
WŁOCH-Y stoją w obliczu dal
·sugo politycznego braku stabili
zacji po wyborach, które nie 
przełamały impasu pisze 
„Re;uter". Ponownie :tadna par
$ia, ani żaden partyjny sojusz 
nie zdobyły wystarczającej wię
kszości, ani w Senacie, ani w 

.Izbie Deputowanych. Komuniści 

. domagają się utworzenia rządu~ 
koalicyjnego z udziałem własnej 
partii, a także Partii Socjali
stycznej. Premier Andreotti 
w wywiadzie dla UPI wykluczy! 
możliwość utworzenia rządu, 
w któ„ym zasiedliby chadecy ra
zem z komunistami, jednakże 

· dawał do zrozumienia, że możli·1·. we byłoby dla DC powtórzenie 
formuły większości parlamentar
nej z udziałem komunistów. 
Prasa włoska podkreśla, :i:e po 
wyborach wszystko zostało po 
staremu. I • • * 
Władze u,'tetnamsfde i Wyso/(i ~! 

Komisariat ONZ d /s Ucliodźców? 
(UNHCR) zawarły porozumienie 
w sprawie u!atwień d!a Wietnam
czyków, którzy pragną emigi'o
.wać z kraju. Zgodnie z porozu
mteniem, Wietnam będzie udzie!al ~ 
zgody na legalne opi1ązcze.1i<- ~ 
kraju tym, którzy . tego pm.gną 
i .na zamteszlwiiie w innych k1'a
jach, biorąc pod uwagę wzgląd 
na dątenie da połączenia rndzi7J, 
.i inne motywy humantta~ne. Ze
zwolenie na wyjazd będzie przy
znawane wedlug list. ustalonych 
wspólnie przez Wietnam i 7uaj, 
udzielaj_ący gościny. Wyso/4 Ko
misariat ONZ d/s Uelwdźców bę
d.Z'ie się starał uzyskać dla tej 
akcji poparcie kra.jów, do których 
Wietnamczycy zamierzają emigro
wać. 

• • • 
Prezydent SADAT powiedział, 

że Egipt zawarł porozumienie 
z Chinami na temat dostaw przez 
nie broni dla armii egipskiej, 
jak również zwróci się wkrótce 
do Stanów Zjednoczonych o do
starczenie licencji · na produkcję 
nowoczesnego spi:-zętu wojskowe
go i broni. Pr:1:emawiając w 
Ismaili do żolniel'Zy, Saqat po-

• • ap-e Ja Pa eł I 
DZIENNIK 
POPULIRIY 

w podróży . po Polsce 

Zwiększenie 

Urządzenia dla elektrowni at eh 

Z prac Pr~zydium Rządu 
I czerwc• br, Prezydium Rząd-u riałów i surowców niez.będnych 

r·ozµa.trzyło sytuację w transµor- dla zachowania rytmiki produk
cie kolej!'wym oraz wyniki Dra- cji. 

W pią-tek, 8 czerwca, w siód· 
mym dniu swej wizyty-pielgrzym. 
ki do Polski Papiez Jan Paweł II 
przebyw_ał przed południem w 
Nowym Targu. gdzie odbyła się 
msza. Ze stolicy polskiego Pod· 
hala Papież powrócił do Krako· 
wa. 

W Katedrze na Wawelu wziął 
udz,iał w uroczystym zamknięciu 
duszpMterskiego synodu archidie
cezji krakowskiej. 

E. Gierek prze I 
q 

1. 
sekretarz KC PZPR, Edward Gierek, przebywał 8 bm. w 
wo,j. siedleckim, w którym dominującą rolę odgrywa. rolnic· 
two i gospodarka żywnościowa. Siedleccy 1·olnicy. gospodaru
jąc na 2,7 proc. ogólnej powierzchni użytków r-olnych - do-

starczają około 3,5 proc. ogólnokrajowego skupu płodów rolnych. 
Region ten zajmuje drugie miejsce pod wzgh;dem ilości skup-0wane
go w kraju mleka.. 

Wieczorem Jan Paweł Il uczestni
czył w uroczystościach w kościele 
na Skałce . 

NA PODHALU 
' O godz. 10.15 śmigłowiec pa

pieski wylądował na lotnisku 
Aeroklubu Tatrzańskieg-0, w No
wym Targu Papieżow i towarzy
szyli: prosekretarz stanu. kardy
nał Agostino Casaroli i przedsta
wi ciele połskiei hierarchi.i kościel
ne.i z metro·oollta krakowskim. 
kardvnałem Franciszkiem „ Ma
charskim. Wśród wiernych orzv
byłvcl1 z bli7.sivch l dalszych oko· 
lic Podhala i Podkarpacla znajdo
wały się liczn° wycieczki zagra
niczne. Wielu !(órali wystapiło w 
charakterystvc7nVch stroiach re
!!ionalnych Przybvły góralskie 
zespcły folklorystyczne kapele 
ludowe. 

Jana Pawła U powHali !(osPoda
rze woiewództwa nowosadeckie
go i miasta Noweizo Taritu z 
przewodnic'zącym WRN Henry
kiem Kosteckim i wojewoda Le
chem Bafi-a. 

Bliskie związki Karola Wojtyły 
z PO<lhalem datuia się od dawna. 
Od na imłorlszvch lat oasionował 
s;ę !!Ó?'ska turvstvka, często od
wiedzał 1tosooda1·stwa pasterskie; 
do,skona le ieź<lz i ł na na rtacb „ 

cy PKP w okresie minłonych pię- PrezydilUm Rządu zobowiązało 
ciu miesięcy. i na. tej pOdJitawie producentów taboru sprzętu dla 
powzięło kolejne decyzje mające PKP. m. in· resorty hutnir;twa, 
.na. celu zwiększenie sprawności przemyslu maszyn ciężkich i rol
funkcjonowania. tej gałęzi it-Ospo- nrm:ycb oraz przemysłu maszvno-

' darki. wego do terntinowego wywiązania W towarzystwie gosp,ndarzy województwa I sekretarz KC PZPR 
odwiedził Sadowniczy Zakład O-oświadcza-lny w Siuołęce. Placów-

Na murawie lotniska w Nowvm 
Targu· wznlesiono ołtarz nawiazu

(Dalszy ciąg na str. 2) 

wiedział, że Egipt będzie reali
zował plany clywersyfil<:acji źró
deł swojego zaopatrzenia w nroń. 
Sadat podkreślił, że Egipt nie 
zostanie dotknięty z powodu li- < 
kwidacji panarabskiego konsor
cjum zbrojeniowego. do którego 
op,rócz niego należały też Arabia 
Saudyjska, Zjednoczone Emiraty 

A;b:~:;a:u::~~szą.* że mtej-1< 
scotce władze podjęty akcję 
zu;aiczan!a. rozboju, szerzącego 
się w ostatntm c~aste w stolicy 
Uga.ncty I jej okolicach. W ope- < 
racji uczesm1czy 'l.Vo)sko i poli
cja, 

• • • 
IRANSn.A agencja p1·a~owa po

imorruo\\-ała, ze ti osob zipnętv, 
a 5 zostało rann)·cb w wymku 
ataKo sam<1lotów i.racl<kh llli 
tra:ńską prowincję Zacho<i.ni 
Azerbejdian w uniu 4 bm. 
PANA poaala, że 4 samoloty 
iracb."ie ostrzelały 5 wiosek 
w okręgu Sardas. Władze h•ań
,skle oceniają straty materialne 
na 20 milionow rialsów, Irański 
minister spraw wewnętrznych 
podał, że ambasadorowi Iraku 
w Teheranie przedłożono oficjal
ny protest rządu irańskiego wo
bec rzadu w Bagdadzie. • • „ 

Pó tym, kiedy sekretarz gene
ralny CDU, Geis.sler w wywiadzie 
dla „Welt Ąm Sonntag", zaape
wwat d,o Straussa, aby „dla do
bra sprawy" zgodz4l się wycofać 
swoją kandydaturę na kanclerza 
RI!'N na rzecz faworyta CDU -
Albre-ehta, spór personatny a oso
bę kandydata na kam.clerza mię
dzy dwoma partiami chadecji, 
wszedł w ostatnią decydującą, fa
zę Dalszy 1•ozwój wypadków ir.w
leŻniony jest; obecnie od tego. 
c;,y Strauss ugnie Się pod presją 
CDU i wycofa swoją lcandydatu
rę, czy też zcte_c.ydiUje się na dal
szą konfron.tacJę, przek.sztatcaJąC 
swóją esu w partię o zasięgu 
ogóinofederalnym. 
Przed!użający się spór międ~y 

Straussem t Kontem b·ud.zi coraz 
większe zaniepokojenie w ne'!'.e
gach CDU. Większość czolawycn 
polityków CDU uważa, ze k.azay 
d-zieri kłótni osl.abia szanse cha
decji w przys%lorocznyeh wybo
rach parlamentu i obiektywnie 
zwiększa szanse lwalicji rząd-0-
wej. 

• • * 
Czte-.ech dziennikarzy fran-

cuskich, którzy ostatnio odwie
dzili Cesarstwo Srodkowo
afrykańskie, utrzymuje, iż cesarz 
tłO!tASSA osobiście zabił kilku 
uczniów, którzy demonstrowali 
przeciwko niemu_ na ulicach sto· 
licy kraju, Bangi, UPI zauwaza, 
ie mimo to, francuskie Minister
stwo Spraw Zagranicznych pod!-· 
Io iż nie widzi powodu, dla kto
r;go Paryż miałby zmienić swą 
dotychczasową politykę wobec 
cesarstwa Srodkowoafrykańskie
go. • • „ 

Ponad sao osób wśród nteh 
skLeptl<:arze, nauczyciele i gospo
dynie domowe - stanęl? przed 
turecłvim trybunalem wo3skowym. 
Ludzie c·i są oskarzeni o udz·ial 
w krwawych bójkach i incyden
tach w Karmanmaras w grudniu 
ub. ro1"u, w któryc11 zginęło po
nad 100 osób. Okoto 130 oskarżo
nycn, wśród nich W kobiet -
może zostać skazanych na karę 

· śmterci. Masowy pr:ice11 na s·~a
dionte sportowym, 3est najwię
kszym procesem w Ty.rcji od 
czasu, gdy w 1960 r„ po prze
wrocte wojskowym, odbywaly ~tę 
dramatyczne procesy czionkow 
part>ii demokraty'cznej premiera 
Menderesa. • • • 

Jak podała agencja TASS, po
wołując się na doniesieni.a, vyy
clawanego w Santiago dziennika 
rhilijskiegO „Mercurio~'. rumu~
ska delegacja, której przewodm
czył wicepremier górnictwa, prze
my,łu naftowego i geologii, G. 
F'ula, zakończyła niedawno wizy
tę w Chile. W ciągu tygodnia 
delegacja odbyła rozmowy z chi
lijski.ml ministrami gospodarki, 
rozwoju i odbucl_owy, przemysłu 
g6rnic:zego, finansów, a także 
z przedstawicielami kierownictwa 
organizacji gospodarczych Chile. 

Siły i środki będą nadal kon- , się z ustalonych dostaw: t•esorty 
centrowane wokół usprawniania te uznały za możliwe utrz:vmanie 
przewozu węgla ze Sląska. oaliw pr-0dU'kcji nowego taboru kolejowe
ołyonych, towarów przeznaczo· !!O na ooziomie zgodnym z 
nych na zaopatrzenie rynku , na NPS-G na 1979 rok. pomimo, ii: 
eksport. ziemiopłodów oraz mate- (Dalszy ciąg na st_r._2_) __ 

w trosce o rodzinę 

Portugalil 
ka ta, podle·gla Instytutowi Sadownictwa i Kwiaciarstwa. w 'Skier· I "i , 
niewicach. pracuje nad hodowlą -nowych odmian truskawek oraz r.aj- li S\flPtO 
muje się upowszechnianiem nowoczesnych metod IJJO<lukcji sadowni- V 
czej, szczególnie w półnncno-wschodnich rejonach kraju. ,------------

Następnie I sekret'arz KC PZPR udał się do zespołu produkcyjnego Depesza z Pols·k1· ' 
rolników indywidualnych we wsi Broszków w A'minie Kotuń, inte-
resując się postępem produkcji, gospodarka paszowa oraz mozliwo- . . 
ściami dalszego zwiększenia chowu zwierząt w gosp1>darstwach ind~--
widualnych. (Dalszy ciąg na str. 2) 

W Komitecie Centralnym PZPR I ponad 300 osób - czlonków komi-
oclbylo się kolejne posiedzenie ko- sj1, ekspertów, przedstawicieli róż- '"'. ~ 7. :~ 11.·\DA 
misJi powołanej przez Biuro Poh- nych dyscyplin nauki i działaczy '"~ -u ._ "\ 
t3'czne KC do przygotowania mal<'• spolecznycl1. Rez~11tatem dotychcza
rialów na ple num KC partii w sowycti prac ,jest wstęp n;> projekt 

KC PZPR 

Z okazji święta narodowego Re
publiki Portugalskiej_ przypada• 
iacego w dniu 10 bm .. przewodni. 
czącv Rady Państw.i He.nryk Ja
błoński wvstosował depeszę gratu
lac:vfoa do orez:vdenta R~pul>lik! 
Antonio Dos . Santos Ramalho 
Eanes'a. sprawie umacniania rodziny i ochro obszernego materiału, który - na 

ny zdrowia społeczeństwa. Ollrady tle oceny do1·ob-ku polityki spolecz- z ' d ł 
komisji prowad~il jej prze·wodni- nej na rzecz rodziny i poprawy a an1a 
czący, członek Biura Politycznego, zdrowia spoleczei1stwa - k;eśli naj
!l'Pkre-tarz KC PZPR - Stanisław ważniejsze kierunki dalszego działa· i dla transportu oz Kania. ' nia oa tym polu. Probl~l'M' pols~iei 

- \ rod·lirry! J<!.J pomys1.:iose1 1 zdrowia W Komitecie Centralnym 1 Prezydi um Rządu dl;a oka.z.ania w pracach przygotowawczych nę.d będą Jednym z w1odącycb tema- PZPR db ł'a 8 b : · I d 1s · dl k l · 
matei·ialami plenum uczestniczvło tów VIII Zjazdu PZPR. o Y się n1. - z lll!- a zeJ pomocy · a o ei. W 

1 
k 

" cjat:vwy I sekretai·za KC. Edwar- Rząd kilkakrotnie w tym roku szefó-~ ąte odb_Yło się spotkl!-nie 

I 

Pre7lerntu.jemy dziś jedną z wi-elu brygad ·Lód:z:kich Zakładów Re
montowo-MontażcYWych Przemysłu Le'kkieg,o. zasłu.2ujących na spe
cjalne wyróżnienie. Nasze zdjęcie przedstawia o(! lewe.i: Czesława 
Bolarczyka, \Viktora Szymczaka (hrygad;zlista), AndrzeJa. Kasprze.ka, 
Waldemara Rodaka, Eugeniusza Chrzanowskiego i Karola Solimę. 
Brygada składa się ze ilusar:zy i spawaczy i - jak zdecydowaną 
więks7Jość załogi - cechuje ją solidll<lść. gobo-wość na spełnianie 
każdego oolecenfa nawet po godzdnach pracy. 
ŁZRM, który 30 lat temu powstał, by remontować 1>0iencjał prze

mystu lekkiego, wyspecjalizował się "W produkcji urzadzeń dla no
wych inwestycji. Część załogi pracuje ~a zaplecz.u w nowej wybu_
dowanej hali, część montuje dzieła kolegow w fabrykach całeJ Po~:~) 

Fot.: A. wa.eh 

Niezwvkła operaeia chirurgiczn~ 
Zespół chirurgów z San ł'rancis,·o 

pr-;:e.prowadził z powodzeniem ope
rację chirurgiczną, w wyniku któ
rej z jamy brzusznej 30-letniej ko
biety usunięto nowotwór o wadze 
przeszło 90 kilogramów. Bardzo 
trudny zabieg trwał 4.5 godziny. 
Pacjentka poddając się operacji 
ważyła 173 kilogramy, a w wyniku 
interwencji chirurgicznej waga jej 

spadła do 82 kilogramów. Jak twie r 
dzą specjaliści, opi•any przypadelt 
należy do niezwykle rzadkich. 

wyborach do parlamentu 
zachodnioeuropejskiego, któ
re odbyły się w W. Bryta
nii, zwyciężyła .•• apatia. Ta-

da Gierka - narada kierownic- dokonywał oceny sytuacji ttanspor- uczestnic~:~~~~cJ• zs:i:t kl USA, 
twa i aktywu POlitycznego resor- ! to"'.ej -: określono kierunki działa1i kańs.kich w r~ z1ec o-amer_y-

: „ ,· . _ znuerzaJących do szybk1eJ poprawy I . , . . rozmowa~ w spra"'.1".. 
tu komumkacn ktoreJ celem by w transoOJ·cie kolejowym samoclw- ogram<"z-ema strategicznych zbroJen 
la ocena realizacji zadań pr-zewo- dowym j żegludze śródlądowej. Usta ofensywnych. 
zowych w mlnio.nycb mi·esia')aeh lono równocześnie bieżące zadania fll•••••••••••••llllll9Bl 
br. oraz określenie na tym tle dla kolei i innych rodzajów trans
dalszych zadań transportu i spo. port.u. Obecnie '!iezbędna jest pełna 
sobów icb wv)tonania. reahzacJa zalecen rządu. 

W naradzie, któreł przewodni· Wiele uwagi trzeba poświęcić 
czył członek Biura Politycznego, zwłas3'cza Qełnemu wykorzystaniu 
sekreta-z KC Stefan Olszowski, szlakow koleJOWJ'.Ch oraz wyelimino-

. . ' . . S - _ wamu przypadkow niepotrzebnego 
wzięli udzi ał. czl:onek _ekretaria postoju wagonów czekających na 
tu KC. kierowmk Wydziału P 1'ze- prace ładunkowe. Niestety, wciąż 
mysht Ciężkiego Transoortu ' Bu· jeszcze notuje się zbyt częste przy
downictwa. Zbigniew Zieliński. padki . postoju wagoi;ów na b.oczni-
wlcepi·ezes Radv Ministrów cach 1 torach og_olnego _uzytku, 

· - .· . 1 p rzedwczesnego zużywama s1ę tabo-
Ka.zimtcrz. :>~comskt oraz dzta a- ru ws]\utek niedbalstwa i braku do-
cze Party1n1 1 gospodarczy. , zoru przy przeładunku. 

Referat o wę:ztowyeh proole- uc„estnicy narady zwracali rów-
macb i zactaniach transportu w nież uwagę na konieczność energi
J:oku bieżacym pr-zedstawił mi- czniejszego eliminowania przewozów 
ntster komunikacji - Mieczysław zbędnych, zaostrzenie dyscypliny 

ZajfrYd Wicepremier Ka"Zimierz Se- prz~· . realizowamn obow1ązuJącycl1 
c.omski •poinformował o P<>diętej w ustalen przewozowycJ1. 

R Na naradzie omówiono również 
dniu 8 czerwca br uchwale ady zadania organizacji partyjnych na 
Ministrów w sprawie oodnie&ienia kolei, w PKS, żegludze śródlądowe.I 
sprawności oraev transPQrtu ko- 01-a-l w przedsiębiorstwach przemy-1 
lejowego oraz o postaoowie11iach 5lowych obsługujących transport. 

1ta•dar dla Jłoruty" 

trzeci! raz 
Po raz trzeel z. kolei ZPB wlak, wiceprezyde.nt m, Łodzi -

„Boruta.'' . w Zgierzu zajęły J. Morawiec oraz .przedstawiciele 
pierwsze miejsce w~ współza- władz partyjnych i admin.istracyj
wodnietwie pracy w branży nyJ!h Z~ier·za. 

„Organika" w 1978 r. ł otrzy- Ubiegłoroczne wyniki produk
m.ały sztandar ministra prze- cyjne zakładu -omówił w refera· 
mysłu chemicznego i Związku cie okolicznościowym dyrektor na
ZaY17odowego Chemików - tym czelny zakładu _ K. Zając. Przed-
razem oa własność. siębiorstwo uzyskało bardzo dobre 

u wyniki finansowe przy wysokiej 
roczystość pr.zekazauia sztan- obniżce kosztów i wzroście jak;oś

daru orlbyła się wczoraj podczas cl wyrobów. w ubiegłym roku 
sesji KSR, na która przybyli: se- t·ozpoczęt.o produkc.ie 12 nowych 
k~etarz . R'.Ł PZPR - T. Czecho- marek barwników. Zakłady uzy
wtcz, mmrste r orzem:i:slu chemie.z- skały 6 mld zł dewizowych osz
nego - H. Konopacki. p r zewodm· 
cząc.v ZG ZZ Chemików - T. Pa- I (Dalszy ciąg na str. 2) 

I 

Zupełny brak i:ainteresowania 
wyborami jest swoistą demonstra
cją brytyjskiego rozczarowania 

DZIEi 
ESIE 

W 160 dniu roku słońce wze· 
. szło o godz. 4.16, zajdzie zał 
o 20.55. 

lmien1riy nbe odzq 

DZIS: Pela.gia. Felicjan, 

D 

JUTRO: Bogumiła, 
Małgorzata 

w dniu dzisiejszym dla Lo11z1 
przrwidujr na~tepnjar.a pol{mle: 
zachmurzenie umiarkowane i 
duże. Możliwy - niewielki opad 
deszczu lub burza. Temp. w 
nocy 13, w dzień 23 st. Wiatry 
słabe i umiarkowani" zachodnie. 

Ciśnienie o godz. J9 wynosiło 
993,3 hPa (745,1 mm). 

'afn1("jsie roe nice 

1791 - Zm. Bartosz Głowac· 
ki, chłop z Rzędowic, bohater 
insure.kcji kościuszkowskiej. 

1944 - Bitwa oddziałów AL 
i BCh oraz partyzantów ra
dzieckich z wojskami hitlero~ 
skimi w lasach lipskich· 

Optymizm jest darem bogów, 
zaś pesymizm diabelskim pod
rzutkiem. 

Usnuechni 

Nacionalizacia 
kie ,fest adanie brytyjskich ko-
mentatorów, rozważających skutki. 1.-~--.. ..... --.....,~~,...11!'11 
kompromitująco niskiej frekwencji 
wyborczej dla brytyjskiej pozycji 
politycznej we Wspólnym B.ynku. 

te:m brytyjskiego członkostwa. 
Strumień biurokratycznych za.rzą
dzeń, płynących z BrukseU, m. in. 
nakazujących eliminację tradycyj
nych brytyjskich jednostek miary 
i wagi, też nie sprzyja przyjaznym 
uczuciom Brytyjczyków do Wspól
nego Rynku. W opinii dużej częś
ci społeczeństwa, decyzja przyłą
czenia się W. BJ?ytanii ' do EWG 
była nieprzemyślana i okazała się 
!Jłędną. 

w przemówieniu, nadanym w- '!11ą.~ 
tek przez roz,iilośnię radiową „Głos 
Rewolucji", premier Iranu, Meh_dl 
Bazargan oświadczy!, że wszys'tl$'.ie 
banki w kr:ąju _,_zostały upaństwo
wione. Decyzja ta podjęta została 
za aprobatą Rady Rewolucji. J'est 
to pierwsza nacjo.ryalizaeja w lunie 
od czasu rewolucji, 

Jak wynika s pierwszych ocen, 
zaledwie 4.0 proc. Brytyjczyków 
u;.>rawnionycb do głosowania pofa
tygowało się do urn wyborczych. 
W niektórych regionach kraju 
frekwencj3. była alarmująco niska 
- 25 proe. lub na-wet mniej. W 
Liverpoolu tylko co 11iąty „praw
niony do głosowania oddał swój 
głos. Poprzednio oczekiwano, je 
frekwencja wyborcza w w. Bryta
nił osiunłe SO proo. 

Wspólnym Rynkiem i skutkiem U· 
czestnictwa kraju w EWG. Szybki 
wzrost cen · żywności jest jedynym 
powszechnie odo1uwanym rezulta-

Rząd konserwatywny· obawia 
się, ze pozostałe kraje członkow
skie odbiorą niską frekwencję wy
borczą jako wotum nieufności spo
łeczeństwa brytyjskiego wobec 
EWG. Może to utrudnić politycz
ną aktywność Londynu we Wspól· 
nym Rynku, jaką zamierza roz
winąć ga!Jinet l\fargaret Thatcher. 

Wiesz, co nasza mama zro
biła? Te kwiaty,, cośm~r jej ofia
rowali, zaniosła swojej mamie. 



E. Gierek w woi. siedleckim Su~ces k~nsłrukłorów Papież Jan Paweł li 
. Plom. y'' 1 Komagu'' .- . · (Dokończenie ze str. 1) 

1 

nlejsze problemy rozwoju spolecz- J J d - p I 
~li~~;~;Ji.';,:efł,;,:;~1rfo'.~:;~ ;~:t~~t~::=:r~:;~i:,;":o.,:: .~P;:.»~'l,,~~~. ;::.~;~~ I i~l"~„no::w~o!'" _:··:~;li'·~: w po ro zy po o sce 
trzody chlewnej. bydła opasowego • wczorai· przedstawiciele resortu kompleksow~ mechanizację wy-
1 drobiu rzeźnego. W czasie zwie- " 
dzania nowoczesnej chlewni na 4 w gmachu KW PZPR w Siedlcach górnictwa z m inistrem Wł-0dzimie· robisk górniczych o wysokości od (Dokcńczenie ze str. 1) i ni.gdy nie braknie w Polsce chle· 
tys. sztuk trzody, przewodniczący r sekretarz KC PZPR Edward Gie- rzf'm Lejczakiem. 2,6 do 3,4 m. iacy wystrojem do tradycyjnej ba i pożywienia! 
RSP - Wojciech Zawadzki poin!or- rek wręczył legitymacje partyjne Goście zwiedzili główne wy- Obudów tego ty pu dotychczas architektury pcxlhalańskiej. Nawiązując do bibli}nych naka-
mowal E. Gierka_ o. strukturze pro-, 40-osobowej grupie członków ZSMP. I działv produkcyjn e fabryki. w to- n ie produkowano w naszym kra- w czas ie uroczystej mszy. Jan zów, Papież l)Odkre!lił ważną ro-
dukcJi spółdziel111 1 planach. Byli wśród nich przedstawiciele t · d 0 • wo' dz · R 1· · · "O k~mple . d 1 dzi j k -·"·t j k Na zakoticzenie pob.ytu 1 sekretarz wszystkich środowisk _ wyróżniają- I war~ys wie gospo arzy w JC - JU. ea izacJa pierwsze„ v • Paweł II. zwracajac się o zitro- ę ro nY a o UVU» awowe o-
KC r:'.ZPR spotka! się z Egzekuty- j cy się w pracy zawodowej i spo- 1 twa. I ~ekretarza ~W PZPR w tu obudowy iPst nastepstwem madzonych, rozpoezął od oodkr~- m6rki życia sl)Ołecznel!O. Od te
wą KW PZPR. omówiono najważ- lecznej. Piotrkowie - Stanisława Skla- wspólnego zo·bow iązan ia „Piomy" ślenia piękna Tatr. Mówiąc o go. iaką jest rodzina. zależy na

dowskiego i wojewo<ly piotrkow- i Centralnego Ośrodka P rojf>kto· wspaniałym kra.iobrazie tel >.iemi ród. zależy człowiek Życzył . aby 
skiego - Leszka Wysłockiego. wo-Konstrukcyjnego Maszyn Gór- stwierdził: Jest to równocześnie społeczeństwo nasze było mocne 

Przvl
"ał delegac1•e Minister W. Le iczak od e brał niczych .,Komag" w. Gl iwicac~. ziemia trudna. kamienista. gór· dzięki zdrowym rodzinom. ażeby 

l'I m eldunek o wykonaniu orzez FMG ood 1ętego dla uczczema 35-lecia ska 1 dlatego też z tei podkar- człowiek mógł się w pełni rozw1· 
„Pioma'.' . pierwsz;-go k.omnletu PRL. . . . i packiej, podtatrzańskiej z)emi jać w op~rciu o ni.erozerwalną więź 
scianowe1 zrn.echamzowane i obudo- Zameldowano rown1ez o w yko - I n'ch mi w-0lno bcdzie adwołac sie małżonkow-rodzicow. 
wy osłonowej t~p.u „Pioma", nan 1u zobow.ązal(ia. dotyclacei::.~ I do tego. co zawsze było bl iskie I Następnie delegacje wiernych z 

H. Jabłoński 
S. Szadl,OWSkl•ego z:rion~owanei .w całosc1 z„elemc_n- pi:~sPi ;..s.z~ ma dostaw konst1u:cc 1~ oolskiemu sercu: umił~wani~ zie- Podhala i pr~yle.głych o~olic prze· I\ tow i zespołow produkci i ~,raio- w 1ez gormczych dla szybu „G1 ur. mi i praca na roli. N~kt Die za- kuzały upamtnk1 o re1nonalnych 

wcj. Uruchcmiem c produkcJi se- • w~ld III" w kopal1;,i węgla k3: przeczy, że kryje sie w tym nie I akcentach: obrazy na szkle tale-

8
• . I m1e~nego „~alemba c? pozwoli tylko spr awa serca wątek •l<'ZU· rze inkrustowane. rzeźby k ilimy. 

ZBMiA • 1m. 
hm. przewcdniczacy Rady kretarzem KZ PZPR Józefe m S !a- • • na ich t erminowy montaz. -.owy. ale także wielki problem I Na zakończenie uroczystości Jan 

Państwa Henryk Jabłoński prz .v- le.niem J De:·egaCj3 FSZMP Goście uczestn 'czyh taki.e w o- , sr"Jłeczno-ekonomiczny. Paweł II przejechał otwartym sa-
jął w Belwede rze delegację Za·kła- w roku bieżącym zakłady obcho- 1 ~ twarciru żłobka przyzakładowego. , Papież prz.vpcmniał. że stąd mochodem wzdłuż lotniska oozdra-
dć:w Budowy Maszyn i Aoa•ratury dzą 175 rccin icę sw~•go powstania. / wzniesionego siłami zakładu i ko- niegdyś emi!!rowali ludz:e dale- wia.iąc i błogosławiąc wiernych. 
im. S tanisława Szadkowskie·go w Historia za-kładów stanowiąca waż- . • d , k' sztem 7,1 mln zł, dla 75 dziP.C i· ko poza Polskę i poza ocean. ;,zu· 1 O godz. 13.2!) śmigłowiec z Do-
Krak<>wie z dyrektorem zakładów ną kartę w dziejach Krako wa. ich : WOJ g ans 1ego ljm) 'i kaiąc tam oracy i chleba: stojnym Go.ściem na p0kład.zie 
Krzys.ztofem Brzezińskim i I se- chl1;lbne rewolucyjne tyad.vcie. I • t -- Niech wszyscy Polacy rozsiani wystartował z Noweizo Targu. Po 

udział załogi w walce z httle row- / t>O św iecie nie zapominaja O~r.zy- krótkim Przelocie w oobliżu Tatr. 

Z prac 
Prezydium Rządu 

~~r ~:;:ra~~;;m~ aP~l~~~,p~~~do~:j l' E Bab"1ucha \Vstrzasy podzi,emna ~~;;. wszystkie'J?j<) kco w~nieśli z :;~z;;;~~~I d~ K:~=~wm 
wystaw ia dobre świadectwo ich I • U •· Chociaż rozwo e on~mu ~6-
kolektvwowi pracowniczemu. D--, R •• wił Papież - prowadzi nas w in- Po krótkim odpoczynku Papież 
legacja poinformowała przewodni- C-I ek B. ra Politvcznego sekre- w umun11 nvm kierunku. chociaż pokolenie udał się do Katedry Wawelskiej. 
cząc_ego „ Rady ~ańs~wa () ~ tanie ta r~· 01~c P~~R Ed\\:ard .. Babiucb I J 1 w~pókzesne maso'll'.o on11s~= gdzie. ucz~stnicZYł w uroczystym 
realtzacJi zadan u:odukcy;nych \ przyjął delegację . Federacn ,socjali- Bukareszteńskie Centrum Fizyki wiE'.ś ; pracę. n~ roli . to oso'1is.tv I zakonczen.1u. synodu archidiecezji 
'oraz o sw.vch z0bcw·azamac'1 na stl'cznych Związkow Mł_o~ ziezy Pol- Ziemi i Sejsmologii zanotcwało w 

1
. o:wiaz~k z ziei;i1a. ~t~rv był s1łą I krakowsk1eJ. 

(Do!toliczenie ze str. ll rzecz. odnowy starel(o Krakc w 8 • I skteJ woJeworlztwa gdansK1ego, kto- piątek w rejonie Vrancea wstrzą- Po\akow w naitrudme1szych okre- Z Wawelu Jan Paweł II udał 
ra w czerwcu ubiegłego roku. po_?· d . ·i 4 6 st wedłu" 1 sach dziejów . nie orzestał n'ą I się na Skałkę gdzie w tamtej-
c>~ s spotkania z l sekretarzem h.C sy pe ziemne O St e · · • ,., I . . · . . . 

n iektóre zakłady mus iały prze- PZPR _ Edw<irdem ·Gierkie m. wy- 12-stopniowej skali Richtera. Jak byc rowmez 1 w nasz.ym up.rze- szy_m_ kośc1.i;;le odbyłv s1e uroaY-
znaczyć część Potenciału na re- Lan~Qaci" stą pila z inicjatywą budowy .,Da- pisze agencja prasowa Agcrpres. · mysł.ow 1onym . ookolen 1u. ~·ec·h I ~tosc1 rel:g1 me :iwiazane z kultem 
mo nt taboru uszko<lzonego w .)kre· . U~ 1..,. · : r'1 M!od> icży" - następc'( . „na.ru nie spowodowały one zadnych strat bęciz1e w cen:e praca ~a roll: w sw .. stamsława. . . . . 
s ie tegoroczne.i szczei:!ólnie deż· r omorza" i, we?.wala rl;> JeJ podJ~- materialnych. cen.e i w poszanowamu. I mech I Wieczorem f'.:1P1ez pO\~roc1ł ~<> 
kie.i zimy. Omów iono wstepnie Ol" · d G'' • • c1a całą nhodziez polską. ---- - -· -- -------------------- ----- ··-· -- swej rezydenc11. Zakonczył się 
możl i wośc; zwiększenia w najbliż- 1mn1·a y nem1czn1~J \ Delegac,la z!ożyla . informację o I z·1 DLQNA GO' RA I program koleineiro dnia jego wi-
szych latach dostaw dla kole.i ta· i' H '1 1 dot;vchczasowym przebiegu przygot~- :..- .. .t'• zyty w Polsce. 
boru trakcyjnego, zwłaszcza lo- I wan do budowy „Daru Młodziezy W sobotę 9 bm. Papież weźmie 

w tegorocznej _ XXV Olimpia- pomformowała o kierunkach dzia- j . .,. śc' k • , 1 
komotyw 'elektrycznych i spali no- dzie Chemicznej uczestniczyło ok. I talnoś~i. ruchu młodzież.<;>wego w tej udział w uroczvsto 1~ch o.sc.e -
wych. 1400 uczniów szkól średnich z całe- dziednnie oraz wystąpiła o powo- s_. e k I K ł B d I n_ycb, kt6re odbęda s1e m. in. W 

go kraju. Spośród 143 finalistów 30 !anie spolecznego komitetu budowy w1ęto u tury . YU."!.JU a Mollile Wieczorem Jan Paweł II 
Na posiedzeniu rozpatrzono osób zd.obylo. laury olimpijskie , a 35 „Daru Młodzieży''. & ~ _ I ma przyjąć na specjalne i aud·en-

również k ierunki dz iałań zmierza· - w:vrożnienia. Wśród Jaurea.,!ów Delegacja zwróciła się z prośbą do cji delel(acie przedstawicieli hie-
jące do peprawy sytuacii trans· znalezh się. Michał Pawlak z I LO Fdwarda Babiucha o przyjęcie prze- . r h'i koście I nei przybyłych z 
portowo-zaopatr zeniowej w re· w Piotrkowie Trybunalskim Piotr I wodnictwa społec711ego komitetu bu- w Zielonej Górze wieczorem Il Niemen, Kazimierz K-0walski. Go• ra. ~ i k .". d · Krakowa 
sorcie leśnictwa i t>rzemysłu Graczyk z 1 LO w Łodzi. dowy „Daru Młodzieży". bm. odbył się „Koncert Przy- raco przyjęto gości z ZSRR: Żan- wie u raiow 

0 
- - --- ·--·---

d rzewnel(O. jaźni". a jednocześnie rozpoczęła· ne Biczewską.. lrine Ponarowską i p h t f'J 
Pre7y dium Rządu rozpatrzyło s t d di B t '''się iedna z imprez towarz:vszą.!ych I Jaaka Joale. I an omy 

przedsięwzięcia podejmowane w ,, 13' an . ar rn a ~oru y I fest ;walowi - „Dni L iteratury ' Prog.ram koncertu. wypełniły ,, 
przemyśle chemiczn ym dla odrobie- ~ . .,, •• ,; J1 l~"' k t bu k 

I · d k · h ·~· „ '-' . Radzieck iej". . · m .. e "''ie ompozy orow. o. . ra- • ? 
~ti:ty~~ e~~~sci P~~~ą;kucy~~~~ _P0i~h •. , Kolein.vm wydarzemem n.a fe- iow . Były to p 1ose~k1 s?iewane dla Egl ptU 
skalę oc<:"nia się na 5 mld zł - a (1J0'~0J1c?.enie ze st r. l} Kasiński, Jolanta Kramarz, M. s t'walowei estradz ie był piatko· od wielu lat, a takze na1nowsze, • 
1a 'tże dla zintensyfikowania i po- l,uszczykiewi~z. P. Patora, s. Po. wy .Koncert Przyjażni ". ieden z skomponowane w ostatnim okre-
lcpszenia rytmu produkcji. czędności dzięki podjęciu prodult· !akowski, B. Rosa, Marianna Stro· t.vch ounktów orol(ramu, l{t6re sie. 

Na posiedzeniu rozpalrzono okre- cji nlektórvch wyrobów antyim- jek i s. Szczerbiak. i trwa!~ wpisały się w tradycie Na koncert przybyli: kierownik 
s 1wą informację Ministerstwa Finan portowych. Wręczono Ponadto cx!znacui;ia 1 zielonogó rskich si:>Otkań i radde~· Wydziału Kultury KC PZPR 

W amerykańskiej bazie lotni
czej Lackland w Teksasie 16 pilo
tów el?iPski.ch przechodzi przy
spieszony kurs iezY'ka angielskie
go. Je;;t to przygotowanie do za
kupu przez Egipt 34 myśliwców 
bombardujacych .,F-4E Phantom". 
Rzecznik Pental?onu oświadczył. 
~ nie za'J)lldły jeszcze decyzje w 
sprawie sprzedaży .,Phantomów" 
Egiptowi. niemniej jednak o za
miarze dokonania takiej transak
cji poinformawano iu1 Koniires. 
Oczekuje się. że decyzja w tej 
sprawie zapadnie w'kró~. 

~i;,~e n:al~~~~a~o~~~~~~~;-"~~~~r.i~~",! Najbardz1ei z~służeni . oracow.n i: I resortowe. zwiazkowe i zak!J.do- \ ka piosenką. M ieiscE' na estradzie Bogdan Gawroński, minister kul· 
zmniej~zania kosztów produkcji. cy udeko:ow~n1 zostali wvsnkim_i we. . zajęli a r tyści zawodowi. znan . ~e tury i sztuki - Zygmunt Najilow· 

odznacze n1am1 ństw~ Podzi'okow•ni·a ·1 gra•uJacJ·e 7,łn- scen.Y ekranu. est rad_Y a wś· od ski ora7 gospodarze miasta i wo-w kolejnym punkcie obrad za- / . . pa "wvm1. "' ~ • ,, 
twierdzono program budowy w Pol- Krzyz KaV11alerski Orderu Odro· żyli załodze: minister H. Kono· 1 nich: Maryla Rodow1r.z. Czesław jewództwa. 
sce niektórych urządzeń dla elek- dzen ia Polsk i otrzymali: M. Effen· parki. on:rwoilniczącv ZG ZZ Cht>· --- - -- ----------------------

ltrowni1 atomowycjhl,1 zgol.dnie z ustal- berg. K. Matuszt'wski i A. Pięk- KmLikiip~z' P-R _T. TP.awclzae~hoiws1·~kz.ret(a1'krz)., K I e . n y z a m a c h e'.'1am o spec. a ':ac i w ran:ac' niewskl: Złotym K"ZYŻem Z•-<lu· , ~ 
w1elostronneJ wspolpracy panstw T B · E O J członkowskich RWPG. Przemysl poi- gi - • iemas. · Cander. P. • * • 
ski będzie roiwij a ć produkcję wy· Kukuła .• T. I;estczyński i B. '>wat; I Wcmral l>l'Z"W <ln ic7acv Rady I 
branvch urządzeli dla elektrowni Srebrnym K i-zyzem Zasług i - T. , Narcdowe i m. Łod1i . l sekretarz 
atomowych wyposażonych w bloki Dziechriarz. Irena Graczyk, L, .Ta- KŁ PZPR. Boleslaw Kope 1·ski orl- ~ h B d ł I 
440 i 1000 MN. Oceniono stan ·po- worsVi. CT Ko~mal•ki. .J. Mil1·za- rnaczył m inistra nrzE'mysłu che- Czerwonyc ryga 
czvnionych przygotowa1\. Ustalono k H p t · G s · J t~t; :, e k ierqn'<i rozwoju lej n·e v- re • . ocz OW<;k1 " ' a•v1c ia . micznego. "'enryl;a Knnou;1f'kiP•H1. ' 'f ·-
klP. ważnr j dla i(nsood~rkl n~1';:0. i L. Szadkowski: R• 0 zowvm Krzv· j H" norowa Odznak~ Miasta Łocizi 1 • 
wo-en ergetycznej dzied7iny wytwór-I żem Zasln<(; - E. Jl!iań . .J. Frnro· , za 0s0b ist'• udz l ał w rozwoju p r ze- w pi ątek rano. składająca sie ka, dokonała zamachu na pracc.wni-
czoścl. wa, ~. Głuszcz. G. Kamiński. W. 1 mysłu che micz·nego. z· trzech mężczyzn i kobiety bojów- ka turvńskich zakładów samochodo- „Korytarz 

dywersji" 
wych .',Fiat" - GioYanniego Farini. -•--=--------·-- Napastnicy oddali doń dziesięć 
~Lrza!ów. raniąc go w obie nogi 
Wkrótce po tej akcji redakcja 
dziennika „La Stampa" została poin
formowana telefonicznie. że ataku 
dokonał oddział włoskiej organizacji 
terrorystycznej „Czerwone Bryga
dy". 

Indyjska agencja prasowa UN! 

~~!e~j~n~~a~~l-~-7 ~N_IB_D~Z-JE_'L_~~-K_R_~_s~P_I_E_R_L~_,_s_z_o_L_JG_·o_'_A_~_,J~~-M_1_Jo_c_1_a_" 
nale turnieju na kortach Roland I 1

Kroniko 

podała 3 bm.. powołując się na 
źródła dyplomatyczne w Delhi, że 
Chiny zamierzają utworzyć „kory
tarz dywersji", biegnący przez Bir
mę i Indie północno-wschodnie, do 

W
v„a-''·o·w Tybetu i Sinkiangu oraz przez Bir-„„ UK mę I Tajlandię do Kampuczy. 

„Cegłami" tego osobliwego kory-
Garros będzie 23-letni V. Pec-
ci. Temsista paragwajski w dru-1 Pogoń gim piątkowym półfinale odniósł 
sensacyjne zwycięstwo nad Amery
kaninem J. Connorsem 7:5. 6:4, 5:7, I 

6:3. B. Borg .. zwyciężył w pólfl- J utro zakoticzą wlelotńiesięcz-
nale v._ Ge:ula1ti_sa 6:2, 6:1, 6:0. I ne zmagania 0 mistrzow. skie 

• Tr-:ne1 em 1 e~rezentac,1i Polski I punkty pil karze I ligi. Fini-
w .ho~eJu na lodzie został. Czesław szowa kolejka ekstraklasy 
B?ro"'.1cz. Ostalnto Borowicz był I przymesie ostatnie rozstrzygnięcia 
trenerem-ko?rdynatorem w Podhalu. ustalając p ·1zycje poszczególnych + W eltmmacyjnym meczu p1łltar· drużyn w koi1cowej tabeli- rozgrywek 
skich ME (grupa 5), Szwecja poko- , sezonu 1978i'/9. 
nala w Malmoe Luksemburg 3:0 S -1 1 d ' l"d 1 · (2:0). zczego na ro a przy~a a o. z tt~ 

+ Podczas mistrzostw ChRL w zes~ołom. za.rów_no Widzew, _Jak _1 
podnoszeniu ciężarów, Chen Wei ŁKS spo_tyka~ą się z _przeciwmkanu, 
chiang (waga 56 kg) uzyskał wynik j którzy szukac . będą szan~ utrzyma· 
lepszy od rekordu świata, osiągając I ma .się w grome 16 zespolow naszego 
w podrzucie 151.5 kg: kraJU. 

Na widzewskim stadionie (paczą· 
tek o godz. 17 w niedzielę) jede
nastka szczecińskiej Pogoni rozpocz
nie niełatwy dla siebie pojtdynek o 
przedłużenie pierwszoligowej egzy
stencji z kandydatem do tytułu wi· 
cemistrza Polski. Widzewiacy, mają-

SOBOTA cy już w klubowym sejfie prze-
STRZELANIE: drużynowe mistrza- pustki do roz?rywek o pucha~ 

stwa Polski (finał B) w broni ku-i UEFA. aby po raz dn~gi ~dobyc 
lowcj, strzelnice przy ul. 22 Llpca. miano 11. ~rl!zyny ekstraklas~. mu
żródlowej 1 Północnej od godz. 9 szą .~~koncz:vc s~otkame .z „porto:v-
(w niedzielę od godz. S). /cami co naj~111eJ remisowym 1e-
DżUDO· t · 1 1 . . zultatem. Porażka z Pogomą -
_ . · urnie, w rama~ 1 wo~e-1 przy ewentualnym zwy~ięstwie Szom

wodzk1e,.l spa_rtak1ady m!,odzieży ou-: bierek ze stalą _ premiować będzie 
~~1~rzy 1 JU111orzy _mł~dsi), hala Re- bytomian, legitymujących się wów-
• nsy. pr~y al. W!okmarzy. ~odz. lO czas korzystniejszym bilansem 
(w medz1elę ac\ godz 10). ń · · 
ŁUCZNICTWO· woi ód k r- spotka z RTS .. N!ilezy spodziewać 
.· . ·. . ew. ·~ a spa się, że Boniek 1 Jego koledzy za

tak1 ada mlodz1ez:v w. Zgiei zu.. •!a- prezentują w niedzielnym meczu z 
dian Boruty od ganz. 16 (w mec\zie- Pogonią grę godną wicemistrza 
lę od godz. 9). p 1 kl 
Pił.KA KOSZYKOWA: ogólnoool- os . 

ski turniej reprezentac.ii soartakia- W jesiennej rundzie ŁKS zwyci~· 
ciowvch z udziałem zespołów: Wro· żył Polonię 1:0. Biorąc pod uwagę 
<'lawia, Suzedna ora7. MKS Pabia· „spadek" formy podopiecznych tre
Pi<'e i Wirlzewa Łódź. ul. Armil ':'era J •. Walcza_ka w wiosennych bo· 
Czerwone! 80. godz. 16 (w niedzie- Jach p1erwszohgowych (przy impa
lę on gad>. 10). nują~Y?1 finiszu bytomiaJ?). trudno 

7.1\ PĄSY: Pliminacie strefowe VI uwazac za faworyta łodzian. Tym 
OC:M w stylu ,,·oinvm. 11 1. Krzyżo-I bardziej, że dla ŁKS ~potkanie .w 
w~. l(orlz. 10 (w niedzielę od go- Bytomm jest pojedynkiem o „p1e
dziny 10). truszkę" (choć sympatykom lodz-

kiej drużyny przydałby się prezent 
SIEDZIELA na koniec, w postaci ambitnej, za-

PIŁKA NOŻNA: I liga: Widzew ~1 a.n~ażowaneJ walki jedenastki . z al. 
Po<roń Szczecin, ul. Armii Czerwo- Umi). podczas ĘdY dla Polom~.,,iest 
ne.1 ao. godz. 17. kl'1sa „M" senlo- to mecz ? „byc albo nie byc w 
rów: start _ żyrardowianka, ul. ekstrakla~ie. Wygrana z ŁKS uratu
Tere"~" godz. ll. Je Polomę od spadku b~ względu 
żUżEL: n Jiga: Gwardia _ Ostro· na rezultat meczu na Widzewie. 

Yia Ostrów Wlkp .• stadion Orła przy Również duże zainteresowanie ta-
u!. n Lipca. iiodz. 17. warzyszyć bęclzle pojedynkowi w 

KOLARSTWO: Indywidualne sza- Mielcu, którego stawką jest udział 
sowe n'istrza okręgu w Głownie, od w rozgrywkach o puchar UEFA. W 
gorl7 . JO. przypadku remisu partnerem Widze-

TENIS STOł,OWV: zawody spar- wa w rozgrywkach \ych będzie zes
taklaclowe juniorów, sala przy ul. pól Szombierel< (zwycięstwo premiu-
8 M~ rca. od godz. 9. je drużynę Stali). Pozostałe spatka
FESTYN SPORTOWO-REKREACYJ- nia ostatniej kolejki będą raczej 
NY • ok ~, ,; 'vflenzvnaronowego Ro- formalnym zaliczeniem tegorocznej 
ku n1ieck" n<rodek w Parku Pro- mało ciekawe.i (poza nielicznymi 
mienlstych. od rlodz. to. I wyjątkami) pierwszoligowej „sesji". 
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czy Polonia? ! 
" ,., , tarza - pisze UNI - ma.ią być + .Gndz. 1.30. ~ierowca .,.c.uk~" m. In. Chińczycy zamorscy. zamie-

Stamsław S. w mieiscowości Wro- szkujący kraje Azji poludniowo
blew podczas zawracama, spowodo- wschodniej. 
v.:a1 zderzenie .z WSK, Kierujący I „Drzwi wejściowe" do koryt~rza 
tum. Władysław B. ?raz pasażer~a j stanowi 5 milionów etnicznych Chiń· A oto zestawi,;nie par finiszowej ŁKS (O:l), GKS - I.ech (1:3), Gwar· 

30 kolejki ekstraklasy piłkarskiej (w I dia - Zagłębie (1:2), Odra - 1.egia 
na,wiasie wyniki jesiennej· rundy): (5:3), Stal - Szombierki (O:l), Sląsk 
Widzew - Pogoń (1:1), Polonia - - Ruch (1:3), Wisła - Arka (2:4). 

Strzel:c·y i żużlowic·y na stadionie Orła 
Obok finiszowej kolejki e.kstrakla· 

sy piłkarskiej (w LodZi g.ra w nie
dzielę Widzew ze szczecińską Po
gonią), sympatykom sportu naszego 
wojewócl:z1lWa radzimy wybrać się 
na stadio-n Orla, g<lzle odbędą się 
dwie intea-esuJące imprezy. 

Wczoraj, na st.rz.etnicy łódcltiego 

klubu odbyło się uroczyste otwarcie 
finału B drużynowych mistrzostw 
Polski w strzelectwie sportowym. 
W jmprezle uczestniczą najlepsi 
strzelcy reprezentuiący barwy kra· 
kowskiego Wawelu, gdyńskiej Fl.oty, 
poznańskiego Grunwaldu, słupskie
go Gryfa. stołecznej Legij oraz łódz
kiego Społem. 

ll~arianna Vf· doznalt bardzo clęz- czyków w Tajlandii. Wh.<nie przez 
kieł\ obraźen. I Tajlandię i za pośrednictw~m tam-
+ Godz. H.50. Na · skrzyżowaniu tejszej ludności chińskiej. dostarcza 

ulic Matejki - Lubeckiego rowe- P~kin broni i innej pomocy niedo
rzysta Henryk B. uderzył w tył I bitkom armii Pol Pota w Kampu
„żuka", doznając złamania palców czy, 
u ręki 

• Godz. 13.20. Nietrzeźwy Józef 
G przechodząc Skrzyżowanie ulicy · d „ „-,·u 
Zachodniej i Próchnika, przy czer- I Zaw1a amlamy, „e .,.,. ...... 
wonym świetle wpadł na bok „Ska- I czerwca 1979 roku zmarła nasza 
dy". Pieszy doznał stłuczenia gło· ukochana ~na, Matka i Babcia 
wy. 

+ Godz. 14.45. Wstrząśnienia móz
gu doznała 6-letnia Anna J„ która 
na ulicy Bema wpadła pod „żu
ka". n„!ewczynkę przev..'ieziono do 
s ::- ...,,:t~la. 

• Godz. li.20. Władysław s. lat 

s. + „. 
ANNA BIENIEK 

.s domu CZEKALSKA. 

70, przechodząc torowisko tramwa-

TramwaJ"arz Na strzelnicy Orła - WAM (kon-1 Jowe w miejscu nie przeznaczonym 
kurencji! odbywać się będą zarów- wpadł pod kala tramwaju 29/8 i 
no przy ul 22 Lipca. Zródłowej Jak poniósł śmierć. 

i przy ul. Północnej) kibice strzelec-1 • ·Godz. 17.45. Nietrzeźwy Wald.e· 1 

Pol!'rZeb odbędzie się dnia 
9 czerwca br. o rodzinie 15.30 n• 
cmentarzu św. Franciszka w Ło· 

dzi puy ul. ~-zgowskleJ 158. okręgu twa będą mogli emocjonować się mar C. na skrzyżowaniu al. Poli-
pojedynkami byłej mistrzyni świata techniki i ulicy Wróblewskiego 

j E. Rolińskiej z Legi11 P. Malka z wpadł na bok tramwaju 20/9. da-
mistrzem 

MĄŻ z DZIECMI 
i WNUCZKĄ w Głownie odbyły się dTużyno· Grumvaldu. s. Romanowsltiego z znająr lekkich ran czoła. (eh) 

we mistrzostwa woj, łódZkiego w I FlQty I E. Matelskiego ze Społem, P•••••••-••••••••mm••••••••••••••• 
kola·rstwie. W wyścigu seniorów który bronił będzie barw swego 
tryumfowała drużyna łódzkiego klubu wraz z Ewą Robert. Leonida w dniu I czerwca 1979 roku zmarł, przeżywszy lat I! 
Tramwajarza. z{!obywając za.służenie I Pawłowską t J. Jeziorskim. Ambicją 
tytuł mistrza okręgu. Czwórka kola· działaczy sekcji strzeleck:ej Społem 
rzy tego klubu (T. zawada, J. jest utr_zyman ie miejsca wśrócl zes
Grodzki, G. Gorzkiewicz, I. Bajers- j połów fmalu B. 
Id) przejechała 80 km w cz2sie 

'1, wyprzedza ,jąc „Spok:11 " (~. 1 * • • 
1>i., .• .: .. J. Bednarek, J. Grabowski, I . . 
K. Fran,ak1 o 10 sekund i LKS Bel- W niedzielę o godz. 17 na torze 
chatów). .J. Krawczyk, s. Piasecki, 

1 

Orła przy ul. 22 Lipca rozpocznie się 1 

s. Janowski, p Krawczyk) 0 36 sek. drugoligowy mecz żużlowy Gwardia I 
Poniżej oczekiwań wypadła czwór- - Ostrovią Ostrów Wlkp. l!'awory
ka łódzkiego Włókniarza jadąca w tem spotkania są żużlowcy Gwardii, 
składzie: M, Nowkki. M. Majkow· którzy po trzech zwycięstwach (na 

s. + „. f/ 
DR MED. 

STEFAN KAROL KOPCZYŃSKI 
~- ordyna!or ~zp!tala 8w. Rodziny. Szpitala Wojskowego, Szpitala 
im. 'Y· B1eganskiego w Łodzi. odznaczony Krzytem Walecznych. 
Krzyzem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, odznaczeniami 

resortowymi. 
Pogrzeb nrllJecl•i• "'" ~"'" 11 czerwca br. o godz. 13 

cmentarza św. Józefa przy ul. Ogrodowej w Łodzi, 
zawiadamiają 

z kaplicy 
o czym 

ski, M. Salamon i J . Klat. Zdaniem 5 rozegrany~h spotkań) zajmują I 
obserwatorów wyścigu łódzkim czwarte miejsce w tabeli. Drużyna ŻONA z CORKĄ l POZOSTAŁA RODZINA 
„włókniarzom" w uzyskaniu .,meda- gośc1 zamy.ka tabelę drugoUgQwą z 

1

1 li'l!lll••••••••••••••••••••••••••••••,.. !owego" miejsca · przeszkodziły w zerowym kontem punktowym. 
równym stopniu defekty jak i cal· Dnia 7 czerwca 1979 roku zmarł, prn"''"Wszy lat 31 nasz na3·. 
klem niepotrzebne w czasie jazdy I ~T 
„dyskusje". droższy Mąt i Tatui 

w rywa.uzacj1 Juniorów mistrza- Termi"ny oli"mp"tJ"sk"ie" s1.wo n1'7ynadło Społem (P. Koniecz- n j 
ny, A. Głowacki, Z. Lis.iecki. S. 
Burman) przed Włókniarzem I Wi- w PZPN odbyło się spotkanie I 
dzewem. a w kategorii młodzików przedstawicieli związków pllkarsktch 
LKS Pawlikmviczance (J. Woźny, Polski. CSRS i Węgier. ustalono 
R.: Zasada. K. Jabłoński. W. Fos- terminy spotkail między reprezen
panczyk), wygrywając ze Społem 1 tac,lami olimpijskimi tych krajów. 
Włókniarzem. · w eliminacjach igr7ysk „Moskwa-80" . 

1

1 

Wyścil\ juniorów młodszych odbył Oto terminy: 12.09. 19'09 r.: CSRS - I 
s ię pod dyktando trójlti kolarzy Polska; 17.10. 1979: Polska - CSRS ; 
1 T·;'-' „_,i;a rv. ip, rlaevch w skladzie: 31.10. 1979: Polska - Węgry; 14.11. J 
T . Ma.rk!ewicz. 2l'. Korn. Wyprzedzi- 1979: Węgry - Polska; 21.11. lub 

s. + „. 
EDWARD KOCELA 

. DOKTOR J'!AUK MATEMATYCZNYCH, 
ad1unkt w Instytucie Matematyki Politeehniki Łódzkiej. 

Pogrzeb odbędzie się w dniu 11 czerwca 1~'1'9 roku 0 ll'Odz. 11.30 • 
na cmentarzu Kule w Częstochowie, o czym powiadamiają pol!'rą· 
ione w smutku 

ŻONA Z CORECZKĄ li a.ni zesnoły poddębickiego Ne.ru 24.11. lub 5.12. 1979: Węgry - CSRS: I 
l Remo z Głowna, 13.04. 1980 r.: CSRS - Węgry. 1!11.•-••••••••••••••••••••••-•••••• 
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STEF AN BA.T\f ASIAK 

istoryczna szansa odzyskania tere
nów do Odry i Nysy Łużyckiej wy
magała ogromnf'>go wvsiłku oolity-

. cznegu. dyplomaty<'znego i organ1za-
cy:rnego_ Masowe zasiedlen:e tvcb n•)••a-row op· · ł · · '"">-Is . 1e1a o się o liczne ·inicwtywv władz 
oo kri;h które ula twiałv SP"aWne orzemie
szcz~n1e się i zagosr:x>rl!!l'OWan1e w nowvm 
mieiscu dla . milionów osób Bez oomocy 
trausoortowei api·owi1.ac•vinei i !i.nausowei, 
a. takze dokładnei informacji i szerokiej 
Pto~.gandy oro~es Przes1edlPńczy nie bvłby 
mozli_wy w takich rozmiara„h i w takim 
tempie. Duża dojrzałaś«? społeczną i ooll
tyczna .oraz zaufanie do - oaczvnań władzy 
ludowe1 wykazały setki tys1ecy rodzin. W 
trudny'.:h powoiennych warunkach oraz w 
sy_tuacJ1 braku ostatecznej decvzii w sora
w1e zach<?dniej granicy Polski oodejm<l~a
no decnie o Przesiedleniu się na obsza:·y 
odz]1skane. -

Tworzenie administracji polskiej na te
renach. . od~vskanych orzez Polskę oo 
II _wo]nie swiatowej następowało w soe
cyf1czn:v_ch warunkach Złożyły się na to 
następuJace okoliczności: 

• granica polsko-nie.m.iecka miała być 
ustalona w póżnie-iszym -o•kres1e w trakcie 
pertraktacji miedzvnarodowvch. 

• władze oolskie znały robocze uzgodnie
nia w~elkiej tróikJ (ZSRR USA. Wielka 
Br:y-tam.a) w sprawie zachodniej i oółnoc-
neJ granicy. · 

• admmistracja państwowa i gospodar
cza oowstawała prawie równocześnie z od
radzaniem slę władz oolskicb na obsza
rze woiewództw centralnvcb. 

• władze adm1 nrstracYine na obszarach 
odzyskanych kształtowałv się wraz z na
I>ływem pierwszvcb osadników. 

Przejmowanie tych ziem w nieustab'.Ji
zowanych warunkach pr·z,•sparzał-0 licznvch 
trudności lecz było jednak kornieczne ze 
względu na: 

• wvkazanie w praktycznym działaniu 
opinii międzynarodowej. że tereny te są 

Polsce niezbędne i będą w pełni zaludnio
ne i zagospodarowane, 

• wywołane nastęiµstwami w<i<}ny 
zmianą wschodniej granicy Polski 
migracyjne ootrzebowały rozległych 
nów osad n.iczyc h 

oraz, 
ruchy 
tere-

• po upadku władz hitlerowskich i ma
sowej ewaukacji Niemców gospodarka na 
tych terenach mogła być uchroniona P'"zed 
dalsza dewastacja i następnie odbudowana 
pod warunkiem jak najszybsze.go zo·rgan:
zowania władz i zasiedlenia nowej !ml.na
ści. 

Wła<~. lud'<>wa kierując się wvważon.vmi 
wcześme1 oostulatami w sprawie nowego 
obszaru państwa oolski€!go oraz perspekty
wicznymi i bieżacvmi ootrze.bami narodu 
przyst~p0wała w miarę wYzwalania oo
szcze~o!nvch obszarów do organi:z.owania 
.oolsk1e1 administracji, tworzenia ooJskicb 
1~_stvtuc.i} oraz osiedlania Po•lskiei ludności. 
N ie ;nozna bvło natychmiast worowadzić 
oełneJ formalnej fntel:'racii- terenów odzy
s~any~b z IJOzostałvmi obszarami kraju, po
mewaz trzy wielkie mocarstwa koalicji an
~?hiłlerowskiei zobowiązały się w7.ajemn:e. 
:z we wszystkicl:J ważnych sprawach, w 
szczeg·ó]ności dotyczących Niemiec nie bę
dą padeimować iednostronnvch decyZji. lecz 
czekać na trójstronne uzgodnienia, toteż 
sprawa obszaru oomiędzy granicą polsko
niemiecką z l.939 r. a Linia Odry i Nysy 
Łużyckiej nie mogła być orzedmio-tem ro
kowań tylko władz Polski i ZSRR. które
go armie wV?.woliłv te ziemie i sorawowa
łv wojskowa kontrole. 

d wvzwolenia do decyzji paczdam
sktch (2_ VUT 1945 r.) tereny -0dzy
skane prz€!Z Polskę znajdowały się 
W naszym oosiadaniu na nodstaw'e 

porozumienia lokalnych władz polskicb z 
dowództwami odpowiednich frontów wojsk 
rjldzieckich W<>iewoda śląski gen. Alek
sander Zawadzki w dniu 6. rv. l!l45 roku 
odbył konferencję z dowództwem I Frontu 
Ukra11iskiego, w wyniku której radzieccy 

komend·anei wojenni o-t-rzymali. l)Otlecenie, 
ażeby zezwalali na obszarze D<>lne-go Sląska 
na t.worzen.ie polski-ej administracji. Po 
dokonaniu lustracji przez grupę zwiad<-'W" 
czą przystą:piono do prac ori?anizacyinvch. 
Śląsk Ooolski podiporządkowanv został wo
jew(ulztwu śląskiemu które udzielało Ooo-1-
szczyźoie oomocy kadrowei i materialne.i. 
Natomiast dla obszaru Dolnego Śląska zo
stafo zorganizowana w Kielcach eru.pa 
administracyjna na czele z wojewodą, Sta
nisławem Piaskowskim. Gl'U!pa ta 17 kwiet
nia OP11Ściła Kielce. a w końcu miesiąca 
dotarła do Trzebnicy (24 km na oólnoc od 
Wrocła\11."ia). w którei rozpeczał dział.anie 
Urząd Pełnomo<'nika Rza<lu na okręg _Dol
nego Slaska. Wro.cław od 7 maja był· te
renem wal'k. a tuż JlO v1yzwoleni·u nie nadawał 
się na siedzibe władz woiewótlzkich. ze 
względu na olbrzymie zniszczenia. toteż w 
czerwcu Urz:ąd Pełnomocnika został orze
niesiony z Trzebnicy do Legnicy. Po cze.ś
ciowym przywróceniu życia we "'."r-0cław1u 
miasto to stało się siedziba 001sk1ch władz 
wojewódzkich. 

Na Ziemi Lub\Jsk\ej. H:tóra administracyj
n!e związana była z okregiem dolnoślą.:i
kim i zachodniooomorskim wh>dze oolskie 
organ.i'zowa'lle były w okresie 20 marca -
18 maja. przy znacznym ud-ziale kali~ ~ele~o 
wanvch przez województwo poznansk1e. 

In.icjatvwa tworzenia władz pols~ich na , 
Pomorzu Zachodnim (od Szczecina do 
przedwojennei eranicy oolsko-niemieckiej 
na Pomorzu) podjęta została orzez władze 
cvwilne na te!.'erni-e Poznania. Ostatecz~e 
sformuławan.ie i?rupy ooeracvi1ne.j nasta-o;ło 
w Pile, skąd członkowie tei !!l'Um' wvie
chali do Szczecina. Ró'\\rnocześnie i>ełp<>mo~
nik R1adu Tvmczai:owego o~zv doworlztw1e 
II Frontu Bialorusk\eii-o ppłk Leonard Bor
kowicz przeprowadził odoow'edn·ie ro?.mo
wv z orzedstawicielami Armii Czerwnej. 
On też wkrótce -Z"ll>tał mia-nowany p2łno
mocnikiem Rządu Tvmczasowego na o·kręg 
Pomorza Zachodniei<o. 

jw-ięcej trudności istniało orzy or
ani'ZOWaniu władzy oolskie1 na te
enie miasta Szczecina Pierwsi re-

ure2entanci wład1 oolskir'h na czi,>le 
z .nz. 'Piotrem Zaremba fobecnvm profPso
rem Politechniki Szcze<''ńskieil dotarli do 
S~zecina 211 kw11>tn;a Po dwóch dti ;aeh 
Prac D"zv~Ot<lwa WC?.Ych obwiPszczono 'st
niE'nie włan7 w'•wiPSzeniem flaJ:!i oolsk!ei. 
Miasto bv!o wtedv orawie całkowicie w-i
Juclnione. Szacowano że w końcu kw'.P.tnia 
w Szrozeci'llie przebywało tvlko ok. 6 tvs. 
1•f'c>m('ÓW - -

Po kilku dniach do miasta przy·było k'lka 
da lszy.ch grup opei:acvinvch. Obok Zarza
du 11/[iasta zorganizowano milicie i straż Po
żarna a oo naołvw;e da lszvch Polaków 
z zachodu Cosob\• wvw:ezione na roboty 
przymusowe) ora? , ziem dawnvch u-ru
chomiono kilka oiekarn' rzeźni skl„oów 
itp Ponieważ Szcze<'in oołożonv iest oo le
wei stronie Odrv a w forniie skr·ótowej 
mówiono o eranicv Polski na Odru i Nv
sie Lużvckiel wśród W<liskowvch wła<lz 
okupuiacvch NiPmcv rodziłv •ie na tvm tle 
watpliwości czv Polacy mQ.f!a przekroczvć 
Odrę. Następstwem tego było nakazanie 

(Dalszy ciąg na str. 8) 

rodziną łączy się nadzieje na pogodne !lzieciństwo, 
szczęście i zadowolenie w małżeństwie, spokój i opar
cie na starość. Rodzina ma rekompensować niepowo
dzenia zawodowe i losowe, łagodzić wstrząsy i niepo
koje życia. Paradoks polega jednak na tym, że rodzi• 

a - pełniąc rolę życiowej busoli i przystani - sama naraża. 
a je!>'t · na niemałe wstrząsy. Toteż znawcy jej problemów 

~
rzestrzegają przed widzeniem zycia rodzinnego w zbyt sie• 
ankowych barwach, proponując podejście realistyczne i znale· 
ienie odpowiedzi na pytanie, jak pomóc rodzinom w naszyI!I 
raju, aby mogły one lepiej niż dotychczas wywiązywać się ze 
wych obowiązków? 

W roku 2000 będzie nas 41,2 miliona, a nie jak obliczano u
rzednio 38,9 miliona. Najbardziej popularne stają się u nas ro
ziny typu 2 + 2 oraz 2 + 3, z dwojgiem i trojgiem dzieci, co 
apewnia wręcz idealne wskaźniki przyrostu naturalnego. W 
atach osiemdziesiątych w dalszym ciągu będzie trwał wyż 
rzyj:lędzie nam w tym czasie 6 milionów nowych obywateli, 
,5 miliona par stanie na' ślubnym kobiercu. Wyż będzie wii:c 
adal szturmował w kolejkach do mieszkań, żłobków, przed-
zkoli, sklepów, prnychodni zdrowia itp. Do roku 1990 ponad 
rzcwidywane uprzednio wielkości wzrastać będzie obciążenię 
ochodu narodowego wydatkami na wychowanie dzieci, ochro
ę zdrowia, szkolnictwo. Po 1990 roku nastąpi wyższy niż prze
idywano przyrost młodzieży n.a rynku pracy, z CZ>llgo zreszt, 
ależy się cieszyć. 

Równocześnie do roku 2000 I dalej narastać nam będzie dru• 
gi wyż - ludzi w zaawansowanym wieku. W tym czasie w 
tosunku do roku 1970 liczba osób powyżej lat 85 wzr-0śnie aż 

czterokrotnie, podwoi się liczba osób między 75 a 85 rokiein 
życia. Zwielokrotnią się więc tym samym zadania służby zdro

·ia i opieki społecznej. 

Zatem n-0wa prognoza demograficzna nie tylko nie zapowiada 
zwolnienia kroku w polityce społecznej, ale zobowiązuje wręcz 
do gonitwy w zaspokajaniu nowej, większej niż przewidy
wano skali potrze.b bytowych rodzin. Wymaga to konsek-

entnej strategii, aby wyrównać zarysowujące się już dziś w 
tej dziedzinie dysproporcje oraz zapobiec rodzeniu się nowych. 
Eksperci mówią: w latach siedemdziesiątych ustawowe i pie
niężne świadczenia na rzecz rodzin rozwijały się u nas szyb
ko, pomyślnie i w tym zakresie udało się wyrównać poprzed
nie zaniedbania, natomiast w zakresie świadczeń rzeczowych; 

CO WYN 
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to znaczy dostępu do niektórych usług socjalnych (żłobki, 
przedszkola, stołówki, placówki opieki nad ludźmi starszymi) 
sytuacja wygląda znacznie gorzej. Trzeba wii;c zmniejszyć 
dyspmporcję między inwestycjami produkcyjnymi a pozapro
dukcyjnymi. We wstępnych projektach planu na ajbliżs<e 
5-!Pcie uwzględnia się ten nakaz, jako jeden z podstawowych. 
warunków .osiągn,ięcia poprawy bytu rodzin w Polsce. A inne 
warunki! ..i.„ 

W polityce mieszkaniowej oprócz konieczności utrzymania 
wysokiego tempa budownictwa, podnosi się sprawę ewentual
nej zmiany struktury mieszkań na korzyść większych lokali. 
Równocześnie niezbędna jest likwidacja barier utrudniających 
budownictwo jednorodzinne, zwłaszcza na wsi. Inny postulat 
dotyczy polityki rozdziału i za miany rnie~zkań. Powinna ona 
służyć skróceniu odległości mięrl.zy miejseem pracy a domem. 
Dobrze byłoby również, aby uwzględniała potrzeby ludzi star
sz~'Ch, zapewniając im mieszkania blisko dzieci i wnuków. 

Jako remedium na trudności związane z opieką nad dzieć
mi proponuje się nieraz ograniczenie zatrudnienia kobiet, 
co jednak stanowi wątpliwą próbę zatrzymania rozpędzonego 
kola postępu. Bez rąk i umysłów pracujących. zawodowo ko
biet trudnB sobie dziś wyobrazić funkcjoo@wanie gospodarki, 
a wyłącznie statusem iony i matki nie zadowolą się już 
przyzwyczajone do samodzielności zawodowej i materialnej ko· 
bidy. Znamienne, że w młodych rodzinach konflikty wybu
chają nie tylko z racji wykonywania przez kobietę pracy na 
przysłowiowych dwóch etatach, ale również gdy musi ona z 
konieczności zrezygnować z pracy zawodowej. Rośnie zatem 
znaczenie dalszych ułatwień dla tych kobiet, które zdecy!'.lu.ią -
się na okresowe przerwanie pracy, a więc np. zasiłków opie
kuńczych, które zresztą ma się u nas wprowadzić. Niezwykle 
wskazane byłoby dalsze rozszerzenie dogodnych dla matek 
form zatrudnienia takich jak praca chałupnicza oraz półeta
towa. 

W świetle pi:ognozy demograficznej znaczmeJszej niż dotych
czas pomocy z .,zew.nątrz" wymaga sfera gospodarstwa domo
wego rodziny. Podkreśla jej nadmierne obecnie przeciażenie 
zadaniami bytowymi kosztem funkcji wychowawczych. Non
semsem jest - wskazuje się - aby w domach_, gdzie wszyst
kie osoby pracują lub uczą się. gotowa(' obiady, aby we włas
nym zakresie z konieczności „załatwia('" wielkie pranie a ur
lopy przeznaczać na przykład na naprawy domowe. malowa
nie. remonty. Żywienie rodziny w domu zabiera pracującej ko
biecie prz1>ciętnie od 2 do 3 godzin dziennie; na 35 milionów 
Po~aków zaledwie 7 · milionów żywi się w stołówkach. pełne 
obiady w szkołach jada tylko 10 proc. uczniów. Na tym tle 
organizacja żywienia zbiorowego i rozwój usług należą do za· 
dań pierwszoplanowych. Część tych spraw można z powodze
niem ~ozwiązać w lokalnym zakresie - w gminie, przy osie
dlu mieszkaniowym. W tym celu jednak bezwzględnie i kon
si;kwentnie powinna być respektowana zasada. aby mieszka
ma oddawać do użytku razem z wszelkimi obiektami towa
rzyszącymi. aby obiekty socjalne i użyteczności publicznej nie 
padały ofiarą cięć inwestycyjnych czy niedostatku mocy wy
konawczych. 

Popełniłoby się poważny błąd mówią znawcy - gdyby 
lekarstw na obecne niedomagania rodziny szukało się wy
łącznie w sferze materialno-bytowej. Równie ważna jest jej 
atmosfera, kultura wzajemnego współżycia wszystkich jej 
członków. Tymczasem badania mówią. że aczkolwiek ludzie 
młodzi niezwykle wysoce cenią wartości życia rodzinnego, na
der często nie są do niego przygotowani. Wiele pozostawia 
do życzenia kultura seksual11a. Oczekiwania wobec małżeń
stwa są często wygórowane i egoistyczne. Należy przy tym 
pamiętać, że im kobiety są bardziej wykształcone. tym więk
sza możliwość napięć i burz w rodzinie: bo równolegle dwie 
osoby zdobywają pozycję zawodową. muszą pogłębiać wiedzę. 
bo coraz częściei kobieta nie chce się poświęcić dla domu bez 
reszty i trudno od niej tego wymagał. Nierzadko odbija się 
to jednak niekorzystnie na dorastających dzieciach. rodzice 
bowiem nie poświęcają dostatecznej uwagi przeżyciom nasto
latków lub są wobec nich bezradni. 

Zatern nowa prognoza demograficzna do rejestru rodzin
nych potrzeb niczego ·nowego w zasadzie nie wnosi. Wskazuje 
jednak w jakim kierunku pójść musi intensyfikacja dotych
czasowych poczynań. 

B. P. 
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Londyński fryzjer Gerry Harley 
pobU własny rekord świata w 
szybkości rolenia. W ciągu jednt'j 
rodziny ogolił on 203 brody (po
przedni rekord - 201). NajwiękH" trudnością było... snalezienie 
odpowiedniej liczby nie orolonych 

ochotników. 
CAF - UPI 

Propozycja na letnl wieczór słyn-
nego parysklego dyktatora mody 
Yves Saint-Laurenta. 

CAF AFP 

Ten angielski chłopiec został spę
ta ny rekordową parówką, przygoto
v-ana na przyjęcie z okazjl Między
narodowego Roku Dziecka. 

CAF - AP 
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= -
~ Herr Schwendt ; - -= = = = = . . . '' = 
§ 1 Jego ,,mennica ~ - -- -- -S Siedzący naprzeciwko mnie mężczyzna, mimo zaniedbania nie = 
=- ~':ygląda na 72 lata. Nazywa się Hans-Friedrich Schwendt i jest == 

niesławnym bohaterem jednej z najhardziej ciemnych afer, uknu-
"" tych na krótko przed zakończeniem wojny w sztabach hitlerow- : 
: skiego wywia!'lu ~- dywersji. Wielkiej akcji fałszerskiej, która : 
: przeszła do h1stor11 II wojny światowej i związanej z uią litNa· : 
: tury pod kryptonin1en1: „Opcration Bernhard". : - -: Koleje losu tego człowieka, które posłużyć by mogły do nie- = 
: jednego sensacyjnego kryminału sa nader typowe dla wielu : 
: karier w III Rzeszy. • · = - -: Nikomu nie znany osobnik, który ieszcze w lalach dwudzie- = 
: stych szHfow.ał br.iki Wirtembergii, aby w koncu zaczepie si<: : 
: łako kom1wo3ażer niewielkiej wytwórni parówek, z chwilą doj· : 
: 'c1a do władzy h~tlerowców „obrasta w piórka". zaczyna poru- = 
: sza~ się coraz śnuelej w kręgach niemieckiej elity przemysłowej = 
: l finansowej .Jako członek hitlerowskiej partii NSDAP poznaje : = spadkobierczynię milionowej fortuny, baronową von Gremmin- = 
: gen, z którą . bie.rze ślub, marząc już wówczas o wielkich pie- = 
: mądzach l wielkich operacjach finansowych, które owo małień- : 
: st.wo może mu u.możliwić. Baronowa okazuje się być jednak ko- : 
: b1etą nader trzezwą i skąpą, co sprawia, iż Schwendt czuje się : 
: „zwolniony 1 rozgrzeszony ze swoich ślubów". : 

2 W~biera si~ zatem samotnie luksusowym jachtem „Aurora" w E 
: pobliże portow włoskich i jugoslowlanskich, gdzie podejmuje : 
: bliżej nie sp~ecyzowane 11operacje finansowe", ktore przynos~ą : = mu spore mihony. : - -- -- -= „ZŁOTY INTERES" = 
S Owe „operacje" przerywa Schwendtowi wybuch II wo3ny świa- = 
: towej. W chwili kiedy działanie na otwartym morzu staje się : = coraz to bardziej niebezpieczne i Schwendt zamierza wycofac się : 
: z ~ukratyVl'.nego interesu, gestapo składa mu ofertę, która wy- : = daJe się me do poga.rdzenia. Jako człowiek dobrze wprowadza- : = ny l posiadający rozległe kontakty w tym rejonie, ma przysłu- : 
:; żyć się Rzeszy, podejmując akcję dywersyjną przeciwko angiel- -=-
;;;;; skim statkom i angielskim konwojom. 

S_ Schwendt przystaje na warunki niemieckiego wywiadu, lecz 3 
__ nie ma bynajmniej zamiaru poprzestać na stawce, ustalonej w =

Berlinie. - -:S Choć dziś nikt nie jest w stanie pot\Vierdzić lub zaprzeczyć E: = je~o rela_cjom, nawiązuje ponoć kontakty z Anglikami, którym : 
: mowi: jesh dobrze zapłacicie, mogę wam zdradzić dlaczego wasze = 
: statki wylatują w powietrze! : - -::: Gestapo zaczyna jednak coś podejrzewać. Schwendt zostaje : 
: aresztowany i przewieziony do Berlina. Niedługo jednak siedzi : 
: za kratkami. : - -= .Jego .,towarzysze partyjni", którzy widzą w nim dalej uzasiu- = 
: żonego aktywistę ruchu narodowosocjalistycznego" oraz specjali- : - -~ Kulisy li wojny światowej ~ - -5 stę od ciemnych operacji finansowych, postanawiają wykorzystać S 
: go do „wyższych celów". : - -- -= „MENNICA" ZA DRUTAMI SACHSENHAUSEN... = - -- -: Wtajemnicza w nie Schwendta sam twórca calej akcji SS-haupt- : 
: sturmfuehrer Bernard Krueger, od którego imienia rodzi się : 
: kryptonim „operation Bernhard" - jednego z najbardziej fan-' : 
: tastycznych, a jednocześnie najbardziej naiwnych pomysłów, jaki : 
: mógł zrodzić się tylko w umysłach ludzi z kręgu Himmlera : 
: Schwendt ma podjąć produkcję fałszywych funtów brytyjskich, : 
: przy pomocy których lll Rzesza zniszczy podstawy ekonomiki : 
: brytyjskiej i zapewni sobie dostawy niezbędnych surowców stra- = 
::: tegicznych, potrzebnych dla podtrzymania machiny wojennej" ... : - -:i Schwendt otrzymuje tytuł kierownika ,.mennicy'', wszystkie 3 
::: niezbędne maszyny oraz klauzulę do umowy, która postanawia, : 
: iż jego wynagrodzenie wynosić będzie 1/3 wszystkich fałszywych = 
§ ~~!1~irsk~~~~ ~z~ed:~1chw~~,.1er~f yn~:mer~~~e~~fc~~e w bankach § - -- -= KTO ZABLl, KAMBERA? = - -- -: Owa „sielanka" trwałaby najprawdopodobniej do końca wojny : = l Schwendt nie stanąłby obecnie przed sądem, gdyby nie „nlelojal- : 
: ność" przyjaciela. w czasie jednej z podróży do Wioch ucieka : = najbliższy współpracownik tajnej drukarni i kumpel Schwendta : = - Theophil Kamber. zabierając ze sobą 2,5 miliona fałszywych : 
: tuntów. Podczas tej ucieczki Kamber zostaje zastrzelony. Zdaniem : 
: prokuratury, strzelającym był Schwendt. Schwendt twierdzi, że : = Kamber zastrzelony został podczas ucieczki przez towarzyszącą : 
: im ochronę. : - -= 80 KILOGRAMOW ZŁOTAT : - -5 To, że Schwendt, który ód 17 lat poszukiwany był przez „Jn„ 9 
: terpol", ujęty został w 1976 roku w Bonn, zdecydował przypa- : 
: dek. Pewnego dnia właścicielka niewielkiego pensjonaciku w = 
: Bonn postanowiła wezwać policję, stwierdzając, iż jej zaniedba- : 
: ny l podejrzany lokator nie ma ochoty uiśc!C rachunku na 6U : 
._ .n1arek. -- -E: Policjanci wylegitymowall opornego gościa, porozmawiali z nim E: S chwilę, a ponieważ chcieli być w zgodzie „ze swoim sumie· __ _ 
_ niem", zatelefonowali pro forma do centrali z zapytaniem, czy _ 
: przypadkiem nikt nie poszukuje nie.Jakiego Friedricha 'Schwendta : 
: urodzonego w 1906 r. w Boeckingen w Wirtembergii. Odpowiedź : 
- która nadeszła niebawem z centralnego komputera, była dla -

S ~~~~h s~ł~~~~~ :1?!;cj~~t~~itt~~~~ii~Y~os:\~~~~7,~e;ij~~ pÓ{r~== § 
: rzutem morderstwa, dokonanego w lipcu 1944 r. we Włoszech : 
: i musi być natychmiast zatrzymany". Było to zaledwie w pai·ę : 
: miesięcy po tym, kiedy wydalony z Peru pod zarzutem nielegal- : 
: nych operacji finansowych były „nadworny fałszerz" Hitlera : 
: i Himmlera dotknął stopą terytorium RFN. : - -E: Ow południowoamerykański rozdział życia Schwendta należy E: 
: jeszcze do najmniej znanych. Niektórzy mówią, it mlal on l ma : 
$ potężnych 1 wpływowych ludzi, którzy ułatwili mu ucieczkę na 9 
: ten kontynent. Innl, że pracował w Limie dla obcych wywia- : 
:5 dów, jeszcze inni, :te tył luksusowo z części ukrytych pieniędzy S 
5 i te znaleziony po wojnie skarb fałszywych funtów, który E: 
: Schwendt I jego mocodawcy z gestapo ukryli w rejonie Top L!tz- : 
E5 See, jest niczym w porównaniu z fortuną Schwendta, którą oce- 5 
: nia się na 80 kilogramów złota w sztabach, 800 tysięcy dolarów : = 1 100 tysięcy franków szwajcarskich. 5 
5 Schwendt, który jest dziś podobno człowiekiem nad wyraz ubo- E: 
: gim, żyje z zapomogi udzielanej bezrobotnym 1 rencistom przez : 
: monachijską „Sozialłtilfe". : - -: Ile naprawdę wynoszą jego zasoby i gdzie je ukrył, wie tylko : 
: on sam... -' = .JULIUSZ SOLE CK.I = 

- Zrób ml pan 
Martin. Zdezerteruj ~~~Jemność ~lllllllllllHllllllllllllllllllllDllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllID 

Różdżkarze nie narzekają na brak zajęcia. 

Duńczyk Peter Ingverscn (na zdjęciu) na przy

kład jeździł aż do dalekiego Nepalu, by po

móc w znalezieniu źródeł wody, a ostatnio o

trzymał dla odmiany zaproszenie do Włoch, 

od rady miejskiej Sorrento. 

CAR - Nordfoto 

Niedawno Liv Ullmann otrzymała tytuł dok· 

tora honoris causa w Filadelfijskim Instytucie 

Sztuki Teatralnej w USA. Słynna aktorka 
norweska gra obecnie w musicalu w nowojor-

skim l\lajesty Theatre. 

N/z: Liv Ullmann w doktorskim birecie. 

CAF - Pressens 
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REDAGUJE JERZY KAŁUŻKA 

Rozwiązanie .,Rozkoszy 
łamania głowy' 

! 
Nr 118 

Wiro-krzyżóU:ka. Prawoskrętnie: 
kalafioi-, stadnina, parafina, Per
seusz, skrzydła, żyrandol, korektor, 
kandydat. Poziomo: Orska, norma, 
honor, szyny, sakwa nurek kajak. 
Pionowo: Aisne morał, konar, szyfr, 
arkan, Parys, rejon. 

Konikówka teatralna: J. Milutin 
- Popłoch wśród dziewcząt. 

Kapelusze: i-E, 2-D, 3-A, 4-C, 5-B. 

• * • 
D\\ uosobówe bilety wstępu do 

Teatru Muz)cznego "ylosowali: 
Zdzisław Zieniewicz, Lódź. ul. Ja
na 12, Aniela Chrapkowska, Lódź, 
ul. Niciarniana 22, Wanda Nonas, 
Łódź, ul. Fucika 22, Jerzy Nowacki. 
Łódź, ul. Przemysłowa 6/4, Leoka
dia Kaźmierczak, Łódź, ul. Huto
ra 22/44. 

Odbiór biletów w Teatrze Mu-
1 

zycznym przy ul. Północnej. 

Labirynt 
Czy potrafisz odpowiedzieć, którę

dy przebiega droga od litery A do 
litery B? 

T
l ~~'~,~~"""" „,._ 

su należy odczytać Imię 
i nazwisko jednego 11! dy
rygentów Teatru Wielkie
go w Łodzi. 

POZIOMO: 1. Kompozytor wystawianego w łódzkim Teatrze 
Wielkim musicalu „Człowiek z La Manchy", 4. Artysta Teatru 
Wielkiego w Lodzi, kreujący ostatnio pos1ac Don Carlosa, 7. Od
miana esperanta, 3. Popularna aktorka filmowa (Pola), 9. So
pran „TW" w Łodzi - Elżbieta 2 .,Don Carlosa" Verdiego. 10. 
Niewolnik, sh,iga, 11 Imię autorKi angielskich kryminałów, 14. 
Zgromadzenie obywateli w miastach-pa1'l&twach starożytnej Gre
cji,. 17. Solista baletu łódzkiego .,TW" (Krzysztof), 20. Instru
ment muzyczny, na którym gra.Ją w urkiestrze „TW" m. in. S. 
Sojka, S. Szczech lub W. Adamski. 23 .. Japoi1Ski pas przeµasu
jący kimono. 24. Harnasie, Ognisty ptak, Sze·herezada lub Poca· 
lunelc wieszczki z repertuaru łódzkiego „TW". 25. Glus T. Ko
packiego, J. Kunerta lub R. Wel"!il"tskiego z Teatru Wielkiego w 
Lodzi, 26. Pływa wiosną po 1'ekach, 27. Jedno / glownych bóstw 
hinduiz1nut 28. Tkanina wełniana z przedzy z~r·tPbnej. 

PIONOWO: 1. Postać sce111czna z opery ,.Don Carlos" G. Ver
diego, 2. Pismo założone na emigracji przez Lenina. 3. Nakrycie 
głowy królów staroperskich, 4. Tytuł musicalu .J . Kandera w łódz
kim „TW", 5. Miasto nad Wisłoką, 6. Ozdobna roślina z rodzaju 
złożonych. 12. Afrykańska antylopa, 13. Plyn cło wywabiania 
plam", 15. Terytorium związkowe Tndii, 16 .... de .Janeiro, 17. 
Mezzosopran Teatru Wielkiego w Lodzi (Eboli w „Don Carlo
sie" oraz Leader w „Zorbie"). 8. W lytule baletu Rossiniego 
i Respighiego wystawionego w łódzkim „TW" byty zaezarowane, 
19. Bazia, 20. Artysta Teatru Wielkiego w Łodzi (bas) - Skolu
ba w Strasznym dworze, Carlosie, 21 Przybudówka przed wej
ściem do budynku, 22 Okres godowy ryb. 

Do rozlosowania 10 biletów wstępu do „TW" w Łodzi. 
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~ BARAN (21.3,-20.4.): Jeśli jej wpływu. To nie powód do zanle- spiesza tempa pracy, przekonają lub na rekonwalescencji chciałby ~ 
Ili '"''" "'""" '"''"' •••0. po- OO>w•n>• 

0
""•""

6
•· ~ fi~ ~ I ~(I~ się po niewczasie, że drobne o- cię widywać. ~ ~ kona nieśmiałość I będziesz RAK (22.6.-22.7.): Jeśli twój ~ · , • późnienia rodzą duże problemy. WODNIK (Zl.1.-lM.2.): Staraj się ~ 

~ pierwsz)'. który na tym skorzy- dawny partner ponownie zapro· ~ ~ r I ~fr. r 4 STRZELEC (23.11.-21.12.): W lepiej zrozumieć innych, sam ~ 
~ sta. Pewne niepomyślne wyda- ponuje małżet\stwo, nie spiesz „ twoim domu zjawią się niespo- będzi•sz lepiej rozumfany. ~Io- ~ 
~ rzenia są już za tobą. ale ich się z decyzją. Kochający cię • ·- _ _ • __ _ dziew11ni i niechciani goście. żesz okazywai' uczucia w spusob ,,. 
Z wpływ trwa. człowiek ma trudny charakter. Grzecznie daj im do zrozumie- nieszablonowy, ale ni• dewrien- ~ 
~ Będzie żądał podporządkowania i nla, żeby nie ponawiali najścia. tujący. Inaczej w• wspolzyciu z i 
~ BYK (21.4.-21.5.): Jeśli znów wyrzeczeń. Sprosta temu tylko Masz w ręku wiele atutów aby otoczeniem powstana powii<lania. ~ 
~ popełnisz błąd, bliski człowiek bardzo silne uczucie, ale i wte- uprzyjemnić życie sobie i bli· Wodniki przynoszą riryginalność ~ 
~~U. zacznie clę lekceważyć. Zasta- dy ciężkie chwile nie są do uni- PANNA (24.8.-23.9.): Życie wy· niepodważalne. Ale staraj się za- sk.lm. Od ciebie główniP zależy na świat. NiP uależ~ je.i tłumić. .~~ 
~ nów się co zrobić, żeby obrócit knięcia. Raki, znudzone jedno- daje ci się chaotyczne więc nle- chować W tych sprawach dy- czy z nich skorzystasz. Koniec RYBY (19.2.-20.3.): osoba. któ- ~ 
y sytuację na swoją korzyść. Może stajną pracą, będą mogły podj.ąć przyjemne. Pamiętaj Jednak, że skrecję. Ludzie nie lubią, gdy tygodnia otwiera nowe perspek- rej zazdrość ci dokucza prawdo- ~ 
~ użyć podstępu, a moi• okazać ciekawszą. jeśli zgodzą się wyJe- Panny zwykły przesadzać w sy- rozgłos towarzyszy otrzymywa- tywy. po<iobnie zakocha się w tobie, ~ 
~ stanowczość? Osoby mające w chać stematyczności I przejściowy nie- nym przez nich świadczeniom. KOZIOROŻEC (22.12.-20.1.): W en nie ułatwi wzajtmnych sto- ~ 
~~~ planach duży wydatek, niech nie LEW (23.7.-23.8.): Korzystając z ład wyjdzie im na dobre. Wkrót SKORPION (24.10.-22.11.): Nie tym tygodniu starannie wywa- sunków. ,Jej nadziej• na twoją ~ 
~ szukają okazji, tylko solidnego urlopu staraj się zmienić do- ce zresztą wszystko wróci do piać nieuczynnością za dobre żaj co i do kogo mówisz. Oso- wzajemność są chyba nierealne, ~ 
~ kontrahenta. tychczasowy tryb życia. Wystar- normy I komplikacje, których chęci I przysługi. Osoba, której ba z pozoru szczera ; życzliwa ale zabiegi mogą potrwać długo. ·~ 
~ BLIZNIĘTA (22.5.-21.6.): Twój czą dwa tygodnie takich wcza- się obawiasz, nawet nie zdążą okazujesz lekcewllżenle, warta prowadzi dwuznaczną grę. Ko- Wiadomość, którą w tym 1ygod- ~ 
~ brak satysfakcji w pracy jest sów żeby stworzyć nawyk zaclio- się ujawnić. jest innego traktowania. Wkrót· rzystając z zasłyszanych infor- niu dostaniPsz, okaże sie mni•j ~ 
~ przejściowy, związany z okolicz- wania, zapewniającego dobre sa- WAGA (24.9.-23.10.): TwoJ~ n- ce nie zachęcana da tego dowo· macji może zaszkodzić tobie i pomyślna niż początkowo sądzi- ~ 
~ nościami, na które nie masz mopoczucie przez cały rok. siągnięcla w pracy społecznej są dy. Skorpiony, które nie przy- innym. Ktoś starszy w szpitalu !eś. ~ 

~~~~~~~"~~,~~~~~,,~,~~~~~~~ 
ł DZIBNNIK POPULARNY nr 128 {9304) 



z SESJI RN l\f. ŁODZI Studenckie łato Nagroda dla łodzitiego plastvka 
Dalszy Wiesław Karolak, młody łódzki ' W. Karolak swoimi pomysłami 

artysta - laureat wielu nagród i i projektami plastycznymi udo-

1 
konkursów - otrzymał ostatnio wadnia. że poza misiem. lalka i 
nagrodę prP.zesa Rady Ministrów ' .,kucanym berkiem" iest jeszcze 
„za odkrywczy sp.osób trakto~a~ 1000 _i 1 sposobów świetnej dzie- t 
nia zabawki i zabawy dla dz1ec1 c1ęceJ zabawy. (sł) 
- w dziedzinie plastyki". 1 ~ 

~ Głównym tematem wczora.j· 
szej XVIII sesji Rady Narudo
wej m. f;od:si. która prowadził 
przewodniczący RN, I sekrc· 

IJ' • I' • roz osw1a t Y - Co trzeri student łódzkich wyż. 
: SlyCh uczelni skorzysta podczas 
: tegorocznych wakacji z różnych 

I
: fonn wypoczynku w rl\mach 

tarz KŁ PZPR - BOLESŁAW I mińska, Ahdrzej . Pęczak, Stani- ~ akcji .,Alma-79''. 
KOPERSKI, była ocena rozwo- I sław Kowalski, Józef Pierlejewski ' Ośrodek w Soczewce będzie goś-

OJ 
b · k cil ponad 700 osób, które wezmll ju oświaty w woj. miejskim i Barbara Z orom1rs ·a. . udział w obozacti szkoleniowych, 

łódzkim· Zabierając głos B. Koperski ood· poświęconych w br . problemom. 
W iceprezydent Lodzi - Zbig· kreślił. że w naszym wo.iewódz- wiążącym się z Jo-leciem PRL 

~~~~~-~~-~~~~~~~~~~~~~M~~~~~~~ n~w ~lli omowU w n~racie ~~ wW~ ~romey ~dR w i W~eynu~ow~ R~~m D~~ 
~ dzi d · ł I · · ś · t ho ~ ka. Głównym wakacyjnym centrum WAŻ:SE TELEFONY 

Informacja o usługach 
Informacja kolejowa 655·55, 
Informacja PKS: 

Dworzec Centralny 
Dworzec Północny 

Informacja telefoniczna 
Komenda Wojewódzka MO 

centrala 677-22, 
Pogoiowie ciepłownicze 
Pogotowie drogowe 

„Polmozbyt" 

398· IO 
284·69 

265-96 
717-20 
03 

292-22 
Z53·11 

409·32 
Pogotowie energetyczne 

Rejon Łódz-Północ 3H-31, 
Rejon Łodź-Poludn. 33.\-28, 
Rejon Pabianice 

609·32 
833-36 
37-lU 

16-34-49 
2.20-89 
395-85 

07 

Rejon Zgierz 
Rejon oświetlenia ulic 

Pogotowie gazowe 
l'ogotowie MO 
Pogotowie Ratunkowe 
Straż Pożarna 08, 6(;6-11, 

Pomoc drogowa PZ;\lot. 

U9 
795-55 
257-7i 

52-81-10, 706·27 
Centrala Informacyjna PKO 731-82 
TELEFON :i:AUFANIA 337-37 

czynny w godz. 15-7 rano 

TEATRY 

WIELKI godz. 19 „Wolny 
strzelec"; 10.6. godz. 19 „Zor
ba" 

POWSZECHNY godl. 19.15 
„Biedern1ann i podpalacze''; 
10.6. godz. 19.15 „Lot nad ku
kułczym gniazdem" (od lat 16) 

NOWY - godz. 19.15 „Vatzlav"; 
10.6. jak wyżej 

MALA SALA - nieczynna 
JARACZA - godz. 19.30 „Polo

wanie na lisa"; 10.6. jak wyżej 
TEATR 7.15 - godz. 19.15 „Tato, 

tato, sprawa się rypła·• ; 10.6. 
jak wyżej 

MUZYCZNY - godz. 
wódka"; 10.6 . . godz. 
Małgosia'', godz. 17 
ka11 

19 ,.Roz: 
11 „Jaś I 
„Rozwód-

ARLEKIN - godz. 10 „Szczęśli
wy motyl"; 10.6. godz. 10, 12 
jak wyżej 

PINOKIO - godz. 17.30 „Baśnie 
najmniejszych"; 10.6. godz. 12 
jak wyżej 

ZIEMI ŁODZKIEJ - godz. 11, 14 
„Wyspa skarbów" (park 3 :-'!a
ja); 10.6. nieczynny 

FILHARMONIA (Narutowic:ta 2.0) 
Koncert symfoniczny, Orkie
stra Symfoniczna PFŁ Dyry
gent Tadeusz Strugała. Solista 
Piotr Paleczny - fortepian. W 
programie: w. A. Mozart -
Uwe1·tura do op. Czarodziejski 
:flet. W. A. Mo:ta rt - Koncert 
fortep. Es-dur KV 449. G. Ma
hler - 1 Symfonia; 10.6. nie
CZ)"tlna 

MUZEA 

HISTORII RUCHU REWOLU-
(;YJNEGO (ul. Gdailska nr 13) 
nieczynne 
ODDZIAŁ RADOGOSZCZ ful. 
Zgierska 147) godz. 11)-16; lu.6. 
jak wyżej 

AltCHEOLOGICZNE i ETNO· 
GRAFlCZNE (pl. Wolności 14) 
godz. 11-17; lU.6. godz. 10-15 

BIOLOGU EWOLUCYJNEJ UŁ 
(park Sienkiewicza) godz. l(}-17 
10.6. godz. l(}-14 

CENTRALNE MUZEUM WŁO-
KlENNlCTWA (Piotrkowska 282) 
godz. 10-15; 10.6. jak wyżeJ 

HltiTOltll MIASTA ŁODZI (ul. 
ogrodowa 15) godz. 1(}-16; 10.7. 
godz. l(}-14 

SZTUKI (Więckowskiego nr 36) 
godz. 10-17; 10.6. godz. 10-16 

POLSKIEJ WOJSKOWEJ SŁUŻ· 
BY ZDROWIA (Żeligowskiego 7) 
niel'zynne 

* 
ŁÓDZKI PARK KULTURY 

WYPOCZYNKU (na Zdrowiu) 
zoo - czynne od g(ldz. 8 do 20 

(kasa do 19) 
LUNAPARK (ul. Konstantynow

ska 3/5) czynny w godz. 14-21 
OGROD BOTANICZNY - czyn

ny od godz. 9 do zmroku 
K.\PIELISKO FAI.A (ul. Unii) 

czynne od godz. 10-19. kasa cio 
godz, 18 

KIN A 

BAŁTYK - „Szczęki II" USA, 
od lal 15, godz. 9.30, 12, 14.lo, 
16.30, 18.45. Seans nocny - film 
przedpremierowy „Wielki sen" 
ang. godz. 21; 10.6. jak wyżej 

IWANOWO - „Dubler" :fr. od 
lat 12, godz. 10, 12.15, 14.30, 17. 
19.30; 10.6. bajka „ Wyprawa na 
wyspę" godz. 9, „Dubler" g. 
10, 12.15, 14.30, 17' 19.30 

POLONIA - „Wierna żona" fr. 
od lat 18, godz. 10. 12, 14, 16, 
18, 20; 10.6. jak wyżej 

PRZEDWIOSNIE - „Szczęki II" 
USA, od lat 15, godz. 10, 12.30, 
15i.. 17.30, 20; 10.6. jak wyżej 

WŁuKNIARZ - .,Dubler" fr. 
od lat 12 godz. 10, 12.15, 15, 
17 .15. 19.30, 10.6. jak wyżej 

WOLNOSC - „Test pilota Pir
xa" poi. od lat 12, godz. 12.30, 
14.30, „Niezamężna kobieta" 
USA, od lat 18, godz. 10, 17. 
r"ilm przedpremierowy „Mistrz 
kierownicy ucieka" USA. od 
lat 15, godz. 20, 10.6. jak wyżej 

WISŁA - „Orkiestra Klubu Sa· 
motnych Serc sierż. Peppera" 
USA, od lat 12, godz. 10, 12.15, 
14.30, 17. 19.30; 10.6. jak wyżej 

ZACHĘTA - ,.Niezamęłna ko· 
bleta" USA. od lat 18, godz 
9.30, 12, 14.30, 17, 19.30; 10.6. jak 
wyżej 

STYLOWY-LETNIE . - „Mistrz 
kierownicy ucieka" USA, godz 
21.15 (W dni niepogodne - ki
no nieczynne); 10.6. jak wyżej 

t.DK - nieczynne . 
STUDIO - „Bitwa o Midway" 

USA od lat 12, godz. 14.30, 17, 
19.30 ;' 10.6. jak wyżej 

STYLOWY - „Szpital Przemie· 
nienla" pol. od lat 18, godz. 
15.30 17.30, 19.30; 10.6. jak wy
żej 

DKM - „Mściclel" USA, od lat 
18, godz. 16, 18, 20; 10.6. jak 
wyżej 

KOLEJARZ - „Zaczarowane po
dwórko" pol. godz. 17.30; 10.6. 

Seksolatki" poi. od lat 15, g. 
i's.30, „Dziewczyna z reklamy" 
USA, od lat 18, godz. 17.30 

GDYNIA - „Jak się budzi kró
lewny" czeski, b.o. godz. 15. 
Ptzegląd, filmów sensacyjnyL'h 

~1J ??Us PP Ps MPP'WP 
' u 

"Maratoilczyk" USA, od lat 18 
godz. 10, 12.30, 17, 19.30; 10.6. 
bajka „Reksio wybawca" g. 10. 
11, .„rak s1ę budzi krolewny" 
g. 12.30. Przegląd filmów sensa
cyjnych .. Maratończy~" g. 14.30, 
17. 19.30 

Mł.ODA GWARDIA - Przegląd 
komedii „ Alfredo, Alfredo" 
USA-wł., od lat 18, godz. 9.30, 
11.30, 13.30, 17.30, 19.30 „Niezwy
kle przygody Włochów w Ro
sji" radz.-wł. b.o. godz. 15.30; 
10.6. bajka „Słoń I strl!siątko" 
- .. Bolek i Lolek" g. 11, 12, 13. 
Przegląd komedii „Niezwykle 
przygody Włochów w Rosji" 
godz. 14, „Alfredo. Alfredo" g. 
16, 18, 20 

MU:l:A -· •• ćo mi zrobisz, jak 
mnie złapiesz" pol oa lat 15, 
godl. 15.30. 17.30, 19.30; 10.6. baj 
l<a ,.Pożyteczne śmiglo" g. 14.30 
dalej jak wyżej 

MAJA - .,Adela jeszcze me 
j<>dia kolacji" czeski. od lat u. 
godz. 15.30, „Szantaż" ang. od 
lDt 18, gcdz. 17.30, 19.30; 10.6. 
bajka „Na tropie Yeti" godz. 
14.:.o, dalej jak wyłcj 

POT<OJ - „.rak Iwanuszf:a szu
kał rudu" rad?. b.o. godz. 15.30 
„Sceny z życia tnałżeilskiego" 
szwedzki, od lat 18, godz. 17.15 
Film przedpremierowy „Mistrz 
kierownicy ucieka" USA, od 
lat 15, godz. 20.30; 10.6. bajka 
„Oczekiwanie" godz. 14.30, da
lej jak wyzej 

W todzi i woiewództwie 
miejskim łódzkim 

OKA - „Pikr.ik pod 
skalą" austr. od lat 
15, 17.30, 20; 10.6. jak 
12.30, 15. 17.30. 20 

wiszącą 
12, godz. 
wyżej g. 

POJ,ESIE - .,Krzyżacy" poi. b.o. 
godz. 16. „Godziny nadziel" pol. 
od lat 15, godz. 19; 10.6 bajki 
godz. 15, .,Abba" szwedzki. b.o. 
godz. Jo. 17, 19 

POPULARNE „Przez Góry 
Skaliste" USA. b.o. godz. 15.30, 
17.30; 10.6. jak wyżej 

ROMA - ,Slip i Flap w Legii 
Cudzoziemskiej" RF \ b.o. g. 
12, 14. Seans zamknięty g. 16 
„Jorg Ratgeb, malarz" NRD, 
od lat 15, godz. 10, 19; 10.6. 
bajka „Miś na morzu" godz 
10, 11 „Flip i Flap w Legii 
Cudzoziemskiej" godz. 12, 13.30 
,.Jórg Ratgeb, malarz" godz 
10.30, 17.30, 19.30 

STOKI - „Portret w blękicle" 
radz. b,o. godz. 15.30, „Zmory" 
poi. od lat 18, godz. 17.30, 19.30; 
10.6. bajka „Muzykanci" godz 
14.30. dalej jak wyżej 

ENl<RGETYK - Przegląd p.n. 
„Z <iawnych dziejów" „Bole-
sław Smialy" pol. od lat 15, g. 
16.30, „Joseph Andrews" ang. 
od lat 15, godz. 18.30; 10.6. „Ma 
rysia i Napoleon" poi. od lat 
15. godz. 16.30, „Joseph An
drews" godz. 18.30 

HALKA - Cebulek" radz. b.o. 
godz. 16. „Bilet powrottty" poi. 
od lat 18, godz. 17, 19; 10.6. 
bajka „Królowa Sniegu" g. 15, 
dalej .Jak wyżej 

PIONIER - „Colargol na Dz!· 
kim Zachodzie" pol. b.o. godz 
15.45, „Odrażający, brudni, źli" 
wł." od lat 18, godz. 17.15, 19.3D; 
10.6. bajka „Podwodna wyciecz 
ka 0 godz. 13.45, „Step„ radz. 
od lat 12, godz. 14.45 „Odraża
jący, brudni, źli" godz. 17.15, 
19.30 

REKORD - „Kochaj albo rzuc" 
pol. b.o. godz. 15.15 „Z podnie
sionym czołem" USA, od lat 15 
godz. 17.30, 19.30; 10.6. bajka 
.,Przedpotopowe klopoty" godz 
14.15 dalej jak wyżej 

SWIT - „Dzieci wśród piratów" 
jap. b.o. godz. 15, „Dziewczy
na z reklamy" USA, od lat 18 
godz. 17, 19; 10.6. bajka „Przy
gody różnych zwierząt" godz. 
H, „Dzieci wśród piratów" g. 
15, „Port lotniczy 77" USA, od 
lat 15. godz. 17, 19 

SOJUSZ - „Szatan z VII kla
sy" pol. b.o. godz. 15.15 „Trzę
sienie ziemi" USA, od lat 15, 
godz. 17; 10.6. jak wyżej 

TATRY - „Powrót człowieka 
zwanego koniem" USA, od lat 
15, godz. 10, 12,30, 16.45, 19.15 
„Woda życia" radz. b.o. g. 15; 
10.6. bajka ,,Myszka i mucha" 
godz 10, 11, „Woda życia" g. 
12, „Powrót człowieka zwanego 
koniem" godz, 13.45, 16.30, 19 

DYŻURY APTEK 

Główna 14, Obr. Stalingradu 15, 
Nlciarniana 15, Dąbrowskiego 89, 
Olimpijska 7 a, Lutomierska 146 

STAŁE DYŻURY APTEK 

Apteka nr 47-087. Aleksandrów, 
ul. Kościuszki 6 

Apteka nr 47-087, Konstanty
nów, ul. Sadowa 10 

Apteka nr 47-083, Głowno, ul. 
Łowicka 96 

INFORMACJI 
O DYŻURACH APTEK 

w Pabianicach udziela Apteka 
nr 47-083, ul Armil Czerwonej 7 

w Zgierzu udziela Apteka nr 
47-080, ul. Dąbrowskiego 10 

w Ozorkowie udziela Apteka 
nr 47-092, ul. Dzierżyńskiego S 

DYŻURY SZPITALI 

POŁOŻNICTWO 
Szpital tm. Jordana - polot

nictwo - ciężarne · 1 rodzące 

z dzielnicy Polesie, Widzew oraz li naiważni;i~ze o~iągnięcia w ·e Zl~ a ną~~ 1 0 .wia.oi.:ro·wyc wa\· naukowym łódzkich studentów bę-
z dzielnicy Bałuty _ Por. „K" \' dzinie 0 swtaty 1 wychowania w cze1 Duze os1ągn1ec1a odnotowano dzie Opoczno. gdzie młodzi nau
ul. Łagiewnicka i Sieral:owskie- ~' województwie w 35-!eciu władzy we wdrażaniu iednolitego syste- kowcy poświęcą swe badania o.chro-
go ~ ludowej. Placówki przedszkolne I mu wychowania socjalisty<:znego. nie środowiska i sprawom socialno-

Szpital im. Kopernika - poloi- { ._-.·n"'· n:.• 'E ·, w~zy~t- Podkreślił takie, że władzP ooli kulturalnym. w całej Polsce na 80 
nic~wo i ginekologia - z dziel- ~ kich sześciolatków i znacznei tvczne nadal czuwać będa naci obozach naukowych ·przebywać bę-
nicy Górna: Por. „K", ul. Oe.- ',< części dzoeci w wieku od 3 do 5 właściwa geografia placówek oś· dr1~i,e1k 1. 1. ooo studentów i pracowników rzai1s:.ca, Rzgowska, Cieszkowskie· < ,.. 
go. Lokatorska. l'rzybyszewskie- '< lat. W latach 1975-78 uruchom io- wiatowych. W nowych osic:tilach studenci. odbywający praktyki ro-
go i gmina Rzgów; ginekologia ~ no 28 przedszkoli oraz oddziały buduje się kilka s7kół: które roz- botnirze. zatrudnieni zostaną przede 
- dzielnica Polesie, Por. .,i·'". ~ przedszkolne w 34 szkołach. Ak· PQC-Zn~ naucza n ie w nadchodzącym wszystkim w budownictwie i handlu. 
ul. Fornalskiej; położnictwo - \' tualnie mamy 254 przedszkola. 94 roku szkolnym. W imieniu rad- Przygotowano dla nich program 
dzielnica Bałuty, Por. „K", ul. ~~ oddz iałv ~rze.dszkolne i 85 ogrnsk. nych B. Koperski oodziekował pe- lrnlturalny oraz bogatą informację 
Bydgoska i Wielkopolska '< · ~ o uczelniach i organizacji studen-

Szpital im. H. Wolf _ glneko· i, Nastą.piła dalsz'l. poprawa w dagogom i \vvchowawcom za ich ckiej. . . 
łosia - dzielnica Bałuty 1 '< wvn ·kach nauczania w szkołach trud. a także zakładom pracy za !\ie zabraknie także łodzian (będzie 
dzielnicy Polesie, Por. „K"', u!. ~ ~stawowych. Zmniejszyła się opiekę nad placówkami o.św'.ato- ich 280) w ogólnopolskie.i studen-
Gda1'lska i Kasprzaka ,i , ;, "' · "'lY·'·'. wo-wycbow::iwczvm1 ckiej akcji .,Chełm 80··. Zaś ponad 

Instytut Poł.·Gin. Al\l (ul. Cu- ,'< Popraw i ło się zaopatrzenie w txid- z kolei Ra<'lv 00 . wvsłuchani u 300 "studentóv: łódzkich będzie mia-
rie-!Sklodowskiej 15) - poloini· ' b Bł b Jo okazję podreperowac zdrowie 
ttwo i ginekoiogia - dzielnica '< ręczniki i oomoee naukowe. W mi· op:nl! radne.i Bar ary ac ows· w sanatorlach i na obozach rehab1-
Górna, Poradnia .,K", ul. Fe: ~ nionvm roku wśród laureatów kiej i W\"pow ied-zi na ten t<.·mat lltacyjnych. Bardzo atrakcyjnie 
lińskiego i Tatrzańska dzielni· ~ olimniad n:·zedmioto\•·vcb znalaz- radne.i Wandy Romanowskiej - przedstawia się ołerta turystyczno
ca Sródmieście, Por. „K'" t1l. '< ło się 46 l icea l istów. Zgodnie z przvieła do wiadomości informa- wypoczynkowa: obozy wędrowne, 
10 Lutego; ginekologia - d1iel· ~ ooti·zebami gosoodark: orowadzi cie 0 onebiegu rozpatrywania, i żeglarskie, jeździeckie. spływy na 
pi.iska; położnictwo - dzielnica ~ sie szkolenie zaw<Jdowe. za a wian:a 8 arg w ro -u u ie- Ponad 1400 osób uczestnlczyc będzie 
nica Polesie, Por. „K", ul. Olim- I ł t · · k k b" tratwach. „wakacje w pontonie"' itp. 

Bałuty, Por. „K", ul. Libella '< Władze pr;:eznaczvły na orzed- głym przez organy administracji w naukowych, wypoczynlmwych 
J Snycersl<a ~ szkoła 12 parterów budynków w 1 państwowci i ie<lnostki iei oodle- i robotniczyc·h wyjazdach zagranicz-

Instytut Pol.-Gin. AM (titcrlin- ~ nowych osiedlach. co oozwoli I "le i PQdjeła właściwa uchwale. nych. 
ga 13) - położnictwo i giuekoło· " zmniejszyć 0 1200 deficyt m 1<> jsc. I Przyjęto także infot·mację o orzy- ZŁ SZSP postanowił. iz każdy 
gia - dzielnica Sróctmlescie, ~ Dodatkowo zaadaptuje się na gotowaniu planów zagosoodarowa- z obozów wykoną w czynie 35-lecia 
For. „K„, uL Kopcii1sl<a'go. Re- ł . jakieś prac·e użyteczne społecznie. 
wolucji 1905 r.. gmina Brójc.c, ,C nrzedszkola 3 budynki. a w na- 'j nia przestrzenuego miast i e:mm a wśród mch rownież i te pomocne 
ginekologia - dzielnica Polesie ~ stępnvch latach dalszych dzie- województwa. (kas) przy organizac.ii te!?:orocznych doży. 
Por. „K" ul. 1 Maja; polożni- ~ sieć. Dla potrzeb ośw'atowych w I -- nel< w województwie piotrkowskim. 
c,,\~~:'. cl. ~~~e;Yn~~~s:aaltt~uli P;:. ~ ! lata ch 1981-S!i trzeba wy3~md<Jwadć p .\JlADOKS y / (jb) 

ł 
1

20 szkół po<lstA w.o'ń. -ych.. <> prze - t ~ • 
Szpital im. curie-Skło<iowskiej szkoli z 10.oO m1e1scamt. 

canowskiej ó 0 I 
~las~~iefz~mina ~~t~~~:ct~~asto ! o~~~ i ~:i~~:~ W~Tyac~Ifaw~-~~a~ T o 1" e m n •• c z o I o 1· e m n 1· c o 
i gmina Ozorków, mias•o Kon- ~~ na Natalia GaJlowa. Podkreślaiąc 
s•antynów, gmina Andrespol, Pa- duże osiągnięcia naszego systemu 
rzęczew, dzielnica Batuty, Por. . .. 
„K" ul. Traktorowa i Rydzowa >t? nauczania i wychowama. zwrnci- z marla jednemu panu mat- sieńki przy całkowicie przeszklo-

Szpital w Pabianicach - po- ~ ła uwagę na konieczność równo- ka Pozostawiła w spadku nej ladzie bankowej i czeka. 
łożnictwo i ginekologia - miasto ~ miernego wysiłku podnoszenia książeczkę oszczędnościo· Panienka z drugiej strony lady 
i gm, Pabianice oraz Por. „K" ~ po:ziomu oświaty we wszystkich wą. ale tak schowana. że pisze. Pisze zawiadomienia - i 
w Ksawerowie ~ klasach dziesięciolatk i. W ożv· nie można b"ło .i·e.1· odszukać. B_yć adresuJ"e J·e kto z mieszkań-Szpital w Głownie - położ· · · d k ·· t t d ls , · 
nictwo i ginekologia - miasto 1 wione1 ys ·usii na ema a ze- może nawet. że książeczka ta za- ców Łodzi <i na ile) otrzymał de· 
i gm. Głowno, Stryków, gm. ~ I go rozwo.i.u . naszego. szk?l~ictwa ginęła. w izowy przekaz. 
Nowosolna ~ ' i form optek1 nad dziećm· 1 mło- j Udał s;ę ten pan do PKO by W ten sposób pan zupełnie nie-

Chirurgia ogólna - Bałuty - >(' dz:eża wvpowiadali sie radni: dowiedzieć się ile pieniędzy jest chcący dowiedział się. że miesz-
Szpital im. Pasteura (Wigu- ~ Zbigniew Błaszczak. Stani~ław na koncie i iak załatwić forma!- ! kaniec Łodzi niejaki A. (.zam1esz-ry 19). Szpital im. Barlickie- " N k R K a ek Ma 
go (Kopcińskiego 22) codziennie ~ owa • oman aczm r • • ności z ich przejęciem Odpowie- • kały tu i tu) otrzymał z USA ty· 
dla przychodni rejonowej nr 7 ~ rian Anysz. Jan Rogałl'Wicz. Wie· dziano mu że obow ·ązuie banko- le to a tyle dolarów a inny nie-
Szpital im. Skłodowskiej-Curie J; rzvsław Woźniakowski, Maria Bo· wa tajemnica wkładów Po wielu jaki .. B" ileś tam marek RFN. 
(Zgierz, Parzęczewska 3o) dla ~ ro wiec, Wacława Rvdzyńska, staraniach i po złożeni u Podania Nudząc się uzyskał mimochodem 
przychodni rejonowych nr nr 1, ~ Grzegorz Urbańczyk, Jadwiga Ka- z odpowiednia dokumentacją ów informację - i to z adresami -
2, 3, 5. Szpital im. Marchlew- " d .00 · ł . . · · . 5 k , h L d · "t" sklego (Zgierz. Dubois 17), ozor- " pan owi z1a stę ze mezy1aca o mtesz ancac ·o zt, .... orzy 
ków, Aleksandrów, Parzęczew ~ f t • b mamusia miała na ksiażec-zce 24 otrzymali przekazy. Na nic s;ę to 

f~:~~~nkk~z~g~l p~Te·sl~~~e~nzi:i~ ~ es vnv I za awv I ~~k~ 5~of~~i~~j i~i~~~~~y . zbyt da- ;::nuak~~~ler~e lu~dz~~~- ktt;~~~ :~: 
tal im. Pirogowa (Wólczańska " A t · kl d J d k. · f · · t · · •- · 

i I W Sobotę I nledz·ielę _ 9 1 10 o o mnv Przy . a · e en pan 1e in ormacie m eresuw l IN nie-195). Sródmteście - Szpital im. - I · Ot 
'.Biegańskiego (Kniaziewicza 1 5). czerwca - w parkach i ośrodkach otrzymał z zagranicy dewizowy ktedy nawet 'a ba rdzo. o orzy-
Widzew - Szpital im. Sonen- "\> I wypoczynkowych będą stę odbywać j (twardy) przekaz piemęzny i po· kład całkowitego braku tajemni-
berga (Pientny 30) ~ I zabawy 1 festyny dziecięce. wiad<?mienie, że może go aeal:- cy bankowej. 

Chirurgia urazowa - Szpital im. ł I SOBOTA. 0 godz. 10 _ festyn dzie-j zowac ~ banku. orzy ul P'otr- I Jak to więc jest z ta tajemn:cza 
Sonenbel"ga (Pieniny 30) cięcy w Olechowie. + Godz. 9 - po- kowsk1e1 57. St<n ten pan sam u- tajemnica bankowa? (w) 

Neurochirurgia - Szpital 1m. I dobna impreza w Amii teatrze Wl- - - - · --- -
Kopernika (Pabianicka 62) ~ dzewskim. + Godz. 17 - .. Bałucki I k j • 

Laryngologia - Szpi1al im. J z b d k J) f" ł k ~ 

:w:~n~~~~j~~;:!~~);;fgfin~2)Jon- ;:~1·~~~1f~;~;~~;~)z~:~L!:~.: 1na OnKUrSU na SZ Oną re!cenzję 
Chirurgia l laryngologia ctzie- NIEDZIELA. O god7. 10 - festyn 

cięca - Szpital im. Korczaka I dziecięcy na motodromie (ul. Drew- Dziś - w sobotę, o godt. 18 -1 i wyróinień. Uroczystość zakoi1czy 
(Armil Czerwonej 15) 1 nowska). + Godz. 14 - podobna 1· w Malej Sali Teatr11 im. Jaracza, premiera „Lisów" Sławomira Mroż-

Chlrurgia szczękowo-twarzowa impreza w Parku Kultury i Wypo- odbędzie się uroczyste zakończenie ka (w Duiej Sali). 
- Szpital im. Skłodowskiej-Curie j czynku. + Goclz. 14 - festyn mu-

1 
ex konkursu na szkolną recenzję I (m.) 

cińskiego 22) 

1 

_zyczny w-Parku im_. Mickie'-"'icza. t-eatralną -oraz wrę-czPnie n--agród - - - -Toksykologia - Instytut Me-
dycvny Pracy (Teresy 8) 

D::.:~~~f~~r~:na (za:~~ach~4~nia ' Dz.;.ae t. T.ut-o. '20 n ~d·1·0 
Chirurgia ogólna: Bałuty - jak .&~ J ' & ~ 'tV .n.-.: 

w dniu 9.06. 1979 r. Górna -
Szpital Im. Brudzińskiego (Kos. 
Gdyńskich 61). Polesie - Szpital 
im. Kopernika (Pabianicka 62). 
Sródmieście - Szpital im. Pa
steura (Wigury 19). Widzew -
Szpital im. Sonenberga (Pieniny 
30) 

CMrurgia urazowa - Szpital tm 
Skłodowskiej-Curie (Zgierz, Pa
rzęczewska 35) 

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

Laryngologia Szpital im. 
Pirogowa (Wólczańska 195) 

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

Chirurgia I laryngologia dzie
cięca - Instytut Pediatrii (Spor
na 36/50) 

Chirurgia szczękowo-twarzowa 
- Szpital im. Skłodowskiej-Curie 
(Zgierz, Parzęczewska 35) 

Toksykologia - Instytut Me
dycyny Pracy (Teresy 8) 

NOCNA POMOC LEKARSKA 

dla poszczególnych dzielnic czyn 
na codziennie w godz. od 20 do 
6, tel. centralny 666-66 w Woje
wódzkiej Stacji Pogotowia Ra
tunkowego w Łodzi 

NOCNA 
POMOC PIELĘGNIARSKA 

dla poszoeególnych dzielnic czyn
na codziennie w godz. od 20-5 
Ł6dź-Bałuty - zabiegi na miej 

scu w izbie przyjęć Szpitala im 
H. Wolf zgłoszenia na zabiegi 
w domu chorego tel. 7'17-77 
Łódź-G6rna - zabiegi na miej 

scu w izbie przyjęć Szpitala im. 
Jonschera, Szpitala Im. Wł. Bru
dzińskiego zgłoszenia na zabiegi 
w domu chorego tel. 406-56 
Łódź-Polesie zabiegi na 

miejscu w izbie przyjęć Szpita
la im. M. Pirogowa, Szpitala im. 
Madurowicza zgłoszenia na zabie 
gl w domu chorego tel. 261-85 
Ł6dź-Sr6dmieścle - zabiegi na 

miejscu w izbie przyJi:ć Szpita
la im. L. Pasteura zgłoszenia na 
zabiegi w domu chorego tel. 
864-11 
Łódź-Widzew zabiegi na 

miejscu w izbie przyjęć Szpitala 
im. Z. Sonenberga zgłoszenia na 
zabiegi w domu chorego tel. 
864-11 

WOJEWÓDZKA STACJA 
POGOTOWIA RATUNKOWEGO 
Łódź. ul. Sienkiewicza nr 137. 
tel. Ot 

OG0LNOŁ0DZKI 
PUNKT INFORMACYJNY 

dotyczący pracy placówek służ
by zdrowia - czynny całą dobc 
we wszystkie dni tygodnia, tel. 
615-19. 

SOBOTA, 9 CZERWCA 

PROGRAM I 
I to... 19.15 „Powitalny blues" - gra 

zespól Kwartet. 19.30 Ekspresem 
przez świat. 19.35 Opera tygodnia -
J. F. Haendel: „Juliusz Cezar" 

12.05 Z kraju i ze świata. 12.25 
Mozaika polskich melodii. 12.45 Rol
niczy kwadrans. 13.00 Komunikat 
energetyczny. 13.01 Nagrania z ma-
łych płyt. 13.20 Muzyka Janusza 
Muniaka. 13.40 Kącik melomana. 
14.00 Studio Gama z Zielonej Góry. 
14.20 Studio RelakS. 14.25 Stu-
dio Gama z Zielonej Góry. 
15.00 Wiadomości. 15.05 Koresponden
cja z zagranicy. 15.10 Studio Gama. 
16.00 Tu Jedynka. 17.30 Rad10kurler. 
18.00 Tu Jedynka. 18.25 Nie tylko 
dla kierowców, 18.33 Wiersze śpiewa
ne. 19.00 Dziennik wieczorny. 19.10 
Wrocławski po.Jemnik rozrywkowy 

, - O poczuciu I niepoczuciu humo
ru. 20.35 Informacje sportowe. 20.40 
Przeboje sprzed lat. 20.00 Wiad 
21.oo Festiwal Piosenki Radzieckiej 
w Zielonej Górze - Koncert Przy
.laźni. 22.00 z kraju i ze świata. 
22.20 Tu radio kierowców. 22.23 
Gdańsk na muzycznej anteniE!'. 23.00 
Wita was Polska. 

PROGRAM Il 

11.30 Wiad. 11.35 Publicystyka mię
dzynarodowa. 11.45 Muzyka spod 
strzechy. 12.05 Od solisty do orkie
stry. 12.20 o. Respighi: „Witraże" 
12.55 Gra Henryk Miśkiewicz. 13.00 
Magazyn łowiecki. 13.15 Muzyka sta
ropolska. 13.30 Wlad. 13.35 Ze wsi i 
o ws!. 13.51 Spotkanie z folklorem. 
14.10 O zdrowiu dla zdrowia. 14.30 
Dla dzieci „Hamak". 14.50 „Czata" 
- · magazyn wojskowy Studia Mło
dych. 15.05 Muzyka Mozarta. 15.20 
Popołudnie dziewcząt I chlopców. 
16.00 Piosenki A. Rybińskiego. 16.10 
Przekrój muzyczny tygodnia. 16.40 
„Czy znasz tę książkę?" 1'7.00 z ar
chiwum jazzu. 17.20 z cyklu „Por
trety miast" - „Nowa Huta". 18.oo 
Radiowa estrada małych muzyków 
18.25 Plebiscyt Studia Gama. 18.30 
Echa dnia. 18.40 „Czas i ludzie" -
aud. kombatancka. 19.00 „Matysiako
wie" - odc. pow. radiowej. 19.30 
.,Problemy Teatru Operowego". 20.00 
Notatnik kulturalny. 20.15 Recital 
chopinowski P. Palecznego. 21.40 
Wiadomości ! Informacje sportowe 
21.50 T. Baird: Ełejc!a. 22.QO Radlo
kabaret. 23.00 Mistrzowskie lnterpre 
tacje muzyki dawnej. 23.30 Wiad. 

PROGRAM 111 

12.00 Ekspresem przez świat. 12.05 
W tonacji Trójki. 13.00 Powtorka z 
rozrywki. 13.50 „Lądy nieuniknione" 
- odc pow. 14.00 Kolekcja mu7.yki 
'taropols)<le.1 - Mikołaj Zletiński. 
15.00 Ekspresem przez świat 15.05 
Wakacje ze swingiem. 15.30 Dym z 
oap!erosa. 16.00 Dawne i nowe na
grania zespołu Skaldów. 16.30 Plo
'enki z Iluzjonu. 16.45 Nasz rok 79. 
17.00 Ekspresem przez świat. 17.05 
Muzyczna poczta UKF. 17.40 Muzy
ka z dalekich wysp. 18.tn Polityka I 

19.50 ,.Błękitny młoteczek" - odc. 
pow. 20.00 Baw się razem L nami. 
22.00 Fakty dnia. 22.08 Gwiazda sied
miu wieczorów - Łucja Prus. 22.15 
Teatrzyk Zielone Oko - „Zabój
stwo· przy moście" - wg Artura 
Conan Doyle'a. 22.45 Romanse z 
Teatru Romen. 23.00 „Nowe psalmy" 
T. Nowaka. 

PROGRAM CV 

12.10 .,Przemiany" - aud. E. Do
browolskiej (Ł). 12.25 Giełda plyt. 
13.00 Lekcja języka angielskiego. 
13.15 Koncer!v J. F. Haendla. 13.45 
Muzyka. 13:50 Tu Studio Stereo 
(stereo). 14.45 W rytmie polki. l~.00 
Wiad. 10.05 Radiowy Teatr PR: 
,.Niemcy" - sztuka L. Kruczkow
skiego. 16.00 Wlad. 16.05 Kodeks i 
kierownica. 16.25 •. Wspomnienia z 
pleneru" - gra „Kon1bi" 16.30 ,.Roz 
mowy o wychowaniu'' - PierV1.rszy 
pobyt na kolonii letniej. 16.40 
Aktualności dnia (Ł). 16.55 Recen
zja literacka (Ł). 17.00 Ton t test 
(Ł). 17.0l „Di~corama" w opr. M. 
Niedźwieckiego (Ł). 18.00 „Polocy 
jesteśma" - rep. Z. Korzeniowskie
go (Ł). 18.25 Słuch. popularnonauko
we - ,.Pieta podpisana", o życiu 
I twórczości Michała Anioła. 19.00 
Czy znasz swoje prawo? 19.30 Stu
dio Stereo zaprasza (stereo). 22.15 
Kosmos bliski i daleki. 22.35 Radio
we portretv Polaków - Prof. dr 
Leopold Infelr\. 22.55 Wiadomości. 

NIEDZIELA, 10 CZERWCA 

PROGRAM I 

12.05 „W samo po!\1clnie". 12.40 
Polska muzyka popularna. 12.58 !n· 
formacje dla kierowców. 13.00 Tro
pami ludzi I pieśnl. 14.0o Różne 
barwy piosenki 14.30 „w Jeziora
nach" - ocie. pow. radiowej. 10.00 
Koncert życzeń. 16.00 Wiadomości i 
informacje dla kierowców. 16.05 
Teatr PR: „W Taurogach" - cz. I 
słuch. wg pow. „Potop" H. Sienkie
wicza. 16.50 Muzyka. 16.55 Bezpo
średnie sprawozdanie z pożegnania 
Papieża Jana Pawła 1J na lotni
sku w Krakowie - Balicach. 18.00 
Komunikaty Totalizatora Sportowe
go. 18.05 Informacje dla kierowców. 
18.07 Przeboje z drugie.I ręki 19.00 
Dziennik wieczorny. 19.15 Przy mu
zyce o sporcie. 20.00 Koncert ży
czeń. 21.00 Wiacl. 21.05 Wróżby z 
gwiazd - czyli Ja z podróży. 22.00 
XV Festiwal Piosenki Radzieckiej 
w Zielonej Górze - Koncerl galo
wy. 23.00 Wiad. 23 .05 Informacje 
sportowe. 2~.15 RewiR piosenek -
zanowiacla L. Kydryilski. 23.45 Or
kiestra Studia S-1. 

PROGRAM Il 

poematu A. Mickiewicza. 14.00 Mu
zyka barokowa Portugalii. 14.30 Wia 
domości. 14.35 „Graj gracyku" -
wybieramy najlepsze zespoly i ka
pele. 15.00 Radiowy Teatr dla Mło
dzieży - „Niebieski ptak" - cz. II 
słuch. wg pow. M. Maeterlincha. 
15.45 Scena na balu z opery R. 
Straussa „Arabella". 16.00 Koncert 
chopinowski - z historycznych na
grań I. J. Paderewskiego. 16.30 Pod
wieczorek przy mikrofonie. 18.00 No 
wości „Polskich Nagrań" przedsta
wia T. Baas. 18.30 Wlad. 18.35 Fe
lieton publicystyki kraiowej. 18.45 
Muzyka portugalska XVUJ w. 19.00 
Piosenki z Portugalii. 19.20 Rozglo
snia Harcerska. 20.00 Wielcy arty
ści estrady i kabaretu. 21.00 Woj
sko. stratej:\la. obronność 21 Io Pio
senki żołnierskie. 21.30 G. Mahler : 
I Symfonia 22.30 Wspominamv de
biuty - l\'Iaria Kuncewiczowa. ??.nn 
Arcydzieła muzyki staropot«·' • 
23.30 Wiadomości. 

PROGRAM Ili 

12.00 „Totentanz in Pełen" - Sta
nisława Grojcowiaka - 1 odc. aud. 
dokument. 12.25 Muzyka z sal kon
certowych. 13.20 Przeboje z nowych 
płyt. 14.00 Ekspresem przez świat. 
14.05 Peryskop. H.30 Z mu?.ycznego 
archiwum programu III. 15.00 .. A to 
Polska właśnie ... " - Od ekspedien
ta do docenta - rep. K. Dymla. 
15.20 „Żyje twoją mlłośc!a" - nowa 
płyta G. Bensona. 16.00 „Biedna 
mysz" - słuch. H. Królikowskiej. 
10.30 Muzvka z polskich filmów. 
17.00 .. Baw się razem z nami". 
19.00 Muzyka z polskich filmów (TI). 
19.30 Ekspresem przez '\wiat. 19.35 
Opera tyl!odnia - J. F. Haendel: 
.. Juliusz Cezar". 19.50 .. Blel<itny 
młoteczek" - orle. oow. 20.00 .Tazz 
piano forte. 20.40 Portuitalla 79 -
Santos Pooularos. 21.00 Musica hu
mana - nre:anv włoskie. 22.00 Fakty 
dnia. 22.na Gwiazda c;:;iedmiu wiPc10-
rów - L. Prus. 22.15 .. Orlon" -
słuch. .Tana KoPchera. 22.~0 M"7'"
k~ 7 polskieh filmów IIIT). 23.00 
.,Nowe psalmv" - T. Nowaka. 

PROGRA:\l JV 

12.00 Wiad. 12.05 Teatr Klasyki 

crcvcsauNIOaauuax• tCllNPS ucu se ·a u u nu •oomsa n ·aa P?a."%as' 
dla wszystkich. lR.25 Koncert j?kie- l~.05 PoranPk symfoniczny. noo 
go nie było. 19.00 Posłuchać war- Teatr PR: „Grażyna" - sluch. wg 

dla Młodzieży - .. An!Plka" - C7. 
J słuch. wg pow. B. Prusa. 13.10 
Dla olimpi.f<'ZVków: .. DPdVklJjpmy 
laure~tom". 1~.M KoncE>rt 7 e:wla7-
da. 14.IO L1td7ie. Pnoki obvc?'lle. 
14.40 Mu•vka 7 iednPi nlvt,; /ste
reo). 1'.00 Teatr PR: Stuclin ~1PrPo· 
foniczne - .. D 7iati.v" - sluch. „,~ 
rtramab1 Acl!:ln1a Mi"kif>v•;r7a. 1 r..on 
Wiarl. !~.n; 'ro'l I test (ł,). l~ . Ofi 
„PonołudniP 7. fl"'lh3" - k"n('e,·1 rn"= 
rvwknwv IŁ). 17.00 Tu Studio 4. 
17.30 Wors•owski tye:odnik c17wiPkro
wy. IR.OO Stereo l w kolorze. rn.05 
R~diolatarnia. 19.45 .. Mienzy f~nta-
7..1ą a nauk;:l" - „Sprawa profr..sn
rn Starzew~l<iee:o" - sh1<'h. 20.15 
Ottorino Respighi: .. Belfel!or" -
onera komlcznn w 2 aktach l'ter"Ol. 
".2fi Wtannmo!<<'l snortowe (Ł). 22.36 
1\f117v1,,q. 2255 Wjadomości. 
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RODOWÓD FACHOWCÓW„. 
o miasto z łódką w herbie wołało o nich 
zawsze. Dlate.go, że było „włókiennicza 
stolicą Polski", dlatego że chciało byĆ 
tak.że czymś wię<:ej - modernizując swój 

badawczo-rozwojowymi. W wyniku tych działań 
nowstały nowe pracownie specjalistyczne i działy 
warsztatów szkolnych, ·a ów proces tnoderni:zacii 
trwa - rzecz jasna - nadal. · 

I 

C o musi być w mieście, aby miasto miało swoją powagę, rangę, co 
ma je nobilitować~ W odpowiedzi na to pytanie na jednym z pierw
szych miejsc lokuje się znaczące instytucje, a wśród nich filharmonię. 
Zresztą już prawie przysłowiowymi stały się filharmoniczne ciągoty 

C!rganiz.ato:ów wielkomiejskiego życia w miastach podniesionych do rangi sto
hcy wo1ewodztwa. Żadne nie chce zapraszać orkiestry już istniejącej w innym re
gionie, chce mieć swoją. 

przemysł 1 dodając mu wiele nowych aałęzi. bu
dują,c „drugą Łódź" otaczającą star; c·entrum 
wianusr.kiem nowych osiedli... Chciało mieć fa· 
chowców od produkcji zegarów. transformatorów 
gt'atnofonów i„. ..złote raczki" do naprawiani~ 
tychże. Chcia to ... 

"f' tym wykazie dobrych chęci i wcale nie .. slo
m ,ane,go ognia". w rodowcdz;e fachowców w 
tym mieście wyrosłych. słuzącycb gospoda rce m'.a· 
sta i l'egiom1 trndna nie uż·vć - iako fundamen
~u - łódzkich t r a dy c j i oświatowych, sięga· 
Jacych pter~szych lat budowania o:eJl(ldle.głości 
na;;.ze.i:ro kr3;JU_. tych trudnveh lat dwudziestych, w 
ktorych l.odz stała się pierwszym miastem w 
Po,Jsce. jakie zrealizowało powszechny obowiązek 
szkolny .. 

Można powiedzieć że aktualnie stopief1 wypo
sażenia dydaktycznego łódzkich szkół zawodowych 
jest wysoki , a najwyższy w ~ołach elektrycz
nych i mechanicznych. 

N ie unikajmy mowlenia o mankamentach. Jest 
bowiem faktem, że w naszym woiewództwie ist· 
nieja jeszcze szkoły przyzakładowe któ"rycb baza 
lokalowa nie odpow~ada ootrzebom współczesnej 
szkoły zawodowej, a wyposazenie w środki dy
daktyczne jest dopie.ro na poziomie dostatecznym. 
Posiadamy jednak w tym względzie pełne rozez· 
nanie oraz koncep1..~~ poprnw:;t istniejącego sta.nn. 

Wszyscy chcą ją mieć, I wystarczy korzystać z tego, co i zostawić jej prawo wybor"u. Na 
ale gdy jiuż filharmon:a jest. wte- propo111Uje Wydawnict"'.o M.uzyczne d0<brą .':Prawę jednak, ~dyby tak 

I 
dy jakoś słabnie entuzjazm. I w ramac.~ .a~name~tow I z na- PoZwol1c na d~cydowame, to już 

:. trndno powiedzieć . ws tk szych sohstow · - Nic - stanow-1 samo chodzenie do szkoły w 

Z
••lez·y ~~ po . ' ze k" ztvs ~ czo odp0wiada dyrektor. - Jesteś- myśl zasady .wolny wybór" da-
~ ~" z10mu or tes ry i f·11 " ..... · · ' · 
restjżu kierown"ka ·t . my . ' iarmonia. ;uamy wręcz ło):PY nam za jakieś lO lat niezły 

PNasi· ·mfon 1 ar dystycznego obow1azek 7.apoznac słuchacza z wrn11us:~ck ana!fahetów. Pociesza-
• · sy 1cy. p::owa zern o rze z 1 tvm „ · d · · · I · · ś · · Henryk. Cz : · Zd . 

1 
" J < • co rzeczyw1sc1e z1e1e się nie się za ntegdyś modna tezą 

· a yza l z ts awa ;:,zo· w muzyce a nie t lko · ysto· · d k. · · ' 
staka. maja świetną opinie zdoby- . • . · · . Y ~g:z . . 1 zi: o muzy 1 trzeba wdrazac stop-
li sobie uznanie - \Viększe po- ! wac .. ~us1my w miar~ mozhwosc1 I n:owo. po-:zvna iac od operetki tei: 

Ł d . .. . .. 
1 1 

podazac za modami. Zarz11cano me dało rezultatu Ci któi-zy 30 
za 0ł z_ią ~tz. ~t swo;r ~ies_c ~ - nam. że nie prowadzimy r.ykli l 1at temu bvl1 u;zest~ikami wy
~.1z.ukpeł 1:13 ky t ep.· <!r ł t' kaznmerz koncertowych, ale nas na to nie cieczek do operetki są nadal }el 
" t ·o aJcZa . ·ęc p y oncerty 1 • • •. • •• 

Te same tradycje odżyły z nową siłą oo II woi
nie świato.wej. która - tak jak i w całym kraj~ 
-: Poezymł~ w Łodzi ogromnP spustoszenia. 'IJa· 
rowno. wś:od ~adry nauczycielskie.i jak i bazy 
mater1~lne1 szkoł . . Jednak natychmiast po wy
zwoleniu m·zvstąpt0no do nrucbamiania pierw
szvch szkół zawodowych. Ju7 w styczniu 1945 ro· 
ku ro:llpoczęło nauczanie Męskie Liceum Handlo
we na ltsiężym Młynie. w marcu Państwowa 
Szkoła · Techniczno-Przemysłowa przy ul. Żerom
skiego i Liceum Gospodarcze przy ul. Wodnej 40. 

MECENASI I PATRONI 

Dużą rolę w kształtowaniu nowoczesnego obl'.
c:za szkolnictwa zawodowego odegrały - i ruidal 
odg !·ywają - łódzkie zakłady pracy. Wszystkie 
szkoły zawodowe. zarówno zasadnicze. 1ak i śred· 
nie prowadzą w.ielostronną wspóltJracę z wybra
nymi przedsiębiorstwam i ~tórych profil zawodo· 
wy Od'PQwiada k'.erunkom kształcen ia szkol,\'. 

w TV, wyjazdy zagrani=e. to r g!ownYmi bv:walca~i I iakoś me 

1 
nobilituje zespół. ale jakoś u nas. w Ił k wyszło ~topniowanie . muzycz~ych 
na miejscu. nisko procentuje. v1ate tr;u<ln.ośc1. Wypada zn~w zac:ząc od 
Trudno doczekać sie tłumów nrzed I . pieca. muzv~a t>OWazna. WYmaga 
kasa,, choć nawet wybredni zna- P;'ZYJ'(oto~a11;rn. - średme .pokole-
leźliby w repertuarze sporo cie- ' ... , ·. nte - mow1 dyre~tor - . Jes! dla 
kawych pozycji. Tymczasem z ob- - na~ s_tr!'c~ne. Moz~my hczyc na 
serwacji wynika. że w prawie m.i- mDłodiiez 1 e;merytow ..• 

Dzięki ogromnemu 
łó<l:zkiego i władz m ie · 
czynne było także i:-~ ..... ·=-'""11't.J!~~-~~,~~~ 
nych i 11 liceów. S o;. 
zawodowych uzupeł 
których zadaniem b" 
czasie pracowników 
narodowej. kt6re na:. o a 
w;ykwam;~owane'i kadry, To wołanie o facho~
cow dobiegało coraz głośniej ze wszystkich 
st.ron. Domagało się ich gwałtown.ie budownic
two. przemysł elektromaszynowy. transport. han
del. usługi. gospodarka komunalna i mieszkanio
wa. W dodatku l'Ozwói i unowocześnien i·e !!Osno
darki dyktowały co raz to poważnieisze żactai1ia 
w zakresie Poziomu wyksztaken'a i kwalifikacji 
zawodowvch. 

Z każdym rokiem stawało się jasne i coraz bar
dziej dopingujace. że bez należycie zorganizowa
nego szkolnictwa zawodow„go · 

TRUDNO BĘDZIE SPROSTAĆ APETYTOM 

i wymogom przemysłu. budować owa mieszkanio· 
wą druga Łódź - słowem spełnić to wszystko 
co zakładano w planach rozwoju i unowocześnie· 
nia miasta. 

Jeśli chodzi o inwestycje to .. najbujniejszym" 
okresem były ooil tym wzgledem lata neśćdzie· 
siąte i osiemd:desiate. Wybudowano wówczas 25 
obiektów s~kolnych. 9 budvnków warsztatowveh 
I 5 burs · s~kolnjctwa zawodowe.tto~ Liczba izb lek
cyjnycl1 i pracowni nrzedmiotowycb "wiekszyła 
się z 650 w 1961 do blisko 1450 w r. 1977. ' 

W ostatnim dziesięcioleciu łódzkie szkolnictwo 
zawodowe przecbodz.:ło szere,g przeobrażeń. zmian 
organizacyjnych i proi;(ramowyi::h. „Teb celem by
ło - mówi wicekurato.r d is szkolnictwa zawado· 
we~o - mgr inż Z. MikołajPwi,,z - jak n,jlep· 
sze 11.ostosowanle teg:o szk-0lnirtwa do µrzemią11 
strukturalnych i jakościowych gospodarki, a zwła
szcza przpmysłu. 

W związku z tym założeniem - w ślad za po
stępujaca m~derni.zacia i a ntomatyzacja przemv
słu i procesow technologicznych - wprowadzono 
w szkolnictwie zawodowvm nowe kierunki kształ
cenia. specjalności i zawody. profilowano i rozwi
jano sieć szkół. Wprowadzano nowe typy szkół 
zawodowych o zróżnicowanych cyklach kształce
nia za.równo młodzieży. jak i pracujących doro
słych. 

Obok takich tradycyjnych szkół tak technika i 
ei:asadnicie szkoły zawodowe powołvwano ......: uwz
ględniając wymogi oostepu naukowego i tech• 
n1icznei:ro oraz potrzeb ka<lrowych różnych resor
tów - Ikea zawodowe. -policealne stud,i a zawodo
we. i in. 
Jednocześnie następowała modernizacja progra

mów kształcenia zawodowei;(o co odbywało sie 
przy ścisłej współpracy ze stowarzyszeniami nau
kowo-technicznymi skupionymi w NOT instytu
cjami naukowymi oraz zakładowymi ośrodkami -I~EKTURY NIEOBOJĘTNE 

Co z tego wynika? Różne formy oomocy u
dzielanej szk,oł-om np- projektowanie i wyposaża
nie pracowni, laboratoriów : warsztatów szkol
nych. przyjmowanie uczniów na praktyki produk-

kierowanie inżynierów specjalistów do pro-
rw:ilaltdiiti""""i:ajęć d ktycz,n.;ych irbp. itd. Równie 

rm<i patr tu zakS dów pracy nad szko-
kładach prakty

zawodowych i dy-

a ycn, ktorzy lnbią cy ry we wszelkiej ar
gumentacji warto dodać. że obecnie mamy w wo
jewództwie łódzkim 265 1·6żnego typu szklił zawo
dowych zorganizowanych w 51 zesp.ołacb szkół 
zawodowy-011. Trwający cd kilku lat pi;oces łącze· 

nia małych szkół o podobnym Pl'Ofilu kształcenia, 
w duże zbiorcze zakłady szkolne ma na celu lep
sz0 wykorzyst:rnie bazy lokalow.ej dydaktyczaej 
i kadry nauczycielskiej. 

POKA:Z Ml SWOJ PROFIL„ 

Rozwijające się technika. techno!o.l'(ia i organi
zacia wytwarzania wskazuja. Ż<> dotychczasowy u
kład kształcenia zawodowego oolegający na orzy
gotowywaniu .. waskich speeialistów" nie odpo
wiada zadaniom i rzeczywistym potrzebom gos
podarki narodowej, Stad rozpaczęte w 1975 roku 
wdrnżąnie w wvbranych szkołach zawodów ' 5pe· 
cjalności szerokoprofilmvvch· Idea tego ks?.tałrenią 
jest wyposażenie ah'ł>lwenta szkoły zawodowrj w 
szeroki zasób wirdzy. pozwalajacy w przyszłości 
na pod<>.imowanie pracy w kilku pokrewnych za· 
wo<lach i spec.ialnoii•i:wb. przy czym 7dobywanie 
sąi;?cjalizach odb)·wn s ę iuż w zakładzie pracy. 
W województwie łód7klm programv kształcenia 
s~erokoprofilowego w<lrażane sa w 8 zawodach i 
soecjalnościach. a od roku szkolnego 1979 80 bęclą 
wdrażane w dalszych czterech. 

* 
iedy rozmaw.ia się z nauczycielami o Vi'll1 
jakim fachowcem i człowtekiem oowinien 
być absolwent s1kołv zawodowej. wszyscv 
są zgodni. że lata p0bytu w szkole po-

winny .. wytworzyć u . absolwentów głęboką świa· 
dom.ość i przekonanie. że w warunkach każdego 
zawodu, wykonywana prnca jest niezbędna dla 
istnienia i rozwoju bytu narodowego. że właśnie 
s:i:koła mo:i;e i powinna nauczyć g.o uoszanowania 
własnej spolrczności. wpoic mu POCZUCIE GOD
NOŚCI I DUMY ZAWODOWEJ". 

Nie brakowało i nie brakuje w naszym szkol
nictwie zawodowym ludzi. którzy w ciai:ru minio
nego 35-leda uczyli owej dumy i zawodowej god
ności całe p0kolenia uczniów - dziś majstrów 
techników. inżynierów i menadżerów polskiego 
r>rzemysłu. Myślę, że również ci uczniowie wie
dZĄ i pamiętają komu zawdzięczaja swoją dzisiej
szą rangę nieocenionego fachowca, i że w ~woim 
prywatnym rachunku 35-lecia wliczają do tego 
dorobku wysiłek profesorów. nauczycieli przed
miot6w zawodowych, opiekunów warsztatowycb 
i tych wszystkich bez kt6rych nie licz.y się rod,o
wód żadnego fachowca„. 

ZDZISŁAW SZCZEPANIAK 

d.o. a szum lasu wrzask gigantofo
nów. 

Ale co najważniejsze: nie ma już 
rodzin, które podołałyby cytowanej 

„Mieszkańcy mojego obecnego I marzeniem każdego spływającego koncepcji wypoczynku. A jakie to 
miasta - ludzie ciężkiej pracy potem mieszczucha, jednakże na były rodziny najlepiej uświadomi 
fizycznej - wypoczywają na łonie nic chyba zda się ów wyżej przy- nam lapidarne posłanie, którym 
przyrody w spos6b dwojaki: jedni toczony precyzyjny opis majówki I żegnała się ze swoimi bliskimi 
- abnegaci - zalegają zakurzone jako instruktaż dla łaknących od- I ciotka Agata - jedna z seniorek 
placyki i nie ogrodzone puste par- dechu łodzianina roku 1979. A to bałuckiego robociarskiego rodu, 
cele między domami, inni jadą chciażby dlatego, że kóz, jak i pla-1 którego czł-Onkiem został narrator 
tramwajem do las6w. Pierwsi kła- cyków między domami, na których l najnowszej powieści Tadeusza 
dą się na oszczędzonej przez ko- mogłyby obgryzać trawę coraz Chróścielewskiego. „A tera wam 
zy trawie, na kołdrach bez powło- mniej, piwa w upały jak na le- powiem do czego jest rodzina. A 
czek. Rżną w karcięta, piją piw- karstwo, kostium już dawno prze- I do tego, żeby się trzymała ra
sko. Starsi strofują dzieci, młodsi stał pyć kryterium wystarczają- zem. I pomagała. A nie rozwłó

Jionowym mieście około tysiąca O słuc-hama Przebo]OW i !°110~-
0SÓb przy~bodzi na koncerty bar- bez n~~h grup beatowych zach~caC me 
dzo często. 2 tys-; sporadycznie. 5 tr . ·ba- Ta . muzyk_a ~atwia .• loon-
tys. _ od .. wielkiego dzwonu" gdy takty. da stę_ zatanczvc. nuc_1c, po-
na afiszu p0jawia się nazwisko zwal~ na zb1or.owe klaskam~. ko· 
s:zczei;(ólnej miary i warto wv- łvsame .. W sah koncertowe1 słu-
brać się do filharmonii, a:by oo- ;hma~z. Jest sam . zdan_v n~ ~ła~ną 
tern brylować w towarzystwie ooo- u te~ętność od?1erarna dzwięko~, 
wieściami 0 tym jak było. l t na cie.he skup!eme.. si;nakowa~1e 

. . . · . . ~ trudne] muzyki daiace1 wsoama-
Gdy JUZ f_U~~rm<?n;ę się ma, za e ły relaks. pobudzającej wyobraź-

wtedy ?-o op1:i11 o JeJ. spmecznym ' nię - odbieranej tak. jak ucho 
znaczenrn mozna dołoz:yc prywat- i rozum podpowie . . 
ne, ~łęboko szczer~: 1a to. aku- Muzyka p0ważna jest sztuką eli-
rat . me ba.rdz? h'.b1ę słuc~ac n;iu.- tarną. Z oewnościa nigdy nie przy-
zvkt powaznei. me rozull1lem ieJ. da się jej sala wielkości hali 
Nie honor µrzyznac się do i1rno- stać. Poza tym musimy mieć pole sportowej. ·Ale z owej 'wviąt)<;:o
rancji w temacie filmowym, te- manewru, szanse d'o przyjęcia np. wości wciąż trudno nczyni~ zale-
atralnym, czy literackim. Za to solisty. który akurat zjawił sie w tę. RENATA SAS 
bra_k zainteres'?wa~}a muzyką zys- Polsce. Mieć też czas na pr;z.ygo
kuJ~ 'YJ'.rozumiałosc- Jeszcze stu- towanie pro!l"ramów, które zabie
ch_as )el z płyt. a czesto tylko I rzemy za granice. 
n::ec Ją . na płytac_h do p0kaz.ywa- Ma)!ly dobrą or kies.trę. amb.tny 
nrn. mozn~. ale ze by. chodzie do program i frekwencję pozosta· 
fdharmonu... Wszystk_te pla..:ówki I wiaiaca dużo do życzenia, śred
tego typu boryJ:aia s1e z Pl'O~\e- nio sala bywała zapełniana w 70 
mem: frek~venc1a. Pri;yczyn~, 1a_k proc. W bieżącym sezonie odnoto
moi;(łobv_ się wydawac, kryJe się wać wypadnie około lO·proce11to-
w pytamu: wy spadek. Trudno zatem cmrzeć 

Czy grają tam to, sie drastycznemu pytaniu: Czy się 
co trzeba? opłaca to ofensywne działanie. 

agresywna reklama? - Tak -
To znaczy - to. czego chctala- odoowiada dyrektor - Bo µla

by słuchać publiczność. Ale tu cówka nie ginie i ma swoja po
z~owu woadam:v w błędne koło. z:vcję. To. iak jest, nie jest kleską, 
Skoro publiczność nie słucha to ale nam •ie wvdaje. że to o wie· 
skad w iadomo czego chce slu- le za mało w stosunku do podej
chać? Tvmczasem przvm.arki do mowanych starań. 
zainteresowań trwaia nieustannie. O działaniu decyduje "\\' dużym 
a muzyka staie sie coraz koszto- stopoiu baza. U nas nie jesi ona 
wn ie isza. Bo cóż z tei!o że FŁ argumentem przemaw:aiacym na 
płaci co miesiac Wydawnictwu korzvśĆ funkcjonowania orkiestry 
Muzyc.znemu abonament 18.7 tys. svmfonicznej. I długo ieszcze wy. 
zl) skoro może korzystać tylko z Padnie czekać na spełnienie ma
zapisów muzyki klasvcznej. roman- rzeń o wspaniałym !(machu w 
tycznej i pewnei cześci polskiej którym J muzykom i publiczności 
muzyki współczesnej To o wiele będzie wygodnie. Trudno jednak 
za mało. żebv wypełni6 cotvgod- tym rozgrzeszać potencjalnvcb 
niowv program. sprostać ambiciom odbiorców za brak zainte!'esowa
zesnołu. dać się poznać w kraiu i nia muzyką noważną. Ale nie 
za granicą Finał iest wiec taki. że sposób nominąć przyczynę oodsta· 
ogladajac każdą złotówkę. trzeba wową; jaką iest 
bvło zapłacić w I kwal'tale br. brak przygotowania 
200 tys. zł za sam materi~l nu- I do odbioru 
towy, Dla przvkładu „Kroi Da· 
wid;, kosztował· 42 tys. zł. cena za I Lekcje wychowania muz.vcznego 
utwory Mahlera. Brucknera . waha sa szansa. ale nie zawsze wvko-
się w granicach 15-30 tys. zł. Sa rzystaną jak należy. Trzeba by i' 

Polecamy najnowsze pozycje 
z zakresu literatury społeczno
politycznej, przypominając rów
nocześnie, iż największy wybór 
wydawnictw z tej dziedziny o
feruje w Łodzi księgarnia 
„Współczesna" (al. Kościuszki 
106116): 

M. Dobroczyński, J, Stefano
wicz, A. Wasilkowski. - „Pol
ska w świecie współczesnym", 
WP· 

R.' Łukaszewicz - „Wyznacz
niki kształtowania sukceŚów za
wodowych", Ossol.; 

S. Mynarski - ,.Elementy te
orii systemów i cybernetyki", 
PWN: 

A. Szyszko-Bohusz - „Joga 
- indyjski system filozoficzny, 
leczniczy i pedagogiczny", Ossol ; 

M. Ęerezowski - „Bóg kocha 
Amerykę". 1978; 

„Ekonomia politvczna socja
lizmu, pod red. M:I. Wołkowa, 
PWE: 

.,Z problematyki budowy roz
winiętego społeczeństwa socjali
stycznego, WL; 

W. Jaworski - „Vademecum 
emeryta t'encisty", IW CRZZ; 

St. Jędruch - „Postępowa
nie sądowe w sprawach ze sto
sunku pracy", IW CRZZ. to pieniadze. na które nie ma też sfinalizować rozważania na 

uokrycia w budżecie. bo i kto temat: wymagać od młodzieży 
mógł przewidzieć że tak się be· chodzenia na koncerty, c:;.y też I._ ______________ _, 
dzie kształtowała koniunktura. 
Koszty opłacenia solistów to 
także arcypoważna pozycja finan
sowa. Kilka lat temu dobrej mar
ki wykonawca z kraiów sociali· 
stycznych „kosztował" około 25 
tys. zł (za dwa koncerty). Teraz 
około 40 tys. zł. Średniej miary 
artyście z Zachodu płaciło się 60 
tys. zł. teraz - od BO do 180 tys. 
zł. 

Wypada więc zapytać. czy nie 

kłych ze zmieniających się realiów 
społecznych, obyczajowych upomi
na się o wartości, które kto wie 
czy nie nazbyt pochopnie - za
chłyśnięci owymi przemianami -
zbagatelizowaliśmy. 

Chróścielewski w swej książce 
zaprasza nas na kolejne uroczy
stości imieninowe swego bohatera. 
dając nam tym samym pr~tekst O.o 
podglądania tego, jak postacie po~ 
wieści dorastają do „nowoczesnoś
ci". Cudzysłów nie jest tu sprawą 
przypadku. A to dlatego, iż prze
czytawszy powieść zaczynamy się 
zastanawiać czym jest ta „nowo
cześć" - w obyczaju, postępowa
niu, kategoriach etyczno-moral
nych, którymi się kierujemy. I są
dzę, że wielu,. czytelnikom po lek
turze .. Mojego ożenku w kminie 
Feaków" nasunie się refleksja, iż 
pojęciem tym określamy zaledwie 
zewnętrzność, którą tworzą przed-

--:-=-=-==- . -\" 
[rekomenduje] 

e Są tacy co twierdzą, że ,kompleks prowin:ji" każe nam 
wypatrywać w pozał.ódZ'ki~h dzie>nnikach i tygodnikach wszy
stkiego czego s:ę tylko da o (,ocJzi - wietrząc w tym t góry 
napaść na „złe i niekochane miasto", czepianie się łó:1z,kich 
twórców, krytykę trasy W-Z, bądź jakieś zawoalowan,, pre
tensje pod adresem ojr;ÓW mi<ista. Tym 1·ązem wypatrzyliśmy 
:V ostatniej ,;•Kulturze" reportaż Stefana Kozickiego pt. ,.Oswo
JOlle pałace . Atak to czy pane•giryk? Paszkwil czy laurka? 
R.adzimy przeczytać i przekonać się same-mu, ;ak oswajano 
łódzkie pałace, bo to o nich u Kozicki•:go mowe. A co mówi 
Kozicki: „Nieco śmiesz.ni wydają mi się ci strażnicy ><;cjall
stycznej dydektyki (a sp<:·tkałem tski(:b ostatnio w t,odzi. 
i owszem). k~ór~y dając do druku 7.dję(.ia jakkhś szczeęólnie 
godnych podziwu pala•:owych obi!O'ktńw skrzętnie wyk„„ślają 
z podp:sów nazw:ska ich pi 1nwzvch Właścicieli i gęsto sieją 
dodatkiem .,były". Ja tak pisał nie bęlię. Ale dla mnie kroi 
s:ę chyba konieczność odświeżenia stylu" 

*' * • 
•. 11.1i1cśnikmn do.br.d le~t-u-rv poleramy prozę Janki Bryla, 

dopracowują się ich. Drudzy są 
ludźmi wyższych wymagań. Lasy 
są ' zresztą nad podziw blisko zwar
tej zabudowy dużego bądź co bądź 
miasta i nalezą do r;ęstych. Ma
jówkarze leśni mają tam swo
je stałe miejsca, w pobliżu ro
dzin spokrewnionych, sąsiedzkich 
bądź tylko zaprzyjaźnionych. Spę
dzają czas, jak pozwala zwyczaj, 
fantazja i lotność towarzyska. Jed
nakże i abnegaci, i majów;tarze 
leśni trzymają się tych samych 
„wypada", „nie wypada'', jeśli na 
przykład chodzi o negliż. Panowie 
nie zrzucają koszul. Nawet ·· krawa
tów, poprzestając na rozluźnieniu 
węzła i rozpięciu kołnierzyka. Za 
to bez skrępowania wystawiają się 
na widok publiczny„. w szelkach. 
Panie ż kolei uważają kostium 
plażowy za godny jedynie lafi
rynd i siedzą w różowych repre
zentacyjnie nakrochmalonych hal
kach". 

cym dla określenia kogoś lafiryn
dą. Chyba jedynym co się ostało, 
to... szelki, przeżywające dziś swój 
renesans jako dodatek do różnoga
tunkowych dżinsów. Na pewno 
zaś nie ostał się zwyczaj, w myśl 
którego każda polanka w Łagiew
nikach, Mani Lesie czy też Artu
rówku „dzierżawiona" niejako by
ła przez rozrosłe do dziesiątków 
osób rodziuy z pokolenia na poko
lenie przekazujące sobie te kilka
naście anektowanych na niedziel
ny wypoczynek metrów kwadrato
wych zieleni. Dziś majówkę L.l· 
stąpił festyn, na którym „lotność 
towarzyska" ustąpiła pola impre
zom rekreacyjno-rozrywkowym, 
hamburger :wyparł jajo na twar-

czyła po Chojnach, Widzewie, Pa- mioty nas otaczające, jak i my 
bianicach i różnyi:;h choletra War- ~a~i kreujący ciągle si~bie wobec 
szawach. I na imieniny żebyście swia~a. . I w owym meustannym 
zawsze przychodzili jeden do dru- nad'ązamu za tym, . ,~Y sprost.ać 
giego i pilnowali mi ~odzinnego WYi;tl?gom „c_lorastama do wspoł
porządku. Bo jesteście rodziną!". czesn:ie. przyJęt;v~h fo:m. tra~1z:iy 
„M6j oźenek w krainie Feaków~' tre~ci 1 wart?sci. moze pobrzmti;
poświęcił Chróścielewski historii wal{-et <;1rchaic~1ce, _a~e . bez. k~o: 
rodu - który dzisiaj ze swą struk- ryc 5 ai.emy się uboz:;1 1 bardz~e~ 
t · · · t . . bezbronm wobec świata. Mme] 
urą,_ ob~czaJarni_, wewnę_ rz1!-Y!31~ wię lub bardziej świadomie rezygnuje
zam1 przechodzi (a moze JU~ 1 na- my z więzi odrzucamy wn n ·
wet prz~szedł) . ~.ezpo~rotm~ . do bardziej n~turalne st.ru~tur: s~
P1;'Zeszłośc1. :i"ow1esc ta J,ednakze Jest łeczne. których wartość uŻmysła
me ~ylko hteyacką .~robą prześle- wiamy sobie dopiero wtedy, gdy 
dzema pr~<;lsu~. k,tore sk?rygowa- wizja i fonia naszego telewizora 
ły, a .wła~c1"'.ie przekreśl~ł" _prz.r- 'nie zrekompensuje nam braku ser
kazama c10tk1 .. Agaty. I?z1~Je się j decznej rozmowy z najbliższymi 

7am~f'.szczona „ w n_aJnowszeJ ks;ążce WydawnictwE. Ł6tl•.kiego. 
„~aJdy d?lnl' - Jak pisze Jan Huszcza który utwory ptsarza 
białoru.skiego p~·zdłumaczył i '>pracował - są WFdle 0t;reśle
n 'a autom opawiPścią, wed1l<> czvt~luika-tłumacza. to ~ykl ga
wed. wsp::>mnlen•,1wych. Owe_ i?;'1wę<lv Bryl przekazuje 'lam ję
~yk1cm wartkim - a,!z byc może nieco zbyt powściągl'wym, 
]«k n.1 gaw~dz·111·za nrzystało - z dużą óozą humoru, 0-0,trości 
'': obserwacJ1. P_rzybliża nam n 'mi świat ludzi prosty· h. co 
!'H? Z!:~..:zy u?ogich du.~hem vnbudzających sympatię czytel
r.1ka dla slel:n:? i spt·aw im bliskich. 

• * • 
• Tym raz. m p1·oponujem:;r gwiazdy. Jean-Paul Bel':llondo 
Raquel WPlcb są głównymi P<'.>taciami francuskiego filmu 

reż. Chude. ZiCli'f'go „Dublt>r" •.. W'dz przychodzi d<• kina po to, 
by zoba.::zyc Belmonda (a nie Mike'aJ waJczącel'.(o z ty~·rysem. 
kołyszącego. się na linie, wysk:i.kującego z samolotu i "Raquel 
~el~h fa me Jane), która wszystkkh urzeka" - tak p;sał o 
.1lmie Jeden z paryskich rec<"nzcntów. Z pewnością i ,; nas 
.. ~ubler" cies.>.yć się .będzie powodzeniem ze wzg!edu na parę 
głow'Ttych . wy'konawc~w. jak i fabUłę opa:rtą na z.rę~z:1ościo
wych, popisach_ aktorow w scenach tyleż mrożą~ych ~r•·W w 
zyłacn .• co„. n;e .. prawdon<Jdobnvcb, W tę feerie niesłycba'!lycb 
wyczynew wp:sana jest ponadt.-; miłość. zazdrość I pow~,)ty. 

)Vprawdzie upały ostatnio tak 
nam się dają we znaki, iż chęć 
schronienia się w cieniu lasu jest 

I DZIENNIK POPULARNY nr 121 (930ł) 

tak dlatego, iz autor sw1ad.omy • 
nieuchronnośoi przemian wyni- .JERZY BĄBOL 

.•. Duble r" t'.? najko~ztowniejsze przedsięwzięcie fnmc.1skiej 
~rnen;ato!(raf11 ostatmch ht, ale i kasowy sukces. Widzowie 
JP<lna;c zachęceni są prze·cie WS;>;ystkim udziałem świ€tnych 
a.k.t-01·ow. 
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~ SPOŁEM WSS ODDZIAŁ SPOŁDZIELCZYCH ~ 
I DOMOW HANDLOWYCH „CENTRAL", ~ 
~\ ~ 
~ Łódź, ul. Piotrkowska 165 ~ 

~ ZAPRASZA ~ 

I MILUSIŃSKICH I RODZICÓW I 
~ do swoich stoisk oraz na plac przed budynkiem ~ 

~ handlowym, ~. 
~ ~ a GDZIE PROWADZONA JEST SPRZEDAŻ .~ 
I ~ 

. ~ PREMIOWANA ARTYKUŁÓW DZIECIĘCYCH. ~ 

~ Każdy zak~p powyżej 200 zł, bierze udział w Io· ~ 
~ sowaniu cennycll nagród. ~ 

~ SKORZYSTAJ Z OKAZJI! ~ 
~ ' 1697-k ~ 
~~~~~~ 

ZAPISY 
ZESPOŁ SZKOŁ ZAWODOWYCH 

KOMBI NA TU MASZYN WŁOKIENNICZVCH 

„POLMATEX- WIFAMA" 
ogłasza nabór do 

ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ 

PRZYZAKŁADOWEJ 

w zawodzie 

TOKARZ 
WIEK KANDYDATÓW 15-17 LAT. 

Ubiegający się o przyjęcie do szkoły winni złożyć: 

podanie, świadectwo ukończenia szkoły podstawo· 

wej, świadectwo zdrowia, 4 fotografie. 

Absolwenci majq zagwarantowaną procę w wyu
czonym zawodzie oraz możliwość kontynuowania 
nauki w Przyzakładowym Technikum Mechanicz-

nym dla Pracujących. 
Zapisy przyjmuje i szczegółowych informacji 
udziela sekretariat szkoły, Łódź, ul. Armii Czerwo
nej 89, tel. 887-95. 

AJENTOW PROWIZYJNYCH 
DO SPRZEDAŻY PRODUKTÓW NAFTOWYCH 

w stacjach benzynowych, zlokalizowanych na tere

nie województwa PIOTRKOWSKIEGO 

ZAlfRUDNI 

PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU 
PRODUKTAMI NAFTOWYMI „CPN" 

W ŁODZI, UL. GDAŃSKA 70. 

Przyjmowane będą tylko zgłoszenia od osób za
mies~kałych na terenie województwa piotrkow
skiego. 

Informacji udziela kierownik Zakładu Gospo
darki Produktami Naftowymi „CPN" nr 11 w 
Piotrkowie Tryb., ul. Żelazna 2, tel. 55-60. 

Do.kumenty należy przesyłać do działu osobo
wego i spraw socjalnych POPN „CPN" w Łodzi, 
ul. Gdańska 70. 

1549-ll: 

SPRZEDAM domek. W roz- WOZEK bliźniaczy głębo
liczeniu mieszkanie Ofer- ki - sprzedam. Dąbrow
ty „13371" Prasa, · Piotr- skiego 56 m. 25, po 19 
kawska 96 12909 g 

SPRZEDAM działkę zabu-
dowaną w Inowłodzu . 
Oferty „14238" Prasa, 
Piotrkowska 96 
-- ·r -··-------
DZIAŁKĘ rekreacyjną. 
zadrzewioną notarnialnie 
kupię. Oferty „12891" Pra
sa, Piotrkowska 96 

OKAZYJNIE sprzedam do
mek murowany z działką 
400 m. Tel. 53-45-91, godz. 
20-21, ul. Paderewskiego 3. 

13479 g 

DZIAŁKĘ rekreacyjna 
1500 m ogrodzoną w Ry
,dzynkach (15 km od Ło
dzi) notarialnie sprzedam. 
Oferty „13472" Prasa, 
Piotrkowska 96 

SPRZEDAM telewizor ko
lorowy „Zenit" TTL, bran
soletkę i naszyjnik 
złote, włoskie. Tel. 390-93 

13062 g 
~~----~-~--
BUL WY frezji wlelko-
k~iatowej sprzedam. 
Gospodarstwo ogrodnicze, 
mgr inż. Bereziński, Tu
szynek Majoracki 29a, tel. 
Tuszyn 273 13035 g 

DZIAŁKĘ rekreacyjną DUŻY obiekt gospodarczy 
w pobliżu Ło(izi - kupię. z budynkami - sprzedam PIERSCIONEK z brylan-
Tel. 52-82-79. 13089 Il: Wiadomość: Nowosolna, tern l,06 k - sprzedam. 

Stokowska 60 14110 g Oferty „13005" Prasa, 
WEZMĘ w dzierżawę dom 
jednorodzinny. Oferty 
.. 13398" Prasa, Piotrkow
ska 96 

Piotrkowska 96 

KONIKA małego kucyka 
- sprzedam. Rokicińska 
26-12, godz, 18-20 13004 g 

WYNAJMĘ domek w Ło- KLATKI i nutrie z powo-
dzi, najchętniej z telefo- du likwidacji - sprzedam. 
nem. Tel. 53-69-21, po 16, MEBLE sprzedam, Tel. Azaliowa 22 13191 g 

13411 g 626-96 (18-20). 13815 g 

SPRZEDAM część domu, 
3 izby. łazienka, przedpo
kój, lokal handlowy, ga. 
raż Zgierz. Oferty 
„13481" Prasa, Piotrkow
ska 96 

KUPIĘ pl&C powyżej 1000 
m z budynkiem gospodar
czym lub bez na terenie 
Łodzi. Oferty „13377" 
Prasa, Piotrkowska 96 

KALKULATOR HP 33E 
FOKSTERIERY szorstko- (program) sprzedam. 
włose rodowodowe sprze- Oferty „13115" Prasa, 
dam. Zielona 55 m. 14 Piotrkowska 96 

13826 g 

NAMIOT fo!iowY - ku
pię. Brukowa 9. Hrynasz
kiewicz 12983 

COCKER-spaniele - szcze
nięta rodowodowe po 
zwycięzcy sprzedam. 
Polna 27 m. 19, blok 31. 
po 16 13269 g 

MASZYNĘ dziewiarską "5" SPRZEDAM windsurfera, 
- sprzedam. Łódź, Inflan- typ holenderski. Czor-
cka 19-48 12952 g sztyńska 10 13255 g 

SPRZEDAM pierścionek z 
brylantem powyżej 1 kara
ta. Oferty „13253" Prasa, 
Piotrkowska 96 

~""tfl4:P ''-.,.,,,,,,,,,~:Sfd:~??f~I PP'P ,.. ,., nr ,,,,,,,,_,.,., .,,.,, .. ,,., .. VPPPP'I' 

SPRZEDAM artykuły mo
toryzacyjne po likwidacji 
sklepu, kupię koks )ub 

FABRYKA OSPRZĘTU SAMOCHODOWEGO 

POL MO" „, 
węgiel. 53-09-Q9. 13348 g 

K~OS.lj:: 11przedam. 
Rzgów, tel. ł9 13402 g 

W ŁODZI, UL. PRZYBYSZEWSKIEGO 99 

przyjmuje kandydatów do nauki zawodu: 

.KALKULATOR Casio try-
gonometria sprzedam. 

mechanik silników spalinowych 
379-46 13294 g oraz 
JAMNIKI długowłose 
bokserkę rodowodowe TOKARZ 
sprzedam, Aleksandrow- : 
ska 159, willa 6. Tel. 
52-86-20 12·110 g 

BRYLANT 0,81 karata 
sprzedam. Tel. 201-78. od 
18 13970 I'. 

w ZASADNICZEJ SZKOLE. MECHANICZNEJ NR 1 W ŁODZI, 
UL. ZOFII NAŁKOWSKIEJ 2 

i ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ PRZYZAKŁADOWEJ 
SPRZEDAM tanio większa 
ilość donic2ek ceramicz
nych różnych rozmiorów. 
Tel. 716-02 13494 v; 

IM. J. STRZELCZYKA W · ŁODZI, UL. REWOLUCJI 1905 R. NR 18 
(zawód: tokarz) . 

PRAKTICA PLC-3 ora7 
VLC-2 - sprzedam. Żeli
gowskiego 44 m. 15 

13531 i; 

Kandydoci do pierwszej klasy winni zgłaszać się do sekretariatów 
szkół codziennie w godzin.ach 9-15. 

Zł,OTĄ bransoletę do ze-1 W czasie trwania nauki uczniowie otrzymują wvnagr<>dzenie wg stawek obowiązują-
garka męskiego, sygnet - cych dla przemysłu maszvnowego. Po zakończeniu nauki w szkole zawodowej takłał 
sprzedam. Tel. 

533
-

45
. 

00 
• ć< • pracę. Chętni do dalszej nauki kierowani są do 3-letniego Technikum \lecha-

18 
134 ~'' R ' ~ zapo•wnHi nic:rnrll'o dla Pracujących znajdu.iac„go się przy zakładzie. 

MEBLE - sklep poleca i l31f.« 
duży '~ybór mebli. Gs;;:

1
-ólwep_ -~~~~K~<~~=-\OC n onnr ap ,,,.,„,,,, 

czynny godz. 9-19. 
na 57, Abramczuk 14102 g PRZY.JMĘ szwaczki do SPRZEDAM „Syrenę 104" NOWEGO „Fiata 125p", ,,NYSt;" (1978) - sprzedam. 

szycia koszul. Tel. 373-49, z nadwoziem „105" rok (1979) - sprzedam. · Tell Kuplę „Volkswagena" po 
BLACHĘ mosiężną w arku- godz. 1a-18 13020 g 1972. Mileszki. Nowotki 35. 854-91, godz. 20-23 wypadku (nie na chodzie), 
szach o grubości 0,5 mm Dojazd autobusem 53 bis --· '.tel. 53-66-13 1:.12s c 
- 200 kg sprzedam. Tel. OPIEKUNKA młoda rlla - Niciarniana „FIATA .12Gp - 650" (li-

1 

460-03 14378 g dwóch chłopców potrzebna stopad 1978) - spz:zedam. 
na wyjazd do Jastarni. NOWEGO „Fiata 126 p" TeL 51-ol-H 13430 g 
Warunki do omówienia. zamienię na nową „Za-

lr'~:rnJn,,. l?~t· I Łódź-Radiostacja, Konsty- stavę 1100" lub „Fiata KAROSERIĘ „.Fiata 126p" 
~ql!.'-l~l ';11 b'Sil. tucyjna 1 m. 65, sobota. 125 p". Sprzedam „Wart- sprzedam. Konstantynów, 1 • 

P o 15 niedziela 13R46 g burga 1000" - stan dobry, Kopernika 38 m. 9. Ple-, . . 
tel. 51-31-99 siak (16~18) 13340 g 

-------------- POSIADAM dużego „Fia-
g~:~l; :~'\~! ~~lk2;1eJ~e~~ t;<::~t „FIATA 125p" - 1300 (1969) PRZYCZEPĘ N-126 A no- ta" - oczekuję propozy-

Piotrkow- niu, 4 godziny dzienrnc, sprzedam. Koczaskiego ~7 wą - sprzedam. Piramo- cji. Oferty „13440" Prasa, 

PANNA pracująca 
kuje ' pokoju. 
„12943" Prasa, 

potrzebna. warunki do- m. 42 14468 g ':'~c~ ~-- 13209 g Piotrkowska 96 

bre. Tel. 
4

5
3
-lO 

13376 
g PilZYCZEPĘ N-126 B sprze- SPRZEDAM ciagnik ZK-14 WYCISZANIE drzwi wej-

ska 96 

PRZY,JMĘ szwaczki oraz dam lub wypożyczę. Ka- Tadeusz Trżeciak, Józe- ściowych, tel. ~2-81-76, Ka-
wvkwalifikowane szwaczki łowska 9. Tel. 52-57-66 !ów, gmina Rogów koło niecki 14208 g 

STUDENTKA poszukuje 
samodzielnego pokoju. 
Oferty „12937'' Prasa, Piotr
kowska 96 

GARSONIERĘ w centrum 
koszularki. Oferty " 13441 " SYRENĘ 104" do remon- BOAZERIE lunilam drew-· I Koluszek 13180 g 

Pra$a. Piotrkowska 96 tu sprzedam. Tel. 210-14 po nopodobny) bez montażu, 
odstąpię lub wynajmę. SZWACZKĘ rencistkę _ 16. 13380 11. ~>11- J - " ..,,_ szafy do ·przedpokoi, wy-

po. GOTOWIE konuję. Sądecka 4 IStoiti). Oferty „ 12988" Prasa, 
Piotrkowska 96 zatrudnię. Warunki dobre. „SKODĘ Octavii:'' Nowiszewski 1275~ g 

Przędzalniana 11 (front) sprzedam. ul. Kolumny E JNE 
SAMODZIELNEGO mie
szkania poszukuję. 53-98-63, 
po 19 13283 g 

t
34

:l4 "" 220 Adamowicz (18-21). TEL WIZY MANSZETY skórzane w 
---------- WPHW dowolnych rozmiarach do 

SYRESĘ 104" stan bar- pomp tłokowych wykonu-
dzo dobry - sprzedam TEL 734 91 je Zakład Naprawczy 

SAMODZIELNY pokój do 
wynajęcia na 2 lata. Płat
ne z góry. Tel. 796-40 

Tel. 51-81-70 po 17. · • , Pomp, Augustyniak, Łódź, 

14009 g 

STUDENT obcokrajowiec 
poszukuje M-3 z telefo
nem, umeblowane na rok. 
Tel. 5.1-70-63 (10-19) 

13938 ~ 

M-2 własnościowe. II µię
tro, wieżowiec (Retkln!a -
Zagrodniki) sprzedam. 
Konkretne oferty . .13554" 
Prasa. Piotrkowska 96 

„ZASTAWĘ 750" - sprze-
AUDI 100 GL automatic dam. Tel. 52-44-13 godz. 
(1974) - stan idealny - 19-21. 13292 g 
sprzedam. TeL 823-53 (18-
21) 14l98 g „FIATA !25p" (1973) 

sprzedam. Litewska 12 
0 FIAT 127', -
ku sprzedam. 
40-2. 

po wypad- (boczna Łagiewnickiej) po 
Kqpernika 17. l40J5 g 

12630 g 
„FIATA l.25 - 1300 (1973) 

„FIATA &OO", krosna ża- sprzedam. Przeląjowa 4 
kardowe sprzedam. m. 47. 13913 p; 

Łask, tel. 23-62. 12753 g SPRZEDAM „VW Bus" 

SPRZEDAM .. Fiata 125p" (1973- listopad). Lutomier
M-3 wlasnollclowe - kom- (1972). Pabianice, Toruńska ska 2 m. 7, od 18 
fort. osiedle żubardź 14-15. po 17. 

12864 g ODSTĄPIĘ wkład „Fiata 
---------- 126p" odbiór natychmiast 

sprzedam. Oferty .. 13614" 
Prasa, Piotrkowska 96 

„FIATA 126p" stan ide-
M-Z własnościowe, 'T'eofl- alny - sprzedam. Widzew-
lów oraz M-4. spóldzielcze, l Wschód, Smetany 13 /14 
telefon. Wielkopolska, za- blok 10. , 
mienię na 4-poko.iowe. te- 12976 g 
lefon, bloki - Bałuty . ' 
Tel. 51-30-68, po 18 .,DACIĘ" (19·75) - sprze-

13611 g dam. zamienię. Sierakow
----------·- skiego 12 m . 50. 
LOKAL gospodarczy !siła. 12908 g 
woda), blisko Łodzi - ku:-

tel. 679-76 (15-16). 

•• WARSZAWĘ garbus" 
sprzedam. Kilińskiego 
m. 43 godz. 16-19. 

47 

98-CZTERODRZWIOWY 
mochód po wypadku 
kupię lub zamienię 
„!fiata 126 p" - na 125 p. Tel 
232-22 po 16. 

pię, wydzierżawię. Ofeny OCTAVIĘ super sprze-
„13422" Prasa. Piotrkow- dam lub zamieaię na „Sy- SPRZEDAM okazyjnie „Re_ 
s:ka 96 renę 105"'. Sienkiewicza 56 nault - 4 Furgon". Zgierz 

M-3 spółdzielcze, bloki, m. 24 12933 g 16-21-40 od 14. 13493 g 
telefon, zamienię na rów- „WARTBURGA 353" 
norzędne lub większe w VEROLEX" - sprzedam. sprzedam. Tel. 853-55 
Krakowie. Tel. 52-91-77 Tel. 834-75. 13080 g 

„SYRENĘ 103" tanio sprze
„SYRENĘ 105" (1974) - dam, stan dobry. Lewa
sprzedam. Tel. 610-59, godz. tyńska 10 13445 g 
16-18. 13056 g 

„FIATA 125p" 
dam. Tel. 683-17. 

spr ze-
SPRZEDAM „Fiata 125p" 
grudzień 1975. Tel. 53-93-38, 
po 15 13388 g 

FIZYKA, matematyka -
korepetycje, 374-62. Mali-
nowscy 13457 g „FIATA 126p" (patdziernik 

·1975) - sprżedam. Dzier
żyńskiego 40 m. 21 blok 
300, po 11. 

SPRZEDAM „Fiata l26p". 
Odbiór natychmiast. Tel. 
354-03, godz. 17-20 13379 g 

COCTAIL-bar Hortex" 
Piotrkowska 108 ·~atrudni 
sprzątaczki i wykwalifiko
wane kelnerki 14048 g 

POMOC domowłł na stałe 
przyjmę. Łódź - osiedle 
dworzec Chojny, Malczew
skiego ~o m. 47, tel. 
53-18-68 13857 g 

13031 li 

„TRABANTA" - sprz~-
dam. Tel. 53-54-84. 

13019 g 

„FIATA 125 - 1500" 
sprzedam. Tel. 52-70-11. 

„Fiata 126p - 600" (1977) 
sprzedam. Tel. 640-00, 846-76 

„WARTBURGA 1000" 
sprzedam lub zamienię na 
„ Trabanta". 52-90-43 

ODSTĄPIĘ wkład na .J!y
renę'', odbiór III kw. Tel. 
247-55 13475 I( 

KIEROWCA z „Fiatem PRzyczEPĘ N-126 (wer-
125p" podejmie pracę sja eksportowa 1979) Sj)rze- „ZASTAVĘ-750" (196'1) 
(współpracę). Tel. 291-52 dam. Tel. 291-52 sprzedam, tel. 791-41 

~~~~~'-"'&..~~~~~~~~""~1 

~ ZESPOŁ SZKOŁ ZAWODOWYCH ~ 
I ~ 
~ w Konstantynowie, ul. Łódzka 5-7 ~ 
~ OGŁASZ .A ~ I ~ 1 · ZAPISY UCZNIOW DO KLASY I ~ 
~1 .w następujących zawodach: I 

~ I .<41 ELEKTROMONTER _; chłopcy ~ 

~ ~ MECHANIK MASZYN BUDOWLANYCH ~ 
~ - -chłopcy ~ 
~ ~ . TKACZ - dziewczęta i chłopcy ~ 
~ ~ OPERATOR MASZYN PRZĘDZĄCVCH ~ 
~ BAWEŁNĘ - dziewczęta i chłopcy. il 
~ ~ Zapisy I bliższych rnformacji udziela 

~ SEKRETARIAT ZESPOŁU SZKÓŁ ~ 
~ ZAWODOWYCH ~ 
~ ~ ~ codziennie w godz. od 8 do 15, tel. 111-904. ~ 
I 1602-at ~ 
~"Hf t ~''"'1?'''"'~~~~~~~""~ 

codzlPnniP w ęodzinacb 
11 - 17 W lłiPdZif'le 

Rewolucji 1905 r. 36 
!3792 g 

święta W god'!l 11 - 15. NAPRAWY 
-.Y~~...-trt~•~~-. ... 5l, • .....,. - krótkie 

maszowska 

powypadkowe 
terminy. To-

105, Frant 

CIĄGNIK c 40-Jl sprze
Ignaczak 12908 c 

dam. Anielin, p-ta N\e- WYKOŃCZĘ luksusowo do
sułków. woj. ·Łódź. Szcze- mck jednorodzinny. Ofei·
paniak 13085 g ty „ 13410" Prasa, Piot~
SPRZEDAM. skrzynię pię

c iobiegową do .. fiata l25p", 
kowska 96 

t:u. 132. Łazowskiego 9 POGOTOWIE tele~-i.zy:lne 
m . 2 13052 g 53-17·10. Sionek t143B g 

PRZYCZEPĘ campingo- CYKLINOWANIE bezpy-
wą N-126 B sprzedam. Tel. }owe. lakierowanie. Wy-
318-12 (sobota) po 16 cech, 677-82 13330 g 

14'229 g 

CYKLINOWANIE ma~zy-
SILNIK „Mercedesa 200 D" nowe i lakierowanie P&!-:
diesel sprzedam. Zrębo-1 kietów. 53-07-40. Bednan~1 
wa 2 (Stoki) 14249 ę 1M38 g 

~··"""~"""'"~~-....--· e MURARZA 
e CIEŚLĘ 
e STOLARZA 
e PARKIECIARZA 
e DEKARZA 

ZATRUDNI ZARAZ 
w Zakładzie 

Budowlano-Remontowym 
SIERADZKA SPOŁDZIELNIA 

MIESZKANIOWA W SIERADZU 
l.stnieje możliwość uzyskania 
mieszkania w ciqgu dwu I.ot 
Oferty prosimy składać pod ad
resem: 

Sieradzka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 98-200 Sieradz:, 
ul. XX-lecia PRL Sb, tel. 40-34. 
NIE DOTYCZY KANDYDATOW 
Z TERENU WOJ. MIEJSKIEGO 

ŁÓDZKIEGO. 

W dniu '7 czerwca 1971 roku w wieku Ił łat 
zmarł 

EDWARD, KOCELA 
DR NAUK MATEMATYCZNYCH, 

nauczyciel akademicki. adiunkt w Instytucie 
Matematyki Wydziału Fizyki Tec>micznej I Ma
tematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej, 
członek Polskiego Towarzystwa Matematyczneco. 

Odszedł od nas w pełni sił twórczych. wy
różniający się młody pracownik nauki, który 
swą pracą na uczelni zaskarbił sobie szacunek 
i życzliwość studentów, orzyjai6 kolegów 
i, uznanie przełożonych, Był zawsze pełnym 
żarliwości i oddania pracownikiem naukowym 
i wychowawcą młodzieły. 

w Zmarłym tracimy nieodżałowanego Kole
gę. Człowieka o wyjątkowej skromności. za
wsze życzliwego ludziom, · 

DYREKTOR, KOLEŻANKI i KOLEDZY 
z INSTYTUTU MATEMATYKI PŁ 

. DYREKTOROWI MGR 

KAZIMIERZOWI HAUPTOWI 
wyrasy głębokiego współczucia • powodu no· 
nu 

O .J CA 

składają 

KOLEŻANKI i KOLEDZY a 9XRĘGO
WEGO ODDZIAŁU LUSTRACJI CZSP 

w ŁODZI . 
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35-lecie 
(Dokończenie ze str. 3) I 

polskim władzom w Szczecinie Ol))uszczenie 
m iasta. W dniach l&-19 maja Zarząd Mia
sta likwidował swoje agendy i przeniósł się 
c;io Koszalina działając na nowym tere.ni; 
Jako g·ru,pa operacyjna „~zecin". W dniu 
6 czerwca Zarząd Miejski otrzymał znów · 
zezwolenie na objęcie władzy w Szczecinie. 
Po raz drugi Za rząd Miasta opuścił Szcze
cin 19 czerwca. Ostatecznie sprawa przy
nal~żnoś,:!i Szczecina wyjaśniona została w 
pierwszych dniach lipea W dniu 5 l ~pca w 
Poczdamie marszałek G Żukow przekazał 
miasto ppłk Leonardow i Borkowiczowi iako 
pełnomocn i kowi Rządu na okręg Pom~rza 
Zachodniego i inż P1ofrowi Zarembie iako 
prezydentowi miasta. Nas-te1>nego dnia wła
dze p0lsk ie definitywnie orzejęły miasto. 

Nie została jednak wtedy rozstrzygnięta 
przynależność państwowa terenów E(ranicza
cych z miastem na zachód i północ od 
Szczecina. Po umowie poczdamskie1 z 
2. VIII. 1945 r. te,reny te nie podlegały ri.:i.
dal przez kilka tyigodni 'administracji pol
skiej. W Poczdamie szefowie trzech rzą
dów wielkich mocarstw uchwalili. że „byłe 
niemieckie terytoriia na w:sehód od linii 
bieglllj.ce·i od Morza Bałtyckiego be7Jpośre
dnio na zachód od Swinoujścia, a ~tąd 
wzdłuż rzeki Odry do ·z.biegu jej z zacho
dnią Nysą .... " będa należeć do państwa 
polskiego, To ogólne sformułowan.ie wyma
gało szcze,gółowych uzgodnień na podsta
wie wirzji terenowej, Powołana została ko
misja składająca się z orzedstawicieli Pol
ski i radzieckich wfadz okuoacyjnych w 
Niemczech. Na odcinku $winoujście 
Gryfino wykreślony został oroiekt granicy 
na mapie 1:25 000. W dniach 4-8 paździer
nika komisja udała się w rejon orzew'dy
wanel granicy i dokonała w kilku miej
scach korekt kieruiac się E(łównie wzglę
dami gospodarczymi i transPO'I'towymi Po 
podpisaniu odpowiednkh orotokołów wła
dze polskie obięły tereny które od ies' eni 
1945 r. stanowią obecny obszar pańs·twa 
polskiego. 

worzenie władz l)Olskich na obsza
rze Prus Wschodnich było i·nicjo
W:!łne przez Jerzego , Sztachelskiego, 
który był wojewodą białostockim 

orlMI przez pł1t dr Jakuba Prawina. peł
niącego funkcję oełnomocnika rządu przv 
dowództwi.e ID Frontu Białoruskiego. Już 
pod koniec lutego i na począrt;ku marca 

zaczęły przybywać do Olsztyna grupy ope
ra~yjne poszczególnych resortów. Dnia 
14. III. 1945 r. władza cywilna w 0<krę_gu 
mazursk.im została 'Przekazana J. Prawino
wi, który wraz z zal8.Ż'kiem urzędu okTe
gowego przyibył do Ols:ztyna dopiero 30 
marca. 

Prusy _Wschodnie. z.god1tie z dec:'l"z.ia wy
ra:':oną Jeszcze na konferencji w Tehera
nie przez szefów rządów trzech wielkich 
mocarstw zostały l>Odzi elone -.mię.dz_y P<Jlskę 
i ZSRR. Powiaty zachodnie. pOłudniowe i 
środkowe J)rzyipadły Po.Jsce. a północne 
Związkowi Radzieckiemu. Szczegółowa gra
nica nie została sprecvzowana, an.i te.ż n ie 
było n.ąturalnei lin ii rozgraniczenia. Stad 
władze polskie i ra&ieckie trzymały . s'ę 
dawnych gra11ic pomiaru z czasów admin:
stracji niemieckiej. Dopiero PO pcdpisaniu 
układu granicznego między Polską a ZSRR 
w dniu 16. VIII. 1945 r„ opierajacego s ię 
na umowie konferencji ooczdamskiei. wy
tyczona została gra.nica między Po.Jska a 
ZSRR na odcinku północnym. Granica ta 
przedzieliła niektóre dawne iednostki admi
nistracvjne. Fragmenty obszaru dawnych 
powiatów dołaczone zostały do pozos·tałych 
jednostek administracyjnych. 

Prze.z okres przes2ło roku na terenach 
odzyskanych istniał system władzy oełno
mocników. Pełnomocnicy obwodowi byli 
odpowiednikiem starostów. a pełnomocnicv 
okregowi - wo.jewodów. Całokształt admi
nistracji na terenach odizyskanych PodJe)!ał 
i;Pnernlnemu pełnomocnikowi rządu dla 
Ziem Odzyskanych. Funkde tę powierzono 
ministrOJWi administracj.i publicznej. 

o 1I wojnie światowej powróciły do 
Polski też. tereny byłe-go Wolnego 
Miasta Gdańska Obszair te-n w ck,re
sie międzywojennym znajdował się 

formaLnie pod O'Pieka Ligi Narodów. która 
faktycznie przestała istnieć wraz z wY
huchem woinv światowej, Toteż. obszar ten 
ze względu na innv status oraw,ny został 
na Podstawie dekretu z 30. III. 1945 r. 
włączony do oaństwa polskiego i wraz z 
powiatami pomorskimi które do 1939 r na
leżały do Polski stanowił teren wojewód·z
twa gdańskiego. 

Nowy podział administracyjny terenów 
odzyskanych wprowadzony został decyzja 
Rady Ministrów z d·nia 7. VII, 1945 r. Za-

chowano dotychczasowe okręgi: d<>l'llośfaski, 
zachodlniapomorski - i <J11sztyński. 

Douioołe znaczenie dla polski·ll"1 dzia!alno· 
.ści na terenach odzvska,nych miały obrad:v
konferencji poczdamskiej. Uchwała ta zam
knęła okres tymczasowości. W dalszym da
gu is,t·niał jednalk oroblem usprawnienia 
admittistracji. W dni,u 13. XI. 1945 r. po
wołane zostało w tym celu ·Ministerstwo 
Ziem Odzyskanych. Kie·rownictwo tym re· 
sortem powierzono sekretarzowi J;(ene,ralne
mu PPR. Władysławowi Gomułce. K:lka 
miesięcy późn.i.ej 29. V. 1946 r. zniesiona 
została instytue.ia pełnomocników: odtąd na 
tere·n.ach odzyskanych fu.nkcjonowały też 
ur~dy wojewódzkie i starostwa. 

1949 r. władze państwowe uznały. 
iż podstawowe PTocesy integracji 
ZQstaly zakończone, dfate20 też. zli
kwidO<Wano Ministerst·wo Ziem Od-

zyskanych. Na początku nastę,pnego roku 
zmienfony został istotni·e podział ax:lanini
stracyjny kraju. Utwor:zJOne zostały nowe 
województwa: opolskie, zieloru>górskie i 
koszalińskie. Liczne zmiany granic powia
tów. i gmin. a w 1954 r. utworzeni.I! n.a te
renie wiejskim gTo.mad w miejscu gmirn i 
da:lsze kOTekty podziałiu administracyjne.go 
kraju w latach nasteJmYCh soowodowały 
zacieranie się wyraźnych granic POIDiedzY 
obszarami odzyskanymi a dawnym teryto
rium państwa połskiego; W wyniku refor-

. mv administracvjne:i w 1975 r. na tere• 
na"ch odzyskanyC'h POWstalo kilkanaście wo
jewqdztw. Niektóre z nich obejmują oZUe· 
mie dawue i odzyskane. 

Obok więc przemian demograficznych t 
J;(iJSpodarczych także w dziedzinie admini
stracyjnej obszary odzyskaine orze; .Polskę 
po It wojnie światowej sa po·jęciem tlisto
rvcznym. Przedstawiony proces integrac.ii 
ad.ministracyirnej obok innych nawet waz
n\ejszych czynników uczynił z Polski kraJ 
jecl:n<>·lity i w pełni zintegrowany. Obec:ie 
okreS!enie Polska zachodnia czy też pol
no.cna. to iw pajęcia ge<.>grafic:me, choć w 
Świadomości SpOłeczeństwa. W $7.CZególności 
starszych pokoleń. związane z 'Procesem 
dziejoWY'm Polski Ludowej. 

prof. dr habil. 

STEFAN BA!NAISl,AtK 

z głębokim talem zawiadamia
my, że w 'dniu 6 czerwca 1919 r. 
przeżywszy lat 12, zmarł po dłu
giej chorobie ukochany Mąż, Oj
ciec, Teść i Dziadzio 

w głębokim bólu zawiadamiamy, 
te w dniu 7 czerwca 1979 roku 
zmarł nagle 

Dnia T czerwca 1979 roku zmarł, 
przeżywszy lat 48 

W dniu 'ł czerwca 1979 roku 

zmarła najukochańsza Mateczka 

S. + P. 
S. + P. 

MARIAN 
SZCZEPANIAK 

STANISŁAW HAUPT 
EMERYT 

ZPB im. OBROJ'ilcOw POKOJU. 

Pogrzeb odbędzie się dnia 
Uroczystości pogrzebowe odbędą 

się w dniu 9 czerwca br. o godzi
nie 14.30 na cmentarzu katolickim 
na zarzewie, o czym powiadamia
ją pogPążeni w smutku 

8 czerwca 1979 roku o godz. 16 na 
cmentarzu katolickim zarzew, o 
czym zawiadamiają: 

ŻONA, CORKA, ZIĘC 
i WNVCZEK 

Tłum.: Jadwiga Ziętowska 
(·c) Lubraire Plon. 1974. 

ZONA, SYN, SYNOWA 

l WNUCZKI 

- Nic ważnego, cl dwaj faceci zostali zabici z tej sar_n~j 
broni 9 mm Beretty. Przyszli o własnych siłach na m1eJ
sce. Zamarznięte błoto w nieuczęszczanym miejscu zachowa
ło ślady ich 'stóp. Wóz który przywiózł mordercę i jego o
fiary, z pewnością jest marki DS lub ID. Ślady opon. roz
stawienie kół. wszystko zdaje się to potwierdzać ••. Ten, który 
ich zabił, chciał być pewien. że będą milczeć... Dla spraw
dzenia swojej roboty strzelił im w głowy jeszcze raz 
„z litości". 

- Kiedy zostali zamordowani? 
Przed kilkoma tygodniami... Ciała znajdowały się w stanie 

zaawansowanego rozkładu ... 
- ,Ustalono tożsamość? 
Benguini poszperał w kieszeni swego kraciastego płaszcza 

i wydobył z niej zwitek kartek, zapisanych pismem maszy
nowym. 

- Wszystko jest tu wyszczególnione.„ Byli karami za drob
ne przestępstwa, obrabianie samochodów, bijatyki... no, znasz 
ten rodzaj ..• 

Jobert nie czytając notatek odsunął je na brzeg biurka. 
Zmarszczył czoło. Od początku doznawał dziwnego przeczu
cia. Nie mogąc wyjaśnić dlaczego, był wewnętrznie przeko
nay, że to podwójne morderstwo miało ścisły związek z Sin
ceyem. 

- Uczepiłeś się tej myśli i nie -odstąpisz od niej - zau
ważył Delalande. 

Komisarz utkwił w nim swoje szare oczy I kiwnął głową 
przyznając mu rację. Szybko i · intensywnie zaczął sobie przy· 
pominać wszystkie ostatnie sprawy dotyczące napadów z 
udziałem młodocianych bandytów. Z pięćdziesiąt przypadków, 
a moż.e więcej... Na moment pamięć jego wyłączyła się. 

- Nie znalazłeś innego śladu - westchnął. 
- Nie, rozpoczęte śledztwo zatrzymało się na martw;i:m 

punkcie. Nie należy się łudzić.„ Czego się można dowie-
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MARIAN ŚWIDEREK 
Pogrzeb odbędzie slę dnia 

11 czerwca• br, o godz. 16.30 ua 

Cmentarzu Komunalnym na za

rzewie, o czym zawiadamia w głę

bokim smutku 

RODZINA 

S. + P. 

JANINA KURCZEWSKA 
~za święta I pogrzeb odbędą 

się dnia 11 cze-rwca lir. a godzinie 

13.30 s kaplićy cmen tar:ta rzym.

kat. przy ul. Ogrodowej, o czym 

powiadamia pogrątona w talu 

CORKA 

dzie6 po upływie dwóch miesięcy? Z pewnością ehodzi tu 
o porachunki osobiste między opryszkami. Przynajmniej we
dług rozeznania mojej brygady. 

- Według mnie nie - upierał sią niskim głosem Jobert. 

Benguini był najwyraźniej zaskoczony. Wyglądał dość za
bawnie z otwartymi ze zdziwienia ustami. 

- Wiesz coś więcej? 
Jobert 11arsknął z lekka i wSkazującym pożółkłym od ni

koty>ny palcem dotknął swego lekko spłaszczonego nosa. 
- Mam przeczucie, że sprawcą tych zbrodni jest Bruno 

zwany „Sępem". Nie mam żadnego dowodu, ale mój nos ..• 
on mnie rzadko zawodzi. .• 

Benguini wybuchnął śmiechem. Po chwili spoważniał, jego 
ciemne oczy nabrały twardego i nieubłaganego wyrazu. 

- Czy mówisz o tym Sępie, którego podejrzewałeś o za
strzelenie przed laty jednego z twoich chłopców? 

- Tak jest. o nim. · · 
- Na Boga. ależ ja zaraz kaźdę gruntownie zbadać gpra-

wę. Natychmiast pośle jednego z moich ludzi w okolicę, gdzie 
ci dwaj faceci zostali zabici... Gdybym mógł znaleźć jakiś 
ślad. to za jednym zamachem musiałby zapłacić również za 
zabójstwo twego pracownika... · 

Jobert gesŁem ręki ostudził nagły zapał kolegi. 
- Oddasz mi przysługę, jeżeli dostarczysz choć najmniej

szy nawet ślad. Jeśli chodzi o dalszy ciąg to ja sam chciał
bym doprowadzić sprawę do końca. Przy>rzeczenie d8!ne wdo
wie po Torcym, chyba mnie rozumiesz.„ 

Bengui,ni milcząco potwierdził ruchem głowy. Rozumiał go. 
- Nie mogę włączyć moich chłopców w tę sprawę. Nie 

mam żadnego dowodu przeciwko Si<nceyowi. Ponadto jestem 
zajęty rozpracowywaniem Zezowatego i jego bandy. 

_:. Jeszcze go nie złapałeś? 
- Jest spryt,ny jak iis, Nie tak dawno byłem pewny, że 

go przyłapię na gorącym uczynku... W rezultacie klapa! 
Ogromna ręka Benguiniego ścisnęła nie mniej potężną dłof1 

Jo berta. 
- Nie załamuj się Paul, jeśli będę miał coś nowego. pfer

wszy się o tym dowiesz. 
Jobert podziękował mrugnięciem oka. Ponurym spojrzeniem 

odprowadził szefa brygady kryminalnej. Benguini swoimi ·po
tężnymi plecami. krótką szyją, wrośniętą w ramiona. przy
pominał rzeczywiście olbrzymią mal~. 

• • "' 
Wejście Bianteriego nie zrobiło żadnego wrażenia na Co

zanie. Siedz.ąc za kasą stary. bandyta korsykański studiował 
spokojnie tabelę dzisiejszych gonitw wyścigów konnych. Poza 
barmanką, która robiła porządki na półkach baru i grµbym 
facetem, siedzącym przy końcu kontuuu, nie było nikogo in
nego. 
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SOBOTA, 9 CZERWCA 
PROGRAM I 

6.00 TTR, RTSS - język polski, sem. 2. 6.30 TTR, RTSS 
matematyka, sem. 2. 12.45 TTR, RTSś - język polski, sem. 4. 
13.25 TTR, RTSS - historia, sem. 4. 15.30 Radzimy rolnikom (kol.). 
15.40 Obiektyw. 16.00 Dziennik (kol.). 16.10 Telewizja Młodych 
Kosmonautów - „Orbita" (kol.). 16.40 „Nie mógł żyć bez mu
zyki" ~ film 1ab. prod. węg. (kol.). 18.10 XV festiwal Piosenl;J 
Rad.z!eck!ej - Zielona Góra 79 - koncert przyjaźni (kol.). 19.00 
Dobranoc. (kol.). 19.10 Siódemka. 19.30 Wieczór z dziennikiem 
(kol.). 20.00 Państwo bez stosów - film dok. 20.30 XV Festiwal 
Piosenki Radzieckiej - Zielona Góra 79 - „Koncert przyjaźni" 
(kol.). 21.30 Studio Sport - trójmecz lekkoatletyczny - Włochy 
- Polska - Kanada. 22.00 Dziennik (kol.). 22.15 „Pod górę ·scho• 
darni wiodącymi w dół" - amerykański film fab. (kol.). 

PROGRAM II 
16.45 Estrada folkloru - Płock 78 (kol.). 1'7.15 Co nowego w in

stytutach. 17.35 Adam Słodowy w domowym warsztacie. 13.00 
Z cyklu „l<' antazja i nauka" - Czy lubimy kosmiczne wester
.11y? 18.15 .,Janosik" - .„Porv1anie" odc. 4 filmu fab. TVP. 19.lO 
Wiadomości (Ł). 19.130 Wieczór z dziennikiem (kol.}. 20.00 ,;?rzy
gcdy Pana l\lichała" - onlc. 9 - ,,Porwanie", odc. 10 - 11Smalt 
zemsty" - film fab. TP. 20.55 Koncert utworów Vivaldiego -
progr"m TV NRD (kol.). 21.40 Powtórka z Gamy - Auto-Gama 
widowisko kabaretowo-estradowe (kol.). 

' NIEDZIELA, 10 CZERWCA 
PROGRAM I 

6.40 TTR, RTSS - język polski, sem. 4. 7.10 TTR, RTSS - hi
storia, sem. 4. 7.40 Nowoczesno!ii: w domu i zagrodzie. 8.10 Eme-· 
rytury dla rolników (kol.). 8.20 Telewizjada (kol.). 9.00 Teleranek 
- a \-:,,r ni.m m. in. „Znak orła" odc. 1 pt. ,.Edukacja" - film 
fab. TP (kol.). 9.55 Antena (kol.). 10.~0 Od Westerplatte do No
rymbet:gu - „Kierunel< Berlin" - polski film fabuląrny. Jl.45 
Dztenmk (kol.). 12.00 Rolnicze rozmowy (kol.). 12.30 ,.W Stru
mianach" - rep, (kol.). 13.00 „O scenografii telewizyjne.i" opowia
da Xymena Zaniewska (kol.). 13.30 „Szanujmy wspomnienia" 
(kol.) - . „Od Pontoniaka do WZ" - program rozrywkow~. 14.20 
Losowame Dużego Lotka (kol.). 14.35 „Ja!• wyrwać wielorybowi 
ząb trzonowy" - film fab. TV CSRS. 16.00 Twórcy 35-lecia -
żywioły Grochowiaka. 16.30 Kartki z 35-lecia - Jak startowaliś
my. 16.55 Bezpośrednie sprawozdanie z pożegnania Papieża Jana 
Pawła II na lotnisku Kraków - Balice (lrnl.). 18.00 Studio Sport 
(ko\.). 19.00 Wieczorynka (kol.). 19.30 Wieczór z dziennikiem (kol.). 
20.30 „Doktor Murek" - odc. 5 film fab. TP (kol.). :U.:35 XV Fe
stiwal Piosenki Radzieckiej - Zielona Góra 79 - koncert galo
wy (kol.). 

PROGRAM Il ~ 

12,20 Studio Sport - Moskwa 80 (koJ.). 12.50 ,,Morski batalion". 
13.20 „Słynne orkiestry" - „Bostol'tska Orkiestra Symfoniczna" 
- film (kol.). 14.20 Dla dzieci: „Złote wrota" - program TV 
CSRS (kol.). 15.10 „Peru: ojczyzna boga Słońca" - hiszpański 1 

fil.ro dok. (kol.). 16.00 Program muzyczny. 16.35 „Ozdrowienie" -
węgierski film fabularny (kol.). 18.00 Stereo i w kolorze - reci
tal fo~tepianowy Andrzeja Ratusińskiego (kol.). 19.30 Wieczór z 
dz1enmkiem (kol.). 20.30 Studio Sport - transmisja z finałów 
mistrzostw Francji w tenisie (kol.). 21.30 W Starym Kinie - „Ja-, 
dzia" - polski film archiwalny. 

PONIEDZIAŁEK, 11 CZERWCA 
PROGRAM I 

12.45 TTR, RTSS - historia, sem. 2. 13.25 TTR hodowla zwie-
rząt, sem. 2. 15.30 NURT - filozofia. 16.00 Oblektyw. 16.20 Dzien
nik (kol.), 16.30 „Zwierzyniec" (kol.). 17.00 Dzień dobry w krę
gu rodziny (kol.). 17.30 „Od Westerplatte 
„Cstatnie dni" - polski film fabularny. 19.00 Dobranoc (kol.). 
19.10 Siódemka. 19.30 Wieczór z dziennikiem (kol.}. 20.15 Teatr 
Telewizji na Swiecie (Anglia) William Inge - „Wróć kropecz
ko" (kol.). 22.15 Dziennik (kol.). 22.30 Raport w sprawie dzieci ni
czyich - program publ. (kol.). 

PROGRAM II 
16.30 Nowoczesność w domu i zagrodzie. 17.00 Studio Bis 

blok programowy poświęcony zagadnieniom motoryzacy,jnym (kol.). 
17.05 Studio targowe na Międzynarodowych Targach Poznańskich . . 
17 .10 Goście w Studio Bis. 17 .20 -Prezentacja ekspozycji Poispor
tu, Preciomu, Legionowa, Niewiadowa i motocykli Polmozbytu. 
17.25 1 część - „Motocyklem na urlop". 17.40 Studio Targowe w 
Poznaniu. 17.50 II część - Motocyklem na urlop. 18.10. Studio 
Targowe w Poznaniu - nowinki motoryzacyjne. 18.15 III część 
„Motocyklem na urlop", 18.25 Dziecko, zmotoryzowani. bezpie
cze1'lstwo minikary. 18.30 Forum dziecięce - prowadzi kµt Lipiński, 
18.45 Teleturniej - Zielone światlo. 19.10 Wiad. (Ł). 19.30 ·wieczór z 
dziennikiem. 20.30 2 część Studia Bis - przedstawienie gości 
B!ażeja Krupę i Sobiesława Zasadę: rozmowa z red. Eugeniu
szem Pachem o rajdzie Safari 1979 ilustrowana filmem. 21.05 
Prezentacja Fiata „Zero". 21.15 Redaktor Pach prezentuje Wyści
gi Formuły 1 o Grand Prix Monaco. 21.50 24 godziny. 22.05 Taxi 
- przypomnienie fragmentu Teportazu „Noc w Warszawie". '1.2.20 
Motodrama - polska komedia filmowa. 

WTOREK, 12 CZERWCA 
PROGRAM I 

6.00 TTR, RTSS - historla. 6.30 TTR - hodowla zwi.erząt. sem. 
.2. 13.25 TTR - uprawa roślin, sem. 4. H.00 TTR - mechanizacja 
rolnictwa, sem. 4. 15.30 Telewizyjny Klub Seniora. 16.00 Obiektyw. 
16.20 Dziennik (kol.). 16.30 Dzień dobry w kregu rodziny (kol.). 
16.55 Studio Telewizji Młodych (kol.). 17.25 Interstudio (kol.). 17.50 
10 minut - teleturniej (kol.) 18.0ll Sonda (kol.). 18.25 ,.Viki syn 
Wikingów" odc. 4 pt. „Dziurawy ząb" - film animowany '!'V 
RFN (kol.). 18.50 Radzimy rolnikom (kol.). 19.00 Dobranoc (kol.). 
19.10 Siódemka. 19,30 Wieczór z dziennikiem (kol.). 20.30 Piękno
ści nocy - francuski film fab. 21.45 Swiadkowie - program publ. 
(kol.). 22.20 Dziennik (kol.). 22.35 Camerata. 

PROGRAM II 
17.50 Poradnik turysty (kol.). 18.20 Wiwisekcja - Kim pan jest? 

- program publ. H.10 Wiadomości - wyd. kieleckie (Ł). 19.30 
Wieczór z dziennikiem (kol.). 20.30 Wtorek melomana (kol.}. 21.30 
24 godziny (kol.). 21.40 Wieczór filmowy (kol.) 

SRODA, 13 CZERWCA 
PROGRAM I 

6.00 TTR - uprawa roślin. 6.30 TTR - mechanizacja rolnic
twa, sem. 4. 12.45 TTR. RTSS - chemia, sem. 2. 13.25 'l''l'R, 
RTSS - biologia, sem. 2. 16.00 Obiektyw. 16.20 Dziennik (kol.). 
16.30 Dom i my (kol.) . 16.45 Losowanie Małego Lotka (kol.). 16.55 
Dzień dobry w kręgu rodziny (kol.). 17.20 Program muzyczny. 
17.45 Klinika zdrowego człowieka (kol.). 18.10 Wojskowy program 
historyczny. 18.35 śródziemnomorskie przygody - film dok. TV 
Włoskiej (kol.). 19,00 Dobranoc (kol.). 19.10 Siódemka. 19.30 Wie.
czór z dziennikiem (kol.). 20.15 „Con amore" - film fab. polski. 
22.20 Szansa - program pub!. (kol.). 22.50 Dziennik (kol\. 23.05 
Kształt słowa (kol.). 

PROGRAM Il 
17.00 Film Latarni Czarnoksięskiej - „Sportowiec mimo woli" -

polski film fab. 18.35 Antyczny świat prof. Krawczuka (ko~.). 
19.10 Wiadomości (ŁJ. tn.30 Wieczór z dziennikiem (kol.). 20.15 Wie
czór przygody i podróży (kol.). 22.00 24 godziny (kol.), 22 .10 Ocalić 
od zapomnienia - program publicystyki kulturalnej (1<01.). 22.40 
Wszystko już było (kol.}. 

CZWARTEK, 14 CZERWCA 
PROGRAM I 

6.00 TTR, RTSS - chemia, sem. 2. 6.30 TTR, RTSS - biologia, 
sem. 2. 9.00 Proszę słonia - polski film animowany (kol.). 10.05 
Państwo mrówek - film dok. prod. RFN 10.50 Klub Sześciu 
Kontynentów (kol.). 11.3~ Gra Ohlsson. 12.35 „Księżniczka na 
grochu" - radziecki film fab (kol ) 14 oo Wielobój gwiazd (kol.). 
15.05 Wszystko za wszystko z E. Makulą ~ pilotem szybowco
wym i samolotowym (kol.). 16.15 Pod znakiem Rodła - rep. film. 
16.40 ,.Motylem jestem - czyli romans cztet·dziestolatka" - polskt 
film fab. 18.15 Studio Sport. 19.00 . Wieczorynka (kol.). 19.30 Wie
czór z dziennikiem (kol.). 20.15 Banaczek - Skorupiaki kapitana 
Jacka - film fab. TV USA. 21.50 Pegąz. 22.~5 Na estra<lach świata. 

PROGRAM li 
9.55 Spotkajmy się raz jeszcze. 10.05 Sptewa Elżbieta Staro

stecka (kol.). 10.10 ~ _jeśli to miłosć - program poetycko-mu
zyczny (kol.). 10.40 Spiewa Ola Maurer - w programie utwory 
z kabaretu Piwnica pod Baranami (kol.). 10.55 Ocalone od zapom
ni.enta .- film dok .. <kt:?I.), 11.40 Splewa Irena Jarocka. 11.45 Opo
wi.ad.ame na zamow1!?me - cz I. (kol.) 11.50 Zapomniane poca
łunk.1 .- . recital G. Łobaszewskiej (kol.). 12.JO Opowiadanie na 
zamow1eme cz. 2. 12.20 Legendy Podhala - dr "l'ytu~ Chałubiń
ski- - gawęda Jalu Kurka (kol.) 12.a;; Opowiadanie na zamówie
nie - cz. 3 12.4.5 Spiewa E. Starostecka (kol) 12 !\O Prawdy I le
gendy - Jagiellonowie (kol.) 13.l:i Pan na Wawelu - film". 13.50 
Opo_wladanie n.a zamówienie 14.00 Poczet aktorów polskich - Ka
z1r;;1erz Rudzki (kol.) .. 14.50 W Starym Kinie „Kobieta to zagad
ka - amerykańsk1 fllm fab . 16.15 Gdy królowały gwiazdy" -
filrr!. 17.25 Sptewa ~ogdan Łaz.uka Ó~ol.) 17.30 Dzi'e~ięć lat póź
nlei - w programie wspommema absolwentów warszawskiej 
PWST (kol.). 17.50 Recital WoJctecha Mlynarskiego (kol) 18 50 
Trybunał wyobraźni - opera (kol.). 19.30 'wieczór z dzie;,~iki.;m 
(kol.). 20.30 To_ wcale nie wielka sztuka - recital Aliny Wyro
dek (ko_l.). 20.5n Wspomina prof. Kazimierz Michałowski. 21.10 Za
proszerue do, Teatru Kwadrat. 21.30 Piosenka na tyczenie 21.45 
T!!atr Telewizji Ryszard Frelek Włodzimierz T, Kowalski -
Poczdam 1945. · 
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