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•W Edward Gierek na Okęciu U.ro czyste • • po zegnanie 

W cza.sie wtorkowej konfe
rencji prasowej prezydent CAR
TER oświadczył, iż izraelskie 
osiedla na zachodnim brzegu 
Jordanu są „nielegalne". Car· 
ter stwierdził, iż uważa za w.r 
stare.zające ostrzeżenie Izraela, ii 
działania podjęte przez pr('mie
ra Begina stanowią naruszeni~ 
prawa międzynarodowego oraz 
dodał, iż nie rozpatruje możJI. 
w ości wstrzymania p0mocy 
wojskowej. lub innych tego ro 
dzaju posunięć wobec Izraela. 

• • 
Grupa: chińskich ekspertów w 

dziedztnte satelitów komunikac·ui
n.ych odwiedzi RFN na przetomie 
wrzesnia i patdzternlka. Jest to 
plerw~2'a tego rodzaju wlz11ta znr 
ganlzowana przez Federalne Mi
nisterstwo Badań ł Technikt. 

• • • 
Premier brytyjski CALLAG· 

HAN zaprzeczył doniesieniu, ja· 
koby służba. bezuieczeństwa za· 
instalowała podsłuch w oficjal
nej rezydencji szefa. rzadu 
W. Brytanii, W czasie irdy U· 
rzędował tam Harold Wilson. 

• • 
Prezydent Giscard d'Estałno (na 

2'.djęctu) w jednym z alpejskich 
miast stWierdzl!, te „ruch ekolo· 
gtczny" :Jest usprawtedliwton11 o 

<te nte ucieka ate do awattu 
przemocy. WyrazH on równtd o
pinię, te ochrona środowtska na
turalnego nte powinna przusia
nlać „innych potrzeb tycia zbio
rowego, :lak bezpieczeństwo t za. 
trud niente". 

• 
W RFN', w form.ie sztuki te

lewizyjnej podjęto kolejną, prci 
hi,: ehab litacji renecata. i 
zurodniarza ltiUerowskiea;o gen. 
Wlasowa.. Film dokumentalt:1y, 
w którym pokazano Własowa, 
kreował go niemal na współu
czestnika ruchu oporu przeciw
ko Hitlerowi! 

• 
Na margtneste przerwanej na· 

9Le w 1'all•arm u,izyty mtntsvi. 
spraw zagrantcznyc:h 1''ranc31 
p-l'etydent 1·anzanu, Nyerere o· 
•karzyt Francję o jawne popw 
ranie raststowsktch wLactz RP A 
oraz kierowanie stę w stCJsunkacr. 
z krajami afryka1isktm1 zasactu11.1 
„arogancji, merkant111tzmu t nie· 
uczciwości''. 

• • • 
AFP powołując się na koła 

dobrze poinformowane twierdzi, 
ie. grupa osobislosci piilestyli
siuch zamieszkujących na. za
chodnim brzegu Jordanu Zll· 

mierza stworzyć konkurencyjną 
dla Organizacji Wyzwolenia Pa
lestyny, organizację palestyń
ską. Istnieją usprawiedliwiont> 
podejrzenia, i:i: posunięcie to in
spirowane jest przez pewne koła 
amerykańskie, izraelskie I jor· 
dańskie I ma na celu rozbicie 
jedności ruchu palestyńskiego, 

• 
W ostatnich dmach odnotowuje 

stę w Waszl!ngtonte ualctyu,ntente 
się czoloweJ organtzacjl zwoLen· 
nlkoiu zimne3 wojny. „Komit~tu 
Przeclwstawtania stę Ntebezple· 
czeństwu". Komitet ten, występu. 
Jc,cy zdecydowanie za wprowadze. 
niem bomby neutronowe;, oraa· 
111zu3e kampanię wysytanta tt· 
stów do Stałego Domu, by stwo. 
rzyć pozory społecznego nacisku 
na prezydenta Cartera. 

• • 
Kanclerz SCHMIDT polecił, 

aby odpowiednie władze i in
stytucje poszły śladem zarzu· 
tów sformułowanych w sklero. 
wanym do nie&o liście prze
wodniczącego SPD, Brandta, w 
którym ten wyraził zaniepoko· 
jenie działalnością w RFN ele
mentów neohitlerowskich. 

• • 
W referacie wygłoszonym na XI 

Zjeździe KPCh., jej przewodni-

czqcy Hu.a Kuo-feng (na zdjęciu) ~ł<. 
u,yg!ostl osobliwa tezę, :fe odprę· 

żente zwiększa 1edynt~ groźbę I 
wybuchu tJ:Ojny światowej I 
przeatrzeg! przed %Łudzeniami, ~e 1 
pokój mo~na zachować na drodze 
kompromuówl 

„ ••••••••••••••••••.•• .., ••••• 

przyjął Wolfganga Mischnicka Szachinszach-Iranu i Cesarzowa Iranu 
W dniu 26 bm. I sekretarz KC I PRL a ~FN oraz rozwoju. współ_-

PZPR Edward Gierek przyjął pracy między . obli: . oanstwam1, 

P l 
zwłaszcza w dz1edz1me l!ospodar-

rrzebywającego w o s<::e prze- czej. 

wodniczącego frakcji parlamentar- Podkreślono, że dla pomyślnego 
nej Partii Wolnych Demokratów kształtowania się tych procesów 

(FDP) w Bundestagu, Wolfganga ważne znaczenie mają kont;;:kty 

Mischnicka. przedstawicieli parlamentów ob'll 
w spotkaniu uczestnl~ył prze- krajów. 

• • 
I ę 

wodniczący CK SD Tadeusz W • 
Młyńczak. 

Rozmowa przebiegała w rzeczo
wej, konstruktywnej atmosferze. 

Szachinszach Iranu l\lobammad Reza Pahla"'i ną na zaproszenie przewodniczącego Rady Państwa 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, wystosowane " 
imieniu najwyższych władz PRL. 1..rłównym tematem rozmowy by

ły problemy pogłębienie.· procesu 
normalizacji stosunków między 

Obecny był ambasador RFN w 
Polsce Werner Ahrens. 

Aryamchr i Cesarzowa Iranu Farah Pahlavi 7.a· 
końc21yli 26 bm, wizytę oficjalną w Polsce, złożo-

Wyd. A 
Łódź, 

sobota. 21 i niedziela 28 sierpnia 1977 r, 
Rok XXXUI nr 194 (87i9J 

Cena 
I zł 

DZIENNIK: 
PULIRIY 

Wizyta była ważnym wydarze. 
niem w historii przyjaznyc)l stosun 
ków między Polską Rzecząpospolitll 
Ludową a Cesarstwem Iranu. Spot· 
kania i rozmowy z przywódcafl'J 
naszego kraju otwieraj~ nowe kar· 
Ly w dziejach rozwoju współpracy 

między obu państwami. Wizyta ie· 
szcze 1·az potwierdziła, że stosun 
ki polsko· irańskie stanowią przv 
kład konstruktywn('go współdziała 
nia państw o odmiennych ustro· 
Jach. Była ona wyrazem wsµólnej 
woli umacniania proc('SU odµrężt'· 
nia międzynarodowego i pogłębia 
nia poko.iowej, twórczej współµra
cy narodów. 

W czasie całego pobytu w Pol
•ce Ooi;tojni Goście 1>0dejmowani 
byli niezwykle serdecznie, spoty-

kali si~ wszędzie 1 przejawami 
szczereJ sympatii i , wielkiego u
znania, jakim nasze społeczeństwo 
darzy lran • 

Lotnisko Okęcie w Warszawie -
udekorowane flagami Szaehin• 
szacha i Cesarstwa [ranu oraz fla. 
gami o harwach narodowych Pol
ski. Na frontonie dworca lotnicze
go napis w ięzykach perskim i 
polskim: .Warszawa żel!na Dostoj
nych Gości Irańskich". Obok 
dwuję'1:yczny transoarent ze słowa
mi „Niech ż.vje przyjażń polsko
-iraf1ska '' . 

Na płycie lotniska :i:gromadziły 
się delegacje społeczeństwa stolicy, 
przedstawiciele ?.akladów pracy, 
młodzież w ~trojarh ludowych, har 

(i'lal~zy ciag na •tr 2) 

Do ·nują t.ematy odprężenia i a 

Kon.f erencja Pugwash 
es•·+ $MS\ „„.=•=• • • kon·tynuuje obrady 

Ro'n.,C'' odrab·1a·1a opu-z·n1·en1·a Pomoc w Monachium kontynuowane są. I mów związany.eh z ograniczeniem 

- I' rozpoc·zęte 24 bm., obrady XXVII zbrojeń jądrowych I konwenc.ional
konft>rencii Pugwash. Zl'(odnie z nych uzupełnieniem orocesu od-

ząkladów pracv, młodzieży i woiska 
trady('ją, toczą sie one przy prężP.nia oolitvcznego odpreżeniem 

drzwiach zamkniętych i dlatego - militarnym I nadaniem atmosferze 
do czasu ogtoszenia deklaracji koń- odpre7enia ch<Jrakteru nieodwracal 
cowej, co nastąpi w przyszłym ty- nego Wvl!łaszane są na ten te
godniu - szcrnpłe są rel;,·cje ko- mat różnP. pogladv we wszvstkich 
re~po11denLó1;1. Vl'ypowiedziach zwraca ~ie !ednak 

Jak powiedział dziennikarzowi uwagę. że należy powstrzvmać 

Coraz 1ie&B1 . zia na mananna 
PAP, uczony radziecki profesor w:vścil! zbrojeń. a ogromne wvda. 

'
h 1kh"il Milstein. dyskusja dot-.,_ wane na ten cel środki orzezna

' czy przede wszyi>tkim ptoble- l?l:} ć na potrzeby r-0zwoju społecz-

1-ne;:ki :::i::~::~ować z roz-

Trzy pogodne dni pozwoliły rolnikom województw łódzkiego, 
piotrkowskiego, sieradzkiego i skierniewickiego znacznie przy
spieszyć prace żniwne i częściowo odrobić opóźnienia. Dobiega 
końca ko.szenie żyta. Na kombajny, snopowiązałki i ewentual
nie kosy czekają natomiast jeszcze uprawy owsa, który dojrze
wą później, Przystąpiono do zwózki sko$zonych wczrśniej zbóż 

i omłotów. Coraz szerzej stosuje się kosztowny. ale nieuniknio
ny w obecnych wa.runkach, sposób młócenia za pomocą. kom
bajnów skoszonego wczł'.śniej zboża. 

P.olnicy wykorzystują każdą f W ramach akcji .,Kaidy kfos 
chwilę, aby uratować przed stra- na wagę złota", wznowili pomoc 
tarni porastające i kiełkujące w dla wsi członkowie łódzkiej orra
niektórych rejonach zboża, pracu- nizacjj ZSMP. Od dwóch dni gru
ją nie licząc godzin. W· akcji żniw- py ZSMP-owców z poszczególnych 
nej pomagają im pracownicy za- dzielnic Łod.zi pracują w gminach 
kładów pracy. młodzież i wojsko. Rzgów, Nowosolnc.·. Str;vków, Alek
Podobnie jak żniwiarze, non stoµ sandrów i Parzęczew. Mlodziet 
pracują pracownicy magazyn6w Pabianic i Zgierza udziela nomo
zbożowych i pul\któw skupu, aby cy żmwiarzom na terenie własnych 
ułatwić producentom dosta.wy ziar- gmin. 
na. Do akcji iolwnej włąezyły się 

A oto meldunki z poszczególnych 
województw naszego rejonu o za• 
awansowaniu prac żni'\11.'nYCh i sku
pie ziarn&•: 

ł.. ó D Z K I E. - P.onad tysiąc 
osób wyjechało wczoraj z Lodzi, 

aby pomóc rolnikom w trudn;vm 
finiszu żniwnym. W akcji, kiero
wanej przez }Vydział Rolnictwa, 
Leśnictwa 'i Skupu, ma.owy udział 
wzięła młodzież- starszych klas 
szkół podstawowych miasta Łodzi. 
Na polach pracowali r6wnlei: 
uczniowie szkól pod~tawowYch Pa
bia.nic, Zgierza, Ozorkowa i innych 
miast. 

zakłady i>raey, wysyłając na wiei 
własnymi środkami tran portu 
swoich pracowników. Wczoraj rów
nie:t przy sprzęcie -zbóż m. in. w 
Brójcar..h i Dąbrówce pracowali 
żołnierze '\VP i funkcjonariusze 
MO. 

Ostatni wieczór konkursu 

W piątek rozpoczęło się w stolicy 
Zambii, Lusace, kolejne spotkanie 
na szczycie przywódców 5 państw 
afrykańskich - tzw. państw fronto· 
wych (Angola. Botswana. Mozambil<, 
Tanzania 1 Zambia) w sprawie roz
wiązania kwestii rode'ZyjskleJ. Bio
rą w nim udział tak'Że przywódcy 
Frontu Patrlotycznego Zimbabwe -
organizacji walczącej o wyzwolenie 
Zimbabwe, (Rodezji) oraz minister 
spraw zagranlc-znych Wielkiej Bryta
nii, David Owen 1 ambasador Sta
nów Zjednoczonych w ONZ, Andrew 
Young Przedstawlclele Stanów Zjed 
noczonych I Wielkiej Brytanll za
znajamlaj4 przywódców państw afry 
kańskich ze zmodyfikowanym! pro
pozycjami brytyjsko-amerykańskimi, 
dotyczącymi rozwiązania problemu 
rodezyJskłego. Po rozmowach w Lu 
sace D.av!d Owen I Andrew YO'Ung 
mają udać się do stol!cy RPA, Pre
torii, na rozmowy z premierem tego 
kraju. Vorsterem oraz szefem rasl
~towsk!ego rządu rod ezy jsklego, Ia
nem Smithem. 

Zmodyfikowane propozycje brytyj 
ska-amerykańskie w sprawie Rodezji 
- zostały nleooętnie przyjęte za
równo w stollcal'h państw afrykań
skl~h, jak i w Sall&bury l Pretorii. 

Na zebranie r pól czeka jeszcze 
blisko 20 tys ha zbóż, z czego na 
pniu 5 tys. ha, a reszta w men
dlach Postęp prac żniwnych oo
woduje, że coraz większym stru
mieniem płynie ziarno do maga
zynów i punktów skupu. Rolni
ctiwo uspołecznione i rolnicy indy-

festiwalu „Interwizji" w Sopocie 
Piątek 28 bm. był w Operze Leś- n1ków kolejnei:o plebiscytu telewi· 

neJ finałowym dniem przestuchań I zy_Jnet \vldown!. 
konkursowych festiwalu „Interwi- Laureatką została Maryla Rodo-
zji". wlcz. 

(Dalszy ciąg na s!r. 2) 

:tródła poinformowane podają, te 
nowe propozycje W. Brytanii I USA 
prz1r.vldują ustąpienie rządu białej 
mniejszości Iana Smitha I przejęcie 
władzy przez orzej~clową admlnistra 
cję brytyjską. z możl!wością wpro
wadzenia do Rodezji sU pokojowych 
ONZ. które miałyby nddzorować i;po 
kój i bezpieczeństwo w tym kraju, 
w tzw, okresie przejściowym, pro
wadzącym ostatecznie do przekaza
nia władzy rdzennej ludności afry
kańskiej. 

• • • 

Kon~urs o główną nagrodę „In
terwizji", w którym punktowano 
walory artystyczne piosenek rozpo
częła Olimpia Pandu z Rumunii, któ 
ra pierwszą piosenk-: wykonała w 
trio z Angelą Slmilea i Mariusem Te 
tu. Następnie z orkiestrą Polskiego Ra 
dla i Telewizji w Łodzi pod batutą 

Henryka Debicha przedstawm swo
je propozycje - reprezentant Fin
landii - Kirka, LIU Ivanowa z 
Bułgarii, Frank Schoebel z NRD, 

Luis Pedro Terrer z Kuby, Wład!imir Ml 
iiula ze Związku Radzieckiego, 1 

który jeden utwór śpiewał z 
Rosą Rlmbajewą I Marylą Rodowicz 
z Polski. · 

Po przerwie wystąpili 4 uczestni
cy konkursu płytowego - Enrique 
z Francji, Alya Algan z Turcjl i Ma 
rla Cristina Martinez z Kuby. W 
tej części festiwalowego przeglądu 

Jury ocenia~o 1nterpretację piosenek. 
Trzeci festiwalowy wieczór zamk

nął recital gwiazdy brytyjskiej pio
senki Lindy Lewis 1 ogłoszenie wy-

Jeszcze jedna 
ofiara w Soweto 

Premier rasl.stawsklego rdlmu w 
Salisbury, Ian smith zapowledz!al w 
piątek, lż odrzuci nowe brytyjsko
amerykańskie propozycje w sprawie 
przyszłości Rodezji, jeśli będą one 
przewidywały dymisję Je-go rządu 
oraz rozwiązanie obecnych •Ił zbroj 
nych w Rodezji. oświadczenie w tej W Johannesburgu poinformowano, 
sprawie złożył on przed rozpoczę- że w starciach policji z demonstru
ciem w Lagos rozmów brytyjskiego j ącymi przeciwko apartheid-owi stu
m!nlstra spraw zagranicznych Da- dentam! murzyńskleg-0 getta w pobli
vlda Owena l przedstawiciela USA żu Johannesburga - Soweto - zgi
w ONZ. Andrew Younga z przywód- nął w czwartek młody Murzyn. 
cami tzw. państw frontowych (Zam· 1 W czasie zamił!llzek w Soweto po
bii, Mozamblku1 TanzanU,. Angoll i llcja zablla w slef'pn1u co najmniej 
Bot1wany). sze~ osób. 

Po przesłuchaniach sąd konkurs-o
wy festiwalu przystąpił do obrad 
nad poddałem nagród. Werdykty 
przedstawione zostaną w sobotę, 2'1 
bm, - przed koncertem laureatów. 

no eh 

Prezes rady nadzorczej koncernu 
„Fiat" Giovanni Agnelli poinfor
mował w piątek w Turynie, ze 
jel!o firma zamier:r.i; w ciągu naj
bliż~z;vch 4 lat wypuścić na rynek 

6 uowych modeli pojazdów samo
chodowych, 

Pierwszym modelem będzie 
„Fiat 138", podobny danymi tech
nicznymi i osiągami do swego 
średniolitrażowego ooprzednika -
„Fiata 128", Agnelli t>Oinformowa1, 
że ur1Jchomienie produkcji każdego 
nowego modelu samochodu będzie 
kosztować firmę 160 mln funtów 
<:zterlingów. 

W najbliższym cz;;.. ie „Fiat" wy
puści samobieżny pojazd campin
gowy oraz wprowadzi do produko
wanych już modeli silniki wyso
koprętn.. 

mów w kuluarach, nadal wiele 
miejsca w obradech zajmuja sora
wv związane z planami ewentual • 

nego wprowadzenia do uzbrojenie.• 
NATO broni neutronowej. 

DZIER 
NIESIE 

W 239 dniu roku słońce w:r.e
szło o codz. 5.38, zajdzie zaś o 
19.36. 

DZIS: Cezary. Józef, Kalasan
ty 

JUTRO: Augustyn, Patrycja. 

w dniu dzisiejszym dla ł.odzl 

przewiduje naste.µnfal'• 1>01tode: 
zachmurzenie małe i umiarko
wane. Temp. maksymalna 23 

st., ~iatry słabe I umiarkowa
ne przeważnie południowe. 

ie·s 
1922 - W Niemcz~h iostał 

założony Związek Polakow. 

T 
Emancypacją na,zywa się u

miejętność kobiet uzvskania rów 
nou1>rawnlenia bez rP.zy~nowa
ni!' '!.e swoich kobiecych przy
w1leJow. 

- Nie rhdałbym. Ż"bY 11anl się 
11rzemęczała! .Jeśli jest za duto 
uczniów w klalłe. to proszę ml 
tylko powiedzieć - I Jut mnie 

nie mal 



Centralno Rodo OWP Uroczyste pożegnanie na Okęciu 
nie uznaje uchwały ONZ nr 242 

Po dziewięciu godzinach dyskusji 
Centralna Rada Palestyńska, skliada
jąca się z 53 przedst<iwtdel\ głów
nych tendencji politycznych w ru
chu palestyńskim, zakończyła w Da
maszku obrady, akceptując tekst 
postanowień końcowych. Centralna 
Rada - będąca pośrednim ogniwem 
między Komitetem Wyk<:>nawczym 
OWP a pełniącą rolę parlamentu Pa 
lestymką Radą Narodową - zaleci
ła ponownie odrzucenie reZ>Olucjl 
ONZ nr 242, nawet w takim 
przyipadk•u, kiedy zniodyflkowa
ny tekst uznawałby prawa na-

redowe l1alestyńczy•ków; którzy 
określani są w obecnym brzmie
niu rezolucjl, jako „uchodźcy pale
styńscy". 

Oznacza to równiet dalsze nieu
znawanie państwa Izrael ('tekst 
rezolucji mówi o prawie wszystkich 
krajów Bilskiego Wschodu do istnie
nia w pokoju - a Więc równ!et 
Izraela), 

Zaostrzenie stanowiska OWP przy 
pisuje się w pierwszym rzędzie wy 
raźnemu usztywnieniu polityk! 
Izraelskiej. 

Rolnicv odrabiała opóźnienia 
(Dokończenie ze str. 1) 

wldudni dostarczyli dotychczas 
5200 ton 21iarn.a. 

PIO'l'BKOWSKIE. Na 
polach województwa skoszono do
tychczas 99 proc. zbóż i zwiezio
no 85 J)ll'oc. W ti0równaniu do ro
ku ubiegłego dobrze przedstawia 
się skup z.farna. Prace tniwne naj
bardziej zaawansowane są w gmi
nc.·ch Wolbórz, Grabica, Wola 
Krzysztoporska i Sulmierzyce. 
Mieszkańcom wsi woj. piotrkow-

1kiegoo 1 dułą pomocą przychodzi 
wojsko, np. na polaeh nale:lących 
do SKR w 'l'omaszowle Mas. 50 
iołnlerzy 1k01>iło kosami zboże na 
powierzchni 'f ha. 

SIERADZKIE. - Mimo -pa. 
prawy pogody nie na wszystkie 
pala można już wjechać ciężkim 
sprzętem - w 111 gminach utrzy
muje się jeszcze stan powodziowY. 
Wymagi;.• to od rolników zdwojo
nego wysiłku. Aby ratować zbi0>ry 
wielu właścicieli gospodarstw 
'Przenosi lub przewozi skoszone 
zboża na suche miejsca. W taki 
sposób 'Pl"acowali m. in. rolnicy z 
Widawy. 

lnny "Problem wide Ilię J nie
dostateczną Jes.zcze llotc!a sprzętu 
efę:!:kiego a zwłaszcza kombajnów. 
Dlatego te:!: w r&mach WSt>ółpracy 
gmin PNerzuca się maszyny z je
dnej mlęj~oowości do drugiej. 

Rolnicy wojew6dztwa wysoko 
eenią sobie pomoc młodzieły 
ZSMP. Członkowie tej organizacji 
pomagają zwłaszcza rolnikom star
nym, kobietom prowadzaeym gos-

TowarsyS'lJOWt 

podarstwa rolne I osobom chorym. 
Przewiduje się, że przy słonecz

nej pogodzie reszta zbóż zostanie 
skoszona najpóźniej w ciągu trzech 
dni i w ciągu tyg-odnia - •wiezio
na. 

S KIER N I E W I CK IE. - Na 
polach wojew6dztwa skoszono dc
tychczas 92 proc. zbóż i zwiezio
no 75 proc. Najlepiej sytuacja 
przedstawia się w południowej 
części województwa, najgorzej zaś 
- w dolinie Bzury, gdzie woda 
stoi jeszcze na polach. W tej E>Y· 
tui;.cjl nawet w J(Ospodarstiwach 
uspołecznionych, dysponujących 
sprzętem ciężkim sięgnięto PO ko
sy. Tak jest np. w SKR Łyszko
wice, gdzie wczoraj żęto zboże 
kosami, przewożąc je od razu do 
stojących w pobli2m kombajn6w, 
za pomocą których dokonywano 
omłotów. · (ik, je) 

Ro~prawa przeciwko 
synowi I. Gaool1i 

w piątek rozpoczęła się w stolicy 
Indii rozprawa sądowa przeciwko sy 
nowi Indłry Gandhi, Sanjayowi, o
skarżonemu o to, źe kontrolowana 
przez niego firma sprzedawała po 
wygórowanych cenach środki chemi
czne stosowane do oczyszczania wo
dy w Delhi. 

BOLESŁAWOWI KOPERSKIEMU 
I SEKRE'l'ABWWI Kt. PZPR 

WYnMlY głęboklego współczucia s powodu śmierol 

TE8CIA 

składaj" 
EGZEKUTYWA ł PRACOWNICY 

KOMITE'l'U t.ODZKIEGO PZPR 

(Dokończenie ze str. 1) I O 1odz. '10.30 na lotnisko Okę-
cerze. Warszawiacy przybyli z bu- c.le wjeżdża w honorowej asyście 
k.ietaml kwiatów, z chorągiewka· motocyklistów kolumna samocho
mi o barwach Iranu I Polski. dów - przybywają: Szachinszach 

.; • o mow1en1e o • 

wspólnego komunikatu 
p o I s k o-i r a ń s k i e g o 

Iranu Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr i Cesarzowa Iranu Fa
rah Pahlavi, I sekretarz KC PZPR 
Edward Gierek z małżonką i prze
wodniczący Rady Państwa Henryk 
Jabłoński z małżonką. 

W uroczystoścd pożegna1nej ucze-.. 
stniczą członkowie najwyższych 
władz PRL. 

Obecni są: ambasador PRL w 
Iranie Henryk Łaszcz oraz amba
sador Iranu w Polsce Akbar Darai 
wraz z człon.kami ambasady. 

Pnybyli szefowie i członkowie 
przedstawicielstw dYPlomatycnnych 
akredytowani w Polsce. 

Orkiestra gra hymny państwowe 
Iranu i Polski. Dowódca kompan.ii 
reprezentacyjnej WP, złożonej z 

spólny komunikat pols!ko-i.rs.ńsld J)Odaje na wstępie, że na trzech rodzajów wojsk, składa ra-w zaproszen~e przewodniczącego Rady Państwa Henryka Ja- port Szachinszachowii. Iranu. Przy 
błońskiego, wystosowane w imieniu najwyższych władz PRL, dźwiękach marsza ge.neralskiego 
w dniach 22-26 bm. przebywał w Polsce z oficjalni\ wlzytą Szachinszach Iramu Mohammad Re

Szachinszach Iranu Mohammi;,d Reza Pahlavi Aryamehr z Cesarza- za PahlaWli Aryamehr w towarzy
wą Iranu. stwie I sekretarza KC PZPR Ed-

I sekretarz KC PZPR Edward Gierek 1 Szachinszach Iranu pne- warda Gierka podchodzi do szere-
p rowadzill przyjaiz:ne rozm01Wy, w czasie których dokonali przeglądu gów żołnierzy. Skłania głowę przed 

6 · ó sztandarem WP, a następnie doko-
aktualneĘo stanu stosunk w polsko-irs:ńsk1ch ze szczeg lnym nuJe przeglądu kompanii reprezen-
uwzględmeniem problemów gospodarczych oraz omówili możliwości j 
ich dalszego rozwo'u. Wymienili także poglądy na temat niektórych tacyjne j pozdraWlia :iiołnierzy. 

j Szachimszach Iranu i Cesarzowa 
problemów międzynarodowych, interesujących obie strony. Iranu żegnają się z członkami Rady 
Pr:rewodniczący Rady Państwa i Szachinszach Iri;.·nu omeprowa- Państwa, rządu PRL, :r. korpusem 

dzili rozmowy dotyczące dalszego rozwoju stosunków dwustronnych dyplomatycznym. 
oraz na temat węzłowych problemów międzynarodowych. z d · · 1 

Rozmowy przebiegały w przyjaz.nej atmosferze szczerości, wza- groma zeru na płycie otniska 
jemnego zrozumienia i charakter..,.,.,,w<.ty się wspólnym dążeniem warszawiacy powiewają chorągiew

-~ kami; rozlegają się okrzyki na 
do rozszerzenia I pogłębienia stosunków polsko-irańskich. Wyraro- cześć przyjaźni polsko-.irańskiej. 
no zadowolenie z pomyślnego rozwoju stosunków przyjaźni I Dostojni Goście i przywódcy nasze
współpracy między Polską ! Iranem, sz-:izególnie w ostatnich latach. go kraju wymieniają z miesz.kań-

w czasie wizyty podpisano wieloletnią umowę o rozwoju współ- cami stolicy uściski dłoni. 
pracy gospodE:rczej I przemysłowej oraz program wymda- Przy dźwiękach orkiestry odby
ny kulturalnej na lata 1977-79. Dano wyra!Z przekonaniu, wa się def.ilada kompanii reprezen
że rosnący potencjał gospodarczy obu krajów stwarza dal- tacyjnej WP. 

sze JllOżliwości znacznego rozszerzenia obopólnie kora:ystnej wSJJół- U wejścia na pokład samolotu 
pracy gospods.Tczej i wymiany handiowej. Szachinszacha Iranu Mooomniada 

W dziedzinie polityki międzynarodowej oba kraje opowiedziały Rezę Pahlavi Aryamehr i Cesarzo.
się za konsekwentnym wprowadzeniem w życie zi;,sad pokojowego wą Iranu Farah Pahlavł żegnają 
współistnienia państw o różnych systemach społeczno-politycznych, I sekretarz KC PZPR Edward Gie
pogłębianiem o.dprężenia międzynarodowego, rozwojem równopraw- rek i przewodniczący Rady Pań
nej i wzajemnie korn:ystnej współpracy międzyn<.'Ndowej. Podkre- stwa Henryk Jabłoński oraz ich 
ślono znaczenie realizacji Aktu Końoowego KBWE dla ustanowie- małżonki. Chwila serdecznych roz- . 
nia trwałego bezpieczeństwa i roz.woju równoprawne.i współpracy mów przywódców obu krajów. 
w Europie i innych częściach świata Uściski dłoni, uśmiechy, życzenJa 

Obie strony opowiadi;.'ją się za radykalnymi postępami w dziedz!- · pomyślnego lotu. 
nie rozbrojenia zwłaszcz.a za zakazem nowych broni masowego ra- Ich Cesarskie Moście wchodzą na 
żenia. Polska I Iran uważają, że sesja• specjalna ONZ w sprawie pokład „Boeinga-727" - samolotu 
rozbrojenia będzie ważnym krqkiem na drodze do zwołania świa- specjalnego powietrznej floty irań
towej konferencji rozbrojeniowej. Obie strony pragną aktywnie skiej. Zatrzymują się w otwartycll 
uczestniczyć w międzynarodowych wysiłkf.'Ch :mnierzających do uni- drzwiach, odpowiadają na gesty po
wersalizacji układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. Pod- żegnań, uniesionymi dłońmi po
kreślono znaczenie zawarcia światowego układu o niestosowaniu siły zdrawiiają zgromadzonych na lotni-
lub groźby jej użycia. sku warszawiaków. 

wrócono uwagę na koniec:r.ność usU.;nowienia sprawiedliwego . w. chwilę P?źniej samolot wzbi-z i trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie przez pełną realiza- Ja się w pow.1etrze, 
cję rezolucji ONZ, dotyczących w szczególności wycofania sił • * • 
izraelskich z okupowanych ziem arabskich i uznania słusz- Opuszczając Polskę Szachinszach 

nych praw nsTodowych palestyńskiego narodu arabskiego oraz za- Iranu Mohammad Reza Pahlavi 
gwarantowania bez.pieczeństwa granic wszystkich państw tego re- Aryamehr skierował z pokładu sa
gionu. Opowiedziano się za ponownym zwołaniem konferencji ge- molotu depeszę do przewodniczące
newskiej r. udziałem wszystkich zainteresowanych stron, w tym go Ra.dy Państwa Henryka Ja
OWP. błońskiego, w której - w Imieniu 

Polska i Irs.n potępiają politykę dyskryminacH rasowej 1 apart. Cesarzowej Iranu l swoim włas
heidu. opowiadają sie za przekazaniem władzy dla czarnej wiek- nym - przekazał podziękowania 
szości w Afryce południowej, za udzieleniem niepodległości Zim- za bardzo serdeczną gościnność z 
babwe i Namibii. Jaką Ich Cesarskie Moście spotka-

Obie strony podkreśliły potrzebę wypracowania i :realizacji no- ły się w czasie swego pobytu w 
wy°l:h zasad mięl:l.z§-narodowych stoS'(.tnków ekonomicznych. Polsce. 

Szachinszach Iranu wyra'2.il wdzięcmość za l(Ościnne -przyjęcie w 
Polsce I zaprosił I sekretarza KC PZPR Edwards: Gierka oraz prze
wodniczącego Rady Państwa Henryka Jabłońskiego do złożenia 
oficjalnej wizyty w Iranie. Zaproszenia zostały przyjęte z z<.'dowo
leniem. 

• • • 
Po zakończeniu wizyty w Polsce 

przybyli w piątek do Czechosłowa
cji Szachinszach Iranu Mohammad 
Beza Pahlavi Aryamehr i Cesarzo
wa Iranu Farah Pahlavi. 

Zwycięstwo Fibaka KOLEJNE EMOCJE 'V PIŁKARSKIEJ EKSTHAKLASIE 
„New York Times", na razie, jako 

Jedyny amerykański dzienni~ !nf?r 
muje w plątek, że jeg>0 waszyngton
skl korespondent dowiedział się w 
kolach z.bliżonych do Białego Domu 
o zakończeniu wielomiesięcznych 

W Chestnut Hill Massachusetts 
(USA) odbywa się turniej teniso
wych międzynarodowych mistrzostw 
USA zawodowców. Amerykanin 
Connors poo.tonał w II rundzie swe
go 18-letnleg;o rodaka McEnroe 5:7, 
8:2. 7:3. w. Fibak wygirał w II rund1tie, po 
bardzo efektownej grze, z .Aimery
kaninem Moorem 3:6, e:3, 8:1 

SOBOTA 

PIŁKA NOŻNA: I liga ŁKS -
Ruch Chorzów. 1tadion przy al. 
Unii, sodz. n. 
ŁUCZNICTWO: Ogólnopolskie sa• 

wody z okuli Ił-lecia ozr.., tor 
&polem przy ul. P6łnocneJ, sodz. 1'. 

JłIZDZIICL.ł. 

t.UCZNtCTW01 Doko6c11nłe ogól• 
1!1-0pols.klch sawod6w na torze Spo
łem. od godz. 9. 
PIŁKA NOŻNA: Kła.a międzywo• 

tew6dzka Orzeł - Ostro.via Ostrów 
Wlkp.. ul 22 Lipca, Jl'Odz. 11, Włók 
niarz Pab. - Wl6kntarz -- Kalisz, 
w Pabianicach, godz. 11.15. Con
cordia - Plotrkovla, w Piotrkowie, 
ul żwirki, godz. 11. Pogoń Zd. 
Wola - Stal. N. w Zd. Woli, Stal 
K. - ŁKS li w Kutnie. 

RUGBY: I liga Budowlani - Bu· 
dowlani Lublin, stadion w Parku 
Promienistych. 

w·rzesień na sportowo 
Wyjątkowo bogato zapowiada się 

kalendarzy.'k imprez sportowych we 
wrześniu br. Sym'J)atycy sportu w 
naszym mieście będą świadkami 
wielu !nter-esującyeh imprez o cha
rakterze m!ędZ'l(narodowym i ogól
nopolskim. 

ŁKS GRA W ŁODZI Z RUCHEM 
P o dwutygodrooweJ prurwie 

zarezerwowanej dla kadry 
przed meczem z Alwltri. 1 na 
trzeci Ił rundę „PP". powraca-

Jlł na boiska pierwszoligowcy. Dziś 
1 jutro odbędiz!e się siódma kolejka 
spotkań mll!trzowsk.lch (szósta prze
łożona na termi-n późniejszy), Jede
nastka ŁKS zmierzy się na własnym 
stadionie s wielce utytułowanym 
przeciwnikiem, wielokrotnym ml· 
strzem Polski z lat poprzednich 
chorzowskim Ruchem. Początek dzi· 
slejszego spotkania przy al. Unii 
o godz. n. Chorzowienie nie impo
nują ostatnimi czasy k.Lb!com fut
boliu, nie zdobywając an! jednego 
punk.tu w. trzech os<tat>n!C'h meczach 
wyjazdowy~h. W teJ aytuacjl w roll 
faworyta występuje zespół L. .Je
słerskteso Piłkarze ŁKS mając ~ 
szcze na łwieto w pamięci poratkę 
w poprzednim s.pe>tkanl11 (0:2), będą 
starat! się przed wlasnymi kibicami 
poprawić opinię. Tym bardziej, te 

Sobiesław 

nadal na I 

Zasada 

miejscu 
w Bombaju zakończył się kolej

ny etap samochodowego rajdu Lon
dyn - Sydney. Licząca 1420 km 
trasa z New Delhi do Bombaju nie 
przyniosła zmian w klasyfikacji. 
Wśród 45 zał6g. kt6re zameldowały 
się na PKC w Bombaju nadal pro
wadzi polska załoga Sobiesław Za• 
sada - Wojciech Schramm na 
„Porsche Carrera". Drugie miejsce 
zajmuje Tony Fowkes (W. Brytania) 
na „MercedeslJ!", a trzecie Andrew 
Cowan (W. Brytania) takte na 
,,Mercedesie". 

ełkaesiacy zechcll zapewne nad&l llto I ta. Szombierk! 1 l a a:T 
1 1 a 3:7 
1 1 I 3:7 
1 o f 2:8 

..... 
5-10 
s-a 
a-10 

sować owocną - jak na razie 14. Odra 
taktykę: remis na wyjazdach l swy 15. Widzew 
cięatwa na własnym 1tadionie. 16. Zagłębie 

(W) 

Trudny egzamin stoi przed druty
ną Widzewa, która pod wodzą no-
wego opiekuna (B. Waligóry) me
czem z Polonią, szukać będzie szans 
skutecznego marszu w górę tabeli, 
Mecz w Bytomiu rozpocznie się dziś 
o godz. 17. 

W innych spotkaniach sobotnio.
niedzielnej siódmej kolejki na pier
wszy plan wysuwa się pojedynek 
obrońcy mis-tuows.klego tytuł.u Slą
ska 1 wracającą do formy mielecki! 
stalą, a takiże spotka.nie 11dera tabe
U kraolroW\sklej W!S'ły 1 Zagłębiem w 
Sosnowcu. 

A oto zest•wien!e par lł6dmej k<> 
lej,kł ekstraklasy: ł.KS - Ruch, Po· 
lonia - Widzew, Zagłębie - Wisła, 
Zawisza - Legia, Śląsk - Stal, Lech 
- Arka, G6rnik - Odra. Pogoń -
Szombierki, 

Spełniając życzenia l!cZ'nych kibi
ców futbolu, zamieszczamy także 
ta])elę po pięciu rozegranych kolej
kach (d·la lepszej orientacji podaje
my ilość Z\l\'Yclęstw, remisów ! po
rażek oraz bilans punktów i bra
mek): 

l. Wisła 
2. ł.KS 
3. stal 
4. Legia ' 
5. Slą.sk 
6. LeC'h 
7. Polonia 
8. Arka 
9 Pogoń 

10. Górnik 
11. Za.w!sza 
12. Ruch 

5 o o w:o 
2 3 o 7:3 
3 1 1 7:3 
3 o 2 11:4 
2 2 1 8:4 
2 2 1 6:4 
2 1 2 5:5 
2 1 2 5:5 
2 1 2 5:5 
1 2 2 4:6 
2 o 3 4:8 
2 o 3 4:1! 

~ 
&-2 
4-2 
1~ 
7-6 
ll-6 
&-2 
6--{i 

5-8 
8-5 
ll-6 
7-9 

Skromna „jedenastka" 
W statystyce opracowanej przez 

katowicki „Sport" widać jaką pozy
cję w tabelach najlepszych zajmują 
lekk.Oatleci naszego województwa. 
Choć w porównaniu z ubiegłym se· 
zonem łodzianie znałeźld się nieco 
wyżej w klasyfikacji, trzeba sobie 
p.owledrzieć jasno, te nie jest to 
szczyt motldwoścl łódzkiej królowej 
s'!><>rtu. Na .Liście znalazło a!ę bo
wiem tylk.o 111 łódz:ldch lekkoatle
tów. 

Drug4 lokatą zajmuje -w biegu 
na 3 km z przeszkodami Maranda 
- -a,29,3 za Ma.Hnowsk!m - 8.16,9. 
choć łodzia,nln legitymuje się dru
gim wynikiem I tytułem najlep
szego prz.eszkodowca Polski, w tym 
roJ<,u nie bronił ba.rw w zawo.dach 
m!ędzynarO<lowych. zamdast Maran
dy pod nieobecność Mallnowskiego 
PZLA wyznaczył Wesołowskiego, zaj 
mują,cego dopiero plą.tą Io.katę w 
tabeli z czasem 8.34,0, Drug! łodzia
nin - Rębacz sklasyf!k>0wany zo
stał na 7 miejscu z czasem - 8.~l. 
Ponad~o Maranda sklasyfikowany 
jest na lB miejscu w b!el?'U na 5 km 
z czasem 14.08,8. 

W b!.eglU na 110 m ppł, Siciński 
znajduje się na 5 miejscu z czasem 
14.20 Wydaje sic nam, te zawodni
ka teg•o stać na lepszy rezu!Jt·at. 
W stawce płotkarzy przoduje rekordzi 
sta Polski - Pusty ~3,40). 

W gironle najszybszych ludzi w 

.T~ 4 wrzełnla na ul. Spornej 
odbęd&ie slę XV Ogólnopolski Wy-
•clg Motocyklo.wy o z1oty Kask J K• k k• 4 Sa C ·słobal „Dziennika PopU'l.arnego"'. Imprezę • 1erz ows I w n r1 
ouan!zuje łódzka Gwardia. 

Polsce w biegu na 100 m Jest Ma· 
tysiak z RKS. który legitymuj• sic 
czasem - 10,'1'4. 

W biegu na lSOO m rokuje na przy 

w dniach 5-6.IX. na torze w He-
sz<l.ość wielkłe na.dzieje Kabza z 
BudowlanyC'h, k!tóry zajmuje 10 

A o godz. ł!.10 na trasie kolejowej 
Lódź-żabieniec - Łódź-Kallska na 
skarpie przy torze znaleziono zwłoki 
70-letnieg<:> Jana s.. który poniósł 
śmierć pod kolami pociągu. 

A O godz. 7.15 w Gałkówk:'U pod 
pociąg relacji Łódź-Fabryczna -
Warszawa, dostała stę 37-letnla Ge
nowefa M., która przechodząc przez 
tory w miejscu nlewłaśc1wym po
nLosła śmierć 

A o godz. 11.łli na szlaiku PKP 
P!łyćw!a - Sk·!erniewlce pociąg 11 
Katowic do warnawy n&jechsł ! 
zabił łZo'letn!ego pracownika PKP 
Mariana W., który przechod'Z!ł zbyt 
bl!sko przed nadjeżdll:ającym pocią
giem. 

A O godz. 11.43 na skrzyżowaniu 
ul. Klonowej I Limanowskiego „Ny
sa" WV 7221 zder'l.yła się z karetką 
pogotowia. Trzy osoby jadące karet
ką doznały obrażeń l przebywają w 
szpltslu pogo.towia. Straty 10 tys. 
zł. 

A O godz. 12 przy zbiegu ulic 
Wojs•ka Polskiego ! Marynarskiej 
Bogdan M. wybiegł na jezdnię ! po
trącony został przez „Trabanta". 
Pieszemu pomoey udzie!.C>no w pogo
towiu. 

A O godz. 12.50 przy zbiegu ul!c 
Bratysławska - Wróblewskiego Ma· 
r!a .T. zeszł.a nieostrożnie na jezdnię 
! potrącona została przez „Fiata" 
182'1' IF. Pieszą z ranami głowy prze
wieziono do s-z;pltala, 

A o godz. 1'4.SO przy ll'blegu ulic 
K<>syn!erów Gdyńskich ! RzgowskoleJ 
.Jolanta B. lat 15, potrącona została 
przez samochód osobowy, Dziewczyn 
kę opatrzono w pogotowiu. 

A O gt>dz. 18.30 w Pabianicach na 
ul. Wlleńs<Jdej 1.1•Ietni .Janusz L. 
jadąc r.owerem spowodował zdene
n!e z „Żlllkiem"'. Chłopiec doznał o
brateń i przebywa w srp1talu. 

(!cl) 

Hold żołnierzom Al 
W sierpniu 1944 r. - 26 dnia 

Powstania Warsz.a wskiego zginęli 
pod eruzami zbombardowanej 
przez hitlerowców staromiejskiej 
kamienicy pr!iy ul. Freta 12 człon
kowie warszawskiego szti;.·bu p0w
stańe7.ego Armii Ludowej. 26 bm. 
- w 33 rocznicę ich śmierci 
społeczeństwo stolicy oddało hołd 
pamięci poległych AL-owców -
żołnierzy Powstania. 
Przed tablicą pamiątkową, wmu

rowaną w ścianf; domu przy ul. 
Freta 12 oraz przy płycie sztabu 
AL na Krakowskim Przedmieściu 
- w miejscu gdzie w 1946 r. prze. 
niesiono prochy dowódców - war
ty zi;,'Ciągnęli towarzysze broni 
poległych, żołnierze WP i harce
rze. 

Kompania reprerienta.cyjna WP 
oddała honory wojskowe. 
Uroczystośł zakończyło odegra·nie 

„Międzynarodówki''. 

„Vera" pracuje 
„pełną parą" 
Zakłady Wyrobów Obiciowych 

„Vera" . osiągnęły wczoraj pełną 
zdolność produkcyjną: 4 mln 515 tys. 
m dzianin. Udało się tym samym za
łodze „Very" wyprzedzić o parę 
dni termin dochodzenie.· do pro
jektowanych 1.dolności produkcyj. 
nych, który przy-pada na ostatni 
dzień sierpnia br. , 

Przewiduje się, że do końca 
sierpnia powędruje stąd dodatkowo 
do zakładów przemysłu meblar
skiego i naszych sklepów 120 tys. 
dzianin o wartości około 30 ml.l!l. 
zł. Począwszy wiec od dziś przed
siębiorstwo pracować będzie „peł
ną parą". wytwE.Tzając miesięcz
nie około 750 tys. m. dzianin me
blowych, dekoracyjnych i odzieżo-
wych, (at) 

15-kDometrowv 
odwiert 

W Stepie Mugańskim. niedaleko 
miasta :Saatły, w AzerbeJ<lżanie, 
podjęto próbi;- wykonania najgłęb
szego ns.· świecie 15-kilometrowego 
odwitrtu. W miejscu gdzie pro-
·wadzone są wiercenia skorupa 
ziemska ma stosunkowo małą 
grubość. Wydrążenie pierwszego, 
dwukilometrowej i;:łębokości, od
cinka PotwieTdziło dokładność obli. 
czeń specjalistów· radzieckich i wy. 
soka jakość urządzeń wiertniczych 
wykonanych w 'l.akladach na U-.:a
lu. Vhercenia w Stepie Mug&ńskim 
są eksperymentem. który ma do
pomóc w niedalekiej przyszłości w 
dotarciu do zalegających na du
zych głębokośdacb bogactw mine. 
ralnych. 

prac nad 1,1staieniem ! &precyzowa
niem zasad amerykanskiej strateg!! 
militarnej. Ukoronowaniem tych prac 
było wydanie krót·klej dyrektyv,.-y 
prezydenta, zawierającej wytyczne 
polltyk! strategicznej, jakimi bę
azle się kierowała obecna admini
stracja. Dokument, jak stwierdza 
dziennH~. ma charakter tajny 1 nie 
bl}dzie o.publikowany . 
Streszczając doktryny zawarte w 

dyrektywie prezydenta korespondent 
,,New York Times" stwierdza, te Bił 
one wynikiem typowego kompromi
su pomiędzy naciskiem konserwatyw 
nej prawicy, która domagała slę 
znacznego wzrostu wydatków zbro
jeniowych, przyspieszenia zbrojeń 1 
prowad-zenia pol!tyk! konfrontacji ml 
Jitarnej, a postulatami liberałów 
za blee:ających o znaczną redukcj<: 
zbrojeń I militarne wycofanie się 
USA z areny światowej, 

Niedzwiedz 
porwał dziecko 
Groźny wypadek wydarzył s!ę w 

Narodowym Parku Yellowstone w 
stanie Wyoming, Niedźwiedź porwał 
z kołyski 17-mlesięcznego chtopca. 
Dziecko uratowała jego babka, która 
skutecznie wystraszyła zwierzę. Chło 
piec z poranioną głową został odwie 
ziony do szpl tala, .Teg<:> życLu nie 
zagraża niebezpieczeństwo. 

Zrezygnow·ato 
za zimno! 

28-letnla mieszkanka Richmond w 
stanie Wirginia rzuciła się z mostu 
nad Kanałem Kanawha, usiłując po 
pełnić samo.bójstwo. Woda okazała 
S>l<: jednak za zimna. t nlecroszŁa sa
mobójczyni szybko z niej wyszła, 
rezygnując na razie ze swych pla
nów 

lenowie odbędą się wyścigi torowe W San Cr!stobal rozdano pierw- ry był mistrzem łwlata w 
0 puchar Pol.sklej Federacji Sportu. sze medale m!s~rzostw kolarsk!ch San Sabastian., wicemistrzem w 
Organizatorzy: SKS Społem i świata. Startowtl! torowcy na ctw· Brnie, brązowym medalistą świa•ta 
ŁOZKol. Na łódzkim torze wysta- stansle 1 km ze EPtarro zatrzymane- w 1974 1 l!n5 r. oraz brązowym 
pia m. In uczestnicy MS w We- go. Polskę reprezentował „weteran" medallstą olimip!jskim z Mek.syk.u 
ne:ruell. 1&-19_1X. w saU ChKS od· torów k>olarskich świata Janusz zabraklło do zdobycia medaliu za-

miejsce (3.43,9), a li5tC najlepseyclh 
zamyka biegacz LKS - żerkowsk! 
- 10,74. 

Dwóch zawodnl.k6w se Startu ma 
my w trójskoku. Jednym z nich 
jest byly reprezentant Polslki Gar· 
nys zajmujący obecnie 'l miej~• -
15.97, a drugim Paliszewskl, 11da
syfikowany na I m.!e,1$cu a wyni
kiem 16.81, 

Z głębokim !alem powiadamiamy, Ił w dnłn 16 sierpnia 19'7'1 r„ 
po długich cierpieniach smarła 

będii!e się v M!ęd'%:yl\arodowy Tur- Klerzkowsld. Były mistrz. łwlata ledwie 0,2 sek. 
nlel Zapaśniczy w stylu wolnym n tym razem zająl czwarte miejsce W wyśclgach eliminacyjnych n.a 
„WieMut Nagrodę Łodzl". l'J-18.IX. przegrywając minimalnie w walce o 4 km nasz reprezentant Jan .Jan
międzynuodowy turniej w duto ju- brązowy medal. Kierzkowski dał kiewicz uz,yskał jedenasty czas dnia 
nl<>r6w (sala Resursy). się wyprzedzić trzem kolarzom: L - i;&75. Najlepszy czas uzyskał N, 

25.IX. natomiast Budowlani urza· Homsowi (NRD) - t.0(85, G, Schu- Dur.pisch NRD - 4.42,3'7. W 118 f!
dza.ią f!nał Pucharu Polsld w ho... macherowi (RFN) - 1.06,95 1 H. Le- nalu Jankiewicz zm1erzy się m. !.n. 
keJu na trawle, a 30.IX. Łódzki dermannowl (Szwajcaria) - r.01,01.

1 

z Wl. Osoki.nem (ZSRR), który na 
Klu'b Jetdzieekl - tradycyj.ne e>gól-1 Cza11 K!erzk<>wskiego - 1.07,27. Tak Ollmp!adz!e w Montrealu wywal
nopols..ltle zawedy konne o Memo- więc Kierzkowski przegnł min1'maI- czył 4 miejsce, a wczoraj uzyskał 
rial Sroczyńskiego w Łagiewnikach. nie. on czas - 4.~53. Dziś startują 

(n\ 80-letnlemu KIK'llkowskiemu; Jt!tó- ~r!·lllterzy, 

I DZIENNm POP'CILABNY nr J.H (8'1711) 

--

W mlocl.e wynllrlem 811.IMI l!ltopcąk 
ze Start.u zajmuje 11 Dil.ejsce, a w 
skoku wzwyt Burzee 11 ŁIKS jest 11 
wynikiem 2.14 na lJ1 pozycjd. Szta
feta fXlOO zn RKS 111jmuje 'ł mlej-
4Ce. (n) 

l.tP. 

JAlNJN!A KUU~OWSK:A 
mirr farmacji 

'b. wlelolełnla Jderownlc:ska apteki nr IO w Lodzi, odznaczona Zło· 
tym ltrzyłem Zasłurl za pracę apołeczuą l sawodOWll, Człowiek 
wielkieso llł!rca, pełnego tyczllwości l uczynności. 

Wyprowadzenie zwłok z kaplic„ i uroczysłoicl pogrzebowe odbędlł 
się na Starym Cmentarzu rzym.- kat. pnsy ul. Ogrodowej w Lodzi, 
w dniu lt 1ierpnla 1971 r. o so4•. 14. 

GRONO PRZY.JACIOł. 



Wychodząc naprzeciw za Interesowaniu Czytelników 
zapraszamy dziś do wnętrza Zamku Warszawskiego. Po
ra stosowna, bo właśnie zbliża się rocznica podjęcia Je
go odbudowy. Co już zrobiono i jak? Na to pytanie znaj
dziecie odpowiedź w poniższej relacji. , 

JiA WSTĘPIE TllOCIQ NA.JNOWSZBS 
WSTOBilc 

mln iii. Swego p0parcia udzieliła takłe rozsiana 'PO 
świecie Polonia, wpłacajlłc około 690 tys. dolarów. 
Poczęły td napływaó dary rzeczowe: biżuteria, 
dzieła a:tukl, meble itp. Na hasło „Zamek" sta
wili się również przedstawiciele wszystkich jrodo
wlsk przepracowując społecznie aż 286 tys. so
dQD. oo w przeliczeniu daJe wartoś6 S4 mln Ił.„ 
A wszystko dlatego, te Zamek Warszawski nie Jellł 
oł takim sobie 11:wykłym zabytkiem, któremu na
leły przywróci6 daWDll Awietnoś6. To symbol -
walki i wytrwałości. 

1lf 20 stycznia 1911 ~ - r:apada łecysja a e4ba.. 
dowie Zamku W&rszawskiego; 

1lf 26 styoznia 1971 r. - pierwsze pofiedHDłe 
Obywatelskiego Komitetu Odbudowy 1 

1lf kwieclei\ 1971 - prace prsygotowawaae1 
1lf Wl'Zesleti 1971 - l'OJJJIOCSl!cłe robół bu4owta.a 

Dych; * 19 llpca 1914 - pnrekuaale bryb' Hlllk• w 
słanie surowym. 

Oe! ro:spoazęcla budowy ml.fa Wlaanl• ssd6 laf -
szeaó lat, w czasie których pospolfłe ro.szenie na. 
rodu dawało oo dzień wyru nang&towanla I ps
triotyzmu. 

Na konto Komitetu Oby-telsldego W1Jłynęło se 
składek indywidualnych t abiorowyoh ponad 570 

W czasie, kiedy na opustonałym Placiv. Zamllo
wym ustawiano Kolumnę Zygmunta, a na Starym 
Mieście s pietyzmem odtwarzano średniowieczne 
kamieniczki, Konstanty Ildefons Gałczyński pisał: 
,„ . .Niech to będzie na!J'll marsz udręczony, niech 
do prdła przyschnie nam język, wydźwigniemy 
pod strop wygwieżdżony nasze dzieło. I ono zwy. 
cięży~." 

~.Tak więc minęło dopiero aześ~ 
lat, a j'UZ królewskie dworzyszcze 
stoi w całej swej okazałości. Ru
szyły nawet wakazówki na tarczy 
jego zegara, każda zaś z odmierw
nych godzin przybliża czas powro
w nn Zamek. 

- Powrót na Zamek! Chwila, 
li& którlł czekamy wszyscy, W Ja
kim stopniu jest do niej przygo
towany zarzlłd Zamku? - zwra· 
cam się s pytaniem do l[łównego 
konserwatora mgr Daniela Twor
ka. 

- Zanim odpowiem przytoczę 
moie kilka liozb ilustrujących wiel
kość i zasięg robót. otóż: kuba
tura Zamku wynosi wraz z piwni
cami i poddeszem 172 tYf!. m 
sześciennych, zaś pawierzchnia Z&'

budowy w obrysie murów 6 200 m 
kw. Przeliczając na izby daje to 
387 (I) pomieszczeń, w tym więk
szość wnętrz. o zabytkowym cha
rakterze. 

A teraz o realizacji t>ierwi;zego 
etapu. W sumie obejmuje on 180 
pomieszczeń, przy czym na ogól
ną ilość 102 sal historycznych wy
konano już 36 o łącznej po
wierzchni 2 200 m kw. Są to m. 
in. królewski gabinet, garderoba i 
sypi&•lnia, następnie sala audiencjo
nalna, sale Mirowska i Canaletta, 
kaplica, p0kój oficerski, wreszcie 
przepyszne m.armurowe „wielkie 
schody''. 
. Ale to nie wszystko - dochodził 
jeszcze bowiem część adml:nistra
cyina i socjalna. nie mówiąc o 26 
różnych instalacji;:ch: klimaty. 
cznych fm. in. do celów wentyla
cy jnych przystosowano zabytkowe 
kominki). ostrzegawczych, ilumi
nacyjnych itp. Dla zobrarowania 
fych nieuchwytnych dla oka zwie
dzającel?o prac t>OWiem tylko, że 
łaczna długość położonych w Zam
ku k!·bli .i przewodów wyniesie aż 
650 km. 

- Nie wyobra:h.m sobie wprost 
Ilu projektantów i wykonawców 
zaangażowała ta odbudowa.„ 

zaawansowane pt'ace zdobnicze na 
parterze w ciągu sal jagiellońskich 
oraz na piętrze w skrzydle stani
sławowskim. Przygotowaaio meble, 
tkaniny, latarnie, świeczniki i 
kryształ.owe żyrandole. Wszędzie, 
oczywiście o ile to jest możliwe, 
urządzi się wnętrza Zjodnie z za
chowanymi opisami i inwentarza
mi. Gdzie indziej potrzebna będzie 
interpretacj&.· epokL Z ta royśla za
mówiono np. w Łodzi szereR spe
cjalnych tkanin do wybicia kian. 
Kalisz dostarczy .z kolei stosowne 
plusze. Milanówek, jedwab itp. 
Laikowi trudno nawet mieć poję
cie o złożoności niektórych, pOIZor
nie zwykłych robót. ot, choćby 
szklenie okien. Chodziło o takie 
szyby, które eliminowałyby nie
zwykle szkodliwe dla zbiorów mU
zealnych promieniowanie słoneczne. 
Poszukiwani&.• za granicą okazały 
się bezowocne. Wypadało szukać 
rozwiązań n&.• własnym podwórku. 
I oto trudnego zadania podjęła się 
(na podstawie receptury opraco
wanej J)l'ZOZ instytut) maleńka wY
twórnir.• w Jaśle, która na co 
dzień wyrabia tradycyjną ręczną 
metodą szkło witrażowe. 

Szyby znalazły sie w Zamku -
eliminują skutecznie promienie 
pozafiołkowe. a oo więcej - są 
tak urocze l stylowe ze swymi pę
cherzykami i nierównościami, ze 
stały się dodatkową ozdobą sal. 

- A 11rop011 sal - jakie ekspo
zycJe znajdą się w oddanych do 
u:l:ytku wnętrzach? 

- Będą dwie: stała wystawa 
sztuki zdobniczej oraz ekspozycja 
wnętrz, na którą złożą się dawne 
zamkowe (ocalałe . .z pażogi wojen
nej), lub tez odtworzone po woj
nie. a nasujące stylowo meble, tka
niny, obrazy I inne drobniejsze 
przedmioty Zresztą będzie pr.n 
mógł sam przekonać się o pietyz
mie z jakim rekonstruujemy po
~ególne wnętrza. Celowo wyróż
nia się te fragmenty, które zosta
ły uratowane od tych, które •li 
wierną kopią„. 

• • • 
„.Wkraczam więc do Zamku. 

Mój cicerone, pani mgr Kurkow
skr.• otwiera ciężkie dębowe drzwl 
oto sień senatorska rozpoczyn&•jąca 
ciąg sal jagiellońskich. 

- Czy wie t>an co odkryto w 
czasie oobudowy? Otóż pod jedną 
ze starych piwnic ujawniono ciem
nicę, 11dzie wtrącano przestępców. 
Zachowane na ścianach gmerki 
świadczą o dość zróżnicowanym 
przekroju społecznym ówczesnych 
więźniów. 

Przechodzimy do sali tonąoej w 
purpuru. Jej lkleplenie wsp&rle 
jest na trzech potężnych słupach. 
Tu za CZlll!ÓW książąt mlizowiec-

kich odbywały się sejmy. Tera.z 
przypomną je zrekonstruowane 
ławy poselskie i pulpit · marszał
kowski, a o ich przebiegu relacje 
zdadzą różnojęzyczne taśmy ma
gnetofonów-autom&·tów. 

Trudno nie poddać się przytła
czającemu wpływowi tych wnętrz, 
ciężkich i ciemnych. Ale oto zmia
na nastroju - białe lśniące mar
murem schody wiodą w wiek sta
nisławowski. Był on brzemienny 
w wydarzenia i zarazem strojny, 
wykwintny. Te lustra, złocenia, 
marmury.„ Uleg'1l?l złud7.eniu, że 
oto u szczytu wielkich schodów w 
drzwiach sali audiencjonalnej stoi 
sam kró~ Staś. Przybrany w uro
czystą suknie zwierzchnią z aksa
mitu koloru a la Pompadour, w 
racymorowe bl&.le spodnie, białe 
pończochy i trzewiki ze złotymi 
sprzączkami wyciąga wypielęgno-

(Dalszy ciąg na str. 8) 

.Je.ill a kilka lt.ł apojr:i:ymy 
s perspektywy na obecne -
nazwijmy je prlłdY - w bu
downictwie mieszkaniowym, to 
ten nasz czaa określić będzie
my mogli jako czas nie łylko 
zmian ilościowych ale takie ja
kościowych. W biurach projek· 
towych, w przedsiębiorstwach 
budowlanych obowiązuje kie
runek zmian metrażu miesa:
kań. Projektuje się mieszkania 
większe, poprawia się stare 
projekty, uzupełnia technologie 
umożliwiające ich realizację. 
Niedawno pisaliśmy o powięk
szeniu metrażu w starej tech
nologii ŁSM, w „Dąbrowie" l 
SD~I. Dziś dowiadujemy sie o 
zmianach w stosowanym w Ło
dzi tzw. systemie szczecińskim. 
Stanowił on podstawe do WY
budowania całej Retkini. Uzna
no Jl'O za jeden z pr:i:yzwoit
szych w ł.odzi. Mieszkania nie 
są jednak na tyle dobre, bv 
nie mogły by6 lepsu. Stąd 
zwiększenie normatywu i właś
ciwie nowy projekt. Opracowa
ła go w ,„Miastoprojekole" mgr 
Int. aroh. Krystyna Kryglero
wa, twórnynt arbanistyki •
lej Betldnl. 

O projekcie z uznaniem mówia cl, któn>:m prz;yj. 
dJZie 20 realizować a mianowicie pracownicy Łódz
kiego Kombinatu Budowy Domów. Char&>kteryzu
je go bowiem rzecz dla wykonawców. istotna: i;>u
dowa mieszkań nie będzie za sobą pociągała zmian 
w technologii konieczności wylewania dodatko• 
wych elementów 1tp. a więc perturbacji w ba:r;i411 
prefabrykacji, poZOStającycb ni-e bez wPłyWU na 
rytm pracy na tempo wylewania elementów. Bo 
przypomnijmy, fadna zmiana w fabryce domów 
nie UBprawiedllwl zaha.mawań w ilości oddawa
nych Izb. 

W nowym swoim wydaniu ,,Szczecin" dy11pono· 
wać będzie na.stępującym metrażem: M-3 (dWlll lub 
trzypokojowe) - 53 m kw„ M-4 (3 pokoje) - 114 
m kw. M-5 (cztero-, pięciopokojowe) - 74 m kw„ 
M-S (także cztero-, plęciopakojowe) - do 85 mkw. 
Już sam metraż daje pogląd na nawe mieszkanie. 

Liczenie się z rzeczywistości4 l możliwościami 
wykonawców a więc troska o nienaruszenie obec
nej technologii powstrzymało projektantke od 
zmian rozpiętości konstrukcyjnych. Pozostały nie
tknięte k:;.·biny sanitarne (wszystko w p0rządku 
bowiem w łazience starego „Szczecina" pralka au
tomatyczna się mieści). Trochę gorzej, bo kuchnię 
powiększono owszem, ale niewiele (do 6,50 czy 
7,50 m kw. w zależności od typu mieszkania). Naj
większy pekój przekroczył próg tradycyjnych 18 
m kw„ by osiągnąć 22 m kw. To samo dotyczy 
mniejszych. Motna było, nie wprowadzi;ojąc zamętu 
w fabryce, zaproponować większe 1011gie: w bu
dynkach niskich, o szerokości 1,20 i długości 4,80. 
w wysokich - nawet odpowiednio 1,50 na 4,80. To 
juŻ prawie dooatkowy pakój, loggia z t>rawdzi
wego zdarzenia. Z balkonów zrezygnowano. Za
projektowi;:no na jednlł osobę 0,7 m kw. szaf, nie 
wliczając tej powierzchni w metraż mieszkań. 

O tym wszystkim rozmawiali~my z projektantk• 
mgr inż. arch. Krystyną Kry1ierową i z-ca dyrek
tora do spraw projektowania „Miastonrojektu" -
mgr inż. Wacławem Danilewiczem. To wszystko -
jak •ie dowiedział&.m - jest pierwszym etapem 
'Zll!ia~ „Szczecina". Drugt w toku. jego wProwa. 
dzeme w życie 11ięga raku 1980. Głos ma projek
tantka: 
.- Mefra.t nie ulegnie ohyba Jul wfęksseJ 11:mla

me. Chcemy natomiHł słworsyó lokatorom Jeazoze 
lepsze warunki. 

- Wieksze kuchnie? 
- Tak, chociaż nie zawne wielkoś6 aecyduJe. 

Badamy poglądr użytkownik6w, rynek urządzeń. 
Mamy w kuchruach Innej wysokości kuchenkę in
nej l?dó".17kę, a jeszme innej pralkę automaty~m~ 
-;- Jesli Ją mamy. Produkcja urzlłdzeJ\ domowych 
Jest nie zsynchronizowana gabarytowo. W:i;zystko 
tworzy przypadek. 

lstnleJlł specjaliścl oa technologii produkoJl w 
fabrykach, nie ma od technologii kuchni. Ja uwa
żam tę sprawę za równte ważnił. Wszystko powin
no by6 w kuchni przemyślane I tak ustawione, by 
było nam łatwiej. 

- Widziałam we Wrocławiu w fabryce mini
pralkę automatyczną otwierana górą. MówiOl!lO że 
wt~y nic nie będzie nr.m wyciekało przy ot.;,le
ramu. 

- Dlaczero rórą? Wtedy nie moie pani wierzchu 
pralki na nic innego wykorzysta6 a poza tym 
dlaczego ma wyciekać? Czy musimy zawsze 11ro
jektować, zakładaJl\c z it6ry jakieś wady? Czy nie 
można by mle6 1>0d pralka wYSUWanej plastyko
wej „szufladki"? Przyszła kuchnia musi mleć na 
ws~ystko swoje miejsce, i o tym myślimy opraoo
wuJąc powoli jeszcze lepszy .,Szezecln". 

- A garderoby, spiżarki itp? 
- Oczywiście tak. Przy oenach mebli, przy ite• 

flcyc;ie drewna czy nie ekonomiczniej w skali kra
ju Jest projektować w mieszkaniu pomleszct:enia 
n~ o~~ioż? Najważniejsze dla mnie to jednak mo
żhwosc projektowania różnych mieszkaii. Czy Je
dno M-3 musi być podobne do drugiego? 

Dyr. Danielewicz sięga Po rysunki. Ogląd&my w 
now,vm „ST.CZeclnie" rzuty mieszkań M-2 w dwóch 
war1M?-taeh. ~edno o iednym dużym pokoju z 
kuchn!<I, gdz1e można wyburzyć ścianę dzielacą 
k~chmę od ookoju i stworzyć większe jeszcze po
nui:szczenle z kącikiem kuchennym, a także M-11, 
gdzie ~osztem jednego poktJju stworzono kuchnię
jadalmę 16-metrową ..• 

- Sa to Jednak - podkrełla dyrektor ·- pler
wne próby, nieśmiałe, które póJd• dalej w na
nych opracowaniach, które naswaliśmy etapem II 
..Szczecina". _ 

Pani inżynier K:ryfier i:funie daleił invoje JOS>
wał.a.nia1 

Projektujlłc musimy wiedzieli nie tylko dla 
ilu osób, ale także dla jakich osób projektujemf, 
Inaczej pragnie mleszkaó włókniarz pracujący na 
nocną zmianę, inaczej - plastyk. Struktura zawo• 
dowa jest równie ważna w ułytkowaniu mieszka. 
nia jak rodzinna. Już teraz przecież ludzie wybu• 
rzają ściany na Zgit">:sklej - Stefana I na SDM, 
by mieszkanie dopasować do siebie. Chcemy uni
kną/i tego, stąd będziemy proponowa6 różne wa
riant„. 

- Ale to będzie wymagało dużej dyscypliny ł 
organizacji w spółdzielni KaUiy musi z 11óry wie„ 
dzieć na jakie mieszkanie sie decyduje i czym bą„ 
dzie dysponował.„ 

- Każdy p0winien nie tylko dostać plan miesz
kania, który sobie wybi~rze spośród innych tego 
samego typu, ale tt·kie i plan najbllmej okolicy 
jego bloku. Rodzina z małymi dziećmi niech SO• 
b ie wybierze mieszkanie obok placu zabaw, strefę 
ciszy - osoba nie tolerująca krzyków dzieci, a. 
właściciel samochodu - najbl::7.sze sąsiedztwo par• 
k ingu. To wszystko jest chyba do przeprowadze
nia i nic nie kos-z:tuje „. 

Jaki będzie efekt tego drugiego etapu opraco. 
wania „Szczecina" trudno w tej chwili wyrokować, 
ale chyba sprawa znajduje się - co jest istotne -
we właściwych rękach. Dobrze. że mieszkaniem 
zajmuje się kobieta pr&-cująca i prowadząca dom. 

ALINA PONIATOWSKA 

Robot 
pomocnik człowieka 
Obeonie w krajach przemysłowo rozwiniętych 

dla wypełnienia rozmałtych zadań produkcyj
nych wykorzystuje się ok. 3.400 robotów, a 
niemal, z dnia na dzień. liczba ich rośnie. W je
dnej z montaźowni fabryki „General Motors" 
prowadzi się spawr:nle części nadwozi samocho
dowych, które przesuwają się na taśmie orze
nośnika obok urządzeł1 spawalniczych, z któ
rych każde jest robotem. Szybkość spawania: 
20-30 operacji na minutę, a więc taka, fak u 
człowiekr.·. Robot „uczy się" operacji, które ma 
wykonywać, pod nadzorem doświadczonego 
instruktora. W tym celu instruktor przesuwa 
uchwyt agregatu spawalniczego w tej kolej
ności, w jakie.i sam dokonywałby operacji spa
wania. Następnie proces ten utrwal&· gfę w blo
ku pamięci automatu. Blok w:vdaje rozkaz 
powtarzania tej operacji za każdym razem, gdy 
na orzenośniku zbliży się odpowiednia część 
n&dwozia. 

Robot w japońskiei fabryce motocykl! „Ka
wasaki", montując silniki i skrzynki biel!ÓW, 
wybiera sam patrzebne mu detale z taśmy. 
zastępuje człowieka. ale pad jednym warun
kiem: przenośnik musi mu podawać części, uło
żone zawsze w jednej i tej ·samej pozycji. po
nieważ nie jest on w st&·n!e określić niewłaś
ciwego położenia danego detalu na taśmie. 

W Instytucie Naukowo-Badawczym Uniwer
sytetu w Stanfordzie skonsturowano robota o 
stosunkowo wysokim poziomie „rozumu", który 
nie tylko sam decyduje, jakie narzedzia f części 
są mu potrzebne c!la wypełnienia zi:.i:>rogramo
wanego zadania, ale wykonuie również czyn. 
ności pcmocnicze, niezbedne dla realizacii tel!o 
zadania. Robot ten w niczym wprawdzie nie 
przypomina zewnetrznie swych „~olegów'• z 
filmów science-fiction, a]P niewątpliwie ma z 
nimi wiele wspólnego, jeśli chodzi o jego spraw 
ność. Podobną, lecz jeszcze wvższą spn'Wnościa 
odznaczają sie - oparte na technice laserowej 
- robotv „widzące". Moga one m. In. kontrolo
wać pracę przenośnika taśmowe~o. sprawdzać 
podawane przez niego przedmioty i zdejmować 
us:r.koc!zone detale. 

Robot - maszyna myśląca I efektywnie 
wspórni;-gająca trud człowieka osiąga coraz 
wyższy stopień ewolucji, a m6wiac językiem 
tac-howców - g~eradl: chodzi tylko o to, abv 
n'i~dy człowiek nie zaprogramował łej PNeoiW 
człowiekowi. 

- Trudno obliczyć. Spróbujmy 
jednak. Dokumentację przygotowa. 
ło 14 jednostek projektowych oraz 
13 instytutów naukowych. Bezt>O
średnim wykonawstwem u.·jęło się 
25 przedsiębiorstw budowlano. 
instalacyjnych. A gdzież ta reszta 
- setki pomniejszych państwo
wych. spółdzielczych i rzemieślni
czych zakładów. gdzie owi „złoto. 
ręczni" fachowcy - reprezentanci 
zanikających już zawodów artysty
cznych, jak snycerstwo, sztuka
torstwo, oozł<>tnictwo itp. Na szczę
ście udało nam się zgromadzić 
grupę starych doświadczonych rze· 
mieślników, tym zaś pawiodło się 
przywarsztatowe szkolenie młode
go narybku. Gwarantuje nam to, 
ze każdy fragment murów, każdy 
detal wystroju będzie nie t y lktJ 
piękny ale przede wszystkim Iden
tyczny z orygin&-łem. W te:! bez
precedensowej odbudowie obowia
zuie bowiem wierność w odtwa
rzaniu. 
~ To wymaga Jednak ezaS11, a 
termin:r ... przecłd bardzo napię-

Początki piśmiennictwa słowiańskiego 
~·-- Sztuka więc poJCC>dzić jedno 
z drugim Ot, choćby plafony -
mają być trzy: w sali audiencjo
nalnej, balowej ł w gabinecie mar
murowym. Długo trwało ich pro
jektow;.11ie, alP mamy w końcu 
kartony ł teraz przystąpi się do 
malowania na tynku. Prace wvko
naja trzv odrębne zespóły nod kie
runkiem prof Janusza Strzałeckle
go, małżeństwa Łucji l Józefa 
Otmlnów ora7. artystów Karczew
skiego i G&'t'Watowsklego. 

W każdym razie już daleko !llł 

Kiedy mleezka6.ey Rusi zaezęll posłu
r lwali się własnym pismem i ki<1dy stwo
rzyll rodzlmit literaturę? Nad tymi py• 
łaniami zastanawiają sie naukowcy ra
dzieccy prowadzący badania po§więcone 
rozwojowi piśmiennictwa starosłowiań
skiego. 

Za czas6w panowania Askolda (IX 
wiek) Ruś Kijowska prowadziła aktyw
ną. politykę zagraniczną. I odgrywała co
raz większit rolę w Europie wschodniej. 
W tym okresie Powstały początki na-

rodowośef f ku.lłUl'J' .taroruakleJ. Po-
lityka jednoczenia l)lcmion Słowian 
wschodnich, przyjęcie chrztu • Bizan-
cjum, uznanie chrześcijaństwa za religię 
państwową - wszystko to przyczyniło 
się do rozwoju piśmlennłctwa na Rusi. 
Rozpoczęto budowę cerkwi, powstała teł 
konieczność wprowadzenia ksiu re
ligijnych. 

Dwaj ówcze§ni uczeni Cyryl I Metody 
stworzyli najstarszy słowiański alfabet, 
tzw, głacolico składaJl\Clłl się • 38 snak6w. 

Gł6WJllł podstaw• alfabet11 stanowi• bl
zantyiskle nste:ny graficzne, Na prJ:a• 
łomie IX I X wieku w Prealawlu -
wówczas stolloy państwa bułgarskiego -
powstało znamienite centrum kulturowe. 
Tam też narodził się l)r&wdopodobnie 
późniejszy alfabet zwany cyryllClł, stwo
rzony przez Jedneir;o s uczniów Cyryla. 
Od naswłska tego uczoneir;o pocbodsl na
zwa alfabetu. Z tego okresu uchowały 
•le teksty rusko-bizantyjskich układów 
IJ>łsane w dwóch wersjach ~sykowyoh. 

łłlzantyJczyoy l ksllł:l:ęta kłJowsoy prowa• 
dzlli miedzy 1ob1t oźywionit koresponden. 
cJę. Z 1>0mooą, lingwistom prowadzącym 
badania przychodz' archeologia. W kur. 
hanie koło Smoleńska odkryto jeden z 
najstarszych zabytków - gliniane na
czynie z jednowyrazowym napisem (z 
połowy X wieku). za§ w Tmutarakaniu 
odkopano kamle6. z wyrytym zaaniem I 
dałlł 1068 rok, Odkrycia łe świadcz• ó 
snacznie starnych 1>0Czątkach piśmlenni
•łwa wsohodnlosłowiańsltlep, 
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Jedno trzeba przyznać - Amerykanie „mlełl noso„ pod
pl ujqc już w listopadzie 1903 r. traktat z rządem Panamy, 
na mocy którego USA uzyskały prawo do budowy kanału 
I sprawowania „po wieczne czasy'' władzy w jego strefie 
tak Jakby były suwerenem tego terytorium. Zobowiqzolr się 
zapłacić 10 mln dolarów odstępnego, a 9 lot później pła
cić 250 tys. dolarów rocznie. 

P lerwny atatek przepłynął 
Kanał 11 lat póź.niej - w 
.Ierpniu 191ł. Budowa pu
chłonęła 387 mllll dolarów I 

U tya. llttnień ludzkich, ofiar .wr-
fadków l chorób (głównie malafil 

tółtej febry). Wkrótce jednak o
kazało lli4. że Jest to .istna kopal
ola słota - 1 roku na rok roisły 
ątlki id4oe w mdl!ardy dollll'ÓW, a 

lat. Mówi to dobitnie o trudnoś
ciach, wynikających m. in. z tego, 
że każda kolejna administracja USA 
Inaczej widziała ten nabrzmiały 
problem I w zależności t>d sytua
cji przewlekała . lub przyspieszała 
rozmowy. 

W ubiegłorocznych wyborach pre 
zydenckich Kanał Pa.nam.ski, a do
kładndej l't06Unek poszczególnych 

MORZE KARAJBSKIE 
STREFA KANAl:U 

oeEAN 
SPOICOJN-V 

Panama otrzymała śmieszną w ~j 
fYtuacji kwotę ćwierć miliona. Po
tem podniesiono czynsz dla Pana
my do 2 mln dolarów, ale d tak 
Amerykanie robili świetny intere:1. 

Pesa aspektem czysto handlo-
wym d06zedł w ostatnich latach 
Lnny, polityczny. Zarówno spolr 
cuństwo Panamy jak i pozostałe 
państwa Ameryki Lactńskiej uw&
iały lstn!enle strefy Kanału I pa
nowania USA w niej za relJ.kt k'>
lon!alizmu godzący w dumę WHY
atkich Latynosów. 

Dlatego też, acz niechętnie, ad
ministracja am&rykańska zgod.zlla 
11ię na rokowania w sprawie zmia
ny istniejącego stanu rzeczy. Było 
to w 1964 r. Nietrudno obliczyć, 
illł trwały one a przerwami, aż 13 

Tygodnik The Observer 

zamieścił niedawno rela

cję Davida Clarka nci te

mat niepokojącego wzro

stu handlu narkotykami w 

Wielkiej Brytanii. Druku

jemy fragmenty tego ar· 

tykułu. 

25 
-letnia Jayne Harris, 
dziedziczka bogatego •o
d u otrzymała w spadkn 
70 'tysięcy fąntów .szter
lingów, po czym wtęk· 

szoś6 teJ sumy wydała na narko
tyki. W lipcu Jayne zmarła na 
skutek naduf:ycia irodków oszała
miających. 
Młoda dziewczyna zaczęła się 

narkotyzować w wieku lat 16, 1dy 
na jakiejś prywatce "poczęstowa
no" ją kokainą. Od tej pory han
dlarze narkotykami nie dawali Jej 
spokoju, gdyż była bogata, młoda 
i mało odporna psychicznie. Tra
gedia Jayne Harris riuca dra~a
tycznc światło na coraz bardziej 
palący problem przemytu heroiny 
do Wielkiej Brytanii, kontrolowa· 
nego w znacznej części przez „Ch!· 
nese Triads" - tajną orga.nizację 
przestępczą, która powstała, jak na 
ironię w wyniku Interwencji bry
tyjski~j w Chinach, w czasie „wo
jen opiumowych" w XIX wieku. 

kandydatów, był jednym z central
nych problemów kampaniJ. R>?
nald Reagan, głooząc nie kwesion<>
w'-n& prawo USA do Kanału, zy
skał znaczne poparcie w różnych 
kręgach społeczeństwa. 

Prezydent Carter od początku 
Zdecydowany był na rokawD!nia. 
Zdawał on sobie sprawę, że p<>!lJd· 
niowo-amerykańska opl.nia publicz
na be% zastrzeżeń popiera rząd Pa
namy w jego wysiłkach na rzecz 
nowego statusu Kanału i strefy, 
a ewentualne ustępstwa USA mo
gą wpłynąć na poprawę stooun
ków n.ie tylko z Panamą, lecz rów
nież z: całym kootyne11tem Potud
niowej Ameryki. 

Przed kiilkunastoma dni.ami (11 
bm.) podpisano wreszcie nowy u-

ostaAnlo Jednak ma poważnego ry
wala w postaci gangu Wo Sing Wo. 

W 
Wielkiej Brytanii handel 
heroin!\ przybiera coraz 
większe rozmiary. Codzien·. 
nie przy wejściu do metra 

nr 4 na stacji Piccadilly gromadzą 
się grupki ludzi w wieku od kil
kunastu do czterdziestu la.t. Ich 
wygląd - zniszczone ubrania, rę
ce pokłute strzykawkami, puste 
albo też przeciwnie - rozbiegane 
i niespokojne oczy - bud1ą grozę 
wśród podróżnych spieszących do 
metra. Niektórzy przychodzą co
dziennie, siadają na szynach ko
lejki, wałęsają się w pobliżu toa
let lub okupują kabiny telcfonic:ii
ne, Wszyscy SI\ nałogowcami - al· 

koholikami, „wąchaczami heroiny", 
połykaczami środków amfetamino
wych, ·a są l tacy, którzy zapijają 
się ginem z dodatkiem kokainy. 
Co pewien czas obsługa stacji me
tra wzywa policję. Często się zda
rza, że któryś z nieszczęsnych na· 
logowców przewraca aię na pernn 
i umiera - na skutek przcdawko · 
waaia narkotyków, niedożywienia 
lub zakażenia brudną strzykawką. 
Według oficjalnych danych, pod 

koniec 1976 roku w Wielkiej Bry
Lanil było tylko 2.932 narkomanów. 
Jedńakże, jak twierdzi Dave Tur
ner, koordynator z ramienia Stałej 
Konferencji do spraw Nadużywania 
Narkotyków, liczby te są znacznie 
zaniżone. Jego zdaniem, liczba 
narkomanów waha się od 5 do 
1 tysięcy i taką też liczbę podają 
w rozmowach prywatnych niektó
rzy wyżsi urzędnicy ministerstwa 
spraw wewnętrznych. 

W ciągu siedmiu miesięcy br. cel 
nicy brytyjscy skonfiskowali więk
i>zą ilość przemyconej heroiny niż 
w ciągu całego ubiegłego roku. 
Była tu przeważnie heroina z ga
tunku Chincse Number · Three" 
(chińsk~· nr 3), brunaitna, na pól 
rafinowana kompozycja, której co
raz więcej pojawia się ostatnio na l p rzepruwadzone badania zda
rynkach. europejskich. ją się wskazywać, że istnfr· 

ją trzy główne źródła za.-
Przed 10 dnia~~ jed~ak dzi_ala~ą- opatrzenia czarnego rynku 

ca w W. Brytanii szaJ~a chlnskic~ narkotyków, Pierwsze źródło to 
ha.ndlarz;v n_arkot~kam1 posta!"ovi;~- apteki, gdzie można nabyć najbat 
la ?lachowac większą ostrozno_so, dziej cenną, bo całkowicie czyslą 
zarown? ~~ wzitl~du. na wzmozo· heroinę. Niektórzy farmaceuci, śc1-
n!l czuJnos~ pohcJ1, Ja.k i na wru· śle kontrolowani przez minister
c1e st:i!1o~y1~lrn sameJ społeczni!· stwo spraw wewnętrznych, lagalnil; 
śoi. ?h1nskteJ .na Wyspach BrytyJ- dostarczają narkomanom heroinę 
1k1c.11. P_olecrn1e .to wydał szef or- na koszt ubezpieczalni społeczne.i. 
garuzacJ1 14K Triad. Znaczna ilośó heroiny pochodzi tak-

Gang 14K, nazwany tak na pa- :ie • kradzieży w aptekach. 
miątkę jednej " ulic w Kantonie, Drugie z kolet ł.l'.ódło, to kraje 
gdzie operował za czasów Czang bliskowschodnie, a zwłaszcza Tur-
&ai-czeka, jest główni\ organizacją oja. · 
handlu narkotykami w Europie, Trzeele - I naJwai.nlejna ł.t"ódło 

klad. Nie ir;namy jesz.cze szczegó
łów, gdyż prezydent Carter zaka
zał ich publlkowa.nia. Jak powie
dział rzecznik Białego Domu Jody 
Powell, pragnie je najpierw .sam 
przeanalizować. Jedna z amerykań· 
skich agencji prasowych podała 

Kanał 
w liczbach 

• Ma.ksymalna przepusto-
wotć Ka.nalu - 45 statk6w na 
dobę, średni czas przeplywu 
7-8 godz. (Często udaje ~ię 
„przepchnąć" statek w ciągu 
4 godz.). 

i. Dochody uzyskiwane d:(ę- · 
kt oplatam - ok. 100 mln do!. 
ł'ocmie. 

A Dzięki Kanalowi odleglość 
młędzy N. Jorkiem a Azją 
zmniejszyła aię o 7 ws. km. 
· A Długość - 81,IJ km, azero
kotć od 91 do 305 m. glębokość 
13,5 m, (na §luzach 12,5 m). NaJ
wyteJ położony odcinek kanalt4 
- 25,9 m nad poziomem mc
nra. 

A Pneplyw prze.s Kanał v
motliwia 1y11tem tlt112 dwukłe
ł'unkowych. Jeat Ich w sumie 
6 pa1". Każda s nich ma 305 m 
długości ł 33.5 m szerokości. 
Ogranicza to więc motltwości 
Kanału - współczesn11 zbiomł
kowc11-giiganty nie mogq :reń 
konyatać. 

tylko ogólne postanowlienia. Oto 
one1 

Nowy układ wysaśnie lll grudnia 
1999 r. Do tego czasu Amerykanie 
będą płació Panamie 40-50 mln do
larów rocznie (z opłat uiszczanych 
przez statki) I dodatkowo 10 mlo' 
za korzystanie z Kanału. Stopniowo 
będą przekazywać władzom Pana
my różne uprawnienia w strefie, 
łącznie z jej terytorium, jurysdyk
cją I administrowaniem samym Ka 
nałem. 

Jak bylo do przewjdzenia n-OWY 
uklad przyięto róinie. Prezydent 
Torrijoo stwierdził, że będzie cm 
;,czymś w rodzaju kamienia uwie
rającego w buoie przez pozostałe 
23 lata, ale na szczęśole sztylet 
tkwiący w piersi został usu
nięty". „Cr.i.tica" rządowy dzienni.i,{ 

- to „Zloty Trójkąt", czyli Birma, 
Tajlandia t niegdyś Laos, sdzie 
preparuje się heroinę nr 3, czyli 
„brunatny cukier". Mimo energicz
nej akcji wojska I policji tajlandz
kiej, korupcja miejscowych władz 
jest tak wielka, że chłopom bez 
trudu udaje się przemycać opium 
do „laboratoriów" w dżunglach 
Tajlandii i Malezji, Tam preparu
je się z piego brunatny proszek o 
30 do 75 proc. zawartości heroiny, 
po czym przekazuje się go dalej, 
do Europy i Ameryki, gdzie tak 
sfabrykowany „brunatny cukier" 
palt się jak _Papierosy albo gotuje 
w wodzie i używa do injekcji. 

Kto przywozi heroinę do kl'1jów 
rachodnich? Rużnie to bywa. Moż~ 

ją przywieźć jakiś pojedynczy hip· 
pie na swój własny użytek, a mo
że ją także dostarczać w dużych 
ilościach banda operująca miliona
mi dolarów, jak Mafia czy Triady. 
W Europie główny ośrodek zaopa· 
trzenia i dystrybucji został zorga
nizowany w Amsterdamie w wyni
ku porozumienia między M~fią 
a Triadami, którym zależało na 
stworzeniu rozległego rynku w tym 
mieście, zarówno ze względu na 
duży procent zamiaszkałyoh tam 
hippiesów, Jak i na dogodne poło
żenie zapewniające możność do
starczania heroiny wojskom ame
rykańskim w Zachodnich Niem· 
cz ech, 

W 1976 roku brytyjskie władze 
celne skonfiskowały 17 kg heroiny. 
W tym roku łup będzie 20-krotnie 

napisał: - Układ Jesł rezultateJ.41 
odwagi Panamczyków, którzy nie 
chcieli al.ę zgodzić na przebywanie 
żołnierzy najeźdźcy na IWym te
rytorium przez nieokreślony czas. 
Trochę w tej wypowiedzi opty

mizmu na wyroot, gdyż USA u
strzegły sobie decyzję co do tego 
czy przekażą 14 baz I czy wycofa
ją swych 9 tys. żołnierzy, niemniej 
jednak Ameryka Łacińska ma po
wód do zadowolenia i może uznać 
nowy układ jako zwycii:;stwo nad 
potę2;nym i wszechmocnym są
siadem z póŁnocy. 

A jak przyjęto układ !lad Po
tomakiem, w Waszyington.ie? Otóż 
właśnie. Pozwo1iłem sobie postawić 
w tytule tego artykułu z,nak zapy
tania mimo podpisania układu, 
gdyż zanim wejdzie an w życie 
musi być ratyfikowany przez &
nat i Izbę Reprezentantów więk
szością dwóch trzecich głosów. Ozna 
cza to, że w Senacie co najmn.iej 
67 senatorów mus.i powiedzieć nvo
jc „tak". Tymczasem właśnie wie
lu senatorów uważa jakąkolwiek 
zmianę statl16u Kanału za niemal 
zdradę interesów USA. 

Trudno precyzyjnise wyliczyć Jak 
licz.na jest grupa przeciwników u
kładu w Senacie, gdyż ni.e wiR.y
scy odsłonili swe karty, Charakte
rystyczna jest tu wypowiedź sena
tora Jesse Helmsa: - 78 procent 
Amerykanów Jest przeciwne odda
niu strefy Kanału i w tej sytuacji 
Kongres nie ratyfikuje układu w 
obecnej formie, Inny senator Frakh 
Church: - Będzie się toczyó krwa
wa bitwa, ponieważ jest to sprawa 
emocjonalna a wówczas łatwo o 
różne wypaczenia. 

Z 
nając niechęć Ameryka
nów do rezygnacjd z czego
kolwiek co posiadają, szc~ 
gólnie w Ameryce Połud-

niowej, nie dziwię się i wcale nie 
byłbym zaskoczony, gdyby Carte
rowi nie udało się zmobilizować 
potrzebnej w.iększośoi. Politycy 
USA zbyt przywykli do tego, 7A! 
w Kanale I na południe od niego 
wystarczy posługdwać się metodą 
kija i marchewki by trzymać wszy
stko w ryzach, Niektórzy po pro
stu nie przyjmują do wiadomości, 
że „epoka kanonierek" dawno 
przeminęła l trzeba zmienić meto
dy gry politycznej także na konty
nencie amerykańskim. Właś.nie c\ 
ludzie będą główną przeszkodą, z 
którą trzeba się uporać, by moź.na 
było wprowadzić nowy układ w 
życie. 

HENRYK WALENDA 

większy. Celnicy twierdzi\, te wlęk 
ezośó zatrzymanych była w drodze 
do Holandii. Jednakże apośród 30 
osób aresztowanych do tej pory 
wlększośó stanowią Brytyjczycy. 
.Jest też 8-osobowa grupa Włochów. 
Celnicy brytyjscy ściśle współpra· 
cują z brygadą do zwalczania 
handlu narkotykami. 

Brygada liczy od 50 do 60 funk
cjonariuszy - dokładne liczby nie 
są znane. N a czele jej stoi od mar
ea Fred Luff, twardy, nieustępli
wy, typowy przedstawiciel apara
tu ścigania w dawnym stylu. Wie
lu funkcjonariuszy brygady nosi 
długie włosy l niek.ledy udają oni 
narkomanów, nawiązują kontakty 
1 handlarzami Itp. 

Obecnie brygada koncentruje swe 
wysiłki przede wszystkim na inwi
gilacji środowiska Chińczyków bry
tyjskich, co jest bardzo trudnym 
za.daniem ze względu na bariery 
językowe I kulturowe. 
Główną „atrakcją" handlu heroi

ną jest to, że niewielkim nakła
dem wysiłków można zarobić masę 
pieniędzy. Jak pisał niedawno wy· 
chodzący w Hongkongu tygodnik 
„San Chi Chau Non", cena hurto
wa heroiny nr 3 wynosi tam 60 
funtów za uncję, 120 funtów za 
uncję w Amsterdamie, a w Londy
nie - 160 funtów za uncję. Cena 
detaliczna wzrasta IO-krotnie. 

Nie sposób ustalić jaka jest ogól
na wartość wymiany, gdyż doko
nuje się ona potajemnie, .Jednakże 
pewien dobrze poinformowany 
przedstawiciel Hungerford Project 
(Instytucja społeczna zajmująca sle 
wyłącznie młodymi ludźmi polują
cymi na „prochy" przy stacji Pieca 
diłlyl twierdzi, że zna takich, któ
rzy na narkotyki wydają dziennie 
od 80 do 100 funtów. Według o
strożnych danych, ogólna wartość 
obrotów heroiną w W. Bryta.nil 

(Dalszy ciąg na str. 8) 

Tragiczny konie11 ofiary heroiny 

• 



SZ.CZYPTA SOLI 

R 
zeczą dość powszechnie zna
ną jest fakt, iż łódzkie uli
ce nie mają najlepszej opi
nii wśród kierowców - I to 

zarówno tubylców, jak I przy
jezdnych. Rozmaite krytyczne uwa 
gi budzi stan oznakowania, jak i 
poziom nawierzchni. Jak powiada
ją niektórzy najzacieklejsi wrogo
wie wprowadzonych w Lod:z.l za
sad ruchu drogowego: „Latwo tu 
zabłądzić, niełatwo - na właści
wą trasę - wyjechać, a najłatwiej 

zakazu I nakazu zapędziły znane- wy 1 dziury wypelnłone wodą st.a
go rysownika Sz. Kobylińskiego w ły się prawdziwą pułapką dla pie
zaulek bez wyjścia, oo zostalo na- szych i kierowców. Ci pierwsi klę
tychmiast odnot.owane - tj. odry- li na czym świat 1tol - bowiem 
sowane na łamach „Polityki" I przejeżdżające przez owe pułapki 
śmiał.a się z n.as cala Polska. samochody ochlapywały prnechod-

Ba, ten się śmieje, kto się śmie- nlów fontannami wody. Nieraz 
je ostatni. Sęk jednak w tym, że zdarzało się nam widzieć rozpacz-

( Deszczowa cenzurka ... I 
poła.mać re501'Y... o.statn!o użytk.ownikom łódzkich I l!wy Bill 

Trudno 1lę w tym miejscu nie ulic J chodników, tj. zarówno pie- człowiek.a. 
ująć za naszym ulubionym skąd szym, jak I zmotoryzowanym ło- od nagłej 
inąd miastem, bo cl z nas, któ- dzianom zupełnie nie było do wołanej 
rzy odbywają podróże - dalsze śmiechu. Prawdziwe, nieprzesadzo- „Stara". 

stojącego przy j el'Jdnl 
- byle dalej I wyżej 
powodziowej tali wy

kolami „malucha'' czy 

niż do Zgierza lub Konstantyno- ne i bardzo smutne świadectwo o p iętnowaliśmy zawsze - i na-
wa - wiedzą, że 1 u warszaw- kiep.skim stanie nawierzchni wielu dal będziemy to robić -
lkich czy krakowskich sąsiadów łódzkich ulic - tudzież przebieg.a- - niekulturalną jazdę, ale 
ni• bywa lepiej. Ma.la to jednak Jących przez nasze miasto mię- przy tej deszczowej cen-
pociecha. Nie ma się także co cle- dzynarodowych s:zlak.ów komunika- zurce warto wspomnieć i o kło
szyć z tego, że to właśnie w Lo- / cyjnych - dały ostatnie deszcze. potach kierowców. Nie zawsze 
dzi przemyślnie ustawione znaki Doły w asfalcie, r<YLmaite wyr- mogąc jechać ślimaczym tempem 

W .AŻNE TELEFONY 

Centrala Informacyjna PKO 131-82 
Informacja telefoniczna 03 
Stra:I: Po:l:arna 08, 161-11, 795-55 
Pogotowie Ratunkowe 09 
Poi:otowie MO 07 
Komenda MieJska HO 

centrala .an-n, 
InformacJe o usługach 
Informacja kolejowa 655-55, 
Informacja PKS: 

Dworzec Centralny 
Dworzec Północny 

Pogotowie wodociągowe 
Pogotowie gazowe 
Pogotowie energetyczne 

Rejonu Północ 
Rejonu Południe 
dla odbiorców vnemy-
ałowy eh 609-SJ I 
o6wletlenla ullc 

Pogotowie ciepłownicze 
Pogotowie drogowe 

„Polmozbyt" 

TEATRY 

292-!Z 
398-10 
284-60 

265-98 
'147-20 
835-46 
395-85 

134-Sl 
83t-Z8 

248-'IZ 
!!0-89 
153-11 

ł09-3! 

MAŁA SALA - goda JO „J>;ml
granc!"; 28.8. j.w. 
Pozootałe teatry n!eczyn.ne 

MUZEA 
HISTORR RUCHU REWOLU-

CYJNEGO (Gdańska 13) n1eczyn 
ne; 28.8. go<U. 10-1e 

ODDZIAŁ RADOGOSZCZ (Zg1er
aka 147) l(odz. 10-15; 28.8. j.w. 

ARCHEOLOGICZNE I ETNOGRA 
FICZNE (pl. WoLnośd tł) R!Od2. 
11-17; 28.8. godz. 10-18 

CENTRALNE MUZEUM WŁO· 
KIENNICTWA (Pl.otrkowska 282) 
godz. 10-15; 28 8. J.w. 

BIOLOGil EWOLUCYJNEJ UŁ 
(park Sienkiewicza) nieezynne 

HISTORII MIASTA ŁODZI (O~ro 
d·owa 15) god'Z, 10-14; 28.8, god'Z, 
10-18 

SZTUKI (Wlęclrowsk1ego nr 36) 
godz, 10-17; 28.8 godz. 10-18 

POLSKIEJ WO.JSKOWE.J SŁUŻ· 
BY ZDROWIA (~Ugowskiego 7) 
nieczynne • • • 

Z.0DZKJ PARK KULTURY I 
WYPOCZYNKU (na Zdrowiu) 

OGROD BOTANICZNY - czynny 
w godz. 10-ao 

OGROD "'ZOOl.OOIC'ZNY - ~n
ny w godz, 11-19 (kaira do 18) 

PALMIARNIA - cey.nna codzien 
nie (opr6cz poniedziałków) w 
godz. 111-17 

LUNAPARK - czynny w dni 
r>owszednle w godz. 14-21, 
w nled:delę 1 świ<:ta w godz. 
10-21, w d·ni wolne od pracy 
w l(<>d'I!. 1!-21 

KĄPIELISKO ,,FALA" (al. Unll 4) 
czynne w d!nl poi:odne w gooz. 
10-20 (kasy 10-19). W dni nle
pogocłne w godz. 10-18 (kasy 
9-18) 

KI N A 

BAŁTYK - „Powrót R~oweJ 
Pantery" a?lł(. od ~t 12, godz. 
10, 12 30, 111, 17.30, Seans nocny 
- „Omenn ang, godz. 20.15 
(film w wersji orYll(Lnalnej 
czytana lista dialogowa); 28.8. 

1J'~Ńowo - „Pocałunki z Honoii; 
kongu" fr. od lat 12, godz. 10, 
12.is, 14.30, 17. 19.30; 28.8. Bajka 
- Małpi kr61" go<i'Z. 10, 11. 
„Po~ałunki z Honi:kongu" fr. 
od lat U. godz. l'2 15, 17, 19.30, 
„Zrozumiałeś - gratuluję" radz. 
b/.o godz. lUO 

POLONIA - „Kochal. albo nuć" 
poi. b/o god'Z. 10, 12.30, 15, 17.SO, 
20; 28.8. j.w. 

PRZEDWIOSNIE - „Ostatni z 
Fleksnesów" norw. od lat 15, 
godtz. 10. 12.15, 14.30. n, 19 30; 
28.8. j.w. 

WŁOKNIARZ - „W mroku no
cy" USA od lat 18. godz. 10. 
i2.15. 14.30. 16.45. 19.lS; Seans 
nocny - „omen" ane;. 2odz. 
21.15 (film w wersji orye;lnal
ne.1 - czytana lista dialogowa); 
28.8 j.w 
WOLNOSĆ - „Strach nad mia

stem" fr. od ~at 15, godz. 10, 
12 15 14.30. 17. 19.30; 28.8. J.w. 

WIŚŁA - .. Trzeslenle ziemi" USA 
od lat 15. e:od-z. 9.30, 12, 14.30, 
17. 19.30; 28.8. j .w. 

ZACHĘTA - „Kochaj, albo rzuć" 
poi blo godz. 10. 12.15, 14.30, 
17 19.30: 28.8. J.w. 

TATRY-LETNIE :..... „Pocałunki z 
Hongkon~" fr. god-z. 20.30 W 
dni niepogodn„ <de..<zcz.owe 1 
chłodnel seans odbędzie się w 
klnie .. Tatry": 28.8. j.w. 

STYLOWY-LETNIE - „Powrót 
R6tow.e1 Pantery" ang. god z. 
20.30 W dni niepogodne (de-
szczowe i chl!odne) seans od
będzie &lę w klnie „Stylowy"; 
28.8 j.w. 

l.J>K - „Chinatown" USA od 
lat 1'1, godz. 14. 18.45, 19.30; 28.8. 
j.w. 

STUDIO - „Zap;łada Japonii" od 
lat 12, god'l:. 17.15, 19.30: 28.8. 
Bajka - .. Azor za k!~rownica" 
godz. 16.30, .,Godzlnv e;rozy~ 
an~. od lat \5. l(Odz 17.30 19.30 

STYLOWY - .. Gor1.1ce notowa
nie" 1aP. od lat 18, g.od'Z. 14.30, 
17.30: 28.8. j.w 

GDYNIA - ,.Strót piaty w se
zonie :i:lm<>wym" 1ug. od lat 15, 
godz, 12.lS 14.30. „wvna letv 
człowiek" USA od lat 18. god7. 
JO, 16.30, 19; 28.ft. Bajka - .,'Bal 
lRd·a o dentyście" l(Odz. 10. 11 , 
„Strót piaty w sezonie zimo-
wym" Jul( od lat 15, god'Z. 
12. „Wyn·aletv CZl'lWiek" USA 
od lat 18. l(odz. 14 16.30. 19 

DKM - „Piętro wytej" no!. od 
lat 12, !(odz. 16. 18, 20: 28.R. J.w. 

KOLE.JARZ - .. Trze.I m11szkletP
rowle" panam. od lat 12, godz. 
1n.30. ta.30: 28.8 jw. 

MŁODA. GWARDIA - „Powrót 
Robin Hooda" ang. nd lat 12. 
godz. 9.30, 12. 19, „Sędzia 

Teksasu" USA od lat 18, godz. 
15, 17; 28.B. j.w. 

MUZA - .,Jddzlec bez głowy" 
ra.dz. b/.o god-z. \14.30. 16.30, „Re
wolwer „Python 357" franc. od 
lat 15, godz. 18.30, „W mroku 
nocy" USA od lat 18. godz 
20.30; 28.8. j.w. 

1 MA.JA - „Czk>wiek :1 marmu
ru" pol. od lat 13, godz. 16, 
19; 28.8. Bajk>a - „Awant'llra w 
sad!lle" god.z, 15, „Człowiek z 
marmuru" poi. od lat 15, godz, 
16, 19 

POKOJ - „Winnet011" C'%. III 
jug, b/o godz, 16, „Brawurowe 
porwanie" USA od lat 18, giodz. 
18, 20; 28.8, Bajka - „K.ozJ.ołkl 
na wle±y" god'Z 15. „Winnetou" 
cz. III tug, b/o godz. 16, „Bra
wurowe POrwanie" USA od lat 
18, godz. 18, 20 

ROMA - .,Romantyczrui A '11',1 4 1-
ka" ang. od lat 18, gods, 10, 
12.111. 14.30, 17, „Mlstrz rewo l
weru•• USA od lat 15, godz. 
19.30; 28.8. Bajka - „Baba Ja
·ga" god;z. 10. 11, „Romantyczna 
Angielka" ang, od lat lS. godz. 
12.111, 14.30, 17, „Mllrtrz rewol
weru" USA od lat 111, godz. 18.SO 

STOKI - „Konik Garbusek" ra<iz. 
b/o god-z. 18.15, „Nie ma dymu 
bes ognia" fr. od lat 18, godz. 
16.45, 19; ,S.8. Bajka - „Chłop
cy z ulicy Brzozowej" g.odz. 
U. „Konik Garbusek" radz. b/o 
godz. la, „Nie ma dymu be'Z 
ogni-a" fr. od lat 18, godtZ. 18, 
Seana nocny - „Trzęsienie zie
mi" USA godz. 21 

OKA - „Smarkac-z na boisku" 
szwedtk.I godz. 12, tł, „Kariera 
na zlecenie" fr. od lat 18, g. 
10, 18, 18. 20; 28 8 .• ,smarkacz na 
bolsk'll" godz. 12.30, „Kariera 
na zlecenie" godz. 15, 17.30, 20 

w todzi i województwie 
miejskim łódzkim 

POLESIE - „Mllcząca gwla~da" 
poi. godz. 17, „GangstersJti 
walc" fr. od lat 15, godz. 19; 
28.8. bajki god'Z. 14. „a;angs.ter
ski walc" godz. 15. 17. lg 

POPULARNE - „Miłosna edJUka
cja Walentego" fr. od lat 15, 
g·odtz. 16. „Dag.ny" poi. od lat 
15 godz 17.45; 28.8. i.w. 

ENERGET.YK - „Weronika w 
kraju czar6w" rum. b/'O godz. 
16.30, „Pani Bovary, to Ja" poi. 
od lat IS, godz. 18.30; 28.8, „We
renlka w kraju czarów" rum. 
b/o godz. 15.30, „Pani Bovary, 
to ja" poi. od lat 15, godz. 
17.30, 19 30 

HALKA - „Drzwi w drzwi" fr. 
od lat 12, g-0dz. 15.30, 17.30, 
19.30; 28.8. Bajka - „Drewnl.any 
jeździec" godz. 14.30, „Drzwi w 
drzwi" fr . oo lat 12, god%, 
15.30, 17.30, 19.30 

PIONIER - ,.Terror Mechagodzll-
11" jap. b/o godz 15.30, 17.30, 

Kalina czerwona" rad z. od 
i'at 15, godz. 19.30, 23.s. Bajoka 
- Imieniny cioci" e;odz. 14.30. 
„T~~ror Mechal(odzilll" iap. b/o 
godz. 15.30, 17.30. „Kallna czer
wona" radz. od lat 15, god'Z. 
19.30 

REKORD - „Orzeł I reS"Zka" 
poi. od Lat 15. godz 15, „K-oma.n 
dosl" wł. od lat 15, godz, 17, 
19.15; 28.8. Bajka - „K011cert 
Misia" godz, 14. „K<>mandosl" 
v.'1. od lat 15, godz. 17, 19.15, 
„Orzeł i resz.ka • poJ. od lat 15, 
godz. 15 

SWIT - „Prywatne tycie Sher
locka Holmesa" ang. b/o godz. 
14.30 17. !9.30; 28.8, BaJka 
„Myszka i kotek" godz 13.30, 
„Prywatne tycie Sherlocka Hol 
mesa" ang, b/o godz. 14.30, 17, 
19.30 

SOJUSZ - „PodrM: kota w bu
tach" J.aP. b/lo i:odz. 15.15, 
„Sam na sam" poi. od lat 15, 
godz. 17; 28.8, j.w. 

TATRY - „Colargol na Dzikim 
Zachodzie" poi. b/o, godz. 12, 
14, „Oszukany" USA od lat 18 
god'Z 10, 16.15, 18.30; 28.8. bajki 
godz. IO, 11, „Colargol na Dzi
k im Zachodzie" godz. 12. 14, 
„Oszukany" godz. 16.15. 18.30 

DYŻURY APTEK 

Obrońców Stalin gra:l'l.I IS. Nl
c!a r nlana 15, Piotrkows ka 2:>5, 
Dąbrowskiego 89, Lutomiers ka 146 

28.8. Ja k wyieJ 

Stałe dy:hiry 11ełnlą1 

Apteka nr 47·087 A.ieks.andr6w, 
ul. Sadowa IO 

Apteka nr 4'7-065 Konstantynów 
ul. Kościuszki 6 

Apteka nr 47-096 Głowno, trl. 
Lowlcka 33 

Informacji o dyturach aptek: 
w Pablanica i-h udziela Apteka 

nr 47-085 Armii Czerwonej 7 
w Z~lerzu udziela Apteka nr 

47-oeo D~browsklego 10 
w Ozor kowie ud.ziela Apteka 

nr 47-092, Dzierżyńskiego I 

DYŻURY SZPITALI 

POŁOŻNICTWO 

Szpital Im. Kopernika - dziel
nica Górna, Poradnie K, ul. ul. 
odrzańska, Cieszkowskiego, Rzgi:>
wska, Lokatorska, Przybyszew
skiego, d'Z1e1nlca Sródmleścle -
Pora.dnia K, uL Kopc!ńs·kiego 32 
oraz ginekologia Polesie - Po
radnia K, ul, M. Fornalskiej 

Szpital Poł.-Gln, AM (ul, Cu
rie-Skłodowskiej 15).. dzielnica 
Górna - Poradnie K, ul. Fellń
sklego, Zapolskiej, gm. Rzgów, 
Ksawerów, z dzlelnlcy Sródmle
śc!e Poradnia K. ul. 10 Lutego, 
miasto I gm. Zglen oraz glne
!rologla • dzielnicy Polesie. ul. 
Olimpijska 

S:apltal PoL-Gln.. Alll (ul. Ster
linga 13) dzielnica Sr6dmleścle, 
Poradnia K, ul. Próchnika 11, 
gmina Brój~ ul. Kopcińskiego 
32, Parzeczew 1 Andrespol, Nowo 
10Lna oras ginek.ologla z dtzlel
n.l.C'Y Pole.I«, Por a dni.a K. uL 
l Maja 

Szpital Im B. WoU - d&le!.n!
ca BałUlty, gmina mlaato Alek
sandrów oraz ginekologia 1 dziel 
nicy Polesie, Poradnia K, ul. 
Kasprzaka, G<lańska 

Szpital Im. Jordana - połotn1-
ctwo - d\Celnlce Widzew I Po
lesie, gm.ina 1 mlasito Ozorków 

Sr.pit al Im. Marchlew1klego 
(Zgierz - ginekologia) miasto 1 
gmbna Zgierz, Aleksan<irów, 
Ozorków, Głowno. Stryków, mia-
1to Konstantynów, gmina Parzę
czew. Andrespol, Nowosolna oraz 
Ł6dt. - Widzew 1 dzielnica Po
lesie, Poradnia K, ul. Srebrzyń
aka '1B 

Sll.llltal tm. Barlicklero - Pa.. 
blanice, miasto l gmina Pabla~ 
nice 

Chirurgia ogólna - Bałuty -
Szpital Im. Blegańsk1eg>o (K.nla
zlewic-za 115) d1a przychoonl re
jonowych nr ł, 8, 7, 8, li I 10. 
Szpital 1m. Curle-SkłodoW&'kleJ 
(Zgierz, Parzęczewska 35) d1la 
przychodni rejonowych nr 1, Z. 
I l 5. SZ1Pltal 1m. Marchlewskie
go (Zgierz:. u.I.. Dubois 17) dla 
miasta 1 gminy: Zgierz, Ozor-
ków, Alekllandrów, Parzęczew, 

Gór-na - S71t>ltal lm. Brudziń-
skiego (Kosynier6w Gdyńskich 
61). Polesie ...o. S'llpltal Im. Piro
gowa (Wólczańska 195). Sr6d
mleścle - Szpital Im. Pasteura 
(Wigury 19). Widzew - Szpital 
lm. Sonenberga (PlenLny 30) 

Chlrur_g!a urazowa - Szpital im 
SkłodoWsklej-Ourle (Zgierz, Pa
rzęczewska 35) 

Neurochirurgia - Sz:pttal im. 
' Skłodowsklej-0\irie (Zgierz, Pa
rzęczewska 35) 

Laryngologia Szpital Im. 
Barllcklego (Kopclńsldego 12) 

Okulistyka - Szpital Im. Skło-
dowskiej-Curie (Zgierz, Parzę-
czewska 35) 

C!Ururgla 1 laryngologia dzie
cięca - Instybllt Pediatrii (SPOr
nr 36/50) 

Chirurgia szczękowo-twarzowa 
- Szpital Im. Sltłod-0wsklej-Cu
rle (Zgierz, Parzeczewska 35) 

Toksykologia - Instytut Medy
cyny Pracy (Teresy 8) 

Wenerologia Przychodnia 
Dermatologiczna rzakątna 44) 

ts.1. 

Chirurgia og<'.>lna - Babuty -
Szpital Im. Blegańskieg<> (Knla· 
zlewie-za 1/5) dla przycho<ini re
jon-0wych nr 4, 8, 7, 8, 9 I to. 
Szpital Im. Curie-Skłodowskiej 
(Zgierz, Parzęczewska 35) d•l a 
przy<:hodni rejonowych nr 1, 2. 
3 I 5. Szipltal im. Marchlewskie
go (Zgierz ul. Dubois 17) dla 
mlasota I gminy: Zgierz, Ozor
ków, Aleksand,rów, Parzęczew, 
Górna - Szplltal lm. Jonschera 
(Milionowa 14). Polesie - S7JPl
tal Im. Kopernika (Pabianicka 
62). Sródmleście - Szpital Im. 
Pasteura (Wlgu-ry 19) Widzew -
Szpital Im. Sonenberga (Pieni
ny 30) 

Chirurgia urazowa - Szpital lm 
Kopernika (Pabianicka 62) 

Neurochirurgia - Szpital Im. 
Barlickiego (Kopcińskiego 2S) 

Laryngolol(ia Szpital Im. 
Pir<>gowa (Wólczańska 195) 

Okulistyka - Szpital im. Bar
llckiet:o (Kopc!ńskle!(o 22) 

Chirurgia I laryngologia dzie
cięca - Szpital im. Korczaka 
(Armil Czerwonej 15) 

Chirurgia szczękowo-twarrowa 
- Szpital Im. Barlickiego (K'Op
clńskle_e:o 22) 

Toksyk<>logla - Instytut Medy
cyny Pracy (Teres:v 8) 

NOCNA POMOC LEKARSKA 

Nocna pomoc lekarska Stac.11 
Pogotowia Ratunkowego przy ul. 
Sienkiewicza 137. tel. 686-66 

0<:6lnoł6dzkl Punkt In!orma
cy.Jny dotyczący pracy placówek 
slutby zdrowia tel. 615·19 - czyn 
ny całą dobe we wszy&tkie dni 
t:ygodnla. również w nleduelę I 
święta 

AMBULATORIUM 
DORAZNE.J POMOCY 

CHIRURGICZNEJ DLA DZIECI 

Gabinet chlruritlczn:v cz:v-n ny 
całą dobt: Łódt. Armil Czerwo
nej 15, tel. 3411-30, wewn. 70, 
457-50 do 54. wewn. 70 

TELEFON ZAUFANIA - 337-37 
czynny w dni J'.>OWS'Zednle od 
15-7, w niedzielę 1 święta całą 
dobę. 

bądf ~rodkiem Je7.dnl (aby b~ 
spod kół nie dolatywały na chod
nik) dokonywali czasem cudów za 
kierQwnicą, by ominąć wyrastają
cy nagle przed kol.ami staw... Od
bijając nagle od chodnika na wi
dok grupki pieszych stojących zbyt 
blisko jezdni wpadali z jednej 
dziury w drugą, ba, nieraz byli 
o włoo od pośli?.gu, 2lderzenia z 
drugim - podobnie Lawirującym 
pojazdem itp. 

Nawet na przelotowych llZla-
k.ach, na szerokich I zdawałoby się 
starannie przygotowanych nawierz
chniach jak ul. Promińskiego, al. 
Włókniarzy i wielu innych - pra
wy pas jezdni nie nadawał się 
często do wykorzysta.ni.a. Kiepska, 
bądź kiepsko położona nawierzch
nia, pełna dołów I zagłębień od
straszała kierowców. O tym. Jak 
to ułatwiało ruch - lepiej nie pi
sać. Kto wie - może i lepiej 
również nie narzekać. W końcu 
Jeszcze trochę I przyjdą mrozy. 
„Zetną" k.aluże n.a równo I piesi 
wraz z kierowcami zajmą się no
wym kłopotem: „Czy odmrażając 
I odśnieżajac Je1ldnie - koniecz
nie trzeba było prze.solić ... ? 

(sł.) 

Młodzież „Polmozbytu" 
społecznym w . czy me 

Miodzie~ ZSMP „P<>lmozbyitu" w 
Lodzi, w n!ed'Zlelę - 28 sierpnia -
w g<>dz. 11-15 na stacji ObsŁugi Sa
mochodów przy ul. Matejki 3/5 
świadczy bezpłatnie usługi w zakre
slę sprawdzania: zawieszenia, układu 
kierowniczego, świateł, Instalacji 
zapłonowej, Instalacji zasilania. 

Wolniak H. - Zywlec. O.Sol. 1m, 
str. 32, zł 12. 
Łęcki W„ Maluśkiewicz P. - Po--

jezierze Drawskie, Przewodnik. 
WPoz. 19'1'7; str. 127, zł 20, 

Mapa przeglądowa Europy, Jugo
sławia. PPWK. 19'17, zł 15. 

Plan miasta Warszawy. :PPWK. 
1977, zł 17. 
Styś A. - Rynek usług w ujęciu 

przestrzennym. PWE. 19'17, itr. 151, 
zł 20. 

Faber w. - Dwie bajkl,COMUK, 
1977, Str. 190, zł 35, 

Drurl z., Fębowska z. - Tech-
nologia krawiectwa lekkiego WSiP. 
1977, str. 143, zł 11. 

Oo końca września 4.300 ton mąki ponad plan 

Młyny pracują pełną parą 
We wszystkich młynach trzech naszych województw: mieJskfe

go łódzkiego, piołrkpwsklego I sieradzkiego, podległych Okręgo
wemu Przedsiębiorstwu Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego 
„PZZ" w Łodzi, ostatnio pracuje się na 3 zmiany. Jak poinfor
mowali nas wczoraj wicedyrektorzy mgr inż. Henryk Posłu
szny J mgr Ksawery Gauer - młynarze dokładają wssysłkich 
starań, aby zaspokoić wzmożony ostatnio popyt na mą,kę. 
W związku z tym jeszcze w tym miesiącu dostarczonych będsie 
ponad plan 1300 ton, a we wrześniu okoio 3 tys, ton mąki 
pszennej, 

Aby tego dokonać, w młymach 
pracuje s.ię także w soboty n.a 3 
zmiaaiy, a w niedziele na 2 zmia
ny. Do pomocy stanęli nawet ren· 
oiści m. in. Franciszek Piech l An
toni Mielczuek z Pabianic. Dzię
ki temu, że wiele młynów - n.p. 
w Pabianicach, Szadku, Warci€, 
Wieluniu, Zduńskiej Woli, Piott'
kowie Tryb„ Radomsku i Toma
szowie Maz„ - wykonało remon
ty przed terminem, wszystkie one 
pracują pełną parą. 

Cała 1200-osobowa załoga mły• 
nów pracuje bardzo ofiarnie. Wie
le zakładów pracy zareagowało 
właściwie na apel „PZZ'' i Skiero 
wało do pomocy swoich pracow• 
lliików. Dzięki temu w Tomaszo
wie, Piotrkowie i Radomsku iloM 
osób pomagających w młynach 
zwiększyła się o ponad 30. Wyko
rzystywane są one przede wszy• 
stkim do przyjmowalllia zbóż w 
magazynach oraz do prac konser. 
wacyjnych. Zatrudniono także pra 
cewników sezonowych. Wszystko 

W ostatnich dniach „PZZ" notu- po to, aby zwiększyć produkcję d 
je zwiększony skup zbóż. W zwuµ dostarczyć większe ilości mąki na 
ku z tym, że wilgotność ich jest rynek. 
znaczna? dzJałające przy spichrzach - Zapewniamy powiedzieli 
suszem.ie pracują także na trzy nam na zakończenie przedstawicie 
zmiany. Ewentualne awarJe usu- le PZZ - że wykonamy, a nawet 
wane są na bieżąco przez pogoto- l przekroczymy nasze plany przemia 
wie techniczne pracujące cała do- lu. Magazyny są już pełne dobre• 
bę. go zri.ar'na. (Kas) 

Wi~ksza czestotliwosc kursowania 
tramwajów i autob11sów 

W MPK rozpoc•ęto Jut reallzacJQ 
nowego, Jesiennego rozkładu jazdy. 
Od poniedziałku, 29 bm. - sukce
sywnie w ciągu tygodnia - • więk
szą częstotllwoścla kur1owat będą 
autobusy l tramwaje: „D", „71", 
„65„, „M„, ,78" oru w Zgierzu 
„5"; tramwaje: „1''• „1", „I". „15" 
„18''. „19"' „20'' ł „2ł" 

W najblllszym czasie - po zakoil
czenlu budowy pętli na ul. Kuso
clilsklego - mleazkailcy teJ części 
Retklnl otrzymaJlł połączenie • mia
stem, przez vrzedłutenle llnll „76" 

l „M". Ustalono tak~e konlecr.noł6 
budowy przystanku ńa ul Rokiciń· 
skleJ w rejonie ul. Gogola; przeble• 
gać tam będzie trasa dodatkowero 
autobusu „8Z bis". 

Likwidacji ulegnĄ „slelone Unie" 
do Grotnik, Wiśniowej G6ry l Zgie• 
rza-Mallnkl; łeb ostatnie dnl, to 
naJbll:hza wolna sobota 1 niedziela 
S I ł wneśnla. Utrzymana nato
miast będzie letnia c:zęstotllwośe 
autobusów oraz tramwa.Jów do Ła• 
glewnlk, Arturówka I na Zdrowie. 

(mS) 
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DzH i JutromRadio 
SOBOTA, 27 SIERPNIA 

PROGRAM I 

8.00 Wlad, 8.05 K.ome.ntarz. 8.10 
Uwaga, bądt przezorny na drodze. 
8.15 Estrada przyjain1. 9.00 Lato z 
radiem. 9.30 „PBll Wołodyjowski" -
słuch. wg pow. H. Sienklewlc:ta. 10.00 
Lato z radiem. ll.45 Uwaga! Bądi 
prtZezorny na drodze. ll 51 Sygnał 
czasu 1 hejnał. 12.05 Z kraju i ze 
swiata. 12.25 Muzyk.a. 12.40 Uwaga! 
Bądź przezorny n.a drod~. 12.45 Rol 
nlczy kwadrans. 13.00 U przyjaciół. 
13.05 Orklestry w repertuarze popu
larnym, 13.15 Koncert życzeń. 13.3a 
Poezja I muzyka. 14 OO S~udlo „Ga
ma". 14.20 Studio Relaks. 14.25 Ze 
świata nauki I techniki, 14.30 Stu
dio „Gama". 15.00 Wlad. 15.05 List 
z Polski. 15.10 Studio „Gama ". 16.00 
Tu Jedynka. 17.30 Studio Młodych -
Radiokur!er. 18.2.5 Uwaga! Bądź prze 
zorny na droózel 18.33 Transmisja z 
Uniwersjady z Sofll 18.50 Muzyka 
rozrywkowa. 19.00 Dzlennlk wieczor
ny, 19.15 Muzyka. 19.40 Tu Festiwal 
- Sopot 77. 20.00 Wiad. 20.05 „Poz
drowienia z Warszawy". 21.35 Przy 
muzyce o sporcie 21.58 Komunika
ty Totalizatora Sportowego 22.00 Z 
kraju I ze świata. 22.20 Tu radio kle 
rowców. 22.23 Muzyka 22.30 Muzyka 
do poduszki, 23.00 Minął dzień. 23,12 
Wlad. sport. 

PROGRAM li 

8.30 Wiad. 6.35 Gimnastyka. 6,45 
Program dnia (Ł). 8.47 „Zawsa w 
sobotę - czyli Studio 56" (Ł). 7.10 
Soliści w repertuarze popularnym. 
7.30 Wlad. 7 35 Audycja publl.cysty
czna. 7.45 Informacje o programach 
PR I TV. ?.50 W A. Mozart - Kon
cert D-dur. a.oo Tu Jedynka. 9.30 
TeMr PR: „Droga do Rzymu" 
sbch. 10.30 Muzyka. 10.40 Sprawy 
codzienne. 11.0o Wakacje melomana. 
Ll.30 Wlad. 11.35 Publicystyka mię
dzyna rod-0wa. 11.45 Muzyka 11.57 
Sygnał czasu I hejnał . 12.05 Wakacje 
meloma·na. 12.25 „Wydarzenia, poglą , 
dy, refleksje" - mag, u. Mikołaj
czyk (Ł). 12.45 Muzyka. lJ.20 Muzy
czne wycinanki. 13.30 Wiad. ·13.as 
Magazyn wędkarski. 13.50 Nowe na
~rania radiowe - Roman Statkow
skl: 6 Preludiów op 37 na forte
pian. 14.10 Więcej, lepiej, nowocze
śniej. 14.21J Chwila muzyki, 14.30 
Stiudlo „Słonecznik". 14.50 „Czata" 
- magazyn wojsk<>wy Studia Mło
dych. 15.05 Polska muzyka operowa. 
15.30 Studio Plus. 16.10 Przekrój mu 
zyczny tygodnia. 16.40 Aktualności 
dnia (Ł). 16.55 Chwila muzyki (Ł) 
17.00 „Moreski" - Orian.da dl Las
so. 17.20 O autorze „Pałuby" - ga
węda. 17.40 „Matka •ociu" - rep 
lit. M. Walickiej . la.oo c M. Weber 
- II Koncert Es-d.ur. 18.25 Chwila 
muzyki. 18.3(1 Echa dni.a 18.40 „Czas 
I ludzie" - aud. kombatancka. 19.00 
„Matysiakowie". 19.30 Nowości PWM. 
20.00 Rytm. rynek. reklama 20.1s 
Koncert z nal(l'ań Wielkiej ork. 
Symfonicznej PR I TV. ,1.30 Dzien
nik wieczorny. 21.40 Korespondencja 
z za!(ran!cy. 21 4;; Wiadomośc i sport. 
21.50 Rodzlre a dziecko. 21.55 Chwila 
muzyki. 22.00 .. Odloty'' - magazm 
rozrvwkow:v 2 ~ .00 Red111J planistlrł 
Rink<> Koba ya<hl. 23 .30 Wiad. 

PROGRAM III 

8.00 Wiad 8.0s Muzyczna zegaryn
ka. 6.30 Polityka dla Ws'Zystklch. 6.45 
Muzyczna zegarynka. 7.00 Ekspresem 
przez świąt. 7.05 Muzyczna zegaryn 
ka . 7.30 z obu stron równika - ga
węda. 7.40 Muzyczna zegarynka. 8.00 
Ekspresem przez śwla ~. 8.05 Pod ba 
btltą Michela Legranda 8 30 Co kto 
lubi. 9.00 „Lalka na łańcuchu" 
noc. P01''. 9.10 Kiermasz płyt. 9.30 
Nam rok 77. 9.45 Dl15koteka !>Od 
gruszą. 10.30 Ekspresem przez świat. 
10.35 Dyskoteka pod gruszą. u.oo 
życie rodzinne - magB'Zyn. 11.30 
Jazz z N-0weg.o Orleanu 12.05 Z kra 
ju I ze świata. 12.25 Za kierownicą. 

13.00 Powtórka :i; rozrywki, 13.50 
„Powieść teatralna" - odc. pow. 
14.00 Lato w fiLharmon!I. u.oo EkS
presem prze'I! świat, 15.05 Program 
lin.la. 15.10 Odkurzone przeboje. 15.30 
„Raturo" - magazyn rozrywlrowy. 
16 30 Oklaski dla Heleny VondNc
kovej. 16.45 Na&Z rok 77. 17.00 Eks· 
presem przez świat, 17.05 Muzyczna 
poczta UKF. 17.40 Zielone oko -
„Dobrana para" - słuch. 18.00 Due
ty jednego nagrania 18.30 P-01!tyka 
dla wszystkich. 18.45 Salon muzyki 
mechanicznej. 19.15 Kslą:!:ka tygO'd.nla. 
19.30 Ekspresem przez świat. 19.35 
Opera tygodnia - M. Musorgski 
„Borys Godunow". 19.50 „Lalka na 
łańcuchu" - odc, pow. 20.00 Baw 
się razem z nami, 22.00 Fakty d.nla. 
22.08 Gwiazda sl.e<lmlu wieczorów -
zespól Phoenix. 22.15 Co wieczór po
wieść w wydaniu dźwlek. - .J. Iwa
szkiewicz - „Sława I chwała". 22.45 
,.Am-0r mlo" I Inne piosenki D. 
Martina 23.00 Współczesna poezja 
rumuńska. 

PROGRAM IV 

12.00 Wiad. 12.0ll Wakacje meloma
na. 12.25 „ Wydarzenia, poglądy, re
fleksje" - ma.g. u. Mikołajczyk (Ł). 
12.45 Glel<ia płyt 13.00 Z radiowej 
fonoteki m'llzycznej (stereo). 13.50 
„Wakacje na własny r·achunek": 
14.20 Omówienie program.u literackie· 
go, 14.25 Tea.tr PR. „Szalony dzień" 
- słuch. wg sztuk! W Katajewa. 
15.45 Beethoven - Leonora II. 16.00 
Wlad. 16.0s Nowe nagrania radiowe 
przedstawia M. Kominek. 16.30 Roz 
mowy l refleksje pedag-0glcme 16.40 
Aktualności dnia (Ł). 18.55 Recenzja 
(Ł). 17.00 Ton ·1 test (Ł). 17.01 Ste
reo-dysk w opr. M. Kamińskiej (Ł). 
18.15 10 mln.ut z M. Rodowicz (Ł). 
18.25 Trans.misja z Il połowy meczu 
piłki notnej o mistrzostwo I ligi 
Ruch (Chorzów) - ŁKS (Ł). 19 15 
Lel«:ja jęz rosyjskiego. 19.30 Kc:m
certy skrzypoowe Szymanowskiego i 
Prokofiewa. 20.18 M. Ravel - „Sze
cherezada". 20.39 Radiowe portrety 
Polaków - prof. Andrzej Sołtan. 
20.59 Transmisja z Salzburga - „Salz 
burger Fe&tsplele 1977" - Recital M. 
Polllnlego. 

NIEDZIELA, Z8 SIERPNIA 

PROGRAM I 

u.oo Wiad. 9.05 Wlad. sport-0we. 
9.10 uwaga! Bąd:!: przezorny na dro
dze. 9.15 Radi-0wy magazyn wojsko
wy. 10.00 Wlad. 10."0S „Pan Wołody
jowski" - słuch, wg pow. H. Sien
kiewicza. 10.35 Uwaga I Bąd:t przezor 
ny na drodze. 10.40 Studio „Gama". 
u.oo Radiowy Teatr dla Dzieci Młod 
szych „Gdzie jest filozof?" 11.20 
Uwaga! Bącdt przezorny na drodze. 
11.30 Muzyka s kontynentów 11,51 
Sygnał czasu 1 hejnał. 12.0S „W 
samo połu-Onie". 12.45 Uwal(al Bąd:l 
przezorny na drodze, 12.50 Koncert 
popularny mU%yki polskiej. 13.00 
„Wesoły Autobus" nr 232 (Ł). 14.00 
Uwaga I Bądi przezorny na drodze. 
14.10 Tygodniowy przegląd prasy. 
!4.20 Spiewają „Czerwone Gitary". 
14.30 „w Jezioranach". 15 oo Kon
cert życzeń. 16.00 Wlad, 16.05 Uwa
ga! Bądl przezorny na drodze! 
16.11 Wlad. sport. 16.15 Teatr PR: 
„Posiedzenie" - słuch. H. Bardi
jewskiego. 16.55 Klasycy jazzu. 17.10 
Uwaga! Bądl przezorny na drodze. 
17.15 Niedzielne spotkania Studia 
Młodych 18.00 Komunikaty Totallza
tiora Sportowego I wynik! region. 
gier liczbowych. 18.05 Uwaga! Badlt 
przezorny na drod·ze. 18.15 Przeboje, 
przeboje. 19.00 Dziennik wieczorny, 
19.15 Prey muzyce o 9J>Orcle, 20.00 
Wlad. 20.os Dyskusja na tematy 
międzynarodowe. 20.20 Uwaga! ~'!di 
przezorny na drodze. 20.30 Nowa 
płyta zespołu SBB. 20 50 Najv.-y1:sze 
z rzemiosł - o sztuce przekładu 
mówi Jan Zych. 21.00 Wlad. 21.05 Z 
albumu polskiej piosenki. 21.30 Ra
dlovarlete. 22.30 Rewia piosenek. 
23.00 Wlad . . 23.0lJ Niedzielna wiado
mości &J)ortowe. 

PROGRAM n 

12.00 Por anex: 1yimfonlczny muzy
ki rosyjskiej. 13.00 Teatr PR: „G<i7 
płoną lasy" - słucl1. wg dramatu 
J Zawleysldego. 14.20 Muzyka. 14,JO 
Wiad. U.31 Przed mikrofonem ucze
stnicy XI ogólnopolskiego Festiwalu 
Folkloru I Sztuki w Płoeku. 16.* 
Radiowy Teatr Młodych „Piosenka 
w 9tylu country" - słuch. dóku
mentalne IS.30 F. Mendelss<>hn
Bartho1dy - IV Symfonia A-dur 
op. 90, 16.00 Koncert chopinowski • 
nagrań Solomona - Nokturn Des
dur op. 27 nr 2. 18.30 Podwieczo
rek przy mikrofonie, 18.00 Poznaje
my płyty „Pols}tich Nagrań". 18.30 
Wlad 18.:IS Fe11eton aktualny. 18.45 
Muzyka. 19.00 Anegdoty 1 fakty. 
19.20 Studio Młodych - Rozgłośnia 
Harcerska. 20.00 Sztuka pozostała -
pamięci W. Małcużyńskiego. 21.00 
Wojsko, strategia, obronność. 21.15 
Piosenki ~ołnierskle. 21.30 Siedem 
dni w kraju I na liwiecle. 21.50 Wla 
domośc! "Portowe. 21.55 K?munlkaty 
Totalizatora Sportoweg'O. 21.~ Wir
tuozi nowej muzyik!. 22.30 Poe.tyckl 
koncert życzeń. 23.00 Międzynarodo
wy konkurs chor6w amatorskich Ra 
<tla BBC. 23.30 Wlad, 

PROGRAM III 

12.00 Opowieść o najdro:tsz.ym 
szpiegu świata - „Ost&tn!e spotka
nie" - odc, słuch, dokument. A, 
Kudelsk!ego. 12.25 Muzyka • sal 
koncertiowych. 13.20 Przeboje s no
wych płyt. Ił. OO Ek.1lpresem przes 
świat. 14.0s Peryskop. 14.30 Jazzma
ni grają przeboje. 15.00 Teatrzyk 
Zielone Oko - „Zamknięte drzwi" 
- słuch. 15.36 FJ..amanca z estrady. 
15.50 Ant:ilogla piosenki francu
skiej. 16.15 z muzycznego archiwum 
Pr. III. 16.45 Coś w tym Jest -
ro:omowa o filmach. 17.00 Zaprasza
my do Tr6j'k1 19.00 .Jaz:r:mani grajĄ 

przeboje. 19.30 Ekspresem przez 
świat. 19.35 Opera tygodnia - M. 
Musor,gski „Borys Godunow". 19.SO 
„Lalka na łańcuchu" - odc. pow. 
20.01 Sztuka Le<>ipolda Stokowskiego. 
21.00 My, z drugiej połowy XX wie 
ku - „o poezji". 21.20 „Zoot Alllu
res" - nowa płyta Franka zappy. 
22.00 Fakty dnia. 22.08 Gwiazda sied 
miu wieczorów - zespól Phoenix. 
22.15 S. I. WLtklewicz - „822 upad
ki Bunga". 33.35 Jazzmani grają 

przeboje. 23.00 · Współczesna poezja 
l"umuńska. 23.or z W·a.rsu.wsklch kl'll
b6w jazzowych, 

PROGRAM IV 

a.oo W!ad. 8.07 Ton I test CŁ). 
8.08 Od symfonii do pl.osenki (ł:.J. 
8.55 Niedzielny program literacki w 
opr. E Szustra pt. „Antykwariat 
llterackl" (Ł). 10.00 Kwartet Juillar
da gra Mozarta (stereo). U.OO Utwo 
ry Czajkowskiego I Dvoraka. 12.00 
Muzyka z ekranów. 12.40 Zapo.mnla 
ne kultury - Fajum - oaza wśród 
plasków pustyni. 13.00 Nasze ludo
we rytmy. 13.30 Pleśni C. Debu.s
sy•ego i M, Ravela. 14.00 Tu Studio 
Stereo (stereo). 15 30 Muzyka ludo
wa Rumiunll (stereo). 16.00 Wlad. 
16.05 Wyniki losowania „Kukułecz
ki" (Ł), 16.06 Ton I test (Ł). 18.07 
Gwiazdy estrad krajowych i zagra
nicznych (Ł). 17.00 Tu Studio 4. 
17.30 warszawSlld tygodnik dlwięko
wy. 18.00 Ten stary, dobry jazz. 
18.!0 Lekcja jęz. łacińskiego 18.30 
Między fantazj ą a nauką - „Bieg 
w Inny wyml·ar". 19.00 W. A, Mo
zart - „Ca&! Fan Tutte" - ope
ra w 2 aktach (stereo), 22.15 Wlad. 
sportowe (l..). H .:/e .Ja• z e.strad,7. 
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C. Dorżgotow 

PRZYJACIEL DZIECINSTWA 
.Spotlcatem go na uUc11 tuż po 

przybyciu do stołecznego mtasta. 
W pterwszej chwiU ledwom go 
poz11at; rozróst się w barach, a 
twarz mtał tłustą ł btatą. niczym 
twaróg ze śwteżego mielca. Obrzu 
cit mnie sceptycznym spojrze· 
ntem i nte bez samozadowolenia 
oznajmU; 

- Co do mnte, to oatatnto prze· 
prowadziŁem •tę do trzypolcojo
wego mteszlcanta •.• 
Popatrzył na mnie uważnie, a 

widząc, te •Iowa jego nie wpra· 
wtiy mnte w •tan zd.umtenta, 
dodał: 

- Bo wiesz, przentelll mnłlł do 
mlntsterstwa. 
Ponieważ t te ałowa nte podzta· 

łały na mnie ptorunujqco, spytał 
protelccjona!nle; 

- A tobie jale atę wiedzie? Czy 
wctqż jeszcze mteszlcasz na wsi? 

R.2adko ktamtę, ate tym razem 
sam sobie udzieliłem · rozgrzesze· 
nia: 

- Ach, nte. Wyobrat sobie, że 
t ja stale przebywam w mieicte. 

- Tak? - :zagadnął obojętnie. 
- W ;urcter 

- Nłgdy w .fwtecte... Puydzt.• 
łono ml mteazkante. 

Twarz przyjactela pnybt'ała 
wyraz obrażonej dum11: 

- Jednotzbowe7 - w głońs J•· 
po zabrzmtała nadzłeja. 

- Ach, nte - rzucilem obojęt· 
nie. - Pięciopokojowe. 

Pod przyjacte!em dzłecł.Utwa u
gtęły stę nogt, jak gdyby ldo.ł 
zdztem go palq mtędzy oczy. 

- Ptę-ptę-ptęcto-polc·kojowet 
wybełkotał. 

-Tak. 
- W drewntaku1 
- Nte, w murowanych blokach. 
- Na peryferiach? - szepnqł 

ledwo dosłyszalnym głosem. 
- Nie, w centrum ato!tcy, 
Mó.1 przy:lactet zachwiał ńę, 

lak bokser po ciosie aterpowym 
przeciwnika, a ja przystqptłem 
do aery:lnego ataku; 

- Wiesz przec!d, w centrum 
wygodniej - ł b!Uej do minł· 
aterstwa. 

- Mt-nł·ster-stwar - sajęc:rał 
mój rozmówca. 

- Tak. Niedawno otrzymałem 
nominację na dyrektora depar• 
tamentu. No, ł rzecz oczywista, 
postarałem się, aby ł moja to· 
neczka objęła tam odpowłednlq 
posadę. 

Przy:lactel dzteclńatwa zachły•· 
nqł s!ę śltnq, chwycti się za 
gardło, ochrypt ł zamknqł powle
kł. 

- Sprowadztiem H wst t'OdZł· 
ców - zawołałem pełnym glo· 
aem, zbliżywszy się do jego u· 
cha. - Oni też otrzymali młeaz
kanłe. .• z telefonem ... 

- Na pewno... towarzysktm .•• 1 
- zakwl!il. 

- Nte, samodzielnym. A. pamłę· 
tasz? Mam trzech bractszków ł 
dwie stostry ... wszyscy onł, dzlę· 
kł mnie pracują na intratnych 
posadach. 

W tej samej chwm zauważy· 
?em, że przyjaciel mój zamtlkl, 
zesztywniał ł postnłał na twarzy. 
Chwyclłem go oburqcz l krzyk
nqlem, co sił w płucach. 

- Przecłet ja tylko żartowaleml 
Mteszkam nadal w naszej rodzin· 
nej wtosce .•• 

Powtekt jego lekko drgnęt11. 
- W jurcte .•• 
Otworzył oczy. 
- Jestem nauczycielem. 
Westchnął t odzyska? pnytom-

t1ość. 
- Ojcłec ł matka paaq bydło. 
Wyprostował stę. 
- A bracta I siostry t'Ówntet ... 
Mój przyjactel poprawU krawat 

ł odszedł z podntestonq glowq. 
P~z 11oteqnanta. 

Spolszczył: 
HORACY SAFRIN 

A 

B 
r 
D 
E 
r 
tj 

B 
I 

J 
K 
t 
t 

1 .z a " 5 
3 

REDAGUJE JERZV KAŁUŻKA 

6 7 8 9 łO ł1 

li " 
li 

li 
li li 
15 16 

(33) 

KRZYZOWKA Z HASŁEM 

Poziomo: 1. Leiy nad lewym 
brzegiem Narwi, ł. Aerostat, 7. 
Kolonia portugalska na zachodnim 
wybrzeżu Indii, 8. Achillesa lub 
'!'woja, 9. Pontyfikalne nakrycie 
głowy papieta, 10. Cuirna Woda, 
11. Elektroda dodatnia. 14. Prze
bieg przestrzenny pt"Zebywanej 
drogi. 18. Kokainowy krzew, 19. 
Małpa wielkości kota. 22. Zimo· 
wy płaszcz, 24. Spoglądasz nim 
na otaczający Cię łw!at, 25. P!er 
wlastek chemiczny - jedyny cle 
kły metal, 28 Sposób. 

Pionowo: 1. Dymarka, !. U
mięśnienie kośćca kręgowców, 3. 
Meksykańsk.a byllna z amaryl
kowatych. ł. Uprawna rośl!na z 
rodziny powojowatych w. Amerv
ce zwrotnikowej. 5. Pnącza, ktÓ· 
re spotkasz w lasach tropika!· 
ny~h. R. Jezioro w Afryce oto
czone górami, 12. Drapieżnik o 
cennym futrze. 13. Ludzka Psy
che. 15. Smaczn;, z bitą śmieta
ną w środku. 18. Ckha rozmowa, 
17. Kołdra tołnierza. 19. Dzlalac-z 
rewolucji francuskiej który zgi
nął z rąk Ch. Corday, 20 Niski, 
21. Nokaut bokserski, 22 Symbol 
pierwiastka chemicznego \Xllonu, 
23. Nuta. 

/ 
HASŁO 

B-11, C-3, 
H-8, G-10. 
I-9, F-.f; 

K.RZY20WKI1 
K-4. A-9. E-4, 
D-9, Z."'1, .J 4, 

C-ł, 
K·2, 
L-1, 

Za rozwt~anle tej knyt6wk:1 
łódzka dyi:ekcja „CENTRALU" 
przygotowała do rozlosowania 
trzy nagrody pieniętne: I nagroda 
- l.500 zł. oraz n I III po 1.000 
•ł. 

Termin nadsyłania rozwiązań u
pływa z dniem I września - na 
kopertach (kartach) prosimy do
plsa4 ,,KRZYŻÓWKA CENTR.A

LU". 

... a nad Balatonem upał 

®~ 

~~-··-·-· ·-· -""'"""' ------· ·-·-„-.-..· ·-·.w.i-~ ~-
~ZZH ~i t:w 

(ł) 

Zasłan6w • 
się ... 

llp6jni na przedstawiony :ryau
nek I odpowiedz, kt6re a trzech 
piłek wystawionych na atolsku 
ł6dzkłego „Uniwersału" mają ten 
•am przekr6J, za rozwiązanie te· 

Rozwiązanie „Rozkoszy 
łamania głowy" Nr 31 

~...9!!f\""". „ ...... ._,. ... „ ... -........ · .... „ ......... ___ .._.._„_ ... __ ~ 

tro zadania dyrekcja „Uniwersa• 

lu'• l)Hygotowąła do rozlosowa

nia • a t a r y nagrody neczowa 

o l11cmeJ wartołcl I.OM llłotych. 

Termin nadsyłania rozwląza6 je&ł 

tycodnlowY. 

KTO p()MOŻBt 

szkła nr 1 1 I 

• • • 
KRZY20WKA MAGICZNA 

Karawana, amator, 
atak, do& wo!. kun<a, 
Monaco. ;"~atar. 

• • • 
ODSZUXA.J 

Rataj; ml, 
ar1 dukat, 

1. P1ór1oo Pł'J!l.Y k.apeluuu. ł. Ko

min domu; I Łata na !łJ)odnl.ach 

rybaka. ł. Obłoczek dymu s faj

ki, I. Kołnlerz:v'k koauH. ~ba.ka. 

• • • 
NAGRODY RZECZOWE 1tUNI· 

WERSALU" otrzymali drogą lo-

90Włlnla: 8lawomk OWCZAREK 

Ł6dł, ul. Maratońska 41/44, Alek 

undra MARUS Tomaszów Mu. 

ul. Waryńskiego łl/8. Zygmuct 

PIĄTKIEWICZ Błaszki. pl. Sw!er 
czewsklego l:l_ Zofia LESZCZY!Q"
SKA Pabianice, ul. Wileńska 45b. 
Nagrody są do odebrania w PDT I 
„UNIWERSAL" - t.6dł. pl. Nie· 

podległości ł. dll:!ał reklamy (l 
pięrt.o). 

Wspłilpracownicy. z 

Bea pod,piau 

rodowodem 
Wdelka burżuazja w RFN, Szwajcardd i Austrii zaczęła bar

dzo dbać o nienaganne maniery w stosunku do przed.stawicie· 
li klas wyzyskiwanych. Rzadko kiedy słychać określenie „ho
łota" pod adresem robotników czy „importowany motłoch" pod 
adresem cudzO'Ziemskiej siły roboczej. Upowszechn.ił się nato
miast zwyczaj, że każdy jest tytułowany per „nasz w.spółpra
cow:nik". Ale to tylko pozory, o czym świadczą np. ogłoszenia 
w prasie austriackiej. Chociaż wśród rodaków, mimo recesji, 
brak chętnych do zajęć uciążliwych 1 nisko płatnych, pod mod
nym ostatn o hasłem „T;t~o A.us\r\ac;f\" male \ duie t\rmy -po
szukują czystych rodowodowo dozorców, sprzątaczek, robotni
ków transportowych. zamiataczy, pomocy kucheunych i ogrod· 
niczych. Z jednym wszakże wyjątkitm. Otóż na łamach pra
wicowej „Krohen-Zeitung" anonsuje się renomowany dom pu. 
bliczmy „Eros-Center" w Grazu: „Stale reflektujemy na damy 
w wieku od 19 lat. Nowicjusz.ki mile widzia:n.e". 

+ A.MERYKAJ'łSKI HI· 
STORYK John Layton, :i-a 
szczegótne zasługi dla roz· 
woju tycia kulturalnego 
miasta Milwaukee otrz11· 
mal tytuł honorowego pro· 
fesora Co!lege•u tm. Law
rence•a. Przed 49 laty #:O• 
stal on z tego aameod 
coitege•u usunięty, ponle· 
waż byl tent wy ł tle się 
prowadztt 

tul6w uiJWGnych zo czos6w 
cesarstwa. Pozostolo leucza 
sio, m.in. IJłul rodą dworu. 
+ W JEDNYM Z NOC

NYCH LOKALI w Bruk· 
aelł ustanowiono dyżur 
psychologa. Ud.ziela on 
bezptatnych porad co po· 
wiedzieć, gdy przyjdzie 
wytŁumaczyć tonłe spót· 
nlony powrót do domu. 

apolkonla a norłuJqcym na 
nich bykiem. Stalo sl11 to, gdJ 
wracali do boq amlibiq, ozd0o 
blonq no burtach czerwonJml 
znakami .„kl'%Jia maltański• 
go". Byłi 1 pobllsklaj zagro. 
dy notarl 1 takim lmpatem, 
te unkodzll pływojqą I l•ł· 
diqcy pojozd. Znajdujqą siłt 
w nim notychmlost podali ty
ły. 

+ PRZED SĄDEM W 
WARSZAWIE atanęlo 39 
pracowników restauracji 
MDM, którz11 wprowadza.tł 
do obrotu własny a!kohot, 
czerptqc z tego proceder" 
kroctowe zyskł. Jeden z 
oskarżonych olwtadcz111, 
te podobne kombinacje 
stosuje 90 proc. l)Tac:ownt· 
ków stolecznej gastrono· 
mtl. W rastauracjt MDM 
tylko :Jeden czlowlek nie 
no:leżal do sitwy - kie
rownik saU, którego nie 
można bylo skusić na:I• 
atrakcy:Jntejszq nawet ła· ' 

Na łwtatowym eynku praso
wym pojawił się nowy atrak
cyjny i bogato ilustrowany ty· 
godnik „Chief Executive". W 
programowym oświadczeniu re
dakcji zawarto za.strzeinie, 1z 
ekskluzywny magazyn "jest 
przeznaczony wyłącznie dla sze
fów pąństw, dyrektorów gene· 
rąlnycb I prezesów rad nadzor
cz_:ycb koncernów f banitów o 
międzynarodowym ZQczeniu 
oraz przywódców wielkich cen
tral związków zawodowych". 
Okazowe nu.mery pierwszej edy
cji „Chief Executive" malazły 
się ponoć w rękach takich ad
resatów, jak mister książę l\fo
nako, Mobil Oil, Volkswagen 
sen. Pinocheł l General Motors: 

Obrazek, Jak s południa Buropy, 

a tymczasem pochoc!ał • południa 

Polski. Władysław Wr6bel - co•· 

podarz • okolic Jetełnl w woj. 

bielskim od I lat ..,owoz.I iaklm 

ł ł 

+ ABY ODNALEZ.C za· 
glnlonego ł poszukiwane· 
go od przeszlo tygodnta 
77·letntego mętczyznę, po· 
Ucja betgłjska poprosiła o 
pomoc znanego jasnowt· 
dza, a ten wskazał młe:I· 
sce gdzte odkryto potem 
zwiokt zagłntonego, któr11 
popelnll samobójstwo. 

pówkq. Jego uczctwość 

• W AUSTRII ZLIKWIDO. 
WANO luł około dwustu ly-

• RATOWNICY MORSCY 1 
Dziwnowo prz•iJll nl~la 

BARAN Zl.3. - 20.ł.: z oka•.lł 
nowego roku szkolnego ojcowie 
zrobią wielką przY.lemność dzie· 
ciom, jeśli okatą, te ten d~lefl 
,I est watny dla całej rodzmy. 
Wspólny powrót ze sżkoly, lody 
w kawiarni, dłuższy spacer. u· 
pamiętnią uczniowi. te nauka to 
sprawa istotna. warta uroczystej 
oprawy 

BYK 21.4. - zt.5.: NJe przyrze· 
ka.I, Jeśli nie jesteś przekonany, 
iż będziesz m6gł słowa dotrzy· 
mać. Zależy to przecież nie tyl· 
ko od twojej dobrej woli, lecz 
od różnych okoliczności I czyn· 
ników. Pochopne zobowiązania 
przynoszą trochę pożytku, gdyź 
dają nadzieję osobie. która jej 
pra~le. Jednak zaw6d dotyka 
nie tylko rozczarowanego, ale i 
tego, co nie wywiązał się z przy 
rzeczenia. Cena, Jaka płaci, to U· 

trata u.ufania osoby zawledslo· 
nej. 
BLI2NIĘTA 22.5. - u.e.: w 

tym tygodniu radzimy Blimię· 
tom, aby pod każdym względem 
zachowywały si' ostrożnie, ))O• 
cząwszy od ostrożnej Jazdy s~ 
mochodem. czy Innymi „k6łka• 
mi", a koflczac na ważeniu sł6w 
w rozmowach z 11rzełożonyml I 
nie tylko s nimi. Kto wyjetdta 
na złotojeslenne wczasy, niech 
dobrze zabezpieczy mieszkanie l 
to. co w mieszkaniu. 

RAK 22.1 - 22.7.: W tym ty· 
godnlu spotka cię mała przy· 
krość, którą niepotrzebnie roz· 
dmuchasz, zmuszając kilka os6b 
do. wyjaśnień, usprawledllwie6 i 
przeprosJn. Zrobla to dla święt.e· 
go spokoju. pomne nadwrażllwo· 
ścl Rak6w. Ale w przyszłości bę
d11 ostPOmleJetH, mniej azczere I 
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skomentowano określe
niem; „to nłeżyctowe", 

J:eszcae sekundkę, obY· 
watelu milicJanclel 

1pontanlczne w ltonta.ktacll • to· 
ba. · 

LEW 23.f.-23.lł.1 Z trudn°'c_lą 
unikniesz nieprzyjemności zwlą· 
•anych z Już zakoflczonl\, ale za.· 
pamiętana w iwolm otoczeniu 

•prawą, w ktOreJ wykorzystano 
twoją łatwowierno§ć. 

PANNA Ił.I - u.e.: Tym r&• 
sem nie trać czasu na szukanie 
innych rozwlązafl: najlepsze jest 
to na.!prostsze i całkiem banalne. 
Sam zressta wł-, ta nie chodzi 

o odkrycie Ameryki. a kandyda· 
t6w na Kolumb6w, Jak nie by· 
ło, tak nie ma ••• 

WAGA H.e. - 23.10.1 'To, co cl 
się wydaje wyjątkową okazją, 

Jest nia bardzleJ • pozoru. nli 

w rzecaywlsto§cł. Tak więc ł tym 
razem będziess musiał dopiąć 
swego wlasn• pracą, mimo te 
nie chodzi o robot' w dosłow· 
nyl m sensie tego słowa. Powo~e
n a '- I wytrwałołcll 

SKORPION 24.10. - 21.111 Nie.· 
ltt6ra panie .., Skorplonr 1A16w 

zaprzęgiem. 

lfeśll chodzi o niepOSZll!llowan!e praw człowieka w USA dwie 
grupy. społ~e pretendują tutaj do pierwszeństwa - amery
kańs.k.ie kobiety 1 ~eryk8!1SSf Indianie. A obie strony mogą 
Po?-e.1_>rzeć ~oje r~Je wazJ?mi argumentami statystycznymi. 
Jezeb chod~. o Indian, . to bij~ oni . wszelkde krajowe rekordy 
ś~ertelnośc1. na gruźlicę uiniera ich 5-krotnie- więcej Tlliż 
białych. na zapalende płuc - 4-krotnie, na cukrzycę - 3-krotnie.. 
z~ w zgonach niemowląt mają 2-krotną przewagę nad biały
Inl i. na:wet c~nos~órymj o-bywatelami USA. Natomiast ame
~ykansk.ie ko~1ety biją wszelkie rekordy w biciu ich przez mę
zów. W wyniku rozlegrej akcji ankietowej która objęła SZIJ>i
tale, komisariaty po1icji, adwokaturę, aądo~nictwo opiekę s~ 
cjalną, poradnie rodzinne i organizacje charytatnrne - usta
lono, że 28.000.000 amerykańskich źon (co druga mężatka> jest 
systematycznde bitych przez męźów. z reguły dopiero po pią
tym pobiciu te kobiety Odważają się szukać pomocy u władz, 
przy czym policje, 1 reguły odmawia lnterwencJL 

ł~knł11 do mUomycll emocJI, 
choć ostatnio trochę eto sparzy
ły. Niestety, w naJblltuym cza
sie los nie wy.fdide naprzeciw Ich 
pragnieniom. Niech więc lepiej 
JIOCzekaJą, niżby miały ulec pi~r 
wszym lepszym wrałenłom I 
plerwnym le1111aym wlelłllcle
lom. 

ftRZBLBC: n.Ml. - 11.llr łe-
1111 Hm nie potrafln wycłągnąć 
wniosk6w z popełnionych ble· 
d6w, to przynajmniej porad! się 
os6b budzleJ od ciebie doświad 
czonych; inaczej wszystkie, • tru 
dem opanowane komplikacje, 
zn6w dadza znać o sobie. Dobrze 
te umiesz ł chcesz stawiać czoła 
niebezpiecznym sytuacjom. Ale 
po co Je prowokujesz? 
KOZIOROŻEC u.u - zo.1.: "1e 

tylko Innym, r6wnleł I tobie los 
•ła lnłereauJ~• oka.Je 4• ~a 

cy• •abawy, nowych anajomoścł. 
Ewentualna r6łnlca na twoją nie 
konyłC polega na tym, te nie 
naucsyte• ale chwytaf. Ich w 
lot I, zanłm si' zastanowisz, ktoś 
Inny konysta. W tym tygodniu 
będzie 1posobnołć, aby• wYPr6• 
bowal ten dru&I sysieln, 

WODNIK n.L - 11.J,t Nie 
no•e. leca jakołe usdhlent6w 
111.oże i>rzeważyć szal• na twoJ" 
korsyłC. I muszlł to być argu• 
menty, do kt6rych doszedłeł wła 
snlł refleksją, nie sa podszeptem 
Innych os6b, 

RYBY 19.z. - zt.a.: Upo:rsądkuj 
swoje wiadomości, nim :iiacsnłesz 
się nimi posługiwać w nowej 
dziedzinie pracy. Istotnie, masz 
troch' powod6w do zdenerwowa
nia l niepokoju, leca nie aż tyle, 
łeby el spędzały sen • powiek. 

rosaukaJ sparobnołcl 4o sabawy 
odprętanJa. · 



„VW 1100 TL" ~ si>Ue· 
dam. Tel. 854-12 18093 g 

ZAKŁADY APARATURY 
ELEKTRYCZNEJ 

.,NYSĘ 501" - &11nik gór
nozaworowy - spr zedam. 
Rzgów, TUszyt\ska 14 

18118 g 

EMA·ElE~TER 
„MOSKWICZA ł12~ sprze
dam. Pryncypalna 118 a . po 

ZAMIENIĘ •• Fiata 128 P" 

w ŁODZI, ul. LODOWA 88, 
tel. 53-13-71 

· I 16, .Janislak 18'11'1 g 

I 
na „Syrenę". Ocłblór wrze 
sień br. Tel. '151-37 l'l802 

I „FIATA 128 P" (manee 
IS'16) sprzedam. Brzechwy 

I 7, m. 26. Szefer 1'1783 g wspólnie z 
ŁODZKĄ KOMENDĄ OHP FEDERACJI 

SOCJALISTYCZNYCH ZWIĄZKOW MŁODZIEŻY 
POLSKIEJ 

! !t UPI~ „Fiata 11'1"'. Tel. 
. I 77 8-3'1 t '11188 I 

I 

I ODSTĄPIĘ wkład na ,,Sy
renę L" (odlblór 111'1'1). Ofer 

! ty „17888" Prasa, Piotr
organizują dla młodziaży . , kowska 98 

OCHOTNICZY HUFIEC PRACY TANIO 1pn:edam „Fiata 

I. 125 - 1500" kasetowy, zie 
• lony. Tel. '192-76 17975 g w zawodach: 

e TOKARZ POCIĄGOWY 
8 WIERTACZ 
e ZGRZEWACZ 

. , .,URALA" z przycze~ -
sprzedam Tel. 242-112 

I 111102 g 

I 

e ŚLUSARZ NARZĘDZIOWY 
8 FREZER. 

I SPRZEDAM •• wartburga" 
Standard 353. Oglądać par 
king, Plac Komuny Pary-
skiej 18037 g 

Nabór junaków rozpoczynamy od wrześnio br. 
Kandydaci w wieku od 16 do 18 lat muszą mieć 
ukończoną szkołę podstawową. Wszelkich infor
macji udziela dział kadr i szkolenia zawodowego 

SPRZEDAM „Nysę" I „l!ly 
r enę 164". Kosmalski, Za.
chodnla 22, m . a. po 17 

78009 g 

.,FIATA 800 Muldpla" -
s.przedam. 77844 1812'7 C 

naszego prz.edsiębiorstwa. „FIATA 125 p" sprzedam. 
Tel. Ul-55-18 18091 g 

~~~"'M 

UNIWERSYTET 
ŁODZKI 

N owr k :!ruch d o ams Id "za . 
granicz.ny S'!>rzedam. Wie!· 
kopol!lka 811, m. 14, go<n. 
15-111 168281( 

z a w i a d a m i a, 

ie Bibłioteka 
Główna Ut 

będzie nieczynna 
w dniach 29 i 30 

sierpnia br. 

KOŻUCH damski - a prze 
dam. TeL Sl&-85 1789'1 g 

KOŻUCH męsltl ugrani-
czny, pierścionek damski 
sprzed,am. Tel. 855-84, po 
18 17912 g 

KOŻUCH damski nowy -
sprzedam. 'Mll-71 18&'""1 g 

H29-k 

SPRZEDAM łótlto dziecin-
ne. .Jaracza 38, m 48 a , 
godz. 19 18050 " 
TUNEL z fol14 sprzedam. 
Tel. 53-~-75 18015 g 

GAltA'Z ~ll"ileQ - k "-1· 
pię. Tel. 308-a't ts121 g 

KUPIĘ piec gar.owy do 
c .o., powlerzcbnla ogrze':" 
cza 130 m . Oferty ,181'10 
Prasa. Piotrkowska 96 

APARATURĘ I(\ tar owa 
„Skodt: 100 S" sprzedam 
Tel. 766-11 17987 g 

PIANINO nlemieck!e 
sprzedam. Blokowa 18 

18103 
BONY PKO - lmplt:. Tel 
468·74 18139 g 

DZIAŁKĘ budowlaną w 

PIANINO stare - spr ze 
Justynowie - sprzedam 
Miler. Łagodna %5-1 

18058 g dam. Tel . 818-12 18229 

SPRZEDAM dzia łkę bu· 
dowlaną Ju.Jlanów . Ofer ty 
„ 17992" Prasa, Pio trkow

,JAMNIKI - szczenięta 
bez rodow odu - s prze-

ska ~ dam. Tel. 787-9'1 18236 g 

W dniu 24 sierpnia 1977 roku zma.rł dłngole
tn.I I izasłuiony tr<Jner konyk6wkl 

ANDRZEJ KULESZA 
ocbna:CZO!lly Złotym ltiny>łem zaetugl, Od:ma
ką zastu~nego D1:1ała.cza K ultuiry Fizycznej, 
Złotą Odenaą Pelsl<ie.go zw~ązku Koez:vk6wki. 
zmarły był wy<:howawą wielu p1>kole6 ko· 

Hykarek i kMsykarzy, W!lp6łtw6rc11 oalągnięf 
k<>SZYkówkl tód'tkieJ w ol4;resie powojennym. 
Cześć Jego pamięc:i l 

0-ZlAŁACZE I TRENERZY s OKRĘGO
WEGO ZWIĄZKU KOSZYKOWKJ WO
JEWODZKIEJ FEDERACJI SPORTU 

w LODZI 

Z Wielkim bólem saw\adanUa.m7, ie w chi.lu 
zs 1le.rpnla 18'17 ro1<11 PO dlugi<:b l clętlclch 
eieI1Pieniach w wle-ku 82 IM odenla od nu 
uk>0ch&111a MaJJD•, Teściowa l B&bc:ia 

S. + P. 

MARIANNA KMIECIK 
z !fomu BLK. 

Pógrzeb odbęd'!ie się w dniu Z7 loierpnla 18'1'7 
maku 0 godz. 15,30 z kaplicy cmeoatana na Do
lach. P<>grątenl w smutku 

SYN, SYNOWA i WNUCZKA 

z głębokdm ta.Jem z&wla.damtamy, :te w ttnlu 
24 1lerpnia 19'17 roku zmarł w wleiku lał 78, 
nasz najukochaflszy Mąt, Tatu~ i ~ia,de'k 

$, + P. 

WŁADYSŁAW GRZESIAK 
dlu.golełml I zułutony p~ M'P'lt w IA>
dzl, dzla~ •.polec:my zasłutO!lly dla m . Zgie
na, ochnuzony Knytem Kawa.Jer•ld.m Orde!'u 
Odirodzenla Polski, Srebrmym ltrz;yłem Zasłu
cl. Honorowymi Ochna,kami M. Łodzi i Woj. 

Ł6dzkleogo. 

p ,oc,rzeb Odbędzie się w dintu !'I elerpnJa br. 
o godz. lł ~ cmea:i~u przy ul. Space;rowej 
w Zgierzu. 

RODZINA 

Z •lębolkim łatem zawd.damlamy, łe d!lb 
IS ne-npnb 1877 roku zmaTła kocbaina C6l'lka 
l Siostra 

S. + P. 

MARIANNA KLUCZNIK 
Poeneb odbędzie atę dni.a Z7 .U.l'pnla br. 

o gods. 11 z lcośc:,ioJa Serca JKUsoweeio na 
Jułlllillowle na cmea:1taN na Radogos:r.c10u. 

PogrP,tone w amutku 
MATKĄ l SIOS'l'RY z &<>DZilNAMI 

2417-k 

„FIATA 125 'I> - 1300" -
sprzedam. Tel. łll-08 

KOMPLET llBów na fu
t r o lub pojedyńczo sprze
d·am. Ła~ewnicka 102/118, 
m 104 18194 g 

181'1'1' g 

„TRABANTA t!Ol" (1972) 
sprzedam. Okrzei ~12. m. 
71, po 18 lln!O i 

KOŻUCH l:mlgarski dam- „WARTBURGA 353" (19'12) 
skl, !rul'Ski 11µrzedam. TeL sprzedam. Łódl. zamoreka 
51-11-22 18192 g 18 18199 g 

NOWĄ karoserię MR -
sprzedam. Tel 317-515 

„MERCEDES ioo Dlsel''. 
biały - sprzedam, stan do 
skonały, teL ł08-89, wlecso· 
rem. 

17974 g 

„SKOD. • 100" (19'13) DO wynajęcia dla dwu 
stan idealny -· przedam. osób dJuty pokój w willi, 
Tel 795-83, wieczorem Tel 732-42, g<>dz. 17-20 

, > 
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18114 g • l!H" I 

PRZEMYSŁU 

DZIEWIARSKIEGO 

W ŁODZI, 
UL WOLCZAŃSKA 66 
TEL. 319-56 WEW. 17 

WSPóLNIE Z 

lODZKĄ KOMENDĄ 

OCHOTNICZYCH HUFCOW 
PRACV FSZMP 

ŁOD:Z, UL. PIOTRKOWSKA 69 

OROANIZlJJĄ 

OD 1 WRZEŚNIA 1977 ROKU 

OCHOTNICZY 
HUFIEC PRACY 

DLA DZIEWCZĄT OD 16 

DO 18 LAT 

w zawodzie 

SZWACZ DZIANIN 

Nauka zawodu trwa 
rok. 

Po zakończeniu hufca 
gwarantuje $ię pracę 

w zakładzie. 

Zgłoszenia przyjmuje 
i informacji udziela 

DZIAŁ KADR I SZKOLENIA 
ZPDz. „LIDO" 

lóDl, UL. WóLCZAKISKA 66 

w GODZ. 7.30 - 15.30. 
2Hl-k 

KUPI~ pck6J I lrucbnl• 
w etary>m budownktwie. 
Oferty „17918" Prasa, Piotr 
kowi1ka SS 

DWA pokoje z lruchni4 -
bloki, telefon - śródmle 
łcle sprzedam lub zamle
n1ę na podobne w War
szawie. Oferty „182114" 
Prasa, ~otrltowska 98 

POKO.J w łr6dmleśctu do 
wynajęcia., najcllętn~j u 
mleJscowej llcealistce. Tel. 
3441-lli, po g<>dz. te 17890 g 

ODSTĄPIĘ mieszkanie wla 
anośclowe M-S. Oferty 
„18012" Prasa. P1otrk<>w
ska 98 

ZAMIENU!) mieszkanie M-• 
w Łodzi na ml~kanle 
M-2 lub Innego typu w 
Tr6jmleścle 17999 g 

M-1 własnodclowe obok 
Pal'kl\I Promienistych -
spree<tam. Oferty .,18214" 
Prasa, Piotrkowska SS 

NA gabinet lekarek! po
niulruję M-2 w ~ntrum. 
Tel. 525-'ll dtwonić od 
poniedziałku te»r g 

M·J łr6dmleśc1e do wyna
jęcia Pła,tne z góry za 
rok. Oferty „18222" Pra· 
sa, Piotrkowska 98 

KOBIETA do dziewczynek 
10, 8 lat, pięć godzin dzlen 
nie potrzebna. Konstytu
cyjna S-62 (Radi ostacja) 

18242 g 

NIEMIECKI. Nlepoloojczy
ckl '133·20 17320 g 

POTRZEBNA &'09Pl0lla, wy 
llOkle wynal('rodzenie. -
Cza.rnko"Wl>ka ł. m. 13, tel. 
111-15-80 latllll g 

UNCISTK. I tvenu Z-Ile 
rza, O:r:orloowa lub okolic 
zatrudnię w pracow·nl kra 
wleckiej . Oferty ,18198" 
Prasa, Piotrkowska 98 

BUKIECIARJtA wykwallfl· 
kow.ana potrzebna. Tel. 
813-85 1815'7-18204 g 

OOl!IPOl!llli: na l'tałe pn:,.., 
mę, Dziecko - Wielr nkol 
ny, Narutowicza 127--&ł 

l'Meł ' 

BUltIECIAJUl:A POtnebna. 
Ł6dt, Antoniego Ksi•• 
in 1soeo 1 

KOBIETA 6o dziecka po
trzebna. Tel. ll-29-6ł. Ma
ckiewicza ł, m. 411 

1 '11119-19240 g 

PILNIE l)Otrzebna opie
kunka do dziecka, Chró
kielewscy, M:lcklewlcza 8, 
tel, 1126~ 182'H g 

TRWAŁE un:czelnlanie o
kien ta•~ importowan~. 
Wymiana •ru.b okiennych 
na spinki. Majchrzak 
'1'81-.11 1'1148 g 

POGOTOWIE teltnrisyjn., 
Nowakiovłllld łlłl-łł team 

ZOINli:ł.A aucslta spanlel
setar biała w czarne łaty. 
Wiadomość za wynagro
dzeniem, Tel. 301-30 lub 
52·'18-25 18U'1 I 

MONTA2 karnla7, unczel 
nianie okten (tatłma Im· 
port), ~10, Borltowsld 

1'11131 I 

~~~~~hZWH.Mlm'hW~ 
~ UWAGAI UWAGAI ~ 
§ , , § 
~ Cza's pomyslec ~ 
~ ~ § o modernizacji ~ 

~ mieszkania! ~ 
~ . Pomoże Ci w tym ~ 
~ SPOŁDZIELCZV ~ 
~ KOMBINAT BUDOWLANY ~ 
~ „KOMBUD" ~ 
~ w lodzi, ul. Nowotki 230. ~ 
~ Wykonujemy w krótkich terminach w ramach ~ 
§ usług dla ludności: ~ 
~ • okładziny ścienne z płytek glazurowanych, ~ 
~ e posadzki i podłogi z parkietu, ksylolitu, płytek ~ 
~ PCV, wykładzin rulonowych PCW, wykładzin ~ 
~ dywanowych i innych materiałów, ~ 
~ • boazerie z drewna i mat. drewnopochodnych, ~ s § 
§ • malowanie mieszkań, ~ 
~ • instalacje elektryczne, centralnego ogrzewa· ~ 
§ nia i wod.-kan. ~ 
~ Zgłoszenia przyjmuje I udziela Informacji: ~ 
~ ł Punkt Przyjmowania Zleceń - lódi, ul. Stefa- ~ 
~ na 2, tel. 730-02 od 1 września br. ~ 
~ ł Oddział Produkcji Własnej - Łódf, ul. Milio- ~ 
§ nowa 23, tel. 433-46, 438-71. ~ 
~ ł Oddział „Motor" - lódf, ul. Wólczańska 35, ~ 
~ tel. 258-15, 290-93. § 
~ ł Oddział „Beton" - lódi, ul. Proletariacka ~ 
§ 7/9, tel. 689-14, 681-27. § 
~ Z3H-k S: 
~H~/~./.U~./.U/.U/UUUUUD~ 

WOJEWODZKI 
URZĄD TELEKOMUNIKACJI 

W ŁODZI 
OOlASZA ZAPISY 
na rok szkolny 1977 - 1978 

do klasy I ZASADNICZEJ SZK Ol Y ŁĄCZNOSCI 
w lodzi o kierunku nauczania: 

MONTER 
URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH 

O przyjęcie mogq się ubiegać chłopcy po ukoń· 
czeniu szkoły podstawowej w wieku od 16 do 

17 lat. 
Zapisy przyjmuje i informacji udziela 

sekretariat 5zkoły w lodzi przy ul. Tuwima 36 
w godzinach od 8 do 14. 

PRZY ZAPISIE NALEŻY ZlOżYC: 
ł podanie 
ł życiorys· 
ł odpis a1ctu urodzenia 
ł świadectwo ukońmenio szkoły podstawowej 
ł cztery fotografie. 

Po ukończeniu Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
absolwenci mogq kontynuować naukę w wieczo
rowym Technikum Łączności w lodzi. 

Telefony szkoły: 214-20. 396-90 wew. 359 
2m-tl 

~~~~,,~,~~~~,~~ 

~ SZWACZ ODZIEŻY SKORZANEJ, ~ 
~ OBUWNIK PRZEMYSŁOWY ~ 
~ TO CIEKAWY I POŻYTECZNY ZAWOD ~ 
~ Łódzkie Zakłady Przemysłu Skórzanego ~ 
~ „S K O G A R'' ~ 
§ lOD!, UL. WOLCZAIQSKA NR 12, ~ 
§ TELEFON 293-93 WEW. 40 i 42 § 
~ w1p6lnle ~ 
~ z Łódzką Komendą Ochotniczych Hufców ~ 

Pracy.FSZMP ~ 
~ lOD%, UL PIOTRKOWSKA 69, TEL. 352·41 ~ 
~ ORGANIZUJĄ ~ 
~ od października 19n roku - OCHOTNICZV HUFIEC PRACY ~ ~ ~ 
~ dla młodzieły od 16 do 18 lat w zawodach ~ 
~ • SZWACZ.A ODZIE2V SKÓRZANEJ ~ 
~ •OBUWNIKA PRZEMYSŁOWEGO § 
~ Wszystkich chętnych do podjęcia nauki w tych zawodach prosimy § 
~ o zgłaszanie się ze świadectwem szkolnym I 2 fotografiami do działu ~ 
~ kadr I szkolenia zawodowego lZPS „SKOGAR". § · 
§ Nauka w hufcu trwa 1 rok. ~ 
§ Po zakończeniu nauki gwarantuJemy pracę w nowoczesnym zakła- § 
~ dzie obuwia i odzieły skórzanej w lodzi przy ul. Aleksandrowskiej. ~ 
N 11a1-tr ~ 
~~~,~~~~~~~~~~ 
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JAK OSZtO DO POWODZI? 
Wielu naszych Czytelników zapytuje, jak to się stało, ie w naszych wa

runkach klimatycznych mogło spaść tak dużo deszczu i spowodować ai 
tak wielką powódź, jaka nawiedziła rejony Dolnego śląska. Po odpo
wiedź na to pytanie zwróciliśmy się do inż. Jana Kostrzewy, kierownika 
osłony hydrologicznej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 

Zanim przejdziemy do r ozmowy z w y bit
nym specj.; lista hydrologii - kilka słów o 
układzie barycznym który na jw ieC€j . ..za
winił" w dolnośląskiej powodzi. 

W ostatnich dniach lipca utworzył się nad 
Europą środkową dośc ah.~ywny ni:!:, który 
s!ęgał niemal od Morza Czarnego az l>O 
rejon Berlina i Danii. Dalej na u.chód 
utrzymywał sie układ wyżowy, obejmujący 
Skandynawię oraz sięgający daleko na pół
noc. Dla lepszego zrozumienia mechanizmu 
tworzenia się silnych stref opadowych trze. 
ba dod&ć, że najwiecei pada wtedy, gdy 
ścieraja sie dwie różne masy - ciepła i 
bardzo wilgotna z chłodną I bardziej suchą . 
Ten . kontrast temperatury. wilgotności i 
ciśnienia zaważył na obfitości opadów na 
przełomie lipca i sierpnia. Od południa i po
łudniowego wschodu nacienło nad Polskę 
właśnie bardzo ciepłe i o dużej wilgotności 
powietrze pachodzenia zwrotnikowego, z 
temperaturami powyżej 25 st. i dochodzący
m! do 28-30 st .. a od północy I północnego 
zachodu atakował chłód pochodzenia arkty. 
cznego znad Skandynawii. Układ zatokowy 
był ponadto tc.•k niekorzystny, że obejmo
wał rejony pedgórskle. gdzie dochodzą Jesz
cze dodatkowe czynniki. Masy powietrna 
chłodnego napływające od północy I ściera
rajace sle z ciepłem. napotykały pasmo gór
skie - Karkonosze. unosiły się ku górze l 
jeszcze zao-;trzyły proces twonenia sie oPa
dów. Nawarstwiło sle zE:tem szereg nieko
rzystnych dla na~ czynników w jednym 
miejscu - czyli na południowym zachodzie 
Polski i w jednym czl'sie kilku dni. Słaby 
ruch poziomy całego niżu i jego uporczy
we utr:r.vmywanie sle nad Polską wzedłuży
ły o kilka dni opady. których niezwykłą 
obfitość tłumaczy sle właśnie wielka za
wartością pary wodne1 w ciepłym powietrzu 
or<."Z niekorzystnymi czynnikami lokalnymi. 

- Skoro znamy .łuz - panie Inżynierze -
sytuację baryczna i nrzyC'Zvnv meteorolo
giczne - przejdźmy do skutków tej kata
strofalne.i sytuacji. 

- Trzebą jeszcze doda~, że steny wody w 
dorzeczu Odry. a zwłaszcza na jej aórsklch 
dopływach. byłv znacznie wvź.sze w końcu 
lipca, aniż<>ll w dorzeczu Wisły. To bvł tAk
że czynnik nlekorzystnv. wywołanv przez 
poprzednie długotrwałe opady, aczkolwiek 
jeszcze nie nowodziowe. Stanv wodv o'iial'a
ły na dopływ:;eh Odry ooziom tzw. wody 
średniej, a miejscami nawet wysokiej. Jeżeli 
VTYobrazlmy sobie, ~ do luz sporej il"~cl 
v.rody dojda w clagu kilku dni wrerz ka
tastrofalne opadv - łatwo zrozumlefo fak 
nkbezoieczny w skutkach i gwałtownv 
przybór wód w całym doneczu. a zwla<Z<'Zl\ 
w rzekach górskich i parlgórskich Dolnego 
~Jąskc.·. 

- Jakie wielkości opadu zadecydowały o 
kl~:ce powodzi? 

- Synoptycy zgromadzili takie dane -
np. w rejonie Karkonoszy, a szczególnie w 
rejonie samej Snieżki spadło od godz. 8 ra
no w dniu 30 lipca do godz. 8 ra·no w dniu 
4 sierpnia aż 345,8 mm deszczu! Ponad po
łowa rocznej sumy opi;<lów na nizinach w 
Polsce! I to w kilka dni. Pod Jelenią Górą 
- 174 mm, k.:iło Legnicy 148 mm, w Raci
borzu 142,2 mm, w Krakowie 139 mm 1 
p0 ponad 90, 80 czy 70 mm w innych rejo
nach Polski oo!udnlowej i zachodniej. Je
żeli uświadomimy sobie, ie wielka I kilku
godzinna burza może dać nrzeclętnie od 20 
do 40 mm deszczu I wywołać lokalne wy. 
lewy to tak wielka ilość wody spadłej z 
chmur musiała szybko doprowsdzić do szyb
kiego wzrostu pczlomu wszystkich rzek na 
tych terenach I przekroczenia stanów atar-

CIEPŁO KIEDY 
ZWROTNIKOWE 

STYKA SIĘ 

Z ARKTYCZNYM 
CHŁODEM 

rnO"l;ll"ych o kilka metrów. Przy tym np. w 
dorzeczu Kaczawy, która przepływa przez 
Legnicę, czy na Bobrze powstała tak wiel
ka fala kulminacyjna. :l:e dorównała ona, a 
nawet przekraczała dotychczas historycznie 
notowane wysokie stany wód pcwodzlowych. 
Była to więc w dorzeczu Bobra czy Ka
czawy woda tzw. stuletnia, a nawet więk
sza, na js.-ką nasze- urządzenia zabezpiecza
jące nie były przygotowane. Np. w Legni
cy zalane :zostało pcnad 70 proc. obszaru 
miasta. Woda osiągała np. w Pątnowie 546 
cm. a wlec naziom· nie notowa.ny od nraw!e 
,tu lat. Przec;i;tnle stany &"larmowe były 
przekroczone 0 ?-3 mt>try, a lokalnie na
Wt't więcę.i. W Żaganiu na Bobrze ooz!om 
rzeki osiągał 730 cm, gdy stan alarmowv 
wynosi tam 370 cm. A wiec blisko 4-metro
wr,: fala powodziowa niosła zniszczenie PO 
całej dolinie. Ni· taką wode nie ma ratunku, 
nie ma zabezpieczenia, tym bardziej. że daw
ne obwałowania. Już stare I nie zi>WS?:<> rlo
hr„>.e remontow'ine, byłv zb;<tt słabn zano!'ą 

dfa• tyw!ołu . Podobnie byłQ na innych rze-
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wynosi rocznie co najmniej 21} mi
lion6w tuntów. 

wów. Cl s"tefnwfe nigdy nir zajmu
ją się sami handlem hl'roiną, a 
pienląd'l.e uzys'tane z przemytu lo
kują w całkiem legalnych przt>dsię· 
biorstwach, Jak sklepyl restaura
cje itp. Wielu pnywódcow gangów 
przewozi pieniądze w wallzkach do 
Amsterdamu lub Hongkongu, a po
nłewd kontrola dewizowa w tych 
mia~tach jrst bardzo łagodna lub 
w ogóle nir !st.niej<', nikt nie mo
źe wykryć tych zasobów, któn ~ą 
ml'tępnle reinwl'stowane w niern
chomośeiacb lub handlu. 

M łodzi ludzie zaJmuJący Idę 
handlem detalicznym wyda· 
ją zarobione pieniądze głów 
nJe na gry hazardowe, na 

szybkie samochody I hlpplesow~kłe 
stroje. Są. to jednak tylko płotki 
- ster finansów dzierżą grube re
kiny-, wielcy knmbinntorzy, któny 
wkładają pienl!!dze na „rozruch" 
interesu. zgarnla.ią. zyski i organi· 
zują międzynarodowe strefy wpły-

kach - na Kwisie, Slęty. Oławie crzy 
Bystrz:ycy ora:ii. na Nysie Kłodzkiej ay Ła
żvckle.i. 

- Jakle wnloskl nalety wyciągnął • te
gorocznej powodzi na przynłośó? 

- Jesteśmy za bied.ni na to, aby zabez
pieczyć się w przyszłości na wielkll wode 
ponad stuletnią I wybudować nowe, wyższe 
obwałowania Vlzdłuż nE;'jbardziej groźnych, 
powodziowych rzek Dolnego Sląska. A to 
byłoby na]lepsze wyjście z sytuac.if, jaka 
może pawstać. Trzeba tet pomyśle(: o no
wym systemie zbiorników retencyjnych 
wzdłu:i: najwiekszych dopływów gó~kich 
Odry na Dolnym Sląsku. Istniejące zbiorni
ki w Otmuchowie oxy Głeblnowle bardzo 
dobrze spełniły swoją rolę, ale było Ich za 
mało na ti>•k w!elk! nrzybór. Ale właśnie 
dzięki nim 1 d:zieki doskonałej I operatyw. 
r.tel Ich oracy uniknellśm:v klęski większej 
nowodzl w samej dolinie Odry. Na to WS?;y. 
stko trzeba byłobv wydać ddedątkl miliar
dów złotych, a obecnie naszej ~osPOdarkl nie 
stać na to.k wielki wydatek. 't'ym b11rdzie.!. 
:l:e trzeb&· będzie w~ać kilka miliardów zło
tych na u.suwanie skutków obecnej powo
dzi. Mo~e w przyszlośd zdołamy t)Onleść 
taki "11.'Ydatek na uregufowanie I zaberpie
C?.:<"!l!e newralgicznych odcink6w rze"k, no. 
w rejonie rnia'i zaltr(lfor.yc"h, lak Leg!'.l.ica. 
Wleń, Jelenia Góra I inne. Sadze. te v.rarto 
i należy pn;eprowadzl~ odoowlednie b~"C!11nia 
ł opracować rótne warianty zabezp!ecuń na 
pn.yszrość, 1>bv w dogodnielszel dla nas 
s)'tuadl nr~etirowe.ifaić realizacle tvch !n• 
westyc.fi. Miliardowe iitratv U'ZRS'-"C!nia1a ta. 
ka notrzebę I ot>ład sl" chyba W:Vda~ · kilka 
miliardów 1'..a potrzebne 1nwP..st.:vde. aby 
oszczędzić sobie da1SZT"Ch oodobnvch ~r11t 
w przv~łoścl. Jest t<. tru<ln:v- rachunek. rJe 
konie::znv wezemlel """'' rMnlej. 

Rozmawia~: CZESŁAW NOWICKI 

(Dokończenie u m. S) 

wana dłou na której, złocą sf.q 
pierści~nie - jeden z soliterami, 
drugi zaś 1. monogramem Ponia tow 
skich. Król zdaje się zapraszać do 
sali rozleglej, jasnej, oddzielonej 
lustrami od kaplicy. Ciek&we, c:::zy 
to w niej (warto by sięgnąć do 
„Czasów Stanisławowskich") zbie
rano się na coczwartkowe ,obiady, 
w czasie których m. in. l>an Wę
gierski zwierzał się 1. miłosnych 
igrasz~k: 

„Ongi z Jagusią moją w gaiku 
Siedliśmy sobie pod drzewem; 
Tam miły zefir w lubym 

chłodniku 
B<-wił nas swoim pawiewem. 
Raz zerwał chustkę :z piersi 

Jagulki. 
Drugi raz Igrał z włosami,. 
A raz te!: Podniósł trochę 

ko&7llllld 
I coś J>(llkazał nad kolanami ..• 

A fe. takle frywolności!? No 
cóż, to chyba ten ni;.'Strójl Pmez 
zielone szyby przecieka szaroś6 
deszczowego dnia, pckry-wając „pa
tyną'' świeże złoceni'· i układając 
na lustrach fantastyczne cienie. 
Przed oozymi:· mam Jeszcze kró
lewską postać J: portretu wfoskle
go malarza. Wy<>bn.t.n\.a. t><>d?O>
wledtlała reszte ..• 

Pora p0żegnać sale sta.nlsławoow
skie do września przyszłego roku. 
gdy nastąpi oficjalny powrM na 
Zt.mek, który jak głosił oamiętny 
apel ze stycznhi 1971 r., będzie pom 
nikiem łączącym orzeszłe, wsoół
cze~e I przyszłe ookol„nia Pola
ków. świadectwem ciagłości na
szych narodowych dZiejów. 

JOT-ES 

W/////"//".HT.U/HIUH////.H.H///.H"D.'""UHILN"UAV.H7/.U/&'HLU//"//H"/07D'"L0'7/.UU.H.A'YH/.H///HA'"O'"A"T.H//.H..NTA 

Tłumaczył: BRONISLA W ZIELmSKI 

Pomyślałem sobie, I± dobrze, te mnie terai nie widzą. 
bo n1e tylko przekonałyby slę. że miały rację, ale ich wiara 
w n1eomyl~_ośc s2efa zosta~aby żałośnie nadwerężona. Byłem 
w _desperacJJ 1 zapewne na to właśnie musiałem wyglądać; sp:>
d~ewałem się napotkać zaczajonego na mnie człowieka. chyb
kieg_o do rewolweru, tub jeszcze bardziej do noża. Pewnie po
trafiłbym dać sobie radę z nim, albo przy odrobinie szczęścia 
nawet z dwoma - natomiast tego się nie spodziewałem .. Co t-i 
POW:ledziałem . Belind~ie przed magazynem? „Ten. kto walczy 
l ucieka, drugiego dnia walki doczeka". Jednakie teraz nd.e mla
łem dokąd uciekać. bo byłem zaledwie o dwadzieścia kroków 
od kofica głównego pomostu. Makabryczne to było uczucie. być 
zagonionym na śmierć jak dzikie zw!e·rzę czy wściekły pies. 
podczas gdy setki ludzi spały o sto jardów ode mnie. Aby ~ię 
uratować. wystarczyłoby mi odkręcić tłumik i wystrzelić dwa 
r~zy w powietrze, a cały port rzuciłby m.i się na pomoc. Ale 
me mogłem się na to zdobyć, bo to. co musiałem zrobić nale
żało uczynić tej nocy, a wiedziałem. że teraz mam o'statnią 
szansę. Jutro moje życie w Amsterdamie nie byłoby warte zta
m!lnego szeląga. Nie mogłem się na to zdobyć, dopóki jeszcze 
miałem choćby cień szansy. Nie uważałem właściwie, żebym ją 
miał. przynajmniej taką. którą uznałby za szansę człowiek bę
dący przy zdrowych zmysłach. Nie sądzę jednak, abym nim 
był w owej chwili. 

Spojrzałem na zegarek. Za sześć druga. Czas kończył się pod 
leszcze innym względem. Popatrzyłem na niebo. M'łła chmur
ka sunęła ku księżycowi i właśnie ten moment wy'braliby na 
następny i prawie na pewno ostatni atak. Musiał to także być 
moment. który bym wvkorzystał na moją następną i prawi~ 
na pewno ootat.nią próbę ucieczki. Zerknąłem na pokład har
ki: była załadowana złomem Wziąłem kawałek metalu . P o
nownie sprawdziłem kit'runek owej ciemnej chmurki która 
jakby jeszcze zmalała. Jej środek miał przesunąć się prostJ 
przez księżyc, ale to musiało wystarczy~. 
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Miałem jeszcze pię~ kul w drugim magazynku l wystrze
l!lem je szybko raz po rai w mlejsce, gdzie jak wiedziałem, 
albo odgadywałem. schronili się moi prześladowcy. Miałem na· 
dzieję. że to ich może zatrzymać na kilka sekund, ale w grun
cie rzeczy chyba w to nie wierzyłem . Szybko wsadziłem z p >
wrotem pist0let do nJeprzemakalnego tuterahl. zaciąg.nąłem za
mek błyskawiczny i dla dodatkowego zabezpieczenia włoż~{
łem go nie do kabury, ale do zamykanej na ekler kieszeni mt)
jej brezentowej kurtki. Przebiegłem po pokładzie kilka kro
ków, wspiąłem się na burtę J rzuciłem na główny pomost. Zer
wałem się rozpaczliwie l w tym momencie zauważyłem, te 
ta przeklęt~ chmura w ogóle nie trafiła na księżyc. 

Nagle poczułem się bardzo spokojny, pondeważ n~e mlalem Jut 
wyjścia. Zacząłem biec, bo "'nie mogłem uczynić n.ie innego, mio
tając się jak szalony z boku na bok. aby utrudnić celowanie 
moim przyszłym zabójcom. W oiągu niespełna trzech seku.nd 
dosłyszałem z pół tuzina przytłumionych łomotów - tamci bv
li jut bowiem tak blisko - ft dwukrotnie poczułem, że nde
widzialne ręce chwytają mnie zaciekle za ubranie. Nagle od
rhyliłem gło't'-•ę do tyłu. wyrzuciłem wysoko obie ręce, C'lsną~ 
Iem do wody ów kawałek metalu i zwaliłem stę ciężko na po
most, jeszcze nim dosłyszałem plusk. Dźwignąłem się ja~ pi
jany na nogi , złapałem się za gardło I tyłem runąłem do w.o
dy Nabrałt>m głęboko tchu ! wstrzymałem oddech przed ude
rzeniem o nią. 

W oda była zimna., ale nie lodawata, mętna i llie-z.byt głęboka. 
Stopami dotknąłem błota I dotykałem go nadal. Zacząłem wy
dychać powietrze, bardzo ostrożnie, bardzo powoli, gospodaru
jąc oszczędnie jego rezerwą, która zapewne nie był.a zbyt duża, 
bo nieczęsto uprawiałem takie rzeczy. Jeżeli nie przeceniłem 
zapału mych prześladowców do wykończenie. mnie - a rue 
przeceniłem go - to obaj mężczyźni na centralnym pomoście 
powinni by1i zaglądać z nadzieją w miejsce, w którym znikn~
łem im z oczu. Miałem nadzieję. że wycląg:ną wszelkie błędne 
wniosk.I z powolnego strumienia banieczek wypływającego na 
powierzchnię wody. Miałem też nadzieję, że wnioski :wyciagna 
prędko, bo nie byłem w stanie kontynuować tego wyczynu 
zbyt długo. 

Po chwili, która wydawała ml !1111 trwa.6 • pleć mlmut.. a u.:. 
pewne nle była dłuższa niż trzydzieśei sekund, przestałem wy
dychać powl.etrze ! wysyłać banieczki na powierzchnię z tego 
prootego powodu, że nie miałem go już więcej w płucach. Płu
ca zaczynały mnie trochę boleć, bez mała słyszałem - a ui,e
wątpliw!e czułem serce łomocące mi w pustej piersi. Roz;bola
ły mnie uszy. Wydobyłem się z błota I popłynąłem w prawo 
mając w Bogu nadzieję. że zmierzam we właściwym kierun
ku. Tak było. Dłoń mo~a natrafiła na kil barki. Wykorzy
stałem to oparcie. aby przesunąć s.ię szybko pod spodem. po 

czy'm wynurzyłem się na powienchndę. 
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llOBO'N, • SRBPNIA 
PROGRAM I 

' 

t.00 „Sokt_. •· li - ft1m fab. prod. 'f!V ZSRR. 11.05 Lalkt W r„ 
kach mt1trz6w - Claud 1 Colette Minestter. 15.15 Radzimy rolni• 
kom. 11.łl Obiektyw. lłl.Ołl Dzlennlli:. 18.15 Olli14gnlęcla na·uki pol
ski.ej - program popularno-naukowy. 18.46 Festiwalowe Studio 
Gamma. 17.łO Prawda czasu, prawda ekranu: „Czekajcle n.a listy" 
- film fab. prod, radz. 19.00 Dobranoc dla najmłodszych 1 program 
dla młodz!ety. 19.30 Wieczór z dziennikiem. 20.30 Festiwal Interwi
zji Sopot 77 - Koncert laureatów. 21.40 Dziennik. 21.50 Festiwal li!• 
terwtijl !IO!>Ot n - koncert laureatów. 22.50 Kronika Uniwersjady. 
23.0S Nocne !tlno Letnie: „Ballada o Lizzie Borden" - film fab. 
prod. amfl"Ykań11kiej. 

PROGRAM U 
U.10 l'Ht!walowe Studio Gamma. 15.55 Uśmiechy lltarego lr!na. -

Komicy nlemeco ekranu. 18.20 Telekino sprzed lat - „Zorro" -
ode. pt. „Qu1ntan.a dokonuje wyboru" - fllm prod. amerykańskiej 
(powt.). 16.55 Popołudnie podr6ty i przygody - Prsepłyn14łem Kanat 
1.11 Manche - film dok. prod. czechosłowackiej (powt.). 17.50 studio 
Sport - sprawozdanie ~ meczu o mistrzostwa I ligi plłki notnej. 
J8.4n Studio PT (Ł). 19.00 Dobranoc. 19.30 Wieczór z dzlertmklem. 
20.30 Z cyklu: Telefon 110 - ode. pt. „Udany •kok" - film prod. 
TV NRD. 21.łO Teatr Telewizji: George Bernard Shaw - N"igfy 
me nie wiadomo (powt). 2S.OO 2ł godziny. 

NIEDZIELA, 28 SIERPNIA 
PROG&AM I 

'·• :r:ajęel• w.Jca:i:yjne, •em. 1. 8.oo Zajecla. waklłcyjne, eem. I. 
1.24 Nowoczesność w domu I zagrodzie. 8.35 Studio Sport - Woj
cl ~h Fibak r:aprasze - lPkcja 2. a.oo Kino TDC - „Przygody Tom
ka Sawyera" - film fab. prod. czech. 10.25 Antena.. 10.50 U W'J'• 
brzety AustralU - film dok. prod. ang 11.40 Dziennik. lUO Rol
nlcze rO'l.mowy. U.20 Tylko w niedzielę. 12.25 Piosenki na tycze• 
nie. 12.30 Rysunek pod dyktando - Szymon Kobyliński. 12.35 Rozmo
wa na mlgl - program rozr. 12.55 Na tropach Galla Anonima -
reop. film. o realizacji widowiska teleWlzyjnego przygotowywan~go 
pr?:ez G. Króllk1ewicza - ,,Kronika Polska". lS.15 Piosenki na tycze
nie. 13.20 Kulisy madl. 13.35 Rysunek pod dyktando . 13.40 Srebro 
wróciło - rep. 13.SO Piosenki na tyczenie u.ss Rodzina - program 
ouhowy. 14.20 Baśnie mojego d>:leclństwa - program dla dzieci. 
H!YI Plose.nll:I na tycunle. H.51; Uciążliwe tradycje - program pubt; 
l~.10 LDMwanle Totolotka. 15.20 Rysunek pod dyktando 15.2S Praw
dy l l~endy - Marysieńka. 18.10 Rysunek pod dyktando. t6.1S .Za 
duto cltoln!!'k" - film prod. ang z serii: •. RewolweT I melonik". 
17.05 Nie tylko igrzyska - W!łpomina B. Tomaszewskl. 11.20 Rysu„ 
nek pod dyktando 17.25 Pół tartem, pół ftrlo. 18.00 Legendy aktor
skie - Kazimierz Opaliński. 18.25 Spuwll Mentena - film doku
młl'ntllln:v. 19.00 Dobranoc. 19.S" Wle<:zór z dziennikiem. 20.30 .,Dzik!'• 
- dramat <!byczajowy prod. USA. 21.SO Piosenka n;i tyczenie. 21.!>5 
XIIr ballada z H"ll&dl!I - prop.ram rozrywkowy. U.35 Wiadomośri 
Studtll Sport. 2!.ł5 ł dute świnki - 1necenizow~ny ta.rt kryminał· 
ny. ' 

P&OGRAM II 
11.SCI „Huragan Maria„ - film fab. prod. radz. IS.IM! Z eyklu: 

T<'leturntej wojskowy - planowanie. 14.05 Muzyczna teleteka: 14.'ił 
Dla młodych widzów. lS:łO Mtlltarll1. obronnoś~. nowoczesnoś~. 
u:.10 Nie taki diabeł straszny - -program muzyczny cz. m (L ól!".l· 
17.fl5 XI Ogólnopolski Featłwal 1"olkloru t Sztukl Ludowej - Płock 
77. 17 2-il Prawda c7a~11. prawda ekranu - .• Wyzwolente" ez. l nt. 
„Oitn!sty łuk" - film fab. prod. radz. ret. J"urlj Oz1erow. 19.00 
WieC7'orynk:!!. 19.30 Wlecn:ór z dzlenn!klt'm 20.3ft "R.owe.-v z Belllize -
1i1M rozrvwkowv nrod. belglj~klej . 21.00 Klub fllmo\vv - „Krzyk" 
- t11m fab. prod włnskte1 reż. Mlchal'ln<!elo Antoniorl4. 

PONIEDZTAł.l'lr. !9 smRPNIA 
PROGl!.AM I 

14.3S Walracy1ne Kino Młodych - z cyklu: Naeze 11t>rawy „Mart
wa ~ala" - film tab pród pal, 18.00 Obiektyw. 15.10 Dziennik. 
16.30 Ul~or!a w kraJobraz wpisana cz. VI. 17.00 Dla dzleol: Zwie• 
rzynl.ee. lT.35 ,,Przygody pana Michała" - odc. XI pt. „Bułat 1 
szabla". ode. XI pt. „Hektor Kamtenłeckl" i odc. XII 
pt. ..Dymy nad twierdził" - f!lmy se.ryjne prod. polskie.!. 
U.OO Dobranoc dla najmłodszych I program dla młodzi~ 19.30 
Wleczór z dz!enn!klem. 20.30 Teatr TV: ,.Piknik" - Lad!slav Smo
crk. 22.00 Camerata - Bruno Coquatrlx o Ewie Demarczyk. 22.211 
Gdy zaczynaliśmy - l!!zkoły. 2i 40 Dzlenn!k. 

PROGRAM II 
15.łS nnEN WIETNAMSKI W TP. tS.l!O TV Teatr Lalek - Za~ 

czarowane tyłtwy. 16.50 Imp~je wietnamskie - film mant.at.owy 
o cłlłlra llft~wafllł Z do Wietnamu. 1U5 
Nlq fylko- na u tł. emam -d.zlfl - proSram 
StU~no-fll O\fV JOO g er~ Tozworu !("O· 
spodasti 'Wl namu po 9'lll ie.- 8 ~aow.ą - felleton filmowy 
o grupt.e lt.!1łyst6 - .;iłn$lri ~a 11~"11 lltoeZQI. 11~ Han?l 
- fil dek. tUfl • .ot bobr'al'IOC. lUll Wieczór 11 
dzlennlikiem. 20.30 Dzień wietnam•ld w (Al.4.), 20.~ „zerw mo
rza" film fab. prod wtetnams 91. Sł~~ 'Ekspru.. rep«tes-ów. 
22.00 Sł godziny. H.10 Wakacje z j • aigl~lftim. ____ ~ 

WTOREK, 30 SIEK.PNIA 
PROGRAl\of I 

9.00 „Wlerzyn, nie Wierzysz" - film TV ZSRR. 14.20 Wakacyjne 
Kino Młodych - Godziny nadziel. 15.50 Rad>:lmy rolnikom. 16.90 
Obiektyw. 18.20 Dziennik 16.30 Studlo Telewizji Młodych. IT.IS Kół
ko I krzytylr - teleturniej. 17.30 Msgazyn motoryzscyjny. 17.511 
Pr~ram d1- kobiet. 18.:U Między nami jaskiniowcami - odc. pt. 
,."B.oct:n1c.. ~\ubu" - t\\m -ę>Tod. Ul!U~. l.,.wa ~1'"9\~• 
ambasadora Wl.etnamu. U .DG Dobranoc. n.sn W\eczćr 11 dzienniki.em. 
20.30 Mlłotć niejedno ma. Imię - „Zaborcza miłość" - film fa.b. 
prod. butg, 22.00 Swl.at l Polska. n.3S Dziennik. 

PROGRAM U 
14.lft Teatr Telewizji - Piknllc (powt.). U.30 l!ITUDIO BIS. 15.łft 

Oddeeh - z ey.klu: Pierwsza pomoc. 15.45 Chwila muzyki. ls.50 't'V 
NRD przedstawia. 18.05 Muchammad All - film dok. 16.25 Wypa
dek na drodze - z cyklu' Pierwsza pomoc. t8.35 Wielobój ir;wiazd. 
17.10 TV ZSRR przedstawia 11 SO Wielobój ir;wiazd 11.łO Fllmowe 
retTospekcle WFO (I'..). 19.00 Dobranoc. 19.30 Wieczór z dziennikiem. 
?~.lfl STUDIO BIS (C.d.) - piosenka. 20.35 Nastroje - nt111 tro)e. 
!\~.Oo 24 111odziny. 22.15 Smoke raz jeszcze - proitr. rozr. 22.30 Wtorek 
melomana 2~.:to Wakar.je z językiem rosyjskim - odc. 11. 

SKODA, St l!IIERPNIA 
PROGRAM I 

ł.00 „Zaborcza mlło~ć" - fllm prod. bułg. lł.10 S2lkoła dla 311 mi
lionów. U.25 NURT - pedagogika - wydad inauguracyjny. lfi.ltl 
Wakacyjne Kino Młodych - odc. pt ... W matni" - film ser. prod. 
poi 16 oo Obiektyw IUO Dziennik. 18.30 Telewb:yjny Klub Seniora.. 
17.00 Losowanie Małego Lotka. 17.15 Dla dzlec!: Baśnie mojego dzie
ciństwa - Spotkanie ż Hann14 Januszewską. 1'7.45 Henryka Czyta 
portret s kontrapunktem - rep. (ł..og.). 18.20 Gdy uczynl!ll~my 
Gd2óska Starówka 18.40 Z przyrod14 na ty. 19.00 Dobranoc. 19.30 
Wi•czór z dziennikiem 20.30 „Opadły Uście z drzew" - film fab. 
prod. pot. 2!.15 Studio Sport - sprawozdanie 11 I ligi plłki notnej. 
23.tlll Dziennik. · 

PROGRAM n 
18.lS Shahat - ftl.m doli:. 16.35 Z bratnich lltOlle. 17.05 Spotkanie 

z gwiazd14 - Sacha Dlstel. 17.15 Kino filmów animowanych. 11.441 
l!ltudio Pl {I.). 19.00 Dobranoc. 19.30 Wieczór z dzlenntlr:lem. 20.30 
Studio Sport - wokół 1tadionu. 21.30 Podrćte niebieckte Kazimie
rza Kordylewskil!go - program publ. 2UO 24 godziny. 12.20 Wilczy 
szaniec - film doli:. ".IS Wakacje 1: językiem angielskim - odc. l'f. 

CZW ARTEK, 1 Wlł.ZESNIA 
PROGRAM l 

o.oo „Cena »lota" - film fab. prod. TV CSRS cz. t. 12.45 RTvsS
binlogia sem. 1. 13.25 RTvSS - wskazówki metodyczne sem. 1. 
u.oo Obiektyw - progr. wojew.: łódzkiego, kieleckiego, plotl'kow
ski.ego. :radomskiego, 1leradzkiego. tarnobrze1kiego (ł.). 18.20 Dzien
nik. 18.30 Mój tyclorys kończył się l zaczynał wiele ra.zy - pro
gram publlc. lrulturalnej. n.oo Ekran z Bratkiem. 18.00 Poligon. 
18.20 Studio Sport MS w kolarstwie. 18.50 Radzimy rolnikom. 19.0tl 
Dnbranoe 19.30 Wlecz6r z dziennikiem. 20.30 „Czy5ta chirurgia" -
ftlm fab. prod. pot 21.~ Pegaz. 22.20 Stare miasto pleśni 11ełne -
progr. mµz. 22.50 Dziennik. 

PROGRAM U 
te.Ol Tajemniczy łw1at przyrody. lT.00 Kino Letnie: ,,Małte:ń&two 

1: rozs14dku" - odc s - film fab. prod CSRS. 11.łO Magazyn kul
turalny (Ł). 19.00 Dobranoc. lD.30 Wieczór z dziennikiem 20.30 Piotr 
Paleczny gra Koncęrt Fortepianowy Paderewskiego - odtwo.rzenle 
konce.rtu WOSPRIT' w Katowicach. 21.10 - Inlc;lafywy - progr. 
publ. 21.30 W tołnierskim rytmie. 21 50 2ł godziny. 22.00 Dialogi 
z pr7eszłołc111 - Mały lecz wielki 22.30 Kino miniatur .Taka 
jestd kobieto. 23.lS Wakacje >.: Językiem rosyjskim. 

PIĄTEK, 2 WRZESNIA 
PROGRAM li 

Uli RTvSS - b1ologta. - sem. 1. 7.00 RTvSS - sem. 1 UO „Cena 
złota" - cz . ł - film fab. prod. TV CSRS. 12.45 TTR - uprawa 
roślin - sem 1. 13.25 Hodowla zwierząt - •em. 3. u.oo NURT -
pedagogika. is.oo Obiektyw. lłl.20 Dziennik. 15.30 Teatr Małych 
Form - Polnische Wlrtsl'haft - Stanisław Grochowiak. 17.00 Pora 
na Telesfora. lT.30 Poradnik zmotoryzowanego turysty 17.40 „Cle
nie :r:nlkaj11 w południe" odc. t pt, „Marla" - film fab prod. radz. 
(powt.). 19.00 Oobranoc dla najmłodszych i program dla mtodztety. 
19.30 Wieczór s dziennikiem. 20.30 Studio Sport. 23.0Q Ozlenn!k 23.15 
K!no Nocne - „Dola I. niedola sławnej Moll Flanders" - cz. 1 -
film fab. prod. ang. 

PROGRAM U 
13.20 'Pegaz (powt.). 16.05 Towarzy„two Wiedzy Powszechnej 

Sposób na nowczesność. 16.35 żywoty pań sławnych - W14Saty anioł 
I lrtni - program o życiu Marli Konopnickiej, 17.40 Decyzje piętna
stolatków. 18 to Poradnia młodych. 18.40 Studio PI (L). 19 OO Oo
branoc. 19.30 Wieczór . .z dziennikiem . 28.30 Turystyka I wypoczynek. 
21.00 Klno Letnie - .,Człowiek z Londynu" - film prod. CSRS. 
22.30 24 godziny. ZZ.ło Malarstwo I film - -pt. Madonny Rafaela 
I Metsysa (Ł. og.); 23.10 Podróte po Polsce. 24.00 NURT - pedago
gika. 
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