
~ 1enerabl7 KC KPZJł, 
pnewołDiOS'łOY Presycllum Ba
dy łiajwyiaej ZSBB, LEONID 
BBE~NIEW, opunozajlło lokal 
konWiji wyborczej doiył kr6ł
klo oliwladozenle dla dslennika· 
ny sarranloznych. w kt6rym 
poillformował, h Jero włzyła 
w BFN nastoi pnypllDCl'lal
nlo we wrsełni.11. 

• • • 
s homentarsc ogencjł 2' ASS: 

„ VI pewn11ch lcołach amerylca,ń• 
•Jctcll dotychC%9 nte sraz11gno· 
wano s myilł o wsł4cłu pod 
lcontrołf„, dzł4ł4lnolcł ra.dzłec
Jcłch orgall6w w11mł4ru &prowte• 
dlłwo.łcł, bezpodata.wnte poda.· 
jqa w wqtplłwoić zaaa.dnolć łch 
portępow11nl4. Wnyltlco wakazu
i• "41 ło, ł• pewnym ludztom 
nie moł• 8ł4 w głowłe pomłd· 
cłd, te w Mo•kwle obowłqzujq 
prawa radzłeolcłe za.twterdzone 
pnes odpowłednłe organy pa!\
rtwa ra.dzłeclcłego, 4 nłe uet11wo
dawełulo lttsnU TelcSBI". 

• • 
W wywiadzie 1ulllielonym a

JnerykafiskieJ ltaciji telewizyj
nej ABC" FIDEL CASTRO 
oś~ozył,' le w porozumieniu 
z rz!łdem Angoli zapoczlłtkowa
no proce. wycofywania ku• 
bai\Uiego personelu wojskowe
go, Jednak!e wskutek lnter
wencijl militarnej Francji i Ma· 
roka w wewnętl'lllMI sprawy 
Zairu, proees ten trzeba było 
:r.abainowa6 se względu na 
bespieose6stwo hgoli, 

• • • 
W' fff'1Wtacll ogflftc1ł lł<lchod· 

niell pojawlly łię ltczne donte
atenlts o kolejnym zamachu na 
:tycte prezydenta Ugandy Tdt 
Amtnts (nts zdjęctu). Ich podata-

wą jBtt Informacja jednego 1t 
Jcenłf•Jclch dztennłk:ów, który do· 
ntóal, te na totntslcu Entebbe o
atrzetano aamochód 'l'.ITeZydenckl. 
Zbiegły z Ugand11 angHkałi.slcł 
blakup tego kraju nte wyklucza, 
:te jeat to upozorowana próba 
zamachu, która ma być pretelc· 
atem usprtswledttwłajqcym nową 
krwawq rozprawę z opozycjq. 

• • • 
Dziennik „Die Welt" Infor

muje, ie kanclen Sc~idt I 
przewodniczący CSU F. J, 
Słrauss odbyli pr.zed kilkoma 
łygodniami poufne rozmowy w 
BONN. Obaj poliłyciy uzgodni
li, te utrzymaj!\ je w talem
nicy. D:iiennik dodaie, ie nie 
zostaU o nieb poinformowani 
nawet nefowie partii SPD i 
CDU - Brandt i KobL 

• • • 
Praaa iachodnłontemlecka do· 

noat również o pogłębtaiqcym rię 
konfUkcte w klerowntczej „trój· 
ce" SPD, mtędzy przewodnlcZq· 
cym parttł wmt Brandtem, kan· 
c!erzem Schmidtem I przewodnt· 
czącym gr1:tpy partamentarne3 
Herbertem Wehnerem. 

• • 
Ka marginesie ameryka6skiej 

dyskusji nad międzykonłynen
talnym bombowciem B-1 prasa 
tego kraju informuje, h blorlłC 
pod uwagę lnflaeję, łllezny 
koszł zakupu i korzystania z 
bombowców B-1 w Oll\gu 30 
lat wyniósłby ez mJlla.rdy do
larów - cio wystarczyłoby do 
zbudowania oiedrogloh miesz
kań dla I milionów rodzin. 
Koszt jednego bombow~ mógł
by wysbrczyó na pokrycie 
d1dałalności tysiąca wiejskich 
ośrodków zdrowia w fll\CU ro
ku. • • • 

,,aundow Tłmea" opublłfc~Clł 
ortykul oalcorta1qcy Ilrael o •11-
atematyczne ł powauchne tor&u
rowanle wtętnłów arabakłch w 
wtęzlentach ł specjalnych o'rod· 
kach wuwtadu wojskowego. 

• • 
Stany Zjednoczone , zostały •· 

skarżone przez polityków pa
klsta.ńskieh i samego premiera 
BHUTTO o ,,konspirację prze
ciwko suwerenności I jedności 
Pakista.nu". Jui w kwietniu 
Bhutto oskadyl USA o prze· 
kazywanie opozycji wielu mi
lionów dolarów na walkę z 
rządem. 

• • 
Na. iwlatowej Jconferenc:ll 

przectwko apartheldotol I kolo, 
nlaUzmowł w P!d, Afryce przy· 
wódca SW APO, Sam Nu:loma o· 
świadczy!, te można nrowadztć 
rokowania z reźłmem Vorstera 
ł rozntsać wolne wubory w Na· 
mlbtł tylko po tym, jak wv· 
cofajq się stamtqd oddzta!y po· 
tudniowoafrykańskte l uwolnieni 
zostaną, bez żadnych wa1'unków 
wstępnych, wszyscy wtęźntowte 
polityczni. N /z: partyzanct w Na· 
mtbtt. 

E. Gierek 
• rz Ją 

K. Gligorova 
I sekretarz KC PZPR, Edward 

Gierek przyjął 24 bm. członka Pre
zydium KC ZKJ, przewodniczące
go Zgromadzenia SFRJ, Kiro Gll
gorova, W spotkaniu uC%estniczył 
członek Biura Politycznego, sekre
tarz KC PZPR - Edward Babiuch. 

Tematem roomlOwy był rozwój 
stosunków polsko-jugosłowiańllklch 
oraz niekt6re 'Pl'Oblemy międzyna
rodowe. 

Przewodnlcqcy Zll'omadzenła 
SFRJ przekazał pozdrowienia od 
prezydenta .Josipa Broi-Tita i w 
jego !mieniu ponowił zaprOM:en!e 
dla Edwarda Gierka do złożenia 
wizyty w Jugosławii. 

Wyd. ~ , 
ł.6łł, 

IVboła • I niedziela !S C1Zer1"lll 
19'17 roku 

Bok XXXIU m Hl (ł'1Z7) 

DZIEl\Tl\TIK: 
_ POPULJlRIY 

. W poniedziałek 
27 aerwca 

Plenum Kl PZPR 
W poniedziałek, Z1 

czerwca, o godz. 9 w gma 
chu Kl przy al. Kościuszki 
rozpoczną się plenarne 
obrady Komitetu Łódzkie·, 
go PZPR. 

Porządek obrad przewf·' 
duje m. In. referat „O 
wyiszq efelc:tywnośt I ja• 
kośt w budownictwie mie• 
szlc:aniowym" oraz sprawy 
or anizac ne. 

Nasze 
= Posiedzenie Biura Politycznego KC PZPR 

'enewska konferencja pai\stw - sygnatariuszy układu o zakule 

G umieszczania broni nuklearnej I innych rodzajów broni ma
sowej zagłady na dnie m6rs I ~eanów, sakońesyła debatę 
l!IDe!'alDĄ. 

W debade wywtąpłł r6wnlet za-' n.lenia wykwz;ystanła dna mhrz 
stępce llłałego przedllławlclela PRL i oceanów wyłączn.le do oel6w Po
w cenewsklej 11\t!dz.lbi• ONZ, kojowych. Ma to aczególna wacę 
Andrzej Olnowb, przedstawiając w ~u 1 rozwojem ekaploata
stanowlsko Polski wobec proble- cjl ogromnych 1asobów mineral
mów rozpatrywanych na konfe- nych, znajdujących aię pod dnem 
renc:f!. Mówca stwierdził, że układ morskim. 
ma wielkie znaczenie dla zapew-

E. Wojtaszek 
u J. Cedenbala 

Z4 bm. I aekretars KC MPL:.a, 
przewodnlCSl\CY Prezydium Wiel
kie10 Churału Ludowego, Jum
dźagiJn Cedenbał przyJlłl przeby
wającego 1 oficjalni\. przyjaoielskit 
wi1yt• w Mon1rolif mlnfatra ~raw 
sa1rranic1uych PBI. Eruila WoJła
azka. 

W tym 1amym dniu min. E. 
Wojtaszek odbył równiez rozmowe 
z wicepremierem MRL, Sonomy. 
nem Łuwsangombo, przewodni,.zą
cym mongolskiej części Międzyrzą
dowej Komisji WspÓłpracy Go.spo.. 
darczej i Naukowo-Technicznej 
PRL z MRL. 

O 1naczeniu układu dla rozbro
jenia świadczy fakt, że jego re
zultatem było faktyczne utworze
nie strefy wolnej od broni nu
klearnych I Innych broni muo
wej zagłady„ obejmującej ponad 
dwie trzecie naszego globu. Pol
ska uważa, że pięcioletni okres, la
ki upłynął od wejścia układu 
w życie, w pełni potWlerdzil !ego 
pozytyWną rolę, dla rozwoju sto
sunków mledzynarodowych. PoSta
nowien!a układu były ściśle prze-
strzegane. ,,. 

Zdaniem PolslU, nalefy dążyć do 
umocnienia i pelne.i uniwersahlA
cii układu. Powinny prz.ysląpić do 
niego wszystkie zainteresow'łne 
państwa, szczególnie wszystJtie 
państwa nuklearne. Zawarcie ukła
du I jego skuteczne działanie sta
nowią dobry punkt wyjściowY do 
osiągnięcia całkowitej demilitary
zacji dna mórz i oceanów. 

Iure PotiłyClllno KC PZPB 
na poliedzeniu w dniu 
2ł bm, przedyskutowało 
wstępne założenia Narodo

wego Planu Społeczno-Gospodar
czego na 1978 rok. 

Podstawowym założeniem wstęp
nej koncepcJl planu na rok na
stepny jes• konsekwentna realiza
cja głównych eel6w 1połeoznych 
i •ospodarczych, nakreślonych na 
VJI Zjeździe orali na V I VI Ple-

GosZCZl\CI& w naszym mieście de- I przewodniczył I sekretarz KŁ 
leitacja bratniego Iwanowa spotka- PZPR Bolesław Koperski, wziął 
ła sie wczoraj li c'llłonkami Sekre- w nim także udział prezydent m. 
tariatu KŁ PZPB. Spotkaniu Łodzi - Jerzy Lorens. 

- dzień aktywności Polski 
Radzieckich gości poinformowa

no o rozwoju i przeobrażeniach 
za~hodzących w naszym mieście, 
głównie na odcinku dalszej in
d ,strializacji oraz budownictwa 
mieszkaniowego. Szeroko omówio
no także - azczególnie interesu
jący gości - problem głębokich 
przemian i modernizacji pn:em:vsłu 
lekkiego. 

Piątek był na spotkaniu bel- Polski odpowiadał w piątek na PY
grad1kim dniem aktywności poi- tania, dotyczące tych poprawek 
sklej, Delegacje zapoznały się s do- I uzupełnień. 
stępnym aa piłmle tekstem popra- Wszyscy zabierający w debacie 
wek, wniesionych ZS bm. przez Cłoc uczestnicy spotkania belgradz· 
przewodniM!łcego delegacji polskiej, kiego podkreślali konstruktywny 
ambasadora prof. dr Mariana Do- charakter polskich poprawek. Po
broslelskleso do prolektu porządku parły je formalnie delegacje Wc
dzłennego sasadniczego spotkania gier I Bułgarii. Pozytywnie o po
belgradzkiego, saproponowaneKo nrawkach, jako o konstruktywnym 
przez delegacje dziewięciu europeJ- wkładzie do dyskusji na temat DO
skieh pa6stw neutralnych I nie- rządku zasadniczego spotkania 
zaangażowanych. Jak Już !ntormo- pr?.edstawicieli ministrów 35 państw, 
W'lliśmy, poprawki polskie zmie- wyoowiedział •ię przedstawiciel 
rzały do tego, aby projekt dZie- Austrii, która jest Jednym ze 
więclu państw stał al.ę w pełni współautorów dyskutowanego uro
Zl?O<iny 1 ustaleniami Aktu Koń- jektu. Podobnie wypowiedział sle 
cowego KBWE. Przedstawiciel także przed~wiclel Francji, W. 

' 

Rewelacyjne hipotezy Donikena 
Sb'Ill17 awaJcarskl pisarz, Erich raJlłCllłO te hipotezę" - Cllłwiadczył 

von Dani~en. autor kilku bestsele- Erich von Danlken. 
ró ,; • twórca wyświetlanego i w 
Polsce filmu „Wspomnienia s 
przyszłości" o6wiadczył na odby
wającej się w Rio de Janeiro kon
ferencji naukowej, li dysponuje 
nowymi dowodami na potwierdze
nie hipotezy, że niecdyś odwiedzili 

1 

nasz glob przedstawtciele poza
ziemskich cywilizacji. W Peru na 

, południe od Limy, Indianie natknę
li się na 20 tysięcy bloków kamlen- J 

nych, na których były wyryte sce
ny przedstawiające statki kosmi
czne wśród gwiazd, obserwowane 
z ziemi przez Indian wyposdo
nycb w teleskopy. Inne rysunki 
przedstawiają transplantacje ser
ca. Von Daniken dodał, że z 
ustnych przekazów plemienia Do-
gon w ~rodkowe.i Afryce wynika, I 
iż na długo prze(ltem, zanim skons 
tr ·10wano nowoczesny sprzct służą
cy do prowadzenia obserwacji 
przestrzeni miedzygwiezdnej, wie- I 
dziano tam. i7 system gwiez
dny Syriusz jest POdw6.iny. 
Otserwowany gołym okiem Sy
riu z przedstawia się jako gwiaz
da pojedyńcza. 

Brytanii i Holandii, chociaż ci dwaj 
ostatni zaznaczyli, że nie godzą •ię 
z poprawkami polllk.imi w cał~!. 

H. Schmidt przeciw 
koalicji SPD-CDU 

W wywiadzie dla bawarskiea-o 
dziennika „Muenchner Merkur", 
kanclerz RFN, Helmut Sohmidt 
wypowiedział się przeciwko kon
cepcji wielkiej koalicji (SPD -
CDU). Oświadczył on, te nie bie
rze w rachubę ani utworzenia ta
kiej koalicji, ani powrotu SPD do 
opozycji. Jego zdaniem, ewen
tualny rs11d CDU/CSU powdnie 
zagroslłby dotychczasowemu kur-
1owt polityki zagranicznej RFN 
i doprowadziłby także do niebez
pleczne,t zmiany polityki wewnetrz
nej RFN. 

Dt:iś w rodzinach rannych de
legacja Iwanowa spotka a!ę a akty
wem partyjnym l gospodarczym 
ZP"I Im. J. Marchlewskiego oraz 
zwiedzi zakłady. (ms) 

Zima w Argentynie 
Fala chłodów, która dotknęła 

Argentynę, spowodowała śmierć co 
najmniej S osób ! znaczne straty 
materialne. W Buenos Aires 1'0-
krywa śniegu wynOSI 150 cm. W 
Mariloche - ośrodku s1>0rtów zi
mowych położonym w odległości 
170 km na połulfniowy zachód od 
stolicy Argentyny zamknięto lot
nisko oraz szkoły. 

,. n n .,., Von Daniken dąży do uznania ~~-- aA 
za dyscypline naukową tak zwanej ł 
astroarcheologii Szwajcarski pisarz ł Mieszkanie dla każdej rodziny -
mówiąc o zainteresowaniu nau- ~ 
kowc6w pochodzeniem człowieka, I f wokół tego hasła toczyła się w na-

czyły w niej osoby odpowiedzialne 
przed łódzkim społeczeństwem zo 
zrealizowanie tej dyrektywy. ny poziom inteligencji nie Jest wy-1 szej re a C i ys USJa pa neroW 

nikl~m proce~ ewolucji, Jak to procesu inwestycyjnego w budowni-
wYDlka z teorh Darwina, lecz zo- , 

ny. „Ktoś wyposażył nas w lntell-

Relację I dyskusji zamieszczamy 
na str. 3 pod tytułem „PARTNERZY". 

num KC PZPB w dostosowani• 
do warunków rozwoju 1977 i 1971 
roku, 

Biuro Polityczne aprobowało 
przedstawione założenia, zalecając 
opracowanie na ich podstawie wy. 
tycznych do dalszych prac nad 
planem, które będą prowadzone 
w zakładach pracy, zjedpoczeniach, 
ministerstwach, urzędach woje
wódzkich oraz Innych jednostkach 
organizacyjnych itospodarki. 

Biuro Polltyane rozpatrzyło 
także podstawowe problemy bllan„ 

(Dalszy dąg na str. 2) 

Henrvk Jablonski 
przvial deleuade 

ZgroDJadzenia SFRJ 
Wczoraj przewodniczący Rady 

Państwa Henryk Jabłoński przyjął 
w Belwederze przebywającą w 
Polsce dele1?ację Zgromadzenia So
cjalistycznei Federacyjnej Republi
ki Jugosławii z przewodniczącym 
Zgromade:enia, Kiro Gl!gorovem. 

W czasie spotkania, które upły
nęło •.v serdecmej, przyjacielskiej 
atmosferze, dokonano przeglądu 
sLle rozwijającej się współpracy 
międzv naszymi krajami. 

DZIER 
NIESIE 

W l'JI dniu roku słońce wze
nło o godz. ł.15, zajdzie 1&ł 
o god1, Zl.02, 

le obchodzq 

DZI8: 
Łueja, Wilhelm 

JUT BO! 
Jan, Paweł 

w dniu dzisleJnym Ila ł.odzl 
przewiduje nasłępuJl\Clł pogodę: 
zaohmurzenle małe lnb umiar
kowane. Temperatura minimal
na 8 ał., maksymalna 2ł 1t. C. 
Wiatry słabe I umiarkowane, 
zmienne, s przewaitlł zachod
nieb • 
Ciśnienie e godz. 19 wynosiło 

745,1 mm.' 

ni e roanice 

1945 - Podpisanie Karty Na
rodów Zjednoczonych w San 
Francisco. 

bi m li 
Tylko kobieta potrafi zada6 

wiele pytań, a n!e czekać odpo
wiedzi na :l:adne. 

- M6&łbył nie m11ete tej n
downeJ cl1zyl 

wyraził przekonanie, że nasz obec- , I d k j d k • rt , 

stał wytworzony w sposób sztucz-1 ctwle mieszkaniowym lodzi. Uczestnl 
genc~, a ja szukam dowrou, popi&- ,, ,,„„ , oo „, c:OOUP'C:ol"'R „•'tl'•'C:o ,„ PfJe•flVfJY")l11; nnnennenne en u 

I 'QQ'QQ1A „„„„„„„„„„1111:11„„„.,, 



/ • W 85 · rocznicę przybycia Lenina do Polski 

Manifestacja społeczeństwa Krakowa 
ole Wielka manifestacja społeczeń- w Łodzi. 

Wczoraj odbyła się w Nowej Hu-, gdańskiej oraz elektrociepłowni 

stwa Krakowa z okazji 65 roczni- W manifestacji wzięli 
oy przybycia Włodzimierza Lenina kierownicy Wydziałew KC PZPR: 
cło Polski. Była ona kulminacyj- Prasy, Radia i TV - Kazimierz 
nym momentem obchodów tego Rokoszewski, Organizacji Społecz
historycznego wYdarzenia oraz nych, Sportu i Turystyki - Zdzi
jednym z głównych akcentów ·sław Andruszkiewicz oraz przewod- j 
ogólnopolskich obchodów 60-lecia niczący FSZMP - Krzysztof Trę-
Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji baczkiewicz. I 
Październikowej. I 

Plac przed . Pomnikiei:n. L~nina p · • kO ] 
w Nowej HuCle wypełmll m1esz- rzec1w 
kańcy Krakowa, chlubiący się tym, I · 
~~~a1~hL:n\~1śc:~nfyn~~~nie0ż~~ J·uncie p·1nocheło ·1 

wioną działalność politycz.ną, pu-
blicystyczną i narukową. Przybyli j I 
działacze polskiego ruchu robotni- Setki ~merykanów wzięły. w czwar 
czego. Licznie zgromadziła się mło-1 tek udział w dei_nonstracJ1 pr~ed 

' · · ó p 1 k' ONZ na znak protestu przeciwko dzif'.;. Krakowa oraz ich rówieśni- gmachem nowoJo_!."sklej sie'!ziby I 
cy ze .wsz;i:stk1ch .region W 0 5, 1 represjom i krwawemu terrorowi fa 
połudmoweJ. Żołmerz~ P~halan-1 seystowsklej .Junty w C,hile. Ucze
skiej Jednostki wP zaciągnęli przed stnicy demonstracji potępili zbrod-1 
pomnikiem wartę honorową. nie siepaczy Pinocheta, zażądalł wy-

RCYLlegaj ą się dźwięki hymnu I p~szc~enia n.a wolność wszystki<;h 
naTodowego Polski a następnie w1ęzmów polityc:znyc_h I zaprzest~~ia I 
Z 

· · Rad · k" ' U tó p przez USA udz1elanta juncie chihj-
:mązKu . ziec 1ego. s P ?m-, skie.f pomocy gospodarcze,1 l finan- . 

mka· Lenma składane są kwiaty sowej. . 
od Komitetu Centralnego i Korni- I 
tetu Krakowskiego PZPR. Skła-
dają je również konsul generalny I FRANCJA 
ZSRR w Krakowie oraz liczne de- · I 
legacje społeczne. Wśród nich - · ' 

reprezentanci załóg zakładów, no- Kr d • • d • I tuk' 
:!~f~rJ:~eg~e~nakć>!jm~::~ a 'Zt.eZe Ziei SZ · 1 J 

-kopalni w Mysłowicach, stoczni · 

Dvr. generalny FAO 
przvbvl do Polski 

w piątek w Zgromadzeniu Naro· 1 · 
dowym Francji poinformowano, że 
według danych oficjalnych w ub .. r. 
w kraju tym dokonano włamail ·do I 
prawie 400 kościołów. ponad 160 
zamków I 256· galerii. Deputowany 
Edouard Fredel'ic-Dupont, który I 
przytoczył te dane, dodał, 'te liczba 
paserów specjalizujących się w 
antykach t dziełach sztuki prawdo- , 

Na zaproszenie przewodniczącego podobnie przekroczyła już we Fran-
Polskiego Komitetu FAO, ministra _c_ji_z_o_tY_5

_·------'-------

rolnictwa, 24 bm. przybył do War- O • • I ' 
szawy dyrektor genei;alny Organi- sun1ęc1e gruntu I. 
zacji Wyżywienia i Rolnictwa ONZ 'i~ 
(FAO) - dr Eduard Saouma. 

FAO, jako wyspecjalizowana 111 domo'wpod złem1"3 
agenda ONZ popiera i koordynuje I f 
działalność, zmierzającą do zwię- , 
kszenia wydajności pJ!lodukcji rol- 1 w wyniku ulewnych deszczów w 
nej i podniesienia poziomu wyży- ! ostatnich tygodniach w .1a.poilskim 
wienia ludności naszego globu. I mieście J?-ai;oshima, .nastąpiło w pia. 

W realizacji programów FAO od tek osunięci!! .roz~111ękłego 11::untu. 
wielu lat aktywnie uczestniczy Pod zwał~m1 ziemi znalazło. ~1ę 111 

P 1 k któ d 1945 1 · d. I domów mieszkalnych oraz ltnta ko· 
os a~ ra o . . .r. ~a ezy .o lejowa łącząca Kaęoshime z innymi 

czł~i:ikow - załozyc1eh teJ orgam- miastami na wyspie Kiusiu. Niezna-
zac)l. . ne sa losy 10 zaginionych osób. 

RODEZJA 

Przedłużenie 
Rasistowski rez1m Smitha prze

dłużył na dalsze 12 miesięcy stan 
wyjątlrnwy w Rodezji. W czwartek 
parlament rodezyjski uchwalił usta 
wę w tej sprawie. 
Władze w Salisbury wprowadziły 

stan wyjątkowy 26 czerwca 1976 
roku w zwjązku z nasilającą się 
walką zbrojną ruchu wyzwQleńcze
go Zimbabwe. Reżim białej mniej
szości zakładał, że w ciągu minio-

nego roku zdoła zlikwidować afry
kański ruch O!JOTU w swym kra
j u. 

KOMUNIKAT 

o HHHI Sesii Radv 
Wzaiemnei Pomocv Gospodarczei 
p rzypooninając, że w dniach 21-23 czerwca 1977 r. odby

ła się w Warszawie kolejna XXX! Sesja Rady Wza
jemnej Pomocy G06podarC'Zej, komunikat stwierdza, że 
w referacie przewodniczącego sesji - P. Jaroszewicza 

l w wyśtąpieniach przewodniczących delegacji krajów RWPG, 
zo:;tał'! podkre5lone nieprzemijające znaczenie Wielkiego Paź
dziernika - głównego wydarzenia XX wieku, które dało początek 
nowej epoce w historii !udzkości. Proces rewolucyjny, rozpoczęty 
w październiku 1917 r . wszedł w jakościowo nowy etap z chwi
~ą . zwycięstwa rewolucji socjalistycznych w sze["egu innych kra-
3ach świata i utworzenia światowego systemu socjalizmu. 

Na sesji wysoko oceniono doświadczenie. zdobyte przez bratnie 
kr~je w twórczym stosowaniu w ich konkretnych war1,mka.ch 
ogolnych prawidłowości budowy społeczeństwa socjalistycznego 
i kształtowaniu między nimi stosunków międzynarodowych no
wego typu, opartych na zasadach marksizmu-leninizmu. Wspól
nota kra.iów socjalistycznych stała się_ dziś najbardziej dyna
miczną siłą ekonomiczną w świecie. 

W. fl:omunikacie . wskazuje się, iż pomyślnie wcielany jest 
w zy~ie kor:ipleksowy program dalszego pogłębiania i dosko
naleni~ WSJ??łpracy i rozVl'.oiu ·socjalistycznej integracji gospo
dari;zei kra3ow_ członkowskich RWPG. Twórcza działalność tych 
~r~JÓW umacma coraz bardziej pozycję socjalizmu, jako decy
~uJącego cz;rnnika rozwoju świata i przekształcania całego ukła
du st~unkow międzynarodowych na zasadach demokratycznych. 
. ~esJa zaaprobowała działalność KQ!llitetu Wykonawczego 
I innych organów RWPq. Przywiązując wjelkie znaczenie do 
długofalowych1 k!ei:-u~cowych programów współpracy krajów 
RWPą- w na3waznieJ~zych dziedzinach produkcji materialnej, 
om~w1_ono sprawozdanie z przebiegu ich opracowywania, pod
kresla13ąc nadal pełną aktualnOść tych prac, 

Przedmiotem studiów, prowadzonych w organach Rady, są 
zgłoszone przez kraje RWPG propozycje konkretnych przedsię
wzięć, jakie ich izdaniem należałoby włączyć do długofalowych, 
kierunkowych programów. Sesja uznała za celowe skoncentro
wanie w pi,erwszej kolejności wysiłków na przygotowaniu pro
jektów porozumień, związanych . ze współpracą w paliwowo-ener
getycznych i surowcowych gałęziach przemysłu. Podkreślano 
szczególnie duże znaczenie maksymalnego rozwoju produkcji 
maszyn i urządzeń dla przemysłu atomowego w krajach RWPG. 
Porozumienie w tej sprawie (na lata 1981-1990) powinno być 
zawarte w 1978 r. 
Wska,zując na sukcesy osiągnięte w wielu dziedzinach nauki 

i t:chniki, przyjęta przez sesję uchwała, określa środki, zmie
rzaJąc~ do dalszego wykorzystywania istniejących m&liwości 
pogłębiania współpracy naukowo-technicznej k·rajów RWPG 
i zwiększenia j€j efektywności. · 
. J~śli chodzi o koordynację narodowych planów gospodarczych 
I v.:ielostronne przedsięwzięcia integracyjne, to sesja z zadowo
lem.em uznała, że są one, ogólnie biorąc, realizowane poonyślnie. 
SesJa zaaprobowała program prac nad koordynacją narodo
wych planów gospodarczyc'h krajów członkowskich na la:ta 
1981-1985. ~ 

Stwierdzając, że kraje te z powodzeniem ro?.wijają i pogłę
biają współpracę gospodarczą z innymi kra,jami socjalistycz
nymi, komunikat informuje, iż realizowane jest porozumienie 
o współpracy RWPG z Republiką Finlar,dii i przystąpiono do 
realizacji )l.Orozumień z Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi 
oraz Republiką Iracką. 
Przywiązując duzą wagę do realizacji postanowień Aktu Koń

cowego Konferencji Bezpieczeiistwa i Współpracy w Europie, 
kraje członkowskie RWPG podejmują kroki, zmierzające do roz
szerzenia - na zasadach równouprawnienia i. wzajemnych ko
rzyścł - współpracy gospodarczej z rozwinietymi państwami 
kapitalistycznymi, Uczestnicy sesji podkreślili, te zawarcie mie
~Z! RWPG i jej krajami członkowskim.i z jednej strony, a EWG 
1 Jej krajami członkowskimi z drugie.i, porozumienia o podsta- · 
wach stosunków wzaJemnycb, mogłoby przyczynić się do odprę- • 
ienia i umocnienia pokoju w Europie. · _ 

Br,aier.$ka, ~echsfronna, stale rozwijająca się i pogł~biająca 
wsp~łpraca kraJÓW RWPG - czytamy w końcowej części ko
munika~u - poz°'!-t~nie również nadal ważnym czynnikiem, 
aktywme przyczymaJącym się do pomyślnego rozwiązywania 
zadań społeczno--gospodarczych, postawionych przez ich partie 
komunistyczne i robotnicze, do umocnienia zwartości brater
skiej wspólnoty krajów RWPG, do WYostu jej międzynarodo
wego autorytetu i wpływu. 

Kolejne starcia 
Libanie 

F'ormacje zbrojne ·„Frońtu Pa
triotycznego" Zimbabwe · ostatnio 
wzmogły akcje bojowe i ·sabotażo
we przeciwko armii rasistowskiej 
i obiektom gcspodarczym reżimu 
białej mniejszości. Jeden • przy
wódców „Frootu Patriotycznego", 
Joshua Nltomo, odbywający obec
nie podróż po krajacb skandynaw
skich, oznajmił ze organizacja ła '""l:S'i~~~ii'9'.~~ft~~i'5l~~~~~~~~~~'!t};~~:i'!'illlł!!~(ląt<~~~~ 

w 
Piątek był '1 kolejnym dniem po

ważnych starć zbrojnych między 
wojskami prawicowymi wspieranymi 
przez artylerię izraelską a siłami le
wicowymi i palestyńskim-i w po
łudniowym Llban\e. Agencje piszą, 
:ł.e ludność masowo opuszcza miej
scowości znajdujące się i:iod ostrza
łem artyleryjskim. Są zablal. l ran-
ni. - . 

kontroluje obecnie 3/4 terytorium 
Rodezji. . . . . 

W piątek doszło do nowych de-
1 monstracji młodzieży murzyńskiej 

na przedmieściu Johan.nesburga -
Soweto. Trzykrotnie policja połud
niowoafrykańska rozpędzała demon
strantów przy u-tyciu gazów łzawią
cych. 

Znalemono w Soweto zwłoki za
strzelonej Murzynki, Przypuszcza się, 
że zginęła ona w czasie , czwartko
wych demonstracji zorganizowa
nych przez młodzle:t murzyńską. Po
licja odmawia wszelkkh komenta
rzy na ten ' temat. 

Wyroki w procesie „Czerwonych Brygad" 
Renato Curtjo, przywódca włos

kiej organizacji terrorystycznej 
„Czerwone Brygady", której człon 
kowie sądzeni są obecnie w dwóch 
oddzielnych procesach, został ska
zany w czwartek w Mediolanie na 
siedem lat . więzienia. Czterech jego 
w•pólników, trz€Ch mężczyzn i ko-

bieta - otrzymało wyroki od pię
ciu do dwóch i pół lat aresztu. 

Po ogłoszeniu czwartkowego wy
roku - sędziów, ławników, proku
ratorów i inne biorące udział w 
procesie osoby odwieziono do do
mów pod eskortą Policji. 

POSIEDZENI BIURA ·POLITYCZNEGO 
(Dokończenie ze str. ll kszenia wydobycia w Istniejących 

su paliwowo-energetycznego Pol- kopalniach poprzez dalsza mecha
ski w okresie do 1990 r. nizacje prac oraz budawy nowych 
Stały wzrost zapotrzebowania na kopalń węgla kamieńnego w Gór

surowce energetyczne,. xw!ązany noślą11~im Zagłęb~u Węglowym i w . 
z rozwojem prizemysłu, rolnictwa, Zagłę~1u Lubelskim, a także 1.1:5pra
budownictwa i tra·nsJ)Ort.u, a także I wnie~1e transportu. PrzewidUJe &ię 
wysoki i ciągle ro,snący poziom cen powazną rozbudowę ko~al~ wę~a 
światowych na te surowce, naka- bruna.tneg?· Dla zapewn~enia wyz
zują maksymalne wykorzystanie szet(o poz:omu wydobycia węgla 
i_stniejących zasobów głównego oraz. ra~onalnego jego wykorzy
zródła energii, jakim jest węgiel stam~, mezbędny. jest rozwój pro
or• ~ racjonalne gospodarowanie dukc,1i tych. działów gospodarki, 
tym cennym surowcem. które pra~uJa na rzecz górnictw:i, 

Konieczne jest prowadzenie energetyki, a także rozs.rzeme 
r«zczędnej gosp(ia.arki węglem, po-. prac naukowo-t€chnicznych, zwj~
legającej m. in. na podnoszeniu zanych ~ probl~mem zgazowama 
sprawności spalania w różnych węgla. Bmr~ ~oh~yczne podkreśli
źródłach ciepła, poprawieniu izo- ło ró~~moczesme, ze podstaw:owym 
lacji termicznej budynków, szer- zadamem pozost~je stwanan1e co
szemu stosowaniu nowoczesnego raz bezp1ecznie3szych warunków 
ośwjetlenia. p~acy oraz poprawa warunków so-

Zaspokojenie rosnącego zapotrze- C.):ilnych i o~niesfenie kwalifika
bowania na węgiel wymaga zwie- CJI załóg górmczych. 

OBRADUJĄ KSR 

Wiel,e atrakcyjnych wyrobów 
z ZP'Dz. „Marko" 

W
. wielu zakładach pracy od

były się już Konferencje 
Samorządu · Robotniczego 
poświęcone wykonaniu za-

dań produkcyjnych pierwszego pól• 
rocza br,, ocenie efektywniiści gos: 
podarowania a także dalszeJ 
poprawie warunków pracy 
załóg. Ten ostatni zwłaszcza 
problem był przedmiotem wnikli
wej dyskusji podczas KSR w naj
młodszym łódzkim kombinacie -
ZPDz. „Marko" - który, po
cząwszy od tł'go roku, skupił pod 
jednym „berłem" 3 dziewiarskie 
przedsiębiorstwa: „Elasticanę". 
„Dresso" i „Marko" • 

Fuzja ta przyczyni6 sie. miała 
przede wszystkim do bardziej ela
stycznego i efektywnego gospoda
rowania nowego przedsiębiorstwa. 
Reorganizacyjne zabiegi przynieśl!: 
miały ponad 3,7-tysięc:znej załodze 
znaczną poprawę warunków pracy. 
Ustalono np., że część pracowni
ków z zakładu „E" przy ul. Milio
nowej i oddziału „H" przy ul. 
Gdańskiej przeniesiona zostanie do 
dawnego zakładu „Dresso". Tu zaś, 
w miejscu zlikwido;wanej dzie
wiarni. powstała nowa szwalnia, 
niczym nie różniąca się od in-

nych produkcyjnych hal dawne(o 
,,Dresso". Zainteresowani wiedzą 
najlepiej, że oznacza to brak cias
noty, odświeżone sale, dobre oświe
tlenie, firanki w oknach i staran
nie wypielęgnowane kąciki ziele
ni. Jednocześnie opróżnione 'PO• 
mieszczenia przy ul. Milionowej i 
Gdańskiej ,,zagarn!lli" budowlani, 
przeprowadzając gruntowny re
mont. Reorganizacyjne przedsię
wzięcia nadal trwają . . Co ważne '
nie zakłócają one rytmu codzien
nej pracy. 

Podczas KSR stwierdzono, ie 
zadanb. produkcyjne 5 miesięcy 
wykonane zostały bez zarzutu. 
Również plan cz-erwca realizowa
ny jest bez opóżnień. W efekcie, 
półroczną produkcje nowego „Mar
ko" szaci(ie się na 9 mln 356 tys. 
najrozmaitszych wy.robów dzie
wiarskich: od rękawiczek i biusto-. 
noszy, po eleganckie ubiory dżin
sowe. 

Ilości nie ustępuje Jakości. Za
łoga „Marko" chlubi się tym, źe 
ilość wyrobów najwyższego ga
tunku sięga 87~6 proc .. - więcej 
o 0,6 proc. niż przewidywał plan. 

(at) 

Kronika wypa.dków 
4 Godz. 2,!15. W Rzgowie na tra

sie E-16 samochód „Star" ex 09U 
ltierowan;v przez Czesławą • B, ude
rzył w tył auto9usu „san" IS 9182. 
W wyniku wypadku pasater „Sta
ra" Tomasz M. z ranami twarzy i 
kolana odwieziony został do szpita
la Straty około 2ao tys, zł. 

·• Godz. 9.20. W Parzęczewie na 
ullcy Łęczyckiej kierowca „żuka" 
FX 9362 Józef S. zajechał drogę 1 
zderzył &ę :11 motocyklem „WSK" 
IH 9563 Kierowca motocykla An
drzej K'. doznał ogólnych potłuczeń. 
straty 5 tys, zł. 

4 Godz. 11. Na skrzyżowaniu 
ulic Kopcińskiego - Narutowicza 
kierowca „Volkswagena" 8351 CA 
Andrzej M. wjechał na czerwonym 
świetle na skrzyżowanie I spowoqo 
wał zderzenie z „Fiatem" LDA 4291. 
Lekkich obrażeń doznał pasażer 
„Volkswagena" Janusz s. Straty o
koło 10 tys. zł. 

• Godz. 11.10. Na skrzytowan!u ul. 
Franciszkańskiej i Wojska Polskiego 
Robert J. będący pod opieką doro
słej osoby nagle wbiegł na jezdnię 
i wpaqł na bok „Syreny" AC 0029. 
Chłopczyk z poważnymi obratenia
mi przewieziony został do Szpitala 
im. Konopnickiej. 

4 Godz. 11.05. Na ul. Pryncypal
nej 94 kierowca „Fiata" 4976 IO 
Zdzisław sz. zderzył się z motoro
werem llH 513, który prowadził Ja
cek o. lat 16. Chłopiec doznał ura
zu lewego uda i po udzieleniu po
mocy został zwolniony do domu. 
Straty ł tys, zł. 

& Godz. 15.15. Na ullcy Kopciń
skiego 32 będący w stanie nietrzet
wym Edmund A. lat llO, wszedł na
gle na jezdnię i wpadł na bok „Ny. 
Sy". Pieszy doznał ogólnych potłu
czeń ciała. 

& Swiadkowie wypadku, jaki za„ 
istniał w dniu 23.VI. 19'17 r. około 
godz. 1'1 na ulicy Andrzeja Struga 
11 proszeni są o sk-0ntaktowanie się 
z WKRD Mo Łódź, ul. Wł. Bytom-
skiej 60. tel. '115-96. (eh) 

Komunikat Totka 
W zakładach Małego Lotka :11 22.oe. 

197'1 r. stwierdzono: 
losowanie I 
I rozw. z 5 trafienlami - wyigra-

ne po 113.390 zł ' 
1147 rqzw, z 4 trafieniami - wy

grane po 1.554 zł 
18.920 ro zw. z i tT atienla·m·1 

grane po 74 zł 

§;t•l:ił·l#1;:/•l:ii·~ił·l;ii·l#1;t•l;i(·l!j~·J:·ij 
losowanie II 
3 rozw. z 5 trafieniami - wygra

ne po 174.148 zł 
853 rozw, z <ł trafieniami - wy

grane po 918 zł 

kolarzy Dloc,zego żużlowc, y jeżdżą wolno, sukces 
W drugim dniu 9trefowych zawo

dów kolarskich w Helenowie za
wodnicy repreze-ntacjl spartakiado· 
wej Łodzi odnieśli szereg wspania
łych sukcesów. 

torowych ł.odzł 
W wyścigu na 3000 m junlor6w 

młods:fych do półfinału zakwal!!l
kowali się czterej łodzianie: P. Ja
goszewskl. T. Kubiak, z. Lisiecki 1 
P. Konieczny. 

Przed laty tacy żużlowcy, jak Wo 
ryna, Waloszek, Plech i Szczak!el, 
byli mistrzami, względnie wicemi
strzami, lub zali~an! .do śdsłej czo 
łówki światowej. 

Z pytaniem dlaczego teraz tak woł 

SOBOTA. 25 bm. 
Piłka siatkowa kobiet: o godz. 16 

w sal! ChKS przy ul. Kosynierów 
Gdyńskich - 18 mlędzynarod.owy 
turniej z udziałem drużyn: NRD, 
CSRS. Węgier, Polski, ZSRR, KRL-D, 
NRD, Rumunii. 

Tenis stołowy: Godz. 9 sala przy 
ul. Wareckie.I 41, strefowy turnie.i 
drużyn spartakiadowych: Katowic, 
Bielska. Częstochowy. Piotrkowa, Lo 
dzi. Sieradza I Konina. 
żużel: Godzina 17. tor przy ul. 

22 Lipca . czwórmecz z udziałem dru 
żyn: Wybrzeża. Gwardii, Polonii i 
stali. 

NIEDZIELA, 26 bm . 
Piłka ndna liga międzywojewódz

ka: Orzeł - Lech Rypin, Wlóknian 
Lód1: - Ostrovia. Włókniarz Pabia
nice - Piotrcovia. Pogoń Zduńska 
Wola - Żyrardowianka. 
Piłka ręczna: Godz. 17, sala przy 

ul. Sobolowej t. strefowy turniej 
juniorek z udziałem di'użyn: Piotr
kowa, Sieradza, Lodzi. Konina i Ka
lisza. 
Piłka siatkowa kobiet: · Godz. IO, 

hala ChKS. NRD - Wei:(ry. Rumu
nia - ZSRR CSRS - Polska. 

Teni• st.olowv: Godz. 9 w sali przy 
ul. Ware~klei 41, dokończenie tur
nieju <tr<>fowego drużyn spartakla· 
dowych . 

Automobilizm: Godz. 9 ul, Dą
browskiego ?16 - Konkurs Zreczno
ści Kierowców. 

no jeżdżą, nasi zawodnicy, zwrócl
liśmy się do byłego wicemistrza Eu
ropy, a obecnie trenera żużlowców 
Gwardii - mgr 8. Kwoczały, 

- Sytuacja rzecz;ywiścle przedsta
wia się krytycznie. W Polsce istnie 
je elitarna grupa zawodników, któ
ra jes.t zaopatrywana przez PZMot. 
w najnowocześniejszy sprzęt, jaki 
istnieje na świecie. Mam tu na my
śli 8 zawodników ścisłej lładry Pol
ski. Nowo nabyte motocykle ró7'nią 
się od tych, na których startują 
wszyscy pozostali tym, że sama .kon 
strukcja motoru jest tak ułożona, 
że zawodnik na starcie otrzymuje 
handicap. Są to motory produkcji 
angielskiej lub CSRS. posiadające 
głowice 4-zaworowe. wówc'zas gdy 
pozostałe tylko 2-zaworowe. 

Drug11 przyczyną spadku formy u 
naszych obecnych reprezentantów 
jest to. że w latach minionych 
w5zyscy mieli równe szanse odno
<zenia zwycięstw. wówczas gdy te
raz nie umiemy wykorzvstywać mo
ż l i woścl nowych motorów. Ponadto 
nie mamv dÓstatecznęj ilości pełno
wvkwalifikowanych mechaników. 
którzv umieliby w należyty sposób 
orzvgotować zawodnikowi motor o 
4 zaworach. a sami żużlowcv też 
nie znaią tajemnicy tych maszyn. 

Trzecia zasadnicza przyczyna 
to brak trenera koordynatora spro
wadzanego co sezp;i z zai:(ra.nicy. 
PZMot. posiada dostateczne środki 
by ratować sytuację i naszych zdoi- · 
nvch I "dważnle jeżdżących zawod
ników , nie pozostawiać na pastwę 
właspego losu. Tymczasem mi ja 
sezon za sezonem, a w żużlu nic 
nowee:o się nie dzieje. Jestem prze
ltonany. że DQ finale indywlduahiych 
miJ<trzostw ~wiata . które odbeda sie 
we WTze~nln w Goeteborg\I. odezwą 
<fif" '1:łosv krytyczne. Zaczniemy za
'tanawiac się nad problemem, który 
na warstwla się od lą•t, a dziś po 
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raz wtóry poruszony jest przez nas. 
- A co się robi pod tym klłtem w 

łódzkle-J Gwardii? 
- Na 4-zawor6wki jestegmy jeszcze 

za biedni. tak Jak i większość klu
bów II lig!. Musimy cieszyć się tym 
co mamy, a to nie przedstawia się 
najlepiej. Przydziały PZMot. na czę
ści zamienne są minimalne w sto
sunku do naszych potrzeb. Pamię
tajmy. że obok gru·py Ugowej mamy 
szkółkę. w której uczymy młodzież, 
a tej młodzieży też trzeba dać od
powiedn~ sprzęt. I tak tworzy się 
błędne koło. Mimo usilnych s0tarat1 
członków zarządu naszego klubu. są 
to problemy trudne do rozwiązania. 
Liczę na .ambitna postawę naszych 
zawodników. Oni w 90 proc. decydu-
ią o naszych sukcesach. !NI 

SJartują automobiliści 
MKM Dąbrowa-Lódt zaprasza na 

dwie imprezy przeznaczoue dla 
wszystkich posiadaczy 4 kółek .. 

Pierwsza z nich jes·t zaplanowana 
na najbliższ11 niedzielę, tj. 26, VI. 
1977 r. Konkurs Zręczności Kierow
ców. Odbędzie się on na parkingu 
ZPDz. „Bistona". ul. Dąbrowskiego 
215. o godz. 9. Zapisy przyjmowane 
będą bezpośrednio przed imprezą. 

Druga z nich, to - ogólnodostęp
ny Rajd Popularny pn. I Rajd Dą
browy - 2 Upca 1977 r. o godz. 18. 
Ukończen1.e rajdu daje 1/3 up~aw
nleń do samoch<>dowej licencji spor 
towej k'lasy II R. 
Szcr:gółowych lnf1>miacjl udziela 

biuro rajdu rmeszczące się w ZPDz. 
„Bistona". ul. Dąbrowskiego 216, 
tel. 53-53-01 wewn. 205, codziennie w 
godz. 8-14. 

Dla zwycięzców obu Imprez prze
widziane są cenne na.grody. 

,Wyścig na 200 m wygrał K. Oto
cki przed W. Golańskim i M. Ko
lasą (v,rszyscy z Lodzi). Oni te:!: za
kwalifikowali się do startów cen
tralnych w spartakiadzie. Czwarte 
miejsce zajął z. Prochoń z Piotrko
wa. 

W półfinale na 4000 m startować 
będą: s. Czekański, B. Drzewiecki, 
w. Smiechowicz, wszyscy z Lodzi 
i S. Grochowski z Piotrkowa. 
Dziś o godz. 16.30 dalszy ciąg za

"'odów. a w niedzielę o godz. 10 
zakończenie. (n) 

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

Głos mają 
Na kortach MKT w Parku Ponia

towskiego w dniach 1-3 lipca roze
e;rany zogtan1.e turniej strefowy dru 
żyn Spartakiadowych. Obok naszych 
zawodników. grać będą tenisiści z: 
Radomia, Piotrkowa i Sieradza. 

- Dyrektora MKT inż. B. Pawlaka 
pytamy o szanse naszych reprezen
tów. 

- Sądzę, :!:e powinniśmy łatwo 
przejść przez pierwsze sito elimi
·nacji. Liczę przede wszystkim na 
sukcesy: D. Morawskiej. T. Andry-
sza I R. Karola. S11 to zawodnicy 
z MKT i LKS. -

- Co nas jeszcze czeka w tym 
sezonie? 

tenisiści 
- Jak wiadomo MKT gra w U 

lidze. Dotychczas powodziło się nam 
znacznie lepiej, niż w minionym se
zonie, Rozegraliśmy ju:!: trzy spot
kania i wszystkie wygraliśmy. Naj
l';roźniejszyrn naszym rywalem jest 
Baildon Katowice. Gramy na Sl11-
sku pod koniec sierpnia. 

Fibak • I 

wygrali w 

Cn) 

Stockton 

pięciu setach 
- Od 2 do 14 lipca w Łodzi, od

będzill! sifl na kortach MKT zgrupo
wanie kadry narodowej juniorów, 
przygotowującej się do rozgrywek o 
Puchar Galea (pierwsza runda). W 
Lodzi nas! reprezentanci spotkają 
się z tenisistami: DanU. Norwegi! i : W drugiej rundzie debla 
CSRS. : 

- Czy w kadrze Bii łodzianie? : 
- Niestety1 nie. --=_-- Kiedy rozegrany zostanie ten 

trójmecz? 
- Bezpośrednio po· zakoi1cz.onym : 

zgrupowaniu - to Jest 14-1'1 lipca. : 
- Jak.ie są rezultaty MKT w io11:- -

grywkach ligowycb'I : 

mężczyzn w Wimbledonie, pol
sko-amerykańska para Fibak -
Dick Stockton pokonała duet 
argęntyńsko-ekwadorski, J. Cle
ro - R. Ycaza 2:6, 2:6, 6:3, 6:ł, 

6~3. 

19.3116 rozw. z I trafieniami 
wygrana po 11'1 zł 

* ... * W zakładach Exprellłl Lotka • 
22.06. 19'17 r. stwierdzono: 

1 rosw. z 1 traneniami - wygra• 
na 'H'l.082 zł 

388 rozw. z ł trafieniami - "'7-
grane po 2.888 zł 

18.453 rozw. z 3 trafieniami. - wy
grane po 101 zł. 

z itłębokim talem zawiadamia
my, że dnia 24 czerwca 1977 r. 
zmarła, przeżywszy 88 lat nasza 
na.Jdroższa Matka, Babunia i Pra
babunia 

$. + P. 

MAR1i~ BOBR'OWSKA 
z domu KINTOP 

Naboteflstwo iałobne odprawio
ne zostanie w kościele św. Krzy
ża w poniedziałek, 27 bm. o 
godz. 9.30. po czym nastlłPi eks
portac.fa do .:robu rodzinnego na 
Cmentarz Bródnowski w Warsza
wie 

SYN, SYNOWA, WNUKI 
PRAWNUKI i POZOSTAŁA 

RODZINA 

W dniu 23 czerwca 1977 roku 
zmarł po długiej i ciężkiej cho· 
roble, w wieku lat 72 

$. + P. 

EDWAJRJD 
CłMOSZiKO 

Pogrzeb odbędzie się dnia 25 
czerwca 1977 r. o godz, 16 z ka
plicy cmentirza rzym.-kat. przy 
ul. Szczeciilskiej, o czym zawia
damia pogrążona w głębokim 
żalu 

NAJBLIŻSZA RODZINA 



Sprawy budownictwa mieszkaniowego były tematem 
obrad ostatniego, VIII Plenum KC PZPR. Kolejny więc 
jut raz stanowiły przedmiot dyskusji na najwytszym 
forum. Swiadczy to o powadze zagadnienia, a szcze
gólnie o wadze, jakq do tej sprawy przywlqzujq nasze 
najwyższe władze. ~el jest jeden: wybudować w Pol
sce w tej 5-latce ponc;id 1,5 mln mieszkań, a w 5-latca 
następnej zbliiyć się do 2 mln mieszkań. 

W naszym województwie na mieszkania czeka 
90 tys. rodzin. W bieżącej 5-latce. 57 tys. spośród 
nich otrzyma klu~e. W 5-latce następnej liczba ta 
będzie większa - zgodnie z wytycznymi Komitetu 
Centralnego partii. 

Jak sobie poradzimy w todzi 1 tym trudnym pro
blemem, nie przeciwstawiajqc ilości jakościł Na ja
kie trudności napotykają uczestnicy procesu inwesty· 
cyjnego, którego celem Jest dat mieszkanie kaideJ 
łódzkiej rodzinieł Co trzeba zrobić, by mieszkanie 
spełniło wszystkie wymaganiał Na te tematy dyskuto
wali partnerzy procesu Inwestycyjnego w budownictwie 
mieszkaniowym, na zorganizowanym przez naszą re
dakcję spotkaniu. Uczestniczyli w nim: wiceprezydent 
m. lodzi -Józef Niewiadomski; Inwestor, prezes Woje
wódzkiej Spółdzielni Mieszkanlowel - Czesław Głqb
ski; zastępca dyrektora d/s technicznych „lnwestpro
jektu" - Stanisław Owczarski; wykonawca, dyrektor 
Łódzkiego Zjednoczenia Budownictwa - Roman Mos
pinek. Opinię publiczną reprezentowała sekretarz Ko
mitetu Zakładowego PZPR w ZTK „Teofilów", czł!'nek 
KC PZPR - Janina Szydlecka, a gospodarzy spotka
nia - redaktor naczelny „Dziennika Popularnego" 
Henryk Walenda I red. Alina Poniatowska. 

Liczymy tu na pomoc mleszkaii
ców, bo nie opłaca sie przecież za. 
trudniać wysoko wyspecjalizowa
nych przedsiębiorstw do„. łopaty. 
Oczywiście, 'DI'ac, wymagających 
ciężkiego sprzętu nie pozostawimy 
czynom społecznym. 

, S. Owczarski: - Wprowadzamy 
w spółdzielczości zasadę nieprze-
kazywania mieszkańcom budynków 
bez chodników i przejść dla pie
szych. Wprawdzie w I kwartale, 
ze względu na z!mę, nie można 
było tego egzekwować od budow
lanych„. 

JANINA szyDLECKA, aekn-
tan KZ PZPR w ZTK „Teofilów'•, 
czlonęk :KC PZPR: - Budownic
two mieszkaniowe powinno ata~ 
sit naszq sprawq ogólnonarodową. 

konstrukcji łródmieścla. Decyzję odpowiednim aiężkim sprzętem, 
podjął Sekretariat K.Ł PZPR. ani odpowiedn.ill ilością matel'lia
Przygotowujemy si• do tefo, pn:e- łów. Pomagaj!\ nam w tym wzglę
widując ogromne kłoJ>()ty. Lodzia- d%ie władze partyjne 1 administra
nle muszą mieć świadomot§ć skali cyjne, ale czy zawsze można dzia
trudności, związanych z P<>Wsta- łać opieraj11c 1ht tylko na inter
waniem nowego śródmieścia na wencjach? , 
miejscu starego. Trzeba będzie 00 Wobeo wyboru: więcej mieszkan 
nieco wyburzyć i tu nie ma czego bez komplełu obiektów towarzy
żałować; mieszkańcy śródmieścia szących, czy mniej a komplekso
mu.szą lepi~j mieszkać. Po 32 la- wo - uważam, że należy budo
tach mają do tego takie samo pra- wali • więcej. Byłoby mi wygodniej 
wo, jęk mieszkańcy nowych blo- powiedzieć po prostu, że jestem 
ków. . za kompleksowością, ale musiałbym 

J. Szyateckai _ Niedawno na wtedy powiedzieć jak to .zrobić, a 
pll!'Il.arnym posiedzeniu KC PZPR nie będę wyręczał dyr. Mospinka.„ 
miałam okuję m6w:lć 0 proble- Wróćmy jednak do mieszkań. In

stalowaliśmy kiedyś w mieszka
mach budownictwa, zatrzymując niach szafy 1 dalej byśmy to ro
sie szczególnie na tym, co powin- bili, gdyby przemysł· te szafy do
niśmy robić, by mieszkania były starczał. Ogromnie się ucieszyłem 
lepsze. Problem lepszego wyposa- czytając wypowiedź tow. Szydlec
żenia mles.zkań, który przedstawi- kiej na VIII Plenum KC, zwła.s:!:
łam na najwyższym forum, chcia- cza w punkcie dotyczącym pomo
łabym poruszyć i tutaj. Tow. pre- cy przemysłu. Np. ostatnio dyr. 
zydent i tow. Mospinek mówili, że Góralskd z ŁPBM nr 3 montował 
zaczynamy budowa~ większe stalowe zlewozmywaki z szafkami 
kuchnie. Mam nadzieJę, te i ła- w widzewskich mieszkaniach. Lu
zienki. d%ie to doceniali t płacild. Tymcza

Druga sprawa, o kt6rej ~- , sem aktualnie otrzymuje l.nne zle
niałam i pn:nx>m;I~m obecnie, to wozmywaki ndź planował, do któ
ta, }aka jest moz!1wość, by wraz rych posiadany zapas szafek nie 
z większym metrazem, wprowadzić pasuje, Co z nimi z.robić? 

żywanych pochodzi spoza resartll 
budownictwa. Około 30 proc. grzej• 
ników panelowych jest nieodpo• 
wiednich i pęka. otrzymujemy o
statnio niewłaściwy klej do 1~
texu złe farby na elewacje„. 

J, 'Szydlecka: - O ileż byłoby 
łatwiej, gdyby materiały był7 
lepsze. Jakież to rezerwy m<><:y! 

R, Mospinek: - Remontuiemy 
wszystkie nasze bazy prefabryka
tów. Odstępujemy od anonimo. 
wości w pracy, zaczynamy wywie
szać w domach listy tych, którzy, 
budowali. To ma niemałe znacze• 
nie przy dobre; i przy złej robocie, 

Niestety, tempo od nas wymaga„ 
ne zmusza nas do łamania 'reżimów 
technologicznych. Okres robót WY• 
kończeniowych, który powinien 
trwać co najmniej 3 miesiące -
trwa już tylkn 6 tygodni. Ale kU. 
mat i działanie na rzecz jakości 
przynosŻą efekty. Nasze minister
stwo podjQło już odpowiednie de.o 
cyzje. Rozpoczęto już np. przygo
towywanie dokumentacji na fabry. 
kę domów w Pabianicach. Może4 
my sobie poo:wolić na optymistycz.,; 
ne spojrzenie w przyszłość, upo.
ważnia nas do tego współprac&' 
z Urzędem Miasta i pomoc Egze• 
kutywy KŁ PZPR. 

rnói'kwnló eż to, co dla nai;; - użytko~- J. Szydlecka: - Sprawa budow
l w - jest ważne - a więc nletwa mleszkantowero powinna Redakcja1 - Czy~!, że po 19811 • 
epsze wyposażanie. słali si~ naszą sprawił ogólnonaro- każda łódzka i:odzina będzie miała 
~6wiłam Il4 Pl~um KC PZPR dow-.. Powdnien myśleć i działać 

o l'lStalowan.iu or:ig1ś P~ spół- niie tylko ten, kto buduje, ale i własne mieszkanie? 
.dzielczość w mieszkaniach szaf, ten, kto w;yposaża mieszkanie. 
pawlaczy itp. Naleźałoby również :a. Mospinek: - Nie zawsze moc 
zastanowić się .nad rolą pr.z~mysłu decyduje o wszystkim. W Lodzi 
w budownictwie mies.zkaruowym, można usprawnić robot' i budo
nad ilością prezentowanych prze.z wać osiedle komplekllowo. Ale za 
niego materiałów wykończenio- osiedle musiałby odpowiadać je
wych, ale także nad ich jakością. den jedyny inwestor. który gro
Chodzi mJ o glazurę, tapety, wy- madziłby limity inwestycyjne 
kła~iny podłogowe Itp„ które po- wszystkich resortów (szkoła np. to 
winny w. mieszkaniu być, ale nie oświata, pn:ychodnda - to zdro-

ez. Głąbskł: - To jest nasz ceł, 
ale bądźmy ostrożni w formuło
wani u takich myśli. Nie zapom„ 

:J, Niewiadomski: - W ubiegłej 
5-latce plan budownictwa miesz
kaniowego zrealizowaliśmy. Wy. 
k..>rzystamy wszelkie możliwości, 
by ten plan przekroczyć w bieżą
cym 5-leciu Mam tu na myśli za
równo budownictwo wielorodzinne, 
jak I indywidualne, do którego 
przywiązujemy obecnie dużą wa
gę. 

wyprzedzać samo wznoszenie do
mów. Dysponujemy opracowanymi 
pr:>gramami, wiemy, oo w tym za
kres.ie robić, ile, i gdzie. Szukamy 
wykonawczych m<.Żliwoścl szyb
kiej realizacji tych planów, za
równo w Łódzkim Zjednoczeniu 
Budownictwa, jak I w budownic
twie komunalnym, które dYsPOnU
je odpowiednią mocą. 

V: aspekcie uszczęśliwiania nas na wie, obiekt z innej „kieszend", 
siłę, bo każdy z nas ma własne każdy limit w innym czasie). 
gusta. Żeby można się było doga. Spól:dzieli,i.ia dba o mieszkanie i -
dać, co do, koloru tapety, czy po. podstawowe urządzenia osiedlowe, 
dłogi. Trzeba Sprawę załatwić tak, ale nie zapewnia zaspokojellli.a 
by człowiek - ponosząc dodatko- wszystkich potrzeb mieszkańców. 

--------------• we koszty ..!.. mógł decydować Gdyby Jeden inwestor miał 
Na8Z4 podstaw<>WI\ za.sad!\ będzie 

f)Odniesienie standardu mieszkań. 
Przez to rozumiemy m. in. po-

JOZEF NIEWIADOMSKI, wice
prezydent m. Łodzi: - Gdybyśmy 
nie byli optymistami, to byśmy tu 
nie dyskutowali. 

'\\'iększenie ich powierzchni średnio 
o 10 metrów kwadratowych.„ 

S. Owczarski: - Powiększony zo
stanie typ mieszkań obecnie bu
dowanych na Retkini (tzw. „Szcze
cin", W-70 - takie, jak na Zgier
skiej i Stefana). Chciałbym zapre
zentować wybudowane niedawno 
bloki na Wid1ewie i Łęczyckiej -
już z dużymi kuchniami. 

:r. Szydlecka' - Właśnie <> tym 
mówiłam na Plenum KC PZPR. 
Dobrze. że powierzchnia mieszkań 
powiększa się razem z oowierzchnią 
kuchni i łazienki. 

J. Niewiadomski: - Towarzyszka 
Szydlecka, występując na Plenum 
KC PZPR. miała więc podstawy, 
by prosić władze o większy me
traż w kuchniach Te bloki, o któ
rych właśnie mówimy, świadczą 
o tym, że rzee7 jest możliwa. 
I myślę, że dobrze się stało, że 
właśnie w Łodzi wychodzimy 
z tym problemem. Zamierzamy 
także w większym stopni u stoso
wać bardziej luksusowe wykończe
nie mieszkań, lepsze wykładziny 
Podłogowe. tapety leosze urządze
nia kuchenne, · lepszą armaturę 
w łazienkach Tu budownictwo mu
si być wsparte przez przemysł. 
Sami budowlani sprawy nie roz
wiążą. 

Ilość mieszkań w przyszłej 
5-latce uzależniona jest od pro
dukcii wznoszonei obecnie fabry
ki domów przv ul. Lodowej Jej 
budowa zostanie zakończona w 
przvsri:łvm roku. W nastepnym 
5-leciu powinna dawać elementy 
kole.ina fabryka. którą wybuduje
my w Pabianicach. Dopiero Pro
dukcia obu tvch fabryk gwaran
tuje realizację naszego programu 
mieszkaniowego Mieszkanie dla 
każdel rodziny osiągnać chcemy nie 
tylko droga budow:v nowych, 11le 
także ooprzez zwiekszenie zamia
ny mieszkań spółdzielczych, która 
mu ' bv{> przez spółdzielczość ina
czej traktowana, aniże1i do tej Po
ry - ~kuteczniej„ 
Najpow'lżnieiszvm problemem w 

budownictwie mieszkaniowym iest 
uzbrojpnje terenów De~yduje ono 
9_ rozmiarach naszego budownictwa. 
Vzbrojenie powinno, oczywiście, 

Redakcja: - C.zy nie traktujemy :r. , ·iewladomskl. - Ja tu ~ddzę 
ważny problem społeczny. Pyta re

pr.zyszłości spraw uzbrojeniowYch dakcja o chodniczki; zapytajcie 
. tych, co nie mają mieszkań - c.zy 

optymistycznie? Pamietamy by się wprowądzill do domu bez 
hl.8torie, które wynikły z nie- chodniczka. Ja twierdze - że tak, 

i to z radością! 
nadąża.niem z uzbrojeniem na Ret- Redakcja: - Ale natychmiast po 

kini i na Widzewie; to błoto, te przeprowadzct! dzwonią do nas, że 

domy w ostatniej chwili podła- toną w błocie. To jest sprawa 
kompleksowości oddawania bu-

czane do potrzebnych sieci, m<>ntaż 
d··nków. Prawdą jest, że wybiera-

budynków prowadz<>ny jednocześ- my mniejsze zło; lud.tie czekają, 
nie z kopaniem kanalizacji.„ 

J, Niewiaaomskl: - Gdybyśmy 
nie byli optymistami, to byśmy 
tutaj, na tej dyskusji, nie siedzie
li. Oczywiście, nie iesteśmy hurra
optymistami; musimy dokładnie 
rozważyć i omówić do końca spra
Wf', kto ma zbroić pod budow
nictwo wielorodzinne i kto pod 
indywidualne. 

Redakcja: - Więc szanse są?.„ 

J. Niewiadomski: - MusZI\ być. 
Mimo, że telewizja przedstawiła 
nam ostatnio księżycowy obraz 

STANISŁAW OWCZARSKI, :i-ca 
dyrektora d/s technicznych „ln
westprojektu": - Nie przyjmujemy 
w zasadzie od budowlanych blo
ków bez chodników i przejść dla 
pieszych. 

niech się więc WProwadzają do 

tego, co jest, ale pierwszą radość 

szybko tłumi tonięcie w błocie. 

R. l\'lospinek: - Wracając do isto
ty rzeczy, czyli do uzbrojenia, nie 
podzielałbym optymizmu prezy
denta i inwestora. Wznoszenie 
budynków wyprzedza jeszcze zbro
jenie tere-nu. N;a Widzewie robi
my to jedno~ześnie. Mimo p_o
pra wy sytuacji w tej dziedZiI1;1e, 
obawiam się, że historia Retkmi 
może powtórzyć się na Rado
goszczu i Chojnach - Zatorzu. 
że będę musiał jedno
cześnie budować i zbroić osiedle. 
Mnie takie P'!8tawiei_lle spr a wy n~~ 

1 

urządza, bo Ja powmienem zbr01c 
WC7eśniej, łącz.nie z drogami. To 
ma znaczenie I organizacyjne, 
i ekonomiczne. Nie łudzę .się, że 
już w przyszłym roku osiągniemy 
ten stan - nasz program zakłada 
taką możliwość dopiero pod ko
niec 5-latki. 

S, Owczarski: - Ja moge dyrek
torowi wykazae na przykładach, 
jak jest przygotGwany rok przy
szły na Radogoszczu. Magistrala 
cieplna z EC-III już się buduje, 
gaz się prowadzi, kolektor jest go
tów od dwóch lat. ŁPRI w tym 
roku wchodzi z uzbrojeniem osie
dlowym. Zbroi się w tej chwili 
Widzew A-B. 

R. Mospinek: - Skoro jest tak 
dobrze, to czemu ja otrzymuję te
reny z opóźnieniem? Mv musimy 
otrzymać teren co najmniej r<>k 
przed budową domów. To trzeba 
zrozumieć. My teren ootrzebuje
my wcześniej l musimy go mieć 
bez względu na to, czy s!e będzie 
mówiło, że mogły jeszcze rosnąć 
kwiatki tam, edzi°e my ryjemy.„ 

J. Niewiadomski: - Prawda leży 
po środku. Obaj partnerzy 
i inwestor I wykonawca - mają 
rację. Rzecz we właściwej koordy
nacji ich poczynań. Tereny muszą 
być przygoto'\\rane. 

!t, Mosplnek: - I musimy z że
lazna konsekwencją realizować 
nasz wspólny program uzbrajania 
terenów. 

J. Niel\•ladomskl: - Zastanówmy 
---------------

1 się teraz nad śródmieściem. Do I tej pory mamy nową Łód:t na 
Retkini (chodzi o „Zachód"). to wi- obrzeżach, z pewnymi jednak pró
dzę w ciągu trzech ostatnich mie- bami wejścia de> śródmieścia z no
sięcy duży krok naprzód i duże wym budownictwem mieszkanio
zmiany. Pewnie, że nie wszystko wvm. Chcielibyśmy w przyszłym 
ieszcze zrobione, ale praktycznie roku rozpocząć f)rzebudow~ okolic 
powstało tylko zniwelowanie tere- ul. Zamenhofa, Składowej, No
nu i urządzenie trawników. Naj- wotkf orzv 19 Stycznia i robić to 
trudniejSH więc ju:ł: J)OOla nami. poza programem model'nizacji l H• 

o tych wykończeniowych drobiaz
gach. 

Mieszkanie, nawet najlepsze, to 
dopiero połowa sprawy, Dywanik 
asfaltowy, o którym towarzysze 
mówili, nie załatwia problemu. 
Trzeba i:ównież zagwarantował! 
powstanie żłobków, szkól:, przed
szkoli, handlu - tak, by człowiek 
mógł nie tylko mieszkać, ale i 
wypoczywać w osiedlu. Jak towa-

ROMAN MOSPINEK, dyrektor 
Łódzkiego Zjednoczenia Budownic
twa: - W Łodzi można uspraw
nić robotę i budować komplekso-
wo. 

rzysze te ·sprawy widząT Żyjemy 
w tym mieście l mamy prawo 
wiedzieć, jakie są zamierzenia. 

Cz, Głąbski: - Naszym głów
nym zadaniem jest budować do· 
brze i kompleksowo. Przy opraco
wywaniu najbliższych planów bę· 
d2.iemy się starali wprowadzić do 
nieb te podstawowe elementy słu
żące człowiekowi, te, o których 
mówiła tow. Szydlecka. MaJllY 
przy tym wiadomość, że jest to 
sprawa niełatwa, bo wiemy, jakie 
kłopoty ma nasz partner - wy
konawca. Potrzebne mu wsparcie 
i pomoc bardziej interu;ywna, nie 
tylko pod koniec roku. 

Wykonawca, by dojść do kom
pleksowości, f)owinien dysponować 
większymi siłami. Od lat pomaga
my mu, wziąwszy n.a siebie spra
wy z urządzaniem Zieleni. Cały 
Teofilów i Zarzew wykonaliśmy 
od tej strony sami. Sami też kon
serwujemy budynki, a z tych 
środków wydamy na małą archi
tekturę w roku bieżącym SO mln 
zł. Ciągle jednak jesteśmy na 
dorobku. Nie będąc w resorcie bu· 
dow.ndotwa, li.ie dy1ponujem7 n 

wszystko w swoim ręka, mogliby
śmy wszystko rozpoc1ynali równo
cześnie, a nawet csę.56 obiektów 
wcześnleJ. Umówmy się, że Rado
goszcz zrobimy inaczeJ. Zacznijmy 
'Od szkoły, tłobka, pa.wllonu han
dlowego i przeznaczmy go w cza
sie trwania budowy bloków na za-
plecze dla budownictwa. -

Nie będziemy niu.czyć materia
łów na budow41 pakamer, których 
mamy moc np. na Widzewie. Wy
budujemy pierwszą serię bloków 
i wtedy przekażemy do użytku 
owe dodatkowe, wcześniej wybu· 
dowane szkoły i żłobki. Chcemy 
osiedla oddawać kompleksowo, a 
nie wracać oUłgle z budową -
jak do tej pory - do coraz to in
nego starego osiedla, w zależnoś
ci od u.zyskiwania przez pasze.ze.. 
gólnych inwestorów li.mitów inwe
stycyjnych. 

J, Niewiadomski: - Dążeniem 
Urzędu Miasta i władz partyjnych 
jest doprowadzenie do tego, by 
osiedla były oddawane komplekso
wo. Narzekamy, ale jest już lepiej 
nit było. Prawda, że się miesz
kańcy niecierpliwią, ale przypom
nijmy, że ani Widzew, and Retki· 
nia nie są jeszcze skończone.„ 

J'. Szydlecka: - Ale czy muszą 
być, czy nie można kompleksowo 
oddawać fragmentów osiedla? 

J. Niewiadomski: - Musimy do 
takiego stanu doprowadzić, umoż
liwić wykonawcy działall!i.e takie, 
jak proponował dyr. Maspinek. 

Cz. Głąbski: - Ale żyjemy w 
gospodarce planowej. Musimy po
stulować pod adresem Centralnej 
Komisja Planowall!i.a otrzymywa
nie, równolegle z nakładami na 
budownictwo mieszkaniowe, także 
nakładów na szkoły, żłobki, pawi
lony handlowe. 

R. Mospinek: - :Jeśli osiedle bę
dzie od strony limitów ł doku· 
mentacji odpowiednio przygotowa
ne, nie widzę powodów, by nie 
zrealizowali 10 ){ompleksowo. Ma· 
my jeszcze inne kłopoty. Te, o 
których mówiła tow. Szydlecka: 
60 proc. materiałów przez nas u-
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CZESŁAW GŁĄBSKI, dyrektOf' 
Wojewódzkiej Sp6ldzieln.i Miesz
kaniowej: Naszym glównym 
zadaniem jest budować dob.rze ł 
kompleksowo. 

nijmy o specyficznych łódzkich 
trudnościach, o konieczności dużych 
wyburzeń - stąd potrzeba zapew
nienia mieszkań mieszkańcom sta
rych ruder. Ale od tego celu w 
tych latach będziemy już blisko. 

J. Niewiadomski: - Kaźda rodzi
na w swoim mieszkaniu - ta dy
rektywa KC PZPR nas zobowią
zuje. A zrobiliśmy już przecieł 
ostatnio bardzo dużo. Na Retkini 
w ciągu 6 lat zamieszka1o 70 tys. 
osób, Widzew-Wschód istnieje do
piero jako osiedle od roku, a ileż 
już tam rodzin mieszka. Trzeba 
mieć w procesie inwestycyjnym 
wzajemne zaufanie do siebie. I spo
łecżeństwo musi mieć zaufanie do 
nas. My także reprezentujemy opi
nię publiczną w spojrzeniu na ja
kość mieszkania. 

To, te w ciągu ostatnich 5 ~at 
50 tys. rodzin objęło własne mie
szkania, nie znaczy. że przedtem 
gdzieś one ni1.; mieszkały. Każda 
rodzina we własnym mieszkaniu -
nie znaczy to przecież, że każda 
rodzina w nowym mieszkaniu. Ale 
znaczy na pewno, że wszyscv bę
dą mieszkać lepiej„. 

Cz. Głąbskl: - Mimo, że , rekon
struując śródmieście, będziemy bu
dowa{> wolniej 

J. Niewiadomski: - Mamy pod„ 
stawy do optymizmu, bo jesteśmy 
przekonani, że możemv budować 
i więcej, 1 lepiej. Tu chodzi rze
czywiście o sprawe ogólnonarodo
wą. Jesteśmy przekonani, że po 
VIII Plenum podjęte zostaną dzia
łania. które w większym niż d<> 
tej pory stopniu ułatwią budowla
nym dostarczanie nam lepszych 
mieszkań. Chodzi tu zwłaszcza o 
większy udział przemysłów pracu
jących dla budownictwa. --

Osiedlu Zgfenka·S~fana nowe graniczy JeHcze se starym. 
Zdjęcia: A. Wach 
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Tania 
rakieta 
P 

ewne przedsiębiwstwo 
prywatne w Republice 
Federalnej Niemiec o
głosiło, że jej kcmstrv.k-

torzy zbwfowa!i prototyp „ta
niej rakiety" nośnej, która bę
dzie sta,nowić poważne\ lwnku
T'ln<:ję dla ra.kiet noimych, 
pr.zeividziamych do wykorzysta
-nta, w europejskim programie 
badań kosmicznych, realizowa
nym przez kraje EWG. 

Pi"1'wszy próbny start rakie-
ty fi'l'my OTRAG (Orbital 
Tra.mport und Raketen AG), 
na&t(\pił n iedawno z rozległego 
plu,skowyżu ·w południowej 
części Republiki Zair. Prototyp 

.dwutO't'owej ra.kiety osi(\gnq.ł 
wysokość 4 km, zaś firma 
OTRAG ogłosiła, :ie „ma na 
wair11zf!acie" ra.1detę o wadze 40 
ton, pięć razy większq niż 
wapom.nia..ny, pierwszy model. 
Je11uze przed rokiem 1980 ra -
kiety nośne, kt6're produkują. 
za,kłady tej firmy w N eu-
I..nbourg w pobliżu Fra.nkfur
iu., będ'ł mogły umierzczać na 
O'l'bicie aparaturę o wadze u„ 
:iytkowej do 10 tcm. 

Jak podkreśla kierownictwo 
firmy OTRAG, jej rakiety s4 
.szczególnie atrakcyjne pod 
względem finansowym. Firma 
twieTdzi, że za 311 mln ma.rek 
będzie w stanie umieścić na 
Mbicie dwutcmowego sa.telitę. 
Dla -porównania wMto podać, 
.ie obecnie wystuelenie rakie
t11 iim11rykM111kiej „Tita-n" ko
sztuje 60 mln marek i tyle bę
dzie kosztowało mniej więcej 
wystrzelenie w przestrzeń każ
de.go egzemplarza „pr-omu ko-
1micznego". 

Konstruktorzy Jirmy OTRAG 
:1rezygnowali jak twierdzą 

z . najnowszych osiągnięć 
technologii kosmicznej po to, 
aby ograniczyć koszty rakiety. 
Wszystkie zespoły i elementy 
sq tak zaprojektowane, by 
można je wykonać za pomoc!! 
maszyn znajdujących się w 
każdej przyzwoicie wyposażo
ne.i fabryce i z materiałów o
gólnie dostępnych. 

Kierownictwu firmy uda.la 
się też wynająć na poligon do
świadczalny ogromny pustynny 
plo,skowyż, znajdujący się n'I 
wysokości 1300 m npm, w pro
wincji Szabq, na południu. Za
iru Za,jmuje - on obszar mniej 
więcej Jugosławii, a ponieważ 
le-ży w pobliżu równika, możn:i. 
stnmtąd wystrzeliwać również 
satelity na orbity stacjonarne, 
co ma ogromne znaczenie- przy 
„komercjalnych" startach sate
litów telekomunikacyjnych. 

Biorąc pod uwagę wy-
jątkowo niską cenę ofe-
rowaną przez pierwszą pry
watną firmę, która podjęła 
się produkcji rakiety zdolnej 
do wejścia na orbitę, będzie 
ona poważnym konkurentem 
d!a rakiety „Aria.ne''. Nad bu
dową rakiety „Ariame" pracuJq 
obecnie wspólnie firmy kra.jów 
EWG. Rakieta ta ma stać się 
podstawową rakietą nośną w 
przyszłych kosmicznych progra
mach Euronu zachodniej. 

Francuski tygodnik 
„ L' Express" opu bi i ko-
wał niedawno artykuł, 
poświęcony tragedii mło
dej Włoszki; Claudi.i Ca
puti, zgwałconej 19 razy 
przez bandę wyrostków 
z przedmieść Rzymu. Ty
godnik wyjaśnia, że . pu
blikuje ten dramatyczny 
tekst nie gwoli sensacji 
.i podniecania zboczo-

nych wyobraźni - temat 
ten jest po prostu jed
nym z bardziej palących 
problemów współczes
nych Włoch. Warto od 
razu dodać, że sprawca
mi tych bestialstw są czę
sto, obok młodych kry
-minalistów z marginesu 
społecznego, synowie bo
gatych i szanowanych 
rodzin włoskich. 

Na ten drażliwy temat można w Taj
pej sporo się dowiedzieć, ale pod wa
runkiem . zachowania„. ścisłej tajemnicy. 
Oficjalnie bowiem Tajwan zaprzecza 
każdej sugestii, jakoby poszukiwał no
wych partnerów, g,otowych realizować 
zamówienia na dostawę nowoczesnego 
sprzętu wojskowego i broni, także ofen-

sywnej, dla swej półmilionowej, znako
micie przeszkolonej ·armil. 

T 
radycja ożywionego osta.t
nio dialogu sięga roku 19.73, 
kiedy to Taj'IJ'ej zakupił 
pa•rHę pocisków rakie,to

wych RAFAEL SHAFRIR po
wietrtte-;powie•t!rze, nie ukrywając 
dużego zaim.te,resowa,nia pociskami 
typu ziemia-ziemia GABRIEL. Tak
że i tym rattem rzecmik prasowy 
tajwańskiego min~steirstwa ohrony 
próbował wyik,ręcić .się sianem na 
indagacje Wa11zyll1gtonu, kt6iry nie
chętnie pa.trzy na ha[)del ~przę
tem wojskowym, produkowanym 
według amea:ykafrski-ej tech1nologii, 
a tak ma się rrzec.z: 1 rakietami 
RAFAEL I GABRIEL. 

Ln>Be źródła, na kJtóre poworu1e 
się NEW YORK TIMES, -podają, 
że pra:yl1la1mniej Jeden lrz:.raelski 
techll1ilł prze<by'Wał w -południGwym 
porcie Kaositmf, J)I'acując przy 
in~talacji pocisków GABRIEL; z 
oświadczenia naitomiasit jedmego z 
wyilszych oficeirów amerykafok.ich 
wyinika_ że pociski te sa już u· 
mieszczone na kzech kontrtorpe· 

.dowcach tajwańskich. 

W-iadomo równiet, że Tajwa1n 
zabie,gał w k1wiettniu, o zakup wy· 
posażonych w amerykańskie silni~ 
ki izraeilskich myśliJwców KFIR, 
aby zutą1Pić ·nillni pra:.es>ta<ruJ:e ma· 
szyny STARFIGHTElRS. W t<llk 
taj wańsko-i•z.raelskich negocjac.t! 
włączyły się nieoczeki1wa1nie Stany ( 
Zjed•noczo,ne; z,wiąza1ne z Tajwa
nem układami sojusznicz;v>mi z 
1954 r„ mają jednak na uwadze 
zmiany w sytuacji politycz.nej w 
Az.i i i przemodelowują swoją tak
tvkę w t ,v m regionie. Ostrożność 
i;,,.- Ą ,,.,„. ~ zbroi f'P >nvych wyma
gań Tajwanu wiąże sie przede 
•• ..)i.Y~ f.: . i i1 z oci t:plcn iem klimatu 
na linii Waszyngton-Pekin. Od 
czasu podpi,sal!lia w Szamghaju w 
1972 r. wspólnego komunikatu, 
Stainy Zjednoczone próbują żon
glować zobowiązaniami w stosun
ku . do Ta,iwao:m i jednocześnie o
biet•nicami złofo,nymi Pekino,wi, a 
dotyc-zącymi stoip.nio,well'.e> wycofa
nia amerykańskich . sił wojskowych 
i instalacji z tery'1;ori1um wyspy. 
Biały Dom niedwuznacznie dawał 

Tajemnice sq jednak po to, aby je u
jawniać - I I tego założenia wyszedł 
azjatycki tygodnik FAR EASTERN ECO
NOMIC REVIEW, podając nie powiela
ne dotąd informacje o przykładach za
cieśniającej się współpracy w tej dzie
dzinie między Tajwanem i Izraelem 

do z,rooumienia '>N osta,tnim oil1)re
sie, ż-e ma peWltle zasitrzeżenia co 
d·o taj,wań&kiej tnt·eriPretacji po
jęcia „OJbrO<IJmości" i że w zwiaz
kiu J: tym mo,gą ·nastą.pi~ ognni
czen·ia w sprzedaży tych rodzajów 
bir()ni, kitóre mają takte ofensyw
ne zastosowamie. 

Tajwa1n był w J>'l"Zeszłości jed
n y m z naijpoważniejszych ogmw 
w łańcuchu amerykańskich baz 
w Azji, Nacjona.liści wykorzy.:1ty
wali tę .• uprzylWileJowaną" POZYcjit 

przede wszystkim w farmie wy
sokich k>redyt6w rozwojowych i 
różnego rodzaju. funduszy pomo
cy. Wartość ameryikańskieoi pomo
cy dla wyspy osiąg,nęła w ciągu 
trzydziestu lat 3.500 ml•n dol. 
Obecnie Tajwańczycy nie ukry
wają swojej!o rozczarowa,nia no
wa azjatycką p[]oJityką USA, tym 
bardziej że trwa wycofywanie 
stacjonu.ią.cych na Tajwanie ame
ryka1'1skich oddziałów wojskowych 
- podczas gdy w 1972 r. przeby
wa~o tam jeszcze 10 tys. żol,nierzy, 
dlliś pozostało za•led:wie 1.400 osób. 
Zawężająca sie, przy.najmniej 

w spektakularnym sensie, obec
ność Stanów Zjednoczonych na 

Taj1wa,:n,ie, wrz·budiza n.iepokój w je
g-c> sferach rządzących. Cornz cześ
cie1j dobie-gają z tej stro1ny ala,rmy 
o rzek01l11ym za.g.ro2eniu be2pie
~eńst,wa i apele ski&owane do . 
waso:y.ngitońskich sojus:mików o 
wzmoooiem.ie airmiii tajwańskie-i. 
Adm}ni&tra.c.ia ame<rykańska s.zuka 
formuły, która ukształtowałaby 
stoouniki z Tajwanem z uwz-gle<i
nieniem nO<Wych akceintów w je.j 
ogólned straJtegii w Azji. 

Wyklucza si~ ponucenie Taj
wańczY'ków - to sprawa oczywis
ta. Zmieni się na pewno forma 
ameryikańs-lciego zaa.nga.żowaaiia na 
wyspie. Ogranie.zając n,p, eksp.o;rt 
spil"l!ięd.u wqjskowego, USA uła
twiają Ta.jwamowi rozwbj włas.ne
go pote>ncjałlu zb!rojell1i01We,go, dzię
Jd zorganJzowamiu kooperacji z 
wieloma wiodącymi w tej dziedzi
ni-e fa·mami amerykańskimi. I tak 
zgodl!l.ie z kontraktem zawartvm 
z koncernem Northrop, w Taijun
gu prodwkowane Sił myśliwce F5E 
- zakłady wy<puściły dotąd 120 
samolotów. zaś . nowy kontrakt 
-przewiduje budowę jeszcze w 
fym roku 60 kolejnych maszyUJ.. 

Lnną domeną w·sJ>Ół1PI"acy Wa-
szylllgto,n-Tai1Pej Jest wylkorzysta-
nie energii atom()wej. Na tym ' 
odcim.k;u pa,nuje sporo niejasności, 
ponieważ oficjallllie Waszy>Bgton 
zajął niepr,zych}'l1ne stanowisko 
wo,bec nuklearnych aspkacji Taj
wanu, zwłaszcza tych, które kon
centrują się na produkcji własnej 
broni atomowej. Stany Zjed:noczo
ne umożliwiły jedJn.ak Tajwa1I1owi 
budowę elektrowni atomowej u 
dwóch blokach P.ner2etycz.nych i 
mocy 660 mega wa t&w każdy -
koszt tego projektu który ma być 
zakończony w orz.vszłym roku. 
wynosi 1 miliard dQJ..: w budowie 
znajduje się już druga podobna 
elektrownia, a w projekcie jest 
trzecia. Strooa amerykańska zobo
wiązała się dosfairczać paliwo 
nuklearne do 1995 rGkU. Ta;jem:oi
cą poli'S'ZY·nela jest też b,udowa na 
Tajwanie zakładu przetwarza111ia 
odpadów uil"a•nu, wykorzystywa
nych do prod·ukcj.i bomb nuklear
nych. 

W 
szystkie te fakty przema
wiają za tym, że pewnel!o . 
pięknego dinia Tajwańczy
cy, mimo wielu zaprzeczeń, 

mogą '11.vć w sta.n\e -podjąć pro
dukcję bre>ni. atomo-wej. 7. możli
wością taką powi=i sie liczy~ 
wszyscy „kooperanci" kraju, który 
obok faraela należy do najbar
d1Ziei z.mi.Utaryzowanych na świe
cie. 

O niebeiz.pieczeństwle wYkony-
stania w tyirh kieirunku energii 
ją.drowej dyskut0-i.vano na majo· 
we,j k<Jłilferencji Międzynarode>wej 
Agencji Energii Atomowej. Stwier
dzono tam m.in .. że byłoby krót
ke>wzrocz>Bością patrzEmie na ener· 
l!ie jądro-wą jed vnie z perspekty
wy tech,nicznej. Nuklearne ma,te
riały rozszczepial>Be mogą być nad
używane, tak więc przemysł musi 
zaakceiptować ścisłą kontrolę , na
rodową i miedzynarodC>Wll. 

w Tajpej rozpocNl się doroczny „wyścig smoków" - lodzi ozdobio
nych w~zerunkiem tego potwora. 

M. WASILEWSKA 

i 
laudia Caputi. Dla wszyst- wróciła do domu. Jednak Claudla wiły . się_ n,a. stopniach Pałacu 

C kich kobiet włoskich imię nie ugięła się i zażądała publicz- Sprawiedl!wosct! . tworząc gęsty 
tej osiemnastoletniej dziew- nego procesu_ siedmiu aresztowa- szpa~er z wzniesionych w &órę 
czyny stało się ha~łem dnia, n!ch sprawcow. ~wałtu. Po raz rammn. . 

sygnałem rozpoczęcia woJDY prze- pierwszy w dzieJach prawo-daw- Rozgłos ten me był w imak 
ciw gwałtom. stwa włoskiego, w roli powoda organom 'sprawiedliwości, które na 

w ciągu niespełna 8 miesięcy wystąpił Ruch Wyzwolenia Kobiet. podstawie czyichś zeznań, oskarży
Claudia Caputi została zgwałcona W przeddzień proc.esu l!rzyjaciele ły Claudi~ !Japuti . o symulację_. 
dwukrotnie za każdym ra'zem aresztowanych probowah zastra- Zarzucono JeJ, ze sfmgowała drugi 
przez całą 'grupę młodych zwy- szyć Claudię; zaatakowali ją gwałt i sama się okaleczyła! 
rodnialców. Za pierwszym razem w cent.rum Rzymu, wywieźli na Dziennik „La Stampa" opubliko
zgwałoilo ją w sierpniu zeszłego przedmieście, z1walcili, a na k-0niec wał wówczas artykuł pod tytułem: 
roku 15 ,borgatari", wyrostków przeorali jej twarz i całe ciało „Czy Claudia mogła się sama 
z przedmi~ść Rzymu, synów ubo- bl'Zytwą. zgwałcić?". Tak więc ofiara 19 ko~ 
gich rodzin, które pędzą swój w kołach feministycznych za- lejn:ii:ch ;zgwałceń mł'!dych zwy
nędzny :iywot pośród ruder, ota- wrzało. Ruch kobiet ogarnęła po- rodm~lcow pl'zeobraz1ła się • w 
czających ' Wieczne Miasto,. niczym tęzna fala oburzenia. „Streghe" osk~r~on,. Adwokaci występuJą~y 
wieniec z koszmarnych snow. Ze- ( w 1m1emu powoda, demonstracyJ
społowe gwałty stały się od pew- czarownice - t&k nazywają sie- nie opuścili trybunał. 
nego czasu swego rodzaju „spor- bie członkinie ruchu feministyoz- Oskarżenia aparatu sprawiedli
tem" dla ludzi dotkliwie odczuwa- n,ego), wyległy na ulice, s "iłosa- wości pod adresem Cl&udii spra-

J\cych swe poniżenie na skutek mi w nieładzie, w jaskrawych wiły, :te wzburzenie wśród kobiet 
bezrobocia i biedy, bądź też za- sukniach i bez makijażu. Maszero- osiągnęło punkt kulminacyjny. 
fascynowanych mitami o potędze, wal~ głównymi ulicami Rzymu Grupy feministyczne postanowiły 
w których kryją się reminiscencje skandując obelgi, które nie prze: uczynie z procesu Claudii swego 
faszyzmu. Pewien chłopiec, skaza~ szłyby przez usta żadnemu z po- rodzaju test, wieńczący kampanię 
ny na karę dożywotniego. więzie- licjantów, wysłanych w celu przy- przeciwko gwałtom, rozpoczętą zi
nia za zgwałcenie i zamordowanie wrócenia porządku. „Samcy! Ko- mą zeszłego roku. Po krucjacie na 
dziewczyny, napisał na ścianach niec :zabawy!" itp, Tu i ówdzie rzecz rozwodów i legalnego prze
swego pokoju: „Ludzie dzielą się zastrajkowały uczennice liceów, I rywania ciąży, „czarownice" ataku
na trzy kategorie; najpierw są ci, pracownice kilku urzędów poczto- ją teraz najbardziej p-0spolite prze
którzy sprawują władzę, potem są WY<:h przerwały pracę, aby wziłłó stępstwo. 
biedni i zawszeni a dopiero potem ud:iaał w procesie. Do .ruchu prsy-1 T rudno przewidzieli skutki 
kobiety". ' łączył sie Związek'. Kobiet Włos- owych demQnstracJi ruchu 

, . . . . ) kich i niebawem zgromadziło 11lę kobiet włoskich. Jedno jest 
Os~emnastoletma <?laud1a . C_aput.i na ulicach około 16 tysięcy rozhl- pewne, w społeczeństwie 

nalez;i: zate~: do teJ osta:tmeJ ~a: steryzowanych kobiet. Rózległy się włoskim zachodzi ciekawy proces, 
legorn. o.~~mła swą rodzmną wies okrzyki: „Ja należę do siebie", którego jednym r; przejawów jest 
na Sycy!n 1 przyjec.hała do _Bzy- „Claudia, nie bóJ się - Jesteśmy rewolta „c11arownic", które doma
mu, gdzie znalazła_ pracę słuzącej. z tobą". Demonstrantki, uzbrojone gajlł 1ię zerwania • wiekowym, 
Gdy po raz pierwszy została nierzadko w kije i pojem.nłki tradycyjnym kultem mammy". 
zgwał~ona, ojciec odwiedził ją z farbą w aerozolu, „polowały" Sprawa Claudii Oapi't'tt Jest łra• 
w szpitalu tylk-0 po to, aby ją Sl!O- na przechodzących mężczyzn. Po- gicznym 'Jtrgumemem. w lola wal• 
liczkować, a matka błacała. aby tern, nic&ym ehÓI' aatyc111„ •sta- oe.„ · -

ł DRB?fłfl& 1',0lłVl..uu!J[ „ Ml łMll) 

NRD. 350-kilometrowej długości podróż lądo
wą odbywa statek wycieczkowy „Gera": Zbudo
wany .w stoczni Laubegast kolo Drezna, pływać 
będzie na jeziorze Bleiloch w Turyngii. 

CAF - ADN 

rt10b.iektywJe . 
obLażysWlata 

Japoński malarz Useki 
Yamada jest autorem 
największego na świecie 
symbolu graficznego, 
który wymalował na jed
nej z ulic w centrum Pa
ryża. Jest to litera japoń
skiego alfabetu, dłu
gości 180 metrów. 

CAF . --.. Keystone 

Dziś w płd. Anglii domy pod słomianą strzechą 
stały się rzadkością, wręcz turystyczną atrakcją. 
„Za to" można . tu spotkać na przykład.„ furgo
netkę ze słomianym dachem, reklamującą zabyt
kową gospodę. 

CAF- Camera Press 
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. l11bl'Ojone w kije l pojemnild s farb" „polował>'" ,_ -.t• .„ •. 



P i ę ć, n o w y c h UŁ -- organizatorem 
~~~„„E~~r~~~~ międzynarodowej 

111ę ·w Łoclz! kilka imprez i>lastycz- kiego ZPAP", w Galerii Sztuki • • f • 1 f ' 

111111111111111111m1m11m1rn1n11111111111111111111111111m1111111111111111DJ1 - ~ ! V Plenum łK SD I 
I= i - zadania ł6dzkleJ orsanhlacJt SD w utrwalaniu wartości patrlo· _ 

I = tycsnych t og61nospołecmyeh 'były iemat- obra4 vlenarneco : 
nych godnych uwagi. (ul. Wólczańska 31133). Zaprezen.to- ko' nferenCJI I ozo ow m W poniedziałek, 0 godz. 18, wany na niej zostainie najnowszy 
ątwarta zostanie w Salonie Sztuki dorobek l~leh plastyków - ma-
Współćzesnej e-kspocycja 11"a:flk larstwo, int1ka i rzeźba. 

== $ posled.enla ŁK SD. = 
: Referat na ten temat wygłoSilł pniewodnlczący ŁK. SD = 
: z. POLIT. Podkreśllł on m. In.. ll:e członkowie stronnictwa opo- = 
: władając alę u v~yJętym n'a VII Zjeidsle PZPR programem 'bu· : 
5 dowy ro1wlnlęte10 społecseil.stwa aocJalłstycznego, koncentniJ11. ! li§ 1woJ11. działalność na umacnianiu demokracji 1ocjallstyczneJ oraz !§ 

Władysława Wlniecldego. Jut wc:zieśniej. Z4 czerwca, otwar-
• We wtorek, również o r-Od:i:. ta została w Galerii Baruckiej (Sta 

18, w 09rodkl\l Propagandy Sztuki ry Rynek 2) wystawa ~larst~a i 
:(Pa.rk im. Sienkiewicza) - VI rysuinku Jerzego Znumerowskaego, 
Ogólnopolska Wystawa Pokon.kur- a w Galerii S.ztuki Współczesnej 
80'Wa Grafiki oraz. uroczystość „Desa" (ul. Piotrkowska 113) za
wręcz.enia nagród k<>nklursowych. prezentowano malantwo Jerzego 

• W środę, o godz. 18, otwaTcie Krawczykll. M. 

I 

WAŻNB TEL.EFONY 

Informacja o usłuaaeh 198-11 
Centrala Informacyjna Pit.o 731·82 
Informacja telefoniczna es 
strat Pożarna tB. m.11, T95·H 
Pogotowie Ratunkowe • 11 
Pogotowie MO t'ł 
Komenda Młel•ka MO 

oentrala 871-22. llłlt·zZ 
Informacja kolejowa 655-55. 284·60 
Informacja PKS: 

Dworzec Centralny 
Dworzec P6łnocny 

Pogotowie wodocjągowe 
Pogotowie gazowe 
Pogotowie energetyczne 

Rejonu Północ 
Rejonu Południe 
dla odbiorców przemy-
słowych 109-311 l 
ołWlletlenia ulic 

, Pogotowie clepłownlcH 
Pogotowie technłellne 
Pogotowie drogowe 

„Polmozbytu" 

TEATRY 

!85-96 
147-!0 
835-46 
395-85 

:SH-31 
33ł·Z8 

1145-"lt 
220-89 
153·11 
ł09-12 

WIELKI - g«111. 11 „Baron Cy• 
gańskł; U.6. godz. 19 „Otello"' 

POWSZECHNY - &odz. 17 „Hl· 
storla o ao:snowym pieńku"; 
26.6. nieczynny 

NOWY - god11. li.li 
26.6. jak wytej 

„Cień"; 

MAŁA SALA - godI. IO -.lllmi
grancl"; 36.8. jak wyżej 

.JARACZA - god11. 19.30 „Adam 
1 Ewa"; 28.8. jak wyżej 

TBATR 7.15 - nieczynny; 21.~ 
godz. 19.15 „Klub kawalerów 

MUZYCZNY - godz. 19 „Car.-
wicz"; 26.6. jak wytej ' 

ARLEKIN - nieczynny 
PINOKIO - nieczynny 

MUZEA 

HISTORII RUCHU REWOLU-
CYJNEGO (ul. Gdańska nr la) 
ru~C"Lynne; 26.6. go-dz. 10-18 
ODDZIAŁ RADOGOSZCZ (ul. 
Zgierska 147) godz. 10-16; 26.6. 
jak wyżej 

ARCHEOLOGICZNE ł ETNO· 
GRAFICZNE (pl. Wolności 14) 
godz. 11-17; 26.6. godz. 10-15 

CENTRALNE MUZEUM WŁO· 
KIENNICTWA (Piottkowska 282) 
godz. 10-15; 26.6. jak wyżej 

BIOLOGII EWOLUCYJNEJ UŁ 
(park Sienkiewicza) godz. 10-18 
26.6. p;odz. 10-H 

BISTORll MIASTA ŁOpZI (ul. 
Ogrodowa 15) godz. 10-14; 26.6. 
godz. 10-16 

SZTUKI (Więcko\"ll!kiego nr 36) 
godz. 10-17; 26.6. godz. 10-16 

POLSKIEJ WOJSKOWEJ SŁUŻ
BY ZDROWIA (Żeligowskiego 7) 
nieczynne 

+ * 
ŁODZKI PARlt KULTURY I 

WYPOCZYNKU (na Zd<rowiu) 
OGRÓD BOTANICZNY - czynny 

w godz. 10-20 
OGROD ZOOLOGICZNY - czyn

ny w godz. 9-20 (kasa do . 19) 
PALMIARNIA - czynna c;odz1en

nle (oprócz poniedziałkow) w 
godz. 10-17 

LUNAPARK - czynny w dni 
powszednie w r,odz. 14-21, 
w niedziele l święta w godz. 
10-21, w dni wolne od pracy 
w godz. 12-21 

KĄPIELISKO FALA (al. Unii 4) 
godz. 10-20 (kasa od godz. 
9-19) 

KINA 

BAŁTYK - .• Wagon sypialny" 
jug od lat 15 godz. 10, 12.15. 
Kl,;o·Rewia •• Trzęsienie rlemi" 
USA. od lat 15. godz. 15.~. 
18, 20.30; 26.6. Kino-Rewia „Trzę 
sienie ziemi" godz. 10, 12.30, 
15.30, 18, 2-0.30 . -

IWANOW O „Kochaj, albo 
rzuć" poi. b/o, godz. 9.3-0. 12, 
14.30. 17, 19.30; 26.6. bajki g<>dz. 
9, „Kochaj albo rzuć" godz. 
10, 12.30. 15, 17.30, 20 

LUTNIA - „Barwy mojej 
doścl" jap. od lat 15. 
10, 12.15. 14.3Q, 16.45. 19; 
jak wyżej 

mło
godz. 

211.6. 

POLONIA - „Kochaj albo rzuć"' 
pol. b/o, godz. 10, 12.30, 15, 
17.30, 20; 26.6. jak wyżej 

PRZEDWIOSNIE - ,.Miłość Ade
li li." franc. od lat 15, godz. 
10, 12.15, 14.30. 17, 19.15; ._26.6. 
jak wyżej 

WŁÓKNIARZ „Rewolwer 
Python 375" fr. od lat 15, g. 
10; 12.30. 15, 17.30. 19.45 
26.6. jak wy:!a!j 

WOLNOSC - .,Brawurowe po
rwanie" USA, od lat 1.5, godz. 
10. 12.15. 14.30. 17, 19.15; 26.6. 
,,Brawurowe porwanie'' ~odz. 
10, 12.15. 14.30, 17, seans zam
knięty godz. 19 

WISŁA - „Nie unikniesz prze
znaczenia" fr. od lat 15, godz. 
10, 12.15, 14.30, 17. .19.30, Seans 
nocny - .,Strach nad miastem" 
fr. godz. 21.30; 26.5. „Nie tt
nikmlesz , przeznaczenia" godz. 
10. 12.15, 14.30, 17, 19.30 

ZACHĘTA - „Robert i jego 
małpka" czeski, b/o, godz. 11.30, 
13.15. „Terror Mechagodzlll!" 
jap. b/o. godz. 9.30, 15, 17. 19; 
26.6. jak wyżej 

TATRY-LETNIE - „Na tropie 
Wilby•ego" ang. godz. 21.15. W 
dni niepogodne (chłodne i de
szczowe) seans odbedzle si<: w 
klnie „Tatry"; 26.6. jak wyżej 

STYLOWY-LETNIE „Strach 
nad miastem" fr . godz. 21. W 
dni niepogodne _<chlocine I de
szczowe) seans odbędzie się w 
kinie „Stylowy"; 26.6. jak wy
tej 

ŁDK - „Na skraju lasu" godz. 
15.15 „K<>nie Valdeza" wł. od 
lat 15, godz. 17.30. 19.45; 26.6. 
jak wyżej 

STUDIO - .. Barwy ochronne" 
pol. od lat 15, godz. 16, 18, 20; 
26.6, jak wyżej 

STYLOWY - „Pani minister 
tańczy" poi. od lat 12. godz. 
14.45. „Kabaret" USA, od lat 

li godz. 18.30, 18.ff; 21!.6. ·„Pię I tr;;- W}'tej" pol. od lat 12, J· 
lf.łl, „Kabał'l!'t" I~· 18. , 
18.U 

GDYNIA. - „20111 Odyseja ko· 
amiC11t1a" USA, od lat 111, godz. 
11 11 „J'edynym wyjŚClem jest · 
llnideró• kanad. od lat IS, godz. 
10, 18. 20; 211.11. „2001 Odyseja 
kosmicsn•" godz. 10, 1•. 16. ,Je 
dynym wyjśeiem jest łm.ierć" 
godt:. li 

DKM - ,,Dr%Wi w drzwi" fr. 
od lat U, godz. 16. 18. 20; 26.6. 
ja·k wyżej 

KOLE.JARZ - „Klub" USA. od 
lat 18. gods. 16.3-0, 18.30! H.6. 
jak wytej 

MŁODA GWARDIA - bajki „Ne 
tropach bengalskletto tygrysa" 
(„Bolek i Lolek") god11. 12.80, 
13.30 „Csama karawana" radz. 
od lat 11, godz. lUO. 111.30 
„Płon11C7' wietowiec" USA, od 
lat 15. gods. ł.30. 1e.so; ie.a. 
jak wyżej 

MUZA - „Terr01" Meehagodzilli" 
jap, b/O, godz. 111.30, 17.30, 19.30; 
26.6. bajki godll. lUO, jak wy 
żej 

1 MAJA - „Cuda listy• ra<l.z. 
od lat 12. goM. 11.30, „LI.bera 
moja miłość" wł. od lat lS, g. 
17.3-0. 19.:ro; Jft.I. jak wyeej, baj 
kl godz. lł.30 

POKOJ - „Człowiek a m-u
ru" pel. od lat 15; godz. 19, 
19; 26.6. jall: w:yte.t, ba!lll lł<>dz. 
15 ' 

w todzi i województwie 
miejskim łódzkim 

ROMA _ Kino dla najmłodszych 
Tomcio Paluch" fr. b/o, godz .• 

fo 12 . Kariera na zlecenie" 
fr: od i~t 18, godz. 14.30. 17, 
19.30; 26.6. Kino dla naimłod
szych bajki godz. 10, 11 „Tom
cio Paluch" godz. 12. „Kariera 
na zlecenie" godz. 14,30. 17, 
19.30 

STOKI - ',,Ostatni pociąg Z Gun 
Hill" USA, od lat 15, godz. 15, 
17, 19; 26.6. bajki godz. 1~; 
,.Ostatni pociąg z Gun ffill 
godz. 15. 17. 19 

OKA - .. Jl.le heca" radz. godz. 
12. „Mściciel" USA. od lat 18 
godz. 10, 14, 16, 18. 20; 26.6. 
„Mściciel" g·odz. 12, 14. 16, 
18. 20 

POLESIE - „Na tropie Sokola" 
NRD, godz. 17, „Powodzenia 
stary" fr. od lat 15. godz. 19; 
26.6. bajki godz. 14 „Na tro- , 
pie Sokoła" godz. 15. 17.15, „Po 
wodzenia stary" go<iz. 19.15 

POPULARNE - !.C(}largol na 
Dzikim Zachodzie" pe>l. g. 16 
„Policja dziękuje" .wł.. godz. 
17.45; 26.6. jak wyżej 

ENERGETYK - „Con amore" 
pol. od lat 12. godz. 15.30 „Raf· 
ferty i dz[ewczy•ny" USA, od 
lat 15. godz. 18.30; 26.6. „Con 
amore" godz. 15.30 „Ra!ferty i 
dziewczyny" godz. 17.30. 19.30 

HALKA - „Mój brat' ma fajne
go brata" czeski," ad lat 12, g. 
15.30 „Miłosna edukacja Wa-
lentego" fr. od lat 15. godz. 
17.30. 19 .~0; 26.6. bajki godz. 
14.30. reszta jak wyżej 

PIONIER - „Zemsta hajduków" 
rum. od lat 15, godz, 15.30 .. Po 
rozmawiajmy 1:1 kobietach" 
USA od lat 18, godz. 17.30, 
19.3-0; 26.6. jak wyżej, bajki g. 
14.30 

REKORD - ·„Nie ma mocnych" 
poi. b/o. godz. 15, „Niewinni o 
brudnych rękach" fr. od lat 18 
godz. 17. 19.30; 26.6. jak wyf:~j 
- bajki god:r:. 19 

SWIT - Sensacja. zabawa i przy 
gpda „Sami swoi" pol. b/o, g. 
15.30, „Ludzie godni szacunku" 
'!V!. od lat 18. godz. 17.30, 19.30; 
i~'.~o .iak wyżej, ' bajki godz. 

SOJUSZ - „Syrenka i książe" 
bułi>;. b/o godz. 15.15. „Dziew
czy.na do dziecka" wł. od lat 
18, l'(OdZ, 17; 26.6. l.W. 

TATRY - „Samuraj i kowboje" 
fr. od lat 15, godz. 10, 12.15, 
„Orzeł" pol. b/o, dodatek -
„Gdynia-Port" godz. 14.30. „Za· 
pach kobiety" wł. od lat 18, 
itodz. 16.45. 19; 26.6 Bajki -
godz. 10, 11. 12, „Pant minister 
ta11czy" POI. od lat 12. godz. 13, 
„~aszebę" po!. od lat 15. do
datek - .,Północny" godz. 14.30, 
„Zapach kobiety" godz. 16.45, 
19 

DYŻURY AP'rEK 

Obrońców Stalingradu 15, Ni
darniana 15. Piotrkowska 225, 
Dąbrowskiego 89, Lutomierska 14& 

26.6. 1.w. 
Stałe dyżury pełnią: 
Apteka nr 47-066 Konstantynów. 

ul. Sadowa 10 
Apteka nr 47-087 Aleksandrów, 

Kościuszki 6 
Apteka nr 47-098 Głowno , 

Łowicka 33 
ul. 

Informac.ii o dyżurach aptek: 
w Pabianicact1 udziela Apteką 

. nr 47-085 Armil. Czerwonej 7 

W 
dzisiej~ym świecie, który 
jest areną coraz ściślejszej 
wsp6łlpracy międzyillarodo
wej w gospodarce, kulturze, a 

równocześnie niezwykle ostrej wal 
ki ideologicznej i światopogląd°': 
wej między dwoma systemanu 
społeczno-politycznymi, wielki el 

1 w Zgierzu udziela Apteka nr 
4'7-080 Dąbrowskiego 10 

w 01:orkow1e udziela Apteka 
nr ł'l-llln. Dzlertyńllkiego 2 

DYŻURY SZPITALI 
POŁOŻNICTWO 

Szpital tm. Kopernika - PołM-
. 111ictwo 1 glnekQlogla - dziel•nka 

Górna - Poradnie K Rrigow· 
ska, Cieszkowskiego 1 Odrzańska, 
Połotnlctwo - gminy: Rzgów i 
Ksawerów, Ginekologia dziel
nica Polesie - Poradnia K. ul. 
Fornalskiej 

lbpltal tm. B. Wolf - P<>ł~
nictw<> I ginekologia - dzlelnl
ca Bałuty, Poło0nl<:two - dziel
nLca Górna - Porad•nia K - Fe
llńllk!ego. Ginekologia - dlllelni
ca Polesie - Poradlili• K - Ka

. aprzaka i Gdańska 
Bsllltał łm. Sterll.nsa - h

łotnlctwo - dSletnlca W\dzew, 
Polet1ie oraa 11 dzielnicy Górna, 
Pora-dnia K - ZapQJlklej. 

Szpital tm. Sterlinga - Po-
łożnictwo i ginekologia z dziel
nicy Sródmleścle. 

Szpital Im. Skłodow1kleJ·Cu~le 
w Zgierzu - Połotnlctwo - mla
sto i gmina Zgierz, Aleksandrów. 
Ozorków, m. Kons>tantynów. Gm! 
ny: Parz1:czew, Andrespol, No-
wosolna, Bró}Ce. ' 
Ssplłal łm. Marchlewskiego "" 

Zatenu - Gin~olo~a - m1a-
9to i gm1na Zgierz, Aleksan
$-ów Ozorków, Głowno, Stry
k6w, 'miasto Konstantynów. gmi· 
ny: Parz~zew. Andrespol, Brój
ce. Nowosolna oraz Łódź -
dslelnica Widzew i z dzielnicy 
Polesie Pora,dr.la K - Srebrzyń

·•ka , 
Szpital tm. K. Biernackiego w 

Pabianicach - Położnictwo i gi
nekole>gla - m!llsto i gmi•na Pa
bianice 

Szpital Milejski w Głownie -
Położnictwo - miasto 1 gmina 
Głowno i Stryków 

Szpital AM im. Curle-Skło· 
dowskiej Ginekologia zacho-
wawcz'l - dzielnica Górna 
Poradnia K. - Felińskiego i Za
polskiej. dzielnica Polesie, Po
radnie K - Olimpijska I 1 Ma.Ja 
oraz gm1ny Rzgów i Ksawerów, 
Nagłe przypadkl glnekologll 

operacyjnej z rejonu Szpitala 
Curie-Skłodowskiej w Łodzi 
przyjmuje Instytut Poł.-Gin. 
Sterlinga 13. 

Chirurgia o,g6lna - Bałuty -
Szpital im. Biegańskiego (Knla
zlewlcza 1/5) dla poradni rej. 
nr ~. 7. 8, 9 i 4. Szpital im. 
Skłodowsklej-CUrie (Zgierz. Pa
rzęczewska 35) dla poradni re.i. 
1. 2. 3 i· 5. Szpital im. Marcblew 
skiego (Zgierz ul. Dubois 17) 
gmina Zgierz. Ozorków, Alek
sandrów i Parzęczew. Górna 
szpital im. Kopernika (Pabianic
ka 62). Polesie - Szpital im. Pi
rogowa (Wólczańska 195). Sród
m.1eścle - Sz.pltal im. Pasteura 
(Wigury 19). Widzew - Szpital 
im. Sonenberga (Pieniny 30). 

Chirurgia urazowa - Szpital im. 
Skłodowskiej-Curie (Zgierz, Pa-
rzęczewska 35) 

Neurochirurgia - Szpital 
Kopernika (Pabianicka 62) 

lm. 

Laryngologia Szpital im. 
Barlickiego (Kopcińskiego 22) 

Okulistyka - Szpital im. Jon
schera (Mllionowa 14) 

Chirurgia I laryngolo<tla dzie-
cięca - Szpital im. Korczaka 
(Armil Czerwonej 15) 

Chirurgia szczękowo""lwar:wwa 
- Szpital im. Barlickiego (Kop
cińskiego 22) 

Toksykologia - Instytut Medy
cyny Pracy (Teresy 8) 

Wenerologia - Poradnia Der
matologloe7:·na (Zak11tna 44) 

:ui.e. 
Chirurgia ogólna - Bałuty -

Szpital im. Biegańskie.go (Knia
ziewicza 1/5) dla poradni rej. 
nr s. 7, 8. 9 i ·4. S?:Pital Im. 
Skłodowskiej-Curie (Zgierz. Pa
rzęczewska 35) dla poradni rej. 
1, 2, 3 i 5. Szpital Im. Marchlew 
skiego (Zgierz, ul. Dubo1'S 17) 
gmina Zgierz. Ozorków, Alek
sandrów l Parzęczew. G6rna -
Szpital im. Jonschera (Miliono
wa 14). Polesie - Szpital im. 
Kopernika (Pabianicka 62). Sród
mieście - S71])ital im. Pasteura 
(Wigury 19). Wi<izew - Szpital 
im. Sonenberga ~ienlny 30). 

Chlrurgia urazowa - Szpital im. 
Jo:nschera (Mllionowa 14) 

,Neurochirurgia - Sz.pital Im. 
Barlickiego (Kopcińskiego 22) 

LaryngologJa Szpital im. 
Pirogowa (Wólczańska 195) 

Okulistyka - szpital im. Bar
lickiego (Kopcińskiego 22) 

Chirurgia i laryngologia dzie
cięca - Instytut Pediatrl! (Spor
na 36/50) 

Chirurgia szczękowo-twarzowa 
- Szpital im. BarMcklego (Kop
cińskiego !1:2) 

ToksY'kologia - l'llstytut Medy
cy·ny Pracy (Teresy 8) 

Wenerologia - Poradnia Der
matologiczna (Zakittna 44) 

NOCNA POMOC LEKARSKA 

Nocna pomoc lekarska Stacji 
Pogotowia Ratunkowego przy ul. 
Sienkiewicza 137. tel. 666-66 
Ogó!nołódzki Punkt Informa 

cyjny dotyczą<;y pracy placówek 
służby zdrowu telefon 615-19 
czynny jest w godz. 7-45 oprócz 
nied-ziel ~ świitt. 

~BULATORIUM • DORA'l;NEJ 
POMOCY CHIRURGICZNEJ DLA 

DZIECI 

Gabinet chirurgiczny C"Lynny 
całą dobę. Łód:t. Armii Czerwo
nej 15. tel. 341-30. wewn. 70, 
457-50 do 54 wewn. 70. 

TELEFON ZAUFANIA - 337-37 
, czynny w dni powszednie od 

·15-7, w niedziele i święta całą 
dobę. 

wagi nahleraja problemy i kQll.
cepcj e filozoficzne. 

Niezwykle więc aktualnym sprll
wom pośWi!leona jest trzydniowa 
międzynarodowa sesja zor.ganizo
wana przez Uniwersytet Łódzki, 
której tematem jest krytyka 
współczesnych kierunków filozofii 
burźuBzyjnej. ·W zapoczątkowanej 
wozoraj konferencji udział biorą 
filozofowie a uniwersytetów w 
Tbilisi, §zegedzie I Łodzi. Spotka. 
nie n!\ukowc6w li ZSRR, Węgier ł 
Polski jest wynikiem dalszego za
cieśn!ania współpracy UŁ li uczel
niami zagranicznymi, które li na
szlł plaeówką łlłOl!ą umowy o 
wspólnej dzłałalnoścł naukowo-ba-

: uaruntowywanlu socjalistycznej śwdadomołcl. = 
-= . i ~ • Dy1kusja wykazała, jak poważną rolę do spełnien a ma stron- ;;;;o 
- ni<:two w kształtowaniu postaw patriotycznych i obywatelskich : 
: służących przyspieszeniu realizacji zadań społeczno-gospodarczych -
: województwa miejskliego łódzkiego. Na plenum omówiono takf:e : 5 , zadania w dziedzinie zwiększenia ideowego oddziaływania instan- : 
- cJt t ogniw stronnictwa na środowdska związane z usługami. -
: Plenum podjęło uchwałę precyzującą zadania instancji r .ogniw $ 5 SD w utrwalaniu wartości patriotycznych 1 ogólnospołecznych. ;:; 

iiin1m111111111011111111111nmnnnnmmmm11111mnmm1111111111m 

• gazomierzy - wygodniej 
dawczej i wymianie dośwladcze6. Mij ó · 
przez organł'llacje partyjne' l llWl•z a smy miesiąc od wprowa-„ dze.nia w Łodzi na osiedlu „Wi-
kowe. dzew - Wsch6d" moż~iwości ko-

W imienil\l organizatora Insit:r- rzystan1a z gazu ziemnego bez ga-
tutu Fi•l<ia;ofii UŁ sesję otworzył zomie~y domowych. Zakłady Ga
prof. dr J. Gregorowicz. W otwar- zownicze postanowiły ostatnio do
ciu konferencji udział WIZięli przed konać wst®nej analizy działania 
stawiclele wła<h uczelni z rekto- tej nowej formy r<l'Z.liczanla się .z 

· r-eim UŁ prof. b R. 8kowro6.- abonentami. Dokładnie przeprowa-
skłm. W ple wm:ym dn.tu o~ = :n::'=.tn~[a:d:: 
referaty wyrtosftł.: L PaDUlu.k t:vtT ,.., 00 potw:ieldza taik:że 
(UŁ) - ,,Muti:~. 1 wwpólceema fakt, te do Clhwi[l obecnej od abo
my.łl buriuuyjna • o. 'l'ewndae nellltów w mies:Zkaniach, w któ
(dTbłllMsi) - „Krytyka teorllL. Bpraw-

1 
rych ni• ma gazOllllierzy, nie wP1Y-

Y • He!deggeTa", oruoa _. jed kl · 
(Sz·eged) _ „Kirytyka ka-tolicki~j n,.,.a ani 111a re amacia. 

koncepcji małźeństwa 1 rodzln;y", W Łodzi jest .ju-ż ponad 2 tys. ta
'E. I. K!!dua (Tbilisi) - „Jaspera o kich abonentów, a do końca ro
st09tl•n!ku wzajemnym JlaJUki I ~- ku będzie !dh o tysiąc więcej. Bez 
lozo:fli" oiraz' M. Potęps (UŁ) - fa.zomieirą rozliczani będ!l 
„AftltTOpologia fldO!ZOfkzna K. Ju- aboDencl całego 09i41dla „ Widzew -
persa". (jb) Wach6d", a 1alde osęścf osiedla 

z ł.odzi w kilku zdaniach 
SOBOTA, 25 CZERWCA 

.ł. „Nasze sobotnie wieczory" 
kolejna impreza z tego cyklu <! 
godz. 18.30 w SDK „Lutnia" (ul. 
Piotrkowska 243). W programie wy
stępy a;r-tystów scen łódzkich. 

NIEDZIELA, 26 CZERWCA 

' „Fala" przy al. Unii, W programie: 
po•kaz przygotowany przez Klub 
Płetwonurków „Tryton" - prezen
tacja stroju płetwonurka, sp·osobów 
ratownictwa. wykonywanie ewolucji 
itp. Dla młodzieży - dyskoteka. 

.ł. „Na turystycznych szlakach 
świata" - projekcja kolejnych fil· 
mów niedzielnych z teg<> cyklu o 
godz. 12 w Muzeum Archeologicznym 
i Etnograficznym. (pl. Wolnośc~ 14). 
Wstęp wolny. 

4 Dzielnicowy Dom KultU1ry -
Polesie za.prasza n.a 11!\prezę z cyklu 
„Lato w mleśde" pn. „W pełnym 
słońcu" - o gods. 18, n.a kll?ieliskl,! 

.ł. „Nie<izi·ela w mieście" - kon
cert rozrywkowy o godz. 1'1' w Am· 
titeatrze Widzewskim (ul. M~łachow 
skiego). 

na Retkini. Do 1980 r. około 15 
tys. nowych abonentów korzystać · 
bę..!zie z ga.zu bez liczników. 

Warto dodać, że pod koniec te
go roku Łódź będzie miała już 
235 tys. abonentów korzystających 
z. gazru. Do 85 tys. mieszkań d-Olpl['O
wadzono gaiz ziemny. Gazownia 00-
k·ona w br. wymiany około 10 km 
starych ga!Zi0Ciąg6w ż.etl"W'nych m 
nowe - wykonane n .taili. 

(kul 

Wiadomości z zoo 
Wczoraj do łódzkiego ZOO na

deszło 5 sztuk pięknych okazów 
ptaków afrykańskich - rurawi ko
roniastych. Ich głowy ozdobione ~ 
zł<>cistymi koronami. Bardzo do
brze poczuły się one na miejsco
wym 1tawie i natychmiast ~· 
csył:y do małeco stadka tego aa.. 
mego gatunku. Z Pcnnarua otrzy• 
mano "Plll'ę koc7.kodanów btałono
sych. 

Najmłodszymi mieszkai1cami :na
szego ogrodu sa dwie młode sa
renki-bliźniaczki, które ostatnio 
przyszły na świat i czują się zqa
komicie. Sarenki są już na wybie
gu i cieszą sie ogólna sympatia 
zwiedzających Z uwagi na piękru4 
pogodę i wakacje dziennie prze
wih się przez ZOO około 2 tys. 
sympatyków zwierząt - głównie 
dzieci m. in. z pobliskich kolO!llii. 

W niedzielę dla chętnych zorga
nizowane będą przejażdżki wózka
mi zaprzęźonymi w taiipa,uy. 

(k) 
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PROGRAM l 

11.57 Sygnał czasu i hejnał. 12.05 
Z kraju i ze świata. 12.25 „Od Sied· 
miogrodu do Balatonu". 12.45 Rolni· 
czy kwadrans. 13.00 U przyjaciół. 
13.05 Popularne miniatury muzycz· 
ne. 13.15 Koncert życzeń. 13.35 Poe
zja i muzyka - wiersze. 14.00 Stu
dio „Gama". lł.20 Sport to zdro
wie. 14.:l5 Ze świata nauki I tech
niki. 14.30 Studio „Gama". 15.00 
Wiad. 15.05 List z Polski. 15.10 Stu
dio „Gama". 16.00 Tu Jedynka. 17.25 
Chwila muzyki. 17.30 Transmisja z 
trójmeczu lekkoatletycznego ZSRR 
- Polska - NRD w Karl Marx 
Stadt. 19.00 Dziennik wieczorny, 19.15 
Z Poznańskiego Studia. 19.40 Muzy
ka Victora Younga, 20.00 Wiad. 20.05 
.,Jedno z dwojga" - magazyn roz
rywkowy, 21.30 XV Krajowy Festi
wal w Opolu. 23.30 Minął dzień. 
23.42 Wiad. sportowe. 

PROGRAM-II 

11.30 Wiad. 11.35 PubJłcystyka mię
dzynarodowa. 11.45 Bezpieczeństwo 
na jezdni zalety od nas samych. 
12.05 Terminarz muzyczny. 12.25 
„Wydarzenia, poglądy. refleksje" -
magazyn B. Szurgota (Ł). 12.45 Mlo 
dy jazz polski. 13.20 Gajdy beskidz· 
kle. 13.30 Wiad. 13.31J Magazy·n lo· 
wieck:l. 13.50 Koneert Chóru PR i 
TV we Wrocławiu. 14.10 Więcej, le· 
piej, nowocześniej. 14.25 Chwila mu 
zyki. 14.3-0 Studio „Słonecznik". 
14.50 „Czata" - magazyn wojskowy 
Stuąia Mlo'dych. 1.5.05 Portrety wy
konawców hiszpańskich - G. So· 
riano. 15.30 Radioferie. ie.10 Prze
krój muzyczny - ty.godnia. 16.40 
Aktualności dnia (Ł), 16.55 Recenzja 
E. szustra (ł:.). 17.00 G. Rossini -
fragm. opery „Mojżesz". 17.20 Po
wieść m1esiąca - fragm. 3 .,Czyt 
nie dobija się koni". 17.40 „Sma~al· 
nla stocy" - rep. 18.00 Spiewa Ja
dwiga Rappe. 18.13 Gra pianistka 
Bettlna Qtto. 18.25 Chwila muzyki. 
18.30 Echa dnia. 18.40 „Czas i lu
dzie'• - aud. 19.00 „Matysiakowie". 
19.30 Nowości PWM. 20.00 Rytm, ry
nek, reklama. 20.10 Katalog wydaw 
niczy. 20.15 Koncert z nagrań Wiei 
klej Ork. Symfonicznej PR i TV. 
21.30 Dziennik wieczorny, 21.40 Ko· 
respondencja ,z ugra.nicy. 21.45 
Wiad. Sportowe. 21.llO „Rodzice a 
dziecko". 21.5!1 Chwila muzyki. 22.00 
Radiokabaret. t3.00 Jazz. 23.30 Wiad. 

PROGRAM m · 
9.00 „Dziennik pa•nny służącej" 

odc. pow. 9.10 Kiermasz płyt. 9.30 
Nasz rok Tl. 9.45 Interradio - mag. 
10.30 Ekspresem pr:zez świat. 10.35 
Dyskooteka pod gruszą . 11.-00 życie 
rod.zlnne ·- mag. 11.30 Klasycy wo- · 
kahstyk! swingowej, 12.05 z kraju 
l ze ~wiata. 12.25 Za kierownicą. 
13.GO Powtórka z rozrywki. 13.50 
„Czarny anioł" - odc. pow. H.00 
Lato w filharmonii. 15.00 Ekspresem 
przez hiat. is.os Pro,gram d·nia. 
15.10 Odkurzane przeboje. 15.30 
RATURO - radiowy turniej rozryw 
kl. 18.30 Bossa novy gra Herbie 
Mann. 16.45 Nasz rok 77. 17.00 
Ekspresem przez ~wiat. 17.05 Muzy
czna poc„ta UKF. 17.40 Teatrzyk 
Zielone Oko - słuch. 18.10 z po
znańskiego studia muzycznego. 18.30 
Polityka dla wszystkich. 1M5 Sa
lon muzyki mechanicznej. 19.15 
Ksiątka tygodnia - M. Czerwiński 
„Okiem przechodnla". 19.3C Eksipre
sem przez świat. 19.311 Opera ty.god 

nia - Dymitr Kabalewski - „Co
laa Breugnon". 19.50 „Dziennik pan 
ny służącej" - odc. pow. 20.00 
Baw się razem z nami. 22.00 Fakty 
dnia. 22.08 Gwiazda siedmiu wie~zo. 
rów - Red Stewart. 22.15 Co wie· 
czór powieść w wydaniu dźwięko· 
wym - J. Iwaszkiewicz - „Sława 
i chwała". 22"'45 Piosenki - eroty
ki. 

PROGRAM IV 

12.00 Wiad. 12.05 Terminarz muzy
czny. 12.25 „Wydarzenia. poglądy, 
refleksje" - mag. B. Szurgota (Ł). 
12.45 Giełda płyt. 13.00 Z radiowej 
fonoteki muzycznej (stereo). 13.50 
„Wakacje na własny rachunek". 
H.20 Omówienie programu litera" 
ckiego. 14.25 Teatr PR: „Król w 
kraju rozkoszy" - słuch. 15.45 F. 
Poulenc: Trio na o'bój, fagot I for· 
tepian. 16.00 Wiad. 16.05 „Nowiny i 
nowinki muzyczne". 16.30 Rozmo:wy 
i refleksje pedagogiczne, 16.40 
Aktualności dnia (Ł). 16.55 Recen
zja E. Szustra (Ł). 17.00 Tc>n i test 
(Ł). 17.03 Stereo-dysk w opr. M. Ka
mińskiej (Ł). 18.15 Radioreklama (Ł). 
18.25 Czy znasz swoje prawo? 18.40 
Radiowy poradnik językowy. 18.55 
Ziemia. człowiek, wszechświat. 19.15 
Lekcja ję-z. franc. 19.30 Jose Serra
no: „La Canclon del O!vido" 
Pieśń zapomnienia. 20.26 Odtworze
nie recitalu pianistki radzieckiej 
Bell! Dawidowicz. Zl.35 Nowe nagra· 
nia radiowe Andrzeja Hlolskiego i 
WOSPRiTV p.d. T. Strugały. 22.15 
Radiowe portrety Polaków - prof. 
St. Barański. 22.35 Muzyczny świat 
Milesa Davisa (stereo). 

NIEDZIELA, 1
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PROGRAM I 

10.00 Wlad. 10.05 Teatr PR: 
„Ogniem i mieczem" - słuch. wg 
pow. H. Sienkiewkza. 10.35 Studio 
„Gama". Il.OO Wakacyjny Teatr dla 
Dzieci ;,Z legendą po Polsce". 11.20 
Muzyka pięciu kontynentów. 12.05 
„W samo południe". 12.45 Tu radio 
kierowców. 12.-18 K;oncert popularnej 
muzyki polskiej, 13.00 „Wesoły Au
tobus" nr 230. (Ł). 14.00 Recital z 
pauzą - Jacek Lech. 14.10 Tygodnia 
wy przegląd prasy. H.20 Recital z 
pauzą - Jacek Lech. 14.30 .,w Je
zioranach". 15.00 Koncert życzeń. 
16.00 Wiad. 16.05 Tu radio kierow
ców. 16.06 Wiad. sportowe. 16.10 Tran 
smisja z trójmeczu lekkoatletyczne
go ZSRR - P.Jlska - NRD w Karl 
Marx Stadt. 17.00 Niedzielne spotka· 
nla studia Młodych. 17.30 Transmi
sja z trójmeczu lekkoa tletyczneg<> 
ZSRR - Polska - NRD. 18.00 Ko
munikaty Totalizatora Sportowego l 
wyniki regionalnych. gier liczbo
wych. 18.1-0 Przeboje, przeboje, 19.00 
Dziennik wi!czorny. 19.15 Przy mu
zyce o ~porcie. 20.oo Wiad. 20'.05 
Dyskusja na tematy międzynarodo
we. 20.20 Nowa płyta zespołu „Pro
co! Harum". 20.40 Poetyckie rzemio
sło - aud. o przekładach L. Staffa. 

•21.00 Wlad. 21.05 Z albumu polskiej 
piosenki. !1.30 Radlovariete. 22.30 
Rewia piosenek. 23.00 Wiadomości. 

PROGRAM 11 

7.30 Wiad. 7.35 „Niedzielne spotka
nia" - program literacko-muzyczny. 
12.05 Poranek symfoniczny - ork. 
PR i TV w Krakowie p.d. K. Mis
sony, 13.00 Teatr PR: „Pół wieku 
Teatru PR" - „Cztery opowieści po 
rucznlka Herberta" - słuch. 14.30 
Wiad. 14.35 Muzyka. 15.00 Dla mło· 
dzleą.1 Waka.cy.j1t7 '!'młr Podróży 

„Powrót ·z gwiazd" - cz. III słuch. 
wg pow. s. Lema. 15.30 s. Pr.oko
fiew: fragm, opery „Zaręczyny w 
klasztorze". 16.00 Koncert choplnow 
Ski - Władysław Kędra gra sona
ty. 16.30 Podwieczorek przy mikro
fonie. 18.00 Poz·najemy płyty Pol· 
skich Nagrań. 18.30 Wiad. 18.35 Fe• 
lieton aktualny. 18.45 Kabarecik re
klamowy, 19.0o Anegdoty i fakty. 
- Słynne ko.biety - Delfina Potoc· 
ka. 19.20 Studio Młodych - Rozgło
śnia Harcerska. 20.00 Odtworzenie 
fragm. recitalu Jaschy Heifetza z 
Dorothy Chandler Pavilion w Los 
Angeles. 21.00 Bałt'Ycka wachta. 21.15 
Piosenki żołnierskie. 21.30 Siedem 
dni w kraju i na świecie. 21.50 Wia
domości sportowe. 21.55 Komun~kat7 
Totalizatora Sportowego. 21.57 Wir• 
tuozl nowej muzyki - Lothar Fa
ber. 22 .30 Poetycki Koncert życzeń. 
23.00 Msza Mozarabska - . muzyka 11 
turgiczna średniowiecznej Hiszpanl.l. 

PROGRAM III 

9.30 Gdy się mówi A.„ - aud. 
publicystyczna. 9.50 Balll!dy Adama 
Makowicza. 10.0o 80 minut na godzi
nę. 11.00 ,Po hiszpańsku śpiewają: 
Nat „King" Cole i Cliff Richard. 
11.15 Niedzielna szkólka muzyczna. 
12.00 Godzina detektywów - „Maro• 
kański sztylet" - odc. słuch d<>kU• 
mentalnego J. Uśpleńskiego. 12.25 · 
Muzyka z sal koncertowych... 13.20 
Przeboje z nowych płyt. 14.00 Eks
presem przez świat. 14.05 Peryskop. 
14.30 Jednoosobowa orkiestra M. 
Olclfielda, 15.00 „Milonga" - słuch. 
wg opow. J. L. Borgesa. 15.31 Je
dnoo,obowa orkiestra Jana Hamme· 
ra. 15.50 Antolol'(ia piosenki fran,. 
cuskiej. 16.15 Z muzyczne11:0 archi
wum Pr. III. 16.45 Poszukiwania 1 
kierunki. 17.00 Zapraszamy do Trój-. 
ki. 19.00 Jednoosobowa orkiestra· 
Ricka Wakemana, 19.30 Ekspresem 
przez twlat. 19.35 Opera tygodnia -
Dymitr Kabalewski - „Colas 
Breugnon". 19.50 „Dziennik panny 
służącej" - odc. pow. 20.00 Z ty
siaca i .1ednej pleśni - J. Brahms 
„Niezwykłe dzieje miłości pięknej 
Ma'>:elonp i e:rafa Piotra z Prowan
C"ii". 21.00 P0eta wlelkiei ~łoweńc6w 
rodzinv - F. Freseren. 21.20 .,Sok 
owocowy" - nowa płyta I. Hayesa. 
22.00 Fakty dnia. 22.oa Gwiazda 
siedmiu wieczorów - Red Stewart. 
22.15 Mity greckie - Herakles 1 
Cent·aury - słuch. 22.30 JednooS(}bo
wa orkiestra Czesława Niemena. 
23.00 Wiersze mllosne recytuje Ja1\ 
Nowicki. 

PROGRAM IV 

11.40 Prokofiew - Kwintet g-moJI. 
12.00 Muzyka ekranów. 12.30 F. 
Scl1Ubert - Uwertura „w stylu 
włoskim" C-dur. 12.40 Zapomniane 
kultury - życie codzienne miasta 
nad Tybrem. 13.00 T. Berganza śpie 
wa pleśni I arie operowe. 14.00 Stu
dio Stereo · zaprasza (stereo). 13.00 
W. A. Mozart - Kwartet smyczko
wy G-dur (stereo). 15.30 Pleśni i 
tańce lud·owe Włoch (stereo). 19.00 
Wlad, 16.05 Radioreklama i wynll<i 
losowania „Kukułeczki" (Ł). 18.11 
Ton i test (Ł). 16.18 Konce1 t Orkie
stry PR i TV w Łodzi (ł:.). 17.00 
Tu Studic> ~. 17.30 Warszawski Ty
e:odnlk D~wiekowy. 18.00 Ten stary 
dobry jazz. 18.10 Lekcja iezyka ła
cińskiego. 18.30 „Niech Zygmunt gło 
si .1e~o chwalę" - słuch. Ponular
nonaukowe A. Korsaka. 19.00 G. 
Spontln!· ,.Agnese dl łlohenstaufen". 
22.00 Wiad. sportowe (ł,). 22.10 Jaz11: 
z estrady. 



9-letnla Nguyen Thanh 

Tam, uczennica szkoły pod 

stawowej w Hanoi, jest 

autorką 300 poematów, z 

których wielę drukowa

nych ~yło w wietnamskich 

czasopismach. Mała poet

ka wygrała ostatnio trze

cią nagrodę w konkursie. 

rozpisanym _ przez tygodnik 

„Młodzi Pionierzy''. 

CAF-VNA 

Dom Mody I 
„Baccarat'' zaprojektował 
nowe ubiory dla stewar
dess brytyjskich linii lotni
czych „British Airways" w ' 
barwach tych linii - ciem
noniebiesko-białych. -

Londyński 

I CAF - AP 

y111111mnmm1111nm1111n111n~ - -e ·= - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -= == - -- --= Miłuj bliz,niego · mn1111111n11111nmmmnmnm1111111111nn11111111111n11111111111mmm1 - ~ = : Katastrofalne trzęsienie złe· pańskim.i gastarbeiterami, nasi magne". W programie imprezy 

=- mi, które ubiegłej jesieni na- Turcy są prawdziwym skar· są wieczornice poświęcone = = wiedzilo Turcję, pozbawiło tam- hem". wspominkom li frontu wschod-

1 - tejszą biedotę dachu nad gło- niego, 

(24) = wą i środków do zycia ora" Mamucie pu1ree 
~ - wzmogło falę nielegalnej imi- .Oo k·a1pelus1ZQ 

gracji do bogaltych kra.jów za- Precyzyjnym, a.cz nieskom- .., 
:::i chodniej Europy; Za pośrednie- plikowanym naf'zędziem polityki W Paryżu dyrekcja metro 

REDAGUJE 
I 

JERZV KAŁUŻKA 
C: twem „hien czarnego rynku agrarnej EWG, służącym do-5 pracy" ponad 1000 takich nie- wolnemu manipulowaniu „wol-= szczęśliwców ściągnięto do norynkowymi" cenami, jest 
: Szwajcarii, gdzie przehaildlfl- . masowo stosowana tzw. delll>(I-

wystartowała ostatnio z ogrom
ną kampania, „pomocy dla 
tw6f'c6w". Malarzom zezwow
no na urządzanie kiermaszu 
obrazów na podziemnych pero
nach, a bezrobotnym muzykom 
.IJ'l'kiegtr łymfonicznych, mają
cym w progf'amie utwory Ba.
cha czy Mozaf'ta, wydano spe
cjalne lfgitymacje uprawniają
ce do l(oncertowanta i .zbiórki 
pienięezy do kapeluaza.. 

Krzyżówka 
p 
z hasłem 

POZIOMO: 1. 1ezloro na Pobrze
tu Slowińskim. ł. Centrum polskiego 
ruchu narodowego i społecznego na 
Górnym Sląsku w XIX wieku. 1. 
Kulszowa. 8. Czt:ść utworu drama
tycznego, 9. Forma monopolu kapi
tallstyc-znego„ 10. Czat"na Woda. 11. 
Staropo.Iska nazwa de.koracyjnej tkani 
ny ściennej, .14. Przebieg przestrzenny 
przebywanej drogi. 18. Kokainowy 
krew. 19. Jubilerska jednostka ma
sy 22. Lutowa solenizantka. 24. Mia
ra powierzchni ziemi (USA l W. 
Brytania). 28. Zespół cech, na pod
stawie których wyrótnia lllę w ob
rębie gatunku dwa typy morfolo. 
Clc:me. 2ll. Krzewin.ka lecsndeza za• 
Wierająca olejki eteryczne. 

PIONOWO: 1. Watny podkarpacki 
ośrodek · górnictwa naftowego 1 
przemysłu chemicznego, 2, Artykuł 
spożywczy, surowiec przemysłu spo 
~czego i chemicznego, 3, Region w 
pn. Słowacji. 4. Słodkie ziemniaki. 
11. Dawniej zespół artystów teatru lub 
cyrku. 6. ~orski głowonóg. 12. TY· 
tuł opery twórcy polsldej openr na
rodowej I liryki pieśniarskiej. 13-
Wnęka w ścianie. 15. Ceniony był 
w sokolnictwie. 18, Szmer. l'l, Duży 
ssak z rodziny jeleni, · znany 11 pol-

Których 
elementów 
brakuje? 

Widoczny na ry~unku archeo-, 

log odkrył ze do zrekonstruo-

wania przedstawionego fresku 

brakuje hzec.h elementów. Któ

rych brakuje? 

Przeskakiwanka 
P.ocząwszy. od litery „A", 

um1eszczoneJ w lewym górnym 
rogu należy - przeskakując 
za wsze tę samą ilość liter -
odczytać aktualne hasło doty
czace „Uniwersału". 

Do rozlosowania 4 nagrody 

rzeczowe łącznej wartości 1.000 
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sklei!. !'1KN"wat6w, 19. !'I.oczna r~llna 
warzywna, 20. LeCJ:nicza roś1ina o r6-
towawych kwiatach. 111. Symbol 
pierwiastka chem. tantalu 21. Miara 
powierzchni. '33. starorzymska l~
nostlra cię:taru i miedziany pieniądz. 

Po rozwtązanlu eałeJ knytówkI 
naleły odczyta6 Jeszcze ponitszy 
szyfr: 

D-3, F__., C-J, B-5, A-10, B-6, 
C-2, A-5, E-4, G-3, A-1, K-3, 
F-10, D-6, G-5, F-ł, J-1, A-1, 
E-3, G-U, H-2, B-11, G-9, M-2, 
A-1, K-3, C-9, K-1, I-3, H--ł, 
G-10, A-1, A-3, J-1, H~, K-ł. 

Za rozwiązanie hasła teJ krzyłów· 
kl Wojewódzki Oddział PZU w ł.o
dzi przeznacza 15 nagród książko
wych łącznej wartości 1.500 sł. 

głowy" Rozwiązanie „Rozkoszy lamania 
WIROWKA „UNllWERS~LU" 

Nr 22 

Kompleks, festiwal, ćwiartka, storczyk, ~akielet, alcheml-k, kry
ształ, stelwaga, parafina, piski.lwy, pistolet, plak;iety, Zagłębie, 
obdartus, straż.nJ.k, antyczny, szatynka. antypody, Eisenach.._, War
szawa, naskór<>k, przyrząd, Puchatek, straszak, szykowny; Owi
diusz. 

t.AJMl'GŁOWKA l1EATRALN.A 
AMBROZIAK. 
NAGRODY, RZECZOWE „UNIWERSALU" otrzymuj" (drogą lo

sowania) : Wacław Bednarek (Łódź, ul. zespołowa 4/6), Katarzyna 
Malinowska (Pabianice, ul. Zytn!a 19/11), .Jan Lenart (Lódź, ul. 
Przędzalniana 64/17) 1 Gerard Mliński (Tuszyn 3, blok miesz.kal
ny 4) 

Odbiór nagród w „Uniwersału" (t,ódt, pl. Niepodległości ł -
dział reklamy, 1 piętro). 
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= wano ich bauerom rolniczego _„ od k =- kantonu Tessin - głównie do turyzacja n .... wyźek pr u -
Im.i t6w rolnych, polegająca na 5 roboty przy uprawie po do- miażdżeniu ich buldożerami i =- rów. Obecnie policja urządzila skażaniu chemikaliami, aby 

łapankę „pomidorowych Tur- t · dat d k C ków", ujawniając przy okazji s ały się mez ne o on-

-
= nieludzkie warunki pracy. Bez- au.mpcji. W tych dniach jran-

bronni przybysze harują u euski koncern branży apożyw-5 bauerów po l0-l2 gobin w cze; Delalł&u Frere11 pr.zy1tqpll 
do gigantyczmj akcji „denatu-5_ świątki-piątki za nędzną stra- ry.zowania" partii 250.000.000 kg W USA to f'Olł koch111nka tMt:i 

wę i kwa.terę w szopach. Po- · k6 b t h •- · -= lłcja też nie jest litoścłwsza - .ziemma, w, na Y tł<! uaz..,3 prezentu.tą •ił koncerny prze· ~ 
3·e11ieni ff ci0żkie dola.f'•• 111 my•'ow• • kt6f'••ch 100 M~·j 

-
=- schwytanych bez ceregieli ocl- „ • 0

• ~. • " ·- -stawia na granicę włoską. USA. większych - z gigantem ną.jto-= wym Exxoin na czele - „odpa-
C Akcja ta wywołała protest W • t ty ' liło" w ub. Toku 221 mln dol. = 
: Związku Rolników. - „Władze ym1oina Ul'JIS CZ\na na „pomoc dla cierpiących nę-1 
- pozbawiają nas chętnej do pra· dzę ludzi sztuki", Nie są to, o~ §_ cy i taniej siły roboczej. Mar- Z inicjatywy neofaszystow- czywiście, datki bezinteresow-

twa litera prawa nie powinna skieJ międzynarodówki, do ne, gdyż artyści wy&tępuja,cy w 
: przeszkadzać spontanicznym Francji pr:iybyła wycieczka by- audycjach radiowych i telewi- § 5 dzia.łaniom, podejmowanym łych SS-manów 11 RFN. W ro- zyjnych, zespoły teatralne, ba-= przez naszych farmerów z czy- Ir gospodarzy wystąpili francu- letowe i orkiestrowe majq o-
- stej dobroci serca I chrześci- sey kolaboranci, którzy pod- bowiązek odwdzięczać aię 5 jańskiej miłości bliźniego, W czas okupacji utworzyli ochot- „wstawkami f'eklamowymł" na ~ S por6wnanlu 11 włoskimi I hłsz- niczlł dywizję SS „Charle- rzecz swych dobroczyńców. ;;i - - ~ 1nnmn111111111111rnn1nnnn111mnnmmnnmrmnnm1nnm111111111111111111111111111111111111111111111111111 

I dzten')tczek I 
• NOTORYC::ZNY Wł.A· 

MYWACZ Ronald Duffaly 
sądzony był w Lille. · Ze 
lpoko,lem wysłuchał pierw 
szej części wyroku (5 lat 
więzienia), ale druga część 
zupełnie wyprowadziła go 
11 równowagi, Była to 
grzywna w wy1okości &OO 
franków. Złodziejaszek o· 
llwiadczył: „Tego ju:I: r.a 
wiele!" i wniósł odwoła· 
nie do sądu wyt:szej in· 
1tancji. 

woł kwlałów ciętych. Po 
wrzuceniu do wazonu Jed
nej pigułki „Witanu" ~ot· 
dziki trzymają 1ię dwa 
miesiące. 

+ FRANCUSCY· AKTO• 
RZY I SPIEWACY, wśród 
nich Jultette Greco ł Ge
orge• Mousta1łt, wystąpł!I 
w nowym CentTum Kuttu
ratnym 'ID PaTytu, prz"
znaczajqc caty ".loch.ód z 
koncertu na potrzeby 
dzlewczqt pragnqcyoll 
przerwać ntepotadam1 etą-

·• tę. zabieg takt jest 

+OD PRZESZŁO DWOC.H 
LAT mieszkańcy nowego 
bloku · w oieśntcu moles
tujq spótdzielntę, by w 
nie zagospodarowanych 1e· 
azc:ze pomieszczentach. 
piwnicznych urzqdztla im 
pralnię i suszarnię. Slcut· 
ku na razie nie ma, a 1e
dyna reakcja nagabywanych 
streszcza stę w pom11§te, 
by. wejście do ptwntc za
murować i będzie po kto· 
pocie, „Gazeta Robotni· 
cza", której powierzono 
lokatorską skargę na ko
lejnym etapte tnterwen.:jt. 
wyrazt!a pogtqd, te myśt 
jest catktem ntezta. pod 
warunkiem wszakt~. tt •.t: 
frodku zamuruje słę auto· 
ra pomystu. 

• W DOBROBYCZY~· 
SKIEJ FABRYCE CHEMI· 
CZNEJ NA UKRAINIE 
wyprodukowano preparat 
znacznie przedłuiający :ly-

wprawdzie we Franc1ł •lri
zwolony, tecz bardzo ko
sztowny t wymaga upora-
1•ła stę z aurowumt -prze-
P samt. . 

• WANDALE NISZCZĄ
CY WAG9NY na terenie 
wrocławskiej dyrekcji ko
lei spowodowali w ze· 
szłym roku straty w wy
sokości prawie pól milio
na 111. Wyróżnlli się 
wśród nich kibice futbo· 
loweJ drużyny Sląska. W 
tym roku zniszczenia •ą 
jeszcze poważniejsze. Nic 
dziwnego: Sląsk zdobył 
mistrzostwo kraju, em"cje 
więc wzrosły, 

- .Zoriul 

+ „PRZECl4GAl. SWE 
ŻYCIE JAK GUMĘ DO 
ŻUCIA, MOŻLIWIE NAJ· 
DŁUŻEJ" - takt napis 
znajduje słę na cmenta 
Tzu , Sommerv!!le (New 
Jersey, USA) na grobk 
Oratio Adamsa - W'ł/na• 
lazcy gumy do tucta -
który zmaTŁ mając 202 ta
ta.. 

• ZMARŁ PRZYWOD· 
CA jednej z sekt religij
nych w Lorrow-Beac.ll na 
Florydzie. W 1'Wiązku ~ 

· tym w miejscowvrn dzien· 
niku ul<azał olę nelu·olog 
tej treści: „Brat 1·nom.s 
Harkness opu ·i~ił wczoraj 
ziemię i udał się do nie· 
ba". W dwa dni 1>óiniej 

do redak'cJł dzlen.nllta, 
który go zamteścił, nade• 
szła depesza: „Brat Har -
!mess jeszcze do nas nie 
przybył. Prawdopodobnie 
udał aię w przeciwnym 
kierunku. Podpisano: 
Swięty Piotr". 

+ KRÓTKA WYMIANA 
ZDA& w atotecznej per
tumerłt przy ul. Marszal• 
kowsktej: - Proszę pant 
(to do. e1c•pedientkl), eh.eta 

·--·-

labym lcupłd krem do rqlc, 
ale mote mł panł doradzi. 
kt6rt1 będ%łe dobrt1. „ 
KTem6w ;lest duto (to do 
kitentkt), aie nłe chce ml 
się ruszać gębq. „ 

• KONKURS NA NA.J• 
LADNlEJSZĄ ŁYSINĘ roze 
grano w Genewie. Spośrild 
300 walczących o prymat 
dwie główne nagrody zdo
by11 Francuz\: za łysinę 
otoczoną wianuszkiem wio 
~ów l za "tOWEl łysą jak 
kolano. 

+ NA 100 DOLARÓW 
GRZYWNY za postugtwa· 
nie ste bToniq 10 stanie 
nietrze.źwym skazano nie
jakiego Nikotę •Toraca. 
robotnika rolnego z wan 
garatta ( Austratia), gdy 
ten zniszczyt swój tetewt · 
:rnr wystrzalem z rewot
weru. Jako pr:zyczyne de· 
speracktego kroku oskar
żony podał beznadztejnte 
nudny program Tv. 

• W LONDYięSK.IE.J 
DZIELNICY SOHO prze~ 
prowadzono zakmjoną n!l 
szeroką skalę łapankę 
Chińskich przemytniltów i 
handlarzy narkotyków, 
Sukces był nadzwyczajny;: 
ujęto wiele Wybitnych o
sobistości z podz.iemia, 
przechwycono towar war
tości przeszło 5 mln fun
tów. Główne zasług.I - <a 
powodzenie akcji przypi
suje się tajnym ag.entom, 

penetrującym 
przebraniu 
cym ich do 
lumpów, 

teren w 
upodabnlaJą
mlejscowych 

• NA WARSZAWSKICH 
BIELAN ACH - choć te
r= jest si::;:hy - pojawi
ły się komary, 1 to w ta
kich Ilościach, te mo:tna 
jUż mówić o _pladze. Oka
zało się, i:!: §ą to skutki 
uboczne rozwoju motory
zacji: kierowcy porzucają 
w zaroślach zu:!:yte opony, 
w oponach gromadzi się 
woda deszczowa i tak nie
spodziewanie powstały fer
my komarów. 

+ W JEDNYM Z BAN
KDW W MONTREALU 
p~zed kasq zrobiono za
padnię, w którq mtai 
wpaść 1'abuś, gdy tylko 
kasjer nactśnte odpowted
nt przyctsk. Nim nowe u
rzqdzenie oddano do eks
ploatacji odbyta Się 
próba. Pierwszy wpadł do 
pulapkt dyrektor banku. 
Kasjer tlumaczyl się vo
tem, te guztk nactsnqi 
machtnalnte. 

8 MIESZKANIEC GOE• 
TEBORGA, Arne sund
stroem. otrzymał w spad
ku po wuju książkę wy. 
pożyczoną w bibliotece 
miejskiej 69 lat temu. Po
szedł tam ją zwr6.cić 1 
wysłuchal takiego przemó
wienia bibliotekarza: .. W 
za8adzie powinien pan za
płacić karę 431 koron. ale 
uwzględniając fakt, że 
książka jest WYJątl!:owo 
nudna i trzeba wiele cza
su, żeby przeczytać ją do 
końca, wystarczy Jeśli za
ołat.1 pan dwie korony". 

złotych. 

111111111111111111111111111n11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111iin1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
BARAN (21. 3. - 20. 4.): „Abym 

skóry nie sprzedawa? jeszcze nied:t· 
w tedzta żywego" - przestrzegalo 
pr;;ystowie już w 1522 roku. Warto, 
abyś je sobie teraz przupomntai, 
gdyż co innego pomyśtne perspek· 
tyw y, a co innego t~h urzeczywist
nienie. Co prawda, to drugie wyda
je stę bttskte, ate ostrotno§ć nie 
zawadzi. 

BYK (21. 4. - 21. 5.): Czelcajq etę 
ktopoty - być moźe wyntkle wsku· 
tek nieporozumienia - z domowni
kami tub dq.tszq rodztnq. Pontewttż 
chodzi o sprawy w istocie ilTobne, 
najtepid zrob isz nie przewtekaiąc 
sporu . 
BLIZNJĘTA (22 . 5. - 21. 6.): Stac 

cię przecież na trochę d11ptomacjl w 
stosunkach a kotegamt, dlaczego z 
niej nie korzystasz? Cz11żbyś stę dn
tqd nte przekonai, te zasada „nte· 

owijania w bawełnę" w trudnte!
szych okottcznościach z reg_uty za
wodzi? Po prostu ludzie nte pragną 
~hwytać jeża za kolce - I majq ra
cję. 

RAK (22. 6. - 23. 7.): Ńie da;I się 
wmieszać w rozgrywki mtędzy sa-
mozwańczymi konkurentamt do 
tzw. dowodów uznanta: żaden z 
aktuatnych pretendentów nie zasłu
guje na poparcie. Rakom płci teń· 
sktej zatecamy ostro:l:ność w stosun
kach z żonatymi panami. To, co wy
daje stę _ nlewtnnym fttrtem, może 
się przekszta~ctć w silne uc:zuc!e, 
kompitkujqce życie rodztnne. 

LEW (23. 1, - 23. 8.): Masz chęć 
zerwać tradycyjne układy na rzecz 
czegoś zupełnie nowego? Każdy :z 
nas wietokrotnte tego pragnqt, a po-
tem przekonywał llłę, łe nłe potrafi 

ł DZIENNIK POPt11..ł.IUfl: Dr WI (8'7afł 

przekrdttó pr:zeszłoścł. z uk!ad6w, 
które „c!snq'', trzeba odrzucić zu
żyte, przesta.nale części, pozostawi-i· 
jąc · wartościowe. Nte zaś, i_ak mó· 
Wiq Angltcy, wylewać dztecko ra
zem z kqptetq. 

PANNA (24. 8, - 13. fi.): Stój na 
uboczu ł obserwuj, gdyż tym ra
zem między pozoramt a .rzeczywt· 
stoścłq tety przepaść. To sprawia, 
te trudno et Się poro:rnmteć z oto
o:zsntem. tnłmo łs 111tuaoja !'Ozwl;a 

Się w pomyślnym cna ciebie ' kie
runku. Jeśtt ptanu.jesz wyjazd, le· 
ptej przeŁóż go na późntej tub za
chowaj w drodze wzmotonq Qstrol!:· 
ność. 

W AGA (24. '· - 11: 10.): Wyglqda 
na to, że twoje wakacyjne projekty 
atę nłe apełnłq, wtęc na wszelki wy· 
padek; zaplanuj drUQł wariant albo 
łnnu termia. 

" -

SKORPION (24. 10 . - 22. 21.): Two
je nleoc.zeki wane i ntezrozumta.le 
zmiany opintt lub decyzji nie przy
sparzają ci popularności, zwlaszc:ra, 
że cierpł na tym nie tytko samopo
czucie ludzł, ate t wyniki pracy. 
Tak zwany ruch w interesie musi 
mleć :lasno -µJytyczony cel, tnaczej 
wywolu.je zamteszanf.e 1 dezorgant
zację, 

STRZELEC (211. 11. - Zl. 1:1): M:>· 
żesz teraz śmialo plynqć z prqdem 
t korzystać z napotykanych sz:ans. 
Urodzeni w drugiej dekadzie po· 
winni skrupulatniej przestrzegać po· 
rzqdku w drobiazgach, które - że 
znów Im to przypomnimy ti;ż 
skladajq się na całość. 

KOZIOROŻEC (Zt. 12. - 20. 1.): 
Jedna z twotch decyzji tub op!nit 
\Vumaga apro•towanła ł nie powinie-

neś z tym zwlekać. Nikomu ni• 
przynosi ujmy dostrzetenie -popei~ 
ntonego b!ędu t jego naprawtenie. 
Gorzej, gdtl robł to pod naciskiem 
z zewnątrz. Najgorzej, kiedy wbrew 
oczywistości upiera się przy swoim 
zdaniu. 

WODNIK (21. 1. - 18. Z.): UTOdzo
nym w pti<rwszej ł tTzecfej deka• 
dzłe grozt strata pteniqdza: nie prze
myślany wydatek, zguba albo kra
dzież. Zresztą, w tym tygodniu 
wszystkim Wodnikom zaleca stę 
wzmożoną ostrożność. - nłe tytko 
w sprawach finansowych. 

RYBY (19. 2. - 20. 3.). Jeś!t lubisz 
budować zamkł na !odzie, traktuj 
to jako swoje prywatne hobby, a 
nie jako w1'tycznq w życiu zawodo· 
wym i rodzinnym. Upomnienia ł 
wymówki otoczenta sq, niestety, ,.. 
:ro.sadntone. 



ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 

DLA PRACUJĄCYCH 

ZAKŁADU GAZOWNICZEGO - ŁóDZ „FIATA l2Sp1t 
Tel. 834-'1'8 

- kupię. 
13473 g 

informuj~, 
WARSZAWĘ" (1911) W 

idealnym stanie - kupi~. 
Tel. Sl-30-48, po 11 

143111 I 

fe są jeszcze wolne miejsca w klasie I 
o kierunku 

„SK.ODlli 110 L" (19'13) 
spn.edam, Tel. 182-1• 

13łM g 

MONTER SIECI I INSTALACJI 
GAZOWYCH. 

„WARTBURGA 1000" po 
kapitalnym remoncie -
sprzedam. Felsztyńsklego 
20 m, 20 _I 13819 g 

PILNIE sprzed.am „Syre
nę 103" - sun.lk do r e
montu, cz~ci do „Mikru
sa" Wscnodnla 411 m. 8 

W trakcie 3-letnit~j nauki uczniowie mogą 

uzyskać dodatkowo zawód 
• 13903 g 

SPAWACZA I KIEROWCY. 
ŁADĘ" lll)rzedam. Oferty· 

· ~ ceną „13963" Prasa, Piotr 
kowaka 99 

Dla zamiejscowych zapewni~ne zakwaterowanie. I .,DATSUN 1800 de Lux" 
(1972) sprzedam. Telefon 
53-63-79 14042 I( 

Zapisów dokonuje 

sekretariat szkoły w lodzi, ul. Kopernika 41, 
telefon 391·78. 

„FIATA 111" odbiór „Pol
morbyt" sprzedam. Ofer
ty „141311" Prasa, Plotrkow 
ska 98 

Dala U e<1:er·wca tlln roku ema.rła, przetY· 
wsiy lał 34 naMa naJu'il:ochańsza żooa i Sio· 
gtra 

S. + P. 

JADWIGA BEDNAREK 
Il domu GAIŁĄZiltA. 

p-og,rze.b od.będ0ie •lę dll1ia 21 cze,l'!Wca 1!1'17 r. 
o godz. 16 s kaplicy cmentllJl'za :rzym.-kat. na 
Dołach, o c-aym powiadamiają pogrą:te:n1 w 
głębo<kim •m~u ' 

MĄŻ i RODZINA 

w d!lłtu 23 c11erw:ca 197'1 roku :11ma.rła po dłu
Cłcll 1 elętl<tch eielflPlenliaeh w w,ieku 35 lat 
n.wi1a naju'kocha.Mza Córka, :2iona i Siostra 

ł. + P. 

ELŻBIETA LUZAK 
córka MARIANA MODZELEWSKJ!E.GO. 

Pogrize'b o-dbędzle się dn ia 25 czerwca br. 
o g(>dz. 11 z kaplicy Stare·go Cmen~a.rza przy 
ul. Og.rodowej, o czym powiadamiają :i głębo· 
kim żalem 

HA.TK.A, KĄ2: ł R!O·DZTN.ł. 

W dn!Lu 11 aerwca 1911 roku po 
chor01ble amarł nau 'naJulko-eha4My 
Dziadek, w wieku M lat 

111r6tk1eJ 
Ojciec, 

ś. + p, 

BOLESŁAW CZURAPSKI 
Pogrzeb O<tbęd-aie 11ię dnia 25 czerwca 1917 r- . 

(sobota) o codz. 15.30 na Sta<ry~ cmenta;r'Zu 
pny ul. OgrOdoiwej, o C<Z'Y'lll zawiadamiają po
grą<ł;eni w 1>mu-bl<u 

8YiNOWA, WNUCZEllt l 
RO.Dm:NA 

POZOSTAIŁA 

Dnła za inell"Wea 1ll1T rok11 o•denła od n ·ae 
opa,trzon•a św. lljJkra.tne·ntami 

S. + P. 

ANTONINA BARć 
na)uikoehail~u i najlepua Ma.musla, Ba·bcia 

! Pr.aibalbcia, która całe tycie pMw·itclła 
clSłeciom. 

l'Ops~ Mbtdzfe Ilię dinła lll -ol 19TT r. 
o god'Z, 11 n.a cmein·tanu n<& Z&ll'Sewłt. 

0 lłmtt~)-'m łY'm Obrlllęd'llie powiadamlaJll 

DZTEC'l I KODD·NA 

W diniu 23 czerwca 197'7 ro,ku zmaTl, przety
WHY lat 60 nasz n.ajdrożs.zy Mąż, Ojciec, Brat 
i Wu~ 

S. + P. 

BOLESŁAW JANKOWSKI 
tN2:YNLEiR - W'ŁOK.łEN"Nnt, 

Bwtownł11«y przem)'9łu wł6kiemidueso, były 
nacselny d)'l?e<ktO<f 1 nameliny tnł}'D.ler 1Zere
g.u kluczowych zaikłailów w przemyśle jedwa
~o • dekora.cy}11ym. Oetatmo inaeownlk 
Ce•ntra4nego La.boratorium Jedwabniczo - De
kora·cyjnego, uc.zea·tnilk kamp~nii wrześniowej 
i ruchu oporu, -0b<t06.ca Waruawy, odcznac~
ny Krzytami ZaiSlttgł. 

Ur·oczystości pog-crze·bOWe odbęl14 Ilię dl1lla 
25 cze.rwca '1977 roku (sobota), w kośC'iele św. 
Mateua.:a w Paltianicach o god<1:. U.30, po 
czym n&stąpi wypr0<wadzenie na miejscowy 
cmenta'fz do grobu rodzilnJne.go, 

zawiadamia.ją pogrą.żenlf w &mutku 

1l<>NA, DZH~CI, BRAT i BRATANEK 

pro.simy o nte.kładanie kondolendi. 

w dniu 23 czerwca 19'1T roku odeszła od nas 
ni.gie naJdmższa Zona. Maitka, Babc•ia i Sio· 
•tr'a 

$. + P. 

AURELIA SAŁACl~SKA 
z domu B·RYGl·ER. 

1876-k 

KUPIĘ dom j~norodrln
ny. w zamian mieszkanie 
4-poko}owe, bloki - Ka
rolew. Oferty „142'78" Pra 
sa, Piotrkowska 98 

ŁODZ - p6ł blltnlaka (4 
pokoje_ gara!), zamienię 
na podobny we Wrocła-
wiu. Wrocław, telefon 
61-p-26, po 20 14037 g 

COCKER-spaniele złote, 

„ZASTA ~ 750" sprzedam. 
Pabianice, Cmentarna 13, 
gara:te, po 18 14.148 g 

„SYRE~ 10ł", „Hanse" 
(1937) 1 części do BL-11 
sprzedam. Tel. 1129-T• 

lł118 g 

„AUDI 100 LS" sprzedam. 
Tel. 52-03-09, godz. 20-22 

1ł2'19 g 

SPRZEDAM „Mercedesa 
180 D" 1958. Grabienlec 7B 
m. 118. Tel. 92·02-83 . 

14271 g 

„ŁADĘ'• nową sprzedam. 
Tel. Łask 491 wewn, 117 

H269 g 

rodowodowe - sprzedam. „SKODlli s 109 L" 1973 
Buczka 30 m. ł godz. 16- sprzeda.m. Pabianice, tel. 
20 135'74 g 26-43 14268 g 

BIAŁE miniaturki sprze- „TRABANTA 801 Combi" 
dam. Andrzeja Struga 92 (1972) - sprzedam, Telefon 
m. SO 13570 g 408-63 14187 g 

SPRZEDAM kominek z 
barkiem. radiem i adapte 
rem - stereo oraz Moog 

„SKODĘ 110 
- sprzedam. 
godz. 17-19 

L" 
Tel, 

(1973) 
349-45 

4 „Rolland". Ofer ty „139211" 
Prasa, Piotrkowska 96 

KOSTIUMY platowe i blu 
stonosze, pawllon handlo
wy - róg ul. Klllńsklego 
1 Mazurskiej - Pracow
nia Gorseciarska, Fadie-

SPRZEDAM „Syrenę 104" 
(1972) Łagiewnicka 23'1 

1ł215 g 

jew 14091 g 

„FIAT 125p 1300" (1974), 
stan bardzo dO<bry - 11-prze 
dam. Tel. T55-116, po 17 

1432'1' g 

SPRZEDAM nowy piec SPRZEDAM „Trabanta" 
gazowy c.o. typ PG-12. (1912). Przyszkole 15- 32 
Tel. 349-45, godz. 1'1-19 14334 Jt 

MEBLE pokojowe (ciemny SPRZEDAM „syrene 105". 
o,-zech) używane - pll- Tel. 762-46 14213 g 
n fe sprzedam, Tel. 841-78 

14288 g „SYRENĘ lOł" (19'11) 
----------- sprzedam •. ogl11d·ać niedzie 
FOKSTERIERY szorstko- la 12-1~. Rajska 13 m. 36. 
wlose rodowodowe sprze- Kurczewski 1431ł Jt 
dam. Zielona U-16 

1430 g „FIATA 125p 1300'' 20 tys, 
----- km (maj 1975) .- sprzedam. 

DYWAN wełniany, namiot Tel. 5345-'rl, od 18 
.,Sopot S" - sprzedam. No 1431111 g 
wo-miejska a-111 14375 g 

„SYRENĘ 185" (19'14) sprze 
JACHT „P-59" 10 m kw, dam. Łód:l:-Ch«>jny, Odyń
:l:agla z wózkiem do holo- ca 41 m. 12, po 17 
wania - sprzedam. Zel-
werowicza 24 14372 g 

14320 g 

GARAŻ w okollcy pl. Wo! 
ności kuplę lub wy.najmę. 
T.el. 348-lT, rano 1 wie
czorem 14204 g 

„VW VARIANT S" (com
bi). stan b. dobry - sprze
dam. Ogl11dać tylko 30 
czerwca godz. 9-18, par-
king - Inowrocławska 
5/135 14317 g 

PILNIE s,przedam IY'!>ial
nlę - czeczota, Zbiorcza „SYREN~ 105 L" - sprze
lA-24. (16-20) 14413 g dam, Tel, 352-28 14302 g 

~~~J1];1t~ 

I . POMIESZ'CZENIA ~ f NA MAGAZYNY H 
NA MATERIAŁY I SUROWCE 

WŁOKIENNICZE 

na terenie m. lodzi i byłego 

województwa łódzkiego 

WYNAJMIE 

od instytucji państwowych 

lub osób prywatnych 

Przedsiębiorstwo państwowe. 

Oferty prosimy składać 

w Biurze Ogłoszeń, 

„Prasa", ul. Piotrkowska 96, 
pod nr 1893-k. 

1893-k 

.~~$'~~~~-
~ . WIELKA WYPRZEDAż MEBLI PRZECENIONYCH ~ 
~ ~ ~ przy ullcy BRUKOWEJ 4 ~ 
~ w dniach od 27 czerwca dO 2 llpca br. ~ 
~ w godzinach od 16 do 20. ~ 

~ WPHW ODDZIA~ H:N~L; A~~U:A:i WYPOSAŻENIA ~ 
~ • MIESZKA~. 1916-k ~ 

CIĄGNIK „c 4011" " do
czepą 1 maszynami - sprze 
dam. Koluszki stare 211a, 
97-100 Brzeziny, Jerzy Ja
neczek 13721 g 

„WARSZAWĘ 224" pilnie , 
s-przedam. Tel. 53-47-67 I 
godz·. 6-12 i po 20 

14380 g 

„FIATA 126" nowego, wer 
sja e'k·Sportowa - sprze· 
dam. Tel. 446·95 

141TO 9/U450 g 

J'ORD ea,pri (19'10) 1 „Fiat 
126p", tal:>rycznie nowy, 
sprzedam. Oglądać sobota, 
pa;rktng strretony Traugut 
ta-Sieil'ktewt-cza 14443 g 

„TRABANT 601" (19'f3) 
nowy silnik - sprzedam, 
754-35 1H57 g 

M-1 lub M-S w Łodzi 
kupię. Oferty „13929" Pra 
aa, Piotrkowska 9ll 

M·ł trzY1PgkoJowe wła
snościowe - sprzedam. O
ferty „13991" Prasa. Piotr 
kowska 96 

PRACUJĄCA pos1uku.1e 
samod7.ielnego pokoju na 
2 Iata. Płatne miesięcznie. 
Oferty „14164" Prasa, Piotr 
kowska 96 

DWOCH pracUJllCYCh po· \ 
szuku je pokoju. Of.erty I 
„14299" Prasa. Piotrkow
ska 96 

GARAŻ r6g Kościuszki -
Struga do wynajęcia. O· 
ferty „13965" Prasa, Piotr 

- k-0wska 96 

STOW ABZYSZENIE Ste· 
nografów i Maszynl.Stek Od 
dział w Łodzi, ul. Sienkie

~~ 
.~ ' 

•· 

PRZĘDZALNIA CZESANKOWA 

,,ARELAN'' 
w Łodzi,ul. Rzgowska 17a 

poszukuje wykonawcy 
wymienionych niżej prac w roku 1977 lub 

1. 'Remom ka1pita·łny tokarkii TUE-40, 

1978. 

2. 
3. 
4. 

Remont kapitalny tokarki TSS-150, 
Remont kapitalny tokarki TUC-40, 
Remont kapitalny szlifierki SWA-25. 
Poszukujemy równieł wykonawcy uerokiego 

asortyme,ntu elementów maszyn, j,a,k: 

•KOŁA ZĘBATE• OTOCZKI ŻELIWNE 
• ODLEWY ŻELIWNE 

• ODLEWY ALUMINIOWE. 

W wykonaniu podanych wyżej prac mogą 

brać udział przedsiębiorstwa państwowe 

I spółdzielcze. 

Informacji udziela 

DZIAŁ GŁÓWNEGO MECHANIKA, 
TEL. 458-1 O do 15, 
WEW. 32 lub 86. 

11!90 k 
wicza 63 tel. 278-16, przyj ~~a-L.o~.~ 
muje zapisy na kursy pi- ~ ::r:::i 
sania na maszynie, steno- PRZYJMĘ dużo chętnych 
grafii 1 sekTetarek 

1886 
k do zbioru truskawek. Złot 

no 97 13438 g 

UCZE!lt potrzebny do za- TRUSKAWKI - do zbioru 
kładu fotQgraficznego w t d 1 Ul ł 
Poddt:b1cach, ul, Pułaskie- za ru n i:. · Z otno 106 
go 6 14378 g Plłaclk lub ul, Jagodnica 

POTRZEBNII kobiety 
mężczytn! do pracy w o
grodnictwie. Konstanty
n6w, 22 Lipca 87

1 
142&2 g 

POTRZEBNE koJ1ety ze 
z.najomośclą 12-racy przy 
kwiatach w szklarni. Kon 
stantynów, 22 Lipca 87 

14253 li 

POTRZEBNY ma.Ian k<>n
atrukcji metalowych (szklar 
nie). Konstantyn6w, 22 
Lipca 87 142119 g 

21 13491 li 

Dr Jadwiga ANFOROWICZ 
skórne, -weneryczne 15-19, 
Próchnika 8 12242 g 

GINEKOLOG 
Tuwlrna 20. 
lł-18 

Czerwoniec 
Codziennie 

12212 g 

INSTALOWANI• anten te 
leWlzyj.nych. Tel. 444-77, 

1~ Wolniak 13817 g POSIADAM „Fiata 
MR", 14 lat praktyki 
handlu, wolny czas 
pnyjmę pracę akwizytora 
lub ińne propozycje, O
ferty „14121" Prasa, Piotr 
k-0wska 96 

UNIEWAŻNIA sle zagublo 
ną pieczątke: „Bagażów
ka nr 40 Małochleb Jó
zef Łód:I:, ul. Jaros·ława 
Dąbrowskiego 28c" 

1ł3'11 g OSOBY do rwanla truska 
wek przyjmę. Łagle)oVnlc
ka 281 141&2 g SLUSABSTWO usługowe: 

ZATRUDNIJC uwaczkę na 
overlock, Tel. '133-28 

1892& g 

Naprawa chłodnic i grzej-
ników samochodowych, 
Lewczuk. Mochnackiego 
38, tel. •38-21 140'78 li 

ZAMKNIĘCIE 
RUCHU KOŁOWEGO 

Zakłady Przemysłu Bawełnianego 
im. J. Marchlewskiego „Poltex" 

w LÓdzi, ul. Ogrodowa 17, 
podają do ogólnej wiadomości, że 
w związku z przebudową to:ru ko
lejowego bocznicy na ul. Ogrodo
wej, ruch kołowy na odcinku od 
ul. Gdańskiej do ul. Cmentarnej 
będzie zamknięty w d·niach od 27 

do 29 czerwca br. włącmie. 
1909-k 

PRZETARG 
l.6dzkie Przedsiębi01rStwo Usług Socjal-
nych Budownictwa w Lodzi, ul. Lagiew

nicka n.r 54/56 ' 

OGLASZA PRZETARG 

NIEOGRANICZONY _ 

na sprzedaż wymienionego pojazdu: 

„WARSZAWA", typ 203, nr silnika 

009068, cena wywOławna 21.000 zł. 

Pl'2etarg odbędzie się (żgodnie z zarzą-
dzeniem 'MinisteTstwa Komunikacji z dn. 
14 kwietnia 1972 ro~u. Monitor Polski nr 
21, poz. 148) w siedzibie przedsiębiorstwa 
w dniu 8 lipca 1977 roku o godz, 11. 

Do przetargu przystąpić mogą przed
siiębiorstwa państwowe, spółdzielcze i. o
soby fizyczne po wpłaceniu wadium wy
noszącego 10 proc. ceny wywoławczej, 

którą należy wpłacić najpóźniej w przęd
dzień przetarg-6 do kasy przedsiębiot"stwa. 

W razie niesprzedania pojazdów w 
pierwszym przetargu, drugi przeta1"g od
będzie się w dniu 12 lipca 1977 roku 
o godz. 11. 

Wszelkich informacji odnośnie zbędne-
go pojazdu udziela dział zaopatrzenia / 
i transportu przedsiębiorstwa w godz. od 
10 do 12 na pięć dni przed przetargiem. 

W godzinach tyeh można oglądać w.w. 
pojazd w garażach mies:zczących się przy 
ul. Drewnowskiej 50. 1733-k po.grzeb odbędz ie &ię d nJa 25 czeorwca _197)' r. 

o godz. 16 ' z kapli cy cment~-r_za katoltck1ego 
na Dołach, 0 czym zaw·i.adam1a3ą pog~ążeni w 
żałobie 

„,..._~~~ FlO\d ~~ .... - "'1. ,...;...., 

~ ~ · WEtNIANE RĘCZNIETKANE-MODNE-TRWAŁE ( MĄŻ SYNOWIE , SYNOWA, WNUCZEK 
' i BRAT 

Dyrektor0<wi d..s. pro-dUiklcli zwo „Vera" 

W LO<Wi 
TOW. IN~. 

LESZKOWI ŁAGIEWSKIEMU 
wyrazy szc•c rego wsp6łe.zucia z powodu 
śmłe<rei 

OJCA 

•kładaJą: 

DYIREKCJA., POP PZPR, RADA ZA 
K.LAD<>WA oraz PRACOWNICY ZWO 

„VER-AN W WDZI. 

.- LUKSUSOWE. 
IMPORT Z MONGOLII, JUGOSŁAWII, AUSTRII I INDll. 

Różne wzory i rozmiary. 
.P O l E C A 

~i~ . D V w A N V DOM TOWAROWY „UNIWERSAL", ,.., PL. NIEPODLEGŁOŚCI 4. t , l A P R A S· Z A M Y . 
~ 188'7-k 
~--=-~ -.-_-_-_-_ __,,. _-_-_-_-_-_-_-_-_L)f" _~~~ 

DZIENNIK. POPULARNY nr 142 (8727) 'T 



'dy o tpOriowcach m6·· 1 W 
wt •I• z patosem, to 

mówi się, te 1q oni 

rytmie tanga I samlłJ - opowiada 

• • ze C rk Dżeka 
Zbigniew Boniek (3) 

natiyml ambasadorami. 

Bqdimy łaskawsi .dla zawo

dowych dyplomat6w nie 

róbmy Im konkurencji. Prze· 

clei jednak coł w tym jest: 

w tym, ie kilkunastu chłop· 

c6w ubranych w koszulki z 

białym orłem udaje się za 

granicę, ie pokazują tam do 

jakiego stopnia są sprawni, 

·te sq tam próbką całego na· 

szego sportu. A poza tym 

patrzy się na nich, jak na 

zwyczajnych młodych ludzi z 

Innego kraju, ocenla się Ich 

zachowanie, wrażliwość, Inte 

ligencję. Niekiedy docierają 

oni do środowisk nie majQ· 

cych ładnego kontaktu z 

Polską, a bardzo tego kon· 

taktu spragnionych, ponle· 

waż Polacy sq · wszędzie 

wszędzie tęskni się do Stare· 

go Kraju jednakowo silnie. 

Jeśli się to wszystko weź· 

mie pod uwagę, rola zagra

nicznych . występów naszych 

sportowców okaże się wcale 

niemała. ZBIGNIEW BONIEK 

zdaje na~ dziś relację m. in. 

ze spotkania z Polonią w 

Buenos Aires. 

- Po treningu dowiadujemy się, 
ie wieczorem będą 'na nas czekali 
w Klubie Polskim. Lubimy te 
spotkania, zawsze są one bardzo 
wzruszające, nawet młodzłe:I il na
szej drużyny reprezentacyjnej mia
ła już okazję rozmawiali z roda
kami w dalekich krajach. Ubie
ramy się więc starannie - wia
domo. ze będziemy bohaterami wie 
czoru. Przyjęcie ogromnie serdem:
ne, na stole polskie potrawy (ro
sół, bigos), polska wódka - oczy. 
wiście, nie dla sportowców! -

ro1m11wy wyłącznie po polsku. By- rozgrywane meeze inishzęshr ' wid.aE, le 6o koryłó Ja& hl'łu 
Uśmy zaskoczeni, ie tak daleko I świata. Ten mistrzowski jest bar- nerokie. 
od krr.Ju I po tylu lr.taob (nie- dzo pi42k.ny, boisko Idealnie równe1 Nr. nlełułym m~W7Dl llła
którzy po kllkudzieslęolu) r.rrenty6 I dowiadujemy ai42, ie oo Jr.kil ozu dłonie W'YITYWamJ' Z:l (brr.mld 
1cy Polaoy nie zapomnieli swego prsyjeżdi&jl\ łu komi&ie FIFA. Kasperosakr. I Masurr.), prseoiw
właśclwego j42sykr., a niektórzy lzreszt, 1 gospodarze ozuwaj' nad nlk (Gimnasła) nie naJmoonłeJ1zy, 
wyra~ają 11142 tak poprawnie, Jak- stanem oałego obiektu. ale I tak wid!l6, łe grr. nam się 
by byll kimś il nas, jakby dopiero Z reprezentaojl\ Cordoby rramy oorn lepiej. Zaakllmatyzowallśmy 
co przyJechall tu 1 Warszawy czy o d21lesiątej, wieozór. Przegrywamy się, lepiej Ilię Jul rosumlemy, cbo6 
ł.odzi. wprawdzie 0:1, ale mecz Jest bar- trener Gmoch pr6bvje coraz no-

Oc11ywlścle, spotkaliśmy I daw- dzo dobry. Jesteśmy dosy6 zado- wych ustawie6 WlJZystkich linii 
nych łodzian. Zdziwili się naJ- woleni z naueJ gry, cbo6 szkoda, drutyny I ooras Innych warian-
pierw, ie aż tylu , nas 11 jednego że taki wynik. Jakoś pechGWo po- , tów taktycznych. 
miasta w ka4rze . (Toma.szewski, szło; ja sam nie wykorzystałem Po meczu przy kolacji rra tlla 
Dziuba, Janas, Terlecki I Ja), n- trzech okazji - · prawie stuprocen- nas zespół folklorystyczny. Prosi
dało mi się, ie SI\ z tego dumni,' towych. my 0 „El condor pasa" i graJI\ 
a J!Otem zaczęli '!Ypytywaii. Jak Kolacja po północy, zaraz po. nam to dłuższy ozas. Rewanżuje
dzłsiaj wygląda miasto, czy bar- tem do łózek. W kraju jest właś- my się „Głęboki\ studzienki\"• Jest 
dzo zmieniły się Bałuty l tak da- nie godzina szósta rano. wesoło, przyJ·aclelski pogodny lej. Co prawda, wszyscy jesteśmy . • 
troc1J,ę 1a młodzi na porównania, Wpadam_y JU~ w ten rytm: po- nastrój, ~bociat miejscowi to jui 
ale jak dzisiaj wygląda łeb i na- b~dka, .śn1adarue - i na lotnisko. całkiem inna ludnośó, nli ta, którl\ 
sza Łódź _ opowiedzieliśmy wier- Siadamy w Rosario, gdzie tez bę- poznaliśmy w poprzednio odwie
nte. Byli wyraźnie wzruszeni. d!' sa rok mistrzowskie ełimina· dsanyeb miastach: rysy prawie 

CJe. Gramy il Old Boya. Meoz po- indiańskie, stroje łez bardzo dla 
Teco wlecsor11 cała druiy~a zdo-1 prawny, wygrywamy co. Strzelam ńas egllOtyozne. A Jednak rozu

była sob~e nowych przyjacioł. Bę- jedyną bramkę: udersyłem il miemy się doskonale, Furorę robi, 
dą na nu tam czeka6 sa rok, 1dy I szesnastu metrów - weszło! Ba- ;Jak zwykle, Tomek: pl'llles dwie 
przyjedziemy na mistrzostwa świa dośó 118 zwycięstwa na chwilę za- godziny pokazuje · sztuki 1 karta. 
ta. SI\ głęboko przekonani, te nie 

1 

klóoa nam czyjś żart: co to będzie ml f naturalnie ma dookoła siebie 
damy się nikomu w eliminacjach jak do kraju dotrze wiadomość, ł~ wianuszek kibiców, ciekawych, ja.k 
l znajdziemy się. w fłn~lach. po dwóch pHegranycJ! meozach, to się robi. 
Następnego dnia wybieramy •ię jeden wreszcie wygraliśmy - z 

do Cordoby. • Tomek .mówi: _ oldboyami!." Rzeczywiście, tak Przed POłegnaniem Argentyny 
Cyrk Jacka Jedzie daleJ... Tomek można by pomyśleli ale Old Boys '[.r~:_1Y jesz~ze ra; - .; ~ucu;•!i• 
wymawia to oczywiście po angiel. to przecieł pierwsz~ligOWCly °? O relD.';S I a.n ar m, aJ~ 
sku: oyrk Dżeka To powledzon K 1 j t j d ··z pierw 114jdz1a podarował cospoda-
ko zostało nam ~a call\ naszą po: Juj:y~ °/e~P ni:=•:ra::zir;/ g'i:.. rzom jedenastkę; trochę .nas ~ 
drózj pob • AmerkyceJ: k cyjerkdz Jacdka ry,. ale· Już dosyli wysoko. Przyda I ii,~?::ty at~Z::::J =-~~~~ wsy1ę 
przy ee a„ cyr ao a ie •· •i t k' d 1 d ' • 
1 j · • ę a 1 spraw z an prze me- równał Gdybyśmy 1trzellll Jeszcze 
e ••• czem z Boliwi• w La Paz, po 11 pięć 'roll, nasi przeciwnicy wca· 
Plerway lot Uniami krajowy- którym trene~ Gmoch powie, że le nie byliby pokrzywdzeni, 

mi; od. razu odcz.ufilmy różnicę. teraz; moglibysmy zagra6 naw'ł't w Znowu polski akcent na naszej 
Gdy nad Cordobą podchodziliśmy Tybecie. . trasie - wieczór w niedużej miej-
do lądowania, pilot - wiedząc ko- Na razie łnstaluJI\ nas w ośrodku scowej restauracji „La Polonesa". 
go ma na pokładzie - zaczął się wojskowym w górach na skraju I Właściciel, jeśli dobrze zapamię
poplsywa6 i serca podeszły nam miasta. Mamy stąd wspaniałą. pa- talem, pochodzi z , Krakowa. Czę
do gardła. noramę na cale Jujuy, prawie pod stuje nas schaboszczakiem, SI\ Jesz-

Na lotnisku witają nas 1 orkle- nami płynie słynna rzeka Rio 

1 

cze Inne dania polskiej kuchni, r. s 
strą, znowu duio tamtejszych Po- Grande. Nie tak Jlł sobie wyobra- głośników bez przerwy słuchamy 
lak6w, masa dziennikarzy. Wie- żaliśmy - teraz to ledwie stru- tej samej pieśni: „Ukochany kraj, 
czorem oglądanie stadionu Talle- myczek. Wytłumaczono nam, ie ! umiłowany ·kraj ••• " 
roi, na którym mamy grali i zawsze tak jest w czasie suszy, I Naprawdę, nie:i:wykłe 1ą łe. spot
plerwszy lekki trening. Ba.no zwie ale niech tylko zacznie się pora kania il Polakami gdilieś na koii
d~anie miasta, • a ta\tze Innego sta • . 

1 
deszczowa - po paru dniach cu htlata. 

d1onu, na ktorym za rok będą wypełni słę całe koryto rzeki, a (d.o.n.) . 

~~~~~ 

Słońce, woda I 
dobry nastrój -
to prawie wszyst
ko, eo potrzebne 
do szczi:śeia na wa 
kacjacb. 

CAF - UkleJ~wskl 
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'l'łumaczył: BRONISŁAW ZIELiięs.KI 

Wyjr;ta}em. na uticę I okna przeoiwległeg·o budynku, po czym 
wychyllłem Się przez betonową balustradę. Popatrzyłem w le
wo i w praw~>, by sprawdzić, czy osoby zajmujące 1ą11iednie 
apartamenty nLe zaglądają w moim kierunku. Nikogo tam nie 
było. Wdrapał~m Ilię na balustradę, sięgnąłem do ozdobnego 
gryfa wyrz~b1onego tak wymyślnie, że zapewn.iał liczne 
uchwyty dl;a ręki, ~o , czym przytrzymawszy 1i11 betonowego 
1z;ymsu wciągnąłem inę na dach. Nie twierd;ę że przyjemni" 
mi było to robi~. ale nie widziałe!b innej możhlwości -

Płaskii., porośnięty trawą dach był pusty jak okiem 1ięgnąć. 
Wstałem .1 ~rzeszedlem na jego drugą stronę wymijając ante
ny telewizyJne! wyloty wentylacyjne oraz te osobliwe minU!
turowe szklarnie, które w Amsterdamie służą za świetliki do
tarłem do drugiej krawędz.i i ostrożnie wyjrzałem przez· nią. 
Na dole była . bardzo wąska i bardzo ciemna uliczka przynaj
mniej w tej chwili zupełnie pusta. O kiika jardó...,;, w lewo 
znalazłem . schodki przeciwpożarowe i zszedłem na drugię pię" 
tro. Drzwi P!Owadzące. ze schodków były zamknięte od we
wnątrz, • tak Jak prawie wszystkie takie drzwi a zamek był 
typu podwójnego, Nie stanowił jednak przeszkody dla tych 
wyszukanych wYrob6w żelaznych. które nosiłem . przy sobie. 

KoryW;rz by~ op1:1stoszały. . Zszedłem na parter glównyrńi 
schodami, pomewaz trudno Jest wysiąść niepostrzeżenlę z win
dy, która wychodzi na sam środek hallu recepcyjnego_ Niepo
trzebnie się trudziłem. Nie było ani śladu zastępcy kiierowni
ka. boya ho·teloweg.o, czy portiera, a oo więcej, hall był za
tłoczony nową partią przybyłych samolotami gości, którzy 
oblegali kontuar recepcyjny. Włączyłem się do tłumu przed 
kontuare~, uprz~jmie dotknąłem ramion paru osób. wyciąg
nąłem między n1m1 rękę. położyłem na blacie klucz od mo
jego pokoju, "skierowałem stlę nieśpiesznie do baru równie ruie
~p~esznie przeszedłem przezeń i Wydostałem się bocznym .wyj
sc1em na zewnątrz. 

• '*' • 
Po południu spadł rzęsisty deszcz i ulice były jeszcze mokre 

ale llie było potrzeby .wkładać płaszcza. który mialem ze !IO~ 
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bą, więc przerzuciłem go przez ramię i ruszyłem ulicą bez 
kapelusza. Spoglądałem tu i tam. przystając i znowu idąc da-. 
lej kiedy mi przyszła ochota, nie~ako dając się nieść wiatro- · 

- wi i wyglądając - miałem nadzieję - w każdym calu na tu
rystę, który po ru pierwszy wychodz.l., aby napawać się noc
nymi wddnkami i o4głosamii Amsterdamu. 
Właśnie kdedy tak wędrowałem . przez He~racht, należy

cie podziwiając fasady bogatych dom6.w kupieckich s siedem
nastego . stulecia, po raz pierwszy poczułem to dziwne mroWie
nill w karku. .Zadna zaprawa and doświadczenie ruie wyrobi 
nigdy tego poczucia. Może ma to eoś wspólnego z percepcją 
pozazmysłową. Człowiek albo sili! li tym rodz.i, albo nie. Ja 
1ię z tym urodziłem. 
Ktoś za mną szedł. 
M.ies:z:kancy Amsterdamu, tak wybitrue gościnni pod każdym 

innym względem, są dziwnie niedbali. jeżeli idzie o za.pewnie
nie swoim zmęcronym turystom - c:zy też swoim zmęczonym 
obywatelom - ławek wzdluż brzegów kanałów. Jeże1i ktoś 
.chce spoglądać marząco i spokojnie na ciemne, polśniewające 
wody kanałów w nocnej porze, najlepiej niech o.pl'1A aię o 
drzewo. Tak też zrobiłem zapalając papierosa. 
Stałem kilka minut mając nadzieję, że wyglądam na czło

wieka zadumanego nad sobą, podnosząc eo jakiś czas papie
rosa do ust, ale poza tym zupełnie bez ruchu. Nikt . do mnie 
niie strzelał :i: pistoletów z tłu,mik:iµni, nikt nie ~szedł z; wor-

-kiem piasku, aby mnie z uszanowaniem spusci~ do kanału. 
Dałem temu komuś wszelkie szanse, ale z nich nie skorzystał. 
A smagły mężczyzna na lotnisku miał mnie prze<:ie:i: na musz: 
ce, tylko nie chc~ał mnie zlikwidować. To był przynajmmeJ 
okruch pociechy. 
Wyprostowałem sdą, przeciągnąłem t z.iewnąlem rozglądając 

leniwie dokoła, jak człowiek budzący się z romanty~zne~o 
rozmarzenia. I rzeczywiśc~ ktoś tam był, nie oparty Jak Ja 
o drzewo plecami, tylko ramieniem, tak że dzieliło nas to drze
wo. Było bardzo cienkie i mogłem wyraź.n.ie rozeznać frontową 
i tylną elewację owego człowieka. 
Ruszyłem dalej, skręciłem w prawo na Leidestraat i P<>:

wędrowałem zatrzymując się od niechcenia przed wystawami. 
W pewnym momencie wszedłem do przedsionka jakiegoś skle
pu. Popatrzyłem ńa wystawione tam fotografje tak wysoce 
specyficznej i li.rtystyczMj natury, że w Anglii właściciel oW.e
go sklepu znalazłby się w jednej chwili za kratkami. Co Jesz
cze bardziej interesujące, okno wystawowe stanowiło bez mała 
doskonałe lustro. Tamten ' był teraz około dwudziestu kroków 
<Jde mnie i pilnie wpaitrywin się w przesfoniętą żaluzji\ wy
stawę czegoś, co mogło być sklepem z owocami. Miał na sobie 
szare ubra.nie I szary !<Weter. Tylko tyle m<Jżna było o nim po
wiedzieć: szara, nijaka ludzka anonimowość. 

Na następnym rogu znowu 'skręciłem w prawo obok targu 
kwiatowego nad kanałem Singel. W połowie 'drogi przvsta

.nąłem przed straganem, obejrzałem jego zawartość i kupiłem 
goździk; o trzydzieści jardów ode mnie szary człowiek takźe 
oglądał stragan, lee.z albo był skąpy, albo nie miał takich fun
duszów wydatkowych jak ja, bo nic nie kupił, tylko stał i pa
trzył. 
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IOBOTA, !S CźEBWt!A 
PBOGRAM I 

t.a Pra- Archimed- - tilm TP. t.tl Bdl!:owy poranek -
ltnwc Kopytko 1 Kaezw K--.. 10.oP Je 11'Htlwal Piosenki w Opo
lu - I koncert Opole n aiowt.). 11.110 Radrll.m}' rolnlll:om. 1e.o1 
Obl.itt7w. 11.10 Dalennlll:. 18.SO Camerata - w Opolu. 11.00 Sobo
ta mł.od7oll - tulejdoekop. lUS Studio Sport: tiranamlaja z trój
meozu 1.a. NRD - Polika - ZSRR. 19.00 Dobranoc, li.SO Wleesll! 
• dmi.nn.lłl:lem. I0.118 l'l.lmy :i: lldartl;vn Monroe. Daiewoz)'lft& • ~ 
wl! - ' tUol falt. prod. USA. Il.IO Ul Jl'estlwal Pl.osen.lr!. - Opole ft 
- M1ltto?On 1 ekran - Koncert laureatów os. I. 12.ae D:i:ienn1Jt. 
ll.łS li Krajowy l'esttwal Piosenki Polskiej w Opolu - Opole n. 
- Mlluofon i eki'.l"an, cz. 2. 23.4& Kino noone - Noo łler& Jroó.Q 
-mm prod.~· • · 

PROGRAMU 
u.oo Prawo Aroh&med- - film TP (powt.). ,18.15 PopołudnN 

pOdróty 1 przygody - COtopaxd 72 - Law1na - film dok. prod. wł, 
17.50 Uśmiechy 1tareao ltlna. 18.15 Telekino 1przed lat - film Iii 

,,serii „Zorro". 18.łO Studio PI (wyd. kieleckie). 19.00 Dobrano<:. 19.llq 
Wi11czór z dzienlllikiem. 20.30 Mlllon pogodnych nut - program 
rozr. 20.115 Godzina M. Saleokiego. 22.00 24 godziny. 22.10 Krwawa 
lalka - odc. I (ostatnil) - film fali. prod. franc. 

NIEDZIELA, H CZERWCA 
PROGRAM I 

8.05 Nowoczesnośd w domu 1 za.grodzie. 8.35 studio sport. I.Ol 
Kino TDC z cyklu Pn:ygody psa Cywila - film pt_ W pwieczy. 
9.30 Antena. Q.55 Prawda czasu - prawda ekranu - Los człowie
ka - film prod. radz. 11.ł5 Dzienndk. 12.05 Rolnicze rozmowy. 
12.31 Tylko w niedzielę - blok Naczelnej Redakcji Puolicystykl 
Kulturalnej. 12.łO Studio Spc>rt - wielki bieg sztafet. 13-25 Ploaenld 
na tyczenie. lS.30 Kalejdoskop kulturalny. 13.40 Między dzieżą • 
sceną - rep, film. a.oo Program dla dzieci: Karampuk. lł.30 Mistrz 
Sempoliński i jego uczniowie. 14.55 Po latach - montat archlwal
:ąych wydań PKF o początkach powojennej polakiej kinematogra
fll. lł.10 E.osowanie Dutego Lotka. 15.25 Bliźniaki Idealne - pro
gram quizowo-rozrywkowy. 15.30 Trybunał wyobraźni. 16.35 Zawsze 
jesteśmy tłem - rep. Ulm. 16.50 Studio Spo.rt - trójmecz lekko
atletyczny NRD - ZSRR - Polska. 11.45 Swiat, który widziałem 
-: znany architekt Adolt Ciborowski opowiada o swoich podr6-
:l:ach. 18.05 Co widział kamerdyner - f11111 z serii „Rewolwer i me
lonik". 18.55 Pio.tenkl. na życzenie. 19.00 Wieczorynka. 19.30 Wie
czór • dzi.ennikiem. 2uo Mogambo - film fab. prod. USA. 22.20 
Nad Odr11 - rolt pierwszy - fUm dok. 22.35 Zaproszenie do Teatru 
„Ateneum". ll2..n5 Władomości Studia Sport. 23.05 10 pierwszych 
minut in~czej - program oświato.wo-publicystyczny, 

PROGRAM U 
13.40 Mueyczna teletelka. 14.15 Półwysep słońca - film dok. H.49 

Militaria, obronność, nowocze&ność. 15.10 Niedziela z przyjaciółmi 
- sport i ZAbawa . tł.OO żywoty instrumentów. 17.10 Program fol. 
klorystyczny - Zielona Góra 76. 17.30 Piękna młynarka - film 
tao. prod. wł. 19.00 W-leczorynka. 19.30 Wieczór z dziennikiem. 20.30 
Teatr ·Komedii: Paryżanka - H. Becque. 21.50 W starym klnie -
Zbrodnia pana Lange - reż, .rean Renoir. 23.00 Studio Sport. 23.10 
Program ośwlatowo-puolłcyst. 

PONIEDZIAŁEK, 27 CZERWCA 
PROGRAM l 

lft.00 Obiektyw. 16.IO. Dziennik. 16.30 Jeden za trzy - rep. 17.00 
T.eleferde - m. in. film Dzień bez cudów z serii Wakacje z du
ChamL 18.00 Radar. 19.00 Dobranoc. 19.30 Wieczór z dziennikiem. 
20.30 Teatr TV na Swiecie - G. E. Lessing - Emllla GalotU. 2.2.80 
Camerata. SS.OO Dziennńlk. 

PROGRAM U 
15.55 Studio Bis - blok Naczelnej RedakcJi Publicystyki l In

formacji. 16.00 Muzyka l dobre ooyczaje. 16.10 Dziewczyny z okła
dek. 16.20 Salon osobliwości - Historia Virtuti Militari. 16-40 Tele
wizja ZSRR dme<:iom. 16.55 Krystyna Prońko i Komand Banó. 17.20 
Wszystko ta wszystko -z wicedyrektorem Przeds. Budowy Kopalń 
Rud Miedzi w r.ubinie - mgr inż. K. Gałajdą. lR.40 Studio PI (L). 
19.00 Dooranoc. 19.80 Wieczór z dziennikiem. 20.30 Piosenki z ar. 
chlwum S\udta 2 21.00 Mistrzostwa Polski kowali. 21.20 Korespon

denci Studia 2 - a. Kołat rozmawia z K. Jurgensem I M. Słotwiń· 
ski prezentuje Disneyland, 21.35 sari-Sar! - Swiat zaginiony -
odc. 3 pt. Dzika rzeka - film dok. 22 .os Spiewa zespól Kreis. 
22.25 24 godziny. 22.35 Nle do wiary. - program W. Konarzewskiej. 
23.05 $plewa respół Novi Singers. . 

WTOREK. 28 CZERWCA 
PROGRAM I 

9.oo Bajkowy poranek - Tymoteusz w~ród ptaków. 9.50 Minął 
dzień - tilm fab prod. radz. 16.00 Obiektyw. 16.20 Dziennik. 16.30 
Studio TV Młodych. 17.10 Magazyn · motoryzacyjny. 17.30 Kółko 
1 krzytylr. 11.45 Interstudio - magazyn publ. 18.15 W gtarym klnie. 
Charley Chan•e w filmach - o sercP Sally i Nowa twarz. 18.50 
Radzimy rolnikom. 19.00 Dobranoc. 19 30 Wiec-zór z dziennikiem. 
20.30 Rodzi.na Straussów - odc. 7 pt. L\11 - fllm se't'. prod. ang. 
2 • . 30 Swladkowie - program pul>l. 21.M Wspomnienie o Janie 
Kreczmarze. 22 .25 Spotkania z medycyną. 22.55 Dziennik. 

PROGRA.M II 
18.l15 Teatr TV: G. J:. Lessing - Emllla Galottl (po'Wt.). 18.29 

Tańce Libii - program pubL 18.łO Prosto z trasy (Ł). 19.00 Do
branoc. 19.30 Wieczór z dzienllli.ktem. 20.30 Loża - magazyn te
ati;alny. 2110 Polski Film Dokumentalny. 21.55 24 god~my. 22.05 
Wtorek melomana. 

SRODA, 29 CZERWCA 
PROGRAM I 

9 .00 Morskie piosenki - film prod. węg. 16,00 Obiektyw. 16.20 
Dziennik. 16.30 Waga - P.rogram sportowo-rozrywk.o"'Y· 17.00 Kino 
TDG - Czip - ftlm fab.' prod. radz. 17.25 Losowanie Małego Lot
ka. 17.łO Polska leży nad Bałtykiem - fina! turnieju. 13.35 W 
teatr~ przyrody - film dok. 19.00 Dobranoc. J.30 W\eczór 11 
dziennikiem. 20.30 Filmoteka arcydzieł - Dwunastu gniewnych lu
dzi - fllm. tao_ prod. USA. 22.15 XYZ - cz. L 22.~ Dziennik. 
za.oo XYZ - cz. I. -

PROGRAM ll 
16.10 Urania - film pop.-naukowy TV NRD. 18.45 z bratnich st,o. 

llc - program publ. 17.15 Pociąg pancerny - cz, 1 - film fab. 
prod. radz. 18.łO Studio PI (Ł). 19.00 Dobranoc. 19.30 Wieczór 11 
dzl.ennlldem. 20.30 Studło Sport - Wokół stadionów. 21.30 24 go- · 
dz!ny. 2L40 Dialogi • przeszłości11. 22.10 Powtórzenie na życzenia. 

CZWARTEK, 30 CZERWCA 
PROGRAM I · 

9.00 Bajkowy poranek: Wojna o echo cz Teatru Lalek w· Toru
niu) . 9.50 Pociąg pancerny cz. 1 - film fab. prod. rań z. 16.00 
Obiektyw. 16.20 Dziennik. 16.30 Spoza gór l rzek. t7.00 Teleferie 
m. in. film z serii Wakacje z duchami. 18.00 Marynarka wojenna 
- r~. 18.20 Przygoda z nauką - program pop .• naukowy. 18 .50 
Radzimy rolnikom. 19.00 Dobranoc. 19.30 Wieczór z dziennikiem • 
20.30 Pułapka - film fab. prod. jug. 22.05 Pegaz. 22.50 PoradI>.ik 
zmoooryzowanego turysty. 23.00 Dziennik. 

PROGRAM II 
lUB Pool~ pancerny - cz. 2 filmu prod. radz. 17.50 Kto pyta 

ni• błądzi - prQgram pop.-naukowy. 18.00 Kino !Umów arumowa
nych. 18.łO Macazyn Kulturalny (L). 19.00 Dobranoc. 19.30 Wieczór 
z dziennikiem. 20.30 Studio Sport - turniej tenisowy - Wlmbla- -
don. 21.30 Koncęrt - jakiego · nie było ... 22.00 24 godziny. 22.10 Fil
my festiwalu krakowskiego. 

PIĄTEK, 1 LIPCA 
PROGRAM. I 

9.oo Pociąg pa·ncerny - cz. 2 - film prod. radz. 14 .45 zamach -. 
film tab. prod. pol 16.00 Obiektyw. 16.20 Dziennik. 16.30 Lato z 
książką. 17.00 Studio Gama - blok Naczelnej Redakcji Muzyki 
Rozrywkowej I Estradowej. 17.10 Czy wiecie, że ... czyli trochę hi
storii. 17.20 Naszyjnik Wybrzeża - Szczecin - impresja filmo
wa 17.25 Gwiazdy Sopotu 76 - Alta pugac-zowa cz. 1. 17.35 Na
szyjnik Wybrzeża - Kolobrzeg. 17.40 Turniej Jachtów o Puchar TP. 
18.00 Studio Sport - międzynarodowy mec:i I.a. ZSRR - USA. 
19.00 Dobranoc. 19.30 W!eczór z dziennll<iem . 20 .30 Międzynarodowa 
rewia kontenerowa 20.55 Dar Pomorza - opowieść o statku i je
go kapitanie. 21.25 3 minuty z K. A. Kulką. H. Winiarską i J. Afa
nasjewem. 21.30 •Mini-Kobra pt. Zupa pomidorowa. 21.45 Pozdro· 
wie•nia z Poznania. 21.50 3 minuty z D Baduszkową i S. Habanow
sk!m. 21.55 Gwiazdy Sopotu 76 - Ałła Pugaczowa c-z 2. 22.05 W 
hels.klej maszoperii - rep. 22.25 Międzynarodowa · rewia kontene-. 
·rowa c-z. 2, 22.50 Dziennik. 23.10 Seven I Lotta - duet piosenkarzy 
szwedzkich. 23.35 Teatr Komecl!i - - Nowy kapitan. 0.05 Muzyka 
nocą. 

PROGRAM II 
15.40 Pegaz (powt.). 16.25 Wieczór z _przyjaciółmi - blok progra

mowy Naczelnej Redakcji Programów Tclewizyjnycb o Kra,iach 
Socjalistycznych. 16 .30 Sezon turystyczny 77. 16.40 Wiosna w Azji 
Srodkowej - film. dok. 17.05 Morawskie zamki. 17.11; • :a spotka
ni!! ze słońcem. 17.35 Krajobrazy - impresja filmowa. 17.45 Skarby 

. I'.Q.l.ast-eczka Tata - film dok. 18.15 5 minut ze Swiatow!dem. 18.10 
Program rozr. TV radzieckiej. 18.łO Studio PI (L). 19.00 Dobranoc. 
19.30 Wieczór z dz.lennlklem. 20.30 Studio Sport - turniej teni.s'J
wy - Wimbledon. 21.30 KoI\cert Karela Gotta. 22.00 5 minut z urz1:· 
d-em celnym. 22.1>5 24 godziny. 22.15 Mi.lion nute'k - program TV 
węg 2!.45 S ~nut z PZMot. 22.so Kolorowa rewia. 

' ' 

DZIENNIK POPULARNY - dziennllc Robotniczej Spółdzielni Wy dawniC••l „Pra•-KałlliJr.a·Ruch". Wydawca: ł.6dzlde Wydawnictwo Pra1owa RSW · „Prasa-KBiątka-Ruch". RedaguJe Kolegium. Redakcja 
kod 90·103. t.ódt, Piotrkowska 86. Adre1 pocztowy: „DP", t.ódt, skrytka nr 811. Telefony: centrala 293·00 ł11czy że wszystkimi działa mi. Redaktor naczeln·y 325-64. Z·ca redaktora naczelnego 307·2~. 
Sekretarz odpowll!dzialny, Il sekreiarz 204-7.5. Działy: miejski 341. 10, 337·47, aportowy 208-95„ ekonomiczny 228-32, wojewódzki 223-05, dział llstów I interwencji 303-04 (rękopisów nie ~amówio· 
nych redakcja nie swraca), kulturalny 621-60, „Panorama" 307·26, dz.ta! społeczny I fotoreporterzy 378·97 Dr.tal Ogłoszeń 811-SO (Za treść ogłos:ień redakcja nie odpowiada) Redakcja nocns 869·68, 

868-78 Cena prenumeraty: rocznie 234 zł. półrocznie 117 zł, kwartalnie 58,50 zł. Prenumeratę przyjmują Oddziały RSW „Prasa-Kslążka·Ruch" oraz urzędy pocztowe I doręczyciele w terminach · 
na r kwartał, I półrocze oraz cały rok do 10 katdego miesiąca poprzedzającego okre1 prenumeraty. Zakłady pracy, Instytucje I organizacje składają zamówienia na prenumeratę w miejscowym 
nddzial'e RSW, a w mlej11cowo~clacb, w których nie ma tego oddziału, w urzędach pocztowych oądł u doręczycieli. Natomiast prenumeratorzy Indywidualni wyłącznie w urzędach pocztowych 

bądt u doręczycieli. Egzi::m plarze archiwalne „Dziennika" 111 do nabycia w sklepie „Ruchu". Łódt, Piotrkowska 95. · , 


