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Załogi łódzkich zakładów pracy, miesskai\cy
w dalszym ciągu manifestują pełne zaufanie
polityki partii, osobiście Edwarda Gierka I

naneg-o miasta
t poparcie dla
Piotra J'a-roszewicza, piętnując Jednocześnie z głębokim patriotyzmem wszystkich tych, którzy naruszyli rzeczowy, obywatelski tok konsultacji i usiłowali ~akłócl6 dialog parHł ze społeczeństwem.
Do I sekretarza KC PZPR I premiera napływają tysilłCe
rezolucji, listów I telegramów, w których podkreśla się zgodność programu partii 11 wolą narodu, konsekwencję w realizacji uchwał VIl Zjazdu. Nie brak wśród nich rezolucji ł
listów podpisanych przez przedstawicieli łódzkiej klasy robotniczej, przedstawicieli wszystkich środowisk naszego miasta.
W rezolucji podjętej przez pracowników Zakładów Uszczelnień
1 Wyrobów Azbest9wych
ŁodZi

Rzad lndonezii
zaakceptował

przvtaczenie
Timoru Wsch.

podjęły

Jak podaje agencja Reutera, rząd
Indonezyjski podał
we wtorek do
wiadomości, te oficjalnie zaakceptował przyłączenie
Timoru Wschodniego do Indonezji,
Indonezyjski minister
Informacji
Kangmas Mashurl złożył na ten temat oświadczenie po
pcsledzeniu
gabinetu. Minister stwierdził,
te
prz yłączenie Timoru
do Indonezji
nastąpJ :zgodnle z konstytucj4 Jndo·
nezyjską.

DZIEK

KIESIE

W 182 dniu roku słońce wzeo godz. 3.18, zajdzie zaś o
20.01

szło

lm·e ·ny obchodzq
synop
tv dniu dzisiejszvm dla Lodzi
11rzpwidu.it' nastepuia<"a 002ude:
bezchmurnie lub zachmurzenie
małe. Temperatura od plus 12
,i „ plus 27 st. C. Wiatry słabe
i i miarkowane z płn.

o godz. 19 -

749,l

mm.

ni j ze rocznice
1946 Referendum ludowe
w sprawie utworzenia jednoiz·
bowego parlamentu. utrwalenia przeobrażeń gospodaYczych
i granicy zachodniej na Odrze
i Nysie Lużyckiej.
1971 - Smierli trzech kosmonautów radzieckich na pokła·
dzie „Sojuza 11".

Taka

również

załogi·
Zakładu
w Łodzi, FabryMaszyn Szyjących I

Gazowniczego
ki Części do
Odlewni Staliwa, Zakł~dów Włó
kien Chemicznych .,Chemltex-Anilana", Fabryki SŻllfierek ,,Ponar·
Lódź" ·Zakład nr 2 w Pabianicach
oraz pracownicy Łódzkiej Usługo
wej Spółdzielni Pracy.
Wśród listów kierowanych
na
ręce Edwarda Gierka i Piotra Jaroszewicza znajdujemy m. in. list
Antoniewo Kuezyń1kie~"· pracownika II Oddziału PKO w ŁodU.
który pisze: „Zdaję sobie sprawę
z tego, ie wiele jeszcze p(lzo9t&ło do
zrobienia w naszych zakładach, mia
stach, że wiele spraw do załat
wienia ma jeszcze każda polska
rodzina. Jestem przekonany,
że
wszystkie nasze
problemy te
ogólnonarodowe i te osobist~ -:
najłatwiej
będzie
nam rozwu~zac
w atmosferze wzajemnego zaufa·
nia l spokoju, Potępiam ze stano~
czością wybryki. jakie inia.lY mieJ
sce w Ursusie, Radomiu I innych
zakładach. Nie pozwolimy,
aby
elementy chuligańskie i warcholskie psuły naszą pracę i doi:obek.
Potępimy każdego, kto spokoj ten
będzie chciał zakłócić".
Łodzianie manifestują

Prace konferencJi toczą sie w ~~~.m".D'.ffUIU'~.D'.fiA
wielkiej sali konferencyjnej hote-

§

!9 bm., w czasie pobytu w
Berlinie na obradach Kon!eren
<:ii Partii Komunistycznych 1
Robotniczych Europy odbyło sie
przyjacielskie spotk~nie I sekretarza KC PZPR, Edwarda
Gierka z prezydentem SFRJ,
-przewodnfozącym Związku Komunistów Jugosławii 1osipem Broz Tito. W
!IPOtkaniu
uczestniczyli: członek Biura Po
litycznego, sekretarz KC PZPR,
Edwarcl Babiuch i sekretarz w
Komitecie Wykonawczym Prezydium KC ZKJ - Stane Dolano.
W toku serdeczne! rozmowY
~mówiono kierunki
dalszego
pogłębienia pomyślnie rozwija-

~~:"~!~:f.~41
według
państwa S

Wymieniono także poglądy na niektó
re problemy międZ:VnM'odowe.
Wiele uwagi poŚ'Wieco:no sl)I'awom rozszerzenia ws<P6łdziała
nia obu państw w walce o odprężenie,
bezpieczeństwo
i

·~

jącej się współpracy
Polską i Jugosławią.

między

współpracę.

Podkreślono
zwłaszcza
zdecydowaną wole Polski i Jugosławii konsekwentnej realizac.ii
aktu końcowego
Konferencji
Bezpieczeństwa i Współpracy w

Helsinkach.

brzmienia nazwY
w języku niemieckim, Delegacja
PZPR z Edwardem Gierkiem na

Kilka minut po godzinie 9, lako
g{)spodarz
konferencji
obrady

otworzył sekretarz generalny KC

SED, Erich Honecker.
Witając w imieniu
Komitetu
Centralnego SED delegacje bratnich
podk.reślił on, że ber·n·skapartii,
konferenci·a
i' est naJ·bardziei
ll
reprezematywną konferencją pa~tii
komunistycznych i robotni·
czych Europy. W obradach uczestniczą delegacje 29 partii. zrzeszających łącznie Pl!'Zeszło 29 mln komunistów.
Mówca podkreślił, te zmiany,
jakie sie dokonały w ostatnich
czasach na arenie międzynarodowej, są w znacznym stopniu wynikiem długiej, wYbrwałej i peł11ej poświęcenia walki partii ~o
munistycznych, Zw~ązku Ra~z1e
ckiego 1 innych k.raiów socjalistycznych, wszystkich sil postępo
wYCh i demokratycznych.
Od komunistów narody oczekują
(Cią~ dalszy na str. 2)

N /z: ostrzelane lotnisko w Bejrucie.

CAF

watelski obowiązek z najżywot
niejszymi sprawami bytu narodowego.' Ich rezolucje i listy dowodzą rozwagi i ścisłego związku z
programem partii i jej kierown.iTocząca się wcią:t bitwa o obozy
ctwem.
palestyńskie Tel Eł-Zaa.tr I _El Pa·
sza zmieniła się jut w woJnę totatną. Siły prawicy usiłują
za
wszelką cenę zniszczyć te dwa głó~
ne bastiony sil lewicowo-palestyn·
k' h n·e bacząc na wezwania do
;e!~ekto~anla zawieszenia broni. W
teJ sytuacjl strategia lewicy polega
na dzil'ołaniach odciążających I atakowaniu
miejscowości I odcinków
frontu opanowanych przez prawicę.
w rezultacie wojna domowa nabra•
ła nie znanych dotąd rozmiarów. Po

yśl

Nigdy nie żartuj li przyjaciela; chyba że żart lepszy, niż
przyjaciel.

Zaprzvsieżenie

gen. R. Eanesa

Ja.li: pointonnowano w L lzhoui e,
Ramałho Ean~l!·
':"ybranY
na prezydenta Poo:tugalu. n1e ~bej
mie swej funkcji wcześnle .1 ruż w
drugiej połowie lipca Mar ~o Soares.
sekretarz generalny Partu Socjali·
stycznej nie będzie więc mógł utwo
reyć rządu przed uiplywem tego ter
min
u.
··-'d
Konstytucja
portugalska przew•
ule . że zaiprzysiężenie prezydenta na
stępuje ósmesio dru>a po oficjalnym
oglo112eniu rezultatów WYborów, któ
re nastqpl • lip<:a.
generał

teletoio

w Libanie
obu &tronach
zaangatowa.nych Jest
około dwudziestu tysięcy osób. Stra•
ty są olbrzymie. Nikt już nie potrafi podać liczby zabitych. 2ró~la
kairskie oceniają ją na około trsiąc
osób w ostatnich trzech dniach.
Szpitale z braku personelu i środ·
ków opatrunkowych nie m'?gą jui
puyjmowae rannych. Kare.tki pogotowia stanęły z braku paliwa.
1 E I tu 0
.w obecnej. aytuadcJ1 .;/?:.istr/..J
Llgl
pilne zwołanie _Ra Y
1
•
ArabskieJ ma istotne znaczenie.

I

cenv w Holandii i Norwegii

cjach co podwyższy koszty posil·
Rząd fiński podjął decyzję o podniesieniu od 1 lipca br. cen mleka, kó.:~rost cen w Finlandii Jest wy7
masla. mari:aryny, serów i innych jątkowo szybki: w zeszłym roku
produktów mleczarskich. Równucześ· wszystkie
artykuły konsumpcy.lne,
nie podniesiono opłaty akcyzowe. co zarówno
przemyełowe,
jak :tyw·
automatycznie zwiększy ceny słody• ność i usługi. zdro:tały 'rednio o 11
czy i napojów chłodzacych. W pier proc w tym roku poczyniono wie·
wszych dniach lipca wzrośnie po· le starafl dla zahamowania tempa
nadto oplata za obsługę w restaura intlacJI. Jednak ich wyniki nie są
jeszcze całkowicie zadowalaJące,
Od czwartku produkty mleczarskie
droże.1ą równie:t , w Norwegii, NC?r·
wegowie od poniedziałku płaca wię
cej za benzyne i olej opalowy. Dy
rektor Paflstwowego Urzędu Cen,
Roli: Semmingsen. zapowiedział w
wywiadzie radiowym dalsze 11odwyż
ki cen w ciągu na.lb!Hszych miesle
cy. Ze swa 1ł proc. inflacją rocznie
Norwegia Jest równiet w czołówce
europeJskieJ.
Ju, w prowincjach Malaga; Grenada,
Kordoba i Sewilla, zanotowano najwyższą w ostatnich latach dla początku sezonu letniego temperatur.;
3R-40 1topni.
Długotrwała
llUSZa
~owodowała
ii·roźne skutki w roln1ctwle w wielu bkręgach RFN. Brak .1eS't paszy.
Wielu rolntków korzysta ze skąpych
z.aipasów siana. aby karmić bydło.
W niektórych okręgach Niemiec zachodnich tegoroczne plony będ ą
mniejsze od ublel(łorocznych o 20
do 40 proc.
Jak informuje za•chodnio!liemlecNs aukcji w firmie Sotl\.eby sprze
1<.a a1tencia prasowa DPA, zwi ązek dano
w ponled?;!alek obraz Van
Chłopski Badenii-Wirtembergii
WY· Gogha. zatytułowa.ny
„Polu-dniowa
raził we wtorek przekonanie, te sugodzina". Za obraz za"Płacono 480
sza pOciągnle za sobą „nieuchronną tys. funtów szterlingów, co wPrawJlOdwyżke cen"
prod'llktów żywno d.z.ie jest sum11 wy11<>ka. nihZll 1edściowych.
Od połowy czerwca ub. na'k od rekordowej, ueyska111ej za
roku do polowy tego samego mle- jeden z obrazów tego a:rtysty w 19'111
sl11ca w br. ceny tywllOllei w RFN roku. Wówc:M.s to w Nowym JorkU
wzrOOy o U-ł proo,,
obraz Van Gogha został 9Pl"Zietiall1.Y
aa Hl.008 funtów lllterlingów_

•
ustępują
nie
Upały

.

Upały
słabną

- Proaz, tak HYbko nie plaa~I
Nie moge nadąży6 • dyktowa•
niemi

Wvższe

UJ"l -

W Grenadzie + 40 st. C.!

Uśmiechnłf się

w Europie zachodniej nie
Meteorolodzy
brytyjscy
twierdz-. te potrwallł one
jeszcze
co najmniej przez 2 dnl. Tegorocz· ny czerwiec w W. Brytanii jest uwatany za najgorętszy w tym stuleciu Przez ostatnie ł dnl temperatur'a w ciagu dnia wynosiła
32
stopnie Celsjusza. We wtorek notowano 31 stopni. W ub. roku w W.
Brytanii temperatura
wynosiła w
czerwcu średnio 21 stopni.
Notuje się wiele przypadków utonięć, W niedzielę na plażach brytyjskich utonęło is· osób,
w Danii
5 osób, a w Holandii 9 osób.
W
Berlin! zachodnim pogotov.1e ratunk we otrzymuje dziennie
300
wezw•ń do ofiar udaru słonecznego.
WE Francji zanotowano we wtorek
liczne pożary leśne na skutek upałów.

Niebywale upały panujw tym
w · 111.szpanU, Na południu lira•

~u
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29 czerwca w Berlinie odbyło się przyjacielskie spotkanie
I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka z sekretarzem generalnym Kd KPZR Leonidem Breżniewem.
W toku spotkania omówiono aktualne problemy polityki
zagranicznej I międzynarodowego ruchu komunistycznego.
~
P rzywo• d cy ob u par trI d ok onaI'I wymiany
·
ł f
•• o rean ormacJ·1
lizacji uchwał Vll Zjazdu PZPR i XXV Zjazdu KPZR, Oceniając wysoko owocne wyniki współdziałania obu bratnich ~
partii i państw socjalistycznych
Edward Gierek i Leonid ~
B • ·
dk eśl r
i
d l
ł bi ·
'ł
rezmew po r a 1 znaczen e
a szego pog ę ema wspo pracy polsko-radzieckiej we wszystkich dziedzinach,
Spotkanie przebiegło w szczerej, serdecznej atmosferze.
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onferencja soku wzniosła

r
Skrót wystąpienia L. Breżniewa

swój oby

wdrugiej połowie lipca

§

~~~~rj~~i:cj:~j~usfrlr1 ~~= ~

t tal

Emilia, Lucyna

Ciśnienie

czytamy m. in.: „Ze
n-ozumieniem I spokojem przyjęliśmy propozycję zmian w strukturze cen
detalicznych oraz zasad rekompen
saty społeczeństwu skutków tych
zmian, Uważamy, :łe sprawa • poziomu i struktury cen artykułów
żywnościowych musi być w najbliższym okresie podjęta l rozwią
sana. Nasze poparcie dla polityki
partll i rzadu PRL, osobiście dla
Edwarda Gierka l Piotra J'aro•
newicza wyrażamy w rytmicznej,
wydajnej I niezakłóconej pracy
wszystkich wYdziałów naszego zakład u."
Podobne w treści, pełne obyWatelskiego zaangażowania rezolucje

We wtorek, 19 bm., w stolłoy NJlD rozpoczęła
obrady Konferencja. Partii Komunistycznych i Robotniczych Europy. Podsumuje ona wynikł dotychczaso wej "7alki komunistów europejskich oraz nakreśli
dalsze sadania w Wlke o pokój, postęp Sl)ołeczny, bezpieczeństwo i współprace między narostami. Ucze1
tnl~ konferencji omawiaJlł problemy naHego kontynentu najistotniejsze w obecnym okresie, po konferencJł w Helsinkach. To najwa.iniejsz~ forum par tyjne wniesie też wielki wkład w umocnienie wszyitkich sił pokojowych w Europie i będzie dalszym krokiem na drodze rozszerzania współpraey między
partiami komunistycznymi i robotniczymi naszego
kontynentu.
W pierwszym dniu obrad zabrał głos przewodniczący delegacji PZPR, EDWARD GIBREK. sekretarz ge•
neralny KC KPZR, LEONID BREŻNIBW oraz przed stawłciele kilkunastu partii,

Obraz Van Gogha
sprzedany

za 480 tys. funtów

Leonid Bretnlew serdecznie powital uczestników konferencji, prze·
kazujac im wyrazy uczuć brater·
skie.l przyjaźni i bojowej solidarno·
ścl od komunistów radzieckich. Nasze partie - powiedział - 11racuJa
w różnych warunkach i rozwi:1zuja
różne
zadania. dostosowując swą
taktyk, i strategię do konkretoe.l
sytuacj;' w swym kraJn. Jednakże
wszyscy
,jesteśmy
uczestnikami
wspólnej walki, wszy1cy zmierzamy
w Jednym kierunku I wszystkich
nas łączy wspólny, wzniosły <'el.
Dlatego teł my, komuniści europeJ·
•cy uwaiamy, :te w interesie naszeJ
pożyteczna
Jest
wspólnej sprawy
wymiana pogladów, dyskusja nad
tak doniosłym i aktualnym tema•
tern. Jak pokój_ współpraca bezpie·
czeństwo i postep s11oleczny w Eu·
ropie.
Dzisia.I nasz kontynent to Jut nie
ta sama Europa, co zaledwie 11rzed
ll-15 taty, w okresie „zimneJ wojny". Zmienił ale układ sił klaso·
wych, zarówno na płaszczyźnie ml,
dzynarodoweJ jak i w wielu uafl·
atwach. Znacznie wzrosła rola, Jaką odgrywa w tyciu społecznym Eu·
ropy klasa robotnicza i le! awan·
garda - 11artie komunistyczne.
To. co narody Europy osiągnęły
dzlsia,I. Jest przede wszystkim wynlkie~ walki wvzwoleńcze.l nrzeciw
ko faszystowskim agresorom i clemietcom. Jest wynikiem pomyślnej
budowy socjalizmu I komunizmu w
wielu kra.lach tego kon'tynentu. Jest
także
rezultatem wytrwałej, nie·
ustannł'J walki o pokój. którą kra·
Je soc,jalizmu prowadza na arenie
międzynarodowej, Jednocześnie no·
we oblicze Enropy Jest rezultatem
narastajace.I, walki klasowej ludzi
pracy na czele z klasą rolMltnlczą
w krajach bur:łuazyJnych,
walki
szerokich
kręgów
społecznych
0
trwały pokó.I.
·
zmiany te ,.. dzlaleJszeJ Europie
dokonują 11, na tle posłębiaJącego

się ogólnego
kryzysu kapitalizmu.
Jest to nie tylko kryzys ekonomiczny, lecz także politvczny i moralny.
Dzięki niemu masy nabiera.la roraz
silnieJ•ze11:0 przekonania że kapltalizm Jest społec:r.eństwem bez przyszlości i tym samym wzrasta liczba
zwolenników inne.I.
soc.ialistyczneJ
drogi.
W decydowaniu o losach Europy
ważkie
słowo
należy
obecnie do
państw socjalistycznych.
ruchu robotniczego I demokratycznego w kra
Jach kapitału. Te właśnie siły mają
decydująca zasłui:e w tym. że Eu·
ropa Ju:t od ponad 30 lat żyje w
pokoJu. że znalazł:v wreszcie rozwią·
zanie liczne ostre I grożace wvbu·
chem problemy, które wstrząsały
kontynentem od czasu u wojny
światowe.!. Ważne układy i porozu·
mienia zawarte w ostatnich latach
przez państwa socJalistyczne z Fran
cJa. RFN t innymi krajami zacbodnimi. porozumienie czterostronne w
sprawie Berlina zachodnie11:0. zmieo.iły na lepsze sytuacje miedzynarodowa w Europie. zasadv poko.lowego współistnienia stały się przewodnia tendenc,la w stosunkach mię·
dzy państwami. Dokument kodcowy
KBWE to bogaty, wielostronnv kodeks uokojowych stosunków i współ
nracy miedzy państwami. wszystkie
Jego postanowienia staramy sie wcie
lać w tycie. I.ecz na.lbardzle.l cenimy to. że dokument ten zmierza
do zapewnienia trwałego pokoju w
Europie.
Sukces snrawy 0d
„ ·
·
~
prę~enia mię·
dzynarodowe11:0
wykazał ~asadność
stanowiska. zaiete11:0 przez realisty.
cznie myśtacych przedstawicieli kół
rządzacych
kra.lów burżuazv.Jnvch,
"'!'buddł ,lednakźe czu.!ność I zakty·
wizował
tych wszvstklch. _którzy
chcieliby wciągn~ć Europe 1 cały
łwiat z P?,wrotem w otc~łafl „zimj neJ woJ~y I balansowania na kra(Ciąg dalszy na str 2)

Po zachodnim szczycie gospodarczym

Nie ma zgody wśród „siódemki"
W San luan (Puerto Rleo) zako6 czyły 11, obrady szczytu gospodar·
czego, w którym ucze•tniczyll prezydenci I pr~mierzy 7 najsilniejszych
go1podarczo kraJów kapitalistycznych, Na zakoflczenie spotkania osło•
asony został komunikat.
Dokument końcawy llP(>tkanla w
San J'Uan określa zestaw najwa:tnl.ej
szych problemów, nad którym! dySku·t owall przywódcy USA. Fra.ncjl,
Jaiponii. Kanady, RFN. Wielkiej Bry
tanu i Włoch, Sformułowania komu
tllkatu są og6ln1lmwe, co odzwierciedla zarówno stopień trudności
poruszonych na obradach spraw,
.l ak l roz bieżność stanowisk paszcze11:ólnych krajów,
Ustalono. te najwilęk"7,e pod wzJtlę
dęm potencjału gospoct rczego kraje świata kapitalistycznego będą Bile
st<11rać utrzymać ożywienie iiospodar
cze. podejmuJ11c Jednocześnie próby
zmniejs-zenia bezrobocia I zahamowa.nia Inflacji. Nie określono .lednaik środków, które mają do ty.eh
celów, co r.daniei;u licznych komen

tatorów, liwiadezy, o tym, te sku•
tecznych metod rnzwtąz.anla tych
trudnych problemów nie znale2110no.
Bardzo ogólnikowo potraktowano
sprawę stosunków
z Trzecim Swiatem; .• siódemka" po prostu oPOWie
działa się ZIS kontynuowaniem dialogu z knlamJ rozwtJalacvmi slę .
W

komentarzach

agencyjnych

praS<>W,Vch podkreśla si ę en:l,l(·natyczno.~ć
sformułowań komunikatu
końcowego, którv odzwierciedla m.
In. POdzlał. laki zarysował się nJ ę
dzy krajamJ dysponu.1ac:vm1 dużymi

nadwytkami dewizowvml (USA RFN
, I Japonia) a Wielką Brytanią 1 WIO
chami, które przy katdej okazji apelowaly w San Juan o skuteczna
l>OmOll dla siebie.

lnternacjonalistYcma SOiidarność Konferencja wysoko wzniosła
podstawowym założeniem
sztandar
jedności europejskich komunistów
•
• e I g ..
::i:
n a S Z e J 1 d 0 0 11
(Dokończenie

.

Skrót

pnywodcy Chln -

partia komunistyczna

otwarcie wzywa-

między

doweJ,

E. Gierka w Berlinie

I

n: :

Konferencja Partii
KoffiunistYcznych I RotiotniczYch
•

łlłllt

1eneralne10 tow. Georgeaa Marcliala;
Komunistycznej Partii Grecji, pod
kierownictwem I 1ekretarza KC. tow.
Charilaosa Floraklaa;
Komunistycznej
Partu Hiszpanii,
pod kierownictwem JeJ 1ekretarza
generalnego, to-w. Santia10 Carrlllo;
Komunistycznej Partii
Holandii,
pod kierownictwem Jej przewodnł
czące110. tow, Henka Hoekatry;
Komunistycznej Partii Irlandii, pod
kierownictwem Jej 1ekretarza ir;eneralhego, tow. Michaela O'Riordana;
Związku
Komunistów Jugosławii,
pod kierownictwem jeso przi;wodnlczącego, tow. Josipa Broz Tito;
Komunistycznej Partii Lukaemburga, pod kierownictwem Je.I przewodniczącego, tow. Domlnlquesa Urbani;
'
Niemieckiej Socjalistycznej Paztil
Jedności. pod kierownictwem sekretarza generalnego KC, tow. Erlcha
Honeckera;
Niemieckiej Partii Komunistycznej,
pod kierownictwem jej przewodniczącego
tow. Herberta Mlesa;
.
Komunistycznej
Partii Norwegii,
pod kierownictwem Je1 przewodniczącego, tow. Martina Gunnara Knutsena;
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, pod kierownictwem .I sekretarza KC, tow. Edwarda Gierka;
Portugalskie.i Partii Komunistycznej, pod kierownictwem .leJ sekretarza 1eneralnego, tow. Alvaro Cunhala;
RumuilskieJ Partii Komunistycznej
pod kierownictwem Jej sekretarza
generalnego, tow. Nicolae Ceau~escu;
Komunistycznej Pa.rtii San Marino. pod kierownictwem Jej przewodniczącego, tow. Ermenegildo Gasperoniego;
Szwajcarskiej Partii Pracy, pod
kierownictwem członka Biura Politycznego, sekretarza KC, tow. Jakoba Lechleitera;
Szwedzkiej Partii Lewica-Komuniś
ci, pod kierownictwem jej przewodniczącego, tow. Larsa Wernera;
Komunistycznej Partii Turcji, pod
kierownictwem sekreta.rza generalnego KC, tow. Ismaila Bilena;
Węgierskiej
Socjalistycznej Partlł
Robotniczej,
pod
kierownictwem
I sekretarza KC, tow. Janosa Kada·

ra;

.

Komnnts.tycznej
Partii
Wielkiej
Brytanii, pod kierownictwem
Jej
sekretarza generalnego, tow. Gordona Ma.clennana;
Włoskiej
Partii
Komunistycznej,
pod kierownictwem
jej sekretarza
generalnego, tow. ·E nrico Berlingue-

ra;

Komunistycznej
Partii
Związku
Radzieckiego,
pod kierownictwem
sekreta.na generalnego KC. tow. Leonida Breżniewa.
Konfj!rencja zatwierdziła porządek
obrad.
W pierwnym dniu obrad konferen
ej! przem6wienja wygłosili przedstawiciele 19 partii komunistycznych I
robotniczych.

•

•

•

poplecznicy znów putzczają w obie&
mit 0 •• radzieckim
b
· ł0
zasroieniu". które .I ako Y zawll
nad kra.lam! Zachodu. Z uporem
rozpowsaecbnlane
aą
ab1urdalne
•wlerdzenla. wulsarnle wypaczające
•
kl
. w
polittke Związku Radzlec ego 1
nych pańatw socjallatycznych.
Krajom iocJalizmu przypisu.le 1lę
dpowiedzialnośt"
za wewnętrzne
"o
.
· ych
11
wydarzenia polltycme
w
!n
pańatwach. za wojny domowe 1 naow~woleńcze.
Obywateli
auarodow ,_
j
k"
h
&Zf ilę „za1tępami roay s .ie
czo l gówN, wpaja im alę, :l:e ZSRR I inne kraje Układu warszawskiego .rz~komo na o&rommł •kalę na•1laJa
zbroJenia I przygotowują „wojnę
przeciwko Europie uchodnleJ" •
Jednakie wyatarczy odwołat ilę
do faktów.
W Europie środko~ej
nie ma :r.naczniejasych ró:tnlc ~mędzy wielkością 11ł zbrojnych panstw
Układu War&zawakie&o i NA'fO. Pań1twa zachodnie wiedzą o tym równie dobrze. Jak my,
.
Wlaśnie dlateso kraJe aocjalistyczne proponują porozumienie ~lę c.o
do
proporcjonalnej
redukcji
~11
zbroJnych i zbrojeń, tak by me
zmienić układu all. leca sreduko~ać
wydatki wojskowe •tron i zmmeJa:ayt ryzyko konfliktu.
.Je~nakże
kra;le NATO uparcie ataraJą 51• d?prowadzić do teao. by redukcja me
miała jednakowe.ro charakteru, bY
1to1unek llł zmienił sie na nlekorzylić pańetw aocJallity~ych. Jest
wyświechtany

pokoju i dla sprawy "P<>Stepu 1po- nym, -przeciW'ko wszy.stldm i>Ułecznego,
sytuacja
w
Europie tiom komU1ni.stycznym.
otwiera p.rzed całym naszym ruGłówny dokument naneJ konchem. przed klaSłl robotnicza no- forencji wskasuie ra!Ueała 'l)łasz
we
perspektywy.
Uważaliśmy
czyznę współ<hiałaala w realiiacU
zawsze i jest to nasze nie=ienne tych zadań wszystkich
naszych
stanowisko, że pa•rtie komunisty- partii, a -także szerokich ruchów
czne i roootnicze krajów socjali- społecznych, taklch.
jak
ruch
stycznych i krajów kapitalistycz- związkowy, zwiazki chłopskie. ornych, cały nasz ruch i.tanowi ie- ganizacje kobiece. ruch -pokoju 1
dnolitą, połączoną wspólnota Idei ruch młotizleźowy. Ostatnio nasza
i celów, zespolcma proletariackim stolica Warszawa gościła "Przedstainternacjonalizmem, awangardę PO wicieli ponad 200 organizacji mło
stępu i pokoju. Potwierdzaliśmy dzieżowych i studenckich EUf'opy.
to nie.Jednokrotnie we wspólnych Mimo wielu
różnic w ł.lltotnych
dokumentach narad naszego ru- kwestiar.h społecznych uczestnicy
chu, potwierdzamy . to praktyk• Europejskiego Zgromadzenia Mło
solidarnego działania. Nowym do- dzieży i Stude·ntów zgodnie l>OPUbitnym świadectwem tego
jest li podstawowe załoźen!a 1>0lltykl
nasza obecna konferencir...
odprężenia i opowiedzieli sie Ili
Najważniejszym dziś zadaniem · w 1><>kojową
współpracą
narod6w
umacniaruu pokoju i berpiec:zeń- EuroPY.
stwa w Eurame Jest wcielenie w
Jesteśmy lfłęboko przekonam. te
życie aktu końcowego podpisane- dokument
'konferencji
-pomoże
go na zakończenie · historycznej zarówno naszej pariii. jak i
meuropejskiei konferencii w Hel- nym bratnim "Partiom w rozwisi>nkach. Polska. oodobnie. Jak in- laniu internacjonalistycznych Wiene kraje soclalistyrzne, oPOWiada zi dwustronnych I wielostronnych,
sie zdecydowanie za pemą reali- w wybocze naJbardziel łstotn:vch
zacią
wszystkich zawartych w płaszczyzn wspóLnej walki o ponim zasad i postanowień.
kój, odprężenie, współprace i l)()Stei:>
Sukces konferencji w
Helsin- społeczny, płaszczyzn umacnialll!CYCh
kach jest rezultatem układu real- naszą rewolucyjną jedn„ść w walnych sił miedzy socjalizmem
i ce przeciwko wsoólnemu wro10W1,
kapitalizmem. inicjatywy i kon- w walce 0 uneczywistnle.nie konssekwentnych działań państw socia truktyw1ll!e zarysowanej P«'ZYSZło
listycznych, szerokiej i aktywnej ści nas-iego kontynentu, wzbogacawalki wszystkich .sił postępu
i jących historyczny dorobek nasze.
pokoju w Europie, poparcia, ia- i:o :ruchu.
kiego tej sprawie udzieliły naroPozwólcie, te złoże w Imieniu
d). w rekach nie tylkQ ir:ządów. Komitetu
Centralneg~ Polsldel
ale
także _ a nawet
przede Zjednoczonej
Partii Robotniczej
wszystkim - w r~ach wszystkic.h gospodarzom naszego spotkania Ko
narodów naszego kontynentu znaJ- mitetowi Centralnemu N1emiecklel
duje się realizacja helsh1!1k.ich po- Socjalistycznej
Partii
Jedności.
stamowień. dalsze umacnianie PO- szczere podziękowanie i słowa ukoiu bezpieczeństwa i wspótpra- znania za ich wYSlłek _włojżonYk. w
'
przygotowanie I orgaruzac e
?ItcyDziś kanieczne jest zwłaszcza zde ferencji. Clll:e j~nocześnie Zł?ZYĆ
cydowane
odparcie ataków
sil komunistom, klasie r-0~ni,cze1 i
antyodpirężeniowtch które próbu- całemu narodowi Nle~1eck1ej Rj"
ją podważyć sukce; Helsinek, opa publiki Di;imdkratyc:meJ n!1sze.
cznie interpretować J'.)rzyiete tam serd~znie1sze ~~'i"'~i~a wl re!postanowienia, wzmagać wszelki- c:zen~~ owocnyc X Zj zd
l
mi środkami kampanie v.;ymierzo- hzac~.1 uchwał I
a u wasze
na przeciwko kraj~ 5?cialistycz:.-_:_..:P:.:a:.:r~t:.:n.:.·~·- - - - - - - - - - - -

(Dokończenie ze str. ll
od.powiedzi na pytanie. co należy
obecnie _ PO konferencii w Helsinkach _
uczynić, aby uzyskać
dalsze sukcesy w walce o odpreżenie i postep soołeczny.
Uroczystość otwarcia konferencji
obserwowana była beznośrednio na
sali obrad 1>rzez dziesiątki dzienni
k
Y n.rasy . radia i telewizii z
~rzl k" .ó·w'
wie u
rai
.
Dyskusja, jaka toczyła się
w
pierwszym dniu.
koncentrowała
sie wokół sprawy udzia,łu partii
komulflisty-cznych i ro!»tniczych w
wielkim dziele utrwala,nia pokoju, berpieczeństwa i postępu sp~
łecznego na naszym._ kontynencie.
Zabierającv głos przywócl.cy podk śl r · w g
· znaczenie wspólnf: :p~aco!..a~e~o dokumentu, któ
d
· da żywotnym interery o pow1a
·
som narodów.
Przemówienie I sekretarza KC
PZPR Edwarda. Gierka, który po
.
b" d
·
ierwszy zaprzerwie o ta owe1 P
·
brał głos. zostało wysłuchane
z
wiefką uwaga przez uczestników
obrad. Przedstawił on stanowisko
PZPR wobec głównych problemów
naszego kontynentu i zadań sto.
h
ed ·51'ł m· postępu w EuJaC)'.C prz
a 1 ówienia
zaro;o1e (skrót przem
mieszcz~ri;Y oook\ ienie sekretaRówmez l:nprgzemKCw KPZR Leonirza
genera
e o spotkało się
• z od
"O
• •
a ..,rezmewa
,
gromnym zainteresowaniem.
Na zakońćzenie Pierwszego dnia
d
bl"k w no
nastepujący
obra
opu i o a
komunikat:
W dniu 29 czerwca 1976 roku w
Berlinie. stolicy Niemieckiej Republiki Demokratycznej, rozpoczęła się
Konferencja Komunistycznych i Robotnlczych Partii Europy na temat:
,.o pokój, bezpieczeństwo. współpracę i postęp społeczny w Europle". Konferencję otworzył sekretarz ii:eneralnv Komitetu Centralne•
go Niemieckiej Socjallstyc~rtej Partli Jedności. tow. Eri~h Honecker,
niełatwa.
który serdecznie powitał delegacje
· 1 ·
k j'-··
bratnich partii.
J ak wie
e mnych
~a .. vw ri;aw konferencji uczestniczą delegamy i musimy przezw.vc1ezać rózne cje następującyt;h partii komunitrudności. w tym ostatnio zwłastvcznych I robotniczych Europy:
szcza negatywne skutki recesji i
Komunistycznej Putli Austr~i. pod
inflacji w ·świecie
kapitalistycz- kierownictwem ie.1 przewodmczacenym B""ziemy jednak nadal kon- go tow. Franza Muhr!ego;
· · "''.
·. · ,
· ·
Komunistycznej Partii Belgii, pod
sekwentn1e wcielac w zyc_1e SPO~e- kierownictwem zastępcy przewodniczno-eltonom1czną strategie zm1e- czacego partii. tow. Jeana Terfve;
rzającą do stałego wzrostu stopy
zachodnioberllilskleJ SocJalis~ycznej
życiowej sPOłeczeństwa, zwrócona
Partii .Jedności. pod kierownictwem
ku człowiekowi.
wtceprze!"odnlczącego
partii.
tow.
D · ·
ł g
1"alizmu ~est Ericha Zieglera;
Zl~J?Wą zas _u ą soc.
·
Bułgarskie! Partll Komunistycznej,
rówmez zasadnicza zmiana w sto- pod kierownictwem I 1ekretarza KC
sunkach naszego narodu z innymi tow. Todora Żiwkowa;
na<rodami. a przede wszystkim z
Postępowej Partll
Ludu P.racuJP.naszymi sąsiadami. Budując nie- cego
Cypru, pod kierownictwem
rozerwalna. braterska przyjaźń z czlo.nka Biura Politycznego KC, tow.
· lk"
d m radzieckim lak Chr1stosa Petasa;
w1.e im nar~ e
_
.' ·
Komunistycznej Partii Czechosł(ltez nl!-rodam,i Czec~o~łowach . do- wacji, pod kierownictwem sekretakonal!smy rownoczesme wespoł z rza generalnego KC, tow. Gustava
NRD zasadniczego zwrotu w ca- Husaka;
łych trudnych dziejach
polskoKomunistyczne.I Partii Danii. pod
niemieckiego sąsiedztw'!
zwrotu. kierownictwem jej przewodnlcza"ego,
którego symbolem jest dziś otwar- tow. Knuda Jespersena;
.
Komunistycznej
Partit Fln111ndh,
ta dla swobodnego ruchu obywa- pod kierownictwem Jej przewodniteli o_bu k ,r ajów granica na Ockze csącego, tow. Aarne Saarlnena;
l Nysie.
Francuskie.I Partt• Komunłatycznej,
Obecna, 'POD1Yślna dla llP!'aWY pod kierownłcłwe111 .leJ 1ekrełar:a&

I DZIENNIK POP11LABNY m Ml

czne. które nieraz uciekaJa Jie do

we

własnym

państwami,

tak niezbedneJ

Jlł do „prsy&otowa6. do noweJ woj- dla trwałego pokoju. wymaga żeby
Niekiedy można usłyszeć pytanie:
ny:sreaywne lliły tmperlall:amu 1 Ich ·narody coraz lepiej ale znały i wza- czy internacjonalizm
proletariacki

wystąpienia

W imieniu
Polskiej Zjednoczone.i Partii Robotniczej wyrażam
głęboką satysfakcje z faktu zwołania naszej konferencji, ze spotkania najwymzych przedstawicieli
bratnich komunistycznych i
;robotniczych partii Europy.
Radzi
jesteśmy z pomyślnego
przebiegu i pełnego
powodzenia
prac, które spotkanie nasze POprzedził.Y. tym bardziej że pairtia
nasza wespół z Włoską Partią Komunistyczną prace te zainicjowała
w braterskiej konsultacji z innymi partiami. Cieszymy się, że kon
!erencja nasza odbywa sie w !ltolicy Niemieclłiej Republiki Demok<ratycznej.
Podejmujemy wspólnie najważ
niejsze sprawy poko.iu. bez;pieczeń
siwa i poi.-tepu soołe~nego na naszym kontynencie, a wiec uroblemy o najwyższej wadze dla wszystkich narodów Europy.
Podejmujemy ie w poczuciu odpowiedzialności wobec
własnych
narodów. a jednocześnie przeniknięci. internacjonalistyc7Jna solidar
nościa. która
jest podstawowym
założeniem naszej ideologii I zasadniczą przesłanką powodzenia w
walce każdej z naszych partii
całego naszego ruchu.
Taka właśnie jest treść.
taki
charakter i taka wymowa · głów
nego dokumentu konferencji, który został ·v.rspólnie wypracowany
w duchu pełnej równości, wzajem
nego zrozumienia
i solidarnego
współdziałania. Jest to dobry dokument. Odpowiada on żywotmym
interesom narodów I dążeniom sił
postępu. W imieniu wielomilionowej rzeszy komunistów. która tu
reprezentujemy, przedstawiamy w
nim program odoowiadaiący ootrzebom i wymogom dnia d'Zisieiszego i przyszłości Europy.
Wszystko to wyznacz'l doniosła
role i nadaje wielki wymiM' naszej konferencji.
Mamy za sobą trzy dt!esieciolecia powojennego okresu.
który
przyniósł dogłębne · przemiany soo
łeczno-ekonomiczne i polityczne w
sytuacji i życiu Europy, Sootykamy sie tu w rok po oodplsaniu
w Helsinkach
aktu lrnńcowei:o
Konfe r encji
Bezpiecz„ństwa
i
Współpracy, który stanowi wielką
kartę
pokoju
dla Europy.
Wchodzimy obecnie w nowy etap
rozwoju. sytuacii na nas.z.vm kan~
tynencie,
wymag.ajacy rozwiąza
nia wielu problemów, a Jednocześnie otwierający rozległe perspektywy w walce o przedłużenie panują~ego od lat z góra t;zydzie~u
-poko1u na, ,całą prz:rszło;;ć. o menarusza~nosc
bezp1eczenstwa dl~
wszy.stk1ch . narodów. o szeroka 1
przy,iaz.ną ich współprace. o po-1
głeb1eme p~tepu społeczne~o. .
Główną_ siłą spra:vczą w1elk1ch,
postępo;v:vch Pr~em1ai; sPOłecznoekonomicznych 1 pol;t".cxnych w
E'.uroPte •. a równ~z~snie ~łóymą
siłą budu1ąca pokÓJ Je5t sor1al1zm.
. 1. t
t ó' t
N owy soc1~
1s _:vczny us r l s wo
r~ył wa_ru~k1. °:'e tylko. dla szyb~1ego dzw~gmec;a Po!sk1 ze strasz
hwYc!1 . zmszcze~ ~01e~nych,. ale
l!'ÓW>mez dla hkw1dacJ~ odz1edz~czonego. P? zaborach 1 obszarm:
czo-kap1tal!stycznych rządach. SPO
łeczno-gospod!'lrczego. zacofani~. dla
przekszitałcema kra1u z rolmczoprze!Ilysłowego w przemysłoworolmczy.
Socjalizm przyniósł w
Polsce
ł b k
d
k. t ~ ·
ł
g ę, o ą
emo ra v ~acJe
spe eczenstwa. Jest to . przede "".szystkim demokratvzac1a w bazie. a
wiec w stosunkach produkcji, któ
·
·
· t
ra ma znaczei;1e decyduiące. Jes
to równ~ześme stale rozszerzana
dl'.mokrac1.a . w
nadbudow1~,
a
~1ęc w zyc1u społeczny~ i ~ohtycznym, Poprzez rozwó1 socJalistycznej
demokrac.ii
państwo
dyktatury proletariatu przekształca sie w państwo ogólnc>narodowe.
którego oporę stanowi klasa robot.
l
mcza.
1· e1· SOJ· usz z c hł ops tw e m
inteligenci:'I Daliśmy
temu wy· ·
d · h
· d
·
raz. we wprowa zonvc... me a\y-no
zmianach w E'.on.stytuc11 ~otw1erdzamy te soc1ahstyczne 1 demo·
·
r kk ra t yczne
zasa.·d Y. c od z1~nną
P a .
tyką naszer;o zyc!a•. stv1e!ll nasze.i
P'"CY oohtvcz!).eJ 1 panstwoweJ,
stałą łącznością z masami.
We
wszystkich ważnych dla kraju i
na.r odu sprawach przed podjęciem
·· k
lt .'
·
ł
d ec:yz.ii
onsu u1emy ie ze spo eczenstwem. Jest t.o metoda słuszna I owocna, ceniona pr.z ez nasz
naród i palliię, choć bynajmniej

ze str. 1)

wedllłjakkawtrofy
nu klearnej., tktórzy :~~~~i·!o d~;~~~:U~!~r~fi!~:cz:'yc~.~- ~:;.1~k.::::i :~e=~~Ję ":,aż!~pi:i~~e
to
czyn1ą
mao a owscy
Wytworzenie atmoafery zaufania komunistów na arenie mtędzynaro-

Pierwszym
pięciu
posiedzeniom
pierwszego dnia obrad konferencji
przewodniczyLi: tow. JEAN TERFVE,
zastępca
przewodruczącego Komunistvrznej Partii Belgii, tow. TODOR
ŻIWKOW. I sekretarz KC Bułga.rskie.1
Partii Komunistycznej, tow, KNUD
JESPERSEN, przewodniCZJłCy Komunistvcznej Partii Danlł, tow. HER·
BERT MIES, przewodniczący
Niemieckiej Partii Komunistycznej I
tow. AARNE SAARINEN, przewodniczący l!tomunistyc:ane.t Partii Finlandii.

w~e•c naata!~w't!:o m~!j:!
PoócaJ1y~1tea.
"•
ó
k
pr:aez zachodni~h partner w ro 0 :

wań
mote ID.leć tylko Jeden cel.
zahamować rokowania, przeazkodzić
redukcji 1ił zbrojnych I sbrojeA w
Europie irodkowej.
zwią:r.ek Radziecki
Jeat jedyny~
wiród wielkich· mocarstw. k~óre Dl•
swlększa z roku na rok 1wo1ch wydatków wojskowych I walcay o powazechna uzgodniona redukcJe budłet6w wojskowych państw. W tym
eamym
czasie
budżet wojskowy
USA stale rośnie. a w krajach :zachodnloeuropejskich. naletacych do
NATO, wydatki na ten cel wzrosły
ponad dwukrotnie w clairu. & lat.
Związek Radziecki wyatąptł z ważnyml propozycjami - zawarcia św!atowego układu o nleetoaowaniu siły
w
stosunkach
mi111dzynarodowych,
wprowadzenia powszechnego. zakazu
tworzenia nowych rodzajów 1 eystemów bronl muowej za&lady. Nie
widzimy niestety. by rządy państw
sachodnlch (nie mówiąc !ut
Chinach) przejawiały wiekazą ch'ć wcie
lenla
Ich
w
tycie:
związek Radziecki w trakcie rokowań
radziecko-amerykańskich w
.
·
b
sprawie dalszego ograniczenia z r 0 Jeń
atrategicznycb uproponował oflcJalnie osialrlliecie 11 orozumienia o
wyrzeczeniu sie tworzenia nowych,
Jeazcze bardziej ni1zczycielskich ty•
pów broni. .Jednakte Stany Zjednoczone odrzuciły nasze proPozycJe I
przyatąpily do tworzenia
tych noych środków masoweJ zagłady.
Związek
Radziecki
zaprop6nował
gsA porozumienie o WYCOfanlu z
Morsa Sródzlemneiro radzieckich I
amerykailskich okretów,
Jednakie
ta propozycja została odr:aucona.
To właśnie Związek Radziecki Wystąplł z propozycja zawarcia układu
w aprawie calkowiteir;o i powszechnego zakazu doświadczeń z bronią
jądrową. Propozycja ta spotkała &ię
z 1zeroką aprobata w ONZ, Jednakte inne mocarstwa atomowe odmówiły zajęcia miejsca przy atole rokowafl.
WydaJe ałę, ie to. co zostało powledziane,
wystarczy. by właściwie
odpowiedzieć na pytanie. kto w rzeczywistości
dą:ty
do zahamowania
wyści11;u zbrojeil,
a kto nasila go
1wym działaniem. Nasza partia nie
osłabi swych wysiłków w walce o
1prawe pokoju I bezpieczeilstwo narodów. Nadal przywiązujemy ogrom
ne znaczenie do poprawy stosunków
radziecko-amerykańskich. do
ścisłeir;o przestrzegania przez obydwie
strony odpowiednich układów i porozumień, a także do zawarcia nowych porozumień, które by stanowiły kontynuacje
dzieła. rozpaczetego w roku 1972 I 1973,
Pierwszoplanowe znaczenie miałoby oczywiście
pomyślne zako6czenie przeciągających się prac nad nowym porozumieniem o ograniczeniu
zbroJeń strategicznych. ZSRR wykazywał i wykazuje w tej sprawie dobrą wolę, Tym dziwniejsze jest, że w
kompetentnych kołach USA daje się
od czasu do czasu słyszeć wezwania do przyspieszenia zbrojeń, uzasadniane przeciąganiem sie rokowań
z ZSRR - kt.6re
następu .le nie z
naszeJ winy.
Kra.1e socjalistyczne niejednokrotnie występowały z propozyc.Ją .Jednoczesnego
rozwiązania
Organlzac.li
Paktu Północno-Atlantyckiego i układu warszawskiego lub w formie kroku wstępnego - likwidacji
ich organizacji wojskowych. Jesteśmy dalecy od stawiania na Jednej
plaszczyżnie
obu tych orranizacji,
jednakże
będąc przeciwko podziałowi świata na bloki wojskowe lesteśm:v gotowi zrobić wszystko
co
w naszej mocy, by doprowadzit do
.Jednoczesnego
zakoAczenia działałności obu unupowań.
Europa wkroczyła w zasadniczo
nową epoke.
radykalnie odmienną
od wszystkiego, co było poprzednio.
Niezrozumienie te1to byłoby dla Europejczyków
równoznaczne z wyjściem na spotkanie katastrofy,
Pokó.1 stał sie dla Europy I dla
Europejczyków naprawdę ływotną
potrzebą.
Dlatego my. komuniści.
będący nosicielami
najbardzie.l humanlstycznego, afirmuJacego życie
światopoglądu. uważamy, łe obecnie,
bardzie.I niż
kiedykolwiek ważne
jest utorowanie dro11:i do odpręźenia militarnego i zatrzymania wy-

°

ścllrn zbrojeń.

Niezwykle
watne
Jest r6wnie:t
stworzenie materialnej osnowy pokoJoweJ
współpracy
ró„ne formyw Europie.
j
.
Chodzi. •u
• 0
"
wza emnie
korzystnej
współpracy
handlowe.I,
kooperacji produkcyjnej. 1tosunkó)v
naukowo-technicznych.
Zadanie to Jest całkowicie realne.
W ostatnich latach, w atmosferze
umacnlająceii:o się odpre:tenia, państwa wschodu i zachodu Europy
nagromadziły jut niemałe doświadczenia w dziedzinie takiej współpracy.
Sądze. te komuniści Europy n'aja
jednolity poirląd na korzyści i potrze!>e dalsze1to rozwijania ti.kich
kontaktów, Pomagają one stworzyt
materialną podstawę
trwałe1to pokoju, zgodne aa z bezpośrednimi
Interesami ludzi pracy. Jednakie I
na tej drodze jest niemało 1>rzeszkód
łworsonych pr:aez kraje kapłłall1t:r-

jemnie rozumiały,
Z teao przede
ws.:iystkim punktu. widzen\~ podchodumy do uiradn1eń wymiany kulturalnej I kontaktów ml•d.zyludzkich
óż
od ś
w c~łej ich r . nor no c1.
Panstwo radzieckie ze wszech miar
popiera wymiane .kulturalna .- utrwala Ja. p.orozum1eniaml między_d
k
n rok rozsze
rzą ow.ym1 ! z ro u
~
rza leJ zasięg. Jak wiadomo. taka
sama Jest równie:!: w tych ~pr_awach
polityka innych ~aJów socJahs.tyczh
tnlkow konferencji eunyc . -: uczes
ropeJsk1ej.
. .
Jeśli chodu
państwa
kapitali0
styczne. to pięknych słów 0 wymianie wartości kulturalnych alyazeliśmy od nich all za dużo. ale konkretów Jeot niewiele.
Ogółem biorąc, narody kraj.ó~ 10cjalistycznych znacznie tep1~J poinformowane 1 ą 0 zyciu na Zachodzie niż masy pracuJ;ice kra.l ów
kapitalistyC"ilnych
o rzeczywistości
socjalistyczuej. Rzecz w tym, :l:e kia
sy rządzące w krajach burżuazyjnvch nie sa zainteresowane tym,
aby ludzie pracy tych krajów z
pierwszego źródła poznawali prawdę
0 krajach aocjallzmu. ich rozwoju
1połecznym i kulturalnym, o postawach politycznych i moralnych człon
ków społeczeństwa .•ocjalistycz'?-eg?·.
w ~elu osłabieni.a . atrakcy1nosCt
1ocjahzmu I oczern1en1a !ł?· Pr?paganda bu_r:tua_zyjna WY!"Ysh~~ ~t 0
„społeczenstw1e zamkn1~tym · 1'trzy
maje on.a. Jakoby kra1e aoc~allsty:
czne urukały kontaktów z lDll;YMl
!'-arodam~~ uchylall'. si~ odk w~~::Y
1nformacJ1 I . rozwijama
on a
w
między ludźmi.
Nie kraje socjalizmu nie •a „zamknietym społeczeństwem". Jesteśmy
gotowi ze wazech miar mnożyt kontakty korzystając ze sprzyjających
warunków
jakie stwarza odprę:tenie Nasz~ drzwi beda jednak zaws~e
zamknięte
dla wydawnictw
propagujących wojnę,
przemoc. raaizm nienawiść do człowieka. I tym
bard~iej
beda one umknięte dla
wysłanników
tajnych alużb :t.a11rranicznych 1 utworzonych przez nie
emigracyjnych or11:anizacji antvradzieckich. A przecleł niektórzy na
zachodzie.
mówi;ic o „swobodzie"
kontaktów, niejednokrotnie mają na
myśli jedynie to. aby uzyskat wolna reke dla bardzo brudnych spraw.
Nasza
partia,
wierna
wielkim
ideom internacjonalizmu proletariackiego, nigdy nie przeprowadzała podziału między losam.i Kraju Rad a
losamJ. innych krajów Europy I calego świata.
Zarówno zagraniczna
polityka ZSRR, zmierzająca do utrwalenia pokoju i woJno ś c I narodów, jak i nasza polityka wewnętrzna, mająca na celu zbudowanie komuntzmu, 1• nie tylko zgodne z
-.
llywotnymi interesami narodu radziecklego, lecz takie stanowią na111
wkład we w1p6lną walkę koln'untstów całego świata o lepsz11 przy&złość ludzko!lci.
Walory socjalizmu pozwalaJll nam
zapewnia(; njeprse.i:wany rozwóJ naszej gospodarki, a jednocześnie
nieustanny wzrost doilrobytu eateta
narodu. Obecnie
po XXV Zjeździe
partia wysuwa na pierwszy plan zadanie podniesienia efektywności produkcJi i jakości pracy we wtzystkich aspektach tego szerokiego poJęcia. Wymaga to ogromnej pn&cy
w ró:l:nych kierunkach: od szeroko
zakrojonej modernizacji technicznej
bazy produkcji, po nowe powatne
zmiany w kształtowaniu łwiadomego, komunistycznego stosunku
do
pracy oraz w rozwijaniu inicjatywy
wielomilionowych mas ludzi pracy.
w soc.laliźmle człowiek radziecki
wyrobił sobie naprawdę cenną cechę: poczucie, że jest ·11rospodarzem
kraju, który dobrze rozumie powlązanie awej pracy ze spl'.'wą całego
narodu. który pamięta t myśli o
sprawach ogółu. I nie Jest to bynajmniej jakieś uczucie abstrakcyjne, lecz sprawa konkretna, dotyczą
ca miMonów ludzi.
Braterska solidarność krajów 10•
cjalistycznych pomnata potęgę każde
go z nich, równoprawna współpra
ca gospodarcza wzbogaca ich własne
zasoby o ogromne możliwości.. Głębokie, organiczne i nieustannie rozwijające się przyjacielskie stosunki
pozwalają mówić 0 prync)•pialnle nowym zjawisku, 0 prawdziwym braterskim sojuszu narodów. scementowanych jednością przekonail
i
wspólnotą celów.
Trwallł podstawą
i siła cementująca ten sojusz Jest
bojowa wspólnota partii
marksistowsko-leninowskich.
Ogromną rolę odgrywa współdzialanie komunistów z krajów socłallstycznych i z krajów kapitalistycznych. Przed 9 laty przedstawiciele
Wielu bratnich partii z obu części
naszel!:O kontynentu wsp61nle opracowali program walki
o pokój i
bezpieczeilstwo w Europie.
Teraz
wszyscy mogą się przekonać. :te program ten w zasadzie został wcielony w życie.
My, komuniślli radzieccy, podobnie jak komuniści z innych k\'aJów
socjalistycznych, Jesteśmy
głęboko
wdzięczni towarzyszom z krajów kapitalistycznych, którzy
101idaryzowali się z nami zarówno w trud•
nych momentach naszej historii. jak
i w dniach normalnej,
pokojowej
pracy. My z kolei •tale aolidaryzujemy się z wa.lką, jaką nasi bracia
klasowi prowadzą w obozie kapita!izmu, staramy się udzielać im poparcia moralnego i politycznego.
Szczególnie ważne jest to, iż jednocząc się w walce przeciwko reakcyjnym kolom imperializmu z szerokimi nurtami demokratycznymi, z
socjaldemokratami 1 chrześcijanami
włącznie, komuniści pozostają rewolucjoni•tami, przeświadczonymi rzecznlkaml zastąpienia ustroju kapitalistycznego przez ustrój socjalistyczny. Całą awą dzlałalnośt podpodk owu j ą oni· rozw1ązan
·
i u •.ego h"1rzą
storycznego zadania,
Ka.tda partia komunistyczna bie·
rze początek z ruchu robotniczego
kraju, w którym działa. Odpowiada
za aw• działalność przede wszystkim
"
przed masami pracującymi właane
go kraju, których Interesy wyraża
i których interesów broni. Ale to
właśnie stwarza podsta.wę międzynarodowej solidarności komunistów. w
odróżnieniu od nieusuwalnej
sprzeczności
Interesów
wyzyskiwaczy,
którzy walczą ze sob!ł o zyski, rynki zbytu, afery wpływów - między
ludźmii pracy wtzystkich krajów nie
ma takich spnecznoścl,
ir;dyt Ich
interesy i d11żenla Bił w1pólne.
Z
druJtiej strony, oczywiste jest. łe tm
więkssymł
wpływami
oieaą
14111

nie stał •ię pojęciem przestarzałym?
Niektórzy wyrażają również obawy,
czy wezwania do umocnienia więzi
lnternacjonahstycznycb,
łączących
komunistów, nie oznaczają dążenia
do reaktywowania jakiegoś ośrodka
organizacyjnego?
Są to dziwne obawy, o ile w1·adomo, nikt i nigdzie nie wy&uwa koncepcji stworzenia
takiego ośrodka..
Co się zaś tyczy internacjonallzmu
proletariackiego - tzn. soli"darnos· c1·
klasy robotniczej komunistów wszystk'ch
1 . k ra jó y< w' wa l ce o wsp ó lne
cele, ich sohdarn?ścl z walką narodów o wyzwolenie narodowe I postęp &polecz.ny, dobrowolnej współ
.pr_acy bratnich partii . w war_unka~h
sc1słeg?
. przes~rzeg'.lnta
rowno_scl
praw 1 n!ezalez~ośc1 każdej z mch
~ to uy-azamy,_ ~e taka partyjna solidarnost równ1ez w naszych
czasach zachowuje w ca.lej rozciągłości
swe wielkie znaczenie. Solidarnośt
ta była i jest potężnym i wypróbowanym orężem partii komunistycznych i ruchu robotniczego w ogóle.
Teraz, kiedy w niektórych krajach
Europy zachodniej zarysowała się
perspelttywa udziału komunistów w
rządzie, koła reakcyjne,
zwłaszcza
"'. obozie NATO. rozwinęły kampan1ę Jawnego wywierania presji, ingerowania w sprawy
wewnętrzne
tych krajów. zarządzają one krucjatę przeciwko wynikom wyborów powszechnych i oto okazuje się,
że
iivperialistyczDi politycy którzy tak
dużo perorują o demokracji i wolnoścl, w rzeczywistości gotowi są to·•
1e row a"• d !lmo k rac j ~ 1· wolno~„
ty~
ko ~ takim stopn1':1, w jakim rue
godzi to w pełmę ich władzy.
W
tych warunkach
szczególnie
ważne jest to, :te tutaj, na konferencji, kolektywnie demonstrujemy
got?w~ść_ poszczególnych ·partii
do
wn1e~1e1111.a .swego w~ładu w . walkę
o os1ągn1ęc1e wspólnie nakreslonych
celów.
Ruch komunistyczny
nagromadził
naprawdę
ogromne
doświadczenie.
Jest to i doświadczenie
budownict'Ya_ socjalistycznego w najróźnorod
n1eJszych warunkach,
wykUiUJące
zarówno jego ogólne prawidłowości,
jak też różnorodność
konkretnych
form. Jest to tak:te doświadczenie
obrony :tywotnych
interesów mas,
zespalania sil rewolucyjnych, walki
o socjalizm w krajach 0
różnych
poziomach rozwoJu. Wszystko
to
wymaga a.nalizy i uogólnienia, tym
bardziej, :l:e w doświadczeniu katdeJ
bratniej partii, oprócz niepowtarzalne j specyf'1ki wynikającej
z cech
narodowvch, nieucbronnic występuJą równie:!:
cechy ogólne
mające
znaczenie dla całeao na,•zego ruchu.
~
•
Zresztą samo :l:ycle stale wnosi coś
nowego w rc>zwój
obiektywnych
procesów
społeczno-politvcznvch I
ll"OH>odarczycb
w
poszc7.ególnych
krajach i w skal! świ:<toweJ, w walkę
o
urzeczywistnienie
naszych
wspólnych celów.
Odnosząc się z wielką uwagą do
twórczej działalnolei naszych towarzyszy z rodziny
komunistycznej,
wychodzimy z założenia.,
iź tytko
doświadczenie praktyczne mote być
kryterium słuszności lub przeciwnie
kryterium mvlnoścl tych czy innych
tez. Jednakże leszcze zanim praktvka wvda ostatecznv wyrnk, lstnlela
mo:tliwoścl i zachodzi
konlecznnść
sprawd7.enia tvch tez
w llartv.111.ej
dvskusH. na iłrndze szer.-.klej kr>nfrnnt:<c.H nunJ<tów widzenia i dośwlaiłczenia rMnvch t>artli. Jest nczvwiste, te w wvniku tego zvskają
zarówno teoria. fak i nraktyka, zyska nasza wspólna sinawa.
Sądzę, "'" bvłoby po:tyteczne zwoływanie również oćl czasu do czasu
wielostronnych spotkań w celn wzajemne"n informowania sie 1 wymianv pol!'.lat!ów na te czv inne aktualne problemy polityczne.
Trzeba uczynić wszystko, aby ma•
sy ludowe wyraźnie
uświadomiły
sobie, że ich żywotne interesy wymagają
aktywnego popierania inicjatyw i a.kcji zmierzających do umocnienia pokoju, bezpieczeństwa I
współpracy. Na tym,
naszym zdaniem, polega dzisiaj jedno z najważ
niejszych zadań komunistów, zadań
katdej bratniej pa.rtii i wszystkich
ich razem. Towarzysze, uważamy, że
nasza konferencja może I powinna odegrać znaczną rolę w tym szlachet•
nym dziele.
Poszanowanie poglądów
ka:tdego
uczestnika, demokratyczna I napraw
dę partyjna atmosfera dyskus.H, szeroka konfrontacja doświadczeń róż
nych partii, poświęcanie przyjaciel1kiej uwagi
interesom partnerów
pozwoliło nam wszystkim dojść do
wspólnych ocen i wniosków w szereii:u aktualnych problemów mających
dziś ogromne znaczenie dla narodów
Europy i całego świata. Mogliśmy opracować w tych sprawach doniosły
dokument oparty na zasadach mark·
sizmu-leninizmu.
Pragnę podkreślić, :l:e KPZR uważa ten dokument za zobowiązujący
naszą partie
do energicznej i wytrwałej walki o osiągnięcie
celów,
jakie kolektywnie wysuneli ParopeJscy konmn!Sci.
.Jestesmy przeoiwiadczeni, te wyniki naszej konferencji, która tak wy•
soko wzniosła sztandar jedności europejskich komunistów, przyczynią
się do zjednoczenia naszych wysił
ków. do zaktywizowania
naszej
wspólne.! walki o iywotne interesy
ludzi pracy, o demokrację. o socjalizm, o trwały pokój w Europie.
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Za 5 traf. - zł 4.21l1; za ł traf.
prem. - zł 205; za 4 traf. - zł 105;
za 3 traf. prem, - zł 20; za 3 traf.
- zł 10.
Premiowane
kadcówkl banderoll1
35664 -

zł

2.000; 5664 grę za 8

Na na.jblitszą
pada 100.000 zł.

Komunikat

zł 500.
trafień przy•

Totka

P.P. Totalizator Sportowy

zawiadamia, :!;e w zakładach piłkarskich
z dnia 26/'J!I. VI. 1976 stWierdzono:
3 rozw. z 13 trafieniami - 52.903 zł
115 rozw. z 12 trafieniami -1.380 zł
1.705 rozw. z 11 traflenalm.i - 93 zł,
11.608 rozw.
• 10 trafieniami -

li

zł.
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intro

o Dziś i

.

mieście

Lato w

D.. Spadek ciś

Jest miejsce dla każdego dziecka nienia zapowiada
o 35 półkolonii o 37 dziecińców zmianę pogody
D.. Warunki meh
.
t
o 20 placow za _aw
eom1·og1czn9 po-

przenva w dopływie
.ciepłej wody w północ
.nej dzielnicy Łodzi

#
O Remont sieci magi·
stralnej w rejonach po·
przeTegoroczna akcja wakacyjnego wypoczynku illa
zorcanlzowana przez Ku·
tak
bywaJl\cych w
nie
dziecka
dla
aby
Wychowania,
i
ratorium
miasta
ludniowych
wooem
w kaidym punkcie zor·
miejsca. I
dziecko, które
ganizowanego "wypoczynku przyjmuje
przyjdzie bez rodziców. We w1111ystkieh
Nawet
O Apel do „Energowolne miejsca.
placówkach bowiem
na
w miejskim wojewódz- re warto
montażu" o przyspie-jest zbyt
27
zorganizowano
twie
idzie o lepno na korekty.
37
kolo-nii, 35
szenie tempa pracy ców
rozmieszczenie placówek
oraz 20 placów
w gminach
4,;fełll

sabrakło

została
mieście,
Oświaty
rzeczywiście

się 1głosl,

zaburz9ń

żadnego

się każde

Jeśli

SI\

Ogółem
łódzkim
półkolonii,

dzieciń

wziąc'? pod
przyszłość, jeśli już
Ot6ż

uwagę

zwła

sze

zabaw. Są wśród nich placówki
prowadzone przez zakłady pracy
- m. in. ZPB im. 1 Ma.ia oraz
plaZPDz. „Sandra". Najwięcej
Towarzystwo
prowadzi
cówek
Przyjaciół Dzieci, które objęło ~
pieka około 20 tys. dziewcząt i
chłopców w wieku od 4 do 15 lat.
Placówki półkolonijne zdają się
popularnością.
cieszyć najwieksza
Większość mieści sie w budynkach
- np. w przedszkolu orzy ul. Ma
rysińskiej 49, Sz.kole Podstawowej
47 przy ul. Żubardzkiei 46 itd.
Jedna półkolonie zorganizowano
również pad namiotami. Prowadzi .ia p. Pio~ Koreiwo przy ul.
Rudzkiej 37.
nie
Siedziba półkolonii o tyle
ma znaczenia, że dzieci nie przew pomieszczeniach, całe
bywają
dnie spędzalac na wycieczkach do
ogrodu zoologicznego. do parków,
Na
czy po pr05tu na spacerach.
miejscu spożywają posiłki przygotowywane w szk.:ilneJ kuchni,
bądź dowożone. Za śniadanie i obiad oółkoloniści płaca dziennie
5 z!. Wszystkie inne koszty
np. związane z przejazdami tram
wajem na wycieczkP.. oolaca TPD.
Akcja letniego wypoczynku objeto również place zabaw, gdzie
TPD zapewniło dziatwie fachowa
to wy<:howavre6w,
opiekę, badź
którzy otrzymują wvnagrod,zenie.
bądź pełniących swoje obowiązki

W tym tygodniu nastąpi dwuddniowa 'Przerwa w dostawie ciepłej wody w północnej dzielniey
Trzeba bowiem m;unac'?
Łodzi'.
drobna awarię, na skutek której
przecieka rurociąg. Roboty te pa30 czerwca i 1
trwaia 2 dni lipca. Przez te dwa dni lokatorzy
oołożonych
około 2 tys. bloków
nie
na północy naszego miasta.
z cieplej
będą mogli korzystać
wody. Za naszym pośrednictwem
Lodzi
w
Zakład Sieci Cieplnej
przeprasza mieszkańców za nieciebrakiem
z
związane
wygody
wody. Jednakże nie moż:na
płej
pazwolić na to, aby na skutek nie
szczelności rurociągów naste'Powało jej marnotrawstwo.
Natomiast lokatorzy nowych blo
ków na południu miasta zostali
w
już pazbawieni ciepłej wody
miniona niedziele. kiedy to rozpaczęto wcześniej, niż w ub. roku
Jak
coroczny remont magistrali.
zapewnia nas główny inżynier Za
kładu Sieci Cieplnej - Paweł Wal
czak - roboty zaplanowano na 4
tygodnie, a być może zostaną one
przyśpieszone. Na pewno część rejonu południowego miasta otrzydniach
ma ciepłą wodę już w
sierpniu nato20-25 lipca. W
miast rozpoc:mie się remont sieci
Łodzi.
magistralnej na północy
Prace te są jednak uzależnione od
sprawności brygad „Energomontażu", zatrudnionych przy rozbudowie EC III. Jeśli w terminie tzn.
do 1 sierpnia załogi „&lergomontażu" zakończą m. in. instalowanie nowych urządzeń w EC III,
wówczas będzie można przys ąpić
do remontu magistrali na półno
cy miasta. Zakład Sieci Cieplnej
apeluje wiec do „Energomontażu''
o przyśpieszenie tempa pracy. W
innym bowiem wypad1'u opóźnia
sie remonty magistrali w tej pół
nocnej dzielnicy Łodzi i mieszkańcy zamiast w czasie wakacii bedą pozbawieni ciepłe.i wody iewarto
szcze we wrześniu. I tu
ivż
wyjaśnić dlaczego od kilku
lat zawsze w lipcu prze~rowadza
się remonty magistral na połud
niu miasta, a w sierpniu na pół
nocy: Po prostu dlatego, że EC III
stale się rozbudowuje i brygady
Zakładu Sieci Cieplnej nie mogą
wcześniej aniżeli w sierpniu
bo takie są harmonogramy - wykonywać swoich remontów w pół
nocnych rejonach Łodzi. Z chwila
gdy EC III zostanie ostatecznie
rozbudowana wówczas będzie można zmieniać terminy dla połud
nia i dla północy.
reDodajmy jeszcze, ż.e przy
montach magistrali zatrudnionych
jest w ZSC 165 pra~owników, w
tym 65 bezpośrednio przJ' samych
Pracują oni. zwła
rurociągach.
w
szcza teraz w czasie upałów,
ciężkich warunkach przy temperaturze dochodzącej nieraz do 35(j, kr.)
40 stopni C.

społecznie.

funkcle beda spełniały
gmiw
dziecińce przygotowane
Otwarte zastana w piernach.
wszywszych dniach lipca dla
stkich dzieci wi.eiskich POdczas
gdy ich rodzice będą zaleci pilnymi robotami w polu.
W związku z tegoroczna akc.ia
wakacyjnego wypoczynku dla dzie
ci przeb.vwa.lacych w mieścit;. nasuwai~ się też newne wniosk1. któ
Ważna

1

•
l\Ta trasie

Gł

sobota będ:cle
Najblltsza wolna
n.a weekend.
okują do wyjazdów
pewnością wielu łodzian wybierze się m, ln. nad zalew w Głow

z

nie. Jest on przyl(otowany - Jak
do
za1p„wniaJą J~o l(ospodar:ie przyjecla tysięcy spra1;1n~onych słoń
m.l:es:okancow naszego
ca I wody
Zadbano o sprzęt wodny
ml„sta.
rówmet o zapleczu l(apomyśl.ano
Jednakże problem
stronomicznym.
polega n.a tym. Jak dostać się do
pcyNróclć .do
a później
Głowna.
Lod"Zi. Nie wS?.yscy bowiem posiadają własny środek lokomocji. Nienie
połączenie z Głownem
stety,
nie je.st najwygodll!!.ejsze.
Jedna ; naszych Czytelnicz.ek. któ
na sobotnlo-aliesię
ra wybrała
opodz:!elny w~kend do Głowna.
ponam o perypetiach
wle.dz;.ał.a
wrotu w niedrlelę ('2!1 czerwca) do
Lod-zl. Wydawało sli: jej. że najła
twle.1 będzie wrócić autobusem PKS.
po
przy1echała w sobe>tę
którym
Tymczasem
do Głowna.
południu
nie było to takle proste. Bo oto
który miał odjechać z
autobus.
do Lodzi o godz. 18.40 w
Głowna
Ol(Óle nie przyjechał. Również nle
się n<astępny o godz. 19.10.
zjawił
N a rynku w Głownie przed przystankiem PKS zgromadził się w tY'ID
czasie spory Uu-m podróżnych. którzy n·adaremnie oczekiwali na autobusy. które nie wledtieć czemu wypadły z rozkładu ja'ZdY . Wreszcie o
19.20 przyjechał autobus. któw Klubie Dziennikarza ·(ul.t godz.
ry był już taili: przepełniony. że
)
Piotrkowska 96, I o. czynna Jes kierowca zdecydował się zab~ać •ylw godz . od 11 do 18 wystawa. tka ko mat-kl z dziećmi.
w tej sytua<:JI. kiedv nie moż
i Bo.1any
Cankowe.i
nin Lidii
Ewy na było liczyć na PKS. n·ama CzyChristowej (Bułgaria) e>raz
na sta-c1ę
się
wybrała
teln\czka
Latkowskiej-Ż.ycitskieJ !Polska).
PKP. I tu również zawiodły poc!a•
na trasie Głowno orzygotował g! kursuJ 11 ce
k,óra
Wystawa,
Wy-1 t.ódź Nie przyjechał pociąl(. który
Klub Dziennikarza i Biuro
staw Artystycznych w Lodzi czyn- mLał ·odjechać do Lodzi o l(odz. 19.36.
nadjechała
Dopiero o god"Z. 20.53
na będzie do 10 lipca br.

W Klubie Dziennikarza

Wystawo tkanin

nie
waC!

mogą c1o1>U110WaC! ! e11ze.kwona
natcźon11c11. oboWlązków

gospOdcir:m aomu?.
Stala OZuteln;czka
(!UU'Wlsko ! adres znane red.)

~o zgubił teczkę?

Na ul. Sukienniczej
Koch.anu Retiektorkul Bylabym
gdybyś
ci bardzo wdzięczna
ul.
zechclal nrzespace110Wać się
Sukienniczą.

Można

nona.d

2

tu

robaczyć

lata wleźowce
ctqgle nie otynkowane. straszące
dziurami w śctanach. ZObaczylbuś
z
tumam.y kurzu unoszqce sie
nie uporząakowanych. terenów 'J)r%e
na
zna,czon11ch. vra,wdoopodobnie
st>oJące

zieleńce.

szarych.,
nas.zuch
Kon.tra-stem
nte w11końozonuch. wieżowców są
bl.ok! budowam.e przy ul. Marysińsklej ; Czarneckiego z miejsca
z upokolorowe,
wykańczane.
Trudno
terenem.
rz4dkowan11m
dlaczego jedTW przed·
zrozumieć
siębiorstrwo 11W(Że zootawlć no sobie porządek, a druaie nie. Dlaczego też proooumicy ROM nr 3

Zg&>sila sle do Reftekrorka Jl.
ul.
(ramieszkala
Sabina Frett
Zwitki 30 m. 9a. we#c!e Od u!iC!/). która znala.zla nrzed Szkolą
Podstawową nr ISO przy ul. żwir·
kl - teczkę t za na.szum potredn.ictwem ~uje jej wlaśclcle·
la.

Poczta Reflektorka
„Przywilej k!lenta" (9. VI) „Arged'' w Łodzi wyjaśnia: .,Odna
n,o.fnfe wustępująceqo braku
runku plunu •. Nem Odoro" w ce·
nie rl IO informu1em11. te przed·
pól1"0Cze
slębtorstwo nasze na l
do
br. wto.•tlo za"J)Oltrzebowan!e
tego
·przemu•lu na 8 t1/s. s.ztuk
plynu. ale F'abruka Kosmetuków
PoZ1U1nlu
w
„PollPna-Lech.-14''
przyjęla oo wukonanta ł zrea!f;z!O·
wan!a zaledwie 1400 sztuk, oo sta·

póź

szcza półkolonijnych. Na terenie
wielkiego osiedla mieszkaniowego
na Dąbrowie nie ma w tym roku
ani jed·nej półkolonii. Gdy istniejące placówki maja wol•ne miejsca tu można spotka(? wiele dzieci bawiących się bez opieki i nadzoru. Na pewno chemie skorzysta
łyby z półkolonii, gdyby nie było to związane z konie:znościa da
lekich dojazdów tramwajami.
(kt)

A.

Fot.:

Wiele os6b naneka na zabunenla samo~ucia. Nasiliły się ta
kie objawY, jak nadmierne rozdrażnienie, zakłócenia czasu reakcji oraz ogólne osłabienie. Powodem tego sa wairunkl meteorologiczne. a zwłaszcza utrzymujące
się od kilku dni niemal na niezmiennym poziomie wysokie ciś
nienie atmosferyczne połaczone z
temperatura powietrza.
wysoką

Lekane zajmujący si' i:agadinieniami biometeorologii, czyli wpły
wem warunków atmosftrycznych
na organizm człowieka ostrzegaj•
przed możliwością dalszeiio pogarszania się samopoczucia. szczególnie w o-kTesie poprzedzającym spo
dziewane burze. Dotyczy to nie
na
tylko chorych, cierpiących
dolegliwości układu krążenia. Nieod~uwaią skutki
mal wszyscy

Zanim nadeidzie dziewiata „w Ios NA

W ach

zmian pogody. Na szczęście może
my Je łagodzić tak kierując swounikac'?
aby
im postępowaniem,
dodatkowych, niekorzystnych bodt
ców. I tak np. staramy się zanawet wówczas,
chowa(? spokój
gdy telefonistka z ::entrali Urzę
du Miasta Łodzi zgłasza się dopiero DO killtunastu minutach, a
numep0 połaczenlu z żądanym
następuje
niespodziewanie
rem,
rozmowy. Przykłady
przerwanie
można by mnożyć •. ,

11

Ledwie skończyła się 6sma,

a

czas pomyśleć o dziewiatej
już
łódzkiej wiośnie artystycznej. 7.anim jednak zapadna decyzje, ujestalony zostanie jej profil.
szcze słowo o niedawno minionej.
Wczoraj, do Urzędu Miasta Lodzi zaproszeni :rostali współorga
nizatorzy ósmej LWA - przedstainstytucji kulturalnych,
wiciele
stowarzytwórczych,
środowisk
szeń, przedstawiciele władz z całego województwa i dzielnic Ło
do
dzi. Spotkanie było okazja
złożenia im serdecznych Podzięko
za
wań i wręczenia dyplomów
prace włożona w przygotowanie
wielu imprez. za organizatak
cyjny wysiłek pozwalający zaprezentować nie tylko dorobek kulturalny naszego regionu. W imieniu instancji partyjnej wszystkim
współtwórcom programu „Wiosny"
kierownik
dożył
podziękowania
Wydziału Propagandy i Kultury
KL PZPR - 'l'adeus:1 Lewandowski.
Spotkanie było też ok,ązja do

owno

-

tódi

podsumowania obrad i dyskusji,
jakie toczyły się wśród współor
ganizatorów 6smej ŁW A. Dyrektor Wydziału Kultury I Sztuki
Wojciech
Urzędu Miasta Łodzi Ekiert podkreślił, że bogaty program- „Wiosny" został wysoko oce
niony wśród odbiorców. Stać nas
na przygotowanie bogatego bloku
różnorodnych imprez prezentuiacych dorobek wszystkich środo
wisk. Szczególny cieżar organizatorski wzięło na ·siebie środowi
im
sko muzyczne i śpiewacze,
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:
:
do której :
PKP
żółta jednostik\a
:
rozpoczął sZ'turm.
tłum pasażerów
:
Decydowała siła -pieści. Kto się dostał: podróżował do Łodzi nie tylko ==·
w niebywałej ciasnocie. ale w dodatku przy otwartych drzwiach. co „
grozdło wypad- :_
w każdej chwili
kiem. I w ta.kich oto warunkach
z weekendu z :
łodzla111le
wracali
Głowna do Lodzi.
:
sle nad :
zastanowić
Warto wiec
usprawnieniem komun!Jk.acJI. zarów- :
no PKS ja>k I PKP n-a te.1 tTa&e, =zwłaszcza w soboty 1 niedziele.
„
(J, kr.)
•
:
:
:

:
Pożar w Składnicy :=

Surowców Wtórnych

:
:
Upal.na pogoda sprzyja powstawa- ::
niu pożarów. stąd wczoraj strażacy :
:
rmeld prawdziwie .,gorą-.--y" dzień.
:
Slup dymu ja•kl wzbił się ok. l(O- „
dziny 17.40 na ul. Towarowej 28 był ::
wy:n.lklem pożaru. który wybuchł w :
Składnicy surowców Wtórnych. p„_
lila się mak ula tura. stare szmaty. ·=·:
puszki. Spłonął taikże murowa•ny nar
terowy rna.gazyn. W momgneie od- „
dawa.ni-a ga'letY do druku praco- ::
chłonna a>kc.1a gaszenia. w której u- :
:
czestniczyło 20 Jednostek Straży Po:
jeszcze trwała.
żarne)
:
•
PaTZt)'CZewa
Ponadto w okolicach
:
miały mieJ9Ce dwa duże pożary la•
su. (m)
:
:
:
·-·==:
ponowi 11 proc. r!1losron11ch.
intertrzeb. N113ze telefoniczne

:

:_

w sprawie %Wiekszenla
dostiaw plunu .,Non-Ocroro" w Fabryce „Lechia'• rostaiu zal.a>twi.o• ne odmtownie. Jako przuczune odmowy prze<IstawiMel azialu zby·
tu te1 fabrukt pada! brak surowca I niemożność zwiekszema pro·
dukc}i".
wencje

stwierdza:
.,Arged"
dalej
n.bfil.ejszego pisma prosi.,Kopią
o przuśplenenie
my producenta
realizacji należnej dostawu za 111
kwarta! br. Po otrzumanlu d.ootawu towa.r zostanie sklerowain11 w
caloścl oo sklenu nr 23 w l.odzi.
ul. Piotrloowska 85 (tel. 312·71)."
A

Czekamy więc z nleclerplłwo
'clą na wywiąztmie się :wmówteit
„Lech.W' w Pazmainiu.
U. kr.)

ll>-12.

Piszcie do nu,

sprawaCh

a w

telefonuj~

plJnych

WAŻNE

TELEFONY
Centrala Informacyjna PKO
Informacja telefoniczna
08. 661-11.
Strat Po:tarna
Poirotowie Ratunkowe
Pogotowie MO
Komenda Miejska MO
617-ZZ
centrala
Informacja kolejowa 155-55
Informacja PKS:
Dworzec Centralny
Dworzec P6łnocny
Po1totowie wodocla1towe
l'ngot9wlp cazowe
Po1otowte energetyeaneJ
Rejonu P6łnoc
Rejonu Południe
dla odltiorc6w przemysłowvch

ośwletlPnla

Pocotowle

689-SZ

ulic

ciepłownicze

131-12
03
195.55
09
01
292-U

2Bł·ll

285·91

7ł7·!1

135-41
195-U
33ł-31
33ł-ZI
tł5-7Z

ZZl-19
253-11

TEATRY
WIELKI - godz. 19 „OteHo"
19.15
l(odz.
POWSZECHNY
„Słoń"
NOWY - godz. 19.15 .,Garbus"
MAŁA SALA - nieczynna
JARACZA _ l(odz. 19.30 „Tamto"
TEATR 7.15 - itodz. 19.15 .• Ciotka Karola"
MUZYCZNY - nieczynny
ARLEKIN - nieczynny
PINOKIO - l(OdZ. 10 „Snieguroczka"
STU KRZESEŁ (t.DK) lodz. 20
'
.. Rzeźnia"
MUZEA
HISTORII RUCHU REWOLUCYJ•
NEGO (ul. Gdańska nr 13) ~~~ztli" RADOGOSZCZ (ul.
Zitierska 147) itodz. lO-l'f
ETNO•
ł
ARCHEOLOGICZNE
GRAFICZNE <Pl. Wotnośc1 14l
c~~ct.:RAl~Ni' MUZEUM Wł.O·
KIENNICTWA (Piotrkowska 282)
godz. Ll-19
(park Slen-.
EWOLUCJONIZMU
Hll<SleTwiORc~lal Mn!iAcWTnAne ł.ODZl (ul.
Ogrodowa 15) godz. 15-19
SZTUKI !ul. Wleckowskl~o 38l
godz, 10-l'f

*" .+-

ł.0DZK1

10-21

OGROD
ny w
OGROD
ny w

cz.vnBOTANICZNY
l(odz. 9-19
ZOOLOGICZNY - czynl(odz 9-20 (kasa :10 19)

*
PALMIARNIA

~
T

*
czynna

codzten
w
nle (oprócz poniedzialkbw)
l(odz. od 10-17

BAI.TYK

.K I N A

„z

oodnle1le>nym

czołem" USA od lat li godz.
10 12.15. 15.30. Maraton filmo„ Wielki układ" ool. od
wy -

:
:

LUTNIA - .. Swlat Dz!lde«io Zachodu" USA od lat %5 codz.

3
:

:

-

·====:

•
:
•

§

:_

:„

E
:_

•

1'1.15. 19,46

tona"
STUDIO - „Niewierna
fr. od lat lł. lodz. 16, 18. 10
STYLOWY - .,Zlemla obiecana"
(A) pal. od lat 15. «iodz. 16.
,.Ostatnile za-danie" USA. od lat
18. «iodz. 111. 2IO
o~:J'!~tch- .• tz';:i:~lł~z~=~ ~8;.
od lat li. 11odz. to. 12, 14. Posażegnanie z tytułem .. Na
FN od la 18
t
.
R
(B)
mym dnie"
Slodz. 16· 18· 20
USA. od
nKM - „Policjanci"
E;:iR~ETll~z. _:11. ru1:cz:':ina
KOLEJARZ - nieczynne
GWARDIA - .. Mania
MŁODA
wielkości" fr, b/o, co\iz. 14. 16.
tB. 20. „Zawlł~cl UCZUĆ" IA)
pol od lat 15. codz. 10. l i
MUZA - .. Koncert tłla outlll!Odz.
dera" N:RD. od lat 16.

1

t8. 18 20

ROMA - •.Tometr SawY&" (B)
USA. b/o. 1todz 10. 12. Ił... W
środ·ku lata" pol. od lat 11. c.
16. 18 20

STOK.I - .. Unll:a1 - ostatni Mohlkanin" rum b/o. 1todz. 15.30,
~~·;:ici:·~J~~=g~z. ·~f3i~cla" CB)

KULTURY
PARK
(na Zdrowiu)
WYPOCZYNKU
Kąpielisko .. Fala". al Unii nr 4
(kasa
czynne w godz. 10-20
do 18>
LUNAPARK - czvn.ny w e:c;dz.

:
:

:
:
•
:

WISI.A - .• Dom" !Ul. od lat 11
itodz, 10. 12.15, •• z Jlodnieslonym czołem" USA od lat 11.
godz. U.30. l'f. 19.30
.. Powrbt
STYLOWY-LETNIE
ta.temnicze•o blondyn.a" rranc.
godz. 20.45 (kino CZYl)ne tyllto
w dni pogodne)
.sandaJl:fln
TATRY-LETNIE
nr 8" Jap. li. 10.30 (kino czynne tylko w dni POttodnel
.. To nlemotllwe"' radz.
ł.DK od lat 15. l(odz. 15, .,Umrzeć •
miłości" USA. od lat 16, 11odz.

*

lat 15. ..szczeki'' USA od lat
itodz1 18. Seans nocnv „Szczeki" codz. :?2
IW AN OWO - •. Nie ma 1Praw.v"
rr-anc. od lat 15, godz. IO 12.15
.,Spó~nio.na miłość" (A) radz,
od lat li!. godz. IS. Projekcja
dla FS ZMP Dzielln.icv Bałuty
.. Rywalka" franc. godz. 1'1.15.

•

:

:
W N AS'ZYM REFLEKTORZE
Popularny"
„Dziennik
90-103
Lódt. ul Piotrkowska 96.
tel.
esym>e w rodz.
331-ł1 I 3łl·10

stacja meteorologiczna
Łódzka
na Lublinku od wczoraj rejestruje stopniowy spadek ciśnienia zapowiadający zmianę pogody. Zmia
nom barycznym towarzyszył spawłaśnie należą sie najwieksze podek temperatury do 25 9t. C. oraz
dziękowania.
Jaka będzie następna „Wiosna" dwukrotne w porównaniu z ponie wiadomo Jeszcze, Może tea- niedziałkiem zwiększenie sie szyb
tralna? Może filmowa? Najwa- kości wiatru do 4 metrów na seżniejsze aby była ciekawa, zostakunde. Starajmy sie wiec nie uwiła trwały ślad w dorobku kulturalnym Lodzi i województwa, legać wPłYWOm pagody oogarszaprzyczyniła sie do popuJaryzadi
Nasze
jącej nasze samopoczucie.
kultury i sztuki. pozwoliła ucze- wysiłki niech sie objawiają przestniczy(? w wydarzeniach o dużej
wzajemnej
we
wszystkim
de
wartości artystycznej, ideowej, by
więcej
życzliwości. Po prostu dostarczyła rozrywki ł okazli do
(rg)
wielu przemyśleń.
(kt)
uśmie<:hul

15.

19.30

14.30.

l'f.

19.30

„Spotkanie" (A)
POLONIA
ang. o d 1at 1g godz 10. 12.15,
14.30 Manton filmowy: .Szczę.
ki" USA Od lat 115••• Wielki układ" POl. od lat 18 e:odz. 11,
Seans nocny „Szczell:l" aodz. 1:1
„Wielki uPRZEDWIOSNJE kład" pol. od lat 15, itodz. 10.
12.15. 111. l'f.1!5. Pr-o jekcJa dla FS
ZMP Dzielnicy Polesie .,Wielki
układ" «iodz. 19.30
.. Ostatni skok
WŁOKNJARZ
l!anl(u Olsena" duński od lat
12.30. 11. l'f.30.
10.
15. godz.
Seans nocny ,.Straceńcy" USA.
itodz. 19.30, 22
,.MC>l'dentwo w
WOLNOSC Orient Exprenie" an& od lat
115 godz. 9.30. 12. 1UO. lT, 19.30

ZACH~TA - •. Dziewczyna 1 auto" Wt:I(. od lat t5. godz, 12.15, •

USA.
„Tra,geclia .. Posejdona"
lat 111. itodz. 10. 11, 11.ll.

od

l9.:!0

OKA - „Such królowej bryIantów" radz. od lat 11. Codz.
Gauett 1 Biily
12.30, „Pa.tł
Kld" USA. od lat 18, codz. 10,
15. I'f.30. 20

POLESIE - „Niezwykłe prz:vitody Włoch6w w Ros}!" r11dz. c.
17. •• Ucieczka ganqstera" USA.
od lat 18 Jtodz. l'I, 19.11
POPULARNE - .. Wielki lup ca.n
cluńr;kl. godz. 18
l!U Olsena"
•. Przy.1aeiele J!:ddlee:o" USA. od
lat 15. itodz. 18
.. Przygody Robinso1 MAJA na Kruzoe" IA) radz. od lat 15
l(odz 15.«5. ..Nie ujdzie ci to
coch.
płazem" fl". od lat 15.
l'f.30. 18.30

HALKA - •. Nle6mlertelnl" rum.
Gdyby
od lat 11 codz 15 30
·
· „„ f ranc.
· lro b.I et•
uy
Don .Juan '-ł
od lat 18. itodz. l'f.30. 19.30
POKOI - „Testament Agi" fA)
WE:8. b/o. godz. I.fi, 18, „Partill>a na Instrument !łrewnt.any"
(A) pol. od lat 15. itodz. 20
PoniePIONIER - .. Nie lubię
działku" (A) 'POI. b/o, godz. 16
,.Dwaj ludzie z miasta" franc.
od lat lł. teodz. 17.15. 19.30
REKORD - .• zna>lromity pl11te1t"
anit. od lat IS codz. 17.10. 19.30.
<Al.
olerścleń"
..Rozerwany
radz, od lat 15. Jtodz. tc.30
SWIT - .. Jak zdobyć orawo lazdy" franc. od lat 1S itodz. 111.
17.15, „Dzieje crzeehu" pol, od
lat 18. ICodz. 19.30

TATRY - „Zakli:te reWiry" (B)
poi. od lat 15. godz. 12.45. 15,
(B)
człowiek"
..Mały wielki
USA. od lat 1.S. itodz. 10. 17.15.
20

rneeeyn.ne
DYŻURY 'i\PTEI{.
Piotrkowska 127. Rzl(owska lH.
R. Luksemburg 3 (boilts). Niciarnlana 15 (boks!. Pabianicka 218.
Łanowa 129/131 (bok!l'I. Obr. StaSOJUSZ -

iu

:
:

:
:
:

:

=

3

::

„

•„

li~radu 1 5 . :

Stale dylnry nocne pełnia apte•
kh
Konstantynów - ul. Sadowa 10 :
Aleksandrów - ul Kościuszki e :
:_
ul. t.owicka 48
Głowno tnformacJI 0 dy:lnracb antek
:
udzlelaJlł:
apteka ul :
w Pabianicach
:
Armil Czerwonej T
br~ws'ft~~~;u - ai>teka ul. 011- :_
apteka. ul. „
w Ozorkowie
:
Dzlertyńskle«o 2
===
DYŻURY SZPITALI

12

POŁOZNICTWO

n~~plt;,?1J:!;,,., u. :r~~da~a d-;ie~~:~;

:

Sreb-

=:„

Szpital lm. dr H. Wolf - dziel
nica Bałuty oraz z dzielnicy Polesie noradnle K. ul. Kasnrza-

=-

Poradnia K.

Polesie

n;yńska 75

ll:a 17

ul.

Gdańska 29

Ssitltał lm. Kooernlka - dzielnica Górna ooradnle K. ul Od·
rzańska Cleszkowslfłel!o I LokaRHowslra Przvbvszewtorska
aklee:o ora2 e:mlna Rz1t6w
Instytut Poł,·Gln. AM (Ul. Curte-Sklodowslfle1 t5) - dzielnica
Górna ooradnie K ul. F'eliń-

~~l:rg1 c! p;1!~f~s~e P;rad<>;1~z
1

i

ul I Ma1• t 2 dzlelnicv Sródmieście Poradnia K. ul. 10 Lutee:o 7ffl.
Instytut Pol. Gln. AM ISterlln1ta 1/3) dzielnica Sródm!eścle poradnie K„ ul. Kopcińskiego (32
I ul Prócbnlka 11
Zclen. Szpital Im. Marchiew•kieco - miasto I l(mlna ze:lerz
Curle-Sk1odowskieJ
Sanlta1 Im.
- miasto I l!mlna Aleksandrów
miasto Konstantv·
I Ozorków.
nów e:mlny: Andrespol Nowooraz
solna, Brójce, Parzęczew
oo-radŁódz z dzlelnlcv Polesie
nie K. ut F'ornalskle1 I Thaelmanna.
Pabianice. Szpital Im. Barii1tmi
ckleco - miasto Pabianice
na Ksawerów
Szpital Mie.1skl - miasto I e:ml
na Głowno I Strvków.
Chlrurl(la oitólna - Bałuty Szpital Im. B!enńsldee:o IKniazlt"Wlcza 1/5). Górna - Szpital im.
Brur!zlńSklee:o IKC>SVnler6w Gdyń
sklch fit\ Polesie - Szpital !m
Plroatowa (Wólczańska 1115). Sr6dmieście - Szpital Im. Ba.rlickle11;0 (Ke>pclń~kieato 22). Wl-dzew _
(PienlS:!:))ltal im. sonenberga
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ny 30).

<:zo\tal
ChlMJr«la ur„zow~
(Z 1
tm SkłodOWSkf ! c ł
g erz.
Partęczewsk 35)· - ur· e
s ft t Im
Neuro<'h' ar 1
Skłe>dowsk;'~ ~ "ri - (Ziio a Paerz.
e - u e
Im
rzlczewskf 35>
1

P'•·~~~~~o 7~Ó!cz"ń~ltaszf~~)

•
:
:

:

„

:

=.=
Okulistyka - Szoltal Im. Skło
·=·
Pani:(Zderz.
dowskle1-Curle

czewska 35l
Chlruratla I larvnl(o!ol(la dzieSzi>ltal Im. Korczaka
cleca
(Armil czerwonej 15).
k
I
.......!
owo-twarzowa
rurat a Im szcze
(KOPBarllckletto
- ""Szoltal

:
.=.

tnstvtut MeToksvkoloitla _
dvcvnv t>racv (Teresv 8)
NOC'NA -"MOC' LEK "RSK.

„„•

ctńskłeato

22\

ru

""

„

11omol' lekarska Stac.tl
Poc11tnw1~ Ratnnknwern or~v ul.
Si<1nklP'IV;ttR 131 tel. ~88·~6
O«ńlno!ńclzkt Te!efnnf c1nv f'llnltt
oracv
fntormacv1nv dotvczącv
placllwelr slużbv zdrowia telefon
1115-19 czvnn„ !est w itodz. '1-15
opróc:. niedziel f świat.
TELEFON ZAUFANIA - 337.37
czyriny w dnl Powszednie od
15-7. w niedziela l święta całą
dob11.
Nor.na
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GOSPODARczy PÓŁMETEK

''
Jut w

tej chwilł można ~zYdla

jiać, te zadania przewidziane

••k'

„„~~~'----~1...

'
rze

pl n

terminem

ł6dzklch zakład6w 'Pt'odukcyj111.ych
I na
pierwsze półrocze zoi;tana zrea

6,8 mld. dolarów wyniesie
pomoc wojskowa USA
•
dla zagranicy

Kol\Jtrel'll
ll.eprezentaintów
Izba
USA Map11obowała we wtorek ustaw spraw:le amerykańokJej pomocy wojskowej dla zagranicy na
akre5 budżetowy 19'76-1977. Na cele
te wyasygnowano , fl.8 mld dolarów.
Obecnie dokument wyma~a aproba-1
ty Sen.atu 1 podplsan!a przez prezyd'enta Forda. Ustawa przewiduJe. że
Kongres bedz.le miał prawo weta
Wobec wszelkich transakcji sPrzedawę

ty bron! amerykańskiej, przekreczaJących 211 mln dolarów. W myśl ustaw:v Izrael otr:r.:vma pomoc w wy1okości ł,5 mld dola·rów. W dokumencie da·no wyraz nowej polityce
amerykańskiej wobec czarnego kontynentu po ostatniej J)odTóty afryZambia l Zair
kańsklej Klssllll(era
otrzyma.li! po 2'7,5 mln dol.. a pozostałe kraje południowej Afrylti po
20 mln dol. ka·MY.

.,czterd.z!eetolatek" podbił aerca
telewidz6w. Zalicza.ny
sejest do najpopularniejszych
riali prezentowanych w naszej telewlzjt, 13 odcink6w „Czterdzieste
latka" przyniosło sławę wystr:oujacym tu aktorom, 11. szczeg6lnle
wykonawcom gł6wnych r61 - Annie Seniuk (nagroda •• Złoty Ekran") 1 Andrzejowi Kopiczyńskie
mu.
na oczekiwania
Odpowiada.iac
szerokiej publiczności telewizyjnej
Jerzy Gruza realizuie 8 dalszych
odcinków tego serialu. 4 zostatv
już &kierowane do Drodukc.ii. Pre
zentujemy zdjecia z realizacl! 15
odcinka. noszacego tvtuł: „Kosztowny drobiazl(, czyli reWizyta".
Autorami scenariusza trzeciej serii „Czterdziestolatka" sa. jak w
Krzysztof Teodor
?<>Przednich Toeplitz i Jerzy Gruza. operatorem - Jacek Stachlewski.
N/z: Anna Seniuk
I Andnej Kooiczyńsld
wszystk:ich

11zowane z niewielkim przekrocze
niem.
Na tak dobre efekty składa się
praca wielu tysięcy ł6dzkich robotników. Niekt6re zakłady już wyplanowe.
zadania
swe
konały
Wśr6d nich znajduj• me m. in
ZPDz. „Olimpia" i Zakłady lm.
„Strzelczyka".
W „Olimpii" pJa.n jut IOlltał 'PrZe
0.2
kroczony. W sumie bedzle
proc. 'POllad przewidywane zadania. Po.wa:Łnle przekroczono zadania ekspańowe do kraj6w kapidyr.
Prosiliśmy
talistycz;nych.
M. Skorusa o ocenę pracy załogi
w ostatnich upalnych dniach:
Jest doskonała. Możemy być naprawdę dumni. W cluu ostatnich
wytrzech dni dzie111.ne zadania
konywane sa w wysokości 104108 Pl'OC. Trudno Jest ml wyr6ż
nlat Jakiś zesp6ł, czy wydział. Nadoprawdę cała załoga wacuja
skonale.·
Musimy Jednak wiedzieć. co kry
je aie za tym stwierdzeniem. Jeden dzień „Olimpii" oznacza pczerynek wena
dostawy
cież
wnętrzny i na eksport ponad SO
tys. sztuk wyrob6w o wartości
10,6 mln :zł.
O około 1,5 proc. 'P?Zekrpczone
pół
będlł dzisiaj ta~te Zl\dania
rocza w Fabryce Szlifierek „P<>popularnym
Ł6dż", cŻyli
nar „Strzelczyku". Cykl orodukcii Jest
tu jednak zupełnie inny, dłuższy.
Oblicza sle zatem. :!:e mływ gotowej produkcji w dniu dzisiejszym
właśnie
takim
POkryje plan z
przekroczeniem. Do osiągnięcia do
brych wYnik6w walnie przyczyniło się zagospodarowani!! ujawnionych w zakładzie rezerw.

Trzecia seria

„C~erdziestolatka"
.
.
.

.

~

'lnLEWIZ14
Mu'l'.l'b I 110e111a• Il.a
11 .ee
Dziennik. 11.ł& Wl.ad. 11Portowe. 11.80
flet.
„octandre" na
E Vareae
PROGRAM I
fa1ot. r6g. tr~bkę,
ob63, klarnet.
22.00 MaJtazyn
Mim
111 .0ł „Paryscy Mohikanie" 9.00 Whtd. 9.0ll MOllkwa s melodl•. puzon I kontrabas.
studencki. 23.00 Wokalista pol.ski - ser. prod. TV CSRS. 14.40 Kur•
1tronice" 9.4l5 „Niezapomniane
J. Ch, Paska. 9.511 L A. Mróz. 23.30 Wia<i .
Pamiętniki"
Przygotowawczy - Fizyka - ZadaRefleksy, 10.00 Lato z radle<n. t:l..05
15.45 Program
nia egzaminacyjne.
PRQGRAM nr
z Ir.raju 1 ze świata. ii.u Zespół
dnia . 15.l!O Popołudnie najmłodszych.
12.45 Ro!llliczy kwadrans.
„2 + l".
lB.30 Dziennik. 16.40 Obiektyw. 16.55
fi.OO W1ad. fi .OS Mugyczna zeit\1ł!'Yn Losowanie Małego Lotka. 17.10 „Bo13.00 A. Nicholas z zesp. „ Tra di ti!J·
13.15 O zd.rowm ka. 6.31> Polityka dla wszystkich. 6.45 ciany białe I czarne" - film przyr
nal jazz 9tuclio".
'f.00 Ekspre- l'f.25 Transmisja z meczu pUkl not~
dla zdrow'...a. 13.30 Kataloa wydawni- Muzyczna zegarynka.
czy. 13.3l5 Pieśni ! tańce. 14.00 ~2: sem przez świat. 7.05 Muzy'C"zlna ze- nej Polska - Brazylia. 19.20 „MaPo ras dziewiąty Międzywojewódz-1 Centralnym Laboratorium Przemy8łu
poik6ty kowa panienka" - Dobranoc. 18.30
dziel\
Ostatni
7.30
garynka.
Sport to zdrowie.
14.20
ne arie.
•
kl Komitet Nagród NOT przyznał na- Lniarskiego.
zega.ryn- Dziennik.
gaw~da. 7.40 MUZYCZNI
14.25 Wakacje z muzyk11. L5.00 W!.ad .
20.20 „Sybiraczka" - film
Efekty ekonomiczne nagrodzonych
grody za wybitne osiągnięcia w dzie15.05 List z Pol.„kl. 15.10 Z polskiej ka. 8.00 Ekspresem przez świat. 8.05 prod. radz.
Dziennik. 22.40
dzlnle łechnlki za. rok 1975. Przyzna- I wyróżnionych wniosków (przyznalubL „Canzon!sslma"22.55
fonoteki. 15.35 Operetka. jej twórcy Kiermasz płyt. 8.30 Co i:to
- film rozr. prod.
no C nagród zespołowych n stopnia no także fi wyróżnień) wyrażają się
16.05 'In- 9.OO „Najdłuższe pożeJ(nan!.e" - odc. wł.
Wla<i.
.00
18
wykonawcy.
I
po 30 tys. zł, które otrzymały sespo- kwotą 42 mln zł, n!e Ucząc efektów
16.0!I U pow. 9.10 Rock a·nd roll po francuformacje dl.a kierowców.
PROGRAM D
nlewymlernych takich Jak ochrona
ły w składzie:
9.30 Nasz rok 'f8. 9.45 Dyskoprzyjaciół. 16.11 ProPOZYcje do Li- sku
środow:lska, zwiększenie bezpieczeń
10.30 l!!ksoresem
16.30 Aktualności teka Pod grusz11.
sty Przebojów.
• J. Fr"cala, W. Sadowy, K. Kie- stwa, wy!< .•z7&'. '" n nowej b:11y ~u
dnta morskiego
Zapowied:t
111.15
Dyskoteka Pod
kulturalne. 16.35 Radio Roma pre- przez świat. 10.35
za rowców spożywczych I wzbogacende
rus, z. Skrzypiec t A. Bazyl
17.00 Na1t4:p=
17.20 grJJsz11. 11.00 życie rodzinne - ma- 111.20 Powrót kapitana.
Radlolrurier.
1'7.00
zentuje.
konstrukcję samochodu do wywozu
rynku o nowe as11rtymenty.
11.30 Jazz ze Skandynawll. cy na morzu. l'f.30 „Ostatn! po BoChwila muzyk! . 17.25 Transmisja me gazyn.
odpadów metodą wymiany pojemniProgram
'19.00
pol.
prod.
film
gu"
C%U pllkarskl~o Polska - Brazylia . 12.05 Z kraju I ze św!Ata. 12.211 za
Uroczy1tośl! wręczania nagród I dyków wielkogabarytowych SMW-1.
19.30
18.10 Muzyka I aktualności. 141.25 D. klerown!cą. 13.00 Powtórka z roz- lokalny (Ł). 19.20 Dobranoc.
plomów odbyła się wczoraj w Doc. meczu piłkaTsklei?o. 19.20 ~len- rywki. 13.SO „Próba ogni>& i wody" Dzienni.i:. 20.20 Rozśpiewany port (lk)
• doc. dr hab. A. Szydłowski, E. mu Technika w ł.odzi.
31 oo
muzyct:no-rozrywkowy
program
odc. pow. 14.00 Lato w fllha.r19.35 Zespoły jaz.zowe. 20.00
nik.
Sztajnert, z. Rachaua i J. Pila.r1kl
Naukowcy - rolni- mon!I. 111.00 Ekspresem przez świat. 24 godzmy. 21.20 Przez Polskę .. : 21:50
20.05
Wi.ad.
za sposób produkcji wyrobów cukom. 10 .20 Koncert z gwiazdą. 21.00 15.10 Plosenkd Anctrzeja Własta. 15.30 Entuzjaśct morza. 22.35 Wieczór pod
białka
kierniczych z Izolowanego
115.50 masztami - progr. rozrywkowy.
samowaTZe.
Wiad. 21.05 Kronika "Portowa. 21.18 Herbatka przv
zwierzęcego zwłaszcza z ryb 1 orgaP. MauT\ata. 21.28 Koncert „YS" - l[ra Alan Stlvell. 16.00 R<nOrkiestra
nizmów morskich.
chopinowski. 22.00 Z kraju I ze świa szyfrowujemy piosenki. 16.20 PowraA. Szydłowski,
• doc. dr hab.
temat „Skowronek". 16.45
Majew- cający
ta. 22.20 Minirecital Alicji
Krystyna Szymczak I J. Pilanki za
skiej. 22.30 UC%eni w anegd.ocie. ?.2.45 Nasz rok 78. 1'1.00 Eks?>resem przez
1posób produkcji typowo . mięsnych
z irleboktm talem zawiadamia·
UK.I!'.
wspomnień, 23.00 Wiad. 2.3.10 śwtat. l'f.05 Muzyczna DOC%ta
Kącik
produktów spożywczych z Izolowamy. te w dn.iu 29.VI. 1978 roku
17.40 Vademecum nr SS. 18.00 MuzyK.orespon<ienc1a z zal(ranlcy.
przetywssy lat 71
nego białka zwierzęcego zwłaszC%a z
&marł.
~z:vst
dla
kobranie. 18.30 Polityka
ryb t organizmów morskich.
18.45 Pocztówka dtwtękowa.
kich.
PROGRAM Jl
19.00 Co wieczór pow:leść. 19.30 EksS. t P.
T.30 Wlad . ?. 35 Aud. publlcystycz- presem przez świat. 19.:IS Opera tyN
• E. Białkowski. w. CleAlak, P'.
7.45 Soliści I orkiestry. 8.30 g<>dnta. 19.SO Najdłuższe oo2:egnante
" asz czas - metafora - tendencje" - ta.kie hasło towa- na.
Kacprzak T Kllański, E, Kubicki,
r~yszył? II 1:rlennale Malarstwa i Grafiki. Na bogatą ekspozy- Wi~d. 8.35 My 76. 8.45 Muzyka sPod
J. Norwlcz. · R. Sałagackl, w. Szyodc. POW. 20.00 Granice muzyld.
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Czuł torycz ż6łc1 w ustach, kiedy skierował me w strone
Marble Archu. Znał w pobliżu kilka miejsc, gdzie nieco póź
niej mógł liczyć na litość przechodni6w. Do tego czasu bę
Zawiadamiamy te w dniu 28.VJ
dzie musiał znależć jakieś suche miejsce. z dala od tych przeW dniu Z'I czerwca 197C roku
1976 r. po długich i ciętklch cierkletych otak6w.
zmarł nagle, przetyw1zv lat 16,
pieniach , zmarła nasza najukonaJdrołazy Mąż, Ojciec i Dziadek
Samochody na Grosvenor Square potrafiły być utrapieniem,
chańsza Zona, Matka I Babcia
ale nie o tej porze. Eddie Raven przeszedł po pa,ach. lekko
S. t P.
się chwiejąc i kierując w stronę wschodniego narożnika North
S. P.
Audley Street. Niebo stopniowo iaśniało. Na ukos od niel(o.
na g6rnym piętrze zewnętrznych schodów pożarowych hotelu
Shelley ujrzał O!!try błysk światła I to było ostatnie, co wi-
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Kula, kt6ra go dosięgła, zakończyła ostatecznie wszystko.

4.52

4.48

Eddie Raven miał rację, te nie uda mu się zasnąć ponownie ale tym razem przyczyną był świergot ptaków. Z ich powodu i w og6le hałasu, było to fatalne miejsce, cholernie źl~
wybrał. Nigdy więcej nie będzie tu nocować. Tylko w kolei
podziemnej można się było schronić przed ptasią wrzaw~, zwł~
me
szcza latem nie do zniesienia, a już nigdy z pewnośc1ia
ułoży się przy tej sikającej głośno fontannie.
Usiadł na stopniach pomnika Roosevelta i oł?wlanym wzr?kiem, wpatrywał się w Grosvenor Squa_re.. C1emno~ć _P~awte
już zniknęła. Naprzeciwko, w ambasadzie mdone~yJskteJ zapomn.ieli zdjąć flagę, kt6ra wisiała martwo w nieruchomym
powietrzu.
Setki świt6w oglądał Eddie Raven przepity, czul11c wewnąt~"z
palący b61 i zadając sobie wymagajace odpowiedz~ PY?-nte,
gdzie Iść, na co liczyć. Podni6sł obolałą głowę I !ltwier~z1ł, że
nie podoba mu sie wygląd nieba. Do diabła, deszcze moze lad~
chwila się rozp11dać. Dźwignął sie więc, człapiąc zniszczonym1
buciskami, w stn:i:pach rękawiczek na dłoniach. Przy najblitszym drzewie zanunył rękę w pokładach ubrań i oddał mocz.
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I.VII. 1976 r. o l[Odz. 18.3ł s ka-
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- Zawsze?
-Tak.
na
Krupier w lekkim płaszczu deszczowym . narzuconym
smoking stał niezdecydowany. Patrząc na me~o Dannahay pomyślał, że nigdy nie widział, żeby ten człowiek mrugnął ,powiekami.
- No. to dziękuję panu .- powiedział wreszcie .z .naciskiem
Dannahay. Czuł się bardzo zmęczony. - Pewno. JUZ ~zw:arta.
- Ile razy mam jeszcze prowadzić tego rodzaJU zapiski dla
pana?
- O, już niewiel.e, może raz.
Krupier ruszył w stronę drzwi. Koperta leżała na p6łce w
hallu, zabrał ją przechodząc.
- Dobranoc - zawołał za nim Dannahay. - Ciao.

usiadła gwałtownie

na

było?

Jak to co to było? - powtórzył Roberto.
Nic nie słyszałeś?
Jakby strzał. to m.a~z na myśli?
Wstała z ł6żka i podeszła do najbliższego okna. Ml~zkanie
służbowe kierownika hotelu Shelley znajduje się na czwartym
piętrze i widok stąd fest nie naJlepszy. Wychylając ~ię mo11ła
dostrzec zaplecze służbowe i jeszcze bardziej na ukos pląta'
ninę wąskich uliczek, biegnących na zach6d.
- I co jeszcze słyszałaś? - dopytywał sie Roberto
określić.
mi
· - Trudno
Uliczne lampy wycinały jasne otwory w szarości nadchodzą
cego świtu, ale w jej pelu widzenia nic się nie ru.sr.ało. ani
samoch6d, ani człowiek.
- Jakby trzask - pomyślała ełośno, a oddech Jej zaparował

plicy na Starym Cmentarsn prsy
Ogrodowej.
Pozostaja w irłehoklm •mutku
I tałoble
MĄZ. SYN. SYNOWA. WNU•
CZEK I pozostała RODZINA
uł.

-

ltOL.

IRENIE
WIETRZYK
wyrazy serdecznego
s powodu łmiercl

Może wystrzał z rury wydechowej?
A wille też słyszałeś?
powiedział Roberto l>łaczllM6wiłem ci, że słysułem ·
wym głosem. - Pnecież nie śpię od B6g wie kiedy.
Odwróciła się I zmarszczy'WSzy brwi w p6łmroku pokoju
spostrzegła, te siedzi oparty o kilka ooduszek. Zupełtile wa-

-

OJCA
KOLEŻANKI s DZIAŁU llOZ·
LICZE~ PGM: ŁODZ·POLESIE

W dniu li czerwca 1978 roku
nan najukochaó.1zy
Dziadek

sma.rł nagle,
Mąt, Ojciec I

pomniała

S. t
w

'Piłeś?

-

Co

-

Bacardi.

były wlęzietl

Zapaliła nocną lampkę ł popatrzyła
niem, eh~ sennoś~ nadal ezaiła się w
stała szklanka i butelka.
- Wyglądasz na pijanego.

Wzruszył ramionami. -

na niego z ~bawie
jej oczach. Obok nieito

B61 d!Yha· Jak dn~eżnfk.

\I

obozu koncentracyjnego w Gross-llo1en.
Uroczystołć tałobna odbędzie •ie
dnia 1 lipca br. o g.odz. 1T na
Zarzewie, o czym powla.damlal"
nieutuleni w głębokim talu
ŻONA,

I

-20 -

-19-
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TADEUSZ
RATAJCZYK

ał~

CORKA,

POZOSTAŁA

Pogrzeb odbędzie 1łę dnia , 30
czerwca br. o godz. 17.30 i kaplicy
cmentarza rzym.•kat. św. Franciszka przy ul. Rzgowskiej. Pozostają w smutku
ZONA, CORKA, SYN, SYNO·
WA, ZIĘC, WNUCZltl I PO·
ZOSTAŁA RODZINA
Z głębokim talem zawiadamiamy, :te dnia Z7 czerwca 1976 roku
nuz nkochany Tatui I
zmarł,
Dziadziuś

S. t

WNUCZEK
ll.ODZIN4

P.

JOZ EF
SIWY

współczucia

składaJll

nybę.

o jego bolącym zębie.
- Nlc cl nie lepiej?
- I tak, i nie.
Lekko rozdęła nozdrza. Z narastającym zdumieniem
ale spytała:

WIKTOR
WASILEWSKI

JADWIGA
JACHIMOWICZ

dział.

LAT 83
Wyprowadzenie zwł<>k s kaplicy
cmentarza na Hani odbędzie aię
38 czerwca br. o godz. 16.
DZIECI I WNUCZltl
W dniu 21 czerwca 19'71 roku
po długich I clęłkicb
cierpieniach, prze:l:ywszy lat H,
naaza najlepsza Zona i Matka

zmarła,

$. t

P.

MARIANNA
BOROWSKA
s domu KLJMCZAJ[
Pogrzeb odbędzie 1ię dni• IO
czerwca br. o godz. 11 z kaplłcy
cmentarza na Zarzewie, o czym

zawiadamiają
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kod 90-103 t.c'ldt, Piotrkowska 9fl. Adres pocztowy: „DP'• Łódt. si: rytka nr 89. Telefony: centrala 293-00 t11czy ze wszystkimi działa mt. Redaktor naczelny 325-64
Sekretarz odpowiedzialny II sekretarz 204-75 Działy: miejski 3U-10, 337-47, sportowy 208-95, ekonomiczny 228-82, wojewódzki 223-05. d:i;tał listów I Interwencji 303-04 (rekOpisów nie zamówtoRedakcja nocna Be9..fl8.
. nych redakcja nie zwraca). kulturalny 621-60, „Panorama" 307-26, dział społeczny I fotoreporterzy 3'78-8'7, Dział Ogłoszeń 311-50. _cza tresć ogło~zeó redakcja nie odpowiada)
oraz urzędy pocztowe I doręczyctele w terminach
s6a-78 Cena prenumeraty: rocznie 234 zł . półrocznie l!'f zł, kwartalnie 58,50 zł. Prenumerate przyjmują Oddziały RSW „Prasa-Kslatka-9uch
na I kwartał I półrocze oraz cały roi: do IO każdego mlest11ca poprzedzaj~celfO okres prenumeraty. Zakłady pracy, Instytucje I organizacje składają t:am6wlenla na prenumeratę w miejscowym
oddziale RSW a w miejscowościach w których nie ma teico nddzłalu w urzędach pocztowych b11dt u doręceyciell. Natomi11st prenumeratorzy Indywidualni wył-cznte w urzędach pocztowych
' b-dł u doręczyclell. Egzemplarze archtwalne „Dziennika" s• do nabycia w sklepie „Ruchu" Łódt, Piotrkowska 95.
'
ł

DZIENNIK POPULARNY nr HS (8438)

Skład

t druki Pra10we

Zakłady

Graficzne RSW

"Praa-Kslążka-Ruch", ł..6dt,

ul. Armil Czerwonej 28.

Papier d.rulr. mat. IO 1. R-lł

f

