 3 szkoły 10-letnie (na
Retkini oraz w Zgierzu i Parzę
czewie). Ponadto przewiduje się
przekazać do użytku 17 przedszkoli o 2.400 miejscach. Zwiększy się
liczba łóżek szpitalnych o 973 (tj
do 8.436) dzięki oddaniu do użytku
Szpitala Miejskiego w Pabianicach
(536 łóżek), pawilon c onkolog1cznego w Łodzi (186 łói<'k), pawilon i
przy Szpi t alu
Wojo>wórizkim
w
Zgierzu (51 łóżek) oraz zakończe
niu remontu Szpital.a Klini r znego
w Łodzi przy ul. Sterlinga (200
łóż e k}.

Są to tylko niektóre z ważniej
szyc h zamierzeń planu społeczno
gos pod a rczego. Pozytywną opinię
Komis j i Rozwoju Gospodarczego i
Zago~podarowania
Przestrzennego
RN m
Łodz i
przedstawiła
jeJ
pr zew od n i cząca, radna Alicja Glel•
zak, za ś w dyskusji głos zabrali
radni · Zygmunt Kraska, Stanisław
:Za lohny
Zenon Torzeckl, Lecb
Trzeciak, Janun Boniński. Janina Bartoszrwska, Henryk Błaslń·
ski i Wacław Sawicki.
Radni
jednom yślnie
uchwalili
p-Jan społwzno-gospodarczego roi.
Autor Ustu - czytetnlk „OP"
I
woju
województwa
miejsldego
klbtc ŁKS - powołuje się na naszq Informację z 1 kwietnia ub ro- łódzkiego oraz budżet.
ktl, w które; wymy§tlllśmy
nleW drugim
punkcie porządku
szcz<1anym graczom w „Totka" reobrad zapoznano się ze sprakompensatę ta postaci „abonamentu
wozdaniem z działalności RN
kibica" . czy!t bltetu wotnego wstepu
na mecze ŁKS ów abonament fuftm t.odzi w VII kadencji 1976dować mtaio (za 100 wzegranuch ku- 1980.
ponów! wzbogacane prze? hazardzlPrzewodniczący LK FJN, prof
dóta PP
„Totalizator Sportoto11"
które jednak nie tJOd1ęto na•?.ef lnlcjatutoy UwlerzJJł w n!q
1ednak
mocno p
A ndrze; '.:Vłtkowsk!
t„ .

ECHA PRIMA APRILISU ,.DP"

120 kuponów "Totka"
za1nienie na abonament kibica
K

grnna .

=
=
=
=

przegrywał

Ile

się

Potroi MO

M::;:,.

Jak sie otvwa

na desr.e zżaglem?

włamywaczy

sól>

Jakie

!l.

,,Powiedz ml. że mnie 1<ocbatn"
- f!l m francuskł w wersli orv11:1n:ilne1 d z ł~ o <!Od7. lR w -all audlow l111'11ne1 Tn ~t vtu t u Historii UL orzv
ul . Ruc7.k a 27.

(kt)

STOPI OD DZIŚ NIE PAL.
GRUżLICĘ MOŻNA
WVLECZVć

CHOROBOM PtUC
ZAPOBIEC

Komunikat
12 uudn!a 1979
roku, o l{Odz. 16
wvszła z
domu
I dn chwlll obecne! nie oowrćcl
la Rol!ow~k• Urszula
z domu
Chrzanowska
c6rka · .rerzeio l
Teresv
ur. 28.
03 1960 r w Ło
dzi. zam
t.6dt
ul. Armil Czerwonej 21 m. 3.
Rvso1>i1: wiek
z WVl!ladu 19 lat
wzrost około 160
cm. szczuplej budowv ciała. wlosv
k r6tk le proste - sza t ynka.
Twarz

MO

owalna, cera blada, oczY
koloru
ciemny bru
nos średni waskl
wklęsł y
zadarty do gór:v. Na g6rne1 wardze z lewe1 strony
mała
blizna. Ubrana w koiuch koloru betowego z kołnierzem
tego samego
koloru. SPDdnie cza rne wpuszczone
w czarne kozaki. Na głowie biała
cza oka z Usa.
Osoby mo1u1ce udzielić Informacji
o 106le lub mlejBcu oobytu za~n1o
ne1 Pros7one sa o ~kontaktowanie sic
osobl~te
wzitlednle telefoniczne
z
KO MO Łódź-Widzew. ul . Wysoka
4S, pokó1 39. tel. 210-00 (cz:vnn:v całą dobę)
lub 292-22 wewn. 378
w
godz. 8--16 albo z na j bliższą jednostka MO.

mo:f:na tntnpretowad faktu,
przeUtawlł
nam Komitet

Obwodowu

Mtein:kańców

lcle.

Ot6ł

\V kilku zdaniach

•

265· 96
741-20

Zom·r aionie

uauć ł

Przez szdć Q'Odzłn (od u do
18) podróiowałem 13 lutego z.upeinte
nie ogrzewanym autobusem polptesznym ,,Luz" wraz z
50 lnnymt pasateraml na tram
Lublin-Łódź .
Ponlewa:t nie zostałem o tym wcześniej uprzedzony przn: kierowcę autobuw, mam
do dyrekcji PKS w Lodzi pytanie: cz11:f:by to mtalo na
cetu
ramratante na1211ch uc.rul!
do

łrzv

""

Zagraża bezpieaeństwu
Sygnatłzuja nam Czyte&n!cy , t e
przy ut Mara.tońskle1
między
bi.okami nr 221, 222 I 223 znajdu:J• atę lłlUJ! ofwletlcntowy
w
znacznym
stopniu 1kol"Odowant1.
Zdaniem pr:i:echodZ<icvch ta'llntędy
tudzł,

~łup

te runql!.

w katde1

c1lwł!l

mo-

Za nt1&zYm po§redntetwem mteokoltc&nych domów pro~za 11dmtnistra~1P.
osiedla o ztlkwtdowanle ntebezpteczeństwn
azkańcv

Zapomniany plac

"

rampo 1"'0tDadzonyc1l to "4szym mldcle prac budotolan11ch
Jest Imponujące. a ł•d"4Jc częato
ntc wsz11scy mogq mu dotrzymał!
kroku. Tytko bowiem to t o ąo-

Samorzqdu

2J

:r d:rtetntc11 Sródmte-

&aca cema

pr:r11g0ło

wano tere" pod budowę w11so•
JcoJclowca prz.y ul. Narutowicza
55
Poczyniono łam Jut pewne
łnwestycfe ogrodzono
teren,
posta.Uńono paleamerv oraz
pomte1iezenta
magazynowe
t.„
Wlalnte
Nte znamy przyczyn,
z powodu których nt• rozpocręto robót budowlanuch,
muszq
b11" one z pewnoictq
wa:f:kt e
Faktem natomtaat test , te
w
tym czaste spł6"ęl11 pozoscawtone
be: opieki pakamery t pomleszczenta maoaZ11nowe, a w ublegt11m roku przl!10rócłl0 ńę ogrodzenia.
Słowem ftleporzqdelc to centrum mta1t4, który nateły Jak
naJszubclej zlikwidował!.
Il.

PK~1

J . l'tALUtKA

APTEKI
Łńl>ż

Glów:ta 14 Ullwnc6w Stalin·
gradu Ili Nict!ł m iana 15
Dą·
brow•lllego 89 Oltmpljska 7a
Lutomierska 146

• •

Głowno
- t.owlcka 28
Konstam yn6w - Sadowa IO Ozorkow - Armil Cze• woneJ 17 Pa·
b1an1ce - Armil Czerwonl!J 7
Zgletz - Dąbrow•kl<'Jo\O In Aleksandrow - Ko~clu'Zkl I

!

ujqł

Punkt nrzy ul. Konstantynowskie!
prowarlzl •nrzPdat mic•7.anek nawoNa 11orl!cym
uczynku utrzymał
zowvf'h .
torfu i le11ro substvtut6w
oraz
drobnvcb narzedzl
oa:rndnl- 1>atrot MO dwóch włamYWacz:v. któezych
fk)
rzy dostall ste do k !OSku ttrzY
ul.
Armil Czerwonl!!l w ooblitu stadionu RTS ,Widzew". Okauło llle. te
Sii to %5-letnl Tadeusz o. I U-letni Marek P. Obal zatrzymani notowani 1ut byll w kronikach kr:vml• „zoologia na usługach arcbeo·
Odebrano Im towary
lodi" - O<lczvt doc. Kr:vstvnv Ur- nAln:vch MO.
ba nowlcz dz!~ o itodz . 17 w MBP orzv11:otowane do wvnles!enla i osaIm . L. Warvń skle~o tul. Gdań!Oka).
dzono Ich w areszcie.

Wolności

POłnoł'nv

Pa~otowip droenwe
m. na fakt. ie VII kaden„PolmMr1vt"
ł09-32
Rady Narodowej m . Lodzi
Po~otowf„
f'Ber~tl'tyczne
przypadła w okresie wdrażania i
Re joo ł.11d:t· Pól nor 334-31 874-88
u ma c:niania nowego poclział..1 admi- ł'
Re Jon ł.11d7 - Poh1dnle
177-93
nistracyjnego kraju W kręgu za- 'i Rejon Pahlantc~
37-10
interesowań i rozwiązań Rady zna- ~~ llejon ZeiPn
t6·3ł·49
la zły
siQ problemy
najbardziej
Re .fon . n~wlPtlenla ulic
881 - 1;,
395-~5
istot ne dla rozwoju województwa K Po4ołowlp cazowe
H SG6-11. ;2:; .~;
i poziomu życia jego m i esz k ań- 1· Strai POfarna
Z~7-77
ców. W imieniu ŁK FJN prof. :M.
Pogotowie MO
97
Serwiński przekazał na ręc e przePogotowie Ratunkowe
99
wodniczącego RN m Łodzi - Bo- ~· Pomoc droi;:owa PZMot.
leslawa Koperskiego serdeczne po52·81·10. 706-27
dziękowania za ofiarną i oworną ~ Centrala lnformacvJna PKO
pracę Prezyd.iuhm Rady Narodowej ł)) TEJ.EFON ZAUFANIA
~~~:~;
oraz wszystkie
radnych.
czynny w •odz. 111-7 rano
W dalszej dyskusji zabrali głos
TEATRY
radni.
Henryk
Janik,
Maria
Grzelka,
Władysław
Rzyrnski.
WIE,LKI l(Odz. 19.00 .,Hrabina'
Przyjęto
uchwałę
zatwierdzającą
POWSZECHNY
_ s;:odz
sprawozdanie z działalności Rady
19. !5
Narod ow e j m . Łodzi w VII kade ::i- ~ No~~vo muszkiete rsk ie"·
•ki''
l(adz.
19.15
.8
01'\U
Sł.iwcj i 1976-1980.
SALA - l(odz. 20 „LeNa zakończe nie obrad głos za- .l MALA
ka rz mimo woll"
brał
Bolesław
Koperski, który ,\ JARACZA - nieczynny
w iele uwagi w swo im wystąpi e-1
SCENA - godz. 19.30 „Ceniu poświęcił m io pracy Rady
Narodowej m . Lodzi w VII kaden7.1s ll;odz. 19.15 ,Jednak kaba1 et"
cji, która była niezwykle owocna
MU
ZYCZNY
- godz. lt „Poi upływała pod znakiem inspirop1och wśród dziewczat"
wania głównych
kierunków rozARLEKIN - ll;odz. li ,Teatrzyk
woju naszego województwa . Mów- .
.Teana" rzamkn.)
·
ca podkreślił, że mimo niewątpli- ł PINOKIO - godz. 17.30 „Baśnie
najmniejszych"
wych o~iągnięć w óżnyc.h dzie- 1dzinach życia, nadal
najwazniej- ~ 77 (Zachodnia 56) godz. 19 .Clait
szą ~prawą
dla
na' w~zystkicb :..\ dalszy"
jest solidna i ofiarna praca dla
MUZEA
rozwo j u kra ju i woje wództwa B.
Koperski
serdecznie podzięko w ał
HlSTORIJ RUt:lilJ REWOLUCYJ·
radnym za ich oddana i zaangażo
NEGO (Gdańska 13) - nieczynwa n ą społec zną pracę w upływane
jącej kadencji.
UUDZłAł. RAOO(lOSZCZ (ZJtler(J. lir.)
ska 147) - godz. 11-17
dt CHEUJ OGl('ZNE I El'NOGRA·
FłCZNE CPI. Wolności 14) Codz.
ll-18
lłlOLOGll
EWOl lJCYJNEJ Ul
<Park Slen~lewlcza1 n!t'c1vnne
CENTRAi.NE
MUZEUM Wł.O ·
KIENNICTWA (Piotrkowska 2821
godz. 11-18
IHSTORll MIASTA LODZI tOarodowa 15) godz. 11-16
SZTUKI !Wleckow•kleito 16)
godz. 11-18
O wielkiej frajdzie I technice pły
POLSKIEJ WOJSKOWEJ SŁUŻ
BY ZDROWIA (Żellgowskiego
wania na dffee z ta11:lem, o swo'1) l(odz. 10-11
ich wrateniaeh s mistrzostw Europy w wlnd-surfin11:u opowie dzlł
o
WYSTAWT
godz. 17 w klubie „Hermes" (PiotrSALON SZTUKI WSPOŁCZES·
kowska Hl Piotr Jankowiak z mieNEJ (Piotrkowska 86) Mikołaj
sięcznika .,Za1tle I Jaehtln11t MotoroDawidziuk - malarstwo i:odz~
wy''. Na impreze zaprasza Akade11-18
OSRODEK PROPAGANDY SZTUmicki Klub Zeiclankl oraz łe1tlarze
KI (Park Sienkiewicza) u Bienz zakładów „Mera-Poltlk".
nale małych
form rzeźbiar
skich l(OdZ. lł
GALERIA CHIMERA (Wólczań
ska 31/33) Izabela Treltń ska dokument ac.1a akcji olast:vcznych gOdz. 17
·

Trzy Bieliny pijackie
zlikwidowano na Widzewie

daio.

50 tys. sadzonek
po1nidorów

• „Pnlska kultura re1mbilkańska
xvt-XVTIJ w" - odezvt orbf. dr
hab W Szcz vglel s!dego dziś o l{Od7..
18 w A rchf\vum Panstwowvm
(pl.

Owor1~'"

Informacja telefoniczna
93
Kompnda \Vof„wódzk1 MO
rentrala
U77-22 292·22
rogotowtp eleplownlcze
2.'\3-IJ

ra

Wspdtczu;emy t :f:ycz)Jmy co n11fmntej „trófkt" w nafbtitszym tosowantu . A staofą drogą nte bytob11
ch11ba necza nlemotttwq. gdybu tak
„Totek" ujął atę honorem I zafundowat owemu „naftatwowternlejszemu" 6w w11mar%0nt1 abonament A
nut tudztska rzueq si(' do krą.Atenla
W dzielnicy Widzew zlikwidowa- Sprzedawali 10 oni po zawyf:onych
kr:zytyk6w t tnterea stę op!ael1 „
St.
no trzy meliny pija<'kie. Do dys- cenach przygodnym nabywcom.
wo.lewód zka S1>ółdzlt1lnla Ocrodntpozyt'ji
prokuraturv MO zatrzyczo-Pszczelarska przvą;otowala bou·
mała zajmujących się nielegalną
Wartó podkreślić, ie kolejna
ta 1>fert„ w swoim ounkf'le
nrzv
sprzedażą alkoholu· B"onisława O . akcja widzewskiej MO prowadzoul. Złot nn $1
Prowadzi sle tuta I
na
była
pr.zy ścisłej współpracy
z
ul.
Targowej,
Andrzeja
K.
z
ul.
ni„ tylkn •l'rz„d a t nasion i nar>.ł'rl~i
Targowej I Wincentego P. z ul. ze społeczeństwem
zainteresowaale i spn·P.tu nsuzplar~kit't:O, Mnż
Rogowskiej. U wymienionych zna- nym zapewnieniem należnego spona składa(' tu 1uż 7.amhwlenla
na
sadzonki pomldoritw.
Przy::otowu.le
leziono większe ilości alkoholu. koju i bezpieczeństwa.
(kt)
ste ich okoln 50 tvs.

•
.Pa<"1kowa hieslada" dz!~ , o
godz. 17.30 w DDK tul. Limanowsk iego !R6).

lnforn1acja
Informacja PKS
Owo.zer C•ntralny

•

Główne kierunki planu społecz- ! przyjmuje
za
podstawowy
cel
no-gospodarczego i budżetu p r zed- I uzyskanie dalszego postępu w rozstawił prezydent Łodzi
Józef woju &połeczno-go s podarczym woNiewiadomski. Mów ~ a stwierdz ił jewództwa. ZapewnieTJie poprawy
m. in ., że Rada Narodowa przy- warunków życ ia ludTJości, utrzystępuje do rozpatrzenia p r o jektu manie
priorytetu dla b u downicpłanu i b n dżet u bezpośrednio po t wa mi eszkaniowego oraz szpitali .
obradach VIII Zjazdu · p artii i poprawa zaopatrze n ia rynku. a
także rozwijanie drobne.i w y t wćr
c zo ści to tylko niektóre z wiod ąc y c h zadań planu na 1980 r .

W

powiedzla!, te gazeta tyjeden dzień. 'l'o prawda
To, co napisze, tyje czasem
dtutej. a jeśll tym dniem 1est
na przyk!ad Prima Aprttta. wówcza•
tywot najb!tthszej Informacji bywa
nawet bardzo d!ugl
Przyktadu dostarczy! nam p . ANDRZEJ WTTKnWSKI z ŁASKU
(ut
ZZ Llncn 13). któru nadet!a!
nam
pokaźna ko„erte W"n••httnq okoto IZO
ku,..onaml roto-Lotka. na
które.
n !e.•tet11, nie padta ponoć tadna wy-

t:I' UNY

u•ł1111:ach
39!-IO
kolejowa 65S·SS. ?8ł-G9

Informacja o

cja

poleskim Palacu Slub6w odbyła się wczoraj uroczystość
n adania Imion 25 dzieciom pracowników ZPP „Lenora".
W pięknych stylowych wi.4 trzach Pałacu $1ubów 25 malców (w tym czworo bliźniaków) w as~·ście honorowych
opiekunów otrzymało imiona
Zakład ufundował wszystkim dzieciom ksią żeczki ~ystematycznego oszczedzania PKO.
Miłą oprawę uroczy•tości nadał koncert skrzypcowy ora z tradycyjny toast lamµką ~zampana. Imiona otrzymały dzieci: Katarzyna Kwaśniak, ł.ukasz Bartosz Jarecki , EUza Agnieuka Starzyńsk 1. Agnieszka Marta Kubisz. Aneta Beata Kucharska, Sulwta Jadwiga Makowska. Sebastian Norbert Pyć,
Piotr Górski,
Agnieszka Zl mlń•ka, Toma•z Robert Mlchatowski, Renata Magdalena Rut. Kalina Krystuna Szubańska, Katarzvna Dorota Sochala,
Paulina Ewa Kaczmarek , Mltena Agata GTze!czgk, Marta Sytwta
Magier, bUźntęta: Piotr Tomaaz I Anna Katarzyna cteu!ucha oraz
Mlchat t Bartiomtej Stusarczyk,
a ponadto AqnlMZka Monika
Wojtystak , Magdalena Tutak. M;arcln Tomasz Rogulski,
Robert
Cl"śtltk I Marcin Andriej Podsadny.
W ZPP „Lenora" oowstala ~por11 „rodzinka" grupująca mło
de malżeń~twa I Ich un<>ltthy, a także honorowych opiekunów,
którymi
są
w
większo~ci
także
pracownicy
zakładów
.W ydaje ~lę, że na Polesiu pcmularyzuja su: w•~~rb.<:a
formę
krzewle'l ia obrzędowo~cl świeckiej.
W na)bliższej orzyszloścl w tym USC odbi:dą się podobne uroczystośrl
'V projekcl\! jt!"t uroczyste nad„nie imion dzieciom pracowników „ Very" t „Olimpii".
(kas)

I.Oś

\VAZ1'. E l ' El
l

~~c i'f~~~z~ład~s:~:;,i~!~óc~:b~e~~~

RN m. Lodzi

gę

lł11_

je

FJN

11 Rady Na1•odourei
Z
l'ł ~

Projekt planu spo!eczno-gospodarczego rozwoju województwa
i budżetu na 1980 r. był g:łównym tematem obrad wczorajszej wspólnej sesji RN m. Łodzi i P,rezydium ŁK FJN, którą

Uroc·zysle nodanie

-

- „Zło to dla zuchwał yc h" Jug. b.o. i:odz. 15.30;
.L.ot
. n a d kukułcz y m gn ia zd em" USA
od lat 18 l(odz. 19
1
ROMA - . Mandlnito" wl .-USA
Od lat IB l(Odz . IO. 12.30, 15
„Gwiazdy ooranne"
oo!. od
lat 15 i:odz. 17.30, 19.30
STOKI - „ Wściekły" ool.
od
lat 18 godz . 16. 19
SWIT .12 oruc Aster!xa" fr .
b.o . godz. 14. 16, .•Klincz" ool.
Od lat 15 l(Odz 19
TATRY
,Mroczny orzedm!ot
po2adanla" fr.-h!szp . od
lat
18 go<iz, 11, 19; „Tak tu cicho
o Tmlerzchu" rad z. od lat
i2
godz. 13; Bajka „Kolorowy Promyk" godz. 16, 17
OKA
.Nlech tyta duchy"
pol ):lodz. 13.30; ,Nie t aki zl:v"
fr. Od lat 15 godz. 8.30, 11, t8
19
POLESIE
„Godzilla kontr a
Glgan " Jan. Rod z. 16:
Policja
d z iękuje" w!. od lat 18
Rodz.
19
E1'1EltGETYK
nl„czyn.ne
POPULARNE - „Młody
Frankenstein" (USA)
od lat
15
godz 15 45, 18
PIONI~R
•. Wielka oodr6t
Bolka I Lolka" poi. b.o. itodz.
16; .• Czarny korsarz" wł.
od
la t 15 itodz. 19
REKORD Co ml zrobisz lak
mnie zla olesz" oo!. od lat
15
god z. 14 : ..Orkiestra Klubu Samotnvch Serc Sie rt. Pe ooera"
USA od lat 12 l\odz. 16, 19
8 :JJUSZ - nieczvnne
·
POKOJ

Nielegalne wysypisko ł
Jeden :r na1:ryc1l Czytelntk6w,
10 bm wiaduktem na
ut
A!eksa.ndrowskte.1 zauwatyt, Jak
na placu ta zbiegu owej
ulicy
z ut Brukową (mlej1ce po1toju

jadąc

curk6w I

we.sołych

mla•teczekJ

tr:ry 1amochody clę:tarowe :rwalają rótne imłect
Podobno cały
plllc jest łuł 10\etklm lmletnt-1ktem Nuz lftform4tor zanotował ftumery
dwóch tych samochodów I podejrzewa, te ft4tet4
one do MPO.
My z Jcotel J!Odejrzewamy, ł•
teren ten wstał przeznaczony,
jako jeden z wielu na t81'ente
mtasta, do zwo:tenta tam w o~resle zimy §ftlegu.
Tymcza•em
niektórzy
klen>taey
wtdocznllt
azerzeJ potmktowatl to ustalenie
I po proatu :r tała•l'lf:.1 tnicfa.tytoy tayrzucajq
łam
r6wnld
•mtecl. Wl•riymy, te znaflł! :r ramltowanla do Jll)rzqdku wladze
bałuckiej drlelntcy nybko
tam
por:rqdeJc Jl"'lytDr6cq.
Jl.

• • •

LODZKJ PARK KUL't'URY I WY·
POCZYNKU Ina Zr1t'owlu)
zoo - czynne od aodz t do
15 30 (kas• do coda. li)
PAL.Mlo\RNIA - czynna w ll:OdZ.
10-lit fopr6c1 niedziel 1 Donie·
dzlalk6wl
JUNA

BAI.TYK - „Gor11czka 1obotnlel
nocy" USA od lat 12 l(odz. 10.
12.15 15, 17.15 19.30
IWANOWCJI .Afera „ Concorde'' wł od lat ~ l(Odz. to
14.30
17; Film przedpremierowy: Fedora" USA-RFN
od
lat l i l!.odz. 19.30; „Lel(enda - o
milości" radz. b.o. l(odz. 12.15
POLONIA
- „zemsta rótowej
pantery" anie. od lat 12 a:odz.
10, 12.lS, 15. 17.15 19,30
PRZEDWJOSNtE .Ról" USA
od lat 1t goc1:r.. IO. 12.15 15.
17.15;
ProJekcJa dla ZSMP
Lćdź-Polesle godz. 19.30 seans zamknlety
WLOKNIARZ
„Zemsta rótowej
pantery" an..:. od lat 12 i:lodz.
10 12.15 15. 17.15; Film nrzed·
premierowy: „Vlolette I Francols" fr. od lat 18 godz. 19.30
WOLNOSC - seans zamkniet:v godz. TO: .,Król CYl!•nów" . USA
od lat 18 godz. 12.15. 15. 17.15
19.30
WISI.A - „Szansa" oo!. od lat
18 godz. 10, 12.15 15 17.T5 19.30
ZACHĘTA „tmoerlum namtetno§el" lao. od lat 18 11;odz 10
12.15 IS IT.IS 19.311
f, OK - ntec7vnne
STUDIO - „W:VRPa złoczyńców"
poi. b .o. godz. J6.30: „ Od raźa
J11cy, brudni, źll" - wł: od lat
18 1(1)dz. 18.15: seans umlmletv
godz . 20.30
s„Yt,OW\' - .Konw61" USA f'l<'I
lat 15 i!Od!. 15.30 T7.M T9.ZO
DKM „Oni walczvl\ za 1>1czyzne" radz. od lat 12 l(odz.
16, 19
<cot.E.TARZ - nleczvnne
GOYNTA - „Lokator" fr .
Od
lat 18 cOdz. 10. 12.30: Kino wer·
s jt ory glnalne1: „Dersu U7.a lA "
radz. od lat 12 l(odz. 15: „Nlkl
nie rodzl sle tołn!P.rzem" radz.
od lat tli godz . 18
HALKA - seans zamknt„ty
godz. 14. te: M"raton tllmowv:
„Strach na wróble" USA
od
lat 15: .„Toseph A„drewi;" ani!
od lat 15 llod~ . 19
Mt.ODA GWo\JlDIA Mllezl!•
cv W>tnńlnlk" kAn~r1 . od lot t8
2ndz 10. 12.15 14 ~n . 1~ 45 19
MUZA - „ Słraceńcv" U" li. 'ld
lat 18 ttodz. 18. .nroe:• "'"'"""
nned nami" no!. od lat 15
l!Odt. T9
t MA.TA „Plrat" m<"1<~vk. b .o
!!'ndz. .15: M~raton fllmowv
i:
filmem „Fedora" RFN-USA llodZ. t'r

DYŻURY

SZPITALI

POl.OZSICTWO
Szpital

im.
Madurowicza
I ginekologia z dzielnicy Polesie
or az z dzielnicy
Gt'>rna. Por. .K" ul Felińskie
go
Szpital Im. Koper nlka - polo·
:tnlctwo
I ginekologia z dzletn
Gotna Por
K" Odrzańska Cieszkowskiego Rzgowska Pnyby.
szew•ktt'go.
Lokat 1 ska,
gm
Rzgów Brójce riru ginekologia
z dz.letnicy S ród n l „~de .
Por
.K10 Lutei;:o
Szpital Im H. Wolf - polot·
nlctwo I i;lnekologła t dzle!n ;c \
Bałuty
I z dZlPlntcy
G6•na
P">r
K"
Tat.1zań,ka oraz gl ·
nekologla z dzielnicy <\r6dm l eśclt
Por
,K' Kop<'lń<klego
Szpital Im Jorc'laM - polot:11.
ctwo z dztelnl "Y Wlclzew I dziel ·
nicy S t ód mle~c\e
Szpital Im Skłodowsklf!J·CuriP
w Zglerztt - połotnlct wo z tere·
nu miasto I gmin& Zgierz. Ozor ·
-ków Alek•andrów miast-o Kcnstantyn6w , gmlna Parzęczew
Andrespol
Szpital Im. Marchlewskiego w
Z;?ieriu - gln•kolog1<t · rn :asto
gmina Zl!lerz Ozorków
Alek ·
<andr6w mla•to K 'n• t•nty nów
gmina
Pa •?eczew
And•espo:
orar dzielnic~ Wl<'lzew I z dz:el·
n!cy Sród'll!eśc ie P?r ,K" przy
ul Rew'>łucll 190.\ 1
s21pltal Im 'Ulernackfego w Pa·
blanlcacb - pol<>:lnlctwo I gine·
kologla: miasto I gmina Pabla·
nice
Szpital w Głownie - poloźnl
c:two I glnekohgt~ · miasto
I
gmina Głowno Strvków
oru
gmina Nowosolna
C'hh urgla 0110lna - Bałut'
Szplral m Pa•teu ra tWlgury 19)
Szpltał
Im BarllckleF,o (Kopclń·
<k1eRł'I 22) - cod1IPnnle dla orzv
chndnl reJonnwi'l nr 1
Szplt al
tm
Sklł'ltfnw•klf'1 Cu rie
17.l(len
Pa rt'I< ~E'W<ka 35) dla on:vchndnl relonowvch ni n 1 l t S
S Sznlt<tl
tm
Marchlew<k iego
IZstlet 1 Du boi• l'1l - Ozorków
Alek~~n1rflw
Parzeczew Górna
- Szoltal Im . Kopernika (Pabianicka ,fi2); Polesie - Szoital Im.
Pirogowa CW6lczańska 195): Sr6dmleścle
- Szoital Im. Biegań
skiego (Knlazlewlcza 11\l): Widzew
Szoltal tm. Sonenberl!a (Pieniny 30).
Chlr urllla urazowa - !lzoltal lm
Sk!odowskle1-Curle IZitle r:z,
Parzeczewska 35)
Nt'u• o<"hl•u12ta - Sznltal
Im
Kopernika !Pabianicka R2)
Larvnrznlogla - Szolta l
Im.
P irol!owa IW6lczańska 195)
Okulistyka - Szoltal tm. Jonschera !Milionowa 14)
Chirurgia I laryngologia d ziecięca
- Szpital Im. Korczaka
(Armii Czerwone1 15).
Chi rurRla
•7c1e1towo-1wanowa
- Szpital Im Barllcklł'l!O tKoopolożnictwo

0

clń•klPl!O

22)

Tok•vkolo11le - tn•tvtut Medv·
eyn„ Pral'.'„ tTere•'9 I)
Wenł'rol0Jt11 - Przvch<>dn!a Der·
matologlczna IZ11k11tns C4)
NOC"~A

POMOC

PIEI.l!ONłARSRA

- czynna

w godz

codtlennle
20-1

W

Im

H

- za biegi na mleJnrzvlec'
Sznlta la
Wolt,
zgło<ien\n
n>
w domu chorego
tel

Bałuty
lzblł'

l',(>df
5CU

za1>1egł

m.77

t.fl<U -G6rna - zablei:tl na mlt'.1·
scu w
!zbir orzv1et
Szoi lnla
Im Jon•ch•ra· Sznlta la im \VI
Brudzll'l•k1eo:o·
i 11;ło•7rn ł a
na
tabt~111
w domu
chorego tel
40B -56
t.ófl~. Pole•le - tah!ee• na mlel·
scu
w Izbie or7Vlet
S1 nltai1>
Im M P •rOll "Wa
!bpl • a l~ tm
Mart u r 1 włt"7!ł

~Ji~

,człn':'ll-z~ n te

w . domu
~rMmte~e1e

t.6d1.

w

n· i !"1:-s:' '

tzbłp

t.ół'lł

m

ta b!estl n3
<;zoit a l f!

t~ln.1enła

ehnrel!o

qf4 tt

1

-

I &·

tel

n rz vTeł

Im L Pa•tt'ura
l ab1t'CI w domu
scu

n•

eh nrPl\O

nP
tel

Widzew - tableo:• na mie j
\zbił' rirzv1et
Szpital a

w

~onenh@"rsta

i~~1: 1ll

1

-

w domu

?..!łfl'wl1~ t h

n;

chore11;0 tel

woii!:w'lnn~A STAc '"
POGOTOWIA RATtt'7~0WEGO
?.6dt

ul

S\Pnl< '• wtf'U 137
te\ !Ili

OGt'll . NOł

PUNKT

t'lnzgy

INFOR~fACVJN'V

dntyczacy
pracy
olacnwek
•lu,bv •drowla rc1vnny cala do·
we w'<ZY.łkle dni tyl(odnla)
- I.el S15-19

be

DZIENNIK POPULAR!\ 1' nr 40 (9508) I

•

/

Modernizacja u Waltera''
6dzk!e Przędzalnie Baweł
ny im. gen. Waltera (po·
nad 2700 o sób załogi)
nie
należą do zakładów dyspo·
n u ją cych no wo czesnym
gmachem .
Kobieca w przeważającej
części
załoga przędzie bawełnę w oddziałach mieszczących
się w
kilku
starych prawie
stuletnich ruderach. Jeśli dotychczas były r emO'll·
ty, to tvlko zapobieg awcze.
F abry ka ta przi:d:r.ie rocznie ponad 10 tys. ton przędzy, stanowlą,
eej surowiec wyjściowy db kilku
nie tylko łórłzkich fabryk
włó·
kienniczyc h. Bez pracy „Waltera"
bez jego przędzy. kilka
fabryk
nie miałoby co robić. Moderniza cja
jest więc absolutnłe
konieczna.
Ze względu nn ograniczen ie fun·
duszów pierwszv etap mndernhla ·
ej! „Waltera" obejmie tylko spra·
wy napstotnie jsze - wymianę maszyn.

I.

''

trzymanie produkcji na istniejącym do tej pory poziomie
przy
zmniejszen iu załogi o około
200
osób. „Walter" będzie mógł sobie
pozwolić na sięgnięcie po nowsze
technologi e, m. in. dzięki zainstalowanlu J:::ezwrzec ionowych przę·
dzarek radzieckic h. Nowe techno·
logie wymagają nowych umie j ętności, trwa więc równolegl e
do
montażu maszyn szkolenie załogi.
Wymiana maszyn następuje
w
biegu, po dwie-tr7.y maszyny,
Etap pierwszy - wymiana prze-!
widzianyc h do likwidacji maszyn

-

- - -- -SKODA, U UJTEGO
PROGRAM I

zostanie zakończony w przysz-

9.00 Cztery pory roku. 11.40 Tu
kierowców . 11.55 Komunika t
Łączności• 12.05 Z kraju
1 ze świata.
12.25 Przegląd wyda·
rzeń olimpijskic h. 12.35 Mozaika poi·
skłch
melodU. 12.45 Rolniczy kwadrans. 13.00 Komunikat eneri;:etycz ny. 13.01 Melodie 1 rytmy Kuby
13.20 zespól J, Muniaka. 13.40 Kaclk melomana. 14.00 Studio Gama"
14.20 Studio Relaks. 14.25 Studio
,Gama" . 15.00 Wlad. 15.05 KoresPon•
dencja z zagranicy. 15.10 Studio
„Gama" oraz relacje z Zimowych
Igrzysk Ollmpljsklc h. 16.00 Przy muzyce o ollmpladzie . 17.15 Tu Jedynka. 17.30 Radlokurle r. 18.00 Tu Jedvnka. 18.25 Nie tylko dla klerow·
ców. 18.33 Koncert tyczeń. 19.00
Dziennik wieczorny. 19.15 Przebo je
sprzed lat. 19.40 Europejski e ballady
ludowe. ' 20.00 Wlad. 20.05 Siadem
naszych Interwencji . 20.10 Orkl!lstra
w repertuarze p0pularnym ,
20.40
Mistrzowie nastroju,
21.00 Wlad.,
21.05 Kronika sportowa. 21.20 Komunlkat
Totallzator a Sportoweg o.
21.55 Koncert chopinowsk i. 22.00 Z
kraju 1 ze świata . 22.20 Tu radio
kierowców . 22.23 Magazyn Kult ura!ny Programu I . 23.00 Wita was Pol·
ska - magazyn słowno-muzyczny.

to.oo
pera
dnia.
rów

Zgrys. st.oo L. Beethoven a oomnia - aud. 22.00
Fakty
22.08 Gwiazda siedmiu wieczo·
- M. La:foret.

radło

PROGRAM IV

lym roku. Tymczasem już obecnie Instytutu

zakład
stępnej

opracowuj e · koncepcję na·
fazy moderniza cj i. Wia domo
bowiem, że niektóre oqdzi ały fa·
bryki
znajdują się w miej scach .
gdzie ich obecność koliduje z pla·
nami urbanistyc znymi miasta. Inne
znowu oddziały wymaga j ą
nie
tylko kosmetyki ,' ale i poprawien ia
warunków . Jtoncepcja szerszej modernizacjl jest konieczna. A jak

Dztet\ dobry, w kręgu rodziny Budujemy sobie dorn (kolor).
18.00
„Kto z nim wygra" - teleturniej .
18.25 2 wojskowy program h lstoryc:·
ny Wal Pomorski" (kolor) 18.oO
W teat~ze przyrody - odc. ostatnl
pt . ..Wędrówki przyrodnik a" - f ilm
dok. Tv Kanadv1ski e1 (kolor). 19.15
D<>branoc (kolor). 19.30 Dziennik te.r
lewlzyjny (kolor). . 20.10 FUm~teka
arcydzieł
.,Kieszonko wiec
francuski film fab. 21.35 Wladomoścl
olimpijskie - Lake Placid 80 21.41
Teatr Telewizji - J. Iwaszkiewi cz:
,.01>0wlada nle z kotem". 22.15 TrY•
buna literacka (kolor). 23.00 Dziennik (kolor).

12.00 Wlad. 12.os CŁ) Wlad. 12.08
(Ł) Tradycja ruchu ludowego
aud. K. Turowskieg o. 12.23 (L) Mu·
zyka. 12.25 Giełda płyt . 13,00
39
lekcja języ.)(a angielskieg o. 13.15 Mu·
zyka. 13.20 Dla kl. I
(muzvka).
,Zgadnij. która
~odzlna" aud
13.45 Muzyka. 13.50 Tu Studio Ste·
reo. !4.00 Naukowcy - rolnikom.
14.15 Tu Studio Stereo. 14.45
In·
strumenty pasterskie polskich e:óraU.
15.00
Wlad
PROGRAM l i
.
15.05
Radiowy
TV·
będzie rozsi:>~dna, przemyślana k~ngodnlk Kulturalny . 15.45
Chwila
cepaja, znaJdą się i na nią pie14.15 Wtorek melomana (powt.).
muzyki. 15.50 Z łowlecldego notat·
niądze.
nlka - fe!. 16.00 Wlad. 16.05 Roz· 15.05 Camerata (po-wt.). 15.30 sonda
AP
mowy o książkach. 16.25 Nauka praktyce. 16.40 (Ł) Aktualności dn ia . (Powt.). 16.00 Jezyk rosyjski - lek·
18.55 (L) Test kontrolny. 16.56
(L) cJa 17 (kolor). 16.30 Język ang!el,Ballady rosyjskie Igora Strawlń· Ski - lekc.1a 17. 17.00 Dla młodych
skiego" - konc z kom. - K!Jo. widzów:
.,Kino obletyśwl.at" (kolor).
18.00 (Ł) ..Byllśmy tam ... " - aud .
u. Mlkola.1czyk 18.15 (L) Radlore· 17.30 TWP - ,,Zawód - dylematv
klam.a. 18.25 Sławni ludzie w aneg- wyboru". 18.00 .. Gotowość programu"
docie - G . Bruno - filozof włoski - aud . 18.40 O zdrowie czlo· 18.30 Wieczory hlstQryczne - „Miejwieka. 18.55 Chwila muzyki. 19.00 sce Po!skl w Europie". 19.19 Wta•
Studium wledzv polltyczno-soołecz· domoścl (t.), 19.30 Dziennik telewi•
nej. 19,15 19 lekcja 1ezyka hlszpań· zyjny (kolor).
20.10 Ekran rep0rtesk lego. 19.30 Studio Stereo zaora·
.,Cena strachu" - Orient·
sza. 21.20 W Conover - przedsta- rów PROGRAM li
wt.a. 21.50 NURT - psvcholoe:l a 22 .1 0 Pekaes (kolor). 20.40 24 godziny (koChwila muzyki. 22.15 Sztuka zarzą. lor). 20.50 Zespół Pieśni
i Tańca
tl.30 Wlad. U .35° Cho~oby spelecz· dzanla - Podejmowa
decyz11 k le- „Adżaria".
ne nadal gro~ne. 11.45 Muzyka sood rownlczych . 22.35 W nietrosce
21.30 Bez recept (kolor).
slostrzechy , 11.55 Komun ikat Instytutu wo I treść - Nazwy stolic - o aud.
Lacznoścl.
12.os Tańce z rótnych I 22.55 Wlad.
e pok. 12.25 Andre Campra. 12.55 '
W dniu 17 lutego 1980 r. zmarł
Chwlla z melodia. 13 OO Audycja ouTELEWIZJ A
bllcystyczn a . 13.10 Muzyka w teaMGR INŻ.
trze - aud . 13.30 Wlad. 13.36 Czas
PROGRAM I
dobrych gospodarzy .
13.51 Muzv'<a
ludowa, Jakiej nie znamy.
14 1~
6.00 TTR, RTSS - matematyk a
Wiecel. leole1 nowocze~nlej.
14.2• sem. 2. 6.30 TTR,
- chernt.a
Chwila muzv\d . 14.30 Dla dzieci ' sem. 2. !t.05 Dla RTSS
ŁABĘDZKI
szkól: historia
Tajemnica Gran„towpe ;o Zqulka " - kl. 7. 12.00 Wychowan
ie
plastyczne.
ceniony
pracownik
badawczy,
~!uch . 14.50 Muzvka Haydna .
tS.20 kJ., 7-8. 12.55 Kl. 1~2 - Z wizyta
Choć d~ wiosny 1uł
współautor opracowail wielu no·
Pnnoludn\P dzlewc:zat I chlonców u mistrza (kolor). 13.10 TTR RTSS
wych
leków.
nieodtałowany Ko16 oo Nowe wef'1e starvch nrzeh<'- - matematyk a sem. 4. 13.40 TTR
ko, zima w niektórych reglo·
lega, Czlowl r k wielkiego i szla·
1ów. 16.1n Gitara Se<(ovll - aud . RTSS
mechanizac ja rolnictwa
chetneęo serca. Serdeczne wyrazy
nach Polski cią,gle jeszcze trwa.
klasvc
ne1
mvzvce l!ita•owP1 . 16 40 sem. ł (Ł) . 14.30 W drodze do no-I <!lęboklego współczuci
1
0
a
Rodzinil'
Wołanie
w e:ó r ~"h" frae:m wego. 15.30 NUFT - matematyk a.
Niemało pracy mają, więc leś
zmarłego skladaJa
k'l•tkl M. JadellY. 17.00 Z aktor· kl. 5 (t.). 16.00 Obiektyw. 16 .20
•klee:o
śpi
ewnika
aud . 17.20 Teatr Dziennik (kc!or\. !6 .3~ Dla dzieci :
nicy, którzy systematy cznie do·
KOLEŻANKI i KOLEDZY
PR· Planfator z Malatv" - słuch . „Skakanka ''. 16.55 studio
Młodych.
z KOŁA NOT z „POLFY" w
18.2S '.P1ebl"cvt $tudl• .Gama" 18 30 17.10 Losowanie Małego Tv
karmlają zwierzynę,
korzystaLotka
(koll:eha dnia . 18 40 Pod •k•1ydl„ml lor). 17.20 D<>m l my (kolor) 17.35
PARiANlC ACH
jąc se igromadzo nycb
1
WllZCŚ·
Hermesa
_
mal!azvn
ha
ndlu
wewnętrznee:o. 19.M XTIT Festiwal P<>I: 1
niej potężnych zapasów siana.
•'de1 Muz. vkl W•nólcze•n f'i - Wro-1
z wielkim talem zawiadami amy. te w dniu 18 lutego 1980 roku
claw 1980 tn M Powrntv M.10 n . "
Na sdJęciu: dokarmian ie iu·
zmarł nasz kochany Mąt. Ojciec i Dziadek
fe!ttiwalu. 21.on Dom I mv . '21 20 M.
l:'C)ntiE9'2'.0
•.v\rttH~"'l't'~'~k ~~ .,.ar"'u/V "" ,
brów w Blalowleźy,
klawl~tur7P 21 ~o W\ad. 21 .•n M"teWŁODZIMIERZ SZARAPIŃSKI
tv w. "R~rrł> ~n i Pwa1" .K 1n <! $ lnCAF Sieńko
zasłuiony, wieloletni pracownik spółdzielczości mteczarski~J,
l':ers" 22.00 Kamera - orzegl ad fllmowv. 22 1~ S1klr d9 oortretu ~v1Odznaczon y l\łedalem X-l ecia PL.
Złotym Krzytem Zasługi ,
vll Plath 22.25 Chwifa muzvl<I ?2 .30
Krzytem Kawalersk im Orderu Odrodzenia Polski oraz Odznaka
Magazvn Studencki 23.30 W'la_d„ 23.35
Zaslutonego Działacza Ruchu Spółdzielczego.
Co ~lvch"ć w świecie. 23.40 iviuzvka
na dobranoc.
Uroczystości pogrzebow e Odbędą się dnia 2! lutego br. (piątek)
O
ZAMKNIĘCIE
godz. 12.30 na Cmentarzu Komunalny m - zarzew.
PROGRAM Dl
KOŁOWEGO
ŻONA. CORKI, ZIĘCIOWIE. WNUKI i POZOSTAŁA
RODZINA
li.OO Dzień Jak co dzień.
Jl.30
PRZEDSIĘBIORSTWO
Tria
Chicka Corel. 12.00 Ekspresem
EKSPLOA TACJl
przez
świat
12.05
W
tonacil
Tró1kl
DROG I MOSTÓW
13 oo Powtórka z rozrvwkl
w TOMASZO WIE MAZ.
13.50
z głębokim łatem zawiadami a·
w 4nlu 17 tut.ego t98łl r . ode•zla
Ćzłowl ek Everestu" - t>dc . ksiaż
Od aa• na zawsze przetywszv lat
i n form uje,
kl Tenzln~a . 14.00 W c:il!nlu klawmy. te w dniu t7 luteg 0 1980 roku
67
nasza na j11kotharsz a Córka.
t r w dniach od 21 lutego do 21
ków wiedeńskich .
15.00 Eksoresem
Siostra i Matka
'IDl&rł,
nass ukochany Tatuł I
kwietnia br.
otzez świat 15.05 Rerłlatka
rirzv
•~m .-.w ane . 15.25 Gra trio I. Bryla
Ddadzluł
iostaje iamknięta ulico 15.40
S.
P.
Na włoskim rynkU płytowym
!G.00 Widzi ml sie widzi wam sle. ~ ,
16.20 Muzvkobra n\e. 16.45 Nasz rok
STANlSŁAW
80. 17 OO EkSl)resem przez
świat .
względu na remont
17 .05 Mu1vczna ooczta UKF.
17.40
Wszvstkle nagrania Ch.
Parkera
mostu na
Pilicy.
Pogrzeb odbędzie się 29 lutego ,
18.10 Polltvka dla wszystkich . 18.25
br. 0 i:odz. 14.30 z kaplicy cm.en·
Czas
relaksu 19 OO .Uczta Balta7al'oerzeb odbędzie się Zł lutego
Obja.zd w kierunku Smardzewi c
tarza
na Dołach o c:r:vm zawiada „
d
pow 19 ao Ekspre~em
ullc:aml: Mazowleckąb Mireckiego ,
młaja pogratenl
w ni eutulonym
~~zez -~w~af' 19 .35 Op~ra tv~odnia br. e gods. 11.30 s kaplicy Cmendrog11 przez Ludwik w.
talu
442-k
H . p urce 11 ..
.•yn d l~ ńska królowa"
r:1rza
Jtomunalne
go
na
zarzewie.
'.JllllJU n -..~„- ~ 19.50
MA'l'KA _ SIOS TRA, RRA Cl l\
C icha ~m\erć" odc. oow
CORKA i POZOSTAŁA RO·
CÓRKA :a MĘŻEM i DZIECMI
DZlNA
1

I
I

Akcję
rozpoczęto
w ubiegłym
roku . W oddziale „A" wymieniono w szystkie maszyny, w oddzia·
le „E" - przędzarki. W tym roku
przygotow u j e się wymianę przę
dzarek w zakładzie „D" na Milionowej; w oddziale „F" w Zgierzu
montaż nowych maszyn już trwa.
Na wymianę maszyn „Walter" wyda w tym roku 130 mln zł.
Wymiana maszyn pozwoli na u-

,

I

STEFAN

I

llWlm ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••1

Trafna wydaJe &ie opinia, te la·1
twleJ sprzedać auto nit kupić
w
stanie nadającym sle do przynaJ·
mniej rocznej eksploatacJ I.
bez
większych wydatków na naprawy I
i remonty, Nowe bądt prawie no·
We pojazdy 110.iawlaJa ale w p0Jedynczycb egzemplarz ach I cenione
są bardzo wysoko. Stan techniczny
większości samochodó w {kilkuletni ch
wskazuje, te właśclcie e
dopiero
wówczas decydują sle na sprzedanie auta. e-dy wvczer11uJa sle
lcłl
cierpliwość I pieniądze.
doprowa·
dzenl do sytuac.fl w której sprze•
danie samochodu przynosi prawdzl·
wa uli:e .
A oto notowania' we'dłu11: c:en wY·
wolawczyc h w tys. zł.:
„PF 125p" - 1500: 1980: M0-355 .
1979: 240-290 1978: 255-265
1977:
195-255, 1976 170-190. 1975 : 155-170
1974: 180-150 lś73: 120-130,
197~:
105-120. 1971 : 90-110 1970:82-96.
,,PF 125p" - li!llO! 1978: 19(1;.-230
1977: 180-210 1976: 160-185
197&:
143-160, 1973: !25-140, 1972: 115-130
1971 : 100-118 1970: 90-100.
„PF !26p" - 600: !980: lft0-160
1979: 140-152
1978: 13G-140,
1977:
108-1!8. 1976: 100-112 197S: 11-100
1974: 85-92.
'
„PF t26p" - 150:
1980: 180-188
1979: 142-155 1978: 130-138, 1977: 120-

"Warszawa ": 1973: 65-88, 19'/i: 6085 . 1971: 50-65. 1970: 35-55.
„Syrena": 1980: !45, 1979: 100-118.
!978: 90-102 1977: 80-9!, !976: 70-81
1975. 61>-72 1974: 61~9 1973: 52-61
1972: 4:t-55. 1971: 40-47. 1970: 38--43
„zastava !IOOp": 1979: 300-320 1978:
250-275, 1977 :22D-240 1976: 18G-195
1975: 160-190
„Polonez 1500": 1980: 520,
1179:
480-500, 1978: 430-455.
„Skoda lOOS": 1976: 155-165. 1975:
140-160. 1974: 1~140 . 1973: 118-128
1972: 110-120. 1971: 95-105.
„Skoda tOSS": 1978: 240-270, !977:
220--250.
„Wartbure: ": 1979: 300. 1978: 265285, 1977: 245-255 1976: 220-240 1975:
180-200. 1974: 155-175. 1973: 140 - 155
1972: 120-135. 1971: 115-128.
1970:
110-120.
„Trabant" 1978: 122--127. 1975 : 105
- 118 1974: 92-108, Ul't.l : 811-97 1972:
80-85, 1971 : 73-81, 1970: 69-75.
„Zaporotec ": 1977: lłG-145 .
1976:
118-127 1975: 110-120. 1974: 90-105
1973: 80-90.
„Łada 1508": 1979: 420. !978: aoo335, 1977: 290-320. 1978: 275-290.
,,Łada 1500S": 1979: 480. 1978: 290350. 1977: 28S.-310.
„Dacia": 1975: lłG-185 1974: 120135, 1973: 110-125.
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Obaj Niemcy zasledll przy stole 1 brytyjskim i emisariusz ami. „Lekarz wojskowy zaproponował, żeby rannych Brytyjczyków ewakuował z rejonu obrony okrężl'leJ , ponieważ nie
było już pomieszczeń ani lekarstw, aby się niłnl zająć - m6wi Harzer - Oznaczało to ogłoszenie zawieszen ia broni na
kilka godzin. Powiedziałem mu, że jest ml przykro z powo-du tej wojny między naszymi krajami Dlaczego w końcu,
mamy ze sobą walczyć? Zgodziłem się na jego propozyc:ję".
Wolters - „Kanadyjs ki żołnierz nazwiskiem Johnson". jak
!)rzedstawił go Warrack - zupełni e Inaczej ws?omina tę konferencję .
p<K'zątku niemiecki pułkownik SS nawet nie
~h f'iał słuchał' O · zawieszeni u broni ...: mówi - W pokoju
by·
Io kilku innyC'h oficerów utabu. łącznie z ówczesnym szefem
•Ztabu , kapitanem &hwarzem . który w końcu zwrócił się do
Harzera. m6wiąc , te powinien podjąć tę sprawę"
Niemcy
wyszli z P<>koju ..Gdy l"Zekallśmv na nich - mówi Walters
- pod ano nam kanapki i koniak Wai-rack uprzedził mnie,
i:ebvm nie pił na pusty żołądek Nle wiem. z czym byłv ka·
napkl w kddym razie leżałv na nich plasterki cebuli".
Kied y Niemcy wr6cill do pokoju. „ wszyscy stanęlt na bacz•
nośr I było wiele „Hell Hitler" Do pokoju wszedł generał
Blttrkh , bez czapki. w swym długim, czarnym płaszczu sk6r zanvm .. "
Porozumie nie, Jakle w końcu o~lągnięto. przewidywało dwui?od zinne zawieszeni e broni od 3 po południu. ttanni mle?l
o p u ~ri~ re.ion ..,bronv okrt~żnej ustaloną tras11. biegnącą niedaleko hotelu „Tafelberg " Miano zrobić wszystko. f:eby „osła·
bir Oi? ień lub tet w o~óle go przerwać" żołnierze po o'Du
•tronarh na pozvc-jaC'h llnlowyrh zostali ostrzeżeni. te mają
orz,,,rwar ogień Kl!'dy Skalka wydawał rozkaz. f:eby „każda
~a nitarka i .. jeep" jakle · bvłv pod ręką. zebrałv się za
Unia
frontu" Warrackow l I Waltersow i. którzv zbierali się luf:
w <irogę powrotną do włunvrh Unii. pozwolono wypełnić
klt>~ZE'nie morfiną i śrotłkaml opatrunko wymi.
Wolters był
zadow<!lon y , że jut stąd odjeżdb . zwłaszcza. kiedy w t1ewnej
chwili ""hwarz zwrócił się do niego:
- Pan nie mówi po nłemleeku 1ak Brytyjczy k.
O 3 po południu rozpoczęło się częściowe zawieszenłe broni.

Strzelanin a nagle zmalała, a potem w ogóle ucichła . Starszemu bombardie rowi Percy Parkersow l, który już „ przywykł
do tego ogłuszającego hałasu, ta cisza wydawała się tak nierealna, Iż przez moment pomyślałem, źe już chyba nie żyję"
Pod nadzorem brytyjskic h I niemieckic h lekarzy i sanitariuszy, zaczęto ładować rannych na sanitarki I „Jeepy" obu
stron.
Porucznik a Pata Glovera, kt6ry skakał z Myrtle. · ,.kurą
spadocbroniarką", prZi!Wiezio no do szpitala św Elżbiety
'!' stanie agonalnym Kula przeszyła mu dwie tyły w prawe) ręce.
a w czasie drogi na punkt opatrunko wy w „Schoonoo rd „
odłamek szrapnela ranił go w prawą łydkę . Było już tak
niewiele morfiny, że powiedzian o mu, Iż nie dostanie ani jed nego zastrzyku. chyba, że sam uzna to za absolutnlt> konieczne. Glov!'r nie poprosił o morfinę. Teraz. śpiąc niespokojnie, złapał się na tym, że myśli o Myrtle. W czasie walk i
on I jego ordynans. szeregowie c Joe Scott. na przemian cią
gnęli tu I tam worek z Myrtle. W jakimś rowie przec-łw
odłamkowym Glover uświadomił sobie nagle, że nie ma
worka z Myrtle.
- Gdzie jest Myrtle ?- wrzasnął do Scotta.
- Jest tutaj, sir· - odkrzyknął Scott. wskazując na brZi!g
rowu Glovera.
Myrtle leżała w worku na plecach łapkami do góry. W no•
cy Glover I Scott pochowali kurę w płytkim dołku kolo pło
tu. Scott ubił ziemię I spojrzał na Glovera.
- Tak . Mvrtlt> była dzielna do końC'a. sir.
Glover przypomniał sobie. te nie zdjął Myrtle skrzydełek
otpadoC'hro nlarskich Teraz. niemal nleprzvtom ny z bólu. bvl
zadowolon y, że oochował ją z wszystkim honorami. tak, jak
trzeba I z jej odznaką spadochroniarską. jak tych, eo polegli
w walce .
.
W „Schoonoo rd" Hendrlka van der Vlist przygłą,dała sie
lak sanitariusz e n!emleC!Cy zaczęli wynosić rannych. Nagle
rozległy sl11 ~rzały J!'den z Nif'mC'ÓW wrzasnął:
- Jeżeli to nie ustanie. otworzym y ogień l ~aden ranny .
lekarz. <'ZY siostra nie wyjdą stąd żywi .
Hendrika nie zwracała na to uwagi . „Zawsze nalmłod ~I
tołnierze krzyczą na.l!!ło~nlel - zanotowała a mv jut przv·
wykliśmy do gróźb Niemców" Strzelanin a ustała i załadunek
ranTJ.vrh trwał nadal.
Major Skałka razem z dr WarraC'kle m ~rzez eałe popołud
nie od-prawiali transporte rv Około 200 rannvch. którzv mo!!li
chodzić. poszło o wlasnyc-h siłach . t:l<lnAd 250 żołnierzv
-prze·
wi~ziono samochoda mi „Nigdv nie widziałem takkh warunMw, jak w Oosterbe<'!k - m6wi Skalka - Nie bym tu nk
~miercią I ruinami".
'
Kl„dy ostatni transport odjechał z Oosterbee k. Warrack podzlekował za pomoc lekarzowi SS „Skalka 9oolrzał ml w
oc2"
I l)Owledzlał· „Czy moi?e to mleć na piśmie?" Warrack zignorował to pytanie. O 5 po południu walka rozgorzała na nowo,
jak gdyby nigdy jej nłe przerywan o.
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