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Na zaproszenie pn:ewodniczącego
Bady Państwa. Henryka Jabłoń
skiego, w dniach od '1 do 9
eserwca br. w Polsce składa ofi·
cjalną wizvte szef federalnego rzą
du wojskowell'o, naczelny dowódca sił zbrojnych Republiki Federalnej NłKerii, cenerał Olusegun
Obasanjo.

Zie1onoe6rska publicznośe ponow·
nie oklaskiwała wczoraj wykonawców-amatorów, ubiegających się
o laury XIV Festiwalu Piosenki
Radzieckiei. Uczestnicy orzedstawili koleine utworv. Piosenki w
wykonaniu oolistów ; zespołów odsię
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dużą różnorodnością.

W Większości !la to utwory nowe i
pochodzące
z różnych
republik
Krain Rad.
Dru1ti koncert kwalifikacyjny zakończył konkursową część XIV festiwalu. Prol!ram kolejnych dni
wypełnia imprezv
nie oceniane
przez jury.

iuro Polity~ne na poisiedze- ł krajów, przeprowadzone podczas rodowego bezpieoreństwa i pok'oju..
niu w dniu 6 bm. zaipooma- niego rozmowy stały się ponowBiuro Polityczne za.poznało się
Ło się z przebiegiem i re- nym,
dobitnym
po.t wierdzeniem z przebiegiem i wynikami konsulzul t;itami oficjalnej prey- przyjaźni i wzajemnego zaufa.nią tacji te21 na Xll Plenum KC PZPR
jacie1skiej wizyty I sekretarza KC Polski i Jug<1Sławii. Przyjęte usta· „O dalsze nma.cnianie roli na.uki
PZPR Edwarda Gierka w Socjali- lenia służyć będą da.Lszemu zadeś- w spi>łeczno-gospodarczym rozwos tyamej Federacyjnej
Republice nieniu pomyślnie rozwijającej się ju kraju". W zebraniach konsultaJugo.sławii, złożonej na zaproszenie W5JJÓłpracy we wszystkich dz.iedzj- cy jnych w:zięł.o udzial ok.
72 tys.
prezydenta SFRJ, przewodniczące  nach życia.
pracowników nauki i technilti. W
go Związku Komuniistów Jugooła
Wizyta potwierdzi.la takie dąże- ldimacie rzec2lowej i konstruktywwii Josipa Broz Tito.
nie d-0 dalszego pogłębienia współ- l nej d yskusji, wvrażając generalne
Aprobując w pełni wynlki wizy- dz.ialania
obydwu
partii i obu p oparcie dla tez, zgłosili oni wiea e
We wtorek lJO południu min lster ty, Biuro Polityczne
stwierdziło państw w ~onty,nuacji
prowadza- ce nnych wniosków ogólniej.szych
spraw wewnetrznycb RFN, Wer- z
za1lowoleniem, ze
to koleJne nej przerz siły socjalizmu po1ityki i szczegółowYch, pos tulatów i uner Maihofer. oodał się . do dymisji spotkanie przywódcó\Y obu partii odprężenia, umacniania między·na· wag. Biuro
Polityczne zalecito
po rozmowie z kanclerzem federal- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . , ;,_ _ _ dol~onanie w tekście
tez odpowiednym . Helmutem Schmidtem j przen ich uściśleń i uzupe?.nień oraz
wodniczącym
Wolnei Partii Dezaaprobówało dalszy trvb pracy nad
mokratvcznej !FDP). Hansem-Dietym bogatym plonem k·on.sułtacii.
trich em Genscherem.
k tóni powinien oosłużyć do doskoW ubiegłym roku W. Mainhofer
nalenia polityki naukowej i naubył mocno krvtvk9wany w związ
kowo-technicznej oraz zwiększenia
ku ~e ~prawa QOdsłuchu w mieszspołecznej efektywności
pra.c bakaniu 1'izvka atomowego, Kurta
dawczych i rozwoiowych.
Traubel(o. a także z powodu nieiuro Polityczne posta.nowiło
udolności oolici1 zachodnioniemieczwoła-O w dniu 15 czerwca
kiej prowad7.ącei poszukiwania pobr. XII plenarne posiedzerywaczy orzemvsłowca
Hannsa
nle Komitetu Centralnego,
Martina Schlevera. Również ostatpoświęcone sprawie dalszego umacn io atakowano !!o za metody ~ledz
niania roll nauki w spałeezno-gos
twa stosowane p·r zez służby - bezpodarczym l'OZwoju kra,ju.
piec;z:eństwa
oodczas przesłuchań
W ored1!u do Sesji Rozbrojen!o- I śclgu zbro.ień i wezwał państwa
Biuro Polityczne rozpatrzyło proosób oodeirzanvch o skrajni.e lewi~ I wej ONZ papież Paweł VT ostrzegł członkowskie ONZ, by ./ dołożyły gram rozwoju produkcji rynkowej
cowe P<,flady.
, przed groźnvmi następstwami wy· starań w celu osia_gnięcia postępu
(Dalszy ciąg na str. 2)
w dziedzinie rozbrojenia, zanim bę-
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KoleJne punkty w eliminacyjnym czu z naszym zespołem 5 bramek.
meczu mistrzostw świata nttPY li (Szczegóły z „Mundial" na str. 2)
zdobyła reprezentacja Polski, pokonując jednak minimalnie
zespół
Tunezji 1:0 {1:0). Bramk~ dla naszych
barw zdobył w 42 min. gry Grzegorz
La.to.
POLSKI\.: Tomaszewski - Szymanowski, Gor!l'oń Maculewicz 7 Na·
wałka, Deyna,
Kasperczak - Lato,
Lubański (od 75 min. Boniek), Szarmach (od 60 min. Iwan).
TUNEZJA: Najili - Obouib, Jebali,
Labidi, Kaabl Gasml, Gommich,
Rehaien - J\kld, Tarak, l'emime.
Było to słabe .spotkanie podopiecznych trenera J, Gmocba. Wczorajsi
1>rzeciwnicy
Polaków
1>0twierd„ili
swa wysoka klasę i - jak do tej pory - są rewelacja „Muudlalu-78''.
RFN - Meksyh 6:0 (4:0)
Obrońcy, tytułu mi•>trzowski<•go jedenastka RFN rozgromiła w Cordobie reprezentację Meksyku 6:0 (4:0).
Łupem
bramkowym podzielili sii:
w drużynie RFN: · Ramenigen , i
Flohe po 2 oraz
po jedneJ
o. Mueller, H. · Mueller.
Piłkarze Meksyku tylko w pierwszym kwadransie gry st<>rali s ię dotrzymać kroku ryv..alom. Potem inicjatywę
przejęli
zawodnicy HF~ l Jacek Gmoch w cza•łe konferencji
prasowej
„zarobili" \V koresponden ~ y j nym me-
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ZAŁOGA PRZEDSIĘBIORSTW A
ROBÓT GÓRNICZYCH Z
MYSŁOWIC, BUDUJĄCA KOPALNIE
PlLO:rUJĄCO-WYDO
BYWCZĄ W BOGDANCE NA TERENIE
PRZYSZł.EGO LUBELSKIEGO ZAOŁl<;BIA WĘGLOWEGO. OSlĄliNĘŁA W
SZYBIE DRUGIM NA GŁĘBOKOSCT OK. 800 M POKŁAD WĘ
GLA O f.ĄCZNEJ GRUBOSC1 2.3 M. JEST 1.'0 PI.ERWS:lY
POKŁAD MA.JĄCY ZNACZENIE GOSPODARCZE. PRZEWI-

BUM

DZIANY JUŻ DO EKSPLOATACJI.
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„skandalem" i powtórzył swój
Sukces ten i~st kolejnym eta- bokość 731 m or az trzeai ego apel do ONZ z 4 paździi>rnika 1965
pem, zbliżającym budowniczych lu- I mającego już 197 m głębokości. W
roku wzvwający, by oszczędności
.
·· ,
bełskiego J.:a!!łebia węglowego do ł tr.zel!im szvbii> obecnie p rowad zi
uzyskane aa skut ek -redukcji z bro- j
ł
rozpoczęcia eksploatac ji, Osiągnłę- ·j sic, prac<' przy za.)\łali,:;l.n' u . ()'budowy
jeń zostały przezn.aczone na pomoc
cie to stało sie możliwe dzięki
I ostatecznej. w pełnym toku są
dla 1'rzeciego $wiata.
korzvstaniu orzez górników z My- także prace otzygotow aw„ze do
Wskazując ne konieczność zastąsłowie . -. wszvstkich. doświa.,dcZE:ń głębienia szybu ~wl!-rtego kopalni
.a pienia „równowagi strachu" .,rówz głęb1ema szvbu pierwszego, u· w Bogdao.ce . ird z1e pierwsze w ydo~ ~~faagriwn:~~i~ł!"•prz~~;e;nie •w ~;
możliwiających dokoname ró7.norod- bycie ze ściany przewidul~ się w
""
nych usprawnień pr zy pracach końcu 1980 r .
„wyścig zbrojeń nie może trwać w
Inspektorzy
ochrony rybołów- szybu drugief;!o.
j
nieskoń~~oność . i;iie wwod;ijąc ka- stwa Bałtyckiego Urzędl.! MorskieJednocześnie trwa głębienie szy„
tastrofv . Pap1 ez Paw.eł Vl wzy~ I go w Słupsku zatrzyma li w pols- bu pierwszego. który rlSląi;:nął głę..; ! wa do kontynuowania ,rokowan I kie.i s trefie rybołówstwa zachod- j
..._..._ i
~ ' '1ALT w celu wvelimmowan ia nioniemi ecki kuter SK-8 .. Capella".
broni nukl ea r~e i . przy rów noeze· Załoga .ku.tr_a mia ła na Pok ład.z~e
1Q(
snym zaoewn1enm wszystk im do- s por e 1!osc1 rvb. Po zatrzymaniu
stępu
do
olbrzymich
zaso bów kuter
zosta ł doprowadzony
do
en~rl!ii nuklearnej dla celów po- portu w K.ol:<?brzegu , gdzi~ śled.zkOJOWYCh.
two w s prawie pogwa łcema statu- ;
s u polski e j strefy
rybołówstwa :
wiszczęły ~ł~dze or<lkuratorskie.
ąkar-bnik Car?egie H.all. słynnej
Jest .to 1uz ?ru~ prZV'Oadek na- sah koncerrowe1 w Nowvm .Jor_ku
W 158 dniu roku ~łońce wzel.'USzenia ools k1ej strefy rybołów- \ został wvnuoony i pracv oo. n1a- 1 szło o ~odz. 4.17. 7. ;ijd 'li!'
zaś
czei przez kuter 1.a-::hodnioniemiec- wnieniu, te w styczniu b.r ok. 300
o 20.53.
ki. Niepok 0ijący jest fakt, że j biletów na koncert słvnnego p.iaprzypadek ten mia! m1ejs<>e m1' mo nisty amerykańskiego Władimira
edna z ważniejszych wzno- 1 prac. W lipcu or zewiduje · si ę odwielokro tnego
zwracania
uwagi Horowitza z<1Sta.ło ~przedanvch ..na
szon vch teraz w Łodzi ln- 1danie I etapu zadania, a zakończe 
władzom
RFN na konsekwe.ncj" lewo" na czarnym rynku oo 2:......:l
westvcii iest niewątpliwie nie całości - w końcu roku. A więc
nielegaln el!o pr owadzenia oołowów j ty.siące dolarów za sztukę . W 5,pra- 1'
Wiesł a w, Robert
fabrvka domów . przy ul• . jeszcze w tym roku spodziewamy
Najświeższe
wie tej wszczęto śledztwo.
wydanie tygodnika w polsk iej strefie rybołówstwa.
Lodowej.
ll'abrvka ta. z chwilą się pierwszvch budynków zmonto- „Newsweek" z 5 bm. informuj e,
osiągnięc i a mocy docelowej . będzie wanycb z elementów wyprodukoopł
rolnictwo
Br-azvlii ro.stało w
w stanie wvp;·odukować rocznie wanych w nowej fabr.yce. Zależy że
tym roku dotknięte największą od
elementy, z k:tórvch można będzie to od postawv załogi budowlanej, 50 lat susza. ACl.kolwiek Brazy lia j.........;;;__ _ _ _ __.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.;;.........'w dniu- dzisiejszym dia .Łodzi
złożyć 12 tvs. izb. Ten ootężny za
a wśród nieb od prac:v widocznych była w ub. roku drugim po USA
przewidujp następujątą pogodę:
stq:vk izbowv iest nam niezbędny : na zdjęciu pracowników ..Chemo- eksporterem produktów rolnych.
T>achmurzeniP małe i umiarkostare zakładv orefabrykacyjl'.le nam budowv" - 1>rac:v bardzo wysoko w tym roku ul6t.anie lmuszona do
wane. przejściowo duf P z moźli 
się „sypią". ootrzeby mieszkaniowe przez ws~vstkich ocenianej. Są to: znacznego importu żvwno.ści. Warwościa burn i p1·zelotnyeb opanie maleją, a plany
budowlane brygadzista-spawacz W. Trębicki, tość strat w zbiorach wynosi podów. Tem1>Pratura od 12 do 27
wz rasta Ją .
brygadziści ciesielscy - B. Błaszczyk nad 2.5 mld dolarów. Rząd brazy st. C. Wiatr" ~łabP. i umi •ukoFabrvkę wznosi załoea „Chemo- i Cz. Flaszak, brygadziści murar- lijski zapowiedział niedawno zakuwane -w rzasil''° bu rzv 1ilnfojsz1>
budowy", W ostatnich tygodniach scy S. Derlatka i L. Szymczak.
py na rynku światowYID żYW-ności
- z kierunków 1>ołudniowyrb i
na placu
duża koncentracja
AP
za 0,5 m1d dolarów. W oel1.1 zaspoWS<'h<>clnieh, '
kojenia popytu wewnętrznego rz ąd
Ciśnienie o ~odz. 19 wynosiło
j
zawiesił również eksport soi. r y żu
994,7 hPa. czyli 746,l mm.
granicznych
NRD
przekazało
se~er.Ima
Zachodn~ego
zamachowi
na
i lrukurvdzy do tradycyjnych odnatowf Berlina Zachodniego ostry zwie ~bvwate~1 NRD •.
biorców w Europie ! w Azji.
Jak mformu1e agen.::Ja ADN, 3
ce
czerwca około l!odz. 14 przebywa·
jąclł w swoim oi;:rodzie w B·~ rlini e··
1848
Ur. P. Gauguin, maTreptow obvwatelka NRD została
larz fran<'1~ki
ciężko ranna kula z broni małoka
1848 - Z~. W. Bieliński , fi·
librowej. Prze1>rowadzone śledz
lozol rosyjski.
two wykazało. iż strzał zostal od dan:v w Berlinie Zachodnim. W proOddziały mar,•kańskie, które zoW nocy z poniedziałku na wtoteście Ministerstwa Spraw Zagranimś
stały przerzuoo.ne do Zair.u samo- rek zakończyła się w Pat·vżu koncznych NRD oonownie żąda się z
lotami amerykańskimi, przybyły ferencja
prze&"tawicie'1i rządów
naciskiem. abY senat niezwłocznie
Kto zbłą.dziwszy swój
błąd
już do prowincji Szaba . aby zastą
USA, Francji, W Brvtanii, Belgii
podjął odpowiednie kroki -Ila pobroni, powiększa swoją winę.
pić tam Jednostki francu.skiej legii i RFN.
Poświęcona
svtuacji
w
łożenia kresu tego rodzaju orze·
cudzoziemskiej, mające oowrócić do Afryce. Opublikowanv na zakol'1stępczym zamachom. zagrai.a 1ącym
kraju. Funkcja
wojsk marokań menie l2-godzinav<'11 obrad komużyciu i zdrowiu obvwateli
NRD.
skich Jest taka sama. iaka pełnili nikat ie.st barclw lai!.Ollliczny. In-·
Ministerstwo do.tnaga sie pociągnie·
dotychCZPs legi.miści
fra:ncu.scy: formuje iedfn.ie. że u,,ze.stmicy koncia do odoowiedzialności sprawców
całkowita hkwidacia oowstania lu- ferencji omówili aktualna sytuację
i zai:'ll<arantowania ze strovv za·
dowei:o w Szabie oraz Podtrzymy- w Zairze w kontekście ostatnich
chodnioberlińskiei
ładu i bezpiewanie przy użyciu bai:enetów rza- wvdarzeń w prowincji Szaba oraz
czeó,twa na granicy z NRD.
du Mobutu. będącego riecznikie<n problem
bezpieczeństwa
państw
interesów zachodnich monO'POli w afrykańskich. Komunikat podaje
Zairze.
·
także iż przyjęto szeł'el! zaleceń o
Warto dodać, . że w prowincji charakterze wojskowym i gospoSzaba nadal stacjonuje 700--o.so~ darczvm. które 'l:OStana orzekaizane
wy oddział spadochroniarzy bell!~.:. odpowiedin.im rządom do zatwierskich, a do sil interwen.cvinvch w:w dzenia.
Zairze mają d.ołąc:zyć kontyngenty
Z miarodajnych źródel wiadomo,
wojskowe z To~o. Senegalu Gabo- że zalecenia te dotyczą udzie1lenia
n-u i W ybrzeża [{ości Sloriiowe j przez kraie NATO pom<;>cy wojsW POniedziałe.li: do szwaj~arskiej
krajów znaiduiacvch się w sferze kowei rządowi zairskiemu. 'l'ej m!.miejscowości Vessy zjechali tłum
wptywów politvcz.nvch, ~~pcdar litarnei akcji towarzyszyć ma ponie filateliści w oogoni za nic laczych i woJskowvch FrancJt.
moc g·o.soodarcza.
da gratką: nieoowtarzalnym iestaStany Ziednoezone e:otowe są prz„.
wem cyfr na stemplu pocztowym
trans1>ortować do
Szaby oddzialy
Z OSTATNIEJ' CHWILI
O l!Odzinie 9 rano panienki z
wojskowe z Gabonu I Senegalu
Agencja
AFP
poinformowała · we
okienka zaczęłv wielkie stemplooświadczył 11rzedstawiciel administ~a .
wanie znaczków ,;pieczęcią stulecli amervkańskieJ. Oddziały te do wtorek, powołując się n;i dobrze po•
Władze wloskie oskarżyły w poniedziałek oficjablie członków Czt>rwow earytu, że
1ączyłvbv do jednostek marokańskich informowane tródła
cia"
- „1234-5-6-78-9". 1234 - to
które do Szaby przerzucone zosta1:11 mimo decyzji wycofania wojsk de· nych 'Bqrga\I o uprowadzenie i zamordowanie Aldo Moro. S<\ to: u gór,y
numer
oocztow:v
Vessy, 5-6-78 Cudzoziemskiej z E1uico Tr ia!'a , Gfavani J.ugnini , Gal!riela Matiani; u dołu od lewej• lllarównież 1>rzez lotnictwo USA. by bro śantowych Legli
- .Jaka szkoda, ł.e pani Jut jest
data poniedziałkowa. 9 - wspomzairskiej prowincji Szaba, 200 spado- rio Mou t ti, ,, ntoni'l Marini i 'I eodor Spadacclni. Jeszc1:e tylko Mario
nić tam 1>rzed powstańcami intere
meta tka I„.
niana godzina najazdu filatelistów
sów wielkich zachodnich towarzystw chroniarzy francuskich pozostanie l\IQ( etti przei.J ywa na wolności.
nadal w teJ prowincji.
na Vessy,
CAF - UPI ,.,. łeldoto
'
przemysłowych.
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POSIEDZENIE
Biura Politycznego KC .PZPR
(Dokończenie 11e
uspołecznionego

str. 1)

przemysłu

drobnego do 1985 roku przedstawiony
WewHandlu
przez Ministerstwo
nętrznego i Usług.

Stwierdzorno. że do 1980 roku
dalszy wuost dostaw na
rynek takich wyrobów przemysłu
drobnego jak elementy wYPOSaże
nia mieszkań . tzw. „1001 drooia.zartykuodzieży i obuwia,
gów''
łów chemii gospodarczej, wyrobów
i niektóryoh
4żytku kulturalnego
artykułów SPC>ŻVW".lZYch. Aby sprostać zapotrzebowaniu sipalecznemu
należy w latach 1981-85 w pmezwięk·
wyraźnie
myśle drobnym
szyć dynamikę produkcji znacznie
wyżej nit w przemyśle kluczowy m,
nastąpi

B

Uroczyste wręczenie
legitymacji partyjnych

36 uczmow i uczennk widizewskich szkół średnich przeżyło wczoraj doniosłą chwilę. W świetlicy
odbyła
„Ema-Elester"
zakładów
się uroczystość wręcwnia im kandydackich legitymacji partyjnych,
w obecności I sekretarza KL PZPR
- B. Koperskiego, I sekreta.rza KD
A. DworniPZPR - Widzew
czaka. dyrektorów sz.lrół. nauczy-1 uświadamianiu młodzieży mówiła
cieli i rodziców. W czasie uroczvs- w jmieniu rekomendujących mlonauczycielka J,
---~----------- 1 dych do partii okresu
znaczeniu
Kornacka. O
kandvdackieg.o ·dla członka partii
w imieniu k;mdydatów pcwie<lziała uczennica XXII! LO - M. Srutka.

Duńczycy

0

We wtorek, 6 czerwca w Danii
obchodzone jest święto narodowe
Dzień Konstytucji. W związku
kraju
z tym w wielu miastach
odbvl'y się masowe wiece i zebran ia, podczas których podkreślano,
że obowiązu jąoa . obe·cnie w Danii
k·onstvtucja służy interesom wielgwarantuje
kiego kapitału. nie
· człowieka
praw
elementarnych
oraz że dopuszcza do naruszania
zasad demokracji w życiu politycznym kraju.

Odkryło

I sekretar:z KL PZPR - B. Koperski !>Odkreślił wzrastającą świa·
domość młodzieży zasilającej szeregi partii, mówił też o prze.obrażeniach kraju i w Lodzi. GratuJ.uw S'Zeregi
jąc młodzieży wejścia
partii życizył jej sukcesów w nauce, a potem w pracy zawodOIWej i
i życiu orobistym.

glnrl7'" naukowym .Sdence" . te Ldo
newna mumie
zlrłPntyflkoWać
od krytą orzPrl 80 laty lako szcząt kl
babki krńla egipskiego Tutenchamo
na , TIY<' Owinleta o ostać miała le
wa reke >.łożona na brzuchu tak . .iak
składano dłonie królowym. h~ dź ksie
żniczkom egiosklm . Mumie przp.zw-.
no „stara dama" są dząc jednoczP.śule
po wspomnianym szczególe. że .,da
ma" musiała spełniać i§totq_ą role w
łała

cieszy, natomiast
postawa reprezentacji Polski
w spotkaniu z Tunezją - na
Ponoć w takim
pewno nie!
Jak .mistrzostwa świata,
turnieju,
każdy zespół ma swój słaby dzień.
Chcielibyśmy, oczywiście, aby ta pra·
widlowość "" odniesieniu do „biało
czerwonych" nie znaló.zła potwierdzenia w toku dalszej rywalizacji „Mundialu-78".
chyba głowy wszystkim
Ostygły
najzag„rzalszym symJ)lltykom futbolu w naszym kraju, którzy przed
meczem byli niemal pewni wysokiego zwyclE:stwa Polaków. Przynajmniej w takim stosunku, jak cztery
lata temu z H&it!. runezyjczycy potwierdzili chyba. iż są zespołem groź
nym i nie mają zamiaru poprzestać
na roll dostarczyciela punktów. Na
, pewno w irug!PJ µolowie meczu z
Polską stworzyli pQd hramk:ą Tomaszewskiego więcej groźnych sytuacji
A że Ich ni<' wykorzystali, to mogą
chyba mieć pr<'t.ehsj~ tyll<o do siebie. A może zabrakło im przysłowio
wego łuta szczęścia?

ZSZMP z ZTK
„Teofilów" w Ozorkowie uroczyś
cie, w obecności dyrekcji zaldadów, egzekutyvry PZPR i przedstawicieli zalogi, otrzymało wczoraj legitymacje partyjne. Wręczal
je sekre!Jairz KM PZP!'t w Ozor(ap)
kowie - Mirosław Nitecki.
30 aktywistów

Z

J

DZIŚ

3-2

1-9
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GRAJĄ:
GRUPA III

SZWEC.JA (Buenos Aires, g«lz. 18.45).
HISZPANIA
BRAZYLIA
AUSTRIA -

(Mar del Pla.ta, godz. 18.45).

GRUPA IV
SZKOCJA ;- IRAN (Cordoba,
godz. 21. 45).
HOLANDIA - PERU (Mendoza godz. 21.45).
W 1>0lskie.i TV: godz. 9.3G12 - oowtórzenie meczów Polska - Tunezja, Meksyk - .RFN,
Włochy - . Węgry, Argentyna. Francja.
Godz .22.55-1.15 r ret·r ansmisja spotkań Austria - SzweHiszpania,
Brazylia
cja.
Iran, Holandia SzkocJa Peru.

Gmoch komentuje

- Zaw.ierzyliśmy za bardzo we 'Ullasne umiejętności i chyba za bard.to
efe/ctowne zu-ychcieliśmy odnieść
cięstwo. Przeciwnik gral b'lrdzo dobrze, Największy bląd w grze tkwil
nie1imtejętności
w
bez w.ątptenia
dzialań w de1ensywie .
przyjęcia
walczylUmy
polow.ie
drugiej
W
bardzie; ofensyw.nie, ale nieskuiecznie. Nie bylo lidera. (Odw.rotnie 11it
7'emime). Za
w zespole Tunezjt do
dużo bylo ponadto lcandydatów
zdobycia bramki.
W moim odczuciu zespól Ttmez11
możliwo
je~·t „teamem" o di.;2ych
ściach. Cieszę się ze zwycięstw.a ale
nie z poziomu gry. W spotkan'u z
l'.feksykiem zagramy zupełnie „inną
p1lkę''. OBY! !I

•

W.

lł"1oaK

ł.O:il.dl

W)'t::1u11 1 1.owa-

ny z gry pojedynczej międzynaro
dowych mistrzostw Francji, przegrywając z Amerykaninem DibbsP.m 3:6,
5:7, 1:6.
• Siatkarki ZSRR po porażce w
pierwszym meczu (0:3) wygrały drugi mecz towarzyski z reprezentacją
Japonii 3:0.
• Puchar Bałtyku w zawodach
kartingowych wywalczył A. Hoło·
wlej z Koszalina.
• Po pierwszej konkurencji rozw Lesznie szybowcogrywanych
wych MP prowadzą w klasie otwartej s. Zientek (Bielsko-Biała), a w
klasie standard - S. Witek (Włocła
wek).
• Łodzianka G, Szmaclńska zreml·
sowała w 10 rundzie międzynarodo.
wego turnieju szachowego kobiet w
z Pytel l z dorollktem
PiotrkoWie
8,5 pkt prowadzi w klasyfikacji generalnej.
• Towarzyski mecz tenisowych
reprezentacji Polski l Kanady zakoń
czył slę zwycięstwem Folaków 4:1,
Podpis

'1moch w nrzedmeczowych wyoow!edziach przestrzegał nrzed
dobrym wyszkoleniem technicznym reprezentacji Tunezji, popartym - 1ak to określił - dodatkowo piłkarską fantazją.
I okazało się, że '"' tej pr:;gnozie
w niezwykle ważnym dla Końco
nie pomylił się selekcjoner polskiej wego
układu tabeli meczu grupy I
drużyny.
zdecydowanie
pokonały
Włochy
W naszym zespole zabrakło I fan- Węgry 3:1 (2:0) Bramki dla „Azzutazji i pomysłe>wości. To nie byli rii" zdobyli: Rossi 134), Bettega (35)
ci sami .,młodzi chłopcy", kt(irzy na i Benetti (60 mln. gry). Ola Węgier
boiskach w 'RFN, swymi zagraniami Toth z karnego w 80 min. spot.kania.
wywoływali aplauz puhlkznośct Nie
Węgrzy wystąpili w ·tym meczu o„ar:-ymist1·zowle", słabieni brakiem ToeretSt"IJfkll oraz
byli to również
partlę
którzy dosk<'nale roze~rall
Nylass!ego, którzy zo~talt od;unięci
z od jP.dnego spotkania
SMchów przed oięl'lome dniami
za otrzyma
mistrzowskiego
tytułu
obrońcą
podczas
kartek
czerwonYch
nie
RFN.
Niewiele
rywalizacji z Argentyną.
pojedyntym
w
zdziałać
też
mogli
na
jeszcze szansa
'lzostała
trenP.ra BenrzoPodop1Pcznl
w meczu sobot- ku.
·ehahilitację
rycza~
cały
przez
mieli
ta
nim z MeksykJ~m.
i
nadzieja na v.:y Nalcze- walizacji zdecydowaną prz~wagę
Bo
nie I miejsca w grupie pozostaje przy stanie 3:0 wyratnlc~ oszczędzali
KOMUNIKAT
finałowej
cząść
pozostałą
na
siły
raczl!j w sferze sennych maM:eń.
TOTALIZATORA SPORTOWEGO
w Argentyn!E-. wydaje się,
walki
dnia
W zakładach pUkar.iklCh z
tym zwyclę&twem Włosi zapewiż
TABELA
nili sobie awans do dalszej tucy 3/4. 6. 78 r . stWierdzono·
LIGA POLSKA: 1 rozw. z 13 traf.
kanele
rozgrywek. Mają na swym
GRUPA JI
- 136.475 zł; 13 rozw. z 12 traf. juź
dwa wygrane mecze l zdobyta
cztery punkty (pierwszy pojedynek · 10.000 zł; 219 rozw. z 11 traf. - 823
3:1
t. l'IJ!'N
6-0
6i zł.
zł; l.083 rozw. 1 10 trat. 1:1 z Francją).
1-0
ł:l
I. Polska

Włochy -

P
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Węgry

3:1

s1·ra1•k

u:. . .

słowym
uzyskuie
sięcy

wstępne

tajemnicę

4. Meksyk

rakiety DOSD8J
na poligonie w Szabie

odpowiednio
się
4 - 5 punktów. Trzeba dodać,
iż „pre:mia" 15 punktów za rok
pracy fizv;cznei w zakładzie służby zdrowia, w charakterze salowych. sanitariuszy itd. daje duże
~zanse tym, kt~rzy ubiegają się o
indeks studencki.

zakladach

Ren a u

I

Wagnera - n.·1"ep.0dwaz·aIna
„
I.
~------ -~~

i ~fas~ z; :ra-;e ~ ch~~~~t:;~e ~~;.: I Joz·samos'c'
n~~ . ::er~~:.c~oz;::~:
ni~~~~:il~ż
w cuuiu 6 - 9 - 12 m1e- I
do aka- '
egzarnmy

W tym dniu
demii medvcznvch.
oraz l'lhx:a odbędą się pisemne
łączne egzaminy testowe z biologii,
chemii i fizvki. Po przerwie.
przeznaczonej na sootkania młodzieżv z władzami uczelni. przedstuden·
stawicielami orl!anizacji
ckich itp. - 4 lipca egzaminy piJ k
be h
k6
.
a
semne z 1ezv w o yc .
testoprac
WY!liki
zwykle,
wych analiżowane ?e~ą przy pomoc:r komputera: dz1ek1 .temu .ogło·
szei:1e rezul~ató:W nastąpi w pierwszeJ dekadz1e lrpca.
3700
Najwięcej kandydatów osób - przvjmą wydziały lekarjest 820
skie: na stomatologii
miejsc, farmacii - 940. plelęgniarpolityce królestwa egipskiego w o · stwiP - 350, analityc<i medycznej
kresie od 1575 do 1070 roku p.n.e. B'l - 140. Ten ostatni kierunek proda .1ąc czaszkę mumii uczeni doszli do wadzony jest w trzech ośrodkach:
wniosku. lt Jest ona bardzo podob· w Białymstoku. Krakowie i w Łona kształtem do czaszki króloWHj
Thuya matki królowej Tiye. Porów. dzi.
nujac włosy mumii z włosami wp!..;:Zasady przyjęć na uczelnie metyml w medalion znaleziony w grQ- · dyczne nie ulegają żadnym lmiabowcu Tutenchamona i uznanymi w nom. Jedvna różnica - to wyższa
wyniku badań za włosy królow~j punktacia za prace fizyczni\ w
Tiye. naukowcy stwierdzili. że ,;kład placówkach służby zdrowia, za J"eJ'
chemiczny obu próbek .iest identycz
ny. Utwierdziło ich to w przekona· wykonywanie przez 6 - 9 -- 12
niu, że badają mumie królowej T!ye. miesięcy, otrZli:JllUje się odpowied-

2:2
0:4

.

„b ·
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30 Czerwca Ogniowa
Pro a
h.
• h d
na akademlac
me Ycznyc

naJą się

w.Kurdystan:e

p n o; bJl

I
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3. Tunezja

Wałki

cz~;bory odbyły się

I

Tunezyjska Ie kc ja ... J.
wycięstwo

sprzyjające

'1

,,starej damy''
grupa uczony~h
Międzynarodowa
poinformowała w amerykańskim orzt>·

Wstepne wvborv do Kongresu USA
wvkazuia przewagę republikanów

",;{.·,J}c

ści znaleźli w Berlinie zachodnim
warunki rozwoju. Swi.adczy o tym rozb1.1dowa powstałrj tutaj neohitlerowskiej NSDAP. Jak
Te2oroczna kampania wyborów I stosunkowo wysoki procent oddawynika z dqntP~1 eń pr ... sy, parli.i ta, do Kon,l!resu w Stanach Zjedno- wanych głosów na kandydata Partii
ma nie tyl.lfo pełny sztab kierow- czonych jest :ltiż w całej pełni. We ! Republikańskiej, która jest znacznlczy, bojówki szturmowe na wzór
wtorek w 8 stanach odbyły się nie mnieisza od Partii Demokratyoddziałów faszystowskich, ale także
wybory wstępne. tzn. obie> partie ' cznej. Fakt ten tłumaczony jest jawłasny„. sąd partyiny.
TOKIO, - urząd do spraw O"rony - Demokratvczna i Republikańska ko świadectwo wzrastającego rozbullnwy wysunęły w tvm dniu swoich kan- czarowania opinii społeczne~ praełł
Japonii opracował 1>lac.
wielkiej bazy wojskowej na wyspie dydatów na stanowiska gubernato- obecnej. demokratycznej adminlIyo, połoionej na OLeanle Spoli.oj- rów i członków obu izb Kongresu stracji waszyngtońskiej.
nym w odległości tZOO km na połud oraz na szerel! wYbieralnych w danie od Tokio. Baza ta, której budo•
•
wa ma kosztować 30 mld jenów (po- nym stanie stanowisk urzędninad 130 mln dolarów), ma by6 od·
·
m. in. w naj- I
dana do użytku '\\' 1982 r.
BUENOS AIRES. - Przedstawlclel ludniejszym i jednym z najważ- ~
rządzącej partii liberalnej .Tuho Cezacięte
dni trwają
sar Turbay Aynla odniósł LWyclę iiie/~zyc~. politwznie stanów - w • Od dwóch
stwo w wYborach prezydenckich w Ka Jfornu.. Partlir Demokratyczna walki międzv rządowymi siłami
Kolumbii, ktore odbyły &ię 4 bm. na stanowisko ~ubernatora w!su- irackimi a oowstańcami kurdyjWedług ogłoszonych, w poniedzlelek nęła ~ oonowme .Edmun?a Bmw- skimi, usiłującymi z terenu Iranu
z na, ktorv bvć moze będzie w 1980 i Turcji przeni~ąć na terytorium
wieczorem · w Bogocie wy11lków
95 proc. okręgów wybQrczych 'fur- roku konkurentem prezydenta Car- Iraku _ donosi prasa turecka. Walbay Ayala zdobył 2.226 tys. głosów. tera.
ki toczą się też między konkurenByły to P.ierwsze wybory po wy,Charaktervstyczną cechą wybo· cyjnymi ugrupowaniami kurdyj20-letniego porozt.1mlenla
gaśnięciu
skimi.
był
między Partią Liberalną l Konser- row wstępnych do Kongresu
------------------------=-~ .-=-~ -~
watywną, na mocy którego pri-ejmo.::o 4 lata
wały one na przcm!sn
;
władzę w kraju.
A
LONDYN. - Społeczeństwo Wiei- .
klej Brytanii jest pnwatnte zaniepo- i
w;:rostem I
zastraszającym
kojone
przestępczości w kraju. Nieomal co-1
dziennie tutejsza prasa przynosi In- 1
formacje o napadach z nronlą W rę- !
·
kra- !
ku, gwałtach, morderstwach,
J
dzletach.
Według oficjalnych danych w ub. ;
.w~ w~rek. 6 bm., uras~ zachod- ' premier Angoli. twierdząc, że pró~60
r. dokonano w Anglii ponad
morderstw l blisko 12 ty •. nai,,adow n1omem1ecka tlOdała wiadomość, by te zagrażają bezpieczenstwu
rabunkowych. W tej ~ytuac~i, pod- 1 że na terenie ooligonu rakietowe· Afryki.
„,..„______.__
"
przez za- nos.zą się głosy domi::~an"e się przy- ; go, wydzierżawionego
f,irmę OTRA,] /
wrocenla w bryty;skun prawodaw- , chodnilOlliemiecką
żu.
Ili
Ra:k
d
t
Tr
osob, które (Orblrt:al
PARYZ. - WCZOTaj rozpoczęły się stWie kary śmierci dla
li
.
aAG) ansipor z .
Obrady mmilitrów Popełniły najcięższ<? przestępstwa. . ten
w Luksemburgu
•
proairs teJ
w
S
. „
GENEWA. - Wczoraj odbyło się
spraw zagranicznych kTaj6w Wsp/ilzostała . przeprozab~.
Genewie spotu:anle dr·Jegacji ; WtnCJI
nego Rynku. Ministrowie pl'Zedysku- w
Ił
tują sprawy wyborów do parlau.en-1 ZSRR, USA i w. Brytanll. prowa- j wadzo~ k·oleJna l!róba nowego ty .
tu europejskiego, przyjęcia Portuga- dzących rozmowy w celu opraco- PU rakiety nośneJ, wyproduk<0wa·
zachodnioniemieckich
przez
lit do EWG, sytuacji gospodarczej wania układu o całkowitym l pow- nej
szechnym zakazie prób z bronią ją- konstruktorów. P.róbę przeprowa- ! Poważne siły Polic ·1 usu n ł w 9
w krajach członkow~kich. _
ęy
.l h robotnidzóno w obecności prezydenta Za - wtore k 400 s t ra 1'k UJącyc
BERLIN ZACHODr.r. - N~ofaszy- drową.
. .
ków, kŁórzv od kilku dni ok•1po.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - i 1ru, p;en. Mob~tu.
JJ · Proby rak~et~we. dokonywane wali 1t-den . z wydziałów fabryki
Pr~ez zachodmomel11:1ecką firmę w Renault (oddział we Flins, 40 km
j Z~1rze były przedm10~em krytyki na zachód od Paryża). Związkl za''
wvdałv komunikat potę.
1 w:1elu Państw afrykanskich. Ostat- wodowe
n!o z ~aką .~rvtvką na f<?rum .spe- piałący repres:le policyjne i wzyCJalne1 SesJ1 Zgroma.dzi;ma Ogolni;- Wf.Jący wszvstkich robotnikt•W za·
go NZ dis rozbro1ema wystąpił kładów Renault do strajku.

MOSKWA. - Stworzenie pCl~qczonego systemu energetyc~nego krajów RWPG jest spraw„ najbliższej
iuro Polityczne zaJecUo pod- przyszlości - oświadczył w YiyWiaprzed- dz!e dla prasy minister energety.
jęcie odpowiednich
"przyspie· ki l elektryfikacji ZSRR Piotr Niesięwzięć w celu
produkcji poroźnij
szenia rozwoju
Generalny schemat takiego systerynkowej, eksportu i usług prze- mu
został opracowany przez Stałą
mysłu drobnego. Stwierdrono m .Ln.,
Elek•
Komisję RWPG d/s Energii
lepiej wy~orzystywać trycznej, zgodnie z kompleksowym
że na:leży
materialy wtórne, a ta·~e surow- programem socjalistycznej integrace lokalne, rozszerzyć .iystem pra- cji gospodarczej. zgodnie z realizacy nakładcz.ej, szerzej adaptować cją tych planów budowana jest liWinnica
p:ądu
przesyłania
istniejące nia
zagospodarowywać
i
obiekty usprawnić s-.vi:;tem e'kono- (ZSRR) - Albertri~a (Węgry) o nakW.
750
miczno-finansowy tak. by zapew- pięciu
SOFIA. - Przebywający z oficjałwzro.st
nił nie tylko dynamicz.ny
ną wizytą w Bułgarii przewodnicząprodukcji, a.le także elastyczność cy
rządu CSRS. Lubomir Sztrougal,
w dostosowaniu iej do i)otr.zeb został przyjęty przez I ~eluetar.za
rynku. R.oo:wój i un<>Wocześnieinie K C Bułgarskiej Partii KomunlJtyczprzemysłu drobnego J>OWinny być nej Todora Ziwkowa. W eza~le rozprzedmiotem stałej troski terem>- mowy stwiero.zono, że decyduJ4cym
w
warunkiem budowy socjalizmu
wych władz p.aństwoiwycl:t.
obu krajach jest jednoś~ i współ11ra.ca państw socjalistycznych. Om6wiono także sprawy dals·r.cgo rozw•>ju
kontakt6w między obu bratnimi kraJami.
PRAGA. - W opublikowanym tu
Federacja
Swiatowa
oświadczeniu
Związków zawodowych wyraziła zaniepokojenie z powodu antydP.moegipkratycznych kroków władz
skich, tmier;i;a,iących do ogrilnicnnla
::wiązkowych
legalnej działalnol.cl
ix>ści podsumowa-no wmiki rooznej organizacji klasy robotniczej Egiptu.
w
ideOIWO-wYchowawcze.i
pracy
PARYZ. - Spotkanie na szczyGiscarda
prezydenta ł'rancjl
podkreślając szczególnie cie
szkołach.
jej formy, ialk hacell'Sk.i~ d'Esta.ing z kanclerzem fł'deralnym
tak~e
kluby wliedzy o parthl, olimpiady Helmutem Schmidtem, wyznaczone
wiedzy o Polsce i świecie współ pierwotnie na Upiec, zostało ptzełona
na wrzesień, '"" w.rględu
cze&nym, tUJI'nieje Wiedzy obywa- żone
„nawał za.leć" prezydenta Francji harcer...,-kie itp, :!akomunikowano oflcjalnie w Paryalerty
telskiej.
i szk<0ły w
harcerstwa
O roli

•

z kon·stytucji

ri.· ·. .] ·. • ·•·.•.
~OtJZIIl§

1

.

.
ęd .
rz . ·I llik P:OhcJ~ w Sao. Paulo.
ochod~mem w
w Brazylii Gusta'w Franz Wa ner zaJmuJący Slę
Sylv1:0 Pere1ra
poszukiwa:nym zbrodni.a!zern 1IJtra~ w~g~era
jest
0
w1.a:ctcz;r1; „.Nie ma juz
Był on zast c ko- . ac
wojennym
męndainta ·obozu koncent~;)nego ~nycb wą.tpli~osci, zi; cz!C'IW1dt
P ez nasb aresz wany Jes.t tą . :iateJ· r
w Treblince 1. Sobibo-~
oskarza kilka
którą
a- mą oso ą,
. ....,,
.
„ .
·
• .1
· d
cJ1 Jest odp·ow1edz.ialny za za mor- kra· ów 0 to
• ze . opusc1 ~ .się ~
dowaniie co najmniej 25Ó tys lu- k J . • .
n~·~1enstw w czasie ostatniej WoJ•
d!Zi.
Uję·l'lle
' łe
Rzecznik brazylijskieg-0 Mims&I
]
zapowiedziały
Władze Izraela
oświa<lterstwa Sprąwiedliwoścj
czył w środę, że kraje, które ~ą że dostarczą niez.będnych· ddrn~
wa. mentów, które umożliwią ekstrazainteresowane ekstradycją
gnel'a, powinny wystąpić z odpo- dycję Wagnera do jakiegokolw!ek
.
cią~11 kraju. Izrael i' Brazylia nie za·
w
wnioskami
wiednimi
.
warły porozumienia 0 ekstradycji.
trzech miesięcy.
_ __
Po s dniach energicznego dochodzenia, prowadzonego przez ft..nkcjonariuszy Komendy MlejslfiPj MO w
Kaliszu ustalono spraw"ę zauójstwa

3 -

Szybk"

I

Brazylijskie władze

śledcze

nie

mają wtąpliwości że aresztowany

U

z

••

sprawcy zabOJ'„. Stwa

m~~s:k~:iia!:W ~~~~~=ni~rs~~z~a.

Surowa kara dla

złodzieja

- szwagier ofiary ~1-let
ni Zbigniew H. wracając nocą z linajwiększą kradzież. laka kiedykolSąd w Oviedo w hiszpańskiej Asbacji alkoholowej wstąpił du m!ena 18 lat wiek miała miejsce w kościołach niszkania Urszuli P., ua której doko- turii skazał w poniedziałek
on drogoc.-n!le
Skradł
szpańskich.
Więzienia i grzywnę Jose Domingu„za
nał mordu seksualnego. W o'>llczu za kradziet. jaką popełnił 9 sierpnia P~zedmioty wartości około 130 m1lirl·
dowodów aresztowany
okazanych
policJa 1dłupu
Część
dolarów.
now
samym
tym
w
Zbigniew H. nrzyznał ~lę do popel- ub. r. w katedrze
w chWill aresztowania D:>·
mieście. Dominguezowt udowodniono zyskała
·
nienia zbrodni.
hiszpańsko-por•
granicy
na
mlngueza
tugalsk!ej.
przestępca

Wśród zabranych z kościoła w o.
vledo precjozów znalazły sie dziesiat·
ki lde.inotów wydłubanych z trzech
arcydzieł sztuki asturlańskiei oochn.
dzących z IX I X w.: Krzyża Anielskiego, Kr.zyza Zwycięstw.i i szkatuły
wysadzanej agatami.

Mistrzostwa Polski w szermierce Konserwatorzy
s!e obecnie
!eh
uszkodzonym
i gimnastyce artystycznej ~ Zapaśnicza
\Vielka Nagroda. ~od~i i międzynarodowy Kronika wypotll<ów
A o godz. 10.00 przy Zblegu ulic Ja.
turme1 siatkarek
przywrócić
dawną świetność.

• pod mak1·em
• • I"p1ec
C7ftn1Jl1ec ł 11
"1mp;rez s·portowych
interesu1"ących
'I
a

L'GIJ 11: I

'

'

.

.

starają

dziełom

racza I Sterlinga Magdalena N. lat 33

jezdnię

Weszła

t p:>na nad !eżdźające.
Z?stała przez
trącona nleostrotn!e

go „Fiata '. Kobieta

doznał,i

urazów

gł:~ lg:~:~b~:: wnasz:;:~owanlu

ulic Limanowskiego i zachodn!~j
„Fiat" 126 p nieumiP.ietnle prowad7.I)·
~ajbl~tsze d~a miesiące letnie w na:.zym mieście upłyn4 pod zn.ikiem ny nrzez Mariana S. zderzvł sie z 1awielu mteresu.1ących imprez sportowych o 11gólnokraJowym i między d~cym motorowerzysto który doznał
narodowym · charakterze. 2: czerwcowych imprez na u'"1agę zasługują urazów nogf I opatrywany był w p'lprzede .vszystkim indywidualne I drużynowe mistrzostwa Polski w szer- ~otowiu.
"· 0 godz. 15 .35 w Strykowie na ul.
mierce · or.iz liruiynowe MJ> w gunnastyce artystycznej.
Flota"
Swterczewskiego kierowca
.
.
w goroczna Wielka
w hall ŁKS pr.zy Al. Ul'.\li
w notraci! skreca!ace<!o w lew „
Nagrod<1 Łodz•
wystąpi z~pasach w st!'lu woln.\'.;n, W iluprc- werze M!eez:vsława ;r. lat 6~
18 czerwca
dniach 11 1
przeszło 500 zawodniczek l zawodni- zie tej (S-9 hpca w sali .ChKSI bę·
rzysta orzewlezinny zns~o! d„ szp!tao dącej generalnym sprawdzianem tor- la.
którzy rywati.zowa6 będą
ków,
·
tytuły najlepszych. Początek pierw- my przed !\IS wystąpi cala czotowka
szych walk w każdym dniu o godz. krajowa w teJ dyscvplinie sportu.
na skrzytowdnlu
~ O godz. 12.10
9. Impreza ta stanr..Wi ostatni decy- Obok wspomnianych
\Vyżej zawo- uhc Narutowicza I Koncińskiel(o '<l~·
lj;rajo· dów w naszym mil!śc1e w okresie rowca samo<'hQdu Vnlksw•l!en" •'90
dujący sprawdzian czołówki
wej przed lipcowymi MS w Ham- letnim odbędzie się wiele L.-ir.ych TF ,;•pnworlnwal zd„rzenle • „war'Z"burgu. Okręg łódzki reprezentować imprez ogólnopolskich
Ofiar w lunzłach nie było. f.J'l•
w ro?nych Wą
1azdy znstałv u~?.knrlzone.
będą We florecie ko olet Zjed n ocze- dyscyplinach sportowych.
ni Pabianice, l AZS, florede męż
4 O godz. 18.30 na ul. Marchkw(wrb)
oraz
czyzn l szpadzie - Kolejarz
sk!ego 59 w zan a rkowan~ „ Syrenę"
szabli - AZS. Tytułów mistrzowIS uderzył kierowe~ cia~nik9.
7791
skich bronią: J. Blerkowski (szabla),
I tu zanotowano Jedynie straty. (kl)
floret - B. Wysoczań&ka i z. Wojnagrodę
ciechowski i szpadzie - J. Janikowski.
wyścig kolarSpołem organizuje
W sali Pałacu Młodziefy w dniach
Hl-11 czerwca br. rywalizowali bę ski dla niestowarzyszonych. w tmW dniu 6 czerwca tn78 r. stuar
chłopcy,
uczestniczyć
mogą
.
prezie
krótlc!ch, lecz cietklcb
110
ła
dzie o tytuły najlepszych w kra.lu
(w klasie I I U) 88 zawodnic~ek z urodzeni w 1963 roku I młodsi, nie
cierpieniach nrzeżywszy •at n
18 klubów. Barw Łodzi chroni~ bę posiadający licencji kolarskiej l ci,
„Harnam": którzy dotychczas rite hronib narw
reprezentantki Df
dą
ś. t P.
Ka?.dy z uczestniM. Krzyżanowska, żadnego klubu
B. Ambroziak
G. Pietrzak l B. P!sarktewicz (Opie- ków wyścigu oprócz Z'łśwladc:r."ń lekask • STEFANl!Ą KAWECKA
posiadać
kę szkoleniową sprawuje mgr E. Goz karskich, powinien
ochronny (kilkanaśde kaskliw t>edzie
ddewiilska).
wyścigiem
przed
wypriżyczyc
można
będą
Sympatycy pllkl statlrowej
z Bakailarz
mogli emocjonowd się interesują w Społem).
cymi meczami zespołów Kub>, RuPogrzeb odbędzi.e. się R ~zerwca
odhi:dZie sle 10 czerwca
Wyścig
(repreze1•tacja na trasie 21 km Zbiórka o godz. 14
munii, CSRS. ZSRR
1978 r. o godz. 16 na cmentarzu
Leningradu) orai dwóch dru:łyn pol- w Społem przy u1. Północnej 38.
św. Wincentego na Dołach.
skich. ~z6sty z kołei międzyna1 ndo-. Na zwycięzcę czeka atrakcyjna na!' sm!lt_nym tym obro:ędzie posię groda w postaci
wy turniej siatkarek odbędzie
roweru wyścigo
w1adam1aJą pogrąil:eni w głębokim
w dnlacb 27. VI. - 8. VII. br. więk wego marki ,.Jaguar". Ponadto dla
zal u
w ~awodników, którzy uplasują się na
szość spotkań bQdzi<? rozegrana
CORKA,SYN,SYNOWA
hali ChKS a niektóre w sali '.Re- drugiej i lrzeciej pozyrjl, przew!I ZIĘC oraz. WNUCZĘTA
sursy oraz w Łasku
dZiane są: guma wyścigowa I kask.
(BZ)
lntereauJłlCO zapowiada Ił• iel .te~
1

'a1!,v;!

w

,;Jaguar"

d.

WAKACJE!

I<IERUNEK

.t.

go

Zakońafl

mistna,

25 pociągów kolonijnych
odjazd już 1O czerwca

slot plebiscyt no na11ep• ·•
nauarciela i wychow„wu,

m ."'u.de"J; organizowany tradycyjnie prze2 ,
ZL

1.'.SMP.

Wzięło

w nim

udzia ł

ponoo 3Ci

tys. uczestników. Na wczo1ajszei 1..1roc1ys• ~

ści

w siedzibie Zl ZSMP, 338 nojlePSLim

„

łódzkiej

DRKP trwają ostatnie jui przygotowania do let- wystąpi w czerwc u i lipcu, przy
niego szczytu przewozowego. NB Dworcu Kaliskim w świetlicy czym najwięcej pociągów lcolonijty. Wyróżniono też 38 tosłużon~ch wycno·
dla młodzieży szkolnej - podobnie Jak w latach poprrednich nych odjed:iie ze stacji
Chojny,
wawców młodzleży, a więc tfch, którzy
- urządzono centralny punkt kolonijny, czynny codziennie w gdzie działać oędzie podobnie (jak
kilkakrotnie zwyciężali 1uż w tym plebiscygodz.
9-16,
z
wyjl\tkiem
niedziel
na
i
świąt
Dworcu
(tel.
Fabrycznym)
398-80,
w.
55-11).
specjalny
cie. Troje spośród wyróżnionych: Stonisla·
punkt informacy)ny.
wa Maraewska, Stanisław Kuwik i Hen
ryk Pliska •epre z entowoć będzie nosze 0 •
W roku bieżacym PKP przewie- nika oraz nazwe i adres organizaPierwszv pociąg
kolonijny
jewódrtwo na spotkaniu wychowowcow zie ponad 30 tys. ł6dzkich dzieci i tora wypoczynku.
właśnie z Choien do Kołobrzegu mlodzieiy colego kroju t prrewodnlczq młodzieżv na kolonie i obozy. PoJak dowiedzielimy się w DRKP odjedzie iuż za trzy dni, 10 czerwcym Rody Państwa - Henrykiem Jabto,r, łowa z nich skorzysta ze ~PP.Cjal- ' największe nasilenie
przewoz6w ca o J?cdz. 19.20.
(ptom)
alcim.
.
. . .
nych pociągów kolonijnych,
któ- I
•. Pnebywa1qca w naszym m1escie dele rych wyjedzie z Łodzi 25 _ główgoc1o Rody Okręgu Korl-Morx-Stodt ' I .
,
.
przewodniczącym Heinzem Arnoldem ora 1 nie w kierunku Wybrzeza, Mazur,
przew. Rody Powiatu Werdou - He1nzem Tatr i Karkonoszy. Zbiórki odbyDickiem, dyrektorem Budowy Okręgu d• 1 wać się będą w miejscach wy1naK!ausem Hantke I dyrektorem Służb. Kom • czonych przez C'rganizatorów
(w ;
b1not':' Werdou - .Bertem Roos.em zw1ed<o· 1 pobliżu dworców: Kaliskiego, Fa- i
la miasto, poznoiąc nowe osiedla mlesz· b
· Ch j )
'łto j
koniowe orot teren budowy trasy W-Z.
ryc~nego I
O en • na po• re
W qodzlnach popoludniowvch ąoście , godziny przed odjazdem pociągu.
NRD prryjęci zostali przet I sekretarza
J d
Ś • W • ód k' S t b
KŁ PZPR przew. RN m. lodzi Soleslawa
e .. nocze nie
~Je.w z I
Z~
Koperskiege.
Na spotkaniu omówiono Akc11 „Lato - 78 mformujl?, ze
Twórców projektu Państwowej Wyłu-tj I siak, inż . z. tarko, mgr Inż. E. Wielem
m. In. sprawy związane z dalszym zacle•-1 w zwiazku z koniecznością zacho- Szkoły Sztuk Plastycznych w lodzi wyroi i' barek, Inż. H. Widawski, Inż. J. Jańcrak \
nienlem kontaktów mfędry społeczeństwem I Wania oorzadkU na dworcach, I'O" nlono ncriwyiszym wyrćfnienlem orchllak mg• Inż. J, Chorzelski, Inż . Zdz. Strzałko..- '
1dzice i opiekunowie dzieci
obu wofew6dztw,
będą tonlanym - nagrodą I •topnia ministra : ski, Inż. K. lpiak, mgr lnź. Janina Urbar l
~eleąacfa 1 Korl-Marx-Stodt spotkało sic: mieli prawo wstępu na peron na budownictwa I p~emyslu. ma.te1ialć w 'i.• i kiewicz I kierownik pracowni - Inż . J, Ko )
takze z prezydentem lodtl J. lorennm
.
.
(
!'owianych .a wybitne 011ą9nięclo w r.ro I walczyk. Prolekt wykonano w „Miostop10
A W Domu Kultury Kolejarza od- 30 mm?t nrzed. odJazde~ tylko 1a 1ektowanlu. Jest to drugi w lod1i (po Te
jekcie - Bdi-Miasto". Nogrod•ony obiel"
była się • 1roc?v•tość 1akoń1„enta ro- okazame'1'! waznego
biletu pero- otr:e Wielkim) obiekt użytec tnoścl publlcz· 1' wybudowa'o Chemobudovm"
( 'lr)
ku kszldłcenla lde„wego Studiu>n nowego). Bagaż ręcznv wvjPżdża· nef wyróżniony tok wysoką nagrodą.
i
"
·
Młoddetnwe11;n WUML. Od oaźdzler
W skład tespolu wchod zą: gl6wnv ~·o·
jących oowinien być
zaopotrzony
nika 11b roku na WUML 1czeszcza w nalepkę zawierającą · imie i na- Jektont - dr Inż. orch. B. Kordo„ „w;ki,
ło 155 •luchac»v 1 którvch 110 otrzywspótouto• mgr inż . orch. Wł. Nowakow.ki
)
mał~ wrzoral dypln·ny ukońc,enia . zwisko. adres zamieszkania UCZE'St· orot mgr Inż. J. lasko mgr lnź. J. Po1
Za1ęcla orowa1zont- byly w czterech
~
grupach, a młodzi •luC'hacze zapCJzna
l
wali sle ze WSOOł<'?t'snyml za!!adnl('·
Zakończył sie k nku1·s dla mło- t
nlaml
SPOl<>czn< ··POlHycznymi.
16
perą
dzieży
szkolnei
zorganizowany }
najleoszych otrzymało nagrody. Nalr _
ll1 prze1 Okręgowe Przeds ' ębiorstwo
!!rodzono te1 najlP.pszyC'h lek t orów ,
)
l1 Surowców Wtórnych i oddział łó- ł
Studlum M'.loi1lt-tnw<"g<' WUML.
W uroczystOŚ<'' u,,z.,..,tnlczy! kleNO MĄ,
V B . .
dzki Narodowei?o Bank11 Polskie· ~
rownlk Wvd?latu Ksztal<'t-nla tdPolou
R
' • ellmiego l'OIZ· 1 pół, mający illŻ ponad 30-letnią go, pole2ającv ~a zbiórcE' makula }
!!;lc•ne!!o ZG 7.S~1P - Wiesław 7.ńl- począł swoje występy Teatr Opery j tradycję, ma w swym dorobku 75 tury i złomu oraz
opracowaniu c
•!<owski
ora 7
przed~tawlc!ele 7.Ł i Baletu ze Skopje, Obok pozycji premier oper·owych
i
operetko- form propagandy tej akcji. '>urny }
7.S"P.
fntom)
uzyskan p
młod · ·
b
. klasycznej
jugosłowiańscy
gośCie wych oraz ponad 60 przeds tawień
·
" rzez
z1ez H te ra---- _ .
ne surowce wtórne przekat~n,.. zo- }
zaprezentują dwa utwory narodo· balet.owych.
stałv do kas :::;;o. natomiast zwy- i
we. Współczesna 1>perę K. MakeN·owy gmach jaki opera otrzyma w cięzców. konl<..,.."su
uhonorowano
· dońskiego „Car Samuił" i poemat w
Skopje w
listopadzie,
OO- . cennymi nagrodami.
1
/ baletowy T. Pro.szeva „Pieśń nad zwoli rozszerzyć
zasięg popular- I miei$ce zdobyła Danuta Sę·
A Przedstawiciele
„Avtoexportu" ! pieśniami".
nychń w Maced<>nhii' Majowych wie- ' dziak (XXVI LO), dwa
drugie
udzielają porad posiadaczom „Zapoczor W operowyc '. w ramacll któ- · miejsca: Alicja Bąk (SP nr 71) i
rożców" 1 ,Ł&d"
d-zlś w godz.
Wizyta macedońskiej opery kon- rych przed rokiem gościł w Sko- I Sylwia Słowianek (SP nr 148)
a
14-17 w stacji .,Polmozbytu" przy ul. tynuuje
współpracę
nawią.za.ną pje nasz teatr przywożąc insceni- , trzy trzecie: Mirosława Piet;zak
Pabianickiej
przed rokiem. Tymcza.sem przed zację „Halki", „GaJane" i „Orfeu- (SP nr 40). Jolanta
Grabowska
A „Kończymy robotę"
podsu•
.
.
sza". Teraz łódzka publiczność ma (SP nr 101) i Graiyna Budzińska
mowanl<" roku kU'lturalna-oświato- nąmi etąg dalszy spotkania ze okaa:ję ocenić walory macedońskich · (SP nr 6 w Pabianicach)
}!
we go dla zesµołów amatorskich sztuką aperową i baletcwą w wY· ar~ystów; Słuchać ich też
będą ·
,
. .
•
.
dziś o ~odz3 . 17 w DDK przy ul. żu- . konaniu slropijskich artystów.
mteszkancy Bełchatowa. gdzie zesPrzyznano ~owniez 11 wyrózn!eń 1
)
bard7.kle1
, pól ze Skopje da specjalny
kon- oraz 16 naerod rzeczowych.
·f
----cert.
(rg) 1
(ptom)

W

w yc howawcom
młodzieży
wręczono
listy
pochwalne, nagrody książkowe oraz 1tw1e·

„

I

Wysoka nagrod,a
dla łódzkich projektantów

I

w·1e„,zory

Uu

kilku zdaniach

!

zieleni!

Czerwcowe upały zapowiadają ciepłe, słoneczne lało. Naleia·
loby się z tego tylko cieszyć, gdyby nie to. że niemal na naszych oczach ~inie zldeń. Susze wyrządza.Ja ogromne szkody.
Szczególnie dotkliwif! odczuwają to młode drzewka. One SI\ naJhp,rd„it'j narażt>ne na uschniecie.
Zało ga Ł6dzki e go'

Przed~iębior-

powiadają

za ochronę ziele ni na
terenie. Codziennie
rano
(bądź wieczoreml trawniki. drzewa,
nie jest ie dnak w stanie sama po· krzewv w czasie takich
upałów,
dolać zadaniom.
jak obecne - muszą być podl ewaOsiedlowa zi el eń jest w l e pszym ne. Że mieszkańcy mogą , a napołożeni u , bo ma chociaż wodę na wet powinni oomóc, to już
inna
m ieiscu. tymczasem
.:1trzymujemy rzecz.
(g)
alarmujące
~y.enały od naszych
Czvtelników. 7.e i
na osiedlach
zieleń usycha. Czyżby administracje •apomniałY. że przecież to na
n ich sooczvwa obowiązek stałej jej Ą
pielęgnacii? Niektórzy dozorcy od'f
powiadaia mieszkańcom wręcz, że 1
nie beri::l podlewać trawników
i 1
'
drzew' gdvż„. nie są tym zaintere- ,
sowani. T że ieśli ludziom tak bardzo żal młodych drzewek, to niech
sami wiadrami noszą wodę i
je
Upały były prawdziwym zaskopodlewają.
czeniem dla ł6dzkiej gastronomii,
jest
Winą za taki sposób rozumowa- czego najlepszym dowodem
typdwo
nia obarczyć należy poszczególne brak większego wyboru
wiosennych ootraw w barach
i
administracie osiedla. którym przy- restauracjach oraz nieczynny ogr6·
pominamy, że to one właśnie od- dek w „Tivoli" - o czym nie tak
stw;i Oeroclnicz ai?o dwoi się i troi,

swoim

I

ZUo·Dł

747-!0
03

·
Z9Z·Z2

253·11
ł09·3~

334-31
334-28

I

DYŻURY APTEK
245-72 • Obrońcó.,, Stahm1r.adu 15, .NI·
220· 89 ; clarn
lana
, Główna 14, Dąbrow·
395-85 j sk lego 89 ULutomierska
146, Ollm07
oijska 7
09
Stale
dyżury aptek:
Pogotowie wodo ci~~ow e
133-~ 6
Apteka
Aleksand r ow ,
'trat pnżarna
08 866·11 , 795~5 J ul Kcsc1usnrzk147-0U3
6
~SM7 , m-oo I
Ap
te
ka
nr
47-087
Konstantynow.
Pomoc drogowa
ul Sadowa
PZMot.
52·81·10, 708-21 ! Apteka nr 1047·098 Głowno . u1.
Centrala ln formac yJna PKO 731 -32 Łow1
r ka
96
lnformacji o dyturacb aptek:
TEATRY
w Pab1an1~ach udziela Apteka
WIELKI - JlOdZ. 19 „car Samulł" nr 47-o3a Armil Cz<>r woneJ 1
(występy opery ze Skop je).
w Zgi<"rzu udziela Apteka nr
POWSZECHNY
godz. 19.15 47-080 Dąb1 ow•k ~ego 10
„Szwejk"
w Ozor kow1t- udziela
Apteka
, o v.: ~ - nh ·,;,ynny
nr 47-092 Dz!er żyń>kle g o 2
1AJ.A SA l,J\ - . ,'2.ynob
DYŻURY SZPITAU
JARACZA - .J<~ d • 19.30
n a-e s

~

!

POLOŻNICTWO

łCa M.ellowa 11

715 -

Po d „ . !"··o -

-ra· a nr -c nic

S.e ilal In• Kopernika - dzie.
n •C• G 111 na Po1sdn 1• K ul. Odza„, ,,a C1„•zlrnwsk •t-go. Rzgow·

·powtArzy r. ~~ w~ę c j' ' ( z~ m k-• ę.

tel .

, u:... , •

ze SkOpjo•

I

'

I

t

I

I

zes- i

Pomóżcie odżyć

398-10
284-&H

·ń d 19 .Ga spa '\ k c Lok at O L ~ka P r zyby .sz.e wslUe·
r'"111r''
1 go g,ne k'11ogia z dzielnicy Poie;1e
.'\RLEKlN
godz 17.30 „Tymo- Por adnie K, ul. Fornalskiej .JU.Z
teusz wśr ó d pt aków"
(Piotr- ' poł ot r>• c ' " ' O z dz1E'lnlcy Widzew
kows ka 2821.
- Po1adn1„ K u l 8 1 zechwy
PINOKIO
g;dz. 17.30 „ Dokąd ' Szpital Im H. Wolt - dzielnip<;dzisz , k
k ?"
ca Ba •uty I gine kologla 1 dzielnicy
Po lesl<'
Po1arlnla K, ul.
MUZEA
(łdal'lsk a • Kds pr zaka oraz położ
nictwo
z
d
'
1eln1cy
Widzew liISTORII
lt UC ii i;
REWOLU·
1P K ul Zbocze 18
cvJ · 1,ao
(111 r d a i'1sko 13) Poradn
Szp:ta
l
im
Jorrl'ln"
- poloż·
&-17
nlct wo 1 dzie lnicy Po1esl<"
ODOZIAŁ
RADOGOSZCZ
(Ul
lnsty
1u1
Pol.
Gin
AM
(ul Ste rZgierska 1471 godz. !G-17.
lmj\a 13
dn„ 1n1co Sr od m1e ścl~
"\ "1' : .-:•l L " G ! t'Z .'l
I f:TN OGRA·
Po radn ia K
ul KC'p„1ń ~'<1 egc
FICZNE (Dl W 'l lno~cl 14) godz
RewolnC'jl !'.OS r „ gmina Brojc
IG-17
I ~:nt-kolo l(1 ? z dz1eln1cy Pole,;!<
CENTRAi.NE
'IU/.El, M
\VŁO·
Poradnia K ul '1 Ma Ja o,· az pe
KIENNICTWA (Plot r k•W1'k a 282) tożn1ctwo 1 czte !ntcy
Wldze"'
godz. 11.30-19.
Po radn ia K " ' NI<' arn1a na
BlOLOGll EWOLUCYJNEJ
UL
Instytut
Pul.-Gin.
A~
(u'
(park Sienkiewicza) ~odz 10-18,. CuriP·Sklcdows k1" .I 15) - dzi
HISTORII MIASTA ŁODZI (ul
nica
Górna .
Porar:lnla
K
Ogrodowa 15) nieczynne .
10 Lu te ~ o t g\nekolngla 1 dzle.·
SZTUKI lu! Wlęrkowsklego 36) . nicy Pole>lc . Poi a dnia K, u
godz. 10--17.
Ollmp11ska
oraz polożntctwo
POLSl!.lEJ WOJ SKOWE.I SŁUZ· dzielnicy Wld7<'W.
Por8'dnla K
BY ZDROWIA (Żeligowski ego 7) 1 ul Wy~oka
godz. lG-13.
Szpital Im Curie · Skłodow•kl~
- Zgierz - polcżn • ctwo - mia sto ł i:minu Zgierz Aleksandrow
Ozorków Konstantynów i:m Pa ·
rzeczew, An lr<'~nol oru dzielni·
f.ODZKI
PARK KULTURY
ca
Widwv.
Po r ~dn i e K. ul
WYPOCZY'llKU cna Zrlrnwlu)
OGROD 80'11\Nl<"ZNY - c~yn- Cza.1 1' owskiei:o
Szplt:il
Im
Ma
rchlewskiego
ny od e;odz IO do zmroku
i Zgierz - 11.tneknlngla
- miasto :
!ł' ZOO - czvnne od itodz
9-20 gmina
Zgle
1
z.
Aleksandrov.
(kasa do t 9)
Ozorkó
,\.
m
Knnstantvnów
!ll'l'
PALMIARNll\ (Ul . Armil Czer- Parzerz<"w
'\
And1espol oraz Lod'
wonej 1/31 czynna
codziennie dz!elnlca Poles1
t- Poradnia K, ut.
~~~i• oon!edzlałkfiw w godz
S rebr zyńska
1 dzlt-lnlea Widze w
Szpital lrn. Blernackleito - Pa'
LUNAPARK
(Konstantynowska bianice
m
1a cto I gmina l'a3/5) czynny od ~odz 14-21.
,. b!an!ce
KĄPIEl.lSKO
„FALA" (BI Unii
Szpital Miejski Głowno - mia4) czynne nd 10-19, w niedziele sta I gmina Głowno
St ryków
I śwlet« w e;odz 11-1e.
gm . Nowosoma
Chirurgia igótna - Balury KI N A
Szpital Im BIP g ań s klego (Knla ·
zlewtcza 1/5)
cod1lennl<"
a 1a
BAŁTYK
„Wyspa sk azańców" przy<'1'odn. re]ouowy<'h nr ł , 6.
Rozstrzygn ięte zostały „ jarmarmeksyk.
od
lat
18,
godz.
10,
7 8 9, 10 S•µltal Im. Barlickie·
kowe" konkur sy na najładniej ude12.15, 15„ 17.15, 19.30
!(o (Kopcińskieg o 22). codzlen ·
korowane i najlepie j zaopatrzone
IWANOWO - „Wyspa
skazańnie dla przychodni nr 7. Szpital
stragany oraz na najuprzejmiejców". meksyk, od lat 18, godz. Im. Skłodowskiej-Curie
(Zgierz,
szych sprzedawców. I tak w kon10, 12.15, 14.30, 17, 19.30
Parzęczewska 35)
dla przychodni
POLONIA - „We władzy ojca" r<"jonowych n1 1. 2. 3 5 Szpital
kursie na naiładniej prezentujący
włos. od lat 18, godz. 10, 12.15,
się stragan największą
Im. Marchlewslft~go (Zgierz, Du·
ilość gło15, 17.15, 19.30.
bols 171. codziennie dla m . I gm .
s6w otrzvmała Centrala
Rybna, PRZEDWIOSNIE
„Straceńcy'',
Zgierz. Ozr.rk6w, Aleksandrow
przed „Stomilem" i stoiskiem z
USA, od lat 18, godz. 9.30. 11,U, Parzęc7ew G'f lrna - Szpital Im.
upominkami
WPHW.
Nagrody
L!I, 18.15;
Polskie filmy archi· Jonschera (Mlltonow" 14), Poleotrzymują dekoratorzy: Dorota Ka·
walne: „Trędowata", „Ordynat sie - Szpital Im Pirogowa (WólMlchorowskl"
- od lat 14 godz
czmarek i Aleksander Szantyr
z
czańska 195), Sródmleścle Szpi18.30.
•
• tal
Centrali Rybnej, mgr
Im. Blegańskl„go (Knl.a:..ieWiBarbara
WLOKNIARZ
„Odra:tający, cza 1/5), WldZl'W - S~ital Im.
Koprowicz
ze „Stomilu"
oraz
brudni, tli" włos. od lat
18
Sonenberga (Pienin)' 30)
Bogusława Drożeli z WPHW.
godz. 10. 12.30, 15, 17.30, 20. '
Chtrure;la •lf azowa - Srpltal tm.
WOLNOSC
,,lllck
i Jane" Radlińskiego (Drewnowska 79)
Najlepiej zaopatrzonymi stragaUSA od lat 15 gc.dz. 10, 12.15,
dawno Pisaliśmy, Dopiero wczoraj nami teeorocznego Jarmarku Łó
Ne nrorhlrure:la - Szpital Im.
15.30. 17 .łS, 20
Kopernika fPablanlcka 82).
udostępniono konsumentom wszyst- dzkiego były stoiska radiowo-tele·
WISŁA .,Trzy kobiety"
USA
LarvnP-oloe;la
Szpital tm.
~ie cztery
r~wiry
(około
200 wizyjne WPHW, Centrali Rybnej
od lat 18, godz.
10, 13, 18, 19, Barlickiego (Kopcińskiego 22).
miejsc) w o'1ródku, który jak i sportowe WPHW. Nagrody otrzydodatek „Pod błt:kltn11 flagą".
Okul!styka
S7.pltal
Im.
nru: ooinformował kierownik „Ti- mują: Jan Poros, Danuta Kawecka
ZACHJSTA - „Czarny k..irsarz" Jonschera CMlllonowa 14).
voli" - był remontowany od pier- l Lucjan Jedrussczak.
włos. od lat 15, godz. 10,
15,
Chirurgia I laryngol~la dzle·
17.15, 19.30, ,,Romans Teresy Ren- clęca - lnstytut PediatrU (Sporwszych dni kliiietnia. Trzeb11 było
Najuprzejmie:lszyml sprzedawcanert" poi. od lat 15, godz. 12.15. na 361'0>
m. m. ~vkon~ć roboty malarskie, mi sa: Barbara Dl\brzalska l Wan·
STYLOWY·LETNIE „Mę:tczy.
Chirurgia
~?<'zęk<iwo-twarzowa
hydra_uliczne 1 ~a~wi;. Prace te da Gryglas ze straganu z upominzna
z
białym
gotdziklem" - SZ'Pltal Im. Barllckl<"go (Kopprzeb1egały w iście .,zółwlm tern- I kami WPHW. Jadwi(a Knop, Luszwedz. godz. 21.15 (w dni nie- cińskiego 22)
pie", skoro dwa miesiące nie wy· cyna Bagnowska, Sławomira Niepogodne klno nieczynne).
Toksykologia - Instytut Me·
TATRY·LETNIE - „Barroco" fr. dycyny Pracy (Ter<"sy 8)
starczyły. żeby na sezon wiosenny dźwlecka i Anna Piasta ze stoiska
od lat 18, godz. 21.15
(w dni
Wenerologia - Poradnia Derzapewnić konsumentom mmliwość z wydawnictwami dla dzieci i mło
niepogodne kino nieczynne).
matolo~lczna (Zakątna 44)
zj~dzenia obi!ldu na iwieżym po- dzieży „Domu Książki" oraz BoŁD& Iluzjon
G "'1a•.r.ly łat
w1etrzu. a nie w dusznym loka- zena Ochocka i Leszek Bednarek
~~Z,dziestych" J:!odz 13.15, 17.15,
AMBULATORIUM
lu. Oka~uje sie. że były kłopoty z ze straganu, dziewiarskiego „JuDORA:2NE~ POMOCY
uzyskamem. bryrad remontowych ventusa".
•
STUDIO - „GWizdżę na l'>S'Z)'st·
CHIRURGICZNEJ DLA DZIECI
ko" radz. od lat 12, godz. 15.45,
i prz~z dłu~v czas był tu
zaPrzy okazji przypominamy, ze na
Gabinet
chtrure;!czny czynny
„Port lotniczy 77' '
USA
od
trudniony.„ Jeden malarz. (!).
rodziców dzieci urodzonych 1 czercałą dobę
l fidt. Armil Czerwolat 15, godz. 17.45, 20.
n<"j
15,
tel.
341-38
wewn. 70,
Nareszcie iednak oiir6dek otwar- wca 1978 roku
czekają
talony
STYLOWY
„Poro?.ruawtajmy
to i rzecz teraz w tym, żeby był uprawniające do kupna w piero kohlt-tach" IJ!-'A od lat 18 łll7~ do M . wewn '10
godz. 15.30, 17.30, 19.30.
on
odoowiednio
wykorzystany. wszej kolejności vralek automatyNOCNA
DKM - „Człowiek klanu•• USA
Przynajmn!el ieden rewir winien cznych. Talonv
wydaje WPHW
POMOC PIELl~GNlARSKA
od lat 18 godz. IF, 18, „Torba
być otwartv od godz. 10, a nie j przy ul.
Piotrkowskiej 49, lewa
r ~~kasenta" rad?.. od lat 12 godz. dla poszczl'~Olnycll dzielnic czyn.
dopiero od J?odz. 12.
(j, kr.)
oficyna llI piętro.
na codztennle w 11odz od 20-ll.
KOLEJARZ - nieczynne
Bałuty S1p1tal Im. H . Wolf
GDYNIA - „Rejs" pili od lat 15 - Z!'(loszenla na zablei:ł w domu
godz. 12, 14„ „Potegnanłe z ty- chor~gll, tel '1'1'1-'l'I
tułem
, ZaC"hłtinnf;'
1:. •nsto"
G6ma - ~zpltal 1m . Jonschera
~~A od lat 15, godz. 10, 18, 18, Szpltsl Im Brudzlńsklei;:o - zgra
!Zenia na zabie gi w domu choMłODA GWARDIA - „Kroi Ma- f<"'!O . tel. 627-93
ciuś l" oo!. b/o godz. 12, „GdyDziekan
I Rada Wydział11 Ekonomiczno-Socjologicznego Unwlen)t•lu
Polesie - Szpital Im Plrogoby Don JUlm tiyl kobiet ą " fr.
ł.6dzkiegn poda j ą do wtadomo!ici, '!!e w poniedziałek dnia 19 czerwcd br.
~owa
Szpital Im Madurowicza
od li.t 18, godz. 10, 14, 18, 18
o godz. 10.15 w Sali I<onferencyjn <.> j Wydziału Ekonomiczno-Socjotcgicz- zgłosz<"nla na zab•egt w domQ
20.
' chorego , tel t'78·52
nego w gmachu Instytutu Orgaruzar jl I Zarządzania UL, przy ul ReMUZA - ••Czas mlloścl l nadziel"
wolucji 1305 r. Nr 39, odoędzle sił': publiczna dyskusja nad rozprawą
Sr6c!mlt'łclr - Szpital Im. PaCZ('S,
od lat 12, godz. 15.15 •teura
doktorską mgr JANUSZA WISNIEWSKIEGO pt.: .,Model r llchunku koszzi;:loszenla na 7.ablegl
„Wspaniały tnteręs" fr. od lat
w domu choree:o tt-1 8113-11
tów przerobu (na pnykładzte przedsiębiorstw przemysłu w1 •,ki<"nnlc1.ego)".
15, godz. 17.30, 11r.3o.
•
Wldzf'w - Swltal Im . Sonen·
PROMOTOR: Prof. dr 11.abU. Alicja Jarugowa
1 MAJA „Motylem Jestem
berga - ~loszenta
na zablei:l
Uniwersytet Łódzld
czyli roman• 40· latloa" poi b/~ w domu chore<'o. te l 8114·11
Rozpra!Na doktorsk.r. wraz z recenz!aml znajduje alę do ll.glądu w BI·
godz. 15, „Ucieczka gangstera"
bliatece Uniwersyteckiej, Ł6dt, ul. Narutowicza 108.
WOJEW0D7KA STACJA
USA, od lat 18, godz. 17. 19.30
wstęp na rozprawę wolny.
POKOJ POGOTOWIA RATUNKOWEl': O
„Wmn~tou"
cz Ul
1887 k
jug. b/o go.iz. 15„JO, 17.15, „ota- - Ł6dt . ut . Sienkiewicza tJ'
Dziekan I 1łada ~yd11lału Ekonomlczno-SocJololfc:mego
Unlwenytetu
Ua z Bahii" brazvl. od l~t 15 tel. 09
ł.6dzklego pod:!lją do Wiadomości, :te w poniedziałek dnia 1~ <'Zerw".i br.
godz. 19
o goc!Z. 9.00 w SalJ Konfr.rencyjnej Wydziału Ekonomlczne-Sc•cjolog1czneSTOKI - •.Skrzydełko czy nótf!(o w gma ch•J Instytutu Organlzacjl l Zarządzania UŁ, „rzy ul. RewoluOG0LNOŁ0DZKI
ka" fr. blo. godz. 15.30, 17.30,
cji 1905 r . Nr 39, odbęd7.le się publiczna dyskusja nad ~ozprawą dol!:torPUNKT INFORMACYJNY
19.30.
ską mgr 'rADEUSZA SYT:N'ERA pt'
„Ekonomiczno-finansowe z<:sady
placówek slutby zdroROMA - „Flip I f'lap w Legli dotycz11ey
tworzenia I funkcjonowania przedsiębiorstw międzypań5twowych w Pol·
wta czynny cal11 dobę we wszyCudzozlemslcieJ" RFN b/o godz. stkie
skiej Rze:1zypospohtP.j Ludowej".
dn1
tygodnia, tel. 815-111
I!,
13.45,
„WąłH:"
USA
od
PROMOTOR: Prof. dr habil. Alicja Jaru1owa
lat ts, gods. 10, 15.30, lT.30, 11.30.
Uniwenyte\ Łódzkl
TBLEPON
ZAUFANIA - :m-:n
OKA „No t co, doktorku"
Rozprawa doktor1ka w;oaz z recenzjami znajduje lłt: do wglądu "' Dl·
w niedziele t łwięta całlł
USA godz. 10, lł, 111, la, ,,Prze- 15-7,
blloteca Vniwers:vtecklej, Łód~, uL Narutowicza 108. Wstęp na rozt1rawę
dobt:.
woln7.
lfillł Ir

o

z

WAZNE TELEFONY
lnformacJa
usluitacb
lnformacJa kolejowa &SS· 55,
nfarmaeJa i>KS:
Dworzer ceot ratny
Dworzec Północny
lnformac.la telefoniczna
Komenda Mie .tska MO
centrala
617 2J,
Pogotowie elentowmcze
Pogotowie drogowe
„Potmazbvt"
Pogotowie energetyczne
Rejon u Póło ac •
Rejonu Południe
dla odolorców nrzemystowvch
613 JZ
oświetlenia lll:c
Pogotowie e:azowe
? ogotawl• '10
Pogotowie Ratunkowe

pr~szam, " ZY LU '1Jj~ " 1•nl. Od
lat 18 godz 12, 20
POLESIE - „Rozumiemy stc beZ
słów" czes. od lat 12, godz. l'l,
„Nickelodeon" ang. od lat 12,
godz. 19.
l'OPUl.l\KNE
.Ko:Jldka"
radz. od lat 15 godz. 16, „Re·
wolwer VII Python 557" fr. od
lat 15, godz. 17.45
ENERGETYK
ni<"CZynne
HALKA Wizyscy i
nlltt"
poi. ad lat 12, godz . 15 ,Swtat
Dzlk legC1 Zachodu " USA. od ta ;
15, godz. 17, seans zamknięty
godz 19.
PIONIER - „Tnoor Wf;dl Uje d o
nieba" radz · od lat 15 gooz 15
„Historia samctn„J dz1;,wczyny" hiszp od lat 1S gor!~ . 17,
19
n EliORD , ll<'or" NfU.i · b/o
15,30, „Smlerć z kompuI godz.
tera".
fr.
od
lat 15, godz. 17.30,
, 19.30.
I ..; w:-1·
„s
'tarb na wydpie"
i rum. b/o godz. 15.30, 17.15
I „Akcja
.Salamandra " ru1u.-wl.
.
od lat 15 goaz. 19
~ SOJ usz - nlcCZ)'nne
· r A rRY ,WYSJJ~ Sk:.trbóW'' fr .
-włos. od 12 lat, godz. 11, „Granica" poi. od lat 15, godz. 9,
13, 15, 17, Ul.

Kolejne

nagrody

I

~

I

•

•

I
I
I

"jarmarkowe"

N a r e 8 z C I• e
otwarto
I
ogr o d e k w

siqeaml meble, 1'azano teJ.„ .;~r
p!lwie czelcat!
ttBlagam n pomoc, nte
mam
już z nimi s1ly walczi;cl, t u. dodat~u za wlasne pieniądze"
pis2e rozgoryczona rencistka. Nie
dziwimy się„„
R.

Pocztę

Niesolidna firma

-

N te.wie!e wspólnego z soltdn.ością
ma . w śwtet!P listu naszej
Czyte!n•czkl 'naztllłslco • adres z"ane
redc;lccjl). Zal<'Lad oro::lu!<cjl
Por.io .wiczej nrzy l'rzC'dsięblorstwie
Gospodar'"
.w t„•zkanio1ne1 t..ndż
W!dzew . mający swo;a
sied.tlbę
przy ul. Armii Czi>rwo„ej IJd /112.
!l'lojąc
nletyvow~
~ucl:n!ę,
nasza
-Czytelntc-zka
w ;tyczniu 1917 r.
n vrócila sie do t<!~u zaklaJv.
z
r.roSbq
D Wl/kClnanl<? :idpow led n i cn mebtt •;uchennych. Zlożyla
·.arv.w !ednlP ,n111 ~wfP•li e,
w yhrala rodza1 materlalu, wt>lacil<l z:iticzke w w11sokości 7 .500 z!, dztę
kt czemu - •1a sw·,10? nleszc~f;~C!e
zostala •«1entT,.q
teqo pr~ed
' lę bwrstw~
Tenn.tn W11kononia
- am<l wlenia
?kreślon-: na li
·11 '<wortal 1977 r. r.-tu terminu
tle rtotrz11mano . nc trtefoni::zną
-itC'rwi>nr fo wbowtqzano słę
do
ou <.rnanlCI 1u zu„1 u• TV 1cw'lr'<1le
' 977 r . W ilac! za tym klientka
1tr~ymala p!smo intormujqce, :te
'ne:Jle zo<tanr; wylw11t.1ne„. u. I
1<wt.1rtale 1978 r. Ol:azalo si„ ti>ż,
?e materi a! , 1ct1lregn m t ano3 ;e
! rubtcl .wyszo;dl" .
co w l.elu
perypetiach uzgodtrtono wreszcie
i tę spraw11 oruz k'l'ejny t.n·m t n
wy~anana us111gl 10 maJ<l br.
Gdy 15 maj a nc.sza Czytelnt~zka
zwrl'rcila się do zo.kladu z pytaniem, ktedy wr„ s:Me otrzyma
zam1iwtone przed 1<.lkunastu m l e-

- na

bacznośćl

22 maja br. Wojskowa Komenda Uzupelntd przy ul. Zielone;
wyslala 1o naszego
Czytelni ka
(nazwisko ł <Jdres viane recialccjl) '9>ezwanlE zobow~ązu;ące
go
do
stawiennictwa się tam
30
maja.
wezwante wprawdzie do*Zlo pod wskazany
a..ires, aic.„
! czerwca czyli trasę od ut. Zielone, do ul. Kilf!l,slclegr pr.!eb11lo w.„ 12 dn.t. Gorz6j tylko, że
na wezwaniu ;est ~astrze.lente:
,.Niezgloszenle sio>, 10 01i.reślot1ym
mie,scu ! ~zas ie
na wezW'lnte
wlaAc!wego organu w sprawarh
o t> ou.iqzku woj&lcoweqo
pod.ega
kar;;.e określone) w u sta.w i e
o
pou.'.\Zechnym
obo;;wt;izku
obro-

ny".

Tylko lcoqo tu i:karacl?„

Barszczyk z

.R.

kaucją

Dutym powodzeniem u konsu.
mentów "leszy
si( sprzedawany
'.>utelce barszcz :agęszczonv z
buraków.' R:rP.cz w tym, te
iD
1ednym sklepie (konkretnie przy
tt!. Rydzowe1 l!) ~ąda s ię kaucji
za IJutelkę,
natomia~t w „Deztkat~sach" pr.:y ul.
Wojska Polsldego takiej kaucji się nie pobtera. Podobno nawet w jednym
ze sklepów flf'tll
Woronicza ·
1edna zmiana pobler11 kaucjq ta

w

ar.

!>utellct. a druga jut nie."

Jl
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PROGRAM l
PROGRAM I

(Korespondencja wlas~a z Pragi)
Zobaczyć Uum na Vaclavskem Namesti ładna sztuka. To
dwudniowe zbiegowisko n:ucało sie jednak w oczy:
przed
mies?Jczącym się w centrum Pragi biurem „Pol-Motu" przez
dwa dni prażanie z zainteresowaniem Ofl'lądali dwa egzemplarze nowego polskiego samochodu i przyznać trzeba, że "Polonez" podobał się tutaj,

W Czechosłowacji na jeden wóz
osobowv przypada 6
obywateli,
podczas gdy mv zbliżamy się z wolna dopiero do trzydziestki. Samochód to także
najpowszechniejsze
hobbv: chcesz sie
zaprzyjaźnić z
Czechem - zacznij rozmowę
od
problem6w motoryzacji, J eśll się
natychmiast nie ookłócicie - przyjaźń zostanie zawarta.
Polskie samOl!hody mają w Czechosłowacii dobra inarkę. Samych
polskich .. Fiatów" jeżdzi po tutejszych drol?ach ponad 75 tys., a
dodać trzeba ieszcze służące ofiarnie na wvboistvch praskich
ulicach ..Żuki" i .Nysv". Kluby polskiel?o .. Fiata" istniejace w więk
szych miastach ~kupiają setki użyt
kownik6w oolskich
samochodów.
Rokrocznie też liczące oo kilkadziesiąt samocho<lów wycieczki
tych
klubów odwiedzały FSO na Żeraniu.
.
Od piątku w miejscowości Lazne

Minorowe nastroie
r

•

kOncząceJ
Dalękie

Bohdanec koło Pardubic odbywał
się międzvnarodowy zlot użytkow
ników polskiel(o „Fiata". Zgromablisko 200 wozów z CSRS
i
Polski. żerańska FSO
zapewniła
uczestnikom serwis - porady, przeglądy i drobne naprawy. Przepro·
wadzono szerel? konkursów i wyciec-znk turvstvcznych.
Pardubicka impreza miłośników
polskie!?<> ..Fiata" stała się dobrym
przykh~em popularyzacji naszego
przemysłu motorvzacyjnego. Wysoko ocenia ją także dyręktor praskiego biura ..Pol-Motu" Zdzisław
Balcerek. Była to impreza
na czasie. bowiem przed handlowcami stoją trudne zadania. roczna
wymiana rzedu 150 mln rubli nie
jest łatwa w realizacji. Czechosło
waccy odbiorcv najbardziej są zainteresowani •.Fiatem 126 p" i przyczepami campinl(owymi.
dził·

LESZEK RUDNICKI

z

kraju l ze tWtata. 12.25
Mozaika polskicb melodll. 12.45 Rolniczy kwadrans. 13.00 Muzyka. I3.25
Tańce ludowe rótnych oarodów. 13.40
Kącik melomana. 14.00 Studio „Gama" - tri.nsm. z Festiwalu Plosenkl Radzieckiej w Zielonej Górze.
14.20 Studio Relaks. 14.25 Studio „Gama" - d.c . transm. z z. Góry. 15.00
Wiad 15.05 Koresoondencja z zagranicy. 15.10 studio .,Gama" - transm.
z z. Góry. 18.00 Tu Jedynka. 17.30
Radiokurler. 18.00 Tu Jedynka. 18.15
„Mundial 78". 18.25 Nie tylko dla
kierowc6w. 18.33 Chwila muzyki. 1.8.35
.. Mu ndial 78" transm. me~zów
Austria - Szwecja w Buenos Aires
1 Brazylia - Hiszpania w ~ Mar del
Plata 19.30 Dziennik wieczorny . 19.45
„Mundial 78" - d.c . tr;mmL.~jl mecz6w, 20.40 Gra zespól .,Warsztat"
~l.00 Wiad 21.05 Kronika Sportowa.
21.15 Komunlk~tv Totallzltora Sportowego. 21.20 Koncert rhoplnowskl _
nagranl.a w. Kemoffa . 22.00 z kraju
l ze świata. 22.20 Tu radio k!erowc<>w. 22.23 K-:is:rnlin na m1Jzyczn•J anten!e. 23.00 Wita Was Polska - magazyn słowno-muzyczny.
IUS

8.00 RTSS - chernin, sem. i. 9.30
BTSS - biologia, sem. 2. 9.30 Studio Sport - Mundial '18 - sprawozdanie z meczów: Polslta - Tunezja,
MeksYk - RFN, Wiochy , - W«:gry,
Argentyna - ł'rancja (powt.) 12.45
RTSS - język polsl<i sem. 4. 13.25
RTSS - matematyka, sem. 4. 15.00
Melodie - plos„nkl BAM-u.
15.30
NURT - pedagogika
16.00 Dziennik. 16.10 Obiel{tyw - program woj.
gdańskiego, bydgosldego, elbląi;klego,
olsztyńskiego, toruńskiego. 16.30 .,Entliczek-Słowniczek„. 17 OO Spolla gór
t rzek „Monki batalion".
17.30
Losowar.le MałP.gc Lotka. 17.45 ,,Pierwsza Jaskółka" - film prod ZSRR.
19.00 Dobranoc. 19.10 Siódemka. 19.30
Wieczór z dziennikiem. ?0.30 „Pogoń
za szczęśchm" - film fao.
prOd.
USA. 22.00 „Komed!<: omyłek"
pro!'"ram pub!.-rozr. 22.40 DZIP.nnlk.
22.55 Studio Sport - Mundial 78 sprawozdanie z mecZ(' W Aust1fa Szwecja, Brazylia -· Hiszpania, Szkocja - Iran. Holandia - Peru.

(Ł). 1UO „Wydaneni.i
pa- Fakty dnia. 22.08 Gwiazda siedmiu
refleksje" - mag. (ł.j . 12.45 wieczorów - Olivia Newton-John.
z różnych epok 13.00 „zaw- 22.15 'l'rzy kwadranse jazzu. 23.00
sze i wszędzie" 13.10 V. Bel:mt - · „Dom spokojnej młodości" - wierLipskiej.
23.05 Między
Chór gallijsld.cb
WOJOWnikow. 13.30 sze Ewy
Wiad. 13.35 Ze wsl i o wsi.
13.50 dniem a snem.
N. Marriner dyryguje utworami Ed·
PROGRAM IV
warda Elgara. 14.10 Więcej, lepiej,
nowocześniej.
14.25 Chwila muzyki.
14.30 Studio „Słonecznilt" 14.Sa MuI2.00 Wtad. 12.05 Muzyka forteptazyka Telemanna. 13.30 Studio Plus. nowa Marii Szymanowskiej. 12.25
l6.10 Gitara Segovii - aud.
16.40 Wiad. (Ł) 12.28 Chwila muzyki (Ł).
Aktualności dnia IL).
16.~5 ~hwlla 12.30 „Wydarzenia, poglądy, reflekmuzyki (Ł) .
17.00 „Z aktorskiego sje" mag. U. Mikołajczyk. (Ł)
I śpiewnika". 17.20 Teatr PR: Prze- 12.45 Giełda płyt.
13.00 Lekcja jęz.
i;ląd słuchowisk bulgarsldch „Ta- angielskiego. 13.15 Pleśni ludowe
cy prawdziwi" - słuch. M. Wcllcz- Kanady. 13.30 Tu Studio Stereo
kowa. 18.25 Plebiscyt Studia „Ga- (stereo)
14.00 Naukowcy rolnikom.
ma". 18.30 Echa dnia. 18 40
Pod 14.15 Tu Studio Stereo (stereo). 15.00
skrzydłami Hermesa.
19 co Planlsta Wiad. 15.05 Radiowy Tygodnik Kulangielski C. Sheppard gra LlsZta. turalny. 15.45 Kwadrans poetycki 19.40 Informac.fe. rady, propozycf" „Maria" - fragm. poematu A. Mal19.50 Len - roślina <Jplacaln& 20.00 czewsklego. 16.00 Wlad 16.05 RozPublicystyka krajo\\a, 20.20 z cyklu: mo\""Y o książkach . 16.25 Nauka „Historyczne
nagnnia
słynnych praktyce. 16.40 Aktu alnoścl dnia (Ł)
PnOGRAM n
dziel operowych": ,P.igolt tto" c„ ver- 16 ..55 Chwila muzyk.1 (Ł). 17.00 Ton
diego. 21.30 Wlad. ! inf. sportowe. I test (Ł). 17.01 „Strofy nocą na.
Kino
TDC: „N\ewlarygodne
16 05
Zl.40 XVIII Poznańska Wlosn& Mu-J tchnlone" - aud. poetycko-muzycz- przygody
Marka Piegusa" _ Przyzyczna. 22.00 Pr.z:egląd mrnowy
- na w
opr. L Grzesiak (Ł). 17.47
Kamera. 22.15 Szkt~ tio ;>o;tretu Na-1 Piosenki do śp_lewanla we d~oje. god;i druga - film prod. TP 16 . ~0
PROGRAM U
zima Jłlkmeta . 22.25 Chwila m•lZYkl. (Ł) 18.00 „Ludzie naszych dni Towarzystwo Wiedzy Powszechnej.
12.30 Magazyn studenci<;, 23 .30 Wled. aud. K . Tamul~~cz (Ł) . 18.10 Gra 17.00 Klub Jazzowy Studia Goma 11.30 Wlad. 11.35 Moto-sprawy. 11.45 23 .35 Co słychać w swleClt'.
.
1
„Tramer
combo
,
(Ł).
18.25
MlstrzolaurE"acl
fP.stiwatu „Jazz 'lóld Odrą".
03 40
Muzyka spod strzechy. 1?.05 Muzy- Muzyka na dobrano.:.
wie plóra _ Stanisława
Przyby- 17.40 Ludzlt> z pierwszych stron !?:\·
ka fortepianowa Marti Siymanowszewska. 18.55 Chwila muzykl. 19.00 zet - program ouhl 18.10 Operowe
sklej. 12.25 Wlad. IŁ). 12.28 l.hwlla
studium wiedzy polltyczno-społecz- qui pro quo
19.00 Wiadomości (ł.).
PROGRAM UJ
nej 19.15 Lekcja Jęz. hiszpańskiego. 19.20 Dobranoc 1~ . 30 Wieczór z dzle'l19.30 Studio Stereo zapras1a (stereo). niklem. 20.30 ,.Od M do 'W' .
21.00
~· kill.30 iw to n a c Ji Ptrójk L
12.25 Za 2i. 2o wim 5 Connover orzedstaw1 ,1 „To lubię" - prograrn o upodobaerown cą. 13.00 owt6 rll:a .z roz- 1 21.50 NURT _ Pytania, odpowlt>dz!. niac'h plastycznych K T. 'I'er,plltza.
rY:wkl. „ 13.50 „Miasto szczęsll~ch dyskusje. 22.10 Chwila muzvkl. 22.15 2120 24 godziny . . 21.~0 Czas I h1dzfe
I. miłości
- odc. pow
F. Kozika. w troscP 0 słowo ! treść, 22.35 Ra- - konstruktor le!lendnrnych „Ił .-óW''
z tkanin
t 4.oo Muzyka z hiszpańskim rodo- 'dlowo-TV Szkoła Sredn\a dla Pra- - film dok. rrod . ZSRR. 22.00 Klwodem. 15.00 Ekspresem przez świat. cujących. 22.50 Carlos Lopez Bu- no L&tnle: ..Zbrodniarz i panna" 15.05 Jazz o Złotą Tarkę. 15.40 Roz- chardo - . Wędrowiec" 22.55 Wlad. mm fab. rrod. pn!.
bawełnfonych
, batka
~zyfrowujemy
piosenki. 16.20
16.00 MuzyHer- I •-=--•1m'!llllllD!•--=-!lllllia:mi•m:!l:llll-~---------.
przy samowarze.
kobranle. 16.45 Nasz rok 78. 17.00 I
PODZIĘKOWANIE
, Ekspresem przer. świat. 17.05 Mu- ;
WS'llystkim, któny uczestniczyli w ostatn:im. pougnan>u naszego
ultocha.nego Męża 1 Ojca

I
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I
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l6df, ul.

Głównall!:~ ~~~~~:~i:it;!:~::;:~~~;

BTAM na utrudrJenie
I
w wYUcrzonym przez siebie zawo- 1~ ka Beethovena opera omnia. 22.00
eych obecnie zacbodnioniemieokie dzie •lecz r6wnież zaczepienia się
szkoły średhie, zawodowe i wY2:sze. na jall;imlrolwiek gorzej płatnym
Większość z nich nie tylko nie ma stanowisku i nie wymagających
~'iiirJ.. ~
w dniu 11 czerwca ma roku
szczególnie wyookiclr kwalifikacji.
e!i ISU'i
zmarł po długi.eł.i i clę:l:kdch cierWedług badań Federalnego UI'!Zępieniach. pn:dywazy lat 71 naS<Z
•
du oo Spraw Pracy, we wrześniu
•
fi
najukochańszy Ojciec i Dziadek
1A
ub.r. IJIO'L()Stawało bez ptacy ponad
__.,
11· tys. młodych inżynierów (w tym
- 3041 specjalistów budowY ma•
P.
szyn i 4428
architektów).
1391
„KUKUł.ECZKA"
MGR IN:ll.
absolwentów gimnazjów i blisko 3
tysiące szkół 'r ealnych i specjali. I LOSOWANIE
stycznych
m.in.
artystycznych,
z górą 6300 mlodych ekonomistów
Za li traf. - 1><> 2.240 zł; „4+"
i .socjologów oraz - by tej listy - 188 zł; ,4" - 88 z.ł; „3+"
~eb odbędz.le efę d.n.fa
I
przykładów nie wydłużać - lJ<)Il.ad 20 zł; "3" _'..10 zł.
cserwca br. o godz. 15 :a kapt~y
1500 młodych prawników.
cmenta.rza na zaT?ZeWie, o czym
zawiada.mia ~tema w głębo
D LOSOWANIE
kim kJ.u
W salo.nie wYStaiwowym BWA
w Krakowie nast1'piło 5 bm.
Za 5 traf...... 1>0 2.320 71; „4" -.ODZliN'A
uroczyste otwa.rcie VIl Między
70 zł; „3" - 10 zł; „2+·· - 10 zł.
narodowego Biennale Grafiki,
Przydział n.a .,Fiata 126p" na
PJICMllmy
o
lllukładanie
k.ocndoW lrolejnym dni u toczącego się 20-zł banderole
jednego z największych I najnr 274676.
lencJi.
pr.zed
sądem wo jewódzkim w Warpoważniejszych
przeglą,dów
szawie proce.su I wana Sle!Zlti vel
współczesnych tendencji i techZygmunta
Bie!aja
wYiaśnienia
nik w światowej sztuce gra.liczPODZIĘKOW AND
sk!adała współookarżon.a Maria A.
nej.
fona Biela.ja. Wyjaśnienie związane
•a
1tdlllał w łałobn:rm 111abote6stwte l PoCneldl
były z Prze52łośeią jej oraz głów
nego o.skarżonego iak równi~ okoS. ł P.
W czasie otwarcia ogłoszono naz- licznościami
uproJtSIJl;DZA KANONJ!Ka&
wiska laureatów tegorOCLnego bien- wadzenie dr ooprzedza.iącymi
Stefanii Kamińskiej.
nale Międzynarodowe iury przySTANISŁAWA
Odoowiadając na pytania
sądu,
znało następu iące nagrody: GRAND
~aria A. podtrzymała zer.nania, jaJ. Il. :11$lędzu Blekupowii Ordynariunowi dlr J6zefow:t RoswadowPRIX - Władysławowi Winieckie- kie tłożyla
podczas
ooprzedniej
sldemu, Duchowietl.stwu Diecezjalnemu, Zgromadzenil>m zakonnym,
mu (Polska) . Dwie drugie nagro- rozprawy
i pro.sita sąd, aby się na
zeeporo,m ParafLI św. Wojciecha. Delegaojom Param Ałekundr6w
dy otrzymali Takashi Ta.na.ka nich opierał. PrzY?>omniimy,
ł z tl!'renu min&ta Ł«>tizl, tym wwzy1tklm., którzy nieśli pomoo w cza(Japonia) i Claus Carl Frił'drieh ciążając Bielaia. .stwierdziła.~ obsie
choroby oru wazynklm uczHtnlkom uroCZY11flołcl 1>09:n:ebooweJ,
ona
(NRD);
naJserdeczni.ejgze Bóg i&a<pla~ składa
wówczas. iż w ich domu
była
1tODZJNA
Oprócz nagród regulaminowych przetrzymywana uprowadzona lejury przyznało 11 medali VII MBG. karka z Płocka. Proces trwa,
od optymizmu nastroje

S. ł P.
WŁADYSŁAWA PATURV

M. Mitchell
„Przeminęło 1
z wiatrem" 19.30 Ekspresem przez I
1świat.
19.35 Opera tygodnia - G. ,

ł

!ywi tysiące absolwentów kończą-
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wśród mlodzieżv II
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W
więbŹych.Y
I

muzyki

glądy,
Tańce

\Im-
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cm

tegorocznego

A'DAM JAGIELSKI

MBG

Proces Z. Bielaja

KOZl"'SKIEGO

Rodzinie. Sąsiadom, Ko!M:an,kom i K.ole.gom z Ł6dzkilej WytwÓlrttl
Papierosów, Dyrekcji, a w szczególności przewodniczącej Rady Zakladoowej Pa.ni ZOfii Kazubek 1 Pani Bronisławie Bulesowskiej za
okaza,nc ._ce i współczucie oru Koleta>nk-0m z ZPO „Próchnika"
składa serdeczne pod,zięk-owanie
:l:ONA s DZIEC:MI

1
1

1h••-----------~ICl!Mlllm--•••••••••
1
KOLEDZE
W
l
IN:t.

1
.1

RYSZARDOWI
JAWORSKIEMU

1' ·

I

II

wy.r&1:y głębookiiego
poiwo1lu śmie'l'ICi

c.

Bo!lłho

A. i M. Grabowscy

Marlt.Jme

PrOducłiona Lłd

18'11.

utrzymać maksymalną prędko~ łodzi,
napięcie.

Podróz na pokładzie XE 16 z portu do wielkiego fiordu West
Byfjord była dla nich wszystkich ilierzeczvwista i wyczerpująca
nerwowo. Nie tylko namiary i kursy były przec1wfoństwem namiarów I kursów podczas podpływania do cell!, diametralnie
z:mieniły się też ludzkie reakcje. Tak się mu przynajmniej wydawał<>. Walcząc z bólem i .przypływami mdłości i starając się

Trudno było nie poddać się rozpaczy po tym, czego dokonali,
uświadomiwszy sobie, że po przedostaniu się przez dwa pola minowe i wypłynięciu na szerokie, poruszane szybkimi prądami
wody nadal grozi iru śmiertelne niebezpieczeii,two.
Zastanawiało również to, w jaki sposób ne pierwszy plan wysunął się Niven. Seaton od początku wiedział, że nie będzie
w stanie powrócić na górny pokład Jnie tracąc przy tym przytomności. Pobiite olało nde dawało spokoju i jedyine, co mógł
zrobić, to starać się nie zemdleć. Natraf1ajsc na wypływy słod
kiej wody \łpadającej do !iordu, łódź kołysała się i huśtała tak,
że niezbędne stały się wszystkie wmejętnoki Drake'a, zaś zabranie Jenkyna zza rumpla równałoby się wyrzucc.niu za burtę
i st'.lru i kompasu.
Seaton wyjaśnił Nivenowi, czego od niego che!! ł czego ma
wypatrywać, a ten niemal z ochotą pośpiEGył Il4 zewnętrzny
pokład. Kiedy zaś meldował do centralki ze zbli:i.:i.ją się
w
szybkim tP.mpie do dwóch małych wyseptik, z których .:zujne
reflektory niestrudzenb zakreślały po kanale łuki te w jedną
to w drugą stronę, jego głos brzmiał spokojnie i rzeczowo.
Byli zmuszeni podjąć to ryzyko. O tym, żeby zejść głęboko
pod wodę i ryzykować wykrycie przez zainstalowane na dnie
morza urządzenia przeciw olqętom podwodnym, nie warto było
naw~t myśleć. Już i tak dość trudności sprawial'J utrzymanie
łodzi w równowadze. Z pojedyńczym ładunkiem zwieszającym
się z lewej strony łódź posuwała się niljczęiciej
bezplanowo
i rakiem, tak że Drake i Jenkyn oblewali się potem i sypali
przekleiistwami starając się utrzymać ją w p..słuueństwie.
I tak z IP.dwie wynurzonym szybem wlntowym i przemarznię
tym N,ivenern leżącym na poszyciu, XE 16 mblęła pomiędzy
wysepk'imi z imponującą prędkością siedmiu węzlów, cały czas
na silniku spalinowym i łajując akumulatory.
.
Jak to pomiędzy jednym a drugim przekleństw"'m wyraził
Jenkyn: - Gdyby jeszcze tan profesorek kapował jak się robi
herbatę, to już, cholera, lepiej by być nie mogło!
Seaton zdawał sobie sprawę, że Drake stara się ukryć urazę
z powodu roli, jaką odgrywał Niven. Chol: wybór Nivena był
zrozumiały i Drake'owi nic.z:ego nie można było zarzucić jako
pierwszemu oficerowi, to jednak trudno mu to było przełknąć,
nawet jeśli śmierć była o krok.
Uderzywszy głową w podnośnik peryskopu, Seston aż syknął
z bólu. Zmęczenie graniczące z wyczerpaniem i u!lczuwany w
kilkunastu punktach ciała ból, od którego było mu niedobrza,
sprawiły, że głowa poleciała mu do przodu jak u trupa I nieWi'.!le brakowało , a byłby r.ię przP.wr6cił na podłogę. Gdyby
uder.zył drugą stroną głowy, gdzie miel olbNyma sc:r.el"ruały
siniak, z pewnością wrzasnąłby z bólu.

-179-

-180-

- Maszyna stop. W.olno naprzód. Ster trz7-zero..zero. Obroty
850. - Odczekał chwilę, wsłuchując się jak jago r.::Lkazy wcielają się w czyny. - Jak już wszystko ustawisz, Geoff - zwrócił się 1o Drakc'a ~ wyprowadź ł6dź na 12 metrów. Nivenovi zaś polecił: - Podaj mi kurs do następnego położenia.
Zdawali> mu się, że usłyszał jak coi trąciło .z: lekkim stukiem
kadłub i wyobraził sobie dwutonowy ładunek zwi»szający się
na swojej osi. Drugi pozostał za rufą z zapalniki.=m czas.:iwym
pożerającym sakundy i minuty. Przy tej kupie zelastwa jeden
w zupełności wystarczał. Efekt mógł być taki, jak gdyby przewróciła się olbrzymia góra lodowa.
- Następny kurs dwa-os!em-pięć, panie kapitanie.
- Dobrze.
Tarcze głębokościomierzy zamazały mu s'ę nagle przed oczami i w pierwszej chwili pomyślał, że coś się przegrzewa. Ale
kieqy się rozejrzał, spostru.gł, że wszystko zatraciło ostrość,
jak gdyby patrzał przez zaparowaną szybę.
Tylko tego im teraz brakowało, żeby zemdlał. Nieiph;sznie,
z wielką ostrożnością usiadł.
Gjcrde wpatrvwał się w niego znieruchomiałym wzrokiem.
Żeby mógJ go spytać o jej imię. Wiedział jednak, że nie
spyta o to nikogo. Nikog:> oprócz niej samej.

XIII
A

ucieczka dla tywych

P.

UBVCHA

odprawiona zostanie
msza
łw.
dnia 12 c11erwca br .. o godz. 7 ra.
no
w
kościele
Pnemienie<nla
Pańskiego, o czym zawiada.miają
wszystkich. kt6rzy zachowali Go
w awej fyctLLLwej pamięci

:to.NY i SYNA
DYREltCJA, POP PZPR. RADA
ZAKŁADOWA,
KOLEŻANKI i KOLEDZY z OSRODKA BADAWCZO - ROZWO.
JOWEGO ODROBKI SCIERNEJ
w

RODZINA

ŁODZI

dł~ich ł clętkich

Dnia 4 czermca 1978 roku po
w wieku lat 65

cie111>ieniach

amarł

ł

S.

P.

ANTONI KLIMOWICZ

11. lołftlers W'P, uesestn.lk n

wojny światowej, othnacziony wJetoma oth.naczeniami wojskowymi.

Msza św. ł3łobna odprawiona zostanie dnia 1 czerwca hr, e godzinie 15.30 w kościele św. Kazimierza, po ktńrej nalltj\pi wyprowadzeni" drogich nam zwłok na cmentMZ zar:zaw.
O smutnym tym ol>nędzie powiadamia
ŻONA

z g!ębokim b6lem zawiadamiamy. łe w
zmarł przefywszy lat 19 nasz drogi M~

Seaton czuł otaczające go

Brało się to chyba st~d, że nabrali przekonania, ii nie uda
im się wydostać z Berft!n. A potem, kiedy boczny ładunek nie
oderwal się od kadłuba . doszło do tego, że pogodzili się ze
śmiercią. Tylko przerażony Gjerde cierpiał w ni,.,świadomości,
nie zdając sobil! sprawy z rzeczywistego zagrożenia i bojq~ się
tylko tego, czy ucieczka się powiedzie.

ł

WACŁAWA

wsp6łc:z:ucl.a

rocznicę
Męi.t

11

ł

$.
Przełożyli

bolesną

ukochanego

S.

s.kla.dają:

1
1

trzecią
śmierci

na.e;leJ

i Ojca

a

1lODZ111NĄ

dniu 5 czerwca tll71 roku
i Ojciec

P.

KAZIMIERZ TALAR
'Zyczlł.wycti pam!ęci Zmar!~o informujemy, te po,gnzeb odbędzie
•lę w dn.iu 1 czerwca hr. o gods, 17.30 na cmenta.nu św. Rocha

(Ra.dogosuz).

:l:ONA, DZIECJ, WNUKI I
P.roaimy o

411!e&kładanie

POZOSTAŁA

W dniu ł czerwca 1978 rokl1
.naszego Pl'llled-

KOL.

zmarł pracownik
&iębior&twa

HANNIE
PAWŁOWSKIEJ

ZENON ANDRZEJ
POKORSKI

CHRUDZIMSKIEJ
seTdec·zne
" powodu

Roldzinie
zmarłqo
serdeczne
wyramy wspólczucia „11:1adają:

r~cznicę

wyrazy

wsp6rezucia

łmi~;

Składają •

D'l{REKCJA, RADA ZAKŁA
DOWA, POP PZPR, KOLEŻANlU i KOLEDZY z WPHW
w PIOTRKOWIE
W 14

RODZINA

k-O!lldolencJI.

OJ(\ A

WSP0ł.P1lA.COWNtCY

'I

PRZYCHODNI
LEKARSKIEJ przy ZPB im.
J, MARCHLEWSKIEGO

hnierei mej Matki

S.

ł

P.

JOZEFV KOZIARSKIEJ
:a domu LIBICH
ł

w

pierWISZą rc>cznlcę śmierci

S.

ł

mego Brata

P.

TADEUS!A KOZIARSKIEGO
zostanie odprawio,na JDS1:a św. za spokój ich dusz, dnia li czerwca br, o godz. 18 w kościeJe
św.
Wojciecha pr.:y ul. Rzgowskiej 242.
Wszystkich, kt6.rym pamlęl! Zmarłych jest droga. serdecznie zawiladam1a
SYN -

BRAT REN'RYK z

RODZINĄ

PO DZIE'K.OW A.NIE
Wszystkim, kt6rzy okazali na,m serce l pomoe
lach choroby I po.grzebu naszego Męia t Ojca

w

e4ętkich

chwd-

BOGDANA JAK.USZEWSKIEGO
w ten sposób

składamy

11erdec11De

podziękowanie

JAKUSZEWSKA

z SYNEM
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Skl ; d I druk.

Prasowe 7.«l:lad y Giafl czne RSW

Pr w1- Ksl ą!kaRuch", t,f>df,

Armil Czerwonej 28. Papier druk, mat. :IO S·
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