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• te 
W dniu 2 lutego w gma

chu Kl PZPR (al. Kościusz
ki 107/109) odbędzie się 
plenarne posiedzenie Ko
mitetu Łódzkiego PZPR nt·: 

K 
po -n Konferencii . PZPR 

"Zatwierdzenie materiałów 
na XX Łódzkq Konferencję 
Sprawozdawczo - Wybor
czq PZPR". Poczqtek obrad 
o godz. 14. 

W Sali Kolumnowej Rady Państwa odbyło się 30 bm. plenar
ne posiedzenie Krajuwej Rady Kobiet Polskicb przy OK l<' JN 
poświęcone zadaniom rucbu kobiecego w realizacji postano
wień II Krajowej Konferencji PZPR. W obradacb uczestniczył 
sekretarz KC PZPR ZDZISŁAW ZANDAROWSKL 

,.~ .. ;;--;~;--;--;--;;--;--;--;-;--;;--;--;--;--;-;--;;--;--;--;--;--;--;--;--;;--;~~~lIlIlIiiiiiili~i!~iliiil~!I~Ii~iiiiiiil~~lIlIlIliil~~II~Biii~~~;;iaiiill!liliiiiiii~';;;~~~;;;;~;;;;~!lII!!II~IIIi~gp gWWA-łAWe 2;;.W&* łEh MA: .. I Zarówno w referacie, wygłoszo-
nym przez przewoctnicząc::< KRKP 
-- Eugenię ~mparową. jak i w 
dyskusji akcentpwano. że w wielu 
dziedzinach życia społeczno-ekono
micznego kpbie:ty. stanowiące obec
nie pk. 43 proc. ogółu zatrudnio
nych w gpspodarce narodowej. ich 
wydajna praca wspÓłdecydują o 
·tempie dpkonywanego manewru 
gpsppdarczegp, ppprawie efektyw
ności gospodarowarjia. Dptyczy to 
przede WSzystklm takich sfer życia 
kraju jak: przemysł lekki. Sppżyw
czy. handel i usługi. oświata. zdro
wie. admilllstracja państwowa. 
Lepsze zaspokajanie potrzeb rynko
wych - mówiono - leży zwłaszcza 

Nowe fabryki żywności Depesza KSR w zpp Stella" " , z udziałem 

szą r S Z Y C H:~~~~~~~ 
Henryk .... abłońskl WystosO'wał de
peszę I!raJtulacyjną dO' SuirO!Sa 

s. Olszowskiego ł s. Macha 
, 

Oszez~dzale 
ZWl~kszanie eks o 

S l co ., 

ustalonym 
• • . Kiprianu w 'l.wiazku z ppnownym 

t e r m I n I e wyborem gO' ~ .stanowiskp pre
zydenta RepUbliki Cypru. w 

koło 180 zadań inwesły- \ to m. In. nowoczesna wędliniarnia 
cyjnycb wykonano w ub. w Bielsku-Białej, cbłodnia w Opo
rok na potrzeby przemysłu lu, młyn w Stargardzie S~cze
rolno-sPoZvwezelto. Odd1l>no cińskim, dwie rzeźnie drobiu w 

4G uzytku m. in. siedem wielkich Karczewie I Szczecinie, słodownia 
fabrYk iywności szczególnie waZ- w Sierpcu oraz Wytwórnia Pasz 
nycb dla gospodarki narodowej i w nowie. ł.aeznie w przemyśle 
poprawy zaopatrzenia rynku. Są SPOżywczYm osiagnieto w roku 

P. Jaroszewicz 
z roboczą' wizytą 

w 'Moskwie' 
W Moskwie -przebYwa z krótka, 

roboczą wiz.ytą prezj3S RadY Mini
Itrów PRL, Piotr Jaroszewicz, któ
remu tpwarzyszą wicepremierzy: 
Mieczysław Jagielski i Tadeusz 
Wrzaszczyk oraz zastępca przewod
niczącegO' Romisji Planpwania. Ja
nusz Hrynkiewicz. 

Piptr Jaroszewicz prpwadzi roz
mpwy z premierem ZSRR. Alek
siejem Kosyginem. W rozmowach 
~ych ze str<Jn'l., radzieckiej uc~est· 
mczy m. in. wicepremier NikołaJ 
Bajbakow. 

Na zimowisku 

w Szczyrku 
W Beskidzie zapanowała pIękna 
i mroźna zima, ku radości ucz
niów szkół podstawowych spę
dzającycb tu ferie. Na zdjęCiU: 
dzieci pracowników politechniki 

Gdańskle ,j na zimowisku w 
'Szczyrku. 

CAF - Seko - telefoto 

ubiegłym przyrost zdolności pr'r 
dUkcyjnycb - w u.ieciu wartoS' 
cłowym - o ponad 17 mld d" 
czyli Więcej niż przewidywał 
plan. 

Przekroczenie zadań byłO' ~ł6w
nie efektem przyspieszenia rO'zbu
dowv i modernizaeii istniei<lcy"h 
pbiektlm. kt6.re WypOSażonO' w 

(Dalszy ciąg na str 2) 

Apel 
Rody 

BRONI 

Świotowej 

Pokoju 
Biuro Ptezyn um , ta tOWbT .,.a 

Pokoju wystąpiło z żądaniem zaka
zu broni neutronowej, jako n~we~o 
rodzaju broni masowego razema. 
Na posiedzeniu w Waszyngtome 
Biur Prezydium SRP uchwaliło o
świadczenie, w którym wzywa do 
"szerokiej kampanii nńędzynarodo
wej dla popar.;:ia zakazu broni neu
tronowej, kampanii pr!,wadzon~j 
równolegle z masową dZIałalnOŚCIą 
na rzecz poparcia podstawowY,cb 
żądali nowego apelu sztokbolmslne
go, zawierającego wezwanie do po· 
lozenia. kresu wy~cigowi zbrojeń". 
OŚWiadczenie zaznac?a, że referaty 

WyE(łoszone na was2yn~tońsklej se
sji przez pr,zedstawicieli wielu kon
tynentów dowiodly, że spotkama , 
demonstracje, masówki. zbieranie 
podpisów pneciwko broni nelltrono' 
wej. świadczą P rozwijani~ się jed· 
nego z największych ruchow maso· 
wych. mających na celu zmoblllzo
zowanie opinii publicznej .do udzie
lenia poparcia zakazowi jakiegokol
wiek typu broni masowego rażenia. 

W znowienie rozmów 
Kairze w 

Tzw. wojskowa komisja egipsko
izraelska wznawia obrady dziś, 31 
bm. po połUdniu w Kairze. Infor
muJe o tym komunikat opublikowa
ny w TeJ Awiwie przez Izraelskie I 
Ministerstwo Obrony. l 

"SALUT ' - 6" 

Ożywiona i rzeczowa atmosfera cechowała wC'lora;iszą sesję Kon
ferencji Samorządu Robotniczego w żYt'ardowskicb Zakładacb prze
qlysłu Pończoszniczego "StelI a". Przybyli na nią I w obradach 
uczłfStniezy1i m.in.: członek Biura Politycznego. sekretarz KC PZPR 
- STEFAN OLSZOWSKI. minister przemysłu lekkiego - STANI
Sł.AW MACH, I sekretarz KW PZPR w Skierniewicacb - RY
SZARD BRYK, sekretarz ZG ZwiąZ'ku Zawodowego Pracowników 
Przemysłu WłÓkienniczego - IRENEUSZ UBYSZ oraz dyr. naezeloy 
Zjednoczenia Przemysłu DzieWiarskiego i Pończoszniczego - WITOLD 
f,UCZYlQSKI. 

Dyskusja nad planem 1978 roku 
kpncentrowała s,ię wokół tego, ~o 
i jak rp bić, by iak najlepiej za
sppkajać POtrzebv rynku, ,eksporto
wać więcei i dalei. a importp' 
wać rO'zsadnie i gdY to iest rzecz,,
wiście nie.zbędne: .,St.ella" to za
kład o dpbrych trad vci ach. orodu
cent znany i solidny Zakład ten-
iak poinformował dyr. nae,zelny. 
Janusz Grankowski - wyp.rod'u· 
kpwał w ubiegłym roku 17,670 ty •. 
wyr<Jbów pończoszniczych o warto
ści 753 mln zł.' BYłO' to p ponad 
10 procent więceJ aniżeli w 1976 
rok,u , Znaczy to tym więcej, że za
łoga wykonała te zadania w nie
łatwych warunkach. zwłaszcza w 
IV kwaortale. kiedy zakfad otrzy 
mywał przędzę złej iakości. TUe
ba byłO' w ieks2;ych nakładów pra
c,v, aby jakość wyrpbów n ie pbni-
:i:,yła się. . 

,'>Jr'!'1'~ . l'I06ta.wiła ' !'fa. hl'-Eio: 

Uzupełnianie zapasów paliwa 

•. Nasz wyrób. to ar-tl'ku·l budzacv 
zaufanie", Jak<Jść rzeczywiście 00-
prawia sie tu system!łJtvcznie. W 
1970 r. wskaźnik I gatunku wyno
sił 58,9 proc.. a w ubiegłym roku 
7" 84,8 .PI'OC_ W dodatku 21 spP
śród 52 wytwananych tu wyrO
bów ma znak jakości. WszystkO' to 
dobrze świadczy o zakładzie. Lecz 
każdy z przedstawicieli zało.e:i za
bie.raj<lcych głps w dyskusii POd
kreślał, że to nie wązystkO', cO' za
kład chce ; mO'że osiagnać, 

w poniedziałek P godzlnie 8 ra, 
no rozpoczął się kolejny dzień rp
boczy załogi radzieCkiego orbltaLnĘ:
go kompie.Ksu naukowo-oadawczego 
.,Salut-G" - "Sojuz-27" - "Pro
gress-l". Po śmadani'U I lrontrp~i 
medycznej kosmonauci Jurij Roma: 
nlenko I Giergij Greczko pracowah 
według zaplanowanego programu. ' 

W pierwszej części dnia rpbocze
go 'do,konywanp pperacH mająCYCh 
na ' celu przygotowanie staCji "Sa
lut-6" do uzupełoienia Jej zapasów 
paliwa. Kosmonduci kpntrplowali 
proces wy'pomppwywania sprę~pnegp 
gazu ze zbiorników utleniacza ~ We
dług sprawozdań załogi l danych 
InformacjJ telemetrycznej, wsżystkie 
opera·cje puygotpwawcze odbywają 
się zgodnie z nakreślonym planem. 

Straik górników 
w poniedziałek rozpoczął się W 

USA dziewiątt I}'dzień strajb.-u człon 
ków związku ,zawodowego górników 
węgla. którzy ' domagają się popra
wy warunków pracy w kopalniach, 
zwiększenia bezpieczeństwa pracy o
raz troski o zdrowie górnika. Straj
kiem objęte są zagłębia węglowe 
wschodniej części Stanów z.!ednoczo
nych. Globalna produkcja węgla w 
USA zmniejszyła się w styczniu o 
bez mała 50 proc. 

W dmu tym załoga kontynuowała 
również prace przy rozładunku smt
ku transportowego "Pl'ogress-l". 

Problem Rodezji 

DlategO' wracpwuiac plan na rok 
bieżący, uwzględnionO' pOsunięcia, 

(Dalszy cIąg na s~r. 2) 

,Spotkanie ostatniel 

Na zdjęciu: J. Nkomo R. Mugabe po przylocie na Maltę. 
CAF - AP - telefpto 

z myślą o' wzroście autorytetu rad narodowych 
W poniedziałek przed pełudJniem 

w stO'licy Malty rozp~ły się 
rozmpwy przywódców hontu Pa
triotycznegO' Zimbabwe, J. Oshua 
Nkomo i Roberta Mugabe z przed
stawicielami rzadów W. Bryta,nt.i 
i USA. Davidem Owenem I An
drewem Youngiem, poświęcpne llre
Erulowa,niu problemu · rod€'Lyjskie
gO' na podstawie an~lo-amervkań
skiego planu. przewldujace~p kon
trolowane przez ooństwa zaeho
dnie przekazanie władzy w Ro
dezji rdzen.nej ludności tegO' kraju. 
Występujac z ta ~nicjatvwa W. Bry
tania i USA pragn<l nie , dopuścić 
dO' obalenia reżimu Smitha droga 
walki zbroj.nej, prowa wnei przez 
radykalne ugrnt)OlWania afrykań
skie, zrzeszone w Pa;triotYCZilwm 
Froncie 'zimbabwe. W hotelu, 
gdzie tocza sie te rO'74l1O'wY. <Jkre
ślane mianem spOtka,nia ostatniej 
szansy. władze maltańskie podiełv 
wl'.możo,ne środki. bezpieczeństwa. 

ebata sejmowa nad działalnością rad narodowych potwierdziła 
ocenę U Krajowej KonferencJi PZPR - że wzrosła funkcja inspi
ratorska i kontrolna rad narodOWYCh jako terenowych orl;anow 
Władzy palistwowej I podstawowycb organów ' samorządu spolecz-

nego. Osiągnięty został dalszy postęp w działalności sall'lorządu miesz
kańców miast i wsi na rzecz zwiększenia udziału społeczpńsl wa w za-
rządzaniu sprawami terenu I kraju. . ' 

W sejmowej informacji Rady państwa na temat działalności rad na
rodOWYCh oraz w sameJ dyskUSji. wskazywano jednocześnie, że rozwoJ 
naszej socjalistycznej demOkracji oraz wielkie zadania społeczno-gospo
darcze,które mamy do zrealizowania - wymagają zwiększenia i po
głębłenia wspomnianYCh wyłeJ funkCji. , 
Pogłębienie insplratorskiej funkCji 0Zl1-acza w praktyce rozszerzeD1e 

wpływu rad na wzrost uczestnictwa społeczenstwa w podcjmowantU 
decyzji oraz rozstrzyganiu wainych problemów dotyczących p.acy i ży
cia ludności w miastach I gminach. Oznacza konieczność, aby rany 
pełniej nU: dotąd uwzględniały społeczny punkt widzenia przy poliCj
mowaniu uchwał. Co wIęcej. aby działając aktywnie na rzecz kO'}ltllel<-
50wego rozwoju swego terenu, rozbudzały wśród 1 \I (17 i amQicje an~azo
wania się we wszystkie dziedziny życ'la. · szukania nowych rezerw i mo
iliwości efektywnego gospodarowania. 

Inspiratorska funkcja powinna rady bardziej ieszcze wyczulić na IW
nieczność przestrzegania klimatu Obywatelskiej dyskusji \\ pracy sesJI 
I komisji_ Obywatelska dyskUSja _ podkreślano w debacie sejmowej -
sprzyjać będzie przeanalizowaniu wszystkich problemów, ujawnianiu 
występujących słabości I pOSZukiwaniU optymalllych rozwiązań. 

Wiele miejsca poświęcono na ostatnim pOSiedzeniu Sejmu kontrołnej 
funkcji rad. , Było to w pelni uzasadnione. Kontrola bowiem rad naro
dowych wykonywana przez ich komiSJe, a takie na aesjach, 'powinna 
sta~ się wa:łnym czynnikiem przeciwdziałania wszelkim tIrzejawom _nle
gospodarności, marnotrawstwa, braku odpowiedzialnolici, kumotnstwa 
l llaro!'-racJL Jednocześnie 1I0gł'lbiona kontrola powinna zapewnić, aby 

podejmowane przez rady uchwaly nie pozostawały na papierze, aby były 
prawidłowo wcielane w życie. Chodzi więc o całokształt decyzji doty
czących społeczno-gospodarczego rozwoju terenu, intensyfikaCji rolni
ctwa, pełnego zagospodarowywania ziemi. jakości pracy w zakładach 
i przedsiębiorstwach, tworzenia lepszych warunków placy, usprawme
nia gospodarki mieszkamowej, poprawy działania sieci handlu i usług, 
usprawnienia komunikacji, lepszego zaopatrzenia wsi itp. 

ealizacja polityki bliSkiej człowiekpwi i jego potrzl'bom, wyma
ga zapewnienia wyższej skuteczności kontroli społecznej. Dlatego 
tez Sejm zaaprobował Inicjatywę l, sekretarza KC _PZPR, wysu
niętą na li Krajowej Konferencji PZPR i powtórzoną w prze-

ntówleniu sejmowym, o potrzebie powołania komitetów kontroli spo-
łecznej p~zy radach narodowych. . 

Komitety te koordynowałyby c·ąłoŚĆ kontroli społecznej na SWOlm 
terenie oraz - na zlecen1e Prezydium Rady - organizowałyby okre
ślone przedsięwzięcia kontrolne. Przewodniczący komitetów zostaliby 
wyposażeni w specjalne pełnomocnictwa rzeczników kontroli społecznej 
i powierzono by im czuwanie nad sku.teczną realizacją zaleceń pokon
trolnych. Do tych w!aśnle komitetów kOlltroIl społecznej mogliby się 
zwracać obywatele z wnioskami I propozycjami w przYP3dku stWier
dzenia niewlaściwego załatwiania spraW przez instytucje państwowe, 
'poleczne i gospodarcze_ Og6lny nadzór nad działalnościa kontroli spo
łecznej sprawowałaby Rada państwa. 

Propozycja ta spotkała się z żywym oddźwiękiem w społeczeństwie -
stwierdził Edward Gierek w Sejmie - wyrażając jednocześnie opinię, 
te należy w ci"gu kilku miesięcy przygotować odpowiedni prOjeKt 
ustawy, . c 

Te i inne zamierzenia lł1icjowane 511 II myślą o podniesieniu rangI 
I autorytetu org&nów przedstawicielskich, zwiększeniu bezpośredniego 
wpływu setek tysięcy Obywateli nil sprawy rozwoju regionu i kraJU, 
o dalszym zacieśnieniu więzi między władzą I BPołeezelistwem. 

BRONISLAW TRO~SKl 

ChRL wystrzeliła 2ł 'bm. sztuczne
go satelitę Ziemi. Po pomyślnym 
wykonaniu badaiJ naukowych sate
lita. został sprowadzony na Ziemię. 

Agencja Reutera 'przypomina, że 

\

' jest to ósmy sztucmy satelita Ziemi 
wprowadzony przez Chiny na or
bitę wokół zlemskl\. Poprzedni zos
tał wystrzelony w grudniu lIIPl6 1'. 

• w interesie kobiet. 
Istotnym czynnikiem poprawy 

warunków ŻyCia pracujących kp
biet jest dalszy rozwój usług. u
mpżliwiający racjonalne wykurzy
stanie czasu, ódciażających człon
ków rodzIny - najczęściej kpbie
ty - od uciążlJwych i pracpchłon
nych czynnpści. 

Krajowa Rada Kpbiet Polskich. 
zwróciła się z apelem dO' wszyst
kich kpbiet o akt,ywny udział w 
realizacji postanawiel' 11 Krajowej 
Konferencji PZPR. Wlasną ppstaWą 
i dobrym przykładem - czytamy w 
apelu - uczmy młodzież rzetelno
ści w pracy i pdppwiedzialnośc] za 
wykpnywane zadania. Aktywn<l pp
staw<l społeczm\ dobra praca i tro
ska p sprawy kraju wyraźmy teź 
- stwierdza dOKument - ppparcie 
dla treścj , deklaracji wybprczej 
Frontu Jedności Narodu. 

l' 

O tkanie' 
w Genewie 

W ooniediiałek w Genew ie od
bYło sie kolejne SPOtkanie delega
cji ZSRR. USA i W. Brytanii 
uczestniczacycb w rokowaniach na 
temat opracowania układu o cal
~~witvm. l DI1w$ze.;bJ;wl11 ~a,lsazie 
pr6Jjz .bronia jądr!>wą • 

DZIEJ 
NIESIE 

W 31 dniu roku słońce wze
szło o godz. 7.19. zajdzie zaś o 
godz. 16.~~,< 

~ - . .,,!,~, i 

. M~rcełina. Cyrus.. ....an., 

v 
w dniu dzisiejszym iUa ł.odzi 
przewiduje nastepujaca pogo1łę: 
zachmurzenie duże. Okresami 
opady deszczu lub śniegu. W 
nocy i rano mgła. Temperatura 
minimalna ok. O st.. maksymal
na + 2 st. C. Wiatry słabe -
południowe i wschodl1ie, Ciśnie
nie o godz. 19 wynosilo 919,4 bP .. 
(734,6 mm). 

ainle,Sle ro tnice 

1933 - Zm. John Galswortby, 
angielski pisarz ł drama
turg 

1945 - Wyzwolenie Gorzowa 
l'i23 - Ur. Paul Holbach., fraa

cuski filozof. 

a 50 te m śl 

Wszyscy ubolewaj., nad nie
szczęściem swoich pr:/lyjaciół. 
Tylko niewielu cieszy się II 
ich sukcesów. 

@ 
o 
o 



Nowe fa bryki żywności Obrady plenarne NK ZSL Oszczędzanie 
Węzłowe u.dania strorutlctwa w 

roku bieżącym I do końca obeenej 

, 
surowcow 

(Dokończenie ze str. 1) 
w:vsoko wydaine linie orodukcy ine 
umożliwiające w krótkim czasi~ 
u:-uchomienie produkcji ooszuki· 
wanych na rynku artykułów. 

Dzię;ki zwiekszonym zakupom 
maszyn I urządzeń niejako rekom
:pensowano opo~nienia w realiza
cji niektórych obiektów nowo bu
dowanvch. 

Jak najszybsze odrobienie tych 
saJ.egłości DOwstałych w ubie-
1:łyim roku, przy równoczesnej 

BRUKSELA 

Sesja EWG 
W poniedziałek rozpoczęła się w 

Brukseli dwudniowa sesja lilinistrów 
rolnictwa i rybołówstwa krajów 
Wspólnego Rynku. Na porządku 
dziennym znajduje się problem po
łowów ryb w 200-mllowcj strefie e· 
konomiczne.1 EWG, wprowadzonej w 
styczniu 1977 roku. Państwa człon
kowskie dzielą poważne różnice zdań 
w kwestii ustalenia wysokości dC)· 
puszczalnycb połowów dla poszczegól 
nycb krajów „dziewiątki" oraz w 
po.dejśclu do problemu tzw. strefy 
pnorytetu narodowego, 

Porwanie we Wloszech 
W nocy z niedzieli na oonie· 

działek w Pobl iżu m ieiscowości 
Corato. odległej o 40 km od Bari, 
dokonano iuż drugiego w tym ro· 

. ku we WłoS!lech porwania. Ofiara 
była 20-letnia Daniela Mastro
mauro, córka bo~atel!o włoskiego 
przemysłowca 

W ooniedziałek porywacze skon
taktowali sie telefonicznie z rG· 
dziną swej ofiary. żadafac za iei 
zwolnienie za ołacenia okupu w 
wysokości 2 mld lirów (ok. 2.2 
mln dol.). 

I koncentracji sił 1 środk6w na ln
west:v_ciach najważniejszych, Jest 
obeome naceelnym zadaniem bu
dowla•nych oraz inwestorów. Szyb
ko zbliżają sie bowiem termi·nY 
orzekazania do eksploatacji kolei· 
nych wielkich fabryk żywności. 

W pierw.s-zych miesiącach br. 
oowinny być oddane do użytdm -
z inwestycji szczegól·nie ważnych 
- dwie chłodnie składowe w Ga-u
dziądzu I Ełlku, z których kaMa 
wytw~zać bedzie rocznie oo 6 
tys. tOill mrożonek owocowo-wa
rzywnych oraz kilka tysiecv ton 
mrożonych w:vrobów kuU.narnych 
Na czerwiec zapla·nowano przeka· 
zanie Za•kładów Miesnych w Opo
lu. 

W II I III kwartale budowlani 
mają przekazać również cz.tery ele 
watory zbożowe; naiwcześniel w 
woj. piotrkowskim w tzw. Bloku 
Dobroszyckim, a nastepnie w Sza
motułach, Bartoszycach i Mścicach. 

Z kolei pod koniec roku w 
dwóch następnych wielkich kom
binatach drobiarskich w Toruniu 
i Poznall1iU uruchoml01I1e mają być 
- z,!!odnie z planem - raeżnie 
drobiu. Są to również lnwestycie 
o dużvm 2'Jllaczeniu dla poprawy 
zaopatrzenia rynku w wysoko 
wartościowe produkty ż:vwnośclo· 
we Każdy z tych 7.akładbw do-
9tarczać bedzie rocznie PO blisko 
20 tys. ton mięsa drobiowego, a 
także P'!'zetwory. 

Na liście najważniejszych teito
rocznych inwestYcii znajduje się 
również wYtwómia makaronów 
„Różanka" we Wrocławiu. 
Przemysł spoż:vwczy korzysta 

nadal z priorytetu inwestycyjnego. 
Czv>nić trzeba wiec wszystko. by 
środki Pt:r.ez.naczane na iel!o dal
szy rozwói zostały iak naiefekt.v
wniei wykorzvstane. SłużY temu 
m .in. koncentracia wysiłku na 
szczel!Ólnie ważnych budowach 
oraz stałe przvsoieszanie różnee:o 
typu prac modernizacyjnych. a 
przede wszvstkim instalowanie no
woczesnych linii technologicznych. 

·~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Kronika 
/ ·Ił. Godz. 9.30. Na ulicy Liścia-

stej 95 jadący „Starem" IS 1888 Le· 
· szek W. (bez prawa jazdy t w sta· 
nię wskazującym na spożycie alko· 
holu) zjechał z jezdni. powodując 
przewrócenie się pojazdu. Mężczyzna 
doznał złamania podudzia. 

4 Godz. 9.30. Na ulicy Konstan· 
tynowskiej nieznany mężczyzna rzu
cił sle p<>d tramwaj 43/3 i poniósł 

· śmierć na miejscu. Zwłoki przewie
ziono do Instytutu Medycyny Są
dowej. 

& Godz. 9.35. W Rzgowie na uli
cy Łódzkiej 12 kierowca „Syreny" 
FA 1971 Leszek K . uderzył w jadą· 
cego rowerzystę Henryka z., ktbry 
doznał złamania obojczyka. Rowe· 
rzysta odmqwił pomoc:y lekarskiej. 

w~vpadków 
na bok „Wołgi'' 0190 KO. Pieszy 2 
urazem głowy przewieziony został 
do szpitala, 

Ił. Godz. 17.05. Na ulicy Klllńskle· 
go 187 Anna O. lat 56 nleostrożnte 
weszła na jezdnię i wpadła pod 
„żuka". Kobieta doznała obrażeń 
głowy ! przebywa w szpitalu. 

& Godz. 17.25. Na skrzyżowaniu 
ulic Zgierska - Podrzeczna motor
niczy tramwaju 4/2 Władysław S. 
potrącll na przejściu dla pieszych 
nieznaną kobietę w wieku ok. lat 
6~70, ktbrą w bardzo ciężkim sta
nie przewieziono do szpitala. Ryso
pis: włosy siwe. wzrost ok. 185 cm. 
Ubrana była w kostium szaro-beżo

wy. kozaczki koloru 1asnobeżowel!o. 
Na . reku miała zegarek m-kt „Bło· 
nie". Osoby mogące ustallć toisa
mość kobiety proszeni są do WRD 
MO Łódf, ul W. Bytomskiej eo, tel. 

5·latkl w świetle dotychczasowej 
realizacji uchwał '111 Kongresu 
ZSL oraz . postanowień II Krajowej 
Konferencji PZPR - były 30 bm. 
w Warszawie tematem X Plenar· 
nego Posiedzenia NK ZSL. 

W toku obrad. którym pr.ze-
wodni<:zył prezes NK ZSL - Sta
nisław Gucwa 1'.>0dkreśla1I10. że 
stronnictwo pragnie wziąć iaik nai
aklł;yW1I1iedszy ud71iał w wylkooaniu 

POSta.nowień II Krajowej Konfe
rencji Partyjnej, która określiła 
zadania ogólnonarodowe na drugą 
połowę bieżącego 5-lecia i klł;óre 
to PO&ta,nowienia stanowią platfor
mę wvborcea FJN. Pronam ten 
służy bowiem - co akcentowa
no zaróWlllo w referacie 'l)?'ogramo
wym, jak i w dyskusji - konsek
wentnem,u urzeczY'Wlstnian!u stra
tel!icznvch celów ST>Qłecz.no-gospo
darczego rozwoju naszego kraju w 
całel dekadzie lat aiedemdrziesi'l· 
tych. 

Samochody - premie PKO 
Oddział' WojewódU!:i Narodowe20 Banku Polskiego w Łodzi koonru

nikuie, że w losowa·niach książeczek oszczednościowycb PK.O premio
wa:nych samochodami, wystawionych w województwach: miedskim 
łódzkim, piotrkowskim, sieradrzkim i skierniewi<lkim, wylosowano 217 
samochodów na następujące numery ksiażeczek: 

W dniach 28 I 30 stycznia 1978 r. wylosowano: 
8 samochodi>w osobowych markd Trabant Limuzyna: 
UO 2197417, US 3283632, US 3926073, US 7085279, US 8590208, 

us 8613313. 
65 samochodów osobowych marki Syrena 105: 
us 138700, us 1269138, us 1665542, us 1717981, us 1981843, us 2459737, 

us 2578392, us 2812894, us 3074902, us 3284936, us 3300726, us 3303586, 
us 3675728, us 3932879, us 3938153, us 3952911, us 3958308, us 4357994. 
us 4358584, us 4501600, us 4561938, us 4564562, us 4745716, us 4791093, 
us 4793733, us 4794459, us 4797663, us 6033158. us 6065343, us 6079178, 
US 6087079, US 6090024, US 6101640, 'US 6103085. US 6109235, US 6115753. 
us 6436400. us 6445532, us 6455568, us 7039476, us 7045582, us 7049429, 
us 7055076, us 7060858, us 7063768, us 7067293. us 7069223, us 7083277, 
us 7091644, us 7097436, us 7099694, us 7128780 us 7136594, us 8569251, 
us 8570921, us 8573184. us 8581170, us 8586601. us 8591578, us 8592679, 
us 8602273, us 8604475, us 8609807, us 8611310, us 8612312 . 

92 samochody osobowe marki Fiat 126p: 
UO 54415, UOZ 223848, US 391655, US 632991. US 809276, US 914275, 

us 1147622, us 1473130, us 1660454, us 1831441 us 1834259, us 2127878. 
UO 2372492, US 2379317, US 2647277, US 2932299, US 3262288, US 3275490 
us 3285115, us 3291380, us 3309530, us 3935555, us 3942220, us 3950671 
us 4498698, us 4614420, us 4664695, us 4749368, us 4778221, us 4781537. 
us 4782210, us 4792418 us 4797261, us 5122196, us 5125419, us 51334411 
us 5134248. us 5569272, us 6025679, us 6027500, us 6031193, us 6038816. 
us 6039'369, us 6052468, us 6056220, us 6058230, us 6063535. us 6069366. 
us 6091743, us 6095602. us 6105951, us 6117317. us 6118750 , us 6119780 
us 6122003, us 6122370, us 6438356, us 6451429 us 7041428, us 7042071 
us 7043501, us 7053263, us 7061726. us 7072262, us 7074559, us 7078916 
us 7082036, us 7087401, us 7094505, us 7106781, us 7120394. us 7122831. 
us 71251'70, us 7129940 us 7130923, us 7139900, us 7140697 us 7141859 
us 7149282, us 7153357, us 7154521, us 7155182, us 7158303. us 8571950 . 
us 8574585, us 8598973, us 8600431, us 8601889, us 8606186, us 8608153. 
us 8609388. us 8615364. 

W dniu 27 stycznia 1978 r. w Piotrkowie Trybunalskim wyloso-
wano: 

3 samochody osobowe marki Trabant Limusyna: 
us 6061363, us 7117044, us 7135668. 
2! samocbodv osobowe marki Syrena 105: 
us 2129798, us 2191656, us 2374906', us 2646400, us 3961950. 

us 3966916, us 4362610, us 4495993, us 4.563997, us 4784167, us 4799008. 
us 6050941, us 6068227, us 6084851. us 6101717. us 6113194, us 7100287, 
us 7112008, us 7115785. us 7119737. us 7133674, us 8584145. 

29 samoehod6w osohowveh marki Fiat 12611: 
us 1008513, us 1468085 us 1974920. us 3264965, us 3674789. 

US 3940576, US 5!i61054, US 
0

5563R70, US 5882515 US 6043122, US 6045793, 
us 6075214, us 6088672, us 6097941 us 7051219. us 7071950, us 7076332. 
US 7092256, US 7101513, US 71Q.'lł61: US 710R278. US 71095111, US 7112866. 
us 7115280, us 7126355, us 7127496, us 7147870, us 8582575 us 8594306 

(Dokończende ze &tr. 1) 

które umożliwia l>od.nlesie:itie 
wskaźnika I l!atunku do 85,5 1>roc. 
Produkcja W7.rośnie do 18.270 tys 
wvrobów, a lei wartość wV'tliesie 
805 mln zł. · 

Surowce - kolejna 'POl!'usz.ana 
w dyskusjj sprawa. Jdóre.i poświe· 
cono naiwiecel zresztą uwagi Za
pewnienie niezbędnych Ich ilości i 
przestrzeganie terminów do.staw 
jest waTunkiem koniecznym, Rów. 
nocześnie zmniejszenie zużycia su
rowców, to zadanie zobowiązuja~e 
wszystkich. „ste11a" osiągneła iuż 
1'.>0d tym wzitledem wskaźnik 88 
Proc. KSR jednak uchwaliła, że w 
bieżącym roku oowinien on wv· 
nieść 90 oroc. Oto pole do ooPi.su 
dla członków Klubu Techniki I 
Racjonalizacii. służb technolol!icz
nych oraz nadzoru technicznego 
Wvmaga to też nowego sooirzenia 
na organizac.ie oracy i dokonvwa
nia stałei analizy wYkorzvstanla 
pracy maszyn I ludzi. Jeśli wszv
stkie te waru-nki zosita'lla soeł.nione 
- mówiono - zadania 1978 roku 
zosta11ą wykonane. 

Mil!1.ister przemY'Słu lekkiego S. 

Ponad 6 tys. 

Wysokie walory 
lubelskiego węgla 
Potwierdziły się walory lubel· 

skiego węgla - do niedawna 
oparte tylko na badaniach tzw 
rdzeni J>ochodzacych z wlerce6 
geologicznych. Wówczas lubelski 
węgiel uznanv został za surowi<?<' 
o wysokich wartościach energety
cznych Niedawno budowniczowie 
k?palni w 8ol{dance dotarli do 
pierwszego złoża. maiąc~o kilka
dziesią.t cm grubości Ze złOża te
e:o - nie Drzewidzianego do g-ór· 
niczei eksploatacii - wvdobvto 
we.!!iel. który orzekazano specja
listom w celu przeprowadzenia od
powiednich badań 

Wvnikl t:vch ekspertyz 1e.szcze 
raz ootwierdziły wysokie walory 
energetyczne lubelskiego węgla. 
Jego śred.nią kalorvcz.ność określo
no na ponad 6 tys. cal./kg. Zakwa
lifikowa.no go do gaitunków węgla 
gazowo-płomieniowego o małym 
zasiarczeniu. 

& 'Godt. 9.45. • Nil . uUey . Arm.11 
Czerwonej Andrzej z · la't 17 tato· 
czył się i upadł pod nadjeżdżający 
tramwaj. Na szczęście mężczyzna 
doznał lekkich potłuczeń I po udzie
leniu pomocy udał sle do domu. 

Ił. Godz. 12.25. Na ulicy Piotr-

715-86. I Ił. świadkowie potrącenia kobiety 
przez autobus MPK dnia 4.01. 1978 r. 
o godz. 8.05 na 1Ucy Broniewskie
go, proszeni są do WRD MO. Adres 

Powszechne Kasy Oszczedności zawiadamiają zainteresowane osoby w 
o terminie I miejscu odbioru wvgranych samochodów 
Powyższv wykaz wylosowanych samochodów ma wyłączni-a cha- \ 

raikter l·nforma.cyjny. Podstawę do wydania premii stanowi jedynie 
tabela urzedowa NBP. 

Groinv pożar 

łódzkim „StomUu" 
kowskiej 315 Mleczystaw D. lat 74 
wszedł nagle na jezdnię I wpadł łak wvtej, (eh) 

H. PIELESIAK O EGZOTYCZNEJ WYPłlA \iVIE DO UGANDY 

w piłkę noż~q też wyg,rulihyśmy„. 
Jedynym przedstawicielem łódzkie-, nycb meeźich był zawodnik lódzklcJ 

ir;o pięściarstwa. który wru z repre. Gwardii - Henryk Pielesiak. llllikZ 
zentacją Polski przehvwal w Uitan- Polski w wadze papierowe.I. teden 
dzie i wziął udział w dwóch oflclal· z kandydatów do drużyny na zblita-

Wyróżnienia zasluża.nych działaczy 

łódzkiego kolarstwa 
Uroczysta akademia zakończyła ob

chody 50-lecia Okręgowego Związku 
Kolarskiego i tej dyscypliny sportu 
w Lodzi. 

Zebranym Jeszcze raz przypomnla· 
no sukcesy, jakle w minionym pól· 
wleczu odn!o,ło kolarstwo w na· 
szym mieś<'le Do najcenniejszych 
należy bez wątpienia brązowy me· 
dal olimpijski Andrzeja Beka, wy
walczony na Olimpiadzie' w Mona· 
ch!um I w Montrealu przPz Mieczy · 
stawa No.,,ickóei:o . Tytuły mistrzów 
1 wicemistrzów świata zdobyli rów· 
nież Jan11sz Kotliński waclaw Lato· 
cha I Mieczy~law N'lwicki. Łódzk\P 
kolarstwo od lat należy do najsil · 
n!e,lszych w kraju. vlobywając nte· 
zliczoną llość tyt•1lbw mistrzów I 
wlcemi~trzów Polski. 

deusz Skorek I Waldemar Jótwlak. 
Honorowemu prezesowi OZKol. 
,Janowi Wróblewskiemu oraz obec-
nemu wiceprezesowi związku 
Witoldowi Domail.sklemu :wręczono 
puchary OZKol, I proporce PZKol. 

Ponadto podczas spotkania wielu 
działaczy. kolarzy, trenerów zostało 
udekorowanych Złotymi Odznakami 
PZKol. Otrzymali je: Krzysztof Suj· 
ka I Tadeusz Zawada, którzy awan
~owall do 12-osobowej kadry na te
~oroczny WyśC'\g Pokoju oraz bracia 
Andrzl'l I Jarosław 8eknwle, Jerzy 
Niewola.. Eugeniusz Pniak, Jerzy 
8ratoś. Tadeusz Duryn Leszek Fa
bian, Paweł Kaczorow<kl, Izydor Ka 
łucki Wirgiliusz Król, Stefan Ma
~ternak. Wiesław Raczyński, Stanl· 
sław Szostak, Stanisław Szymczak, 
Tadeusz Tworus i Mirosław WoJ· 
dak, (S) 

Jące ile w tym roku mistrzostwa 
świata w Jugosławii. Skot'ZYstallśtIIY 
z pobytu H. Pleleslaka w nasze1 re
dakc.11 by zadać mu kilka pytań o 
pobycie w tym kral u, 

- Ucieszyłem sie bardzo kiedy do
wiedziałem sle, te zostałem zakwllll· 
likowany na wyjazd do Kampali 
Brakowało ml dotychczas kontronta 
cjl z egzotycznym! przeciwnikami. co 
w obliczu mlstt'Zostw ~wiata w J u
gosła wli może okazać sle bardzo oo
tyteczne. Pierwsze zaskoczenie lak\e 
mnie spotkaln to nietypowy wzMsl 
zawodników walczacych w katel!O· 
riach najlżejsz:vch, a wlec 1>at>lero
wej 1 muszel. Mój przeciwnik mie
rzył sobie 169 cm, z kolei rywal 
Srednlckiego at 174 cm. zastanawia· 
łem sle !)otem oo walce fak oni po
trafia utrzymać wal!e. Poza tym mo. 
!!tłem sle Drzekonać, lt pteściarze U 
iiand:v dysponuja bardzo slaba te~h
nlka za to długim zaslel!iem ramtlln 
s!lnvm ciosem oraz rtuta cxloorno§~ia 
Kilkakrotnie trafiałem mo1el!o pt"Ze· 
ciwnika Ochiro. podczas oierwsze1 
watki sllnYml sierpami, a rywal 
orzY1"1ował to bez 1mrużenla oka. 

- W drugim meczu PI"legralem swa 
walkę na skutek kontm:1l łuku brwto
wee-o. O tle w p!erwszvm meczn ~'" 
spodarze zachowywali zasade sportO· 
wel!o fair play n tyle clrul!I poje:IY
nek chcieli ko !ecznie przechylić na 
swoja korzvść. 

- Ro-zgrywaliście mecze na otwąr. 
tym powiotrzu„, 

- „.! byłn to dla nas dużym r.a· Podczas akademii wręczono wiele 
wyróżnień I odznaczeń . Mieczysławo· 
wi NowickiPmu I Pawiowi Kaczo· 
rowskiemu WT'lczono mPdale Ml· 
strzów Sportu. Honor<'WP Odznaki m 
Łodzi otrzyma!! · Donat. Budzyński. 
Kazimierz Geszr-.ak. Stant<law Lasz· 
kiewicz, Ryszard Kupczak, .Jerzy Pa
tora I Wladvstaw Wolański, 

skoczeniem, choć orzyzwyczaiUś1nY 
sie do tych warunków bardzo szyb
ko. Na11!orsze bvlo to. iż mecz za· 
czął sie z 1.s !!O<lzinnym ooó:tnle-

Rekord S#w1•ata niem. Temperatura wvnos!la 25 ~t. 
Celsjusza. Dla nas akurat. Gospodą

Srebrną Odznaką 30-lecla Wy~c!gu 
Pokoju został udekorowany Bole· 
sław Rzepecki, a brązowym! Ta· 

Sezon przełajowy w pełni 

Podczas zawodów w podnoszeniu 
ciężarów w Baku. Adam Saldulajew 
ustanowll rekord świata w podrzu
cie wagi do 100 kg, osiągając re
zultat 222 kg. 

. Wynik ten jest o 0,S kg lepszy od 
poprzedniego rekordu, należącego do 
z. Panachowa. 

rze żartowali. że przywie1.liśm:v Im 
z Polski zimno. 

- Jakle ~yscyplln:v sa popularne 
w tym kra.tu? 

- Przede wszystkim boks I plł1ta 
nożna. Byliśmy n„ meczu Ul'•nda -
Tajlandia wygra.nym przez gospoia· 
rzy 7:2. Po?.iom słablutkl. Gdybyśmy 
wystąpili lako re1>rezentacja pllkar· 
ska nie byłoby chyba wteksz:vch tru. 
dnośct z pokonaniem rvwali. 

A wratenia p<>ZaSportowe't 
Kolarze-przeł11jowcy znajdują się 9 - Przede wszystkim Kampa!'\, stolt-

w samym środku sezonu startowe· B·o•erowe regaty ca Ugandy, l\lllasto o charakterze eu-
go. W Łodzi rozegrane wstały ko· <I rope1sklm. Widzieliśmy małpy ittóre 
lejne wv•<'lg' spe<'1all•t'•w w tP1 dy oalą oaplerosy w wiosce. do której 
scypllnlP sportu. W kateg„1 tl mło · Po drugim dnlU bojerowych re- nas zawieziono w orzerw!e mtedr.y 
dz!kbw (2 7 1tm1 •wy~te:i::vl Cza11'kl >;at o „Burs>iynową Latarnię Zale· pojedynkami. Otrzymaliśmy w pre· 
(Widzew) - 13.59 jnnl„rów mlocl · wu Wt~lanep,o• rozp,rywanych , kolo zencle orvl!lnalne bransolet'kl Pocz 1t. 
szych (9 km) zwyPtężył WPsołowskf I Krymcy Morskle1. l!dPrem jest uble kowo mvślellśmy. ;; sa nne z drut!!. 
(Widzew) - 24.08, 1unlr>· bw (9 km) 0 lorr.c10v mistrz Europy Piotr Bur- ' Okazało się. U: se to oo prostu ~cle· 

Golański (Widzew) - 24,08. zaś w czyńsk! (AZS Olsztyn) który wy-1 iina żyrafy. W sumie moc wrateń 
konkurencji seniorów r12 km) Pio· grał wszystkie cztery wyścigi 1 ma sportowych 1 osobistych.„ 
troW5kł (Orzeł) - 32.27. O pkt. Rozm. (a.szym.) 

I l>ZIBNNDt POPULARNY nr ZI (8906) 

Puchar LOK 
dla strzelców „W altera" 

Groźny poźar wybuchł wczoraj 
o godz. 4 nad ranem w Jednej 
z hal produkcyjnych ł..6dzkicb Za
kład6w Obuwia Gumowego . .Sto
mil" przy ul. Wersalskiej 47. 
W akcji ratunkowej brało udział 
około 160 strażaków, dy~ponującycb 
30 wozami bojowymi. Do stłumie· 
n~a ognia zużyto znaczne ilości :caś
ruczych środków chemicznych. 
W ciągu kilkudziesięciu minut po· 
żar zdołano ilokalizowae, a na
stępnie ugaszono ogień, nie dopusz
czając do rozprzestrzenienia się sza
lejącego żywiołu na inne obiekty 
„Stomilu". z udziałem I IWA!ścloos.oboWYch dru

żyn odbyły su: ogółnowojewbdzkle 
zawody strzeleckie z broni pneu
matycznej, . zorganizowane przez Specjalnie powołana 'komisja ba
dzlałaczy zw LOK pl'zy wydatnej da przyczyny wybuchu 11oźaru 
pomocy kola LOK przy MPO w Ło- oraz określi wysokość 1łrat. 
dzl z okazji 33 rocznicy wyzwolenia 
naszego miast•. 

W klasyfikacji zespołowej zwy-
cięźyła drużyna PKSOW „Walter", 
LOK w Pabianicach, zdobywając pu 
char prezesa ZW LOK w t.odzl. 
Strzelcy z pab1an1cklego „Waltera" 
uzyskali 1991/2400 pkt. wyprzedzając 
Koło LOK przy XXV LO w t.odzl 
(1930 pkt.) l Klub Spor-t6w Ogólno
wojskowych LOK w Zgierzu (lSSB 
pkt.) • . 

W punktacji indywidualnej tryum
fowała w. Wiśniewska 3117/400 pkt„ 
przed Danuta Dąbek (3« pkt.) i e 
Wiśniewskim (340 pkt.) - wszyscy ź 
pabianickiego „Waltera". 

Budowlani znów _lepsi 
W t.odz! odbyły się ellmtnacje 

strefow~ do ll ligi Indywidualnej 
w zapasach w stylu wolnym, w 
poszczegó!nycb 1<atego1·1ach zwycię
stwa odnieśli: Dobrodziej (Broil Ra· 
dom), Wysmolek (Budowlani), Mi· 
siak t Wosieckl (Boruta), Krupitl· 
ski (Budowlani) Wójtnwicz (Boru· 
ta), Skart_yńskl (ŁKS). t.ysyganic 
(Bu~owlani), Flłlpczyńskt (ŁKS) I 
Kwiatkowski (Budowlani). W punk
tacji drużynowej zwycięstwo odnie· 
śli Budowlani 103 pkt„ przed ŁKS 
73 pkt. i Borut11 ł'7 pkt 

Najzręczniejsi kierowcy 
Niedzielnym konkursem zręczności 

przeprowadzon:rm na aleksandrow
skim lotnisku, działacze samochodo
wi okręgu łódzkiego za.fnaugurowa
li bogaty program Imprez organizo
wanych z oknjl przypadającego w 
tym roku tublleuszu 50-lecia Auto
rnobllklubu Łbdzk!ego. 

Konkurs zgromadził M starcie re
kordową liczbę 11czestn!ków (ponad 
40 załóg) z czterech klubbw: AŁ, 
MKM Dąbrowa, AMK Elta I STW 

W poszczei:6Inych klasach zwycię
żyli: 1-3 ;s, Kostulski przed J, !\lar· 
cinkowskim, 4-tl L. Rogiński przed 
P. Cięz~im, 7-13, E, Jach przed M. 
Pieniakilm (wszyscy a AŁ), 

()rt) 

ZOFII WIELEBIŃSKIEJ
MAJDZIK • 

MATltl 

akłada;tą 

RADA SPOŁDZIELN!I, ZA· 
RZĄD. RADA ZAKł.ADOWA 
POP PZPR, KOLE2:ANKJ 
I KOLEDZY z MSP „SIGMA" 

w t.ODZJ 

Dnia is stycznia 1978 N1'~U zma. 
rla. przeżywszy lat 75, najuko· 
chańsza Mamusia I Babcia 

S. + P. 

JANINA SZUBERSKA 
Pogrzeb odbędzie 11111 1 lutego 

1978 roku o godz. IZ.30 na cmen· 
tarzu 6w, Wojciecha. ni. Kurcza 
kl, o czym zawiadamiają pogrą

żone w emutku 

DZIECI ł WNUKI 

DOKTOROWI 

ANTONIEMU 
ZIELIŃSKIEMU 

w:vr~y głęb«>kiego 
• powodu śmierci 

współczucia 

OJCA 
składaliił 

KOLEDZY z ODDZIAŁU CHI• 
RURGICZNEGO SZPITALA w. 

E. SONENBERGA 

Mach pod.ziekował załodze . .Stelli" 
za dobra ubipgłoroczna nrace Oce· 
nia1ac plan na 1978 r akcentował 
on wagę l!OOPOdark1 >Urowcami. 
„Te bitwe o racionalne wvkorzv
sta.nie surowców - m6wlł - mu
si•my wvgrać!". W samei „Stelli" 
oszczedności wynoszace 1 nroc. 
orzvsoorzvłyby 1 mln zł. a w ska· 
li orzemvsłu lekkiego - 2 mld zł. 
S Mach ooinformowal t~że ze
bra.nych o tym, że (zważvwszv 
P<>trzeby rvnku i możliwośri "'ks
oortu oraz iakość wvrobów i W'ł• 
runkl pra<'Y w tvm zakładzie) 
zdecvdowano budować tutal tzw. 
zakład odtworzeniowy Produko
wać oh bedzie rocznie 15 mln oar 
oończoch stilonowYch i elastifo
wych. tyleż 08'1' raituzów . 30 mln 
oa~ skarpet orRz 1800 ton nrze<lzv 
tekstuTowanei W~rtośl- orodt.i'ltcil 
wyniesie wówcza~ 2 400 m1n zł a 
zatrudnienie - 2700 osób Budowę 
J)ll'zewidziano na lata 1981-1983. 

Na zakoń~ie dvskusii zabrał 
g-łos członPk Biura Politycznego. 
sekretarz KC PZPR. S. Olszowski. 
Zaa•kcentował o·n z.naczenie eks
oortu Podkreślił orzy tym, te 
zwieksza.nie ito iest dla naszei l!O
spodarki nakazem chwili. Mówca 
zwracał równiei uwal!e na zal!ad
nienia racionalnei gospodarki su• 
rowcami. i - co się z tym wiąże -
na możliwość zmnieiszenia imPOr
tu. Problernv to dla „Stelli" 
szczególnie ważne. bowiem ma ona 
ieszcze duże możliwości eksooirto-
1Va1I1ia swoich wvrobów Dzie'lrnia.c 
załodze za jei prace w ubiegłym 
roku. S . Olszowski życzvł iei ie
szoze lepszych w:vników t>1'oduk
cyj.nyich w roku bieżącvm. 

(a.ga) 

Dn~a 28 stycm.la 1978 rok.u, prze 
tywszy lat 80 i.marł 

S. + P. 

PIOTR AUGUSTYNIAK 
Poerze.b odbędzie się dnia t tu· 

~IO br. o godz, 15.Słl z kapli<ly 
cm~ntaua §w, Wlncenteco na 
Doła.eh. 

'RODZINA 

z głębokim żalem zavo"iadamta· 
my, te dnia 29 etyczna.a 1978 ro
ku smarł nagle 

S. + P. 

PAWEŁ WALICKI 
of.feer AK, były starosta łęczycki 

I siMadzkl. 

Odsnaczony Złotym Jtrzyten1 
Zaetuct l l.nnymt od'litlaczenlamł. 

Poer0&eb odbęd.zle •i111 w hodę. 
1 lutego br. s ka'(lllcy cmenta1rza 
iw, Antoniego na Mani o 1odrzl· 
~ 11, o ezym zawiadamia 

2:0NA z RODZINA 

Dnia 21 •tycznia 1978 roku zma 
rła nagle najukochańsza łlatka. 

Babcia, Teściowa i Sio.Stra 

S. + P. 

FELIKSA MIKSZEWSKA 
Porn:eb odbędzie atę dnia 1 lu· 

tego 1971 r&ku o godz. 15 z kapli · 
cy Stareco Cmentana przy ul. 
Ogrooowej es. o cwm za:wlada· 
miają pogrą!eni w głębokim 
amutku 

8YNOWEE, SYNOWE, WNU
CZĘTA I SIOSTRA 

Dlllia 29 1t~znia lł78 roku zmarł, 
prze~ywuy lał 75 

S. + P. 

STANISŁAW 

JARZĄBEK 

PllCTM'b odbitdzle się dnła 1 lu· 
tego br, o 100.. lł.30 a k·a.pJ.iey 
cmentarza na Dołach, o czym po· 
wladamiaJ1& 'PoerałenJ w •motku 

2:0NA I HALINKA 
ze ZBYSZKIEM 

W dniu 29 stycznia 1978 roku 
zma:rl nagle w wieku lat 71 

S. + P. 
IN2:, 

ZVGMUNT KOSIŃSKI 
dł·ugoletni pracownl•k przemysł• 
lekkiego, odznaczony Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Od·rodzeuia 

Polski. 
Pogrzeb odbędzie aię w dniu 

t luter<> br. o itodz. tł na cmen 
tarzu rzym.-kat. praoy ul. Oęrodn 
wel o czym zawiadamiają WM:Y 
stkieh, którym pamięć zmarlegr 
była bliska 

aou:·DZE 
MGR 

JERZEMU 

DZIECI 

MAJCHROWSKIEMU 
ucsere wyrazy współ~ucła a po 
wodu śmierci 

• O 3 CA 
składają 

KOLE2:ANKJ I KOLEDZY 
ze STUDIUM JĘZYKA POL· 
SKJEGO OLĄ CUDZOZlEM 

COW w UŁ 
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ENERGETYK. - nleczynM 
... _, HALKA - Projekcje dla SHP 

, „Tomek Sawyer" USA D/O 
ł godz. U, (seans zamknięty) -
ł godz. 15, „Cenny depozyt" fr, 
~ od lat 12, godz. 17, „8m1erć 
~ . ... ~ prezydenta" pol. od lat lZ, 

~ ' 1~z··~ p;~~~~~9 _ „Magiczny lmn1en" ~ ' , ~ID NRD b/o godz. 15.15, „Powo-

i r·u1' • R~~:!7~~~:o~:lo :al::h" ::·. ~ I b/o godz. lll.30. „Ucieczka gang-
Z~swiadczenie-Rad3 Ńarodowa m~fOdzf uchwaliła • o 
tło ';~~~~ania plan i ~udżet na rok ·1978 

~ -,,. stera" USA od lat 18, g:;.uz. ):' „ 17, 19.15 
~ SWIT - ,Terror Mechagodzllli" 
~ jap. b/o, itodz. 15.30, 17.30, 19.30; 

I SOJUSZ - nle<'zynne 
WAŻNE TELEFONY TATRY - „Pocalunkl z Hon•glton 

Z lmowa aura sprzyja wypo
czynkowi. stąd wiele osób 
przedkłada urlop w tym o
kresie czasu nad niepewne 

•rok! lata Okazja do wyjazdu jest 
tym więkŚza, iż trwają właśnie te
r.ie dla młodzleży szkolnej i wiele 
rodzin czas ten pośwli:ca na wspól
ny wypoczynek. 

Tym więc, którzy będą urlopować 
równiet w dniu wyborów li lutego i 
w związku z tym nie będą mieli mo 
żności głosowania w miejSC'll zamie
szkania, przypominamy, że winni za
brać z sobą zaświadczenie o prawie 
do głosowania. 

----
Na wczorajszej X zwyczajnej sesji Rady Narodowej 

' m. lodzi omówiono kierunki rozwoju województwa 
miejskiego łódzkiego w roku 1978. No obrady przybył 
minister finansów, Henryk Kisiel. 

Sesję otworzył przewodniczący Rady Narodowej, 
I sekretarz Kl PZPR - Bolesław Koperski. Prezydent 
lodzi - Jerzy Lorens scharakteryzował następnie wę
złowe problemy społeczno-gospodarczego planu i bu
dżetu naszego województwa na ten rok. 

Zaświadczenie takle można otrzy
mać do ł lutego w godzinach pracy 
terenowych organ6w administracji - Zakłada on dalszą Na gospodarkę komunalną pro-
państwowej, a w wYjątkowych wy- = wę warunków życia :i~~~= jektuje się wydatkować 1.500 mln 
padkach 5 lutego od godz. S do 18. S k · · złotych. Dzięki temu wydłuży się Zaświadczenia o prawie głosowania ~ • ancow, przez w~rost płac 
wydają w Łodzi wydziały spraw i dochodów ludnosci, lepsze m. in. sieć kanalizacyjna o 54 km, 
wewnętrznych urzędów dzielnico- zaopatrzenie rynku w towary a sieć wodociągowa o 52 km. Mo
wych: Bałuty - przy ul. Zachodniej i usługi, polepszenie sytuacji mie- dernizacją i przebudową obejmie 
47, Il p. pok. 263, tel. 738-73, 732-7ł, szkaniowej oraz rozwój świadczeń się pon.ad 100 km ulic. Na dalszą 
784-00 wew. 557; Górna - przy al. socjalnych. Łączne przychody pie- poprawę warunków mieszkanio
Politechniki 32/34, III p., pok. 327, · · · 1 d • · k ł wych wpłynie oddanie do użytku t~l. 412-03, 438-"S, 446•57., Polesi·e _ męzne u nosc1 wzrosną o o o o . „ ~ 7 Pod k · b 1. b · ponad 12 tys. mieszkan o po-przy ul. zielonej 10, 11 p., pok. 235, proc. omec r. 1cz a mie-
tel. 280-Sl wew 413, 297.55, Sródmle- szkańców województwa zwiększy wierzchni 680 tys. m kw. Na re
iicie - przy al. Kościuszki 1, par- się o około 9 tys, osób - do 1.115 monty budynków przeznacza się 
ter, pok. 12, tel. 301-61, 280-81, wew. tys. Planuje się dalszy wzrost za- 680 mln zł. 
1173 l 261; Widzew - przy ul. Armii trudnienia do 615 tys. osób, w tym W programie dotycząoym oświa-
Czerwonej 30, parter, pok. e, tel. 306 tys. kobiet. ty i wychowania szczególną uwagę 
395-łO wew. 221. W Pabianicach Wy- · · · b. · · k 
dział Spraw Wewnętrznych UM, ul. Ważnym zadaniem Jest umocnie- zwroci się na 0 Jęcie opie ą 
Armii czerwonej 16, 1 p. pok. 15, nie równowari pieniężnej na ryn- przedszkolną 98 proc. 6-latków. Na 
tel. 15-21-81. w Zgierzu Wydział ku, przede wszystkim drogą szyb- lepszą organizację lecznictwa otwar
Spraw Wewnętrznych UM. pl. Arm11 szcgo tempa wzrostu dostaw towa- tego pozwoli oddanie do użytku 
Czerwonej 1, parter, pok. 8, tel. rów i usług, PlanuJ·e si" wzrost 4 przychodni, w. tym 3 rejonowych 
16-32-81 wew. 30, 757-26 wew. 30. „ w osiedlach: Dąbrowa, Widzew-

Na terenie pozostałych miast zaś- sprzedaży towarów nieżywnościo- Wschód i w Pabianicach oraz przy
wiadczenia wydają właściwe urzędy wych 0 8•9 proc., 8 żywnościowych chodni specjalistycznej dla studen
miast I gmin, 0 7,9 proc. Nastąpić ma dalszy tów. Przybędą też 2 żłobki na Ret-

5 lutego w wydziałach tych peł- wzrost powierzchni sklepów o po- kini i w Zgierzu. 
nione będą dy:!mry od godz. e do nad 12 tys. metrów kwadratowych, 
godz. 22; przyjmować się tu będzie a miejsc w zakładach l(astrono- Zakłada się wzrost produkcji 
reklamacje I udzielać wyjaśnieil w micznych o ponad 1800. Należy przemysłowej, głównie dzięki lep'
sprawach dotyczących spisów wy- oczekiwać dalszej poprawy działa!- szej wydajności pracy. Wartość 
borców. ności usługowej. artykułów, przeznaczonych na ry-
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Inspirować 

S 
zkoła już dziś - a w 
przyszłośCi ma to czy•nić 
w jeszcze większym 
stopniu - speł.nia wiele 

funkcji daleko wybiegających ooza 
ramy tradycyjnego orogramu rea
lizowanego· Podczas l(od?.:iln lekcyj
nych. Orgimizacja wolnego czas11. 
działalność opiekuńcza i i•nne for
my pracy z dzie6mi sPrawiaią, iż 
SZlkoła co.raz częście.i i coraz efek
tY"Wnie.j staje sie ważnvm ośrod
kiem SPOłecz.no- i kulturotwór
czym w swej okolicy. Nie moi.na 
jednak zap0mmać. a dotyczy to 
przede wszvstki.m szkolnictwa pad 
stawowego, że najważniejszym za
daniem szkoły iest realizacja PTo· 
cesu dydaktycznego. Obarczanie 
jej wieloma dodatkowvmi sPTawa· 
mi nie może odbvwać sie koszitem 
osiągania tych celów podstawo
wych - nauczania ; wvchow~nia 

I aby tak nie było. a równocześ
nie nie rezygnujac z te.go wszvst
kiego, co również ściśle wiąże sie 
z kształtowaniem ucznia z wvcho· 
waniem społecz,nvm oop.rz€?.: reali· 
zacje form i met-Od oracv bedą
cych treścią POiecia .,szkoła śro
dowiskowa". potrzebni sa sojusznL 
cy, 

Teoretycimie tych se>juszników 
jest bardzo Wielu. W orak.tyce ie· 
dnak czestokroć • ludzie. którzv 
chciel!by pomóc. nie bardzo wie
dzą iak. I trzeba być cieroliwvm 
gdyż umieietność- ta przyidzie z 
czasem. z doświadczeniem. Wielka 
rolę w kształtowaniu tej współ
pracy. w iei orl(anizowa.niu I mspi 
rowaniu mogą odegrać radni, 
zwłaszcza ci oracuiacy w komi· 
siach oświaty i wvchowania. Oni 
to mogą stać sie oośrednikiem w 
łączeniu dla realizacii "OrocesLI 
wvchowa\>""CZego wvsiłków szkołv. 
samorządu osiedlowel(o, terenowal 
orl(anizacii oartvinei. 

Dwadzieścia cztery lata w zawo
dzie nauczvcielsldm iedenaścil' lat 
kierowania szkoła działalność rad
ne; w komisii oświatv i kul· 

Dyżur poselski 
: D.ziś 31 bm. w ~dz. 10-13 
: w Biut>ze Rady Narodo<:l.>ej m 5 t.odzi przy ul. Piotrkowskiej 
- 104 uwagi I wstudaty wyb<>r-5 cbw przyjmować będz.ie ;iooeł 
:!! Bolesta.w Kardaszewski, 

sojuszników 
tury R~ t.ódź-G6ma w mijatią.cej 
kadencJi - TERESA MARU
SI~SKA, dyrektor Szikoły P ·odsta
wowej nr 10 zna „obie stTony me
dalu": notrzeby współczesnej szlto
ły i możliwości sp0łecz.nej nomo
cy w rozwiaz.vwaniu tych notrzeb. 

;_ Oczywiście w działalności na
szej komis.ii było i wiele innyoh 
zadań, z ..któCJ.:cb za niez.:wy~ 
ważne uważam funkcje kontrolrre 
organów władzy terenowej. W koń 
czącej sie właśnie kadencji wie
lokrotnie wi'lytowaliśmv szkoły na· 
szej dzielnicy, Ozuwanie nad wy
posaieniem ~kół w llomoce nau
kowe, realizaeją procesu dokształ
cania nauczycieli, prawidłowym 
rozwojem bazy szkolnictwa - to 
teraz u urogu wielkiej reformy 
nanej oświaty spra.wv bardzo wa· 
zne. 

Obok tY'Ch oroblennów, związa
nych niejako z moim zawodem. 
na spotkaniach przedwyborczych 
wiele dyskutowaliśmy o codzien
nych niedogodnościach I kłop0tach 
Czerwona, Sosnowa. Przybyszew
skiego - te I i.n'lle ulice nasz~o 
obwodu, to przeważ.nie stare bu
downictwo, problemów wiec inie 

LUTY 

5 
NIEDZIELA 

brakuje. Nie są mi one obce. Ra
diny ... nauczyciel ma to szczęście, iZ 
jego kontakt z Judź.mi. których 
reprezentuje to nie ty1ko SPOtka
nia oodca:as dyżurów w RN. ale 
codzienny współudział w sprawach 
środe>wiska dzięki "Pracy z dziećmi, 
które przecież pn;ychodzac do 
stkoły nie z.ostawiają problemów 
swych i swai.ch rodzim w domu. 

(jb) 

Repre.zentować interesy młodzieży 

B OGDAN USIELSKI - ślu· 
sa.rz ze Zjednoczonych 
TkaJ.ai Jedwabiu „Brokat", 
kandyduje do Miejskiei Ra 

dy Narodowej w Pabianicach. Ma 
lat 28, w .Brokacie" pracuje od 
6 lat. Pełm funkcie orzewodnkzą
cego kola ZSMP w swoim zakła-
dzie, iest kandydatem PZPR. 

Gdy dowiedział sie. że wysunię
to 1ego kandvdature na radille.1?0. 
był tym troche zaskoczonv. lecz 
- iak sam przy'l.naie - ucieszył 
się, widząc w tym ·dowód ?;au.fa
nia. Jednocześnie oga'L'nęły ro 
wątpliwości: czy nodoła talk ·p0-

wego), dlatego też, jeśli zostani e 
wybrany radnym, chciałby pra<:o· 
wać w komisji przestrzegania pra
wa i pora:ądk•u 'OUblicznego. 
Wśród moblemów. które jego 

zdaniem należałobv roz.wiazać w 
Pabianicach w pierwszej kolej-
ności, na czoło wysuwa s~rawe 
zapewnienia młodzieży możliwoś.!i 
pożytecz.nego wykorzYstY'Wania wol 
nego ozasu 

- Jeśli w takim mieście, ja,k 
Pabianice młodzi ludzie nie ma.ją 
co ze sobą zrobić - mówi 
Bogdan Usielski - wielu z nich 
zepchniętych zostaje na margines 
życia społecznego. Wzrasta prze· 
stępczość, szer?.:y się alkoholizm. 
Dwa kina i dwie dyskoteki w so
boty i niedziele nie załatwiaja. 
urzecle:i: sprawy. 

Bogdan Usielski jest dobrY'II_l· 
lubia.nvm i sza.nowanym wacowm
kiem. Jego koledzy mówią: 

- l\lo:i;na na nim l)Olegaó. Z 
obowiązków ~awodowych wywią
zuje się wzorowo. 

- Wierzymy, że będzie dobrym 
radnym. Jest młody l reprezenl;o
waó będzie interesy młodzieży. 
Znając go, można mieó uewność, 
że wiele zdziała na tym polu, Lu
bimy go. 

(ptom) 

Zjazd delegatów SD 
na Górnej 

ważnvm obowiąllkom? W dzielnicy Górna obradował 
Uwafa . że radnego powinna ce- I Organizacyjny Zjazd Delegatów 

chow11r orzede wszvstkim su.mien- Stronnictwa Demokratycznego. Omó
nośr , nie może on zawieść zaufa- wiano na" nim zadania aktywu stron-
nia <wci:„ h "'v'--rco·w. nlctwa, związane z realizacją progra-

, ·~ uv mu społeczno-gospodarczego rozwoju 
Bogdan Usielski jest konsek- <;lzielnicy. 

wentnv w działaniu i ma zwvcz.ai Zjazd podjął uchwałę, nakreślającą 
doprowadzać d<> końca , sprawv. podstawowe kierunki działania dziel-

nicowej organizacji stronnictwa oraz 
kt?rvch się oodiął. Był aik_t:i:~vm powołał jej władze. Przewodniczą
dz1ałaczem Zarzadu M1eJsk1e1?0 cyl!l DK SD Łódź-Górna został .Je· 
ZSMP (pełnił tam pf,zez pewien I rzy Gronowski, a 1ekretarzem. Jan 
czas fiunkcit k'1lll'&ltora młodzież.o- 011zyil1kł. 

gu" fr. od la·t 12, godz. 10, 12, 
nek krajowy wzrosme o 5,5 mld zł "' centrala lnformacyJna PKO 131-12 1'4, 1~. 11, DKF - godz. 18.ł& 
w stosunku do ub. roku, a na eks- ~ lnformacja telefonfczna - 03 (sean" zamknięty) 
port o 3 mld zł. Nakłady inwe- l' Strat Pożarna „, 611•ll, 195-SS 
stycyjne w przemyśle skierowane ~ Pogotowie RatunkOWe 99 DYŻURY APTEK 
b ó · · :\:: Pogotowie MO 01 ędą gł wme na modernlzacJę fa- ~ Komenda Miejska MO 

29
._

2
• Obrońców Stalingradu Ul, NI· 

bryk oraz zakup maszyn i urzą- ~ centrala 111-n, „ „ clarntana Ul Główna tł, D11b· 
dzeń. ~ Informacja o usługach 398·10 roMikiego 89 Lutomierska lff 

Preferowanym kierunkiem pro- :IC Informacja kolejowa 155-55, ZM-89 
dukcji rolnej w naszym woje- ~ Informacja PKS: 
wództwie będzie nadal warzyw- :ir Dworzec CentralnJ' 295·98 
nictwo i sadownictwo , oraz ho· 1~ Dworzec Północny ~~~:: 
dowla bydła mlecznego, drobiu Pogotowie wodociągowe Pogotowie gazowe 395·15 
i trzody chlewnej. Spółdzielczość Pogotowie energetyczne 
mieszkaniowa realizować będzie Rejonu Północ 3H•ft 
oprócz mieszkań, także budowę ~ Rejonu Południe Jlł·ZI 
szkół, przedszkoli, żłobków, skle- dla odbiorców prze• .„.-

. · nkt · ł h I mysłowycb 109-SZ „ .... •• pow i pu ow us ug-0wyc oraz oświetlenia ulłc U0-89 
domków indywidualnych. Prezy- Pogotowie clepłownlcze HS-U 
dent podkreślił, że korzystna rea- Pogotowie drogowe 
lizacja planu roku ubiegłego stwa- ,,Polmozbyt" łOl-31 
rza dobry start do wykonania za- ~ 
dań tegorocznych. ~ TEATRY = W dyskusji głos zabierali x WIELKI - godz. 19 „Gajane" = następujący radni i zapro- ~ POWSZECHNY - godz. 19.11 = szeni goście: Alicja Giełzak, ~ Szwejk" (od la~ 16) 
- J rzy R chowsk1· Wł dy ~ NOWY - go~ 19.lll „Cień" 

e a • a - ł MALA SALA ..:. godz. 2AI „ptak" sław Snieg, Barbara Blachowska, ł' JARACZA _ godz. 19.30 „Sp1Sek" 
Henryk masiński, Ewa Marciniak, :t' 7•15 _ godz. t9.l& „Znachor" 
Mieczysław Arkuszyński. Stanisław ~ MUZYCZNY - nleczynny 
Przygocki, Janina Suska-Janakow• ~ ARLEKIN - nieczynny 
ska, Edward Jabłonka, .lózef ~ PINOKIO - godo:. 17.30 „Popro
Urbański, Roman Kaczmarek, Je- % ścle Rzepa by się nie czepiał" 
rzy Szymczak, Krzysztof Gołda A 

i Kazimierz Witkowski. ~ MUZEA 
Dyskutanci koncentrowali swe ~ 

wypowiedzi na bardzo istotnych ~ 
problemach. Domagali się m. in. }: 
podniesienia jakości mieszkań ~ 
w nowo wznoszonych blokach. ,._ 
Podkreślano konieczność wykazy- ~ 
wania większej troski o tzw. bu- ~ 
downictwo towarzyszące, którego ~ 
tempo nie zadowala. ~ 

W wielu wystąpieniach przewi- ~ 
jał się apel o lepszą gospodarność I~ 
w zakładach pracy. Kontrole rad
nych niejednokrotnie stwierdzały 
rozrzutność w wykorzystywaniu 
surowców oraz nieodpowiednie za
bezpieczenie mienia przed kradzie- ~ 
żarni i pożarami. Zwracano uwagę ~ 
na konieczność lepszej organizacji ~ 
pracy, ~ 

Zdaniem radnych, nie wszyscy ;g 
kierownicy umieją stworzyć klimat ~ 
dla dobrej pracy. Zbyt rzadko się- ""§: 
ga się do wyróżnień i nagród, nie ~ 
zawsze właściwie stosuje się poli- ~ 
tykę kar. Także sądy społeczne ~ 
nie wszędzie spełniają odpowiednio ~ 
rolę wychowawczą. ~ = B. Koperski podziękował ł = wszystkim dyskutantom za 

- oenne 1twagi i przyrzekł, że 
- wszystkie wnioski zostaną 
rozpatrzone. Zwrócił się on z ape- ~ 
Iem do mieszkańców województwa, ~ 
załóg i zakładów pracy, środowisk ~ 
twórczych i naukowych, organiza- ~ 
cji młodzieżowych, społecznych x 
i gospodarczych, o stałe podno~ze- ~ł 
nie jakości pracy i dyscypliny, 
a także o czynne włączanie się 
w realizację zadań, warunku~ą- ~ 
cych dalszy postęp naszego woJe- \' 
wództwa. ~ 

Rada uchwaliła plan i budżet na ~ 
rok 1978 który po stronie przy- \' 
chodów 'i wydatków zamyka się ~ 
kwotą 7 .268.-317 .OOO zł. r :'<' 

W dalszej części obrad prof. dr 
:Mieczysław Serwiński - przewod
niczący LK FJN poinformował rad
nych o przebiegu kampanii przed
wyborczej, W spotkania~h konsu~
tacyjnych, a w drugim etapie 
w spotkaniach wyborcó~ z k~n
dydatami na radnych, wzięło udział 
60 tys. osób. 

(Kas.) 

W kilku zdaniach 
A Klub MPiK zaprasza na prelek

cję dr Stanisława Szeredy pt. „Czy 
są ludzie bez światopoglądu". Pre
lekcja odbędzie się dziś o godz. 18 
w czytelni klubu (ul. Narutowicza 
8/10) 

A Sekcja Emerytów i Rencistów 
Rady Zakładowej ZNP UŁ organizu
je odczyt doc. dr med. King! Wiś
niewskiej-Roszkowskiej dziś o godz. 
16, w auli przy ul. Kopcińskiego 
16/18 nt. „Jak zachować zdrowie I 
młodość w drugiej połowie życia". 

J. „Drogl kariery filmowej Char
lie Chaplina" - to temat prelekcji, 
którą wygłosi dziś o godz. 18.30 mgr 
Zbigniew Batko w SDK „Lutnia" 
(ul. Łanowa 14) 

OD 1 KWIETNIA BR 

Tramwaie linii 114211 

tvlko do Rzgowa . 
Pod koniec ubiegłego roku uru

chomiono przebudowany odcinek 
ulicy Rzgowskiej od ul. Kosynie
rów Gdyńskich do granic miasta, 
która stanowić będzie fragment 
trasy szybkiego ruchu Łódż 
Piotrków Trybunalski. Jednocześ
nie przystąpiono też do przygoto
wania terenu (obecnie prowadzi się 
wycinkę lasu) pod budowę drugiej 
jezdni między Łodzią a Tuszynem. 

W związku z tą inwestycją, za
istniała konieczność skrócenia tra
sy tramwajów linii „42" tylko do 
Rzgowa, co nastąpi od dnia 
1 kwietnia br. Tak więc pociągi 
tej linii kursować będą z pl. Nie
podległości do pętli tuż za Rzgo
wem, której budowę Już rozpoczę
to. Posunięcie to pozwoli też na 
zlikwidowanie linii „42-bis", przy 
równoczesnym zwiększeniu często
tliwości „42" na tej trasie. 

(pło~ 

BISTORU RUCHU REWOLUCYJ. 
NEGO (ul Gdańska nr i~) 
e:odz. 10-18 
ODDZIAŁ RADOGOSZCZ (UL 
Zgierska 147) godz, 10-18 

ARCHEOLOGICZNE I ETNO· 
GRAFICZNE (pl. Wolności lł) 
godz. 12-19 

CENTRALNE MUZEUM WŁO• 
KIENNICTWA (Piotrkowska 282) 
godz lG-17 

BIOLOGIJ EWOLUCYJNEJ UŁ 
(park Sienkiewicza) godz. 10-18; 

HISTORll MIASTA ŁODZI (ul. 
Ogrodowa 15) godz. 11>-16 

SZTUKI (Więckowskiego 3&) l(OdZ. 
godz. 12-19 

POI.SKIEJ WOJSKOWEJ SŁUŻ• 
BY ZDROWIA (Zellgowaklego '7) 
godz. 15-18 

• • • 
ŁODZKI PARK KULTURY 

WYPOCZYNKU (na Zdrowiu). 
I 

OGROD BOTANICZNY nle-
czynny 

zoo - czynne godz. t-111 (ka· 
sa do t4) . 

PALMIARNIA - czynna codzlen
nle (oprńcz poniedziałków) w 
godz. 10-15. 

LUNAPARK - nieczynny. 
KAPIEJ.ISKO „FALA" (al. Unii 4) 

n!ecz rtne. 

KINA 

BAŁTYK - „Granica„ poi. od lat 
15, godz. 9.30, U.15, 13, 15, 17, 
Kino varll'te „Kobra" jap. 0<1 
lat 18, godz. 19.30 

IWANOWO - .,Błękitny ptak" 
am.-radtZ. b/o, gad:&. 10, „ Trans
amertcan Expre~s" USA, od lat 
15, godz 12.15, 14.30, 17, 19.30, 

POLONIA - , . Smterć z kompu
tera" ft '>d lat 15, godz. 10, 
12.15, 15, 17.15. 19.30 

PRZED\VIOSNIE - Ferie z Kl• 
nem „Strzały Robin Hoo<1a" 
radz. od lat I.a, godz. 10, 12.30, 
„Ebirah - potwór z głębin" 
jap. od lat 12, godz. ts, 17.15, 
19.30 
WŁOKNIARZ - n1ec:lyntle 
WOLNOSC - „God&llla . kootra 

Glgan" jap. od lat 12, godz, 10, 
12.1s, ta, t7,1a, 1e.30 

WISŁA - „Niewinne" wlot. od 
lat 18, 1odz. 8.30, 11, lł.30, t'r, 
19.30 

ZACHĘTA - „Colarsol na Dzl· 
kim zachodzie" pol. b/o godz. 
10 „Transamerlc111n Express" 
USA, od lat 11, godz. lll.11, 
Lł.30, 17, 19.1!1 

ŁDK - „Pięć łatwych utworow" 
USA od lat 15, godz. 1!1.15, 1'1.30, 
20 

STUDIO - „Szał" ang. od lat 18, 
godz, 15.30, 17 .4!1. 20 

STYLOWY - „Omen" ang. od 
lat 18, godz. 15, 17 .18, 19.30 

GDYNIA - Projekcja dla ZHP 
„zew krwi" ang.-hiszp. od lat 
12, godz. 10, 12, „szkarłatriy pl 
rat" USA od lat 15, godz. 14.30, 
17, „Frauledn Doktor" ;tug, od 
lat 18, godz. 19.30 

DKM - „Superekspress w nie
bezpieczeństwie" jap. od lat 15, 
godz. 17. 19.30 

KOLEJARZ - nieczynne 
MŁODA GWARDIA - Projekcja 

dla ZHP „Robert I jego małp
ka" czeski b/o godz. 10, 12, 
„Każ<jy ma swoje piekło" łr. oa 
lęt 18, godz. 13.30, 15.30. 17 .30, 
19.30 

MUZA - „Dopóki bije 11egar" , 
r adz. b/o gndz 15 30, „Szał" 
ang. od lat 18, godz. 17.15, 19.30 

1 MAJA - „Cleó zbrodni" bulg. 
od lat 12. godz, 15.30, „Dyl so
wizdrzał'' NRD od lat 11, goaz. 
17.30, 19.30 

POKOJ - Projekcja dla. ZHP 
„Mały zbieg" radz. b/o goaz. 
11, „Jak car Piotr Ibrahtma 
swatał" ra z b/o godz. 14.30, 
,.Maratończyk" USA od lat fa. 
godz. 16.30 19 

ROMA - Projekcja dla ZHP 
„Wielka podróż Bolka I Lol.l.<a" 
po!. b/o godz. 10, 12, .,Profesor 
Wilczur" poi. od la·t 12, go<1z. 
14, 16, 18, „ W mroll:u nocy"' 
USA od lat Ili, godz, 20 

STOKI - „Zo•ro" fr.-wł b/o g, 
15, „Okr11gly tydzleil'• pol, b/o 
godz. 17 30, „Zaułek dzlewic" 
mek:syk. od lat 111, godz, 18.15 

OKA - „Jak rozpętałem n woJ· 
nę twistową" ~. II b/o godz. 
12, „Dlabl.J mnie blor11" od lat 
15, fr. gotl.z, 111, 15 17.30, 20 

POLESIE - „Król areny•• radz. 
godz, 17. „Kabaret" USA od 
lat 15, g. 18 

POPULARNE - „Zon-o" wł. I'· 
18, „w każdym pokoJu dziew
~i.fo1a" czesk4 od lat 15, goas. 

Stałe dytury aptek\ 
Apteka nr ł7-0B5 Aleksandrów. 

ul Kościuszki 6 
Apteka nr 47-081 Konsta·ntynów 

ul. Sadowa 10 
Apteka nr 47-098 Głowno, uL 

Łowicka 33 
lnformacJł o 4yłuracb aptek: 
w Pabianicach udziela Aptel.a 

nt' ł7-085 Armll CzE>rwonej 'l 
w Zgierzu udziela Aoteka nr 

47-080, Dąbrowskiego 10 
w Ozorkowie udziela Apteka 

nr 47-0911, Dzlertyńsklego i 

DY:2:URY SZPITAr..t 
POŁOŻNICTWO 

Szpital Im. ltopernlka - dziel· 
nica Górha Poradnie K, ul. Od
rzańska, Cieszkowskiego. Rzgow· 
ska, PrzybyszeMiklego oraz gi
nekologia z dzlelnlt:y Polesie 
Poradnia K. przy ul. Fornal· 
sklej 

Instytut Poł.-Gln. AM (ul. Cu
rie-Skłodc.wskiej 15) dzielnica 
Górna Poradnie K, ul. Felińskie· 
go, Zapolskiej dzlelnlca Sród
mieścle Poradnia K, ul. 10 Lu
tego, gm. Rzgów I Ksawerów 
oraz ginekologia i d~lelnlcy Po
lesie Poradnia K, przy ul. Olim
pijskiej 

Instytut PoL-Gln. AM (ul. 
Sterl!nga 13) - dzielnica Sród
m!eście Poradnie K, ul . Kopc1n
skiego, Próchnika. gm. Brójce 
oraz ginekologia z dzielnicy Po
lesie Poradnia K, ul. t Maja 

Szpital Im. H, Jordana - po
łożnictwo - dzielnica Widzew 1 
Polesie 

Szpltal Im. R. Wolf - gine· 
kologla - dzielnica Bałuty orat 
ginekologia z dzielnicy Polesie 
Poradnl11 K, Lil. Gdańska 1 Ka
sprzaka 

Szpital lm, Skłodowskiej-Cum• 
w Zgierzu - połotnictwo mlastc 
l gm. Zgierz, Aleksandrów Ozor 
k6w, gm. Konstantynów, gm 
Panęczew And1esool Nowosolna 
S'lpltał Im. Marchlewskiego w 

Zgierzu - glnekoh1rla - miasto 
I gm Zgierz. Aleksandrów. Ozot 
ków, Głowno Stryków. m. Kon
stantynów, gm. Parzęczew, An
drespol, Nowo$olna oraz ł.ódt -
dzielnica Polesle, Poradnia K 
ul. Srebrzyńska I dzielnica Wi
dzew 

Szpital lm, Błemackłego w ra· 
błanlcach - mlasto I gmina Pa
blanlce 

Szpital w Głownie - polotni· 
ctwt' miasto t gm!na Głowno ' ' 
Stryków 
. Chirurgia ogólna - Bałuty -
Szpital lm Blf'gańs'Uego CKRia· 
zlewicza 1/S) codzlennle dla 
przychodni l'l'Jonowych nr ł, 6. 
7, 8, 9, 10. Szpital Im Barl1-
cklego (Kopctńsklego 22) codzien
nie dla przychodni nr 7. Szpital 
Im. Skłodowsk1e1-Curie (Zglen., 
Parzęczewska 35) dla przychodni 
rejonowych nr 1, 2, 3, I. Szpital 
lm. Marcblewaklego (Zglerz, Du
bois 1'7) codzlennle dla m. I gm. 
Zgłerz, Ozork6w, Aleksandrów, 
Parzęczew. Górna - Szpital tm. 
Jonschera (MlUonowa tł). Pole
sle ... Szpital lm Pirogowa (Wo1-
ciań1ka 191). Sr6dml4"ście - Szpi
tal lm. Paateuia (Wigury 19). 
Wldzew - Szpital Im. Sonenber
ga (Plenlny 30) 

Chirurgia urazowa - Szpital lm. 
Jonschera (Mlllonowa tł) 

Neurochirurgia - Szpital Im, 
Skłodowsldej-Curle (Zgierz, Pa
rzęczewska 35) 

Laryngologia - Szpital lm. 
· Pirogowa (Wólczańska 195) 

Okulistyka - Szpital lm. Bar
łdck!ego (Kopcińskl~o 22) 

Cb1rurr1a 1 laryngologia 1!%1e
clęca - Instytut Pedlatril (Spor
na 36/50) 

Chirurgia 1zcz4=kowo-twarzowa 
- Szpital 1m Barllckiego (Kop
cińskiego 12) 

Toksykologia - Instytut Me
dycyny Pracy (Teresy 2) 

Wenerologia - Poradnia Der
tnatologlczna (ul Zak11tna łł) 

NOCNA POMOC LEKARSKA 

Nocna pomoc lekarska Stacji 
P!Jgotowla Ratunkoweco przy Ul. 
S1enklewlcu 131, tel. 888-86 
Ogólnoł6dekl Punkt Informa

cyjny dotycn,cy pracy placówek 
słutby zdrowia tel. 6111-19 -
czynny cał11 dobę we wszystkie 
dni tygodnia, równie:t w nie
dziele I śwdę\a 

AMBULATORIUM 
DORA2NEJ POMOCY 

CHIRURGICZNEJ DU DZIECI 

Gabinet clli"turgtcrny cz„nny 
całą dobę Ł6dt, Armu Czerwo-
nej la, tel. 341-30 wewn 70 
457-llO do u, wewn. 7o ' • 

NOCNA 
POMOC PIEL~GNIARSKA 

Bałuty - Szpttal 1m. JL Wolf, 
zgłoszenla na zabiegł w domu 
chorego, tel 7'r1-7'1 

G6rna - !lzptta1 Im. Jonsc11e
ra, SzpltaJ · lm. Brudzińskiego. 
Zgłoszenia na zabteitl w domu 
r.horego tel . 927.93 

Polesie - Szpital lm. M. Piro. 
łfOWa, Szpital lm. Madurowicza 
zgłoszenia na zablP~ w domu 
chorego tel. t71Hl2 

9r6dml„cle - Szoltal tm L 
Pasteura, zgłoszenla na zabiegi 
w domu chnre110 tel. 864-11 

Widzew - Szpital lm Il. 80_ 
nenberga zgłosi.enta na zabiegi 
w domu chorego te1. 8114-11, 

TELEFON ZAUPANIA - 331.17 
czynny w dni powszednie od 
lS-T, w nledzi•le I •w1ęta Hiii 
do~ 
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Mnie. n.oo Nowe tomlld 
- Tomasz Gluziński. 

PROGRAM IT 

poetyek!v I gln-ć. t8.20 Radiowo-Telewizyjne Stu 
dio Piosenki ptzedstawia: „Przed 
Opolem". i8.50 Radzimy rolnikom. 
19.00 Dobranoc. 19.10 Siódemka. 19.30 

Według danych Swlatowel Organlzac)l Zdrowia (WHO), w niektórych 
rozwiniętych krajach, wydatki na leki 1tanowiq około 10 proc. kwot, prze· 
1naczonych na ochronę zdrowia społeczeństwa. Najwięcej leków zuiywajq 
•oblaty, dzieci I asabr w podeszłym wieku, a konsumpcja medykamentów 
wzrasta wraz z poziomem wykształcenia rodziny. Na zuiycie leków nie 
1awsze wpływa stan zdrowia chorego, ale często też moda. W USA np. 
1naczny procent wszystkich recept wydaje się na leki uspokajajqce i neuro· 
logiczne. 

'.Dystrybucja leków zależy też 
w dużej mierze od tradycji i przy
jętych w danym kraju zwyczajów 
medycznych. Pacjenci w USA 
otrzymują dwa razy więcej leków, 
niż pacjenci. cierpiący na te same 
schorzenia w Szkocji. Pacjent 
hospitalizowany w USA. otrzymuje 
przeciętnie 9 różnych leków, w Ka
nadzie - 7, w Nowej Zelandii - 5. 

W i"olsce, mimo że nie prowa
dzi się systematycznych badań 
w tej dziedzime, obserwuje się po
dobne tendencje w zużyciu leków. 
jak i w innych wysoko rozwinie
tych krajach. Wzrastające zapo
trzebowanie na leki w naszym spo
łeczeństwie wynika nie tylko 
a większej kultury zdrowotnej, ale 

także jest rezultatem przyrostu 
liczby seniorów oraz powszechnej 
dostępności służby zdrowia Za 
potrzebami „rynku" farmaceu
tycznego stara sie nadążać prze
mysł, który dostarcza coraz więcej 
medykamentów. wprowadzając za
razem nowe ich rodzaje. 

Wzrost zużycia leków, następu
jący w rezultacie postępu farma
kologii, przynosi niewątpliwe ko
rzyści medyczne. Nie obywa się 
jednak bez pewnych kosztów spo
łecznych, wynikających przede 
wszystkim z marnotrawstwa leków 
oraz objawów ubocznych, związa
nych z ich stosowaniem. 

Znawcy zagadnienia {co często 
mogą potwierdzić korzystający ze 

I 

„Trabant": 1971!: UO, 1975' 100-108, 
1974: 88-98„ 1973;. 80-92,. 1972: 75-85, 
1.971: 63-71" 

„Mdskwicz": 1!173,: 115-132, . 1972: 
10'1-128, \971: 102-115, 1970: 95-102, 
1969: . 90-!18. ' 
„Z.aporożec": .1975: 120-130, 

lł5---'t20, 1973.: 98'--108. 
'„Łada 1500"-. 1977: 310-320, 

1974: 

1976: 
305-3).5.• . 

„Dacia N: '~ 1RS: 158-lOV, la'14! 145-
158, 1973! 135~153. • I 

(OBSERWATOR) 

świadczeń służby zdrowia), uważa
ją, że do nadmiernego zużycia le
ków przycZY.µiają się sami lekarze. 
Zdarza się nierzadko, że lekarz 
wystawia w domu pacjenta kilka
naście recept. Najgorzej jest jed
nak, gdy pacjent leczony jest przez 
kilku lekarzy jednocześnie i od 
każdego z nich otrzymuje leki. 
Pacjent pobiera później z apteki 
mnóstwo rozmaitych leków, któ
r ych często nawet nie stosuje. Nie 
bez winy pozostają sami chorzy, 
wywierający na lekarzy naciski, 
aby ci zapisywali im leki, które 
w Polsce nic, albo bardzo niewie
le kosztują. Ale także m. in. 
w RFN, gdzie za medykamenty 
trzeba płacić niemało, badania wY
kazały, że przeszło połowa pacjen
tów nie zużywa w ogóle żadnego 
zapisanego leku. Zdarza się też. że 
lekarze stosują zbyt mocne daw
ki leków. Np. szpitale amerykań
skie przyjmują z powodu szkodli
wego działania medykamentów oko
ło 1,5 mln osób. 
Odrębny problem, to stosowanie le

ków w oddziałach szpitalnych, gdzie 
lekarze w znacznie większym stopniu 
niż w lecznictwie indywidualnym 
muszą kierować się zasadami do
brze pojętej ekonomiki, czy też -
jak się powszechnie mówi - go
spodarki lekami. W zasadzie wszel
kie zlecenia lekarskie w szpitalu. 
dotyczące stosowania leków, wy
dawane są na piśmie. „Karta zle
ceń lekarskich" nie jest jednak 
dokumentem, który eliminuje mo
żliwość popełnienia omyłki. Wię
ksze nadzieje wiąże się obecnie 
z zastosowaniem komputerów, kon
trolujących stosowanie leków 
w szpitalu. 

Gospodarowanie lekami, to nie tył.' 
ko problem medyczny, ale I ekono
miczny. Nie zawsze sobie to doić 
wyraźnie uświadamiamy. Dlatego .,,ar
io moie przypomnieć zalecenia $wia· 
towej Organizacji Zdrowia, ie dla 
właściwego ukształtowania spożycia le
ków, konieczne jest współdziałanie I• 
karz:y i personelu pomocniczego, far• 
maceut6w oraz - oczywiicie - pa• 
cjentów. 

12.011 Z kraju 1 ze łwiata. 12.25 
Mozaika polskich melodll. 12.45 \lol 
nlczy kwadrans. 13,00 Muzyka z hi
szpańskich musicali. 13.i5 Karnawa
łowe rytmy ludowe. 13.40 Kącik me
lomana. 14.00 Studio Gama. 14.20 
Studio Relaks. 14.25 Studio Gama. 
15.00 Wiad. 15.05 Korespondencja z 
zagranicy. lS.10 Studio Gama. 16.00 
Tu Jedynka. 17.30 Radiokurler. 18.25 
Nie tylko dla kierowców. Ul.33 Kon 
cert życzeń. 19.00 Dzi<>nnfk; wie
czorny. 19.15 Kiermasz polskiej pio
senki. 19.40 Słynne tematy filmowe. 
20.00 Wiadomości I informacje dla 
k ierowców. 20.05 Wleczor w dysko
tece. 21.00 W!ad. Zl.05 Olimpijski 
alert młodzieży - Moskwa 80. 21.25 
Komunlkaty Totalizatora Sportowe
go. 21,28 Utwory Stanlslawa Moniu
szki. Z2.00 z krajl• i ze świata. 
22.20 Tu radio kierowców. Z2.23 Po
znań na muzycznej antenie. 23.09 
Minął dzień. 23.12 Wiadomości spor
towe·. 

PROGRAM li 

11.30 Wlad. U.35 Skrzynka p05ZU
kiwanla rodzin PCK. 11.40 Muzyk.a 
spod strzechy. 12.05 Liszt: I Kon
cert fortepianowy Es-dur. 12.25 „Wy 
darzenUi. poglądy, refleksje" 

12.00 Wiad. 12.05 Liszt: I Koncert 
fortepianowy E•-dur. 12.25 „Wyda
rzenia, poglądy, refleksje" - mag. 
z. Mrożek (Ł) 12.45 Giełda płyt. 
13.00 IX Ogólnopolska Olimpiada Ję
zyka Rosyjskiego. 13.15 Tu Studio 
Stereo (stereo). 15.00 Wlad. 15.05 Ma
tysiakowie. 15.35 Chwila muzykl. 
15.40 Książki, do których wracamy 
„Dzienniki" s. żeromskiego. . 16.00 
Wiad. l~,05 Wszechnica rodzinna. 
16.25 Rozwa:l!ania o języku. 16.40 
Aktualności dnia (Ł). 16.ISS Reklama 
(Ł). 16.57 Chwil_llL muzykd (Ł). 17.00 
Kwadrans z Ireną Jarock11 (Ł). 17.15 
Z cyklu - „Przemiany" - aud. H. 
Smolagi (Ł). 17.35 Uwertury opero
we i koncertowe (Ł). 18.00 Transmi
sja z Pr. I. 18.2.ll Pasje, podróże, 
przygody. 18.55 Chwila muzyki. 
19.00 Rozmowy o sprawach rolni
ctwa. 19.15 Lekcja jęz. angielskie
go. 19.30 G. Mahler - Pleśni. 20.29 
Transmisja z Glasgow koncertu 
WOSPRITV. 11.10 NURT - Mate
rialne i społeczne podłote świado
mości ludzkiej (w przerwie koncer
tu). :11.:io o. c. transmisji z Glas
ge>w. 22.20 Rozmowy o fllozofli -
„Czym jest dialektyka". 22.40 „Ku
lisy historii" - „Tajemnice jeziora 
Raciąż". 22.55 Wlad. 

TELJEW12:.TA 
PROGRAM 1 

mag. z. Mrotek (Ł). 12 -43 Orkiestry 
w repertuarze popularnym. 13.00 
Audycja publlcystyczna 13.10 V. de 
los Angeles śpiewa pleśni hlszpań- 1.30 .Teleferie - Sprawd! llll -
skle okr~u renesansu. 13.30 Wiad. I oraz film prod. ra~ziecltlej - „!'a-
13.35 ze wsi i 0 wsl. 13,50 G. Bi- le Morza Czarnego cz. 4. 10.00 
zet: Canzona Nadlra, duet Lelll i Dla szkół: .Język polski dla kl. 2 
Nadlra oraz scena fniałowa z II lic. z cyklu. Dzieje ~ramatu J. Sto-
aktu opery „Poławiacze pereł", w~ck.l - „;';lalladyna • 12.00 „Czter-
14 10 Więcej lepiej nowocześniej dziestolatek odc. pt. „z dala od 
14'.25 Tu ru;dio Moskwa. lł.45 Mu~ .ludzi, czyli coś swojego" (powt.). 
zyka Haendla: concerto grosso 15.00 Me~odle - filmoteka folkloru 
F-dtir op. 6 nr 2. l5.30 Radioferie. kaszubskiego. 15.30 Kto czyta nie 
16.10 Klasycy XX wieku _ F. Pou- błądzi. 16.00 Dziennik. 16.10 Ob!ek-
lenc gra własne utwory fortep. tyw. 16.30 Studio Telewizji Młi:>· 
l0.40 Aktualności dnia '(Ł). 16.55 dych. 17.10 Interstu~io przedstawia 
Chwila muzyki (Ł). 17.00 Operetka „życie po bułgarsku - program z 
jej twórcy l wykonawcy. 17.20 „Jej- okazji s~tnej rocznlcł' wyzwolenia. 
mość pani doktor" - magazyn. 18.00 ł7.40 Ni to z pamlęc1., ni to z 1e
śpiew chóralny 18.25 Plebiscyt stu- gendy - film muzyozno-rozrywko
dla Gama. 18.3Ó Echa dnia. 18.40 wy. 17.50 Swiat, który nie mo:l!e za-

Wieczór z dziennikiem. 20.:\0 11 Fe
stiwal Filmów I Widowisk TV Ol
sztyn 78 z cyklu: Jak cudne są 
wspomnienia - odc. 7 filmu TP pt. 
„Miłość cl wszystko wybaczy". Zl.25 
Ogłoszenie wynlków plebiscytu po 
programie , Debiuty" - Przed Opo
lem. 21.33 Swladk.owle. 21.55 Studio 
Sport - sprawozdanie z alpejskich 
mistrzostw świata - zjazd kobiet w 
Ga-Pa. 22.45 Dziennik. 23.00 Maga
zyn teatralny „Proscenium". 

PROGRAM U 

111.311 Sygnały filmowe - festtwa• 
lowe. 16,05 Kino Telewizji Naj• 
młodszych. 16.35 „Ostatni dzień zl• 
my" - film fab. prod. ZSRR. 18.00 
Decyiz:je piętnastolatków. 18.30 Dia• 
logi z przeszłością - Obcy - pro
gram o Ludwiku Węgierskim. 19.00 
Dobranoc. 19.10 Wiadomości (Ł). 
19.30 Wieczór z dziennikiem. 20.30 
Język angielski. 21.00 Język niemle• 
ckl. 21.25 Morskie ogniwa - ZSRR 
- program publ. 21.55 2ł godziny, 
22.011 Wtorek melomana. 

Dn!a 28 et~ 19711 !'Oku sma
rta po ciężkiej ct.oo<ro ble na&o1a 
najwkochańsza 2Ama. Małka, Ba
bcia ł Sio.tra 

S. + P. 

EUGENIA BRYKALSKA 
:li domu WANDACHOWICZ, 
emerytka - farmaceutka. 

Pogrzeb odbędzie sit dnia 1 lu
tego br. • go&!. 111.30 z kaplicy 
cmentarza łw, Pran-c!H•k&, 111. 
R:zgowska Ule (Chojny), o uym 
powiadamiają pogrątenl w głębo
k.rm smutku 

MĄ:t, SYN, SIOSTRA l PO· 
ZOSTAŁA RODZINA 

Krajobrazy. 19.00 Koncert symfoni- P••••••••••••••mim•••••••••••••••I czny z nag1ań Bostońskiej Ork. 
Symfon. pd. Ch. Muncha. 19.40 Dom . 
I my. 19." Katalog wydawniczy. 
20.00 Publicystyka krajowa 20.20 Mu 
zyka ze starych płyt 21.18 Bisy w 
filharmonll. 21.30 Wiadomości 1 ~n
formacje sportowe. Zl.40 A. Tans
man - Capriccio na orkiestrę. 22.00 
Radiowy tygodnik kulturalny. 22.40 
Koncert z nagrań WOSPR1TV. 23.30 

W dniu Z9 sty~ła 1978 roku po długi.eh i cłętkich cierpieniach 
zmarł nasz ukocha.ny Ojciec, człowiek wielkiego serca, be.z reszty 
oddany pracy ł Rodzinie 

S. + P. 

JOZEF PERUKOWSKI 

Outy wybór „Fiatów 126p", „malu-, 
chów" i „Syren". Są to też samocho- , 
dy najczęściej kupowane. Bardzo > 
nielicz~e reprezentowane są ,,Sko- ' 
dy", „Wartburgi" . l ,/!'rabanty'' I 
Stąd bardzo wysokie ceny wywą
ławcze. Z Warsza'"l ~Ysltall'ŚJOY ' 
wla-Oofuość, te ,coraz · uczniej poją
wiają się „Łady", zwła!jZćza · model 
1500. Spowodowało to nawet . .pewien 
spadek cen wywoławczy<;!),. Z pew
nością podobne ZJaWisko wkrótce 
zaobserwujemy w Łodzi. l'.:ódzkle tar
gowisko eywo bowiem reaguje na 
wszelkie zmiany zachodzące w sto
licy. Wielokrotnie to motna bylo 
zauwatyć. 

!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 li - ~ 

Wlad. 
Wyprowa~enłe swtok odbęd~e się dnia 1 lutego 1978 rolro o go

d"Zlnie 1ł z ka.ptlcy cmentana przy ul. Szczecińskiej, o czym po-
wiadamiają pe>grątone w głębokim talu · 

ŻONA ł CORK! z RODZINAMI 
A oto aktualne notowanla według 

cen wywoławczych · w tys. zł. 
„PF 12Sp" - 1500: 1978: 220-240, 

19'1'1: 195-225, i976: 1'10-i90, 1975: i50-
170, i974· 140-153, i973: 125-140, 1972: 
125-145, 1971: 108-121, 1970: i02-
115, i969: 88-105. 

„PF 12Sp" - 1300: 1976: 1'10-190, 
19'15: i50-172, i9'14 · i40-160, i9'13: 130-
150, 1972: 118-135, 1971: iio-i22, 1970: 
100-ll8, i969: 86-98. 

„PF 126p": i978: 108-112, 19'17: 95-
105, i976: 90-100, 1975: 78-87, 1974: 
72-80. 

„ Warszawa" 1973: 7ll-92, 1972: 70--418, 
1971: 68-78, 1970· 63-74, 1969: :55--67, 
1968: 51-67. 

„Syrena": i977: 100--110, 1976: 91-
105, 1975: 80-88, 1974: 67-78. 1973· 55-
68, 1972: 50-63, 1971: 44-57, 1970: 40-
48. 

„Zastava UOOp": 1977: 210-21', 1978· 
192-~15, 1915: 180-195. 

= 

: 
= 
= 
= 
= 
= 
= = 
= 
= = 

SKORZYSTAĆ Z WYPRZEDAŻY MEBLI 
CE 
E PRZY Uli 

Zakup tych mebli nie wymaga posiadania ze· 
zwolenia Wojewódzkiej (Miejskiej) Komisji d.s. 
Nadzoru nad Sprzedażą Artykułów Rynkowych Je
dnostkom Gospodarki Uspołecznionej. 

RCóW 

= PROGRAM Ili 

- 11.30 W tonacji tr6}k1. 11.211 za 
kierownicą. 13.00 Powtórka z roz
rywki. 13.50 „żywot młodzika nle
poczci wego" - odc. pow. 14.00 ·Con-

- certi per altr! stt·omentl... 15.00 Eks
presem przez świat. 111.05 Sylwetki 
jazzowe - J. Cannonball Adderlay. 
15.30 Pożegnanie Harnasia w pio
sence. 15.40 Rozszyfrowujemy plosen 
kl. 16.00 Amiga - magazyn żeglar-

: ski. 16.20 MuLykobranie. 16.45 Nasz 
;: rok 78. 17.00 Ekspresem przez 

świat. 17.05 Muzyczna poczta UKF. 
17.40 Bielszy ~dc1eń bluesa. 18.10 

: Polityka dla wszystkich. 18.25 Czas 
relaksu. 19.00 Kslą:l!ka tygodnia -
„O duchach opowlescl prawdziwe". 
19.15 Przeboje czterdziestolatków. 

- 19.30 Ekspresem przez świat. 19.35 
_ Opera tygodnta - V. Bellini „Pu· 
:_ rytanie". i9.50 „Mściciel w mia-

steczku" - odc. pow. 20.00 Złote 
_ płyty. 20.35 Księga pamiętnikarza „Skoda ": 1976: 180-i95, 1975: 150-

170, i974~ 138-155, 1973· 130-140, 1972: 
112-i28, i971: 105-125. 

„ Wartburg": 1977: i90-210, 1976: 
190-200, 1975: i65-180, i974: 160-175, 
1973: 151-165, i972: 135-145, 1971: 120-
145. 

POZARYNKOWYCH. 
Tadeusza Peipera 21.00 „Akademia 
Kantat" w Szczecinie. 21.35 Anto-

- logia piosenki francuskiej. 22.00 
128-k -
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Fakty dnia. 22.08 Gwiazda siedmiu 
wieczorów - Łucja Prus. 22.15 Fo
noteka XX wieku - O Franku Mar 

W//////.///P'///././//.//./H./././H/./././/.//////////.//.////////./././H./././././././././/./././././/./././.U./././H././P//////b////.///./H.//.///////h 

- Tak sobie. 
- Andrzej wrócił? 
- Nie Ale zrób mu coś do łedzenLa. 
Wychodząc zmarszczył brwi jak człowiek, którego poraziło 

złe przeczucie. 
- Ukrywasz coś przede mną. Robert! - powiedziała gwał

townie Joanna. - Wiem, że coś przede mną ukrywasz! 
- Jezu kocbanyl Uczę się, całymi dniami przesiaduję w do. 

mu. oddaje ci każdy S?rosz„. , 
- Nie o to chodzl Robert. Jesteś taki obcy, daleki, całkiem 

inny niż wiosną„. Chwilami myślę. że ty wcale nie chcesz 
dziecka„. . 

- Ciii. - Zakrył jej usta ręką, ale odepchnęła go ze złością. 
- Nienawidzisz mnie - pawiedziala. 
- A ty mnie? 
- Domyśl się„. Był kiedyś taki dzień, jeszcze przed ślubem, 

te zaczęłam żałować.„ . 
- Mów, mówi - krzyknął. - Może potrafisz mi pomóc! 
- Ale ja nie chcę ci pomagać. Robert. Są sprawy, z; którymi 

każdy człowiek musi uporać się samodzielnie. 
- O mnie mtślisz? 
- O tobie I o sobie. 
- Kocham cie - powiedział. 
- Nie! Nasza miłość skończyła się w lecie-
- Kocham cię! - powtórzył. Chwycił ią w ramiona I trzy. 

mał tak długo. aż poczuł na piersiach wilgoć tez, a wtedy 
uspokoił sie I gładząc macMnalnie lej blade. pachnące szampo
nem włosy. zaczął przerabiać w myślach swój urojony proces. 

Scienny zegar wskazywał dziesiątą piętnaście. 
Usiadł na krześle pod zakratowanym oknem I walczył z po

trzebą palenia W perspektywie korytarza widział szpaler bia
łych ponumerowanych drzwi: nad niektórymi płonęły czerwone 
żarówki, z innych. tasując się na kamiennej posadzce. wybie
gali milicjanci f cywile o markotnych twarzach urzędników. ' 
Trwała także nieprzerwana wędrówka jakichś papierów, teczek 
I przepasanych gumą aktówek. , 

Franz Kafka„. Teraz poczeka tu pół godziny i dopiero, kie
dy przykładnie skruszeje, nasiąkając tą kretyńską atmosferą, 
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poproszą go grzecznie do środka. Wydaje im się, że są nieby
wale sprytni. •• Tępe. wyłysiałe łby; trochę 'i'Utyny , fura cham
skiego tupetu i bezwzględne przeświadczenie o własnej uczc.i
wości. Ale ktoś mądry napisał, że uczciwość jest gorsza od inte
ligencji. Uczciwość, to broń obosieczna i ślepa, natomiast inte, 
ligencja potrafi rachować. Inteligencja domagała się od niego, 
aby skrócił to pokorne wyczekiwanie. 

Wstał, obtarł w płaszcz spocone ręce i zwrócił się twarzą do 
POKOJU NR 8. Krótkie wahanie: ów szczegól,ny moment, któ
ry rozstrzyga czasem o życiu człowieka - ukraść, nie ukraść, 
zabić, nie zabić. pukać, nie pukać, i nagle, w ułamku ~ekundy, 
zostajesz przestępcą, albo człowiekiem, który chwalebnie oparł 
się pokusie, gościem w domu, albo włóczęgą za drzwiami. 
Nacisnął klamkę, mówiąc od progu: 
- Jestem Robert Wa!den. Dostałem na dzisiaj wezwanie. 
- Proszę wejść - p9wiedział chłodny, kobiecy głos. 
- Z panią będę rozmawiał? 
- Ze mną. - Wskazała mu krzesło. 
- Znam panią. - Rejestrował szczegóły: brązowe, zaczesane 

nad uszami włosy, orli nos. myszka na lewym policzku, biust, 
napinający bladoróżowy pulower. starannie wypielęgnowane rę
ce o długich palcach i pociągniętych bezbarwnym laki~rem 
paznokciach. - Widziałem panią w katedrze. Pani studiuje 
prawo? 

- Nie:._ odparła kobieta. - Piszę pracę doktorską. Ale odtąd 
tylko ja pytam, zgoda? 
Połknął ślinę. 
- Pan iuż kiedyś u nas był? 
- Siedem lat temu. 
- Właśnie. I zdjęto panu odciski? 
- Tak. - Uśmieahnął się. - Ze wszystkich dziesięciu palców. 
- No, widzi pan? Dzięki temu nie muszę zadawać panu kło-

potliwego pytania. co pan robił trzynastego sierpnia pomiędzy 
godziną czwartą. a szóstą rano. W świetle praktyk śledczych 
odciski trzech palców prawej dłoni, które pozostawił pan na 
zachodniej ścianie kiosku. przypomina pan sobie? poniżej okra
towania, tuż obok drzwi, które ·OTWIERAJĄ SIĘ DO 
SRODKA.„ 

- Boże drogi! - szepnął Walden. - Nawet gdybym nie zo
stawił odcisków I tak nie usiłowałbym zataić. że tam byłem. 
Niechże mnie pani wysłucha! Ja.„ 

- Dość! - powiedziała kobieta. - Zna pan Mariana Starzyń-
skiego? 

- Nie. Kto to 3est? 
- Właściciel kiosku. A jego żonę, Zofię Starzyńską, pan zna? 
Zaprzeczył. Patrzył, jak starannym, krągłym pismem wypeł

nia pierwszą stronę protokółu. Dławiła go rozpacz i bezsilność. 
Troskliwie budowany, wypieszczony w szczegółach szaniec 
obronny zaczął się chwiać. Czuł, że powinien natychmiast coś 
zrobić; krzyczeć, płakać, rozpocząć monolog i nie pozwolić so
bie przerwać. Ale zdania, które wygrzebywał z pamięci, owe 
długie, pi~kne stylistycznie, pełnie ognia frazy, wydały mu się 
nagle śmieszne, napuszone, zbyt fałsZY'l' 'e, aby wypowiedzieć 
je iiłośno. -•o-

z glęboklm ta.Iem n.wtadamiamy, :te w dniu 29 stycznia 1978 ro• 
ku odszedł od nas na •zawsze najlepszy Mąt i Brat, najUJkoehań~y 
Ojdec, Dz!BAl.ek i P.radziadek 

~. + P. 

STEFAN LEWANDOWICZ 
:totnien wnzefoia, zasłuhny weteran boJ6w. między Innymi pod 

Tobrukiem i Monte Cassino 
Kawaler wielu odznaczeń bo.fowych i cywilnych, tarliwy pa.trio„ 

ta, człowiek wielkiego serca i nieposzlakowanej zacności, 
PogrzPb w dniu 31 stycznia br. o godz. 14.JO 11 kaplicy cmenta· 

rza rzym.·kat. św. Rocha (Radogoszcz). 
RODZINA 

z głębokim żalem zawiadamiamy, te w dniu 28 stycznia 1978 ro
ku, zmarł, t>rze:f:ywszy lał 80. nasz ukochany łląt, Ojciec ł D'ńadz..iuś 

ś. + P. 

WŁADYSŁAW ZIELIŃSKI 
EMERYT ŁĄCZNOSCJ. 

Poi;ra:eb ottbędzle .tę dnia 1 lutego br, o lfOO'll. 14.30 na cmenta• 
rz01 św. Franciszka - Chojny. 

Msza św~ w ka.plicy cmenta·rza o godz. H. Pogrąteni w smutku 
ŻONA, SYN, SYNOWA. WNUCZĘTA i PO'ZOSTAŁA 

RODZINA 
Prosimy o nieslcładanie konde>leucji. 

W związku ze łmlereią nieod· 
Żpłowanego Kolegi 

ANTONIEGO 
WILCZYŃSKIEGO 

serdeczne wyrazy współczucia 

Rodzinie Zmarłego ttkła<iają: 

ZARZĄD, RADA, POP PZPa. 
RADA ZAKŁADOWA KOLE 
ŻANKI I KOLEDZY ~ OZIE· 
WIA1tSKIEJ SPOŁDZrELNJ 

INW ALtDOW .,ZORZA" 
w ŁODZI 

W dniu 2ł s.tycznla 1978 roku 
zmarł nasz dług1>letni pracowni·k 

ANTONI GRELLUS 
W Zma·rłym tracimy wzi>rowego 

pracownika I dobrego Kolegę. 

R1>d1"ln.ie Zmarłego aerdt"czne 
wyrazy w1t16łezucla składają: 

ZARZĄD, RADA SPOł.DZIEL· 

NI, RADA ZAKŁADOWA oraz 
KOLEŻANKI I KOLEDZY ze 
SPOŁDZIELNJ PRACY „SPOJ· 

NIA" w LODZI 

z głębokim talem zawiadamia· 
my, te dnia 26 stycznia 1978 roku 
zmarł nasz długoletni, zasłużony 
szef pre>dukcji 

APOLINARY 
GARWACKI 

odzna.erony Srebrnym Krzytem 
Zasługi I Honorową Odzna.ką 

Miasta Łodzi, 
Wyrazy głębokiego wsp6łctmJ.cla 

Rod'l:inie składają: 

DYREKCJA, POP PZPR, RA 
DA ZAKŁADOWA, KOLEZAN· 
Kl I KOLEDZY z WSS „SPO 
ŁEM" ODDZIAŁ G!\STRONO· 

!\III w ŁODZI 

Kierownikowi Grupy Rob6t In· 
stalacyjnycb I sekretaro:owi POP 
PZPR 

TOW. 

WŁODZIMIERZOWI 
DOBRZAŃSKIEMU 

szczere WYt'azy współczucia z po· 
wodu śmierci 

OJCA 
składająt 

DYREKCJA, POP PZPR, RA· 
DA ZAKŁADOWA, KOLEZAN• 

KI I KOLEDZY z ŁPBPL 
0P6łnoc". 

W dniu 27 1ty-cznla 1978 roku w wie.ku ł! lat zmarł 

HORST PODOLSKI 
DR NAUK MATEMATYCZNYCH, 

nauczyciel akademicki, ::i<liunkt w Instytucie Matematyki Wydzfałn 
1o·1zyk,j Technicznej i M~tematyk! Stosowanej Politechniki Łódzkiej, 

członek Polsk1ego Towarzystwa Matematycznego. 

W :i:ma.rłym . tracimy pełnego tarliwośet I oddania wychowawcę 
mł'ldzieży, cenionego pracowoika naukowego nieodżatowanego 
Kole~ę I Towarzysza, człowieka o wyjątkowej •k:romności, zawsze 
łyc4:liwe-go ludziom. 

DZIEKAN, RADA WYDZIAŁU FTlMS, DYREKCJA IN
STYTUTU MATEMATYKI POP PZPR, RADA ODDZIA· 

ŁOW A ZNP, KOLEŻA•NKI i KOLEDZY 
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