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Vlll Zjazdu PZPR - programem rozwoju 1ocJallstyczneJ Polski" - pod takim hasłem odbyło
EDWARDA GIERKA ze społeczeństwem stolicy i woj,
spotkanie 1 sekretarza KC PZPR manifestacja ludzi pracy Warszawy, wyrażających głębokie przekonawarszawskiego. Wielka, ideowa
nie, że program VW Zjazdu PZPR odpowiada żywotnym na.rodow,ym i klasowym racjom, zakończyła ogól
doSejmu PRL i radnych WRN.
nokra,i-Owy cykl spotkań k&ndydatów na posłów

„Uchwały
1lę 20 bm.

ZIENl\TIE

f. WF, I skie stało się w latach 70 po tęż- zyskały powsze<:hną ak c ept a cję spowidowiskową
alę
wyr aze m
gdzie odbywało się spotka- nym nowoczesnym ośrodkiem pru- łeczeństwa; najlepszym
jest
przedstawi- dukcji przemysłowej, który przy- popa,r cia dla polityk i partii
nie, wypełnili
pralepsza
az
cor
dochodu konkretny czyn,
ciele wszystkich środowisk spa-rza · krajowi 12 proc.
,sto- narodowego. W minionej dekadzie ca, wola ws półdziiałania w urzec zyspol'eeznych i zawodowych
łecznego województwa warszawskie produkcję fabryk warsżawskich po- wistn ianiu ambitnych narodowych
2,5 raza, celów, poczucia odpowiedzialności
go: przodujący robotnicy z fabryk większyliśmy przeszło
i kombinatów budowlanych, rolni- Wydatnie umooniliśmy rangę War· I za przyszłość o jczyzny
cy, inżyn ierowie, twórcv dzieł nauki i sztukl, weterani ruchu robot·
niczego, młodzież, aktywiści FJC'I
W spotkanrn uczestniczyli kandydaci na posłów i rad 1ych; ~śrón
Politycznego
nich członek Biura
PZPR
KC, l sekretarz KW
Alojzy Karkoszka.
manlfestacię
na
Przybyłego
Edward a Gierka zgromadzeni powitali gorącymi okJa5kami I długo .
nie nillknącymi okrzykami „NARÓD - PARTIA". „Mt.ODZIEZ Z
GIEREK".
PARTIĄ", „PARTIA -

PULIRIY

W Moskwie zakończyły się w
czwartek rozmowy między mini·
strem spraw zagranicznvcb ZSRR
Andriejem Gromyko i ministrem
spraw zagranicznych Czechosłowa
cji. Bohuslavem Chnioupkiem.
wymiany poglądów na
W toku
szereg aktualnych zagadnień mię
dzynarodowych szczególną uwagę
poświęcono sprawom związanym z
utrzymaniem i umacnianiem procesu odprężenia mięazynarodowe
go, ograniczeniem wyścigu zbrooraz bezpiejeń i rozbrojeniem
Omówiono
czeństwem w Europie
taikże sytuację na Bliskim l $rodkowym Wschodzie. w Azji połud
południowo-wschodniej
i
niowej
oraz na Dalekim Wschodzie.
Rozmowv przeblegałv w duchu
wzaj emnego zrozumienia I całko
witej jedności poglądów we wszy.
5prawach
omawlanvch
stkich
Przvięto wspólny komooikat.

Po odśpiewaniu hymnu narodowego przez zgromadzonych, spotkanie otworzył przewodui czący Stolecimego 'Komitetu FJN prof. Wiesław Sadowski. Wltaiąc I sekretarza KC PZPR stwierdził on m m ..
Jesteśmy dumni, ie tak bliskie. ser
deczne związki łączą was z warszawską klasą robotniczą, it> przyjazne i częste kontakty utrzymujecie ·z młodym pokoleniem stolicy,
twórcami kultury, naukowcami, 1
Innymi środowiskami społeczno-za
wodowymi naszego województwa.
Społeczeństwo Warszawy zdaje &O•
bie sprawę, towarzyszu I sekretarzu, że przyspieszony wszechstronny rozwój kraju oraz umocnienie
Jego pozycji w gospodarczym I pO·
litycznym tyciu świata wiążą sle
z waszą osobą, z waszą niestrudzoną działalnością dla dobra partii I socjalizmu, dla dobra naszej
ojczyzny i pomyślności narodu, dla
zachowania I utrwalenia poko;n na
świecie. Przychodzimy na dzisieJ·
sze spotkanie - stwierdził mówcd
- z poczuciem debrze spełnlonegn
obowiązku. "oJewództwo wanzaw

20 bm. przewodnlC%ąCY Rady Państwa HENRYK .JABl:.ONSKJ lld·
zasiedziby Biblioteki Narodowej I
z cobu dowlanych prowadzonych
kultaralnf'j
tej największej inwestycji
w kraju.

budownfozych nowej
wicdzlł
poznał się z przebiegiem prac
raz większym rozmachem na

r.
prowadzi od 1977
Kombmat Budownictwa Miejskiego Radom W roku ubiegłym bupradowlanych Radomia wsparli
cownicy „Mostostalu" i „Kambudu-Polon" W roku b'eżącym do
użytku zostanie przekazany pierwszy z trze<:h podstawowych obiektów - książnica dla 5 mln ksią
Budowę

dowlanych - Zdzisław Fiuk, wiceJózef
minister kultllry i sztuki
Fajkowski, dyrektor Biblioteki Narodowej Witold Stankiewicz oraz
Staprojektant nowej siedziby
Fijałkowski.

nisław

Państwli
Rady
zadowolenie z przebieg 1
Podkreśh·
dotychczasowych pra,·.
jąc znaczenie wznoszonej inwesty
żek
buz
dla kultury narodowej - po
cji
związanych
O problemach
dz i ękował budowlanym za term1·
dową i przyszłym zagospodarowa •
niem wznoszonych obiektów poin- nowość i rzetelność dotychczasoformowali przewodniczącego Rady wych wysiłków.
bud"wniwicemini~ter
Państwa ;
ctwa ł przemysłu materiałów buPrzewodniczący

wyraził

ZSJlR

20 bm. 1 sekretarz KC PZPR E'd ward Gierek spotkał sie
cownikaml Huty „Warszawa". N/z: E Gierek w rozmowie z
Cieślakiem. pracownlldem walcowni p61wyrobów. obok Walenty
CAF - Rosiak ski l Jan Lendzion.

W progra!Ilie VIII Zjazdu partii
szawy we współpracy gospodarFJN
czej naszego państwa ze Związkiem 1i w deklaracji wyborczej
Radzieckim. Rynkowi krajowemu i I - powiedział 1 sekretarz KomiHuty
PZPR
zagranlrznym dobrze tetu Fabrycznego
odbiorcom
ujęte
służą setki nowych wyrobów prze- „Warszawa" Józef Pacłut są najważniejsze >prawy robot nimysłu warszawskiego.
luczego bytu oraz wszy~tkich
pro~
Zabierający kolejno głos przed- dzi pracy. Popieran1y ten
Wierny
roz!!iągłości.
stawiciele wielu środowisk zawodo- gram w całej
że też, że jego wykonanie będz i e wypodkreślali,
wych regionu
magało wysiłku każdego pracowuchwały Vlll Zjazdu PZPR ~zbo
gaeone zost•łY w tallu kampanii nika, bez względu na zajmowane
wyborczej o nowe przemyślenia t stanowisko. W dniu 23 ~arca hutnicy warszawscy wraz z rodzi nami, Idąc do urn wyborczych. podobnie jak cała społeczność warszawska, oddadzą głosy za dalszym
rozwojem ojczyzny, za coraz lepszym życiem Polaków .

PRANCJA

vVspółpraca

Konferencja naukowo-techniczna l· w kosmosie
o Zdjęto już dwie trzecie nadkładu

Przemawiając
koprzemysłowej

imieniu w ielrobo tniczej
stolicy, I sekretarz KZ PZPR w
fabr:vce im . Swierczewskiego. Anna
11 wagę
toni Kałuża zwrócił
fakt . iż ludz ie pracy odnoszą się
z uznaniem do dorobk u minionych
(Dalszy eiąg na •tt. 3)

o

radziecko-francu.„lej
badań
dzledZinle
w
1 wykorzystywa.n ta przestrzeni kodo
został
dostarczony
smicznej ~
„krwiobieg". wy•
przyrząd
ZSRR
orzez specjalistów frankonany
cuskich.
wykorzystywany
będzie
Aparat
podczas . lotów kosmicznych do bakosmonautów
krwlobieitu
dania
w stanie nieważkości Przeszedł on
pomyślnie próby w Instytucie Problemów Medyczno-Biologlcznvch Ml·
nisterstwa Zd ro-wia ZSRJ\ i ośrodku
kard iologicznym,
Francja przeprowadziły
I
ZSRR
j uż około 30 wspólnych eksoervmentów w kos.rn-0sie. Główne orace dotyczą bezpieczeństwa lotów kosmicznych Pod wzgledem radiacji oraz
ko-'
Jednokomórkowców
bio!ol(il
smlcznej fizjologu I tmmunolog\1.
We wspólnym radziecko-francuskim
eksperymencie „Cizos" spra.wdzano
wpływ czynnłków lotu kosmicznego
na podział komórkowy mlkroorgan01.zrn6w. Prbgram ,Ulll5" przewidyczło-wleka
odoornoścl
wał badanie
w warunkach stanu nlewatkoścl.
W

ramach

współpracy

cz.oraj w Rogowcu odbyła
konferencja naukowotechniczna poświęcona problemom budowy i eksploatscji KWB „Bełchatów" Uczestniczyli w niej m. In. naukowcy z
kilku wyższych uczelni w Polsce,
przedstawiciele Centralllle~o Ośrod-

W

się

1i ZABITYCH

Autokar w rowie•
W

katastrofy,

wyniku

jakieJ

pojazd wpadł
uległ autokar
do przydrożnego rowu - śmierć
poniosło 11 osób a ponad 30 pasaWypadek
żerów zostało · rannych.
odległości 20 km
wydarzył się w
na . północ od stolicy Kolumbii. Bojak
tragedii.
Przyczyną
~oty .
stwierdziła policja. była niesp~ aw
ność techniczna autoka.ru.,

DZI S
JUTRO

ka Badawczo-Projektowego „Poltegor" z Wrocławia, Zakładu Badań i Dokumentacji Geologicznych
oraz Zakładu Robót Wiertniczych
i
w Krakowie. a także krajowi
zagraniczni producenci pamp słu
żących ci() odwadniania odkr v wkowych kopalni węgla brunatnego.
przy jęto
konferencji
Podczas
wnioski zmierza j ące do rozwiąza·
nia problemów z dziedziny odwodi,ienia i geotel'hniki, które wystą
piły przy budowie K WB „Bełcha
tów". Wnioski wypływające z douła
doświadczeń
tychczasowych
twią

następnych
również budowę
węgla brunatlllego w Pol-

kopalni
sce.

•••

Także wczoraj, na drugiej z.mianie, w KWB „Bełchatów" wydobyt.o 100-milionowv metr sześcien
ny ziemi z tzw. nadkładu zalegającego nad ookładami węgla. Dokonała tego brygada przodowego
z operatorem
Stanisława l:.azutki
koparki Amirzejem Pucułą..
Trzeba zdjąć jeszcze 50 mln . m
cześc . ziemi by można było rozpocząć wydobywanie węgla na skalę
w
przemysłową. co ma nastąpić
list~padzie br. Dotrzymanie tego
terminu uzależnione jest głów.nie
od dostaw I montażu IV układu
(jm)
K-T-Z.

Polska wvstawa w Terezinie
.

Ili

Nadeszła

wiosna.

Porządki

na

Trasie

Komisja rządowa, dziąłając& pod
przewodnictwem wiceprezesa Rapy
Ministrów Tadeusza Wrzaszczyka,
prowadzi intensywne , ba.dania w
celu wyjaśnienia przyczyn tragicznej katastrc>fy samolotu PLL „Lot"
U-62, która wydarzyła si' 14 bm.
w •Warszawie. Szczegółowe prace
prowadzą wyłonione podkomisje przewodnictwem
techniczna pod
gen. bryg. doc. dr inż. M. Sikorsklego I lotnicza pod przewodnlctwem płk. dypl, pil. M. &ma.na,

Zaeh.Odnłonlemiecka Luftwaft'e ma

Ponadto w prowadzonych badaniach bierze udział kilkudziesięciu
wybitnych ekspertów, reprezentuJ· ących

różne

wyśpeci·alizowane

I

naukowo-badawcze, w
placówki
tvm także specjaliści radzieccy. Są
również p. rzedstawiclele władz lotniczych USA.
Ptzea<nal!ZOW8lll0

Ze •tolicy l!lkwadoru, Quito. dote liczba zgwałconych l zamordowanych od 1978 roku dziewczynek które padły ofiarą grasujacego w Ekwadorte zboczeńca seznaneito w tym kraju
ksualnego
pawszechn\e Jako ..potwór Andów"
Morderca lest Kolum23.
Już
sięga
biJczyk. Pedro Atonso Lopez, który
sprytnle umykał dotąd oollcli ekwadorskleJ. Pochwycono go dopiero
kilka dn1 temu w wyniku szero.ko
zakrojonej akcjt Policyjnej.

wystawa „Polska
mieście Terezin otwarta została
dokumenty
zostały
na której przedstawione
woinoli~".
z okresu li wojny łwiatoweJ.

w walc:• o

CAF -

Pl - telefoto

Aresztowany aboczenlee wSk.aw
w sześciu miastach miejsca. w któ·
rych l>Ol(rzebal zwłoki sw:vch ofiar.
Eksbumacfa Ich dowiodła Iż są to
w wlekszoścl dziewcz:vnkl w wieku
Zdaniem prowadzących
lat.
6-lł
poltc.11
funkcjonariuszy
śledztwo
ekwadorskleJ. liczba ofiar ,,potw.ora
Andów" mote dOjść do ao POnlewat nie zdołano leszcze dotrzeć do
przezeń
wskazanych
wszystkich
miejsc oochowanta zwłok mordowa.
nych o&r.

I

samolotu z kontrolą obszaru kraju
oraz z wieżą kontroli lotniska
Okęcie. jak również odczytano zapisy tzw. ,czar.nej skrzynki".
Obecnie trwają prace związane
z wydobyciem części samolotu,
które spadły do głębokiej fosy wywypompopełmionej wodą. Wodę
wano przy użyciu pomp sprowa-1
dzonych z kopalni „Bogdanka".
jak równleł wybudowano specjaldojazd
umożliwiając!\
ną drogę,
przy pomocy
dźwigów,
ciężkich
których w dniu 20 bm. rozpoczęto
wydobywanie silników samolotu, a
kadłuba .
części
także niektórych
Prace te wykonują saperzy Wojska Pol!iklego przy udziale Milicji
Obywateltlkiej oraz specjalistów z
innych reeort6w.

Całokszt~t uzyskanych , Informau.plgy rozm6w cji oraz wyniki prowadzonych badali winny umożliwić określenie
bezpośredniej przyezny ltatast~y.

23 ofiary_„potwora Andów"
\v czecbostowacklm

w· Warszawie.
CAF - Yrelek - telefoto

katastrof v samolotu J-82"

dla Bundeswehrv·

noszą,

Łazlenkowakle.1

Komisia rzadowa ustala.przvczvnv

I

otrzymać dzistaj pierwszą 1>11rtJe 114•
rnolotów bo.1ow:vch typu ,Al11ha-Jet".
Będzie to eskadra. zlotocna z 49 samolotów. JednOcześnle uoowledmano, te w najblltszym czasie sll:v Po•
wietrzne RFN otrzymaja dwle dalsze eskadry tych nowoczesnych samolotów. a więc łącznie beda dysoonować 175 aparatami tego typu.
bombardujące · .AlphaMyśliwce
Jet" sa produkowane wspólnie orzez
RFN I Francje. Wyoosatenle lotnictwa wojskowe1to w •. Alpha-Jety"
sta.nowt część pr0itramu moclernlzana
cji użbrojenia Bundeswehry,
rzad RFN ma w:vdatkcrwać
którą
w najbliższym czasie 50 mld marek
(około 25 mld dolar6w),

z 11ra•
Leonem
Gralltl•,
telefoto

w

kla~y

W 81 dniu roku słońce wzeo godz. 5.36, zajdzie zaś o

szło

17.51.

Benedykt, LubomJr

w dniu dzisll'jsivm dla Lodzi
pripwfdujp następu ą, a pos:-odę :
zachmurzenie małe lub umiarkowane. Temperatura minimal.
na - 9, maksyQlalna - t st.
Wiatr umiarkowany wschodni.
Ciśnienie o godzinie 19 wynosiło 988,6 hPa (740,0 mm).

1685 - Ur. J. S. Bach, kompozytor niemie.ikl.
1825 - Ur. A. Możajski, konstruktor pierwszego rosyjskiego
aparatu latającego.

Kto nie ty Je dla drugich, nie ·
tyje wcale.

Nit /YIOG~ Cl TcGO
r()WIEOZIE't. pl.Ul
ieU FON

Niezaleinle od prac komi&jl rzą
dowej Polskie Linie Lotnicze „Lot"
kontakt ze wszystkimi
nawiązały
polrodzinami ofiar obywateli
skich. w celu uzupełnienia danych
osób, które zginę1y w katastrotie.
PLL ' „Lot" porozumiewały się z rodzinami w sprawach organizacji pogrzebów oraz odszkodowafl. W odinnych
nieBl_!!niU do obywateli
pa(lstw, którzy p0nieśll śmierć w
l:atastrofie PLL „Lot" utrzymuje
kontakty 1 odpowiednimi konsulatami państw, których obywatelami
.__ _ _ _ _..,1a111_1mi.__.,1
osoby zmairłe.
były

1

Zprac EgzekUIVWV KłPZPR'Ożywienie dys~us~i w USA Posiedzenie Komitetu RM
~:i~~~~::::::,:„:: ~~~„~~!~z~-~~~~·~ .~~~~ dis zagospodarowania Wisły

Wykonanie zadań w budownictwie przemysłowym i ogólnym w
1979 r. oraz · za.dania roku bieżąctl
ro były tematem wczorajszego po1iedzenla Egzekutywy Kł. PZPR,
któremu przewodniczył I sekretarz
Bolesław Kopers ki. ZwróKł. cono uwagę na n i ep ełn e wykonanie ubiegłorocznych zadań pnez
budownictwa
przedsiębiorstwa
przemysłowego. Przewidywano za~
inwestycyjnych
zadań
37
kończenie
budowę
zarówno
(obejmujących
nowych obiektów, jak i modermzację I rozbudowe stary ch), z czego zrealizowano 2G. Do uzy tku
przekazano· m. in. kocio I w EC-IV.
Z a kłady Przemysłu Ziemniaczanego ora :ii mleczarnie w Głownie, Fa.
brykę Domów W-70. 11 obiektów
i
materi:>.lów
braku
• powodu
ograniczenia n akhdów m :i być
tym
przekazanych do u ży tku w
roku.
Podkreślono. że niektóre przedsiębiorstwa popr a wiły w cstatrt ich
Idach org :inizację i Jakość ttr~cy.
„Iludop0l",
Prz ykł„ dem może być

Uwata
nach Zjednoczonych nastąp.tło WY• wtenle proceau ra·tYfikac11.
Jak informuje rzecznik prasowy ły VIII Zjazdu partii I ustaleń pordne ożywienie dys.1<us11 W<:>kól po- sit: :te paczynanla te mai11 r-clne
Pen· rządu 20 bm„ pod przewodnictwem siedzenia Biura Politycznego· KC
Nawet
admlnlstracjl.
poparcie
rozumienia o ograniczeniu strateSe- PZPR w dniu 11 bm. omówiono
Kazimierza
~przeclwów wicepremiera r.iclana
nie
ofe.nsvwnych tagon
zbrojeń
glcz.nych
(SALT U) . POdpls anego w lecie ub. a akredytowani przv Mlnlsterstwle comskiego odbyło się posiedzenie kierunki dalszych prac nad prodo gramem „Wisła".
Ministrów
roku w Wiedniu przer. Jimmy Car• Obrony dziennikarze stwlerdza1a. lt Komitetu Rady
tera l Leanlda Breżniewa. Porozu· M'l>l~le minionych tygodni Przeko· spraiw zagospod&rowania Wisły. w
Kierunki tych prac obejmują m .
przedlotone Senatowi nalo wielu amerykańskich dowód: toku obrad, które poświęcone bymienie to
In. przygotowanie szczegółowych
uprzednim zatwierdzeniu ców wojSkowych lak watnym I ko
po
USA
przez senacka Komisje Spra.w Za· nlec?;nym staje sle układ SALT n b' zadaniom wynikającym z uchwa założeń rulizacyjnych na pięcio
granicznych , nle zostało do tel oodark! i iychi ludności.
lecie 1981-1985 w oparC'iu o oprapunkcie porządku r y ratyfikowane. a nroces ratyflkadrugim
W
cowane warianty programu „WiA
pasunleć
pracy cJI. w wyniku manych
oceny
dokonano
obrad
prac
sła" oraz zintensyfikowanie
_
_I-\.
w .admlnistracli. został zamrcno ny.
Związku Harcerstwa Polskiego
zagospodarowania
nad koncepcją
jednakże od klLku tygodni w Wa- • ,~
woj. miejskim łódzkim. Organinrzek
oraz
dorzecza
jej
i
Odry
wód
że
cja ta zrzesza 68 tys. c złonków, co &zyngtci.nie nasUa .1a sie R łosy.
·
Przymorza.
rezultatem cJuźego wysiłku z<1mrotenie ratyfikacji godzi w ood•
.i<'st
kadry im·truktorskid oraz 11zkół, stawowe interesy Stanów Zjectno·
Szczegółowo om6wlono problemy
Ff!deracji czonych. zaiiraża ich bezpl<?czeuoświatowv.eh.
władz
realizacją
stwu Ol:>serwuje sle obecnie lawinę
z.wiązane ze i;prawną
SZJ\fi>. ruchu przyjaciół harcer- publlkac.H pra.sowych 1 oświadczeń
przedsięwzięć w dziedzinie gospc>stwa, instancji i organiza cji par- polityków. przy czvm wszystkie te
Snlegiem I mrozem wita p6łnocną nus 12 st. c„ w Nowym Sączu i wa. darki wodnej w bieżącym
roku.
znaczenie Europa pierwszy dzień astronom ia:- dowlcach - minus 10 st •. w KrakoPodkreślają
tyjny ch. Wysoko oceniono wyniki wyst111Jóenla
minus 5 st. Atak mrozu orez
organizację SALT u i k onieczność kontynuowa- nej wiosny, Snieg pojs.ryw.a z.n.aczne wie organizowanej przez
wiele
przysporzyły
Np. obszary NRD. RFN, w. BrytanU opady śnle.c:-u
harcerska województwa ubi egłoro- nla dlal.t:>gu rozbrojeniow~o.
.Christla?'l Wszędzie utrzymuje sie temperatura kłopot ó w !<rakowskiej slutble ,°\J·
dzien nika
komentator
l'7nPj akcji letniej.
gowej.
Science Monitor" . Daniel Southter- p0niżej zera .
Z dehokim talem zawll\damla·
Na całym Wybr:aetu Szczecińskim
W środe zima przypuś ciła chyba
w artY'kule zatvtułowl!•nvm :
najpoważniej- land
Stwlerdzono. li
my, t„ w dniu IO marca 118ł
szym teraz zadaniem dla wszyst- .. Teru lub nigdy - &ALT II w 1980 ostatni sUny atak na północne te- jut od kilku dni utrzymuje się
kich druż y n, szczepów, hufców I roku" wyrat.a , p0gląd . :t.e dla kół reny RFN . Sn1eg I 11,ololedż s oa rn ll· piękna słoneczna pooroda. Wprawdzie
roku zmarł
jest doskonalf'nie oollty ~ych Was zyni:ttonu stal? &i'! rowały komunika cie dro11.ow a w Dol- w nocy temperatura spada poniżej
ci:łej chorągwi
pracy organizacyjnej i ideowo-wy., 1_asne. 1:t pawstrzymanle ra t y!1ka c1l ne l, Saksonii. z powodu licznych zera. ale w dzień słunek rtcel
na pewien czas w termometrach nodnosl sie do
P.
S.
cbowa wczej Rozwój szeregów ZHP SALT. Il I dalszych roikowan m l ę- kraks zam)cnleto
dzy USA a ZSRR . osłabia bezpte· szosę. łaczącą Bremii z Osnabrueck 11lu• 4, a w słońcu na wet do B st.
. · .
Zjednoczonych Po!icJa drogowa ostrzegała klerow- Zadowoleni sa z teizoo
stanów
kuracjusze
\\ wo.1ewodztw1e ~tworzy.ł po.trze- czeli&two
t zai;tra:ta ców na 1ninych szosach przed trud- nadn1orsldcb uzdrowl~k oraz wcza·
świata
hczby bezi»eczeństwo
pow1ckszenia
hę dalszego
Wedlui: doniesień z San Salvado- instruktorów m. in, przez pozyska- wznowieniem wyściitu zbro .1eń orB'Z ny'ml warunkami jazdy, Sprawia t<> sowlcze. których coraz . wiece! ~po- I
ru. Closzlo tam do wymiany pgnia nie do praey w harciirstwie stu- osłabia oozycję USA w Sojuszu przede wszyi<tklm bardzo silny, po- tyka ~le na spacerach 110 nadmor- ·
Pogrzeb odbedzie sle w dniu
zwiąlkowcami.
a
policJ ą
między
skicb Jilaiach.
lamy wiątr znad morzll.
wy- denlów. pracowników inżynif'TYJ· Atlantyclttm.
Jaka
W wyniku stnelanlny.
W w. Brytanii nadal utrzymu.le
mar ta br. o god&. H.30 z ka22
<Jenatorow
l(rupa
te
donosi.
;;asa
no-technicznych, robotnJków I lu·
buchł"' w samym centrum miasta.
W plcrwnym dniu wiosny na 11ół·
sle dośC gruba os-centymetrowa)
Policja wdarła dzi różnych zawodów.
z11tin~lo kilka osob.
podjeła. zakulisowe na raz.Ie. stara- warstwa śniegu . Ze wszystkich cz~· nocnym wschodzie
plicy cmentarza r:cymskokatollcnanuje
kraju
do lokali związkowych. Na wie•
20 bm.
ścl wyspy nadc!lodzlly w śro<!e in• prawdziwie zimowa pogoda.
klei:o na Dołach.
,lu ulicach san Salvadoru wyrosły
fOrJn.acje, że wszed~e nieustannie o 1todz. 7 w suwalkach zanotowano
barykady. Spokój powrócił do sto·
minus 19. a w Blatymstoku mtnqi
sypie śnieżny nuch .
licy Salwadoru dopiero w środę
RODZINA
18 stopni. Na polach leżv Jeszcze
Ostatni dziel'I kalendarzowej zimy
wiecrorcm.
gruba warstwa ~nlegu, zaś rze•
upamiętnił sie na Nizinie Erfurckiej dość
kl skute sa lodem. Typowo zimowe
O gwałtownych zajściach napły
w NRD na lobfitszymi opadami śnie warunki występnja także na droZ słębokim talem zawiadamiam.
waJa również wiadomości z pro•
gu w tym - roku. Na ulice Erfurtu gach
bialostockiei:o.
województw
wincji. Co najll\lllej 18 osób :zi:i•
Jak POdcz.a..~ najsrotszych dni zimy łomt.xńskie1to I suwalskiego.
:le w dniu 1T marca. 1980 r. &marł
nęlo w wyniku starć, no Jakich do·
plug! śnieżne I umy
wyruszyły
i chłopami.
1Zło między wojskiem
ukochany Mą:t
W plerwszv dzień kalendarzowej
Bardzo niska temperMura
sprzęt.
ktQny zajęli farme trzciny cukro·
I gołoledź dały sle we znaki kle· wiosny w Beskidach oastapił kole.1·
20 bm. zakończyło li<ię w Warsn- Sięgni~ie bowiem do moralnych rowcom
weJ Colima. 50 km na polnoc od
wyooTemperatura
droi1ach ny atak zimy,
wszystkich
na
P.
S.
Uzbrojeni chłopi wie dwudnirlwe posiedzenie kon- zasad jest jedną z ważnych form okręgu
San Salvadoru.
minus
Wiśle
Meteorolodzy sila w Szczyrku l
erfurckiego.
opanowali wcześnie.i rancho hodowla· sultacyjne komitetów narodowych walki o podstawowe prawo
do NRD przewiduJa że dziś w tel czc- 8 st. c„ na Klimczoku i Skrzvczwojsko współpracy z UNICEF i 9 krajów
jednakże
ne Penaralapa,
ścl NRD utrzyma s!e nadal mroźna nem minus 11 st. C,
szc zęśliwego dzieciństwa
zdołało wymuslt Złożenie broni.
W itórach wystaplla ostra zadympogoda (do minus 10 stopni Celsjuroli
socjalistycznych, poświęcone
Istotnym elementem w działalno sza) I nadal spodziewane sa opady ka. utrudniająca 1>0rusianle •ie Po
organizacji po Międzynarodo
tej
I szlakach it9rskich.
trasach
MAJOR WP
ści UNICEF może i powinna być śnleitu.
wym Roku Dżlecka.
odznaczony Kn:ytem watec'ntych,
inną polsKa propozycja o charakw czwartek rano w regionie Pol· Pełnia zimv utrzymuje sle rów•
Krzyżem Virtut.i Militari.
Uczestnicy warszawskiego spot- terze międzynarodowym, jaką jest ski południowej nastapił dalszy spa·· nleż w Sudetach - no wczorajszych
Pogrzeb odhędzi• się ~ marca
a 0 . opadach śnle11:u poprawllv się bar,
„konwencji o ochronie d k t m
O
at
d
• Godz. 10.40. W Zgierzu na ul.- kania byli zgodni, że lata 80 po- projekt
••
~
J:O z. • r n 1 dzo warunki narciarskie w rejonie
e per ury.
e
w praw dz.ie<:ka".
1 Ma ja przy Swierczews.klego kie- winny otworzyć nowy etap
br. o godz. 15 na Starym Cmen·
naJzimnleJ było w Limanowej, mi· 1 masywu Snieżnlka, w Górach SO•
rowca „1'' la1ta" LDE 1?644 Hen ryk O. działalności UNICEF Międzynaro - - - - - - - - - - - - - - - - Klodztakże w Kotlinie
a
wlch.
potrącił J a dwigę K„ która doznała dowy Rok Dzie<:ka wykazał
botan:u przy ul. Ogrodowej. o czym
kleJ. 20 bm. rano termometry wska
złamania n.o){!.
w ierfl. że istnieje duża dyspropor1
• Godz. 12.4.5. W miejscowości cj a w warunkach życia dzieci w
Wierzbno. gm. A leksandr ów kierow·
ca .. Nysy" LDO 082-B Piotr K. w.1e· kapitalistycznych krajach Europy
chał do rowu, dozna.Jac urazu kla·tki i innych kontyne ntów Dlatego też
•
„ __ " " " ' plersi-OWeJ. W wypadku obrateń do- UNICEF, który ..zajmował się doPocz11wszy od jesieni br. na ame- dzić sltti około tysiąca detaliczznaii także dwaj pasażerowie.
tychczas głównie udzielaniem po- rykańsklm rynku samochodowym r:ych
z głębokim bólem zawiadamiamy łe dnia 20 marca t9BO r„ pnesamochodów
sprzedawców
• Godz. 17.40. Na skrzyżowan1u mocy dzieciom w kraiach rozwija- ukaże sii: znany radziecki samo- którzy będą dysponować równiez
tywszy lat 72, po długich I ciętkicb cierpieniach zmarł Mąt. Ojciec
S ienkiewi- j ącyc h
ulic·: Abramowsk ie11.o 1 D:iiiadek
ujawniać chód osobowy _t,ada", Umowę
s;ę, powinien
„Satra
zamiennymi,
w częściami
cza kierowca ..Stara" LOA 346-K
przyczyny złych warunków życia tej sprawie z nclzieckim produ..' Corp" przewiduje, te w 1984 roku
Stanisław Sz. uderzył w tył a.uto·
P.
S.
dzieci w bogatych krajach i stwo- centem
z ZSRR i
będzie
amerykańska importować
podpisała
busu . Straty pohad 5 tys. zl.
• God z. 17.40. Nietrzeźwy Ma- rzyć platformę, na której można firma „Satra
Corp", zachecona sprzedawać amerykańskim nabywPł.lt PROF DR RAB. MED.
rian W. lat 57 wysiad aj ąc z tram- b yłoby wspólnie znaleźć drogi roz- sukcesaml
na rynkach <>Dm 45 tys. „ł.ad".
„Łady''
waju !!nil 5111 na ulicy L lmaJi.<>W· wiąz~ia tych problemów.
Wielkiej
i
Niemiec zaehodnlch
FIAŁKOWSKI
sklego przy Puła skiego orzewrócll
Radziecki samochód b~dzle naleUNICEF powinien znaleźć się w Brvta.nii,
sle I doznal t;>J:ólnych ootluczeń.
rynku ameryk11ńskim do
i1t
prawłe łeć na
m
kontem
org11.nizacj!
„Sałra„
szi1i'ega
Fl-rma
plerwszym
Ra nn.eJ(D Um1eSżć~ono 'W szmtal U.'
Wyprowadzenie awlok odbędzie się dnia 22 marca br. 0 gucts. tł
o 2 mln dol. buduje w Sava.nnah w pojazdów osr.czednych. W katalo• Godz . 20.0S. Tadeusz K . lat S~ dzynarodowycb, które walczą
1: • kaplicy Cmentarza Wojskowego na Dolach. o czym zawiadamia
n.a ulicy Wlelkooolskle l 49 ws z edł pokój. To za:danie wiąże się ici- stanie Georgia zakłady. w których r;u „Sałry" poda.no. te .,ł.ada." w
nagle na 1ezdnle t wpadł ood .ma- śle
RODZINA
upowszechn'ianiem treści "adsyłany z ZSRR samochóa bę amerykańskiej wersji pn;ejddża
z
Prosimy o nieskładanie kondolenc)l.
lucha". Pieszy oonlósl ~mlerć na uchwalonej z polskieJ inicjatywy dzłr przvstnsowywany do rynku 26 mil na 1 galonik benzvnv, oo
mleJ!'Cu. Swl• dkow;e oroszenJ sa do deklarac j i
w ttrzeticzeniu wynosi 9,3 titTa na
ONZ „o wychowaniu ameryk~ń•kleito.
W'RD MO w t.odzl.
Sprzedai „Łady" będzie prowa- too km.
pokoju".
społe~zeństw w du chu
Ich I
Z głębokim smutkiem zawiadamiamy , te w dniu :!O marca t9llO r.
&marł. po długich l cię:tkicb cierpieniach. nas:a Nauczyciel ; Pny.Jaclel, Człowiek wielkiego serca I dobroci
1
bo I
k •
E
gze u.ywa zo w l\Za a pre.
u,
zydenta Łorl zi, inwestorów, zjednoczenia i przedsiębiorstwa budokoncentracji
wlane do większej
wykonani.l
całkowitego
robót i
tych zadań inwesłyoyjnych, które
mają szczególne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowa.n ia gospok
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• Uroczyste otwarcie turnieju • Dziś półfinały
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I 1kladamy wyrazy serdecznego współczucia naJhlitszeJ Rodzinie.
CAŁY ZESPOI. PRACOWNIKOW KATEDRY t ZAltł.ADU
AKADEMIJ
WOJSKOWEJ
LEKARSKIEJ
RADIOLOGU
MEDYCZNEJ'

Doskonale apiaali •lę na 1:zczecii1Na pływalnda<:h w Warszawie ora:o
Szczeclnie I Plocttu rozegrano tego- skieJ pływalpl młodzi sawodnicy
roczne pływackie mistrzostwa Pol· !>tartu (większośl! z nich. t-0 uczłio J;m••••••••••••::;;:;:•ul!Zt!ll!\l:-·~.w ~~ ~mr1'S'"'°-sr
•uor:.Owców ski. A oto plon meclalowy łódzkich wie SP :;5 tm. Lokajskiego). 8.Ztafe·
wszysUr.~ch
do
i.;zura J· na rtugu Pałacu S por- apelu
7. ctęhoklm bó~m 11awładamlatny, łe dnia 19 mare• 1980 roku od·
ta dziewcząt ł x 100 m zmiennym
pływaków:
Lowego odoyla sie druga se- świata.
szedł od nu na sawsze oajdrotszy I naJlepny Mąt, Brat. Szwagier
W kategor!! ,aeniorów D. atroda w składzie: I. Sskudlarek. E, Sko·
I Wujek
Następnie odbyło się !ł paJedyn•
te•
ria walk eliminac yjnych
szóstei:o Już z kow ellnli.nacyjnych. Zaszczyt in.au· („Trójka") zdobył mistrzostwo Pol• rupa, .J. Mruk. M. Koch. ustanowi·
goroczoego
Wrnlejowych wa.1k ski na 200 m dow. Sztafeta „Trójki" la rekord Polskl z czasem ł.58.13
serii
turnleJu guracJl
ml~dzynarodowei:o
kolei
S. ł P.
re- wywalczyła brązowy medal na dy· Złoty medal zdobyła J. Mrutr. na
Łódkę" w Pałacu Sportowym przypadl
„Złotą
o
pięściarskiego
przez prezentant-Owi poznańskiej Olimpii, stain.ste ł x . 200 m dow. (Broda. Ko· 200 m mot. I wicemistrzostwo Pol•
w imprezie. ori:anizowaneJ
Meksykaninowi koszewsk.I, Kawecki 1 Reszka>. Rów· ald D<t !OO m mot Srebr.ne med.ale
J
Pod Jankowlak01v.-i
ŁRZZ, ŁOZB, . redakcje „PS".
LAT 15.
patronatem CR'ŻZ . uczestniczy 19 za- Sosa. Zwyciężył jednogłośnie repre· nleż dwa brązowe medale wywal- przypadły I. Szkudlarek n. 100
wodników ~ 8 krajów. w tym zentant Meksyku. Po drugim Poje- czy! J. KokoszeWSki (na 200 m l 200 m grzb„ 200 m r.mien. I 100 m
klasycznym. • brazowy - M. Koch
P~b odbędzie s1, driU 2Z marca . br. o sodz. 15 oa cmentarzu
40-osobowa 11trupa pięściarzy poi· dynku w wadze papierowel. w ktO- zmiennym 1 l(rzbietowym) ,
na- 200 m gn.b. Wśród chłonców
Zan&ew, o c:aym zawiadamia pogrążona w głębokiej hloble
do rej Ciota pokonał szamt>a 4:1, n.a
»ię
przygotowujacych
sklch,
Wśród Juniorów •tarssyeh. ·naJwar· Ul miejsce zajął D, AndrseJczak na
ring we6Zli H. Srednicki i re11re• tosciowszy
Igrzysk olimpijskich.
rezultat uzyskał J. Ka· :zoo m dow.
2:0NA i POZOSTAŁA RODZINA
Wczora jsza seria walk ellmlnacyj· sentant Meksyku · G. Roman. Kibice wecki.
Cztery medał• wYWB'lczyll w SZc'&e•
na :łOO m
ustanawiając
bok1u. :smiennym rekord Pol•kl (do lat 18}. ci.nie reprezentanci „Tró}kl". ·rrzy
dobre11:0
się
nych poprzedzUa ceremon·i.a uroczy. spod71lewall
ołeskkda.nJe kondolencji.
o
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stego otwarcia imprezy. Po efek· . a przede ws:ay1tklm znakomlteit'! wy• Zawodnik ten trtumtOIWal także na - I. Tr:&eśnlewska, która ZWYcleżY·
muzyczne1 paradzie o rKle- 1 stępu naszego mistrza świata. Za'PO• łOO m =lennym 1 był drui?;1 na la na 200 I 100 m klas. oraz była
towneJ
w.
_.„1m1ma~-'TW!~„
na efek- 100 m motylkowym, wyprzedzając d rui;ta na 400 m zmien.
sti y dęte i 11,arnii:oi1u lód~kie110 pod władało sie początkowo
Brarowy1
baiiutą st. chor. St. Zyly l meldunku towne zwycięstwo Sredni~klego. ~o na tym dystansie swego klul.x>wego medal zdobyła D. Budka na 100 m
W dniu tl marca 1980 roku zmarła. po długich I clętklcb clerplest:dz.a:go gł ównego T. Labaziewicz~„ liczeniu Ro1;1lan:i- w dru21m. starciu, kolegę , n. Reszke. Obok rekord-0- grzb.
Plach, prze:l:ywazy lat 78, nasza najukochańsza Matka i Eal>cla
Komitetu Or Ram- wydawało .się .. ze Srednlckl .• dopad• we110 wyniku na 200 m zmiennym
przewo r1n .czacy
ml<>ds:i:ych
juniorów
MP
Na
Kaczma - ole" przec1wmka w ostatnie.I run· J. Kawecki zdobyl mistrzostwo Pol· w Płocku. mło~i pływacy
W.
z&c;,ijne,:o turnieju
MKS
z.awoJn!.ków wszyst- dzie I zakończy walkę. Tymczasem Ski na IOIJ m grzbietowym, a brą- „Trójka"
powitał
rek
medali
10
WyWalczyl1
S. ł P.
trY• cbantycznle boksujący ~eprezentant zowy medal sztafeta
na
7.pbran.a
ek ip.
kich
.Tró.1k i" na Złote - T. Grzei:orzewicz (na 100
publiczność uczciła chwilą Polski otrzymał UPOmmenle l za• 4 x 100 m zmiennym (Kawecki, Le· I 200 m kia•.) I A. Olczak
bunach
(na
ciszy pamięć bokser ów ekipy USA kończył Jut udział w łódzkim tur· wandowskl.
MacleJczvkl. 200 m mol.. był teł drugi na 200 m
Reszka.
którzy zi:;tnęu w kata,tr<>fie lotni- ole.i n.
..Trójka" zdobyła MP na dyst:m<Sie grzb). Po.nadto srebrne przypadły
Poenelt odbt:dzle 11, dnia Il marca br. o godz, 1ue 1 kościoła
K. GorzkowSkielllu (na 100 m 1trzb.)
dowolnym,
m
100
x
4
~
t'02e1tranych
Z lnnycb walk
czej oraz zmarłł'.go niedawno 1edne·
I M. Izydorczykowi (na 100 m mot.)
go z najba rdziej zaangażowan)~~~ ra 1. wypada odnotować zwyc:lestwo
w Aleksandrowae.
brazowe - K. Gorzkowskiemu
a
mloctsze1(o KosedowikiellO nad Ti'lnem
działaczy łód7.kie Ro boksu . aktyw
Izydorczykowi
M.
(%W m grzb.).
go członka Komitetu Or 11.an izac:l'.jne- Martlka ine-nem (w n starciu przez
RO DŻINA
(2110 m mot.) oraz A. Kuocemu (na
odobnle 1ak jeito stari;&eito
go turnieju - Jana Bonlaklew1cza. · ·)
„L~~· ~
100 m dow. I 200 m zmien.).
C.: eremon:e otwarcia Imprezy zakoń- ~~~ta ~ Leszka nad Misiewiczem
Dw.a wlcemtstrzowskle .tytuły wy·
czylo odczytani e przez P . Skrzecza oraz K. szczerby n;i.d t-'r\e<liflchem
W GdyP! odbył ~ kolejny s.u~
lat
17
wieku
w
smarla,
roku
1980
marca
11
Dnia
reprezentantka
Plod!tu
w
walczyła
oo!edynek
w
CNRD). Polak zakohczyl
n4e.1 kla6Ytlkacy}ny seniorów
r.a• Startu - Małgorzata f>lotrowlcz (na
(doM WY'raźnłe rezerwujac sllv M badtninton.le. Do niespodzfanelt Pola
lOlJ I 200 m dow.). zdobywa1ąc takle
P.
S.
półfinał) tylko wygra- Uczyć ruilety para~e mistrza
IJ d:llisie1szy
ąz
S"id - B. Rducha ('fychyl z :r. La- lll mlej~ce nt '110 m dow.
na 3:2.
MADAME
(W{Ób.)
bl&lto • Bukowna. TrJ>em mie:lsee w
w Pozn:a.nlu odby ły się V Mistrz.o· Wyndkl ko-lejnych apot.kań:
Ste· s!.nglu mętczyzn z;ijał łodzianin w.
stwa P,o!Skl reo r ~z ent.acli unlwersytej
w
teckiich w ten•lste oitolowym. W Im· fańskl (Wid:zew) przegrał z Rumu· Swiatczak. Koleina !mnreza
z domu KOMARNICKA
lo~dzkieJ·
10 nem Voinucu, Chacutrlan (ZSRR) dyscyplinie gpart6w będą mistrz<„
prezie. w k tórel uczestniczyło
a
w
Chrzanowie
w
P<>1Sk1
stwa
wieloletni lektor Języka francuskiego, rosyJskJeg0 ' 1 serbsk:ego.
zespałów nieźle spisała sie drużyna
Zle1'!ń• dniach 211-30 bm.
(Meksyk).
lbeleza
·
zwycletyl
Uniwersytetu Łódzkiego zdobvwa.tae
w
Po zaskakujących J>()ra:ł.kach
najlepszych badmlntonl·
Naszych
Uroczystości :tałobne odbędą się dnia 22 marca br. o godz. t0.30
Te."l.15iś cl stołowi ski uległ Neoqu (Rumunia). Sandor
br;izowy meda l.
z
dniach Blel&ku ze S<t.ała t w Krak<>Wle
w kaplicy I Państwowego Domu Opieki przy ul. Butora 32 sk'łd
Ut. nad którymi opieke szkolenio- (CSRS) zwycit:żYł Gonzalesa (Me· stów uJrzymy w Łodzi w
St&rtu
sl.atikarkl łódtldetto
ł-5 kwietnia. kiedy to w bali ŁKS Wisłą.
zwłok! llOStanĄ przewiea!one do mo~iły na cmentarz Zarzew o sową sorawuje m~ Waldemar Polu·
ksyk) . a Fin W!Ut nie 1mostal dru• odbędzie ale „TurnleJ Asów".
dzlnle U.
W spadły na III m!ejsce w ta•b ell ek·
biński przeli\rall w finale z us w
FS I' straklasy, Drutyne bałucka wyprze·
imprezie, ?,rga.n!lzowaneJ p:n:ez
RODZINA
Krakowie 4:6 I UMC w Lublinie 3:6. glemu Meksykaninowi - Aqulrre.
wtcemistrwwobrończynde
•. Włókniarz . t.KS 1 nasza redakc.1fl. dzily
W rywalizacji o miejsce · w f~na
Czamych
siatkarki
tytułu
sldego
badlllllln•
najlepszych
B
udział
we:!:młe
Wnęk pokonal Rumuna St1mate•
le łodzlan4e zwyc!eżyll uniwersyteczaiwodniezki Słupsk,
ton1stów i 4 czołowe
kie drużyny z Wrocławia 6:0 . KUL scu. Swiderski wygrał
t,1vadlsem
Dnia 1ł mare.a lllO roku arlnlll łmlerelą traglc&na w katastro•
D:tH I Jutro todslankl zmierzli! się
z Lubll.ria 6:3 UMK z Torun1a · 6:1. (Grecja) . Schult:i: '(NRD) pokonal naszego kraju.
tle lotniczej, nas& ukochany Syn, Mat. O.! riec. Brat I Wujek
we wlasneJ 11&1! z katowickim Ko·
Barw Uł, branill · Jacek Chmurski.
,, lejarzem t najlepsza drutyną uble·
Wojciech Usa- SchurubaN (Rumunia), Poch•atka
Szyebow•ki
Paweł
P.
S.
glorołltnego sezonu J-llgowe11:0
klewlcz i mu Paweł Ro11ow1kl.
Gorzkla
wygrał s Mlelew~yk lem ,
Sosnowiec. Spotkanie
Płomieniem
!Uasa
(ZSRR) % Franldem (QSR!!I)
• Kolejarzem rbzpocmle
piątkowe
CLIMPIJS!t.I TOTEK.
•
a K r oplwnla•k.fem (CSRS\ , a IkonoKle o itodz. n przv ul. Tere•Y. a
2:Yt. LAT łZ.
s obro6ezyntam1 mi·
mecz
sobotni
odbyło
NRD
Telewli:jl
lltUd1u
W
Przy okuj! Informujemy , te se:'-.- mor (Grecja) z Mlkandosem (Me·
Płomieniem
tytułu 11:\fl looorw1nle międzynarOdowel olim· strzow•klego
Pl)Sneb odb,ible się dnia n marca br. o (odz, 15 n" cmenta1Ja ten1sa stołoW<! go zu AZS przy ksyk) .
Sympatycy siatkówki
pl}sklej gry aportowej, na które o godz. 15.
I
UL przyjmu je zapisy d ziewcząt
nu w W&rcle. o e&ym zaw1adamlaJ" pogrąten1 w głębekfm blut
DzllleJae pólnnały ro1poewna .te wpły.rit:ło t.863.400 zł. • czeito na WY· maja nadZllde. te drotyna- startu
chłopców (rocznik 1968 I m!odsze) .
MATKA. 2:0NA, DZIECI, SIOSTRY s RODZINAMI '
drutyłląslt!ml
•
ZB!IJra
slruteesniej
si.
700
ł.931.
kwota
Pl'%YPada
gnme
ft.
p0JedFDJll
110botnle
a
1T
11todll.
Zgłon,enla we wtorki. środy czwart-1 0
nami, rel111.btutując •i• za ruepowoW y l - o llczb:r:
·
kl 1 płatk i w pawilonie AZS 11rzy
PfOSlmy o nlukładanle kondolencJL
nałO•• o 11ods. 17.30).
ul. Lumumby !I qd godz. 16.
Bielsku l Krakowie .
d:&en!a
(wr6b.)
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(Skrót przemow1en1a Edwarda Gierka na spotkaniu ze

asze dzisiejsze spotkanie odbywa się w stolicy Polski Warszawie,· która dla wszystkich Polek i Polaków, zwła• . szcza dla mojego pokolenia, jest miastem
bohaterem, .
miastem symbolem. Warszawa - zrównana przez okupanta
z
ziemią, zamienio.na w cmenta_rzysko, odrodziła się naszym wspólnym, serdeczqym wysiłkiem, Jest dziś świadectwem potężnych sil
twórczych polskiego narodu. Jej rozwój dowodzi, że zbiorowa wola działania może pokonać wszelkie trudności i przeszkody.
\Varszawa stanowi centrum życia politycznego i państwowego
kraju. 'l'u skupia się znaczna częśe naszych najlepszych kadr, tu
mieszczą się najważniejsze instytucje powołane do kształtowania
i realizacji polityki państwa. Atmosfera polityczna
Warszawy,
zaangażowanie i wysoki rytm pracy mają wielki wpływ na bieg
spraw w całym naszym kraju. Stale rośnie rola Warszawy w
dziedzinie nauki i kultury.
Sprawy stolicy zawsze znajdują się w centrum uwagi naszej
partii i władz naczelnych naszego kraju. Również i w przyszło
ści polityka nasza sprzyjać będzie rozwojowi Warszawy. Naszym
wspólnym celem powinno być dalsze unowocześnianie stołeczne
go przemysłu, pełne wykorzystanie wysoko
kwalifikowanych
kadr w nim zatrudnionych, a także szczególnie dogodnych możli
wości łączenia osiągnięć nauki i techniki z produkcją.. Popierać
będziemy wszechstronny rozwój warszawskich ośrodków
myśli
naukowej i twórczości kulturalnej. Wiele jeszcze musimy zrobić dla polepszenia sytuacji mieszkaniowej, dla unowocześnienia
gospodarki miejskiej.
•
Droga rozwiązywania tych problemów wytycza.na przez warszawską organizację partyjną i realizowana przez władze stolicy
jest słuszna.. Komitet Centralny naszej partii i rząd będzie te
wYsiłki wspie'rać tak, aby stolica Polski z roku na rok piękniała
a.by h1dziom w niej żyło się coraz lepiej.
ampjl.nia wyborcza. do Sejmu i rad narodowych zbliża się
ku końcowi. W Warszawie i stołecznym
województwie,
podobnie jak i w całym kraju, była ona. żywa i bogata.,
wykazała pełne pąparcie społeczne dla. programu VIII Zjazdu
PZfR, dla platformy FJN. Za to poparcie, za wnióski i propozycje, za uwagi krytyczne chciałbym z tego miejsca wszystkim mieS'lkańcom Warszawy, wszystkim obywatelom naszego kraju, gorąco i ,s erdecznie podziękować.
W dyskusji przedwyborczej na .czoło wysunęły się zadania społeczno-gospodarcze, a przede wszystkim sprawa efektywności gospodarowania orąz umacniania sprawiedliwości społecznej. _Program przyjęty przez Zjazd znajduje rozwinięcie i konkretyzację
w każdym resorcie, w każdym województwie i mieście, w każdej
wsi i zakładzie pracy.
Efektywność gospodarowania ma służyć ludziom l przez ludzi,
musi być wprowadzana w życie. Efektywności nie osiąga się na
kazami i zarządzeniami, chociaż odpowiadające realiom życia zarządzenia powinny jej sprzyjać. Efektywność trzeba
wpajać I
krzewić, trzeba tworzyć mecha.nnmy, które do niej skłaniają, a
tam gd:tic niezbędne, również ją wymuszają. Podstawową sprawą
jest - jak zawsze - dobra organizacja pracy, właściwy dobór
kadr kit)rowniczych, rarjonalny podział kompetencji i odpowiedzialności, sprawiedliwa ocena wyników.
Potrzebny jest porządek i dyscyplina przy każdym warsztacie
pracy: przy maseynie i przy biurku. Potrzebna ·jest odp1n1dedzfalność każdego, na kaidym · szczeblu za to, co postanawia, za. to
co robi i jakie są tego skutki. Obecnie kończy się cza.s d~skusji,
nastaje czas pracy energicznej i wytrwałej. Pora. położyć nacisk
na inicjatywę i dyscyplinę w realizacji zadań, na skuteczność
działania. Potrzebna jest konsekwencja i niezłomna wiara w słu
szność podejmowanych poczynań, w cel jaki nam przyświeca.
Jest nim dobro kraju i jego obywateli, nasza zbiorowa I indywidualna pomyślność, którą budujemy w codziennym trudzie każdy
na swoim odcinku i wszyscy pospołu.
Rezultaty pierwszych dwóch miesięcy obecnego roku w stołecz
nym województwie były ba ogół pomyślne. Planowe zadania produkcyjne
w
przemyśle
i w budownictwie zostały wykonane
dobrze.
Musimy jednakże pamiętać , że
sporo zakła
dów nie wykonało swoich zadań, chociaż zostały one określo
ne stosunkowo umiarkowanie, z uwzględnieniem
istniejących
jeszcze trudności w zaopatrzeniu materiałowym. Poprawiły_ s!ę
dostawy energii i praca transportu, a mimo to wiele branz nie
radzi sobie z kooperacją i rytmiką produkc,ji. Mamy nadal do
czynienia z niezadowaląjącym zaawansowaniem produkcji ryn-
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kowej przy jednoczesnym, ponadplanowym

wzroście

z

Jedność narodu polskiego wykuta w walce. o wyzwolenie narodowe i społeczne, rozwinięta i umocniona w procesie socjalistycznego budownictwa to gl6wna gwarancja dalszego pomyślnego rozwoju Polski. Jej wyrazem Jest wsp6łpraca PZPR
z ZSL i SD. Jej wyrazem Jest więź PZPR z klasą robotniczą,
•
· ł anie
• z be zparz chlo~am •1 i i n t e l"1i.:e~cJą,
par t nerski e ws półd z1a
tyjnyDU! z wszystk~m1 patrioty~znyml siłami naszego narodu.
Jednośc1 narodu słuzy nasza polityka społeczno-gospodarcza, kul-

prawdę ważne.
Każdy, komu dobro PQlskl leży na sercu, powinien
że w obliczu złożonej -sytuacji międzynarodowej, w czas

warunków i trudnych
jest odpowiedzialnośe,

Wierzę głęboko, że 23 marca znajdzie nowe dobitne potwierdzenie, powszechne poparcie· dla programu I kandydatów Frontu
Jedności Narodu, dla polityki, zorientowanej na dobro człowie
ka, na dobro naszej ojczyzny - Polskiej Rzeczypospolitej La·
doweJ.

KAM.PANI! WYB.OR-CZA
D OB I E'G t A -K OŃ CA
(Dokończenie ze $tr~ 1)
lat, aczkolwiek dobrze wiedzą i.
sami wskazują, jak wiele
jest
wciąż do z.robienia w zakładzie
praey, kolektywie pracowniC'tym,
w środowisku, w mieście i k·raju.
Osiągnięcie wszystkich celów, jakie nakreśla prog.ram parbll
stwierdził mówca będzie możllwe i realne wyłączllie w wyniku
lepiej zorganizowanej i wydajnieiszej pracy. żarliwością w pracy
realizujemy naszą robotniczą powlnność wobec ojcz;y;zny.
Rolnik Indywidualny z TaJrczyna, Józef Przyłull'ki przypomniał,
że wprawdzie woj· . warszawskie
zajmuje tylk-o Jed.en procent krajowych użytków rolnych. ale daje
dwa procent żywnofoi Są jednak
moiliwQści podwojenia prod'\lkci'i,
pod warunk·łem nowoczesnej obsłu
gi rolnictwa. lepszego wykorzystanla ziemi. tworzenia wysokotowarowych gospodarstw specjallstyc~
nych - warzywniczych', sado:wmczvch, hodowla·nych, mleczarskich,
rybnych. Uczynimy wszystko
powiedział - aby nasze pola by•ły świadeclwem miłości do . ziemi
rod2liTińPt i OV rósł ' n'.SŚZ Udział W
realizacj1 " kralowe~ · prol!ramu
ro7.woiu gospodarki żywnościowej.
Działarz stołecznej orga'l'lizacji SD
Janusz Rosada podkreślił, że w
realizacji programu VlU
Zjazd\!
PZPR jest· miejsce dla wszystkich
mlłującyrh swó.i kraj ludzi. Człon
kowle SD, działający
na terenie
woj. stołecznego, aktywinll;!, włacza
ją się w urzeczywistnianie
-każ
dej twórczej i·nłdatywy !nstancj1
warszawskiej PZPR.
Zespalł!m:'I'
prz:'I' tym - powiedział - różne
środowiska do czynów ~połecznych.
ro:zwii~my usługi I war•ztaty rzem1eślm~ze. Program
FJN - je'łt
przeclez ~aszym progrPmem.
Zableraiąc gło~. jako nrzedstawiciel
Wlelu warszawskich orl!anów samorzadowych. przewod'!liczą<'y rady osiedla w . Mal'yslnie

I

pre- lnżynier6w i techników to głów wanie z nimi wszystkich decyzji wnice pnetw6rstwa 1poźywczego,
Uchwały Vm Zjazdu partii w referacie prog.ramowym
ważnych dla załóg.
informowanie handlu, usług, członkinie i działa
stały sit; bodżc"ru „o „ai.szego zes NOT, minister przemysłu ma- ne zadanie federacji NOT.

~

a.ngażowa.nia

Za\~uuuwegu zaiudzi pracy '" na~ szym kraju. Zadaniem
pouad
~ półmilionowej rzeszy członKow
~ Stowarzyszeń Naukuwo-Techni~ cznych w realizacji programu
~ Vili Zjazdu PZi'R paswięcona
~ była narada czołowego a.ktywu
~ NaczcHiej Organizacji 'FechnlC't~ uej, która odbyła się 20 bm. w
~ Kabwicach.
~
W Warszawie ' nad formami
~ efektywnego wcielania w iycir
~ uch wał ZJaz.dowyc.J obradowało
~ 2J bm. Plenum Związku Za~ wodowcgo Pracowmków Ksiąil· ki, Prasy, Radia i Telewizji, a
także l'ienum Krajowego
Wy~ działu Spółdzielczyń.
Srodowiska inteligencji techniczkane"j - stwierdzali Ul'zestnlcy
towickiej narady, w której wziął
udział ezłonek Biura Politycznego
KC, I sekretarz KW PZPR w Katowicach - Zdzisław
Grudzień,
wniosły znaczny udział w ogólnonarouową debatę n.ad ukształtowa
niem programu VW Zjazdu partii,
i

~

stanowiącego

platformę

szynowego - Aleksander
Kopeć
- powinna w jeszcze większym
'topniu sprzyjać wzrostowi wydajności pracy, obniżce kosztów i materiałochłonności ptodukcji,
pełniejszemu wykorzystywa<niu
potencjału wytwórczego.
Prezenlując inicjatywy podejm~
wane w górnictwie,
m~tah~,rg11!
transporcie wodnym, rolmctw1e 1
przetwórstwie spożywczym, .Pru;myśle maszynowym,
I włó!t1en:ru
czym itd. - dyskutanci mowd~ o
rosnącej aktywności kadry inzynieryjnó-technicz.nej w zakładach
pracy, w pobudzaniu postępu _tech
nicznege I organizacyjnego, UJaW-

wyborczą

FJN. I ten program uważają
za
własny. Totez z zaangaiowan.iem
i poczuciem odpowiedzialności za
postęp społeczno-gospod~rczy
podejmują przede wszystkim te problemy,
które wymagają\ pilnych
działań. Wdrożono już szereg
nowatorskich Rrocesów · technologicz:aych i rozwiązań organizacyjnych.
Aktyw NOT opracował m. in. SI?Ołecme opi•nie dotyczące przyspieszenia rozwoju budownictwa mieszkaniowego, racjonalnego zagospodarowania i wy koi zystania zasobów wodnych Wisły i jej oonecza zmniejszanie transportochłon
noś~i gospodarki i rozwoju transportu, zwiększenie eksportu my~li
i usług
technk:mych,
rozWOJ.U
gospodarki żywieniowej. W „p~
gnozie inżynierskiej" przedst~w~o
no wizję Polski lat osiemdziE1S11ą
tych.
Wiedza i twórczość kadry bltynłeryjno-technicznej podkreślił

nianiu rezerw i ofenyswnym pokonywaJ11iu trudności. Dyspo.nu3emy - mówiono potężnym potencjałem intele1<tua.Lnym. W latac~
70 mury wyższych uczelni opuści
ło 630 tys. absolwentów. W kraju zbudowaliśmy nowoczesną bazę w:-twórczą, tworząc szereg nowych i modernizując tradycyjne
gałęzie przemysłu. Sta.no"."".i t? podstawę do dalszego rOZWlJallta potencj ału naszej gosipoda.rki, dosko·
nalenia metod pracy, efektywnego
wykorzystywania posiadanych zasobów z myślą o coraz lepszy~
zaspokajaniu potrzeb
społeczel\
stwa.
Zwracano przy tym uwagę, że
racjonalna, na wy~kim poziomie
gospodarka wymaga od ludzi postaw otwartych na llil.nowacje, a
także wysokiej dyscY{lliny społe
cznej l obywatelskiej. Kształo.w:i
nie takich właśnie postaw wsrCJd

o sytuacji przedsiębiorstw, o kosz- czki poszcze_gólnych ogniw spół
tach ich działa.In~i.
dzielczości
wezmą
aktywny
udział :w
realizacji uchwał vm
Bardziej
efektywnie
powinna Zjazdu PZPR. Podkreślono t.o ZO
być wykonywa.na jedna z podsta- bm. ·,w Warszawie na
plenal'nych
wowych funkcji związku, jaką obradach
Krajowego
Wydziału
jest ochrona interesów pracowµi- Spółdzielczyń.
.ków. W czasie ob:'ad, w których 'uczestniczyli: zastępca kierQ'Wnika
S~wnie do postanowień
VIII
Wydziału Prasy,
Radia i TV KC Zjazdu - za najwamiejsze zadaPZPR - Michał Atłas i sekretarz nię spółdzielczynie uznały, skuteCRZZ
Stanisław
Lewandowski. czne oddziaływanie na powiększa
podkreślono
też
potrzebę
racjo- nie produkcji żywności, racjonalinalnego i zgodnego z zasadami zację przetwórstwa spożywczego i
sprawiedliwości
społecznej gospo- oszczędne gospodarowanie żyWl!lOś
darowania zaikladowymi fundusza- clą. Rzetelnie spełniając różnorod
mi socjalnym i mieszkaniowym, ne funkcje z_awodowe i społeczne,
kobiety - członkinie organizacji
spółdzielczych pragną w istotny
sposób pr%yczyruć się do pomyśl
nego wykonarua tych zadań we
wszystkich dziedzf.nach gospodarki
żywnościowej, poczynając od prodwkcji rolnej, a na gospodarstwach
demowych kończąc. W sterze produkcyjnej - stwierdzały uczestniczki obrad, któr~- prowadziła przewodnicząca KWS Jadwi~a Łok
k11j - kobiety dążyć będą przede
wszyst'kim do maksymaLnego wykorzystania możliwości pow!ększe
- zapewniają NOT~woy - ohoerejestrach zaklado- da w każdYm gospodarstwie promy przyjąć za głóWllly kierunek wyeh rodziili m.ajdujących się w dukcji tych płodów, · które odg~y
programu społ~nej I zawodowej najtrudniejszych warunkach po to, waja najważniejsz- roli: w żywie
pracy środowisk inteligencj,i tech- by ludzie najbardziej potrzebują niu społeczeństwa. Chodzi za-równo
nicznej, z .którym przystąpimy do cy pomocy nie byli pomijani w o wszystkie produkty o dużej zaprzygotowań VIII Kongresu Tech- rozd:zi~le świadczeń socjalnych. Ra- w~i białka, jak też warzywa,
nik6w Pruskich.
.dy zakładowe powinny w więk- a zwłaszcza owoce, których 1poil:yVV W811'szawie obradow-al na po- szym stopniu
llCZestmiczy~
w cie jest wci~ nied<lstateczne.
siedzeniu pleniunym Zarząd Głów- ksżtaltow.aniu zakładowej polityki
ny Zw. Zaw. Prae. Książki, Prasy, płac, w ~!ale nagród i premii.
ływaioki
w
WyptodUikowani1
Radia i Telewizji. Głównym tema- Wszelkie decyzje w tych sprawach rolnictw.ie nie rozwiązuje jednak
tem obrad było podniesienie sku- muszą być ja'Wllle, podlegać stałej c.ałkowJcie problemu - podkreśli.la
teczności
pracy związkowej
w kontroli społecznej. Za-sprawę wiel- w referacie wprowadzajl\(:ym do
myśl uchwał vm Zj!!lzdu PZPR.
kiej wagi uczestnicy obrad - pro- dyskusji dyrektor Komitetu Goza sprawę podsta.wową. decydu- wadzonych przez przewodniczącego spodarstwa Domowego Anna Kę
jącą o wynikach działalności i au- ZG Związku Jana Głowczyka u- dzierska. Trzeba
bowiem rów.notorytecie związku uznaino autenty- znali zwiększenie udziału rad za- cześnie usprawnić i skrócić drogę
C2lllY
współudział
przedstawiciel- kładowych ·w umacniainlu · pra·wo- towaru od producenta do konsustwa pracowników w zarządza.niu rządn~i w zaWadach, a także menta, tak aby dotairł na miejsce
przedsiębiorstwami i instytucjami. .ro.asilenie dziafa.lności
wychowaw- pełonowaortościowy. Troskliwe 1 g<>Oznacui to zwiększenie wsp6łodpo-1 czej kształtującej wysokie poczucie spodarskle podej.§cle do tych spraw
wiedzialności rad
zakładowych o- odpowiedzialności,
etykt I d711Cy- ze •trony kobiet 1~ się m<W..e barbjętych pracą związku, a zarazem pliny zawodo'\\feJ.
_
d7.0 pomocne w przezwycięhniu
partnerskie traktowanie rad przez
Biisko I mln nessa 1P6łc1słel• występujących w tym za«cresie
luerownietwo zakła~ów, lronsulw- czyń - producentki rolne, praco- lllieprawidłowołcl.
Uczestnicy narady
wystosowali
list do I sekreta.rza KC PZPR Edwarda Gierka, podkreślając peł
ne poparcie polskiej
inteligencji
technicznej dla
określonych
w
ucłlwale zjazdowej kierunków społeczno-gospodarczego rozwoju kraju w latach osiemdziesiątych.
Głęboko w naszą świadomość zapadło Wasze stwiecdz~nie czytamy w liście - wypowiedziane
z trybuny VIII Zjazdu partii, że
„w la-tach, które nadchodzą, _aktywizacja rod:1:imych źródeł postępu
staje się najważniejszą naszą r;;zerwą, główną narodową, szansą. ,
Cel zawarty w tym stw1erdzeruu

rozumie6,
trudnych

zadań, niezbędna Jest Jedność, niezbędna
niezbędna Jest rzetelna, wytrwała praca.

~

~ ~potecznego

stolicy)

turalna I naukowa. Um~nia ł• ,jednoł6 ł po1łębla polUylta "'7znaniowa naszeao państwa.
Z sytuacji naszego narodu, 1 przeJH, Jakie mamy 1a sob..,
• zadań, w obliczu kt6rych stoimy, wypływa nakaz Jedności
w podstawowych sprawach,, .dołycz;\c1ch uatroju apołeczno-poll•
tycznego, kierunk6w rozwoju kraju I zaloteń polityki międzyna•
rodowej. W ramach takiej jedności Jest miejsce na dyskus~. na .'
poszukiwania i ua tw6rczy dialog, służący polepszeniu naszeJ ·
pracy i nasżego życia. Ale nie ma miejsca na podziały i konflikty, na jałowe i jątrzące spory, prowadzące donikąd, odcią
gające społeczną uwagę od tego, co dla nas, Polaków, jest na·

przychodów

pieniężnych.

Zjawiska te występują zresztl\ w wleln innych region.ach ' naszego kraju i świadcz!}, ile trzeba jeszcze zrobić, aby zadania wytyczone przez vm Zjazd przekształcić w praktykę dnia codziennego, Na tym też skupiać powinny swoją uwagę wszystkie organizacje partyjne, wszystkie zespoły pracownicze, administracja pań
stwowa i gospodarcza. Idzie bowiem o spra\\ry mające kluczowe
znaczenie społeczne.
Pomyślna realizacja tegorocznych zadań łączy się bezpośrednio
z rolnictwem. Wyższe plony - to mniejszy import, lepsze zaopatrzenie rynku, a jednocześni.!! większe dochody rolników. Konie·
czne jest wykorzystanie wszelkich warunków do sprawnego przeprowadzenia wiosennych prac polowych.
Żywność we współczesnym świecie to dobro o charakterze strategicznym. Uważam i dawałem temu niejednokrotnie wyraz, że
stać nas na to, by Polska mogła wyżywić się sama. Nie jest ło
co prawda łatwe, wymaga znacznych nakładów i WYSiłku ze strony całej gospodarki. Ale taki jest nasz najwyższy narodow7 interes.
Punktem wyjścia wszelkich naszych peczynań, każdej decy.zji.
mu.si stać się w jeszcze większym niż dołychczas stopniu, kryterium sprawiedliwości społecznej.
Sprawiedliwość, to suma decyzji i postępowania poszczególnych ludzi i poszczególnych instytucji. Realizuje się ona i spraw„
dza w konkretnych rozstrzygnięciach spraw drobnych i wielkich,
w rzetelności każdego funkcjonariusza publicznego, w podziale
J!Oboty i premii, mieszkań, zapomóg, wczasów, każdego świadcze
nia i każdej -publicznej złotówki. Rzecz w tym, aby sprawiedliwie oceniać wkład pracy, by pomagać najbardziej potrzebują·
cym ' i godnym pomocy, by mniej mówić ,a więcej troszczyć się
o sytuację materialną rodzin wielodzietnych I samotnych matek,
ludzi starszych i spracowanych.
Ogromnie wiele w tej właśnie sferze można osiągnąć bez inwestycji i nowych środków, poprzez lepsze wykorzystanie Istnieją
cych możliwości, poprzez gospodarność i obywatelskie zaangażowanie. .
Vlli Zjazd naszej partii dokonał wnikliwej oceny aktualnej
sytuacji międzynarodowej i potwierdził niezmienne zasady polityki zagranicznej, którą Polska Ludowa prowadzi od początku
swpjego istnienia. Zasady te są znane. Chciałbym więc tylko
ponownie podkreślić, że jesteśmy gotowi do rozmów ze wszystkimi państwami, do rozważenia każdej konstruktywnej propozycji, sprzyjającej jak najszybszemu zwołaniu konferencji rozbrojeniowej w Warszawie. Nasza stolica - okrutnie doświadczona
przez hitlerowskiego naje~dżcę - ma szczególne prawo i szcze·
g Ól ny obowiązek po d nosić głos protestu wo be c uowego zagrozenia ze strony sił militarystycznych i zimnowojennych. Warszawa
i Polska ma prawo apelować o pok6j i odprężenie. ma też wszelkie dane po temu, by stać się mle,jscem europejskiej konferencji w sprawie odprężenia militarnego i rozbrojenia.
,
a trzy dni pójdziemy wszyscy do urn wyborczych, wybierzemy posłów na Sejm i radnych wojewódzkich rad
narodowyf)h. Obdarzymy ich mandatem zaufania, a. za7
razem _Qk.rfiWonymt niełatwymi .obnwiązkami. ..iW i.eh- wypelnianiu
niezbędne będZle ~równo SpOł~czne poparcie, jak i Systema.t-yCZ•
na społeczna kontrota. Stalą 'zasadą polityki partii jest umacnianie więzi organów przedstawicielskich ze społeczeństwem. lnstytucję ludowładztwa trzeba bowiem ciągle i na nowo wypełniać
treścią, aktywnym działaniem. Dotyczy to wszystko ogniw ludowe.i władzy, dotyczy to naszej partii, sojuszniczych stronnictw
politycznych, organizacji społecznych, związkowych, młodzieżowych, kulturalnych, całego Frontu .Jedności Narodu. Tak, Jak
wszyscy odpowiadamy 11a losy państwa I narodu, tak też wszyscy
musimr czuć się odpowiedzialni za kształt i treść socjalistycznej
demokracji.

społeczeństwem

Wawerskim Zygmunt Gałecki 211pewnil, iż aktyw samorządowy in.o
tegrować będzie energię
mieszkańców miast i WSii
N pracy dla
dobra regionu. Klimat gospodar• •
sklej rozmowy i społecznej aktywności, który cechuje całą kampani•
wyborczą, został dobrze spożytko
wany dla_ wyzwalania nowych inicjatyw, dla umocnienią poczucia
odpowiedzialności każdego obywatela ze wspólne polskie sprawy.
Robotnik , z walcowni - zgniatacza w Hucie „Warszawa" Henryk Niwiński lapidarnie zameldował: Naszą odpowiedzią na uchwały VW Zjazdu PZPR jest wyko•
na.nie w lutym i marcu doda.tko•
wo 4.800 ton wyrobow walcowanych. Dobre tempo pracy utrzy'muj,emy nadal, osiągając stale nadwyżki
w planowanej produkcji.
Długotrwałymi, gorącymi oklaskami witają zebrani l>łowa przedstawidela kolektywu hutniczego: Z
uzna.niem przyjęliśmy, towarzyszu
Gierek, waszą inicjatywę zwola:nia
w Warszawie konferencji pokojowej. Niech cały postępowy świat
wie, że naszym celem jest pokojowa uclciwa współpraca, że - -żąda
my prawa do życia i pracy w pokoju.
·
Przewodniczący Rady Uczelnianej SZSP w AWF Andrzej Parzę
cki mówił o zamierzeniach środo
wiska studencldego i naukowego w
dziele urzeczywistniania programu
PZPR, m. Jn. o współudziale w
zagospodarowaniu W·isły .. Jesteśmy
głęboko przekonani powiedział
że uzyskane owoce pracy narodu będą zawsze dzielone sprawiedliwie, zgodnie ze społecznymi-po
trzebami. My zaś - młódzi pracownicy, studenci, naukowcy, uczniowie - tak będziemy się sposobić do obowiązków obywatelskich,
by rzetelną, zaangażowaną pracą
wzbogacać dorobek ojców i umacniać pozycję Polski w świecie. Jest
znak równości między Polską i
socjalizmem, między dobrą pracą
a przysZłością własną i jutrem kra
ju.
l'tzęsiste oklaski
rozbrun.iewajĄ
ponownie, kiedy Edward Gierek
staje na trybun.ie, Zrywają
się
okrzyki „Naród z partią", „Niech
żyje PZPR'', ,;Niech żyje Edward
Gierek".
Głos zabiera I sekretarz
KC
PZPR (tekst przemówienia podaliśmy wyżej).
,
Manifesta~ji, która była wyrazem
nierozerwalnej więzi społeczeństwa
z partią oraz woli wytrwałej pracy dla rozwijania i umacniania.
zdobyczy ludowej ojczyzny. zakoń
czyło

odśpiewanie

dówki ".

• •

„Międzynaro

•

Tego dnia w godz!narh przedpo-

w

łudniowych Ed wa,rd
Gierek
obecności Alojzego Karkoszki
odwiedził załogi Fab.ryki Kabli
w
Ożarowie oraz Huty .,Warszawa".
serdecz,nie rozmawiał z robotnikami i kadrą techniczną, zapoznał

się

z bieżącymi problemami produkcji.
I sekretarz KC PZPR spot~ał się
także z Egzekutywą KW PZPR.
Tema·t em rozmowy były główne
zadania
rozwQjowe aglomeracji
warszawskiej, wynikające z uchwały Biura Politycznego KC PZPR,
podjętej w 1974 r. Koncepcja programowa staje się już rzeczywistością, Półmetek osiągnęła np. dzielnica mieszkaniowa Ursynow - Natolin, ros·ną pierwsze domy pół
i:ocnego pasma , mieszkaniowego,
gdzie zamieszkać ma pół miliona
osób; ruszyła seryjna produ-kcja
kineskopów kolorowych w Pdas~
n:ie, trwa budowa Ursusa II, wodociąiu północnego, elekta'ociepłow

ni w Kawęczyn.ie.
W toku spotkania Edward Gie-rek szczegółowo interesował
się
koncepcją rozbudowy miast satelitów wokół Warszawy, a
także
zaawams'owamem prac przy budowie Centrum Onkolog,i;i i Biblioteki Narodowej. Przypominając, że
Jarosław Iwaszkiewicz był gorą-.
cym orędownikiem budowy nowej
siedziby Biblioteki
Narodowej,
I sekiretar~ KC PZPR zaproponował, aby nadać jej imię zmarłego
niedawno wybitnego pisarza, który cał• swoje łyele . służył polskiemu iłowa ł rioiskiej myśli.
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.efektywności

Na zdJęciu1 Lech Grobelny mistrz w Fabryce Maszyn Włó
klenniezych „Polmatex-Wolm a"
członek
Woli,
w Zduńskiej
w
PZPR, kandydat na posła
w
Okręgu Wyborczym nr 58
Slerad1111.
O dotychc~wym pnemegu swojej pracy ~wodoweJ oraz działalności spotecznej
L polttycznej ~ech Grobelny mówi niechęt
rui:. ~a. pytarua . odpowiada la,pidarnie, wym1eruaJąc jedynie kolejne etapy awansu zai
wodowego i pełnione funkcje w partii
org!llll.frzacjach społecznych.
Praca i.awodowa? Do „Wolmy" prtyszew 1951 r. Była to moja pierwsza praca w t)'.oiu I jak dotychczfis. jedyna. Zaczyna
nałem Jako ślusarz, pófo1eJ trafjlem
montat, obecnie jestem mi.i:trzem d.s. adapzirob!.lem
Praoo,jąc
pr1aoowników.
taojd
dłem

madmirę.

D.zii.MaJność

sP<)łecz.na?

Pełni-

spo.
fuń.<.cj.i
wie.le
l>~ię
i
łam
łecmych, takich jak grupowy związkowy,
•P.Ołec21ny ln~pekto.r pracy, a także w partu, do któreJ nalezę od 1962 r Działałem w
ZMP, będąc m. in. członkiem miejskich I
wojewódzkich władz tej organizacji. Obecnie wchodzę w skład Plenum KW PZPR w
Sieradzu 1 Egzekiutywy KM PZPR w Zduń
skiej Woli, przewodniczę Miejskiemu Komi-

tetowi K01I1troli Partyjnej, jmem radnym
Zduńskiej WoU.

MRN w

więc uzuw
tych suchych, bezosobowych
charakterze dnformacji, które w sumie niewartó.ki.
wiele mówią o człowieku, jego
Dodajmy więc, łe Leeh Grob~lny dobrze
wywią:i:ywał się ! wywiązuje ze swoich obowiązków, skoro powierzono mu przed laty
mandat delegata na VI Zjazd partii i I Kra.
jową Kon!erencję Partyjną, a obecnie wydo
sunięto jego kandydaturę na posła
Sejmu VIII kadencji. Za swoją pracę dwukrotnie był wyróżniany llstaII\11 iratulacyjnymi od I sekretarza KC. PZPR - Edwarda Gierka. Lech Grobelny posiada również
Złoty Krzyż Zasługi, Medal 30-lecla PRL,
odznakę „Zasłużony dla województwa łódz
kiego'', a jego nazwisko wpisane zostało do
księgi zasłużonych dla Zduńskiej Woli.

I to wszystko. Konleczn• jest

pełnienie

Ja·k wspomniałem, móJ rozmówca 1woje
dotychczasowe o&iągnięcia traktuje zdawkowo, chOć miały one przecież niemały wpływ
na decyzję o wysunięciu jego kandydatury
na posła. Widać jednak wtrdnie, że waż
co
niejsza jest dla niego przyszłość, to,
mógłby zdziała{; w Sejmie, gdyby został wybrany. Zdaje on sobie sprawę z tego. , że
dla wyborców istotniejsze od jego dotychczasowych i niewątpliwie zasługujących na
u:manie osiągnięć, jest to, czy ewentualnie
zdolny będzie spełnić ich oczekiwania. Gdy
mówi o przyszłości, wyraźnie dę ożywia.
do Sejmu.
- Gdybym został wybrany
chciałbym pracować w kómisjl przemylłu
ciężkiego 1 maszynowego. Wiadomo, koszula bliska ciału - zaczyna, jakby spodzie·
stereotypowego pytania
wając się, że bez
o jego wyobrażenie działalności posła wc&eUwaśnlej czy później się nie obejdzie. kontynuuje uprzedzając następne pyżam tanie - że powinno się więcej miej.sca poświęcić sprawem inwestycji modernizacyjnych, gdyż efekty ekonomiczne uzyskane na
tej drodze są szybciej widoczne. niż i; inwestycji nowych, a t.akte osiągane są przy

••

I ••
•

o z n ·a
be z końca

lU

mn1eJszyrn nakładzie środków. W naszym
np przeprowadzen·e niewJelkiej w
sumie modernizacji, polegającej na wybudowaniu typowej hali produkcyjnej i częś
maszynowego.
ciowe j modernizacjj parku
przyniosłoby znaczne korzyści. Moglibyśmy
z naszymi wyrobami, w któryeh się specjalizujemy - a więc z m a ;zynkami niciel•
ni<:owymi i klejarkami - szerzej „wyjść" ·
na rynki zagranic:me, także państw zachodnich. Zresztą zapotr zebowanie na te urzą
dzenia również u nas w kraju Jest duże.
L icencję na produkcję maszynek nicielnicowych zakupiliś my we Francji. Została ona
j uż co prawda 5płaco na , ale d:i:lęki modernizacji zakładu można by ten zakup wy·
korzystać pełniej . Zainstalowanie nowocześ
niejszych maszyn pozwoliłoby też wyeliminować import kooperacyjny. Sam·i moglibyśmy produkować części dotychczas sprowadzane z Francji, których cena je6t z roku
na rok wyższa. Założenia modernizacji naszego zakładu są, brakuje jednak środków.
Podobne potrzeby i kłopoty nil! są obce równiei innym przedsiębiorstwom w Zduń&kieJ
Woli, w całym kraju.
zakładzie

Kolejny problem o charaktene ogólnokrajowym dotyczy budownictwa mieszkaniowego. Wprawdz,ie od 1956 r. połowa zduń
się d<> nowych
skowolan przeprowadziła
mieszkań, jednak na mieszkania czeka tu
nadal ponad 3 tys. posiadaczy książeczek, a
okres wyczekiwania na własne „M" wy·
nosi 10 lat Zbyt powolne tempo prac wy·
kończeniowych , nie na)lepsza jakość oddawanych mieszkań (co dodatkowo odwlekli
terminy odbiorów budynków) mają niema·
ły wpływ na taki stan rzeczy. Szansa poprawy tej sytuacji tkwi m. in w zakłado
wym budownictwie patronackim, ale pod
warunkiem dopracowania się stałych i jasnych zasad współpracy zakładów z przedidzie o
siębiorstwami budowlanvmi, jeśli
przejmowanie przez te pierwsze mieszkań
w stanie surowym i wykańczanie ich przei
załogi. Do tej pory zgoda budowlanych na
patronat raz j~t. a innym razem jej nie
ma.
Do wdnych 4 aktualnych należą równiei

Częste
adaptacji praoowników.
-zmiany miejsc pracy PQwOOują przecież du•
, :t,e straty w skali całe~ naszej gospodarki.
braNadmłerna fluktuacja spowodowana
kiem rąk do pracy, zmusza do poszukiwania nowych, skuteczniejszych rozwiąi:ań, m .
pracowników.
!n. w dziedzinie adaptacji
Zwłaszcza tych, którzy podejmują pierwszą
pracę w tyciu.
pro~l~my

pana
Wnystkle przed1ta.w1one pn:es
Jedno - troska o efektyw·
sdanlem,
ność gospodarowania. Co, pańskim
g6Spodaronależy noblć, by efektywniej
-

pr~blemy łllllZY

materiałami I i&ui-owcaml w dutyrn stopmu
zalety od powszechnego zrozumienia potrzeb
takich działan . od postawy ludi.i na kaŻdym
stanowisku Duże znaczenie m a też ® sowanle nowych technologii. Przykład z włas
nego podwórka: potrzebujemy maszyn, które „odchudziłyby" nasze wyroby, bowiem
tutywamy zbyt du:i:Q stan. Z kolei nam samym powinno talei:eć na wytwarzaniu maaiyn włókienniczyc-h umożliwiających użyt
kownikom stosowanie w produkcji surowców
wypadkach
tańszych, zastępczych. W obu
konieczna j~t pomoc kon,ytruktor ów.
często
- Wiele. do życzenia. powstawfa
or1anizacJa l wykorzystanie c:tasu prac)'„.
nawet
- Rzeczywiście, ale nie pomoże
najlepsza organizacja pracy, gdy brak detali albo narzędzi (nie tylko tych specjalilStyci:nych, co te.i trudno, lecz od biedy można zrozumieć ale nawet 1 tych prostych;
gwintowników, rozwiertaków itp. - · co już
zrozumieć trudniej). Braki detali, to m. in.
skutek niesolidności kooperantów. Kooperaoj.a. to temat-«nOll'ze. Ograniczę się ~...ęc do
stwierdzenia, że należałoby wprowadzić ja·
kleś preferencje dla kooperantów wyko.nujących detale w terminie.

- Niezależnie Jednak od tych kłopotów
111 ludzie, którym pe prostu nie ba.rdzo chce
1ię pracować ... '
- Zgadzam się, ale jest ich naprawdę
należałoby
niewielu. Wydaje mi się, że
wnieść pewne poprawki do sy~temu wy,nanp. stawże
bowiem,
się
Zdarza
gradza.nia.
ki godzinowe ślusarzy o podobnym staż"'
zatrudnionych w odpowiadających
pracy,
sobie komórkach organlzacyj!lvcb dwóch zakładów. są bardzo różne. Niedawno rozmawiałem na ten temat i naszym byłym pra·
cewnikiem, który od niedawna pracuJe w
za.kładac'b chemicznych w Kędzierzynie . W
„Wolmie'' ślusarz z działu głównego energetyka iarabia 21 zł na godzinę a jego kolega w Kędzierzynie prawie dwa razy wię
być
cej. Moim zdaniem, płaca powinna
uzależniona przede wszystkim Od umiejętno
ści, jakości pracy, zaangażowania pracownika. I tylko to powinno się Uczyć.
Nie mówiliim1 Jeszcze •

-

nad Jedna

'I

map,

PoChodzącycll

• kolekcll

Butłell•

Czapskłea'O.

Muzeum Narodowe w Krakowie otrzymało cenn, JMkartografic:óną Emeryka Hutten-Czapskłego któ·
ra została zakupiona przei Polskę od jego spadkobierców.
~blór" t'en, kom.pletowany przez wiele lat, obejmuj•
blisko 100 dawnych map Polski, J;lOChodzących z końca
XV i XVI wieku· oraz z wieków XVll i XVIII. O jego
św iadczy jednak nie tylko ilość. ale i jakość
wartości
oraz unikalność niektórych map.
W kolekcji znajdują się bow~em JD. ln. cenne mapy
Ptolemeusza, wydane w XV wieku, należąca do ri:adkości mapa z 1553 roku G . Lily'ego i M. Tramezinlego. Do
unikatów należy też egzemplarz mapy Księstwa Oświę
cimskiego i Zatorskiego, opi:acowany przez S. Porębskiego
z . 1563 roku oraz mapa G. de Jode z oortretem króla
Stefana Batorego wydana w 1576 roku.
Mapy, które obejmują zarówno terytorium całej Polski w granicach historycznych, jak i poszczególne regiony: Sląsk, Pomorze, Ks. Poznańskie I inne, plany
miast oraz plany batalistyczne. wykonane są różnymi
technikami - od drzeworytów, miedziorytów, stalorytów
po odbitki litograficzne. Często posiadają też niezwykle
pi ękne, bogato zdobione kartusze niel'Zadko ręcznie, ko-

lekcję

lorowaną powierzchnię.

Kolekcja poloników kartogra!icw.ych Emeryka HuttenCzapskiego uzupełni więc w maczny &pos6b zbiory Muzeum Naro<lowego w Krakowie, które posiada obecnie
ponad 6000 cennych zabytków kartografii.

waineJ dla
o
pan

efektywności gospodarowl&nia spra•·ie o.zezę1hani11 enercil elektryczneJ. .Jakle
widzi możliwości jej zaositnędzenia 't

Uwatam, ie niezależnie od wszystkich
i posunięć organizacyjnych w zadoskona.Ienie
kładach pracy, ważne jest
konstrukcji maszyn pod kątem zmniejszenia Ich ener1ochlonności. W zakładach pracuje jeszcze bowiem wiele maszyn zaprojektowanych i wykonanych w czasach, kiedy tiikt nie mówił o osuzędzani u !!nergi l...
-

ogra·nlcuń

wać1'

- Efektywność gospodarowania wety od
wielu czynników wzajellll!l.ie się warunkujących. Oczywiście, trud~o mówić o WS%ystkich. Na pewno duto Jest Jeszcze do zrobienia w dziedzinie gospodarki materiałowej
i ~urowcowej. Ostczędniejsze gospodarowa:nie

N/za

P4Hłohnle

-

areast11, Pis do ełedawna. ale
o potrzebie efek·
w ogóle. Dziękuję

mówiło się tak dobitnie
tywnoścl 1oapodarowa.nla

1111

roJ1m•wę.

JACEK MICHALAK
N/z:

unikalny ei:zemplan

mapv Gerarda de Jode z por-

tretem Stefana Batorego,

Fot. P. Woldan

~·································
Nie wni!ka.m jut w masę rejonowej sprawozdawale muszę od.nobować, że na barki leltarza
rejonowego spada każdy kolejny program podejmowany przez resort z;drowia. Właśnie przeprowadzane q kompleksowe badania kobiet w wieku
rozrodczym. Kto ie robi? - Leka.n rejonowy! Robi z tru<lem, bo pacjentki są oporne. a już zapowiedziano priecid od przyszłego roku kOtU:pleklsowe baidania ezterdzie&tolaitików. No i l)Owi~
nlen jeszcze załatwiać wi2yty domowe, dyżurować
w nocMj pomocy lekarskiej, biegać do szpitala na
godziny w ramach integracji szpitala i rejoDP.m,
grupy dyspansyjne. No
organizować I prowadzić
·
i jeszeze trochę różnych spraw.
MŁODY LEKARZ REJONOWY PO PROSTU NH<;
JEST PRZYGOTOWAN Y OO TAK CIĘŻKIEJ I
ODPOWIEDZlAL NEJ PRACY! Brak mu praik.tyki,
organizowania sobie
doświadczenia, umiej~tnoSci
pracy zgodnie z fruktycznymj potrzebami rejonu.
Po promu zbyt mało umie I potrafi. A w tym za-

CllY ło bę dzie gospoda.rka esy ochrona sdrewla - obowt11każdej dziedzinie iycia Poziom oleczy w jednym naczyniu decyduje o poziomie
zuje saaada naczyń poł1tCZonyeh.
w drugim. Dla ochrony zdrówia n&C"Jynlem o zasadniczym znaczeniu będzie lecmicłwo pod•
stawowe. Rejony! Nie ma ołertla przesady w stwierdzeniu, łt o posiomle npitall, l~nlctwa
1peeJalistyoznego i całej Tenty deoyduJe właśnie praca lekarzy rejonowych, łunkojcmowan!e tyob
•
podstawowych komórek organizacyjnych.
Wiemy od dawna, ie z rejonami nie jest najlepiej. Sami lekarze mówd11, łe temu, kłe wyna.J·
naleiy się nagroda Nobla. Mnoż11 się narzeka.nia
dylematu
dzie sposób na rozwiązanie rejonowego
na rangę lekarza rejonowego, 1trzecląłenie itp. Od ozasu do czasu p«>dejmowane Il\ ta.kle My inne
·
działania organizacy jnc„. ł nic
Spróhujmy więc na początek powiedzieć sobie jaki Jest naaz rejon. S11 rolne - wlękne l mnłeJ
.ze, przeważnie większe. O tym jednak, jak\ 'est rejon. decyduje, ja.kl jeet Jero teka.n.

J

ak w

Mamy w woj ewód~wie mie-j!slkim łódzldm 290
rejonów ogólnych. Najwięcej Jest Ich na Bałutach
2.9. {)()konana
- 71, najmnieJ w Sródmieściu obecnie korekta rejonów og61nych w wojew6dzliczb!!:
wyliczeń
twie, przyjmująca za podstawę
il!
mieszkańców powyżej 15 roku życia. zakłada,
bden rejon nLe będzLe większy; niż 3 t~. mieszkańców. Ale korekta ta nie We9zła jeszcze w ży
cie, a nim wejdzie naprawdę._ Rzeczywistość jest
wlęe znacznie przykorzejsia.
Do niedawna wiele gabinetów rejonowych łwie
do
chętnych
elło pustkami. Nie było po prostu
praey w r e-jonach. Od dwóch lat ogłosrono więc
swoistą blokadę: wyrażano zgodę za podjee:e pracy w Łodz i tylko w lecznictwie otwartym. I ns
te) zasadzie skierowano do lecznictwa pod.Sita wowego w ro.ku 1978 115 lekar:i:y, a w ubiegłym 118. Cz.y to oznacza. te wszyscy oni trafili wvłacz:
n!e do gabinetów rejonowych? Nie! W zespołach
opieki zdrowotnej były jeszcze Inne nie obsadzone
etaty. Teoretyczn ie jednak wszystkie rejony - 250
w samej Łodzi, a w wajewództwle - 290 - są
obsad:zone.
Powiedzieliśmy: teoretY'('lmie, bowiem za.}miemy
leoka.rzy rejono1ię z kolei analizą stażu pracy
wych. Najl!czniejszą grupę stanow·ią pracown,.cy
mający za sobą od 6 do Ul lat pracy. Jest icll 38
proc. Są to jedn<'l!k lata ura.cy w og6le. Blor4c pod
uwagę staż pracy w obecnym miejscu. w grupie
od 6 do 19 lat jest tylko 29 proc. 27 proc. ma stali
od roku do trzech lat . . a 7 proc. do jednego roku.
Cechą znamienną tej analizy jest stwierdzenie, te
reionowvch
każdego roku odchodzi z przychod!tl
15 proc. lekarzy Mmna więc powiedzieć, że co
wojewów
najmniej połowa lekarzy rejonowych
dztwie, to ludzie młodzi, bez w!ęk~ego doświad
cze-ni.ą..

kadry sprzyja doskonaleniu
Młody wi& tej
1rwabifilkacji. Rokrocznie tez speeja.lizacj~ z chorób
wewnętrznych kończy przeszło 30 osób. Ponad 80
proc. wszystkich lekarzy r-.ijonowych jest w trakcie specjalizacji.
ł

DZIENNIK POPULAll!fY

IM'

15 (HU)

c:t.OŚCi,

Pora na analizę dalszych elementów wsp6łcze.snej
fotografii łódzkiego rejonu. Kilm są cl !Ma.rze?
Prawie w 70 proc~ntach kobietami. Generalnie
kadra le1ka.r21y rejonowych naszego województwa
jest młoda (ponad 50 proc. to ludzie do 40 roku
żyda). Są to eleme<Illty nader watne. Młoda kad.ra
kobieca ma prawo mieć mężów, dzieci, dmeci mają

'
I

'

Jak to jest
prawo chorować, nie mówi,c o Am~h ~ach.
Na ogół jest więc w poradniM:h rejonowych ta,
że w pr~y 2'lnajduje się polowa pel'llOnelu lek•rskiego. Przy 11-oso'bolW'ym zespole wystarczy ~
regulaminowy urlop, jedna diiąża luh choroba,
dwóch sipecjatlzujących .i„ by ldnor1anbować
prace zupełnie.
ucł~'WOM praicy.
Weźmy _elill11ent kolejny Mówiliśmy nieraz. te lekarz rejonowy coraz bar·
dziej przypomina cbo.!n.kc obwliesi.oilą rói11ym;
zadaniami. Rejon ma Jl!iJby I t:rsh\ce, de zała,twić
trzeba także pacjentów nieobecnych koleg&w.
Praktycznie wdęc w d·a.nym dniu lekarz niigdy a.ie
ma mniej niż 4-4,5 tys. Od lait nie ul.tono lekarzowi w pisaninie. Odwrotnie - dołO'iono mu recepty dla N!ncist6w, które nie tylko torze~ pi.lać
przez kaLkę, ale je~ze skrupulatnie wklejać do
karty choroby. Mi.UO lłę to przyczynić do obniże
nia nadmiernego zużywania lelt6w przez emerytów korzy~aJących a b~a.tnycll leltał'.tw. Efekt
- tadenl

"

„rejonaeh"

wociM umiej~ tai. znoie mu dal: jedynlt
czas, doświadczenie, no i rucz Juna chęć po..
świeoenł• dQ teeo rodZaju pracy.
'llraitlający obecnie do łódzkich r•jonów lek.arze
faktyc:anej
tra!lttują to Jaiko konlecznośl:. wobec
blokady ~n.nych moeU~ zarejestrowania sit na
się
trafiającej
t,m terenie. KorzY"Stają z każdej
okazji do ucieczki pod byle Jaoldm pretekstem. Ich
d~endem jeat szpital, klłniill:a, wąska specjalizacja.
W z,atożenłach organizacyjnych r~u od lat
forsowany jest rozwój poradni prz81llysłowej ałuż
by zdrowia t nawet: dość ehQtnie ledtuze tam idą.
Po pierWlrZe - w przemyśle wi~j pieniQCl.zy, monie
tliw~ć spokojftej specjalizacji, a po drugie na,pracują się ta:k, Jak w rejon.ie. Badania obcląte.
n!a pracą lekarzy rejonowych i lec;niclwa podst&•
wowego I przemysłowego w;i.i<azały różnice r:i:ędu
50--00 proc. na korzyść tych drugich.
W załolieniach resortu elemenitem maijąeym stanowić dla rejonów tzw. bod21iec materialnego zainł•lWOwanła były dodabld ruchome jako część upo-

'

W praktyce WY'tląda to nader roz.maide.
Nie po raz pierwszy słuszne intencje rozm~nęły
s1 ę z ~raktY'ka. Efe·kt jest taki. że ten. co niewiele robił, dostawał doda:ek większy od tego. co
wkładał maks:mum pracy W rezultacie pierwszy
na::Jal d~-taje dodatek i nic nie robi, a ten drug;
Juz przestał przejmować się robotą.
Aby nikt nie przyp a szczał, te P<>sługu 'ę sie gołosłownymi spekulacjami. sięgnijmy do nlezmierffi'-ł
Jest ni:n
pro~tego, .a wymownego sprawdz:anu.
po21om wizyt w spedalistvce. W lecznkt wie ;:iodubiegłvm
rok:i
w
:
i>ta wowym udzielono w Łodz
3,8 mlf! po.rad lek3;rs.kich, w tym ~amvm czasie w
poradniach specjahst.vcznych - 'l,3 mln Li<'Zba
porad specjalistvcznvch z roku na rok wzra>ta
i n i ~ iest. to. wcale wvru;k lepszej · oracv spec ialistyk1. am tez wykorzystywania Przez sp()}ecz< ń
.s~wo roz.budowanei siec· ooraqn wys pe~ ja1izowanye h. JEST TO WYNIK ZLEJ PRACY LEr.ZNICTW A PODS:i'A WOWEGO REJONÓW! Co trzeci
bowiem oacJent t rejonu lderowany jest do tekasop~cjafa;ty; Nie liczymy fuż tych 5etek t Y•
r~a si1 ~y analiz, przeswietleń itp. badań 1>0m<><'niczyeh.
N1~ośwladczony. młody lekar1 refonowv uekuf:l!Je się n~ wszystk,:e mo~liwe !IPOSOby.
O tym, z.e tak!'- !est faktyczna sytua<'ia. może
n~ prz~kooać wriyta w. kilku rejestracjach oorad·
n. ap~.Jali~tvr,znvch. Na nleolrtóre wlzvtv soec iłl:
tTi?Oti ni . r nfo
sty~zne czek ac trzeba p0 kilka
łudzmJ• się, że svtuacje zm'ent ut worzen'e kilkuna~tu, ~alszvch itabinetów I laboratoriów. qvtua.- ;e
zm1.en .c mot<> zasadnl~zo łedvn!e wla~!we Ol'1?an'zac1a pracv teeznktw11 pod•tinvowego t eczn i"nNa
w kt6rym pracować bedzie dobrze orzvt'otowa •1A
· ~o swvch zadań. doh•:iad<'zona ltadra Kadra zamterf!1lowana swą oraca. Dz;' w i ć mu.o!. te w Innych krajach lekarze ub I 8 ii a i ą sle o prace w
charakterze tzw lekarzv domowvth . ooradma;i:vch, tub iak ich ł3m nazwiem:v. U na.• tre·nd
J~t wręcz odwrotny. Ja,kiekolwle)c cłz!ata nia ort'.ar
mzacyJne tak ia'k widzletiśmv ie do tej
PO v.
·
nie zała:w"aJa oroblemu.
, Aby było !naczef czase:n nie trzeba wiele. Oto
n!eda~no byłem świadkiem tak iej svtua ii: w s:kle?1e m:esnym na koń .~u '>P<>rej koleild kupu fa ~ vc h
s~anąl pain w średnim wieku N'~ iDi1>rw opeirzała
t.rze"!a
ie~z„ze iedna
s 1 ę jedna osoba. potem
czwarta. Podn . ósł si ę delikatn,· ~zmerek w~-zri;
ktoś 71W\6cił s:e ~oń W'Prost ?~n ie c!oktOl'Ze oro~
żebv oasz
$Zę podeJŚĆ be:r: kołejkl. Nie wvnada
- ·
doktor tracił czas w kole.ice"
Ek.'ipedlentka dodała tylko: .. Proszę tak zawsze,
pan.ie doMOll'ze.. Pan jest w •woim rejonie. pana
cz.a.s jest zbyt cenny''.
C,ESZEK Rt1DNICKJ
sażenia .

rum. od lat 12, godz. 15;
ziemi" USA od lat
godz. 17, 19.30
ROMA - •• Violette 1 Frnncods"
tr. od lat li godz. 10. 12.15. 15.
2'1.30"

,;rirzęslen~c

15,

17.15, 19.30

ł:za:ta:Ji„
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PKS olanuje
w tym roku oroowfożć
18,6
mln pasa.żerów - o około 16
proc. wJęcej niri: w 1979 r. Na·
tomiast t>rZewozy ładun'.tów taborem PKS obU.cza -sie na 4.7
mlin ton ~ wzrost o 5 proc.
Komiuni:kac.ia oasati:erska ma·
być uspraw.n,ionii
d:zię.k; przyd'Ziałow.i
50 nowych
aiuitobu•
sów. W te-gor<>;!z·nvch pla.nach
inwestyicyjny,ch·
przewidzlano
mod.erndiuL-c.ie
ocki.ntka
drogi
Łódź-Brzeziny
(długości
przeszło 8 k.m) or.az
z.aikończenie
'PI'Z<O'budowy
d1rogi szybki.e.go
rru.1'.:hu n.a 1r.asie - Ł6dź-'Iluszy.n.
(J.kr)

Wysta.rozy zajrzeć do któregokolwiek z łódzkich ba.rów mlecznych w Ja,kiejkolwiek porze dnia ~ aby zastać w nich
konsumentów oblegających wszystkie , sto1iki, Długie kolejki
stoją do kas I okienek, w których wydaje się posiłki. A przecież nie moi.na powiedzieć, żeby (dotyczy to zwłaszcza śród·
mieśoia Łodzi) pomieszczenia, w których znajdują się placówki
„białej gastronomii", zachęcały do ich odwiedzania.

Jest w nich ciasno, c'.!~to nie m"
gdzie pdwiesi6 płaszcza. Ponadto
nie wszędzie zadbano o odpowiednią
wentylację, a zapachy dochodzące
z kuchni nie dodają "lpe·tytu. Co
więc
jest powodem olbrzymie.go
powodzenia barów mlecznych?

Nasr kandydaci
do RN m. Łodzi
~
Dzisiaj
prezentujemy
~ kolejne sylwetki kandy•
~ datów do Rady Narodo~ wej m. Łodzi, widziane
~ oczami
ich współpra
~ cowników i zwierzchni~ ków.
lll& radtleio z o.
Wyborczego .nr 11
Polesie IV Tadeusz
Les1ZC1Zyński }est rnimrzem
'W ·LFMJ „Ma.jed" ·i to dobrym,
111& co z.wirócił uw.a,ge w rozmowie
:z nami jego bezPQŚred·n:i z.wierzch·
in~k.
kje.rownak · wyd.z.idu
n.airZE:·
dziowni tej fabry:ci Henryk

K

WAZNE TEi El''l>NY
w
Informacja o usługach
398-Jł
~kwietniu
mieszkańcy WiInformacja kole.Iowa li55·Sł, ~H 51
~ dzewa-Wschod,u otrzymają pn:y
lnformarJa PKS
Dwo•2"r Centralny
~ ul. Puszkina 10 pawilon
gat'5 H
Dwor.rr Polnncny
747 ·2ł
stronomiczny, w którym na parInformacja
telefoniczna
93
terze znajdować Slię będzie bar
Kotnroda Woj~wód,ka MO
mleczny, a na 1 piętrze - kawiarceni rai~
tiH-22, 292-~2
nia. Rów'nież w tym roku w , Pogot"W•~ dt!ptowmrze
l.~3-11
maju i czerwcu Lakouczy się 'i. Pogotowi~ drl'l1;owe
modernizacje:
barów
mlecznych 'I'. „ Poln><•1byt
.,L2:dr.owie" ,.<prz(y <.11. z gier.~kiej) i ł Pogol *'1\>Jf" energf"tvezne
Rejon Łódt Pólnor 334-31, 8'4 ff
„ uaowego
przy u . .1.arzew·
Rejon Lodt Poludn •e
877 9.1
skiej) a w III ki.yartaie br. baru
łłeJon l'all•anlre
„Zamie;,;kiego" (przy ul. PabiamcRejoo ZgłPrt
t6·34 ·49
kiej). Polega ona m. i:i. na stwołłe,fon ośw•er.Ienla ul\c
881-U
rzeniu lepszych warunków pracy
Pogotowi~ gazowe
395.45
StTai Potarna
IS &H·ll. 'ł5·ii~
poprzez
nowoczesne
urządzenie
i.51-11
kuchni oraz wypo~azen'iu w najPogotowie MO
97
nowsze maszyny de przyrządzania
Pogotowi~ Ratunkowe
SI
IX>traw. Powiększa się o sąsiednie
Pomoc drogowa PZMot.
pornieszczenoia sale konsumpcyjne,
S2 81 ·li, 706-21
które są elegancko urządzone i w
Centrala Jnformac1•Jna PKO
niczym nie przypominają• znanych
131 112
l'ELEFO.~ ZAUFANIA
337·l7
1;am dobrze barów mlecznych z uJ.
czynny
w
godz
15-7
n.no
Piotrkowskiej. W ba1·ze „Zdrowie"
np. przewidziano na wet boazerie.
TEATRY
kinkiety, żyra!ldole oraz szatnię.
WIELKI - gO<lz. 19 „Cyga.nerl.a"
W przyszłym
roku przewiduje
POWSZECHNY - godz. 1~.15 „Lu9ię przekazanie dalszych 7 barów
dzie energiczni'"
.mlęczny~h. z tego cztery :ia RetNOWY Jt<>dz. 19.15
Gvubal
\VahaZar"
„
kini. dwa na Widzewle · i Jeden w
MAŁA
SALA
godz.
20
„Dz.!eśródmieściu.
wlecdz.iesiąty trzeci"
JARACZA - gO<lz. 19.30 WeseTak więc powoli ' tego rodzaju
le'·
"
placówki przestają być kopciuszMAŁA SCENA godz, ' 17 Da•
kiem łódzkiej gastronomii. Wręcz
cza''
"
przeciwnie czyni się wszystko,
7.15 nieczynny
MUZYCZNY - godz. 11 „Dobrażeby je systematycznie modernlzo·
noc Bett'.no"
wać _ tam, !l'dzie ~ ku temu od·
ARLEKIN
- . nieczynny
powiednie warunki. Chodzi bowiem li
PINOKIO
gO<lz 10 Baśnie
0 to aby zjeść tanił) eo nie ozna- li;
najmniejszych"; godz 20" „Czar\cza 'byle jak i byle gdzie.
ny kabaret"
•
TUWIMA - godz. 18 „OcJ,prawa
(J. kr.)
posłów grcckicl1" (w sali Teatru
~W najbliższym

OdcliZ.iał

a:nd:vd·a t
k,ręig,u

&ntlydait na rnd·ne,go z 0k.rę.g,u W :i-•borc.zego
n>r 5
B~u<ty
V Zbigniew
l\fatczaik
jest brygadzistą
w 2lPJ am W. Wróblews.k.iego.
Na j.ego te.mrut rozmawJallśmv z
I sek.retanem PO.P wydziału ruch1u t·eitO
zakładu H;rysty;ną.
Pasiek i se1:t.r€'ta<rzem KZ PZPR
- Ma,rklem Pawlakłem.
- Jeżeli l\latczak zostanie ra.d·
nym, będ'llle to już jego trzecia
kadencja w RN m. Łodzi po·
wiedzieli nam. - Przei cały ten
okres d71iałal'llości społecznej pomógł wielu lu-lhiom.
Zawsie ma
czas by komuś doradzić, zająć się
jego zawodo·wa czy osobista spra•
wą. Duże pole do popisu miał też,
!!'dy przez wiele lat pełnił w -za·
klad'!'ie funkcje społecznego inspekrora 'Pracy.
. Zresztą. prace społecz;ilą pulubil
~ od najwcześniejszej młodości,
gdy uczął działać
w organizacji
młodzieżowej. r to mu już zosta•
Io. Teraci jesł zna.nym i zasłużonym
działaezem
partyjnym i
zwią.zikowym. Jednocześnie wyso-1
ko oceniana jesł jego priłca zawo•
dowa.
.
(ms)

K

~
~

dpowiedż

już

1

je~

pr.Js.ta:
nadal
~ ~ one w porownamu z b.:<ra~ .1i szybkiej obsługi (nie mó·
~ ..viąc już o restauracjach} najtanszą formą żywienia zbiorowego
W dyrekcjii WSS „Społem" - Od·
dział Gastronomii w Łodzi poinformowano nas, że tylko w zesz·
łym roku dopłacono
do
barów
mlecz·nych 18 mln zł gdyż od wie·
lu lat ceny w nich nie zostały
zmienione. Można
w nich zjeść
przyzwoity obiad z de.erem już za
20 zł. Również śniadania i kolacje
są w „białej gastronomii" o wiele
tańsze niż w restauracjach i ka
wiarniach. Nic dz!wnego, że bary
mleczne mają swoich zagorzałych
zwolenników,
przeważnie
wśród
młod:zlieży i emerytów.
Mamy w naszym mieście 26 ba·
rów mlecznych, z tego 13 w no·
wym budownictwie. Te ostatnie
są
przekazywane
do
użytku
przeważnie w pawilonach pa peryferiach i;.octzi -:- na _nowych os.ie~
dlach mieszkamowych. Są to JUZ
p~acówki_ z prawdziweg?
zdarze·
nia. pos1adaJące odpow1edm~ zaple2ze kuchenne. pom1°szczema socjalne dla pr~co;vnikćtw. o~az dobrą wentylacJę 1 przyzwoite sale
konsumpcyjne.

zaIoga

czasie -

n••

j

Rozmaitości)

D

s-połeel:Ila.

Rvsunk1· Berezowsk1·e1· ·w

·

„Desa" zakupiła i wysta•
sprzedat
cztery rysunki
Mal Berezowskiej, które okazały sie
oryginałami
ilustracji do wy.dane)
w 1961 roku
przez Wydawnictwo
Łódzkie kslątkl
lana Sztaudyngera
pt, „Łatki na szachownicy"
m. in. do zawartej w tomie .,Ballady Sieradzkiej", Trey rysunki WY·
stawiono po 2771 zł. a jeden
za
Ł6d11Ca
wiła na

22 i 23 marca br.
zakaz sprzedaży
a, I k o h. o 1•u

2ll60

zł.

Oes1·e11
_

II

_

dawn1ctwu przez śoadkoliierców Mal
Berezowskiej. Dzieki temu w nowych · .Latkach"
znajda s!e przynajmniej cztery rysunki, które zdobiły Pierwsze wydania tej książki.
„Desa•• odm6wlla informacji dotytyczących osoby. od której zostały
zakupione orydnalne rysunki
specJalnłe wykonane
nrzez nieżyJaca
Jut artystke do książki Jedneico z
naJwybltnieJszych
fraszkoolsarzy.
Trudno wlęe ustalić w Jaki sposób
osoba oferująca sprzedał rysunków
weszła w ich J)(>Sfadanle.
Z całą pew:nościa
jednak można
stiwierdz.ić.
że
f.aktem godnym p<>·
żalowaa:t:ia
jest rozproszenie rysun·
ków stanowiących określona całość

P<l kilku dni.ach Informacja
o
s>le w salonie łódzkiej
„Desy" rysunlu!.ch dota>rla do WY·
dawnictwa U>dzk,ieito. które wlaś·
nie przygotowu.ie wznowienie ..Latek
na szachownicy''. W tej sytuacji dY·
rekcja Wt. zastrzegła sobie prawo
pierwokupu rysunków. Wyko-rzysta- tematyczną,
Uustrującą
właśnie
ne one zostaną
do zilu&trowooła sztaundyngero~ie .. Latki na sza·
drugiego wyd.mnla ..Łatek". obc:Mk. ln· chl>w.nłcy". O 10\Sle pozostałych
16
nych rysunków udortępnionych WY· rysunków Ma~ Berezowskiej,
które
zdoh\ly pierwsze wydanie ..Łatek"
Pnyporutnamy, te
- z1todnie z
d<>tychcz.as. n1c - nie wiadomo.
uchwałą
Rady Minlstrów 22 I 23
~t)
marca oh<lwiązuj.e zakaz sprzedały
napo.fów wysokokowych o zawarto•
5cl powytej 4.5 proc. alkoholu,
w
tym również piwa Jasneico. Wpro•
wadzono także zakaz podawania al·
kobolu
w lokalacb >:astronomlcz•
nych od 1todz. 18 w sobote. 22 mar·
ca. do i:odz. U w niedziele. n marca.
~tery lód.z.kie k1na za,prasza-1 .s.ie St m~rc~ w k~h ~ or.az
ii\ na
~Konf.rontacje-79" w punkcie ulformacia.. ul. p,1otriko.• Poloinia" prezen·bu,je zestaw wska. 76 (t~ .. 2.30-67).
.
13 tytułów w dmlia>eh 12-24
!"rz'r'.,pomnum,Y . więc Jesz~ kok.wietl!tia, na seain.sach o god·z. 9. le1nośc
tytułow. „Sopt.kame. na
ll.30, 14. 16.30, 19. 2.t.30. „Przed· AąantY:t.u" _u.ri.. A. · ~:!'waJC!owicza,
wiośni.e" (w tych sa.mych dltiiach} .. Siedem d:n.i .,stycZJIUa
rez. J. A.
Osoby mo111ące udzlelló Jakichkol- o godz. 15.30, 18, 20.30. Na1tomiast Bardema (pr?ct;, ~pańska), „Nowiek informac.ii na temat pobicia „ Włók,nia'!'2" zaprasza
w d.niach ster atu-wampir . rez ..
Herzog~
kobiety przechodzącej 13 marca br,
k.wiietnla w tych samych (µrod . .ttFN). „Niech zyie Meksyk!
około ~dz. 21.00 ulica J Maja
w 13-25
e:odl'li·n.aieh
co
„Polonia".
a
,,.Lwanoreż.
S.
•
Eisensteil;-;a
<i;m)d„
~).
Lodzi (na wysokości po1esJI 75-77
w poblitu wejścia dO ZPW •• Wiosna wo" (13-25 kwietnia} w tych sa- •• P.róba orkiestry rez. F. Fell111:e·
Ludów"), proszone sa o zii:klszenle mY'Ch goda:im.ach co P:rzed.w.iośnie" go (pr.od. włos.ka). ..Cudze . pieruą
się do Oddziału WSW w Łodzi. ul.
.
"
· dze" reż. Ch. de Chalonge (p.rod.
Gdańska 48. nokój t, tel, 305·25.
P~ds;przedai tcal'netów zaczyna f.raJ1cu~ka}. ..Dyiryge.nt"
:reż . A.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Waj.dy, „Cza,s
apd:tal~p.sy"
l'eż.
F. F. CoPPolii (prod, USA), ..SY·
beriada" reż.
A.
M~halkowa·
Koniczałowskie,go
(1>rod.
ZSRR)
(obie części fil!imu będa prezentowane osobno), ,Chrystus zatrzy.
mal sie w EboJJ" reż „ F. Rosit>l?O
„Poznańska Wiosn11
Mu-zy>eina" kiego, K. ~L· Górec.1'1ego, G. Bace- (.prod. włoska). -„HaJir" reż.
M
to tradycyjne,
dwudzieste już wicz, K. Serockiego. Swoje pra- Formain,a (prod. USA), •.Rozbitkospotkanie melomanów i kotllpozy- wykonanie mieć będą także „Etiu- wie" reż. T. G. Alea (prod. Ku~
torów, prezentacja dorobku współ dy na fortepian" łódzk.iego ls:ompo· ba}. WiQkszość z wymien:ioo~h
czesnych polskich
twórców • . W zytora, dyrektora Teatru Wielkie- t vtu łów poprzedza ac.ró!lkomeit<radniach ~ bm. n.a festiwalowej go - Andrzeja Huudzlaka. Wyko- żbwki nagr<Jdzone na krajowych I
estradzie rozbrimiewać będą utwo- nawczyinlą będzie łodz.ianka
międ'Zynarodowych testiw&lach .
ry m. in. T. Bairda, K. Pend&rff· Anna Wesołowlka·Firley.
(rs)
(1'1)
znajdujących

,.KONFRONTACJE-79"

Komunikat WSW

C

- od

31

Ładzinie

w„Wilśnie Muzvczner

,

wśród skłc-

za
miejsca kierowniczka.
pówza.focie
'PGO 1otrzymah
placówki przy al,

:r.

Ciechańska.

Kościuszki

(kaa)

Cztery nowe
biblioteki
Sieć
Łodz.i

bil:>liote·k oowsuchn~h w
l woj. rruieiskim
łód.7..kim
t>OWiekszy sie w tvm Tok.u o 4
placóW'ki. Zo~tana prz.-ekazane do
użytkiu nowe bibliotekli
w Łodz;
oraz diwie z a<la.t>tacjd hn,nych Po·
miesZiC.'zeń w Pa.biainicach i Zg:erT1'
Tak więc w ŁodzJ
wojewód.z.twie będzaemy mieli w koń
cu 1980 r _ łącznie z :fWliamJ. 159
bibliotek.
(i.kr)

marca T~~w~j "29':
rowmez w dni
Y"·

OUOZIAł. RADOGOSZCZ !Zglet•
ska 147) - nieczynne
AR(;HEOI OGJ{"ZNE I ETNUORA·
PIC'lNE IP
Woh ·p<;Ci lfl 1'o<iz

1

0

tytułami

l\tUZEo\
HISTORJJ ltUCHU REWOLUCYJ
~~~,? !Gdańska 131
iOdz

-

• •
nStu enckie sem1nar1om
przy1'ac1'0·I ONZ

.. Przodownik··
Pracy So·
e,ja.listvmne.i"
ł
•• Pnodownlk
a
CzYn!l 35-lecia PRL". Znakomicie
godzi pra<'e zawod~wa ł s~łeez•
ną. a kierowane przez nia kolo
ZSMP jest najlepsze
w tkalni.
Posiada ws.zy~ł>kie
ce<'hY. Jakie
powinn'\ mieć młoda
dJ!i&laCIZ'ka

FILHARMONIA (Namtowi~za U)
godz. 19 ~ - Koncert symfonicz..'1y: Orkiestra symfonicZl!la
i Chór PFL. Dyrygenci: Zd2i·
S~a·W Szostak,
Tomasz Szyman
i;;;ci. W
p:ogramie: F. :r.:owowlej51ki - Uwertura do op. Legenda Bałtyku; A $wierzyńis..1tt
Plęc pieśni kaszubskich; L
van Beethoven - C~sza morska \ Szczęśliwa podróż; Cl.
Debussy - Mocze.
·

PGO - najlepsza

w skład Kombinatu Państw._ ~a!oga, PGO w Lodzi zdobyła I
wych
GospQtłarstw
Ogrodni- nueJsce
,we
współzawodnictwie
czvch w Łol1zi wchodzi 9 zakł:!- k.rajowym. Na ur<J<'zystość wrecze- Leszczyński wykasuje wiele
dÓw,
w tym także
ze.spoi nia jej sztal!ldaru przoch<idniego I
łwórtrzej inicjatywy I m.in. u to
szklarni •• Widzew" oraz powsta- dvp!omu uz.nania ministra rclnicjest ceniony.
Pracę
zawodową
jący
z-ikrad
„Janów".
Pracujt
twa i ZG Zw. Zaw. Pracowników
znakomicie godzi ze
społeczną.
w nim 1200 osób. W ubiegłym Rolnvch. która. odbyła sie .wcZ-?I'aj
Jest członkiem egzekutywy
KZ
roku gospodarczym 1978"79 do w D<imu Techmka: przybyli: .01er·
partii i samo-rrzą,du
ni.b otn.lczego,
starczył on o 1450 ton war~yw wszv zastępc!l ministra rolnictwa
Z pewnością. sumiennie będzie peł
i owoc6w więcej - w porowM. Solecki. se~etar~ ZG ZZPR
nił ftm1koje radneito.
naniu z poprzednim rokiem.
S. Moczulski. wiceprezydent
- Nie mo.ge nic złego powJe·
Łodzi L. Krowiranda, klerow...,..,,.,.,~.,,„..,.,,..,..,,....,..,..,..,,,~V'V"~"'""~.,,,...,..,.,.,_,„..,.,J..,.~v.,,..;'"""'
·k W
. ł
Rol I t
. G
d-ziEć na swoj~o szefa dodia,Je
"V'V\l"V\.... "'""""""'l...,...,,..,""""'"'"""ń.._"""""''"'"'"" ... """'..,"'""'"'""""\."'""'~"'"'v·v"' ........ "'"'''"""'„ .."''"';
n1
y-dz1a u
in. c wa t
iOSrpOKry&tyu.a Ko*a-.ka.
pra-cuJąca
· "
t • ' ~< ·~rlr-i 2;-wn<'ściowe.j Kt. PZRR -razem z T. Lessezyń&kim.
Jest
~i T. Plask&.
·
wymaigaj;>.cy, a.le ied>nocześnJe· za?
;~ 1 ' Uroczystym momentem była
wsze - kledy zachodzi ootrzilba , ~<
'>c ! prudf'Cif'
przez
przed'ltawiclf'li
doradzi i pomoże. C'lp'iZę się, że 1 ~$
~~ \ PGO ł.ódż sztandaru przechodniego
~l?łos.zOlllO j.el.'(o
kand·ydatiure do ~„
~~ z rak kolegów s PGO NaramowiRN m. Lodzi.
~~
! „~ ce w Pmmanin.
'>~
~~ 1 Kilkudziesięciu najlepszych praamut.a l>&ied:alela wy. ~(
~~i rownik6w PGO otrzymało orlznabrana w olebl&cvcie o.r1?.a· ~$
Problematyka zbrojeń i odprężenia militarnego, to wiodący
„~ 1 ki: .. Zasłutony Pracownik RolrucnizaciJ ZSMP w ZPB im
„~ temat rozpoczętego dzisiaj w Łodzi dwudniowego ogólnopol
~<, twa". „Zasłuźonv Przodownik PraJ.
Mai!'!Chlewsk:ego
naj- ~~ slciego seminarium naukowego Studenckiego Stowanyszenia
'~ rv
Socjalistycznej",
.,Zasłuionv
mUsza :wfożanką - kand~d.u.le do ł~ Przyjaciół ONZ.
~S Działacz ZZPR" i „Przodownik
RN m . Uidzi z Okreitr.i Wybor~
Seminarium stanowić ma poparcie przez środowisko akade~( Pracy Socjalistycznej"
Ho.norową
ozeg<i n.r 2 BaiL ity U.
' mickie inicjatywy zgłoszonej z trybuny VIII Zjazdu PZPR
~i ()oznake rn. Ło?zl . otrzymali; J.
- Jest ehvba najlepsza pomoc• }~ zwołania w Warszawie konferencJ'i w sprawie odnrężenia mi~ Król. W. Sb.nk1ew1C1: I K. So.leenlcą
tkam:ki
w układl&ie
,..
,
lei
'
stwi:.rdvił
- ~tz.e.wodn·i{:wcv
ŻZ c~ litarnego i rozbrojenia w Eul!'opie.
~'
z' kł d
.„
.
~
•
·
a a om, kt'ore wyro„nlly
111ę
Zs.ll-1P tego prze<ls:ębiorstiwa
.!~~~~,,..,...,.• .,.,,,.,.,,~www,,.,,.,,,,,,JV.,,,;..,.,,..,..,.,,..,,,,A,v"_,""''"""~· we współzawodnictwie wręczono
Mar~k D\\rorniczak -za s11kcesy w """"""'"'"""~'°"""'VV'l""' ... "'"'""'""' ... """ ... ..,"1"-....."'~"'"\'"'-"~ ......... "'... ""~"'„"'"'""'""l""'"vv'""'"ł""'""-"""'-"'"'""........ "" dyplom:v; Pitrwsze
mi·e.ts-c„ przypraey zawodowej wyrótniono Ją
padło załodze „Widzew„". Dypl11m
WodońS"ki.

świqleczne
Dotydi~zas 't.r.a..'ll.wa.ie Ulllił „29"
na trasie osiedile Wirltztl<W-W.sc·h ód
- uJ. Przybyszewsk.leogo, Prominskie>Ro. Nairorowicz.a all. Włók
n!anv Jeid:z.lły tylko w dltli po..
wszedin.le. Od najbliższej nied>?Je-H.
23 mairca, jeź.d.i;ić
one będą we
wszY\!itlkie dni tvgodnd.a.
(m)

W kilku zdaniach
• „Spiewa.fące zuchy" - impre·
za hufca
„P.rotnJen11'cl" dziś
o
godz. 16.30 w DDK (Ul. Limanow·
skiego 166).
·
w Klubie Warca• Spotkanie
bistów d'ziś o godz. 17 w DDK (ul.
Ll.ma'1lowsJdego 166).
• „Mała Akademia JaHu" dzlł
o godz. 18 w DDK (ul. Umanow·
Ski~o 19!:).
• •• OJcłec Sergiusz" - film tab.
prod. ZSRR d'Zi~ o godz. lll w DKF
.,El~y·• (ul. AleJ<sandrowsk;ii '7).

-

no..'<siężn!tka"
15; „Milczący

50 autobusów BARY M'LECZNE
przestają byC „Kopciuszkiem"
·dla PKS
Lódm

„Krabat uczeń czarczes
l:l.o., godt.
wspólnik'' kanad.
Od lat J8, god'.!. t7 Ul
SWIT - .. Dzieci wśród piratów"
jap, it·odZ, 15: „Wściekły" ool.
od Ja.t 18 i;todz. 17 19
TATRY - „Konwój' USA od lat
15, gO<lz. 10 12 15 ll· 19.15; „Colargol i cudowna waUvka" po!.
b.o„ g<:>dz . 14.30: Bajka - „w
krain.le 1001 noc1r" godz. J6
OKA - „Ciemna rteka'' pol. od
lat 15
godz. 1.3 30;
„Młody
Frankenstelin" USA od lat 15,

STOKI

.:u;u:asaw;s:::.w.::w

ll-18

1

BIOLOGU EWOl.Ut:'YJNE.J UŁ
(park Slenltlewicza) - nlecz:vnne
CE.'1 rRALNE
l\JUZEUM
WŁO•
ltlENNICTWA (P1o•rkowska 28ll
- godz. 11-18
HIS1 ORll '\łlA!iiTA ł.ODZI Ogrodowa 151 - ~odz. 11-lf
SZTUKI (Wleckowskie11:0 ~6)
godz. Jl-18
·
PUf.SKl&.J WUJ~KUWEJ
SŁUZ·
BY 7.0ROWIA (Żeligowskiego
7) godz. J!;-I8
MIAS'I:A ZGIERZA (Zgierz
rowsktego 21) gOdz. a-18

Dąb·

WYSTAWY
GALERIA !!Z'I'UlU <Wólczańs:ka
31/33) - malarstwo J, Grai>ow·
skiego 11:odz. 10-18
SALON
SZTUKI \VSPOŁCZES·
NEJ
(Piotrkowska 88)
l(odz.
10-rn - grafika T Ja~.Jl:owskie
go.

ŁODZKI

•

•

•

PARK KULTURY I WY·
POCZVNliU (Ile ZdrowlU)
zoo - czyiu1e od godz. 8 do
18 Ckasa do 17>
PALMIARNIA - czynna w god~
10-ló (oprócz, niedziel 1 po.nie•
dzlalków)
KINA.

BAl.TYK - „Przemlnęlo 1 wla·
trem USA od ta• 12 (ta~ma 70
mm) god:t a. 11 20
IWANOWO
„Fedora" RFN•
USA od lat 18 godz. 10, U.15,
14.30

17

POLONIA

19.30

-

nlec:ivnnt'
- „Kuni;t-Fu"
poi. od lat 18 godz. ta, 12. tS.

PłłZEDWJOSN1E

IS

17. JS

19.30

Wl.OKNlARZ - .. Z przewiazan:v·
ml oc1.em1
1tl!izµ od 1et JB
godt 10 12 30, Sean~e umknie·
te - itodt lS 19
WOLNOSC - .,Goraczlta StObe.t·
niej nocy" USA od lat
15
g<>dz. 10. 12.ts, 15'. 17.15. 19.30
wist.A - .•coraczka &abotnlel
nocv'". IJSA od lat IS ~odz. IO.
12.IS, tS, 17 .lł; Film pnedpre·
mierowy - „Jajo węta" RFN
od lat 18, godz. 19.30
ZACHĘTA
,ze,nsta rOtoweJ
pantery" ang od tat 12, godz
10.

lt.15

15

17.15,

19.30

- nieczynne
STUDIO - „Straceńcy" USA od
lat 18, gC>dz. 15.30, „Golem" pol.
O<I lat 19, godz. 17.3'0, 19.30
STYLOWY - „Lot nad kuku!•
c1ym g;niazdem" IJSA od lat
18, godz. 14.45;
„Okupac.1a w
26 ol:lrazach" Jug od lat 18,
god-i. 17.15, 19.30
PKM .Rój" USA od lał 12
god-i. 15, 17 .30 11()
KOLE.JARZ - nieczynne
GDYNIA - „NlewLnne" wł09. od
lat te, godz. 10. 12.30, 11, 19.ao;
„Wysokie loty'' poi. od lat 15
godz. 15
HALKA seans zamlkndęty godz. 15; „Kootwój" USA rxl Lat
15, godz. 17, 19
Mł.C)DA GWA!tt>lA „Król Cyga.nów·• USA oct lat 18, god'Z.
10, 1'2. 15, lł.30 tł .43 19
MUZA - .. Szkarłatny Pirat" USA Od lat 15 godz. 15.30, 17.ZO:
„Przepraszam czy tu b\la" p-01. od lat 19 godz. \9.30
1 MAJA .Pirat". meks. b.o.
gOdz. lS;
~Afera
„Co.ncorde"
wł. od lat 15, godz. 17; sea.ns
zamkinlęty godz tł
POKOJ - „Buka.res~. godzlna
ŁDK

godz.

8.30,

Il,

16

19

POLESIE - „King-Kong" USA
od lait 12 g<>dz. li!. sea.ns 1amkn.

~~i..l~NE - „Konwój" USA
od lat rs, godz . t5 45 18
ENERGETYK - „Nlł'>ch żyją dlll·
chy" czes. h.o . godz. 16.30;
„Czas przeszły" fr od lat 15.
18

godlZ

PTO!\'lER
,.Sancta kąn nr a"
Jap. od lat 13, godz. 15, 17.15 .
19 .:«l

REKORD - „Przeciw Kingowi"
jug. b.o„ godz. 15.30; „Wier.na
rona" f1r, od lat Ul, godz. 17
19
SOJUSZ - .• Pa,nny z Wilka"
po!, od lat 15 J(Ocl%, 17
APTEKJ
1.002
Główne

tł.

Obi onców Stallngrad\l 15 . Nlcląrnhna , 15. Dą·
l:lrowsklego 89
Ollmp\jska 7 &
Lutomierska 1 146

. .

Głowno

- Lowkk a ~ Kon·
stantynów - Sadr.wa 10 Ozo·ków - Atmlt Cze• wonej 17, Pa·
b\anlce
Arml1 Ct.erwoneJ I
Zg1eri - Oal:lrowskrfgo tO. Alek·
sandrów - Kośclu~•l<I ł
l'lZPJTA.Ll

DYŻURY

POLOZN'IC'TWO
Szpital Im. Madurowicza
poloimct wo I glnekotogla l dziel·
nicy Polesie ora2 1 dzielnicy
Górna Por· „K'" ul Fellń&kie-

l(OSzplt~I Im. Kopernika - polo1·

nlctwo I ginekologia l dzielnicy
Górna Por .K' Od·1sń~ka Cle~zknwsk lego
Rzgow~ka
Priybv
•zew<kiPg'..l
t.oka1.-o•~ka
!\mln•
~z11;ów
a•o1ee ora> ęlnekologla
z dzielnicy Sr6dm•Pście
Por
.K ·· 10 Lutego
Szpital Im. H Wolf - polot
nlct wo I gineknlogla z dziel n1c y
B31uty
l 1
dzlehtcy Górn•
Po·
K'
T~t1zan•><•
oraz gl
nekologla r dzieln1r. Sr6dmleśc'•
Por
K" K<>nclń<:kle11.o.
Szpital tm Jorda1•a - polotni·
ctwo z dzielnicy Wl'11ew i dz<el·
nky S· ortmleściP
Szpital iln Sktnd •wskleJ·Curle
w Zgierzu - polotn1ctwo ' tere·
nu miasto I gmina 711,teri Ozor·
ków Aleksandrów mia.st-o Kon·
stantvnów gm111a Par2ec2ew I
And•espol
Szpttal Im March1„wsklego w
Zgierzu - ginP.koloi:ta: miasto I
gmina Zgle~z
Ozorków Alek·
•and!ÓW miasto Kon•tantynów
gmina
Parzeczew
Andrespol
oraz d11e1n:ca W•dzew I z dziel·
nicy ŚTód:nieś<;le Po•. ~K" przy
ul. Rewnturtt 190~ •
<;zpital Im Bternarklego w Pa·
blanłracll polntnittwo I glne·
kOll'lgia: miasto I gmina Pal:lia·
nice
Szpital w Glown!P - polntnlctwo
I
ginekologia: miasto 1
gmcna Glo~no
St ,ykóW c1a2
gmina Nowo~olna
Chirurgia ogotna - Bałuty Szol!al tm Pasteur a •Wt11,u1 :v 19)
Szpital Im Barlickie~" (K >pciń·
sk ;ego 22) - codzlff1..,le dla pr2)7·
ch':>dnl rej'>nOWP,1 n: 7 ::!zpil•I
tm
Skłodow•k!el Curie
1Z.g\e17
Pa1zęc1ew9ka
35) dla
przy.
C'hOd'\l rejonowych nr nr t . t 3
S Szpital
!m
Ms· hlPw,k1P>:<„
!Zgierz Dubol~ 17, • Ozo•k<'lw
A lek'IO"a!'ai1rhw

Parz.eC'1Pw

";0 1 rt.f,

Szpital
im.
Brudzińskiego
Gdy1'lsk\ch frlJ Poles!e Szpital im. Kopernika (Pabianicka 62). Sródm'eś~ip Szp'tal
Im. Pasteura (Wigury 19). WI·
dzew - S<Zpital \m Sonenl:le rga
(Pieniny 30).
Cn1rur)t1a ura1.owa - c;;zottat 1n
Skł'lrłOW~k!e)·CUrl„
tZg!erz. Pa·
(Kos.

rzęczewska

35J

Neuroch!rut gis
Skłodow•kle -Cutle
rzęczew•ka 3'l

Szpital
(Zgierz.

Im
Pa·

Laryngnl')gla
Szpttal_ Im
BarUcklego (Kopclńs1degc> 22)
Okuli•tyks
Slpital
im
Skłodowskiej-Curie
(Zgierz Pa·
rzeczewska 35)
Chirurgia 1 laryngologia dzle
ciec~
- Szpital lm
Korczaka
t Armil Czerwone1 15)
Chlrttriit11
~ZC?.ękowo-twa rzowa
- Szpital Im. Sklod'>"(sk!ej-Curie
(Zglerż,

Parzęczew<>ka

35)

Tokqykologla - l'l•lvtul Medy·
cynv Pracv !Teresy ~}
0 • iycnodnla
Wenerotog\a
Oermatoloi:?IC'zna !Zakat.na 44)
NOCNA POMOC
PIEi li:ONIARSKA
- dla poszczegóLnY<'h dztelnic czynna codziennie w godz. od
20-5

t,ódi·Baluty - zabiegi !Is mleJ·
scu w Izbie i>•zv·eć Szp•tala
lrn M Pt•ngowa Szpllala tm
Im
H
Wolt.
t~ln•zenla
'la
tel
zal:lleid w do.Inu chorego,
777„~r:

Lódt·GOrna - ubrtg1 na rrtlel
seu w lzble przy•eł Szplta••
!m Je>nsc11e1a S!pltala Im W•
Brudzińskiego:
zgł "1en\a
na
tab!egl
w domu ~llore&o tel
406-56

t.6df·P >lesie - isbl•gi na mle,;
w lzbir pr711I~ Szuilal•
Im.
Pirogowa
Szt>ltala
tm
Madurowicza
zgłoszenia na za·
biegi w domu cllort'll:<> tel ~61 R.i
t,ódt.-Sr6dmleśclr zablefltl na
mlt'!scu w Izbie orzvle~ Szpitala
Im. Pa•teura zl(loRzenla na za·
bteogl
w domu chorego
teł
864· Il
t.Ortt,-Wtdzew - zabiegi na 1.11le1
scu w tzblf' pr1,v•eł' S?olta .•
lm Sonenberga , t.glns7enta na 7.9·
tl!E'gl W domu
cll">„•Rn
ł.l'I
~cu

łM·11

WOJF:WOllZKA !!TAC-.JA
POGOTOWIA

RĄTll'l;ltflW'FGO

f-ódt. ul s1enklew•cza 1!1.
tel 11<1
OGOt.Nor.OnZKJ
PUNKT

IN'FOR~ĄrVJNT

prac"
placowek
slutby Zdrowia (ctyriny całą dobę we wmystkle dni tygOdnlal
- tel S!S-19
dotyczący

DZIENNIK POPULARNY ar '5

(9U3ł

I

ŻAGLOWKI';

„Mew.a 2'' sprzedam. 849-55 po 17.
'1"134 g

I

informuje PT Kl_
ient6w, że wszystkie punkty skupu
na terenie

KUPIĘ

działkę

Łodzi,

Pabianic, Zgierza,
Aleksandrowa, Ozorkowa
I Głowna

DOMEK

działką
kup lę .

m . 1.
(

opr6cz butelek typu monopolowego
i po winie, skup sło i ków typu „twist-off" (z wieczkiem, bez wyraźnych uszkodzeń i rdzy)

,etnlsko wy
z
blisko Łodz i
Koc ha n owskiego 13
6848 g

KUPIĘ
kę do

rejental nie
d ział1000 m w Wisk itni e
okolicy. Tel. 53-68- 37

lub
od W

(

(

~g

DO sprzedania dom 5-lzbowy , wolny . O gląda ć
n ie·
dziela godz . JG--13, Łódź,
Kongresowa %-5
733g. g
--------SPRZEDA M dzia łk ę
budowlan ą 2000 m , Starowa
Góra. Tel 41 4-04

WERSALKĘ
biurko,
biblioteczkę
sprzedam
Ollm pl.fska 5 m . 49 po "
6878 g

SP RZEDA M fot el rozlth,
da n y
wer , a lkę
biurko
Tr a ktorow a 59 m 21 bl oK6S!6 ~

29

12118

KUPIĘ !or tepia n .
tel efon
52-87-70 po godz. 17

7035 g
---------

KUPIĘ

PROWADZI ZAPISY
ucmi6w w wieku 15-17 lat do klas pierwszych
na rok szkolny 1980-81

e
e

e

2-LETNIE:

••

murarz-tynkarz
malarz budowlany
monter wewnętrznych instalacji budowlanych,

e
e
e

APARAT
fotog raficzn y
Magnola
13 x 18, P-slx
Sonnar 180 P ryz m a t TTl.
lampę
błys k ową
Br a u n
VRC 40 - spr zedam . Oferty ,.6792" P r a•a , P iotrko w ska 96 .
SZAFĘ

„7044"

trzydrzwio wą

poOfe r ty P iotrkowska

kuplę

Pras a,

96.

elektromonter
ślusarz-spawact

NOWY,

kożuch

damsk i,
włoski
sprzedam 52-65.09
7298 g
arc y dzi eł

KOPIE
•kich -

s p rzed a m

mala r H26-70

7307 g

Uczniowie w okresie nauki otrzymują .wynagrodzenie. Absolwenci ZSB mogą kontynuowac; naukę ·w
lstnieiący·m przy szkole Technikum Budowlanym
dla Pracujących, specjalność budownictwo
ogóJne.
SzczegółQwych lnformacj'i udziela sekretariat szkoły oraz Piotrkowski Kombinat Budowlany w Piotr-

kowie Tryb., al. Bieruta 13/15 - dz. zatrudnienia.

są organizowane kursy na prawo Ja1dy

kategorii „B". Przy szkole istnieje internat - 1a· ·
kwaterowanie bezpłatne.
Nie dotyczy kandydat6w z woj. miejskiego
łódzkiego.

SPRZ ED A M .•Ła de" 1500-S
rok
p rodu k c!l
1977
T kacka 4a godz. 16--18
8202 Jl

, organizuje od pierwszego każdego miesiąca:

ESl \,.

~

KłEROWCV

~

.
I

'i

AUTOBUSOWEGO

mieiskieji

L
komunikocp

OTORNlCZVCH '

2-MtEStĘCZNE

'Io obi

WA UNKI PRZVJĘCIA:
ukońezone 22 lata przez kandydat6w na kierowców i 20 lat przez kandydatów na motomi·
czych ~ równocześnie nie przekroc1ony 40 rok
życia;

!(arat wlasnoś
przy ul. S!askie.1
(Dzielnica G6r na) na !(ara:!: w pobltiu ul. Urzednlcze j Prusa (dzielnica
Bału ty), Telefon 767-27 po
godz. 17.
8239 ii;
SPRZEDAM
Flata . - 128
p - 600". ko r al 1976. Widzew - Wsc hód ul Cwlkllńsk lej 12 61,
godz
16-20. Od poniedziałku do
pią tku
71~ g
SAMOCHOD oo wypadku
kup l ę ,Oferty
7123" Prasa P i ot rkowska 96 .
SPRZEDAM
,Syrenę
105". Rok 1917 Jer zego Sfl
m 8 blok I
?12.2 g

„SYRENĘ 103"
sprzedam. Łódt , 11
Ltstopada

P iotrkowsk a

57 m. 33 po 11.

1101 g

~ am l en-

ttą, . w<fowjl ' do l astryka
SP.ltZBD.t.M p:lnie „M~TCe
tel. 232~77 od 1~18 .
des 2.0~ Diesel"
(1973)
7204 g
-.:>rai!'.- „ Citroen
BL 11"
- - - - - - - - - (1940). Telefon 760-~ .
1048'
.JUBTLERSK11!:
kamienie
sprzedam, Częstochowa 17
skrytka. 518.
„VOLVO 144" „Opel ComTlł k
modore'• - sprzedam, stan
bardzo dobry TUszyn, Chlo
KONFEKCJĘ damską, męs picklego 14.
mu g
ką, młoclzie:!:ową
galanterię skórzaną, modne wzo- VW 1300 tanto sprzery - przyjmę do sprzeda- dam. tel. 53-Ś?-n po 18.
ty. Gdańsk tel. 112-93-27
Tlł8 &
823 k
,ŁADIS" - sprzedam (19'M),
CHARTY
afgańs'lda
lei. ł98-H Bogusławskiego
sprzed.am. 13-28-09.
'I'.
1144 g

WYPŁACANE SĄ OD DNIA 10 MARCA

1980 ROKU.
Reklamacje dotyczące wypłaty nagród przyjmowane będą przez dział kadr i szkolenia zawodowego w terminie 14 dni od daty ukazania
się niniejszego ogłoszenia.
Po upływie tego terr:ninu _żadne roszczenia
nie będq przyjmowane.
816-k
I

PODZIAŁ ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU

NAGRÓD

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNIKACYJNE
w Łodzi, ul. Tramwajowa

6

Z.A WIADAMIA,
ZE W DNIACH OD 19 DO 25 1 DNIA
31 MARCA 1980 ROKU
nastąpi wypłata

nagród z zakładowego

funduszu

nagród za rok 1979.
Ewentualne reklamacje prosimy
15 kwietnia 1980 roku.

składać do dnia

811-k

PODZIAŁ ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU
NAGRÓD

L

D7

'

'1190 I

„NYS~" sprzedam. Wł.
SPRZEDAM segment Bytomskłej t m . M .
,Łask'' 2,20 X 2,20, lawę ,
8919 g
stolik pod telewlzor, kr edena
l
pomocnik. Tel. ,,WARTBURG 1000 302-11.
7181 g Camping" aprzedam.
Tel.
383-18.
111128 g
SPRZEDAM 'l'\'Ytła flŻorstkowłosego niemieckiego SPRZEDAM tanio „Wartszczeniaka. Slerakomikiego burga" (19115). tel. 51-81-35.
69. Janiak, gOdz. t'l'-19,
6935 g

SPRZEDAM st.ylowe: lótka (wiedeńskie) , komplet
stołowy , biurko I blblloteezkę .
Piotrkowska 199 31 po 18.
TIU g
FUTRO brązowe karaki.Iły
- sprzedam.
Tel. 346-23
godz. 11-14.
7143 g

PILNIE sprzedam „Syrenę
105" (i973) w dobrym stanie. Olimpijska I m . 49 po
li.
887'1' g
„ZASTAWĘ"
nową
zamle-nlę na n :Jwego .,Fiata

- -115
Prasa,

p".

O.ferty

Plotrkow~a

„1!869"
98.

.,OPEL Kadet„ sprzedam. Tel. 53-43-50.
6785 g

TELEWIZOR Zł cale (pra wie nowy) ob · ab!arkę wieloczynnośclową do
drewna apr:z.('dam. Telefon „FIAT 125 p" sprr:e11-12-812 po 11.
dam, Tel. Z'rll-18.
7140 g
8865'

Z DNłEM 1 LIPCA 1980 R.
przekażemy w agencję

w

Łodzi,

Z A W I

ul. T-eresy 105

A1 D

A M I A,

te nagrody z zakładowego funduszu nagród
za rok 1979

WYPtACAl~ BĘDĄ

:OD DNIA

31 MARCA 1980 ROKU.

Wszelkie reklamacje :1ależy zgłaszać do działu
spraw oso bowyi;:h w terminie 30 dni od chwili ukazania się ogłoszenia.
Po upływie tego terminu roszczenia nie b d
ę ą
uwzględniane.
793-k

ZMIANA NUMERÓW · TELEFONÓW

restaurację

niekaralność.

Nadmieniamy również, że w terminach 1 kwietnia
i 1 lipca 1980 roku organizujemy szkolenie dotyczące kandvdatów na motorniczych w niepełnym
wymiarze czasu pracy w godzin·ach popołudnio
wych. Dla kandydatów no motorniczych spoza
województwa miejskiego łódzkiego przedsiębior
stwo gwarantuje od dnia 1 kwietnia br. zakwaterowanie w hotelu robotniczym.
Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji
o warunkach pracy i płacy udziela dział kadr MPK
w lodzi, ul. Tramwajowa 11, pok. 6, w godzinach
7.15 - 15.15 (wtorki 9- 17, soboty 7.15-13.15)
tel. 816-20 w. 178.

a RlO z

5]JJ5

RUJTO z R.00000

DZIENNIK POPULARNY nr 85 (95SS)

„

OOJJJOll

c

„SAVOY"
w

lODZI,

ul.

zna

TRAUGUTIA e;

Informacji udziela r
Przedsiębiorstwo

Turystyczne
„t6dź" - dział handlowy przedsiębiorstwa, lódź, ul. Traugutta
6, pokój nr 723. Zarnteresowanl
winni legitymować się uprawnieniami do prowadzenia zakładów
gastronomicznych
zgodnie 1
obowlqzującyml przeplsamf;

11.,..

~'

~
~'

~~

>~

i;j~

l'VYV'>"'~"""„~~~~J\,

- na warunkach umowr-zlecenla

uregulowany stosunek do służby wojskowej;

I

wszystkim zainteresowanym, ie nagrody
1 zakładowego funduszu nagród
za rok 1979

clo~

KUPIĘ overl ock maszynę
do szyci.a Oferty
„ 731 7'"
Prasa, Piotrkowska 96.

wykształcenie minimum podstawowe;

.ro:o n JUltim a z

PODAJĄ DO WIADOMOSCI

ZAMIENIĘ

BIAŁY Clubny
kapelusz .,HILLMAN 8711" - sprze. sprzedam. Tel. ft4-53
pC) dam. Ł6dt, Kob.altowa 23
19.
6913 g

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNIKACYJNE w ŁODZI

w Łodzi, ul. Żeromskiego 96

~~~~~~

SPRZEDAM
Żuka" Skrzy
n lowca .
Mękarski
tel.
274-75 godz. 11-17.
7112 g

_ KUPIĘ_. s~ll!!e rkę

„MAJETEX"

~

„SKODĘ-Octavie"
sprzedam. Próchnika 35 m . 10.

KUPIĘ stębnówkę lańcuszkową o długoocl
ściegu
:ł--4 mm . Ofnty z ceną

„'n48" Prasa
96.

mechanik maszyn budowlanych.

W zkole

DO budowaneg o
kurnika
kuplę w M ta stal
na
wi ązary , rury c .o .,
Lnne
materiały 1 u rządzenia . T atrzańska 46 m . 58.
6809 g

wojenną

3-LETNIE:

w dob rym
53-30-14
po
6844 g

punkcie. Tel
godz , 17.

,

~g

m ag1e l-p ra„ owalnlę

zlokal izo wa n ą

i OśRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY

o

SPRZEDAM biurko.
Wiadomość :
Obor nicka S-20
PO 19.
8344 I(

olu

)

BEDLINGTON Terriery pn championach
- sprzeqam Tel 53-61-49

ZESPOŁ SZKOŁ BUDOWLANYCH

97-140 Koluszki, tel. 388, 1n-

,~

,,
,

szczen i ęta

S P A NIELE s.:c zen lęta (ko„ Jo rów) - sprzeda m WspólSPRZEDAM d zia łkę ogro- na 5 - 104, tf'I 78S-06
dn tczo-rek r eacy jn ą 2860 m
7228 g
{Ul. Rog owska)
Tel 797-42 „ EVERPLA Y"
_
s prze.
18
po _godz
o prócz piąt- dam.
Go law !czvń skie1 19
ków.
7280 g
m . 21 .
7214 g
•

PW>trkowsk•

lODZKA FABRYKA MASZYN
JEDWABNICZYCH

zale si oną

ewentualnie z domkie m rekreacyjnym
SokoI nikt
Grotniki
O fe t ty
,6892 "
Prasa , P iotrk ow ska 96

prowadzą

u zu

PIERSCIONEK H ftmaragdem l brylantem - okazyjnie sprzedam.
Oferty
DZIAŁKĘ rekreacyjną ku- „ 6977" Prasa.. Piotrkowska
plę nota r!alnle
w okoli· 96.
cy Łodzi. Mote być
za- - - - - - - - - gospodarowana
Telefon BRYLANT czysty - sprze51-73-89.
8948 & dam Oferty „6879" Prasa
P lotrkow•ka 98.

podaje do Wladol)10Śol, że z dniem 9 marca br.
zostały zmienione numery telefonów:
I

numeru 281-06 ·na numer 281-14

I

numeru 281-07 na numer 281-15

I

numeru 281-08 na numer 281-16

I

numeru 281-09 na numer 281-17

I

numeru 281-10

no numer 281-18
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KANDYDACI NA STUDIA
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W AKADEMII MEDYCZNEJ!
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AKADEMIA MEDYCZNA w ŁODZI

~

~

~~

~~

spotkania informacyjne dla kandydatów
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pierwsze - w dniu 31 marca br. dla kondydatów o nazwiskach rozpoczynających się
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no litery od A do K;

f~

drugie - w dniu 1 kwietnia br. dla kandydatów
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rozpoczynających

o nazwiskach
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się
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na
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pozostałe litery.
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ODDZIAŁ STOMATOLOGICZNY
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spotkanie

w dniu 28 marca

~~

~~
>t

br. o godz. 18 w auli przy ul. Nowotki 21.
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odbędzie się
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Serdecznie zapraszamy.

ZAWIADAMIAJĄ,
nastąpiła wypłata

nagród
z zakładowego funduszu nagród za rok 1979.
Reklamacje w sprawie nagr6d przyjmowane bęcfq
się niniejszego

w terminie 7 dnii od daty ukazaniia
ogłoszenia.
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Po upływie tego terminu żadne roszczenia
nie będą uwzględnione.

'

FUNDUSZU

„NYSĘ - 501' do remor.brony traktorowe K'.t"'Zemienlecka
~przedam.
po 16
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I krótkometrażowych.

>i

!~
,':
~

)~

~~

,c.

~~~

we Przedsiębiorstvto Rozpowszechniania Filmów w lodzi, ul. Rysy 6,
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telefon 827-96.
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DOSTAWĘ
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.,ZASTAW!;
17-30.dam, tel. 53-750"

WYKONUJE
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PRZEDSIĘBIORSTWO

GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
tćDż - POLESIE
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,,FORDA bardzo dobry - spr1ec1.,,.
Oferty .1193· Prasa. P~r
_
trkowska 96
KUPTĘ gara! Oferty
Praca

I MONTAZ SZAF

i ,,

na· I
odbiór
„SYRENĘ"
tychmiut - iamlenlę M 'ł
nowego .,Fiata !U p'' oP\o. ,
ferty .nZ4" P·asa,
)~
trkowska 96
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Oferty - )
Piotrkowska · >~
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szafy wolno stojące o wymiarach:

SW-153 o wym. 115XSOX245 cm
SW- 85 o wym. 85XSOX245 cm
szały wnękowe:
80 i 120X58X250 cm.

Zakład . Remontowo-Budowlany . w lodzi,
Zamówienia przy1·muie
1
ul. Kasprzaka 6 a, tel. 273-86:- codziennie w godz. 8 - 15, w soboty
W godz. 8 - 13.
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Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Łódź - Polesie wykonuje również w ramach usług dla ludności inne roboty z zakresu budownictwa ogólnego, jak: roboty elektryczne, instalacyjne, posadzkowe, drzwi, okna i bramy garażowe.
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GDAŃSKI ,
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na.1chetnle1
mienię
Lodzi lub owiększe w
koHcy. 82·325 Gdań~ 37.
UPT ;krvtka
mtcxlych' POSIADAM nową .. NY11ę SKLEP lla.lan.teryjny
w
MALŻE~STWO
89~ k l\ł-3 - 2 pokoje, 11póldzlelczu. Kralkowle p0szukule d<>1 wolny
leka rzy poszukuje M-2 lub Towos"
&&mienię
- - - - - - - - - - cze K;irolew .Kut• stawców.
Jabłoń!iki.
WoJ~iech
M-3 na okres t-2 lata, tel
.. 18761"
Oferty
lato, wynajmę pa katde w1ększe - w bl<>SOPOT no Narutowkza 3~2.
7~3~11.
Pra·sa. Kr.alków. Wiślna 2.
orywa tnie. przed• kach lub bua'>wnlctwo mię
pokoje
wygodami
z
dzywojenr.e
•
6852
g
7220
754 k
Szyba!4ka
slęblorstwu.
Oferty ,.6919" Prasa, PloPowstańców Wa.rszawy 10
kuchnia
pokój,
razy
DWA
96
•
irkow•ka
tel. 51-311-03
WYKWALIFIKOWANA
Bl.OTNIKl a tworZYV'#l _
części<>we wyg >dy (Wscho179 Ir:
przy.tJnie pracę Syrena
Dacia.
Renault,
m
70
TRZYPOKOIOWE
(Gdańska ~acZ!ta
dnia I piętro•
Volkswagen
zaDoły
ipółdzlelcze
parter) - zamienię na M-2 w sektorze prywatnym - Wartburg,
spół·
M-3 dwupokolowe,
chałupnictwo. Oferty .69~7''
Skoda 100. Mos.kwicz Ftai
blok i, J piętro I ub parter.
Słup mienię na 2 oddzielne miedz1elcze i gar•t~
05-815,
dorabia LlsoWSkl.
Oferty „72n7" Prasa, Plo- Prasa. Piotrkowska 18.
sku. zamienię na poitobne szkania soółd.zlelcze. Ofer·
Mlch1łowlce kalo Ursusa
96.
trkowsll;a
PiotrkowPran
.6915"
ty
lub wlę'kne 1 garatem w
oo li. l Ma 111 32. tel. 49-05·35.
pracę
PRZYJMĘ
Lod"%1. Wladornoilć: Słupsk ska 98.
824 k
Oferty
<>raz mam samochód.
le>kal
WYNAJMĘ
Z. Augusta 20/105 M!ljew·
umeblo·
M•2
POSZUKUllli
Plotrkow·
Prasa.
.,6984"
„Hasamochód
sprzedam
713 k
ska.
ska 98,
wane na 3 mle&l.ące od I
nomag". Kolnlmny ~l.
. to
POdłolCa
ELE~ANCKA
- - - - - - - - - - mozaika „pałacowa" oraz
7998 g
IN:tYNIER poszukuje M-2 kwietnia br. Oferty z cePiotrP•asa,
„6902"
ną
n•Jchętnlltj w śródmieściu
TECHNIK PC>siadający Dra• b<>azerle i różnef(o drewkowska 96.
tl!l. 1181·!8.
wo N!zdy kat. B - pode.I· na Pr0cluku1e Rvszard Ko~,
Wrocław
51-518
mle prace w sektorze pry- stecki.
CIECHOCINEK - dwa po,7066'' We>jnów Strachoclńska 231.
O!erty
watnym.
M-2 koje, kuchnia zamienię na
ltUPIĘ lub wynajmę
862 k
48-15-86.
tel
Prasa, Piotrkowska 96.
7168" Pran. M·2 - Łódt. Tel. 51-64-89
M-3. Oferty
godz. -!li.
Piotrkowska M
n.a ba.rdzo TELEFON „ł" _ uun!enlę
ZATRUDNIJ;
łT84 g
telefon,
DWA razy M-3,
dobrych warunkach dwie na .• 7". Kasmanowa 2fla.
przygotowanie renclstJd lub rencistów do
FACHOWE
7141 I(
garat zamienię na 3 lub ł KOMFORTOWE mieszkanie
do egzantinów wstepnych obszy~alllda . ręczueii;o. Po·
WJ• ł-pokojowe lid m kw. kwa
pokoje z wir,iystko!ml
oomaI
oomsturalne
na
wzrok.
dobry
Ofer- terunkowe. słon~zne, I plę
ta dany
godami I garażem.
gli,terskle studia <ttleninl· Oferty „7055" Praaa. J>totr• Bll:LIZNJARSTWO t l<raPlol!r· tro - zamlenlt: na równoty „7103'• P •esa.
wlectwe> lekkie. p{)szukuje
ltarslde. GrzeleW11kt. Gor• ltOW9ka 96.
kowska IM.
rzędne dwuPOko.!owe o.l<oł"
l>OWatnego WSoólnlka z lokiego 87-48
„6811"
70 m kw. Ofuty
Bału·
na .1chetnle.1
kalem.
1162.
malte.ti.two Prasa. Plotrltowsita 16.
BEZDZIETNE
Oferty .. 6956" Prasa.
PR~YJMĘ na .tale I JJO- ty,
•amodzlet.nego
poin:ukuje
wynagrod:&e· Piotrkow~a 96.
aa
dla ~tkują• wlen:ę
WLOSKI
mieszkania lub poko'u z OKOLICE Radiostacji - I
n1em prowadzenie domu
cych. 835-91. Pluta.
pokoje, blok ~ cegły (WlllZY
we1~ciem
nlekrępu~cyrn
lub PILNll! PO&Zukuje wyk.orencistce
os<>ba)
Cl
7Sł0.
Tel. MIS-09. godz. 10-14.
st.kle wyitody), telefon, I
tel. !Ulwcy wełnta..·wch śclaJ!(a
innej starszej oanl.
7043. piętro - zarnlenlę na oko7038 g czy do kurtek.
samochodo- &09-$2.
LAKIERNIK
·.)fe.rty
ło !fm m w b\J.downJctwle
wy WZ!tlfldn:le P<l'ltlOC
Piotrk~w'..
Pra~a.
•• '1216"
l\1-S Ret1dnla na Iównof"%ę mlędizYWe>jennym, WHY!Jt660--02
potrzebny.
N.
Ska
dne Zgler9ka. RadogosZQ. kle WYIOdY. Oferty
Dr- chałup.
PRZYJMĘ
Ofer~y
(szycie).
_ _1 ntczą
_ _ _ _ _ _ _ _ _8480
Oferty „Tl&O" Pra•, 'PID- „89.11" Pra.a, Plotdr ()Wll(la
95.
trkowska 116.
Plotrkow· MARIAN
Prasa,
„7046"
zgubll
Olaslk
JtUCHARltI. oom·oee. ltel·
watne doatumenty. Prosze
nerld. kierowcę zatrudnię sita ·~poPOSZUKUIĘ poko}u z nie- Ml.ODE małteńatwo
Grabowa
Ł6dt
•wrot.
o
Władysławo
we
sezonowo.
1
krępującym wej,clem, r6w cukuje pokoju 1 kuchnl11,
7333 R
me• m. is. Gaszyńska.
wie. nad morzem - czer- DWOcH i!Uyn!erów
budowntc<two. nie umeblowa.n~o. telefon
niet !!ła·re
dYl!>Onujacych
wiec. liplee. merpleń. Wy• chanl.ków.
Oferty „701T" Prasa, Plo- Ma-n po 11Cod.I. lt.
zakwaterowanie samochodem 1 oomleszcze- IAN Marczak Zl(Ublł ledt.
tyw:lenle.
trltowD.a 98.
Płaca dobra. ntem z llńłą. pr.zyjmle pra• lltudencką
zaipewniam.
Za.oczne
642.
Oferty stud.lum Chem. ut..
Stanisław GuLk0>wsld.
PO godz. 18.
cę
W:·S mpółdslfi
ltUPI. mleuk•·nle ł--1 po- TUREg Gdyń!ika
Gdańsk-Olłwa,
Plotrl«>wPrasa.
TlSl"
„
jednore>- cH, I piętro - zamienię
koi lub domdt
6768 •
1111 k 9ka ff.
7 B/18.
dzlnny z wygodami w rOCP:· na podobne Lub stare buPaweł
wlllt.
ttczenlu mote być M-ł. O· downictw" łMt,
czarny
ZGINĄŁ
fizyka,
MATEMATYKA.
Pio- ci<Yk, ł.ódt, Ra,jdowa 11-1.
f~rty „7022" Praft,
Brzuch t ł~·py POdpa.la.ne.
Kołod~ejczyk, tel. mgr
Od.prowadzlc za w:vsoklm
Łr·kow*a N.
8'IM.
7269 g
lU·!\2-02.
Przewyn.igrodzenlem.
I piętro
M-3
strzenna f3.
M-3 Widzew WllChód B ~ WIDZEW
67 ~ 9 g
MATEMATYKA. t!J:yka na r6wnorzęctne (p&rkle-t balkon) wmlen.tę
zamłen.lę
studenei. Tel. 330-35, 2.eTel.
Tel IH-88-2'1 po na M-8 rozkładowe.
Bałuty.
tagubloVNIEWAŻNIAl\f
7268 g
laizklewicz.
7:143 g
8!11-77.
'1'142 •
J,8,
PRZYSZYWANIE l(uzllców. na Pleczatke dnia 27 luSlusarZakład
..
br,
tego
nabija•nle
d2iurkowanie,
tlzyka
MATEMATYKA.
POSZUKUIĘ M-1 lub M-2 POSZUKUJĘ M-l na rok.
Szenwal- sltl. Marek Piechocki Łódi
Wysocki,
chemia. 773-11, Ma7Urkle· Mp.
Płatne 1 1ór1. Tel. 13-111-05
na rok, dwa. Oferty
•
12".'
nr
Jar.acza
ul.
6884 IC
_w_1c_z_._ _ _ _ _ _ _6_9_71_r: da 15 m. 10.
'1334 &
„7138" PraH, Piotrkowska po 17.

----- ---------·-------------

ZAWIADAMIA,
nagrody

z funduszu zakładowego za rok 1979.
Ewentualne reklamacje przyjmowane będq w
ciągu 1 miesiąca od daty ukazania się ogłoszenia.
Po upływie tego terminu reklamacje nie będq

z z z z z z n z z n FltOYOJJIOJi(ROC OOJODOJOJJZ B&I _..,.

po lt.

-

ku;>ię

POKOI do wynajęcla pan1~nkom w zamian za ople
kę nad dzieckiem od 14-

Oferty „733l"
PiotrkoW'Ska N.

lł.

P.ran,

TEOPILOW M-1 kwatenm-

kowe, telefon - zamtenl11
- - - - - - - - - - na Wlę4ctze. Tel. 9:ł-łf-ll.
zamienię
M-ł Retk!lnl1 na równon:ęd.ne tub mniej- l'l-1 rozkładowe Zgierska
sze „t. Rado1~- Kon:Y• - Sh!fan11 IX pl~o - U•
mienię na M·4 tnypokostne warunki Oferty
Olerty
7072" Piran, PłotrltO'N9ka jowe f(JJ!'klad~.
,;'l':lllll" Prasa, Pl.otmowska
M.
'1'121 g

ml•·
DWIE panłenkl na
przyjmę. Zll•nlta
1a B po

sdtanle

.....

~$

Zainteresowanym instytucjom i osobom - informacji udziela Okręgo-

l9SO).

Pra.sa

1\t-ł własnołcle>we

KOMSIN.ATU
BUDOWY ELEKTROWNI
BEŁCHATOW, ul. PRZEMYSŁOWA 10

, I

p'>łowę

,Fiata

(przydział

„7316„

Tel. 7911-71

BEŁCHATOWSKO-POMORSKIEGO

1

!~

Orewno\\-sl<a

7lla I

BUDOWNICTWA

uwzględniane.

~~c

7340'

na wareztat koto
t.od?:i d" wy·najęc!a. 999-60.

wypłaca

~

vldeokasety z .nagraniami filmów fabularnych

',

,Zastawę

SPRZEDAM
i50" Ł6dt
t3j) m . 11.

LOKAL

SPRZĘTOWO-TRANSPORTOWY

ie od dnia 22 marca 1980 roku

105
G!

ł6.

NAGRÓD

ZA!CtAO

l

będzie można wypożyczać

w

e

PODZIAŁ ZAKŁADOWEGO

czasie

.3.

dzieci,
zdjęcia legitymacyjne i paszportowe,
.8 obróbkę ·prac amatorskich czarno-białych,
obróbkę filmów amatorskich borwnych ORWO.

ie w dniu 19 marca 1980 roku

niedługim

~

!l'ł

zdjęcia zakładowe - czarno-białe,
zdjęcia

W

>
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WYKONUJE:

(

)

(

przy ul. Puszkina, w osiedlu
Widzew„wschód - pawilon nr 130.
ZA1KŁAD

i

;'

12
- - - - - - " -_ _&
(19'1'9)
.• NYSĘ 521"
<przedam. socnacz„w, Jo
15 Wątkowi:lp
~lellońska
6'!'55 ~
rnledzlela).

.. 71~·,
95
·

poleca usługi fotograficz.ne w nowym zakładz·ie

~

6791>

„syrenę

<;PllZEDAM

~

<
(
<
<
(

;'
b~~~~k!0~~· ni~~~y
Telef

•amochó<I ciężarowy
Jtcmt 66 (Stoki)

~i

SYSTEMU „SONY"!

Karszni-

._s.

61!25 g
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(

„VOLKSWAGENA l~O"
gpnedam, tel 51·11-41
680'1

>2-51-83.

~:

LEKARSKI

Zduńska We>la ce, Grunwal1ika

.... .._tll\*rtl'lti

UWAGA, POSIADACZE MAGNETOWIDOW

SPRZEDAM „Fi1ta 1211 !SM" odblór natychmiast
p"
„1"18
1v rozliczeniu

t.anio sprzedam

:>~

spotkania odbędą się w auli przy ul. Nod
rutowicza 60 o go z. 18.30;

~t

Irm.

dam.

~

s·~

Terminy i miejsca spotkań:

H
~

~

no studia medyczne i stomatologiczne.

~

~

i~
~·

,~
~
,•

~~

~

!~

ORGANIZUJE
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Prze.st•zenna 83.

~~

ewo

~

ltAJlOllERIJ! .,rtai. - m
p" 1'0 renowacji - wprze-

i•.

"'·

DWA poko'9, lluc!mla, WJ
gQdy bet e.o„ irtare bu·

łr6dmldcle
downlchr" - zamienię na pokój, kuch
trzypokojowe.
bloki ClfttoUce Batu~ za- ty. Oferty „1260"
Zglerlika - Stefana,
Prasa,
mienię na rbwnorzędn• PłotrkowS!ta 916.
N~e
Obywat.lska,
Oł.
Rokicie, Karolew, ewent NA WAltA-CIE (IS. VI Oferty
Cze.rwony Rynek.
lS VIIl) poszukuje mlMzka
„6945" Prasa. P1otrk-owska nh przy trasie t.6dł
98.
JU:Stynów. Warunek blisko
stacjL Oferty „'1187" Piran
POSZUK.UJll; M-S, J.ł-S na .._... l•t• Plotrltowska 16.
śródmieśc!e
Płatne za rok • 1óry. Tel.

o•.

M-ł

•88.

371!-:tł.

ŁODZ

M-1

mniejsze

1.inł.nt•
W••rtłlawa

okoliee. Ofert1
JltotrllOMlll1
„.

„łl92.ll"

...

M-1

wł111nołc:low1

Teot!.-

16w - zaml.enl11 na pokój
11a lub S 1 lnx:hnl", eh.in!•
lub Oł. Mlreeitiego. Oferty Pra „'1'171" Prasa, Pl<>trkawllka

„

przyl(otowule
CHEMIA mleSZkanlowe
do egzaminbw. tel. 31·09..05. KLUCZE:
a.amochodowe dorabiam
godz. 18-20. <>!szewski.
godz. IS-20. Bialeekl t.ódź
przyl(otowanJa Wldzew. ul. Goitola 1-127,
CHEMIA 11-84-30. blok 316. w piwnicy we.1~zamlnów.
do
7154 1C 4crle klatk,a V I VI.
Cle1lel<lkl.

UNIEWAŻNIA

skra-

!iie

dziona oleczatkę o brzmiew niu:
.. SPOłem" WSS Od-

1337-.

krojpooszuku.te
czego. Oferty .7215" Pra- „SYRENY" naprawiam u
klienta. Tel. 751·86 •od.z.
ea, Plotrkow..ka 96.
(emeryt, 1~2. Tyglelsld. · 6790 a
llNO\t'ACZA-ke
rencista) potrzebny, Oter·
Pra11111, Piotr· ANTYKOROZYINE ubezty „723:4"
lrowska ·M.
samochOdów
pleczenla
Zaniewski
(gwarancja).
(ren•
szwaczlce
PRZYJMĘ
Obrońców Staltn1tradu 1oa:
do tel. 211-73.
<ltstke lub emerytkę)~734 ic
zakładu krawieckiego. Tel.
7222 g USt.UGJ
857·71. po 16.
prze·
Złotnicze.
sy•nety,
rób I ~aprawa:
PILNIE

WYKWALIPIKOWANĄ

lańcusz.ld„ ko!csykopuły
kl. plerśeion.ld w krótkłm
terminie ora.z elektry~ne

awaczlta podejmie pracę:
sukienki \"POdn!e. koezule
Chałupnic·
Itp, miarowe.
Oferty
two wykluczone.
„7324" Pra<>1a, Piotrkowska

poonoszenle oczek. Widzew-

96.

nitsława

roc~ego
de
KOBIETA
d2llecka 2-2 ruy w ty·
ICodnlu l>Otrzebna. DzA.el-

USZCZELNIANIE

dZlał Bałuty, Sklep nr 180,
LóiH. ul. Ghandlego nr 28.
Anna Jaworek".·

Aiteirtt

7078 Jl.
Zakład n.t 1 w
l.odzl. ul. Orla B unieważ
ni.a zaitublona o!ec-zatkę:

PTHW -

.,Spedytor '-

ładowacr

nr

755 k

1130".

KURSY
pnygotowawcze
na wyższe uczelnie
organh:uje
od marca:
w Sieradzu

AdvrentC>WiCU
Wr.ehód.
17-21, blok 458, Jan I Sta·

WOIEWÓDZKJ
UNłWERSVT!!T

Szymańscy,

11780.

ROBOTNICZY · ZSMP,

okien. ul. 01rnt10"' 11 I . tet. łl..Jł.
montat zapinek. przeróbw Wieluniu
nica ż.ubardi. Tel. 11·14-44. k.I okien. Tel. 845-06 Jung.
7114

t96ł"

I(

ZARZĄD

MIF.J'JIU ZSMP

lakie-rnlka 111• CZYSZCZENIE płytek PCV " Wieluniu. ul Krakowskie
ucir.ntów na wymoki po!y~k środka• Pnedmlełcle at. tel. U-łłl.
moehodowego l
Prustrzen- mt uicranlcsnymL WroNikl.
pebloletm.lch.
635·k
PRZYIMlli

na

83.

s;n1

g

teł.

52-74-:n.

'l'lOS •

n
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JEST RECEPTA

I

nwom? ·

WE

M'AłlENSKl·E .PERYPETIE
węgierscy socjolodzy zaczynają bić na alarm. w .
kraju ' ~ roku na rok wzrasta liczba małżeństw nie
trwałych. W 1960 r. liczb~ małżeństw rozwiąza
nych przed upływem 12 miesięcy stanowiła 2,5
procent, a w 1978 r. - 3 procent. W 1960 r. ze
współżycia zrezygnowało po roku 6,5 procent par,
a w 1978 r. - jut I proc. Analiza rozwodów pozwoliła socjologom wyciągnąć wniosek, te 10 proc.
zawieranych małżeństw nosi w sobie z góry zalą
tek fiaska ...
Z węgierskiej praktyki -.dowej
wynika, że najczęścieJ dochodzń do
rozbicia małżeństw
w wypadku
&byt dużej różnicy w wykształce
niu na korz:yść kobiety.

za klierowców a ukończoną szkołą

podstawową. W obu przypadkach
mężowie wystąpili o rozwód. Kobiety i dyplomami sądziły, że z

powodu ich wysokle~o statusu wykształcenia
mężowie
będą
ubóstwiać swe połowice, co wraz z
Gdy kobieta
silnym pociągiem seksualnym jest
wystarczającą podstawą do trwaJest „za mądra"
łego związku. Mężczyźni jednak nJie
oto dwie charakterystyczn e 1pra- lubią „zniżać czoła" . Wobec przywy, które tratiły na wokandę są tłaczającej przewagi Intelektualnej
du obwodowego dla województwa małżonek, poczęli więc szukać w
wad urojonych o.ru rzeczyPest. Jedna z kobiet była inżynie nieb
wlstycb - I znaleźli
rem, a druga lekarzem. Zbiegiem
okoliczności
obie wyszty &a mąz

„By nie

przepadła

weselna uczta••. "

TV ZAPOWIADA

Urzędnicy

„DYLIŻANS"

stanu

cywilnego nie

są w stanie ustalić ponad wszelką
wątptiwość, czy zgłaszająca zamiar
zawarcia małżeństwa para podjęła
decyzję w sposób przemyślany, czy
też było to wynikiem chwilowego
„przypływu
uczuć".
W pamię.:1
jednego
łderownlków
urzędu

c6w, a w 1978 r.
dobnie zwiększa

Jui 51,1 proc. Po-

się proporcja zamałżeństwa w wieku
18-19 lat. Nie inaczej wygląda ta
tendencja wśród kobiet. Socjolodzy wnioskują z tegp zjawiska, ż e
chłop i ec - czy
dziewczyna, którzy
nie wybiorą sobie dość wcześnie
wierających

partnera, obawiają się, że później
w ogóle pozostać .. na lodzie".

mogą

Niby
równouprawni enie, ale...
Dotyczy
to
przede wszystkim
kobiet. Jest !aktem, że są one sa ·
modzielne,
dysponują
własnymi
dochodami I nie są zdane na to
by być na czyimś
utrzymaniu
Jednakże samotnie żyjące kobiet y
nadal traktowane są przez społe
czeństwo z uprzedzeniem. Otocz;enie, zwłaszcza na prowincji, śledz1
Ich tycie „argusowym okiem" Sytuacja samotnej kobiety jest mnieJ
korzystna niż samotnego mężczy
zny. Fonadto większość młodych,
zdrowych kobiet pragnie rostać
matkami. Jest więc zrozumiałe, te
przede wszystkim kolnety . wpadają w panikę" nie chcą, by
umknęła im kto wie czy nie jedyna poważna szansa i wstępuJą
często w nie przemyślany zwiazek.
Jakie remedium
proponuje się
na trwałość
stadła małżeńsk i ego .
na udany mariaż? Niestety, w tej
materii nic nowego nie wymyślo 
no. Pozostaje więc - jak dawniej
głęboka miło~ć. zgodność temp ; rament6w, wzajemny szacunek i
tolerancja dla słabostek partnera.
To chyba jedyna recepta.
WO.JCIECH STANKIEWICZ

Tak np. pewna młoda dziewczyna stanęła na ślubnym kobiercu
z innym mężczyzną ndż zgłoszony
uprzednio. Na pytanie, co się stało odpowiedziała z rozbrajającą
szczerością, ź:e pokłóciła się z narzeczonym. Obecny tu chłopak jest
„fajnym kumplem" i robi jej
przysługę, · biorąc za żonę, by nie
doszło do skandalu i.„ nie przepadła uczta przygotowana dla. orszaku weselnego. Kierownik USC
oczywiście
nie udzielił „błogosła·
wieństwa" tej parze

MARCA

i

„
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Odpowiedzi redakcji

I

+

z

stanu
cywilnego w Budapeszcie
który notabene . w ciągu 15 lat połączył około 8 tysięcy pa'r, pozostało szereg
niezwykłych
przypadków.

I

hattan Transfe-r"'. 11.20 .Jule1 Ma... nie, kl.
ti .ł5 TTR li:Odowla &Wiesenet wjród łoPOtU wachlarzy
- rząt sem. ł. 13.25 TTR uprawa roś
aud.
K. Lipid.
22.00 Fakty
dn.i&. lin, sem. ł. 15,05 Reda.keja szloolna
PROGRAM l
22.os GwiaZda siedmiu wtecsorów
zap0wiada (kol.) 1.5.25 NURT
11.łO Tu radio kierowców.
12.05 K. Prońko. 22.15 Trzy kwadranse psychologa. 15.55 OblektYW - proja:r.zu.
23.00
Wyobratnla
Poetycka gram woj. m. 1n.: sklerniewick!ego.
Z kraju 1 ze świata . 12.25 Moea!ka
polskich melodU. 12.45 Rolniczy kwa- kobiet. 13.05 Miedzy dniem • snem. 16.15 Dziennik (kol,). 16.30. Piątek
z Pankracym" (kol.). 16.55 .Dziel\
drans. 13.00 Komµnlkat energetyczPROGRAM IV
ny, 13.01 Przeboje świata. 13.26 Padobry, w kregu
rodziny" (kol.).
rada jazzu tradycyjnego . 13.40 Ką
17.15 Dom t my. 17.25 Czterdziesto12".00 W.lad. 12.0& W\ad. (Z..).
12.08 latek" Odc, I t>t. ..Judym czvl1 czyn
cik melomana. 14.00 Studllo
„Ga12.23 4ipoleczny" - film fab. TP.
ma" 14.20 Studio Relaks. 14.25 stu- „Sieradzkie przemiany" CL).
18.20
d io „Gama". 15.00 W!ad . 15.05 Ko- Muzyka (L). 12.25 Giełd.a ołyt. 13.00 Studio Telewiz11 Młodych. 18,50 Dores pondencja z zagranicy .. 15.16 Stu- Lekcja 1ezyka rosyjskiego. 13.15 Me- branoc (kol.). 19.00 Plebiscyt stu•
d io „Gama" 16.00 Tu Jedynka . 17.30 lodie z musicali 13.25 Nłe tylko dla dia Gama (kol.). 19.30 Dziennik teleRadlokurler. 18.00 Tu Jedynka. 18.25 słuchaczy w mundurach . 13.50 Tu wizyjny (kol.). 'Z0.15 Tea•r Faktu Nie tylko dla kierowców. 18.33 Kon- Studio Stereo. 14.00 Naukowcy - Proces Alberta Forstera. 21,45 Stucert tyczeń . 19.00 Dziennik wieczor- rolnikom. 14.15 Tu Studio Stereo. dio wyborcze.
·22.10 $plewa Jerzy
ny , 19.15 _Warszawska Ork iestra PR 14.45 Mazowieccy skrz~pkowle. 15.00 Połomski, 22 łO Dziennik (kol.).
1 Tv. 19.40 Od wolnego do czarda- Wiad . 15.05 Wizerunki ludzi myślą
sza. 20 .00 W!ad . 1 lnf. dla kierow- cych - aud. J. Mikke. 15.35 MuzyPROGRAM U
ców. 20.05 W1rt uml rótnych instru- ka. 15.łO Kslątk! do lttórvch wralł . 15 Wieczory historyczne (powt.).
mentów 20.30 Melodie. do których camy - „zazdrość 1 medycyna" M. Choromańsk iego . 14.45 Patrol Coowt.).
chętnde wracamy. :n.oo Wla d. 21 .05 fra~. pew.
15.10
Pegu
Kronika aoortowa . 21.15 Komunika- 16.00 W!ad . 16.05 Lekcja 1ezyka la- (Powt.). 15.55 KlaPS (Powt.).
16.21
clńsklego.
16.25
z dala od utartych J"ęzyk francuski (kol.) 16.55 PrzyJaty Totallzatora Si>ortowego.
21 .18 szlaków
Beskid
żywiecki.
lt
..
40
Muzyka
clele
z
a reny - „Uclec7lka" - fUm
Karola Szymanowsk le11:0.
.. Mu- radz!eck1 Ckol.). 17 .35 „ Słowa za sło
22.00 z k r aju 1 ze świata 22.20 TU Aktualności dnia CL). 16.55
zyczne kwiaty dla najlepszych" - wa" - orogram publ. kult. (kol.).
radio kierowców.
22.23 Ma gazyn aud.
sl.-muz. w ' opr M Hoffmann 17.55 „Informator turvstycznv" (kol.).
kultu ra lny Progr amu I. 23.00 Wlta
17.35 18.25 Klub Jazzowv Stud!.a Gama Was Polska - mag. sł -muz O.Ol (L). lV.15 Aud . literacka (L).
Z
symfonlc2'Jt\Vch
oartytur S. Mo- Vademecum (kol.). 19.10 Wladomośeł
Wlad
niuszki (Łl. 18.00 ..Parzenica" - aud (Ł), 19.30 Dziennik telewlzy1nv <kol.).
z Korzenlow~k!ego (Ł) 18.15 Radlo- 20. 15 -reatr WsPOmnleń - 19t'7
PROGRAM O
reklama CL) 18.25 Tw6rcv pleknego August Strlndberll: .. Olctec".
11 .30 W!ad. 11.35 Posteo w gospo- słowa - Samuel Twardowski. 18.55 Wyst.: Andrze1 Łaoiokl Zofia Mroda rstwie domo w y m. 11.45
Muzyka Chwila muzvk! 19.00 SOS dla bio- zowska. Barbara Sołtysik
Henrvk
- W ochronie Kamo!nosu.
ST>Od strzechy. 12.05 Muzyka dawne1 sfery
Lekcja Jezvka Mll!;lel«k lego. Bak Seweryna Broniszówna 1 )n.
Warszawy. 12.25 Po ł udniowy kon- 19.15
19.30
Koncert
symfoniczny.
21.10 2140 24 godzlnv (ko1.) . 2UO Wieczór
c.ert w 80 rocznice u rodzin Pawła
weg!erskl gra wszystkie
Kleck iego, 12.55 .z wiosna" - zes- Kwintet
na
smyczkowe B. Bartoka fllmowy - •. z kart pawłdct
pól .Mezzo-fo rte". 13.00 Wokół spraw Kwartety
anaszego stołu 13.15 Nowe nag rania 21.50 L van Beethoven : Sonata nr ekran" cz. I - orzedwo1enne
ra d iowe Plan istk i R. Smendzianki. 5 F-dur. 22.15 Tradycje polsk iego d.aptac1e fllmowe m . in.
pOWfeśc!
13.30 Wlad. 13.36 Ze wsi 1 o wsi parlamentaryzmu. 22.30 Muzyka. 22.35 S . żeromsk lei:o. P. Go1aw!czyftsklej
13.51 Gr a radzi e cka wiol<>nczellstka Demc.krac1a na co d z ień 22.50 Sode(kol.).
w . Ja~llng . 14.10 W ięcej , lepiel no- wa „Deller Consort". 22.55 W lad
wocześni e j
14.25 Tu Radio - MosTELEWIZJA
kwa. 14.45 MuzV'ka Haydna.
15.20
Popołudn ie
dz!ewczat 1 chłooców .
·
PROGRAM 1
16.00 Prze bo je filmowe . 16.10
·
Koncert tyczeń
miłośników
muzyki.
16.40 ,Ród Abaczów" - fra~ . oow.
e.oo
TTR, - uprawa rotl!n. sem
Grono- Czytelnlk6w a Łodzi: Pros.tZ. Ż a kiewicza
17.00 Soot kanl.e
z 2. 6.30 TTR. mechanizacja rolnictwa.
skO'lltaktowanie
piosenką radziecką. 17.20
.Rodowody s~m. z (Ł) . u .os Dla mkól: ge<igra- my o telefoniczne
poet yckie"' - Tadeusz S!lwiak 17.40 fla, kl. 6 - . Pojezderze lubuskie sle z nami tel. 303-04 w gO<iz. lł
Z cyklu : „Mó1 zawód
mo la pasja (kol.l. 12.00 Wychowan ie obYWatei • 15 OO
- Filmowcy". - rep. J r.Ukke . 18.00
22 Międzynarodowy Fe&tiwal Muzyki
'
Organowej - Oliwa 79 18.2$ Plebl·
_ z głębokim talem zawiadamiamy, te dnia tt marca
1980 r., po
scyt Studia „Garna••. 18.30
Echa
długich I ciętklch cierpieniaeh zmarła . w wieku lat SO, nasza kOCha·
dnia.
18.40 Ludzie wśród których
na :tona. Matka. Teściowa I Babcia
tyjemy 19.00 Chwila mu;ykl. 19.05
S.
P.
Poezja 1 muzyka - wier sze Rudo!·
fa Fabry.
19.30 Gra warszav...,,kl
kwintet dęty „Da Camera".
20.35
Rozmowy o kinie. 20.55 Utwory Ra·
s d. ORZECHOWSKA
vela 1 Szyma nowskiego. 21.30 Wiad
Pogrzeb odbędzie się dnia 22 marca br. o cods. 14.Zł s kaplicy
i inf. sportowe.
21.40 Muzy'ka bacmentarza św. Wojciecha przy ul. Kurczaki, o czym powiadamia
roku śpiewa P;ml Esswood.
22.00
oogrą:tona w smutku
Tea.t r PR: 1) „Uwteńczenle bohateRODZINA
ra" - słuch . J . Lutowskiego.
ret.
J . Zelnika; 2) „Fotel" - słuch . L.
P r oroka. ret. E. Płaczka. 23,00 GraW dniu lt marca 19~ roku. po długich t citt:tklcb cierpieniach
n!ee jazzu. 23.30 Wlad.
smar!. w wieku lat '11
PROGRAM IU
PIĄTEK. ł1

FILM OWA
REKL AMA
eo

•PoŚl'ód około

-·

1.20 :zitłoszo
nych fd.1mów obejrz.ą jurorzy i
{oście
I Przeitlą.du
Filmów
Rekl;r.mowych w t.odzl. Podczas 4-i:od.zinnei proj ekcji prezentowa.ne
beda reklamówki
zrea1izowane przee .,Polfilm",
. PA „Interpress". „Ariel''. WFO,
WFD, „Semafora". Studio Miniatur Filmowych. Studio Fil.mów Rysunkowych w Bielsku.
lml)l'"eza za,c zyna
ai11 d:ziA o
aodz. 12 w All kinowe.I hotelu
„SWliatowit". Wiec7m'em 'Dr:r.ewidziany jest pokaz film6w za,..
l(.r alllieznycli.

GERTRUDA POKORSKA

STEFAN MUSZVr'ISKI

10.33 Kiermasz płyt.
1'1..00 tycie
rodzinne. 11 .30 Tematy jazzu nowoczesnego - .Donna Lee". 12.00 Ekspresem przez świat. 12.05 W tonacji
Trójki. 13.00 Powtórka z rozrywki.
13.50 „Wltrat" - Odc. DOW.
14.00
Koncerty organowe J . F . Haendla.
15.00 Ekspresem przez llwia~ .
15.05
Piosenki - flirty, 15.40 Tylko
po
hlszoańSku. 16.00 ..Wiosna na likraJu" - rep. R. Jank<>WSklego. 18.20
Do wzrostu liczby nie przemyśla
MuzykobranJ.e.
19.45 Nasz rok 8AI
nych małżeństw w po&redni spol'J.00 Ekspresem pn:es świat. 17.05
sób przyczynił sltt też szybszy rozMuzyC'Ztla poczta UKF . 1'1.łO Stud1.o
wój młodzieży. Jest ona obecnie
Nagrań.
111.10 Polityka dla wszystbardziej dojrzała seksualnie i fityk.!ch. 18.25 Czas relaksll. 19.00
Cocznie, ale jednocześnie nie ma
dziennie powieść w WYdanlu dtwieukształtow81Ilego
kowym
J
.
Conrad:
świata
Jutro
.,Zwyci~wo"
uczuć.
ez~ teoretyem.a ~
W niedziele. 23 marca, w Płlmo
Ekspresem l'rzez świat.
19.35
«WW· Ref.erab dotyczy~ bed2' 19.30
teee Arcvdzieł .. Dyll*ans" - ame· Młodzi Węgrzy wstępują obecillie o
Opera tygodnia
- C . Monteverdi:
oceny
3
lata
stanu
wcześniej
obecnego, za1:adnie6.
na
ślubny
kobierykańskl western w retyserU .lohna
„
Koronacja
Poo!>Pel".
19.50
.,Zakaz
smilki i estetyki! w fi.J.mie reForda s Johnem Wayne w roll rzec niż poprzednie pokolenia. W
wjazdu" - odc. J>OW. 20.00 ln<ter"
klamowym.
1960 r. mężczyźni w wieku 20-24
(rs)
cł6wneJ. N/z: .lohn Wayne.
radio .20.40 W kregu ..złotego 11:rolat stanowili 39,8 proc. nowożeń- - - - - - - - - - - - - - - - ' na" u .oo Okla!lld dla sespołu ..Man-

Popseli odbędzie Ili• dnia !I 111a.rca br. o l'od•. tł.15 na cmen·
tanu lladocones. • esym sawlada.mł•Jtl w C1eboklm smutkut
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wyrasy

- Tata łapie większe.
Bogdan uśmiechnął się do chłopca.
- Wiem. wiem A ty, jak dorośniesz, będzie.u łapał największe. ta.kie duże jak łódka.
- Pewnie! Takie jak ta motor6wkal
Wszedł · do kue~ni. Chłopiec podreptał za nim.
- Mamo! Bogdan złow.Lł szczupaka, ale małegol
- Nie taki znowu maiy. Pewnie zgłO<lniałej po tyclh połowach? - zwróciła się do Bogdana.
Była wysoką, nłe za szczupłą blondynką o regulunych rysach. Zawsze pogodna I zawsze pełna enęrgil - Bogdan nie
widział jej nigdy zmęczonej.
- Zgłodniałem I to ni'e tylko od łowienia rTb - przepłynąłem już . p6ł jeziora I
·
- Pe\lqnie wpadłeś do wody, albo Jdoł clę wciągnął?
- Raczej to drugie.
- Ach, Jacqueline! Widziałam J11 r81!10, Jak eł uprowadzała
łódkę Zakochałeś się?
,
- Jeszcze nie, ale to bud~ miła dziewczyn.a.
- Wbiłam iui cztery Jajka na patelnię, czy mam to robi&
dalej?
- Niel Pohamuj lllęl
- A co na to Dź:amil1'
- Była mała awantura. Słucha! - .Tacquełłne chełałaby w:rnają~ u ciebie pok6j na jedn11 noc. Powiedziałem jej, łe lłtt
na pewno zgodzisz.
- Skoro tak zroblłeł. to trudno. Nie mam nic przeciw Jacqueline, ale n.le chclałabYm mle6 na głowie teg0 zwarlowa11e10
Turka.
,
- · On jut tu był w zeezłym roku?
- Tak, Iwo t~. mieli taką samą moror6wkę, tylko dziewczyny I samochody Inne OtamH w Z6$Złym roku holował takle
P?tulne cielę, z kt6rym porozumiewał się po włosku, ale to
ciele było chyba Greczynka.
- Taik Im się spodobała Czarna Woda?
- Chyba ta•k . W zeszłym roku siedZllelł tu pnes tyd.złeit.
Potem p;zyjechał do nieb taki ponury, szpakowaty facet, kt6ry
n~wet !1ie przenocował, nie J>rzejechał się motor6wk11 I nawet
nie sp<>Jrzał na jezłoro.
- Pewnie rozmawiał • nimf o Interesach.
- Mote n.awet wbił lnteree, bo wyjechał a motor6~

,

-·-

- Wien - kupił j11 w ciemino. Nie wyszedł nawet • n&miotu Jak Iwo 1 Dżami! pakowali j11 :na przycze~.
- Nie wiesz dokąd pojechał?
- Spieszył aię na prom. chyba do Szwecji.
- Tam teł ._ jeziora.
- Wszystko pięknie, tylko rdziwilo mnie wf9!y, le człowiek
k~uje motor6wkę ł nawet jej nie ogląda.
- Mote to była jego własność?
· - Może. Więc mówisz. te Jacqueline u nas dzłł zamłesz:ka.
Muszę ptzygotować jej pok6J na g6rze. Będzie twoją sąsiadką.
A motesz m1 powiedzieć, dlaczego tylko chodzi o jeden nocleg?
- Onł Jutro zwijajia obozowisko. Jeden z samochodów ł przyczepa należy do Jacqueline. Ona liczy, że
Dżamll odjedzie•.•
- I peienka ma zamiar tu jeszcze zosba&f
- Tak.
- Zapowladajlł cf al• urocze wakacje. W katdym raz:łe dobrze, że ona ma zamiar mieszkać na~l w eamplngu, bo wiesz.
le spod~ewam •i• przyjazdu ojca ł byłoby trochę niezręcznie •••
- Zupełnłe aaipomnlał-t To chTba Właśnie d"złśf
- Ta'k. Zapowiedział Ilię pięć dni temu, dośh nagle. Jedzie
se Stan6w, w Londynie miał wypożyczyć samoeh6d, wcale nie
jestem pewna. czy uda mu si• dotrzyma~ terminu.
- Słucha.J Danka, bąd! 1zezera, mote I moja o'becnoś~ nie
jest eł na rękę? Z ojcem nie włcUilałaś się parę lat.
- Nie zawracaj głowy, ty jesteł ja•k l'Oddnal Dom jeet na
tTle duty, le jak będziemy chcieli być sami, to z.najdziemy
tobie odpowiednie miejsce. Swoją drogą, nie wiem co starunek
kombinuje? Miał przyjechać w zimie na święta. odwołał wizytę
w ostatniej chwili, potem to aamo było na Wielkanoc, a teraz
-idecydowal się dość nagle. Ostatnio zmlenll a!ę jakoś w listach.
Coli go chyba gnębi.
- Niewiele dotyobczu m6~łd o ojc\l.
- To cudowuy facet. Kochały się w nłm wuy1tlde moje
kolełanld. Włele przeszedł w lyclu. ale zachował jeneze mn61two enertli.
- Opowieds mi «Ili o nim, Uol'o mam IO poz.od. ł to mołliwe, te jeezcu d.złł.
•
. - Wi~ Paweł - bo )estełmy po lmlenłu - U1'0dzłł
w
Polsce. Gdy wybuchła wojna mlał 19 lat. Walczył na froncie,
potem nie zdążył uciec do Rumttnli i znalaił się na terenach
Zwi2'z'ku Radzieckiego. Wstąpił do armii Andersa. Odznaczony
za Monte Ca.sslno. Podczas jego pobytu na Bll&kim W1ehodzie,
wraz z armł11 Andersa, wydarzyła się rzr~ kt6ra miała istotny wpływ na dalsze jego tycie. Paweł nie miał rod.ze6.stwa,
m.fał za to •erdecznego przyjaciela, który mu za.stępował brata. Wojna ich rozdzłellła, ale na kr6tko, spotk: Ji się włamie
w armii Ander1a.. Było tio chyba podczas Ich pobytu w Teher&n.!e.

n.

MISTRZ SZEWSKI
nsłutony pracownik
Fabryk Obuwia I Wojskowego
Prsedsiębiorstwa Handlowego w ł.odzl . Przewodniczący Komitetu
Blokowego I Osiedlowego Nr n . członek Radv Nadzorcnj PSS,
ftPlekun społeczny, od.znaczony Krzytem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski, Medalem to-lecia PL i Innymi odznaczeniami.
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