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Do Festiwalu Młodzieży ł Studentów napływają depesze i listy
· gratulacyjne od przywódców wielu krajów, ·T sekretarz KC PZPR.
Edward Gierek w liście do uczesthawański~go,
festiwalu
ników
młodzieży
delegatom
przekazał
z całeiio świata serdeczne pozdroznaczenie
podkreślając
wienia,
młodzieży do umocnienia
wkładu
procesu odprężenia oraz osiągnię
zrozumienia
wzajemnego
cia
i przyjaźni między narodami.

F. Castro

lft . . .

Cena

Przed 34 laty - 1 sierpnia 1944 r. - rozpoczęło się Powstanie Warszawskie - wielki t:ryw zbrojny mieszkańców okupowanej stolicy przeciwko hitlerowskiemu najeźdźcy.

..
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81 lipca, w przeddzień 84 roczPrzez 63 dni bojownicy powstania - „żołnierze AK. oraz innych nicy Powstania Warszawskiego, w
wszy- Teatrze Polskim w Warszawie od·
for~CJI, reprezentuJąo:ych
stk1e nurty antyf~szystowskiego był się uroczysty wieczór i:organlzowany przez Stołeczny Komitet
bohaterską
r~chu oporu, toczyli
organizacj11
stołeczną
i
~1eró~ną walkę z przeważającymi FJN
ZBoWiD.
wspomoga·
ofiarnie
wroga,
s1~am1
Salę teatru wypełnił! byli żoł
ni przez ludność cywilną Warszawy. i;'oległo 16 tys. żołnierzy pow- nierze i dowódcy oddziałów powst~ńcow, 25 tys. zostało rannych. stańczych. reprezentanci młodego
Ludowego
żołnierze
~1tlerowscy ludobójcy. zamordowa- pokoleil.ia:
11 ~k~o. 18~ tys. mieszkańców I Wojska Polskiego, aktywiści orga(Dalszy ciąl! ns str. 2)
zam1enib miasto w morze ruin.
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UDZIAŁEM

PIOTRA J.AROSZE'\VICZA

I

przyjął

J.Szydlaka

CHRZEST MORSKI DL.A DZIECI

Pol.ska delegacja partyjno-rządo
wa pod przewodnictwem członka
Biura Politycznego KC PZPR, wicepremiera Jana Szydłaka., która
uczestniczyła w obchodach iwięta
25 roczn.1cy
narodowei;o Kuby ataku na ko.szary Moneada - P1'2Yjęta została w Hawanie przez I sekretarza KC KP Kuby, przewodniczącego Rady Państwa, premiera
Fidela Castro.

M. Hermaszewski
odleciał do Hawanv
W godzinach wieczornych 31 lipHermaszewski
Mirosław
ca
pierwszy polski kosmonauta - odleciał do Hawany. Będzie on goXJ $wiatowego Festiwalu
ściem
Młodzieży i Studentów.

mfn!ster obrony 11arodowej Wojciech Jaruzelski,
zastępca członka Biura Politycznego KC PZPR,
przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, wicepremier Tadeusz Wrzaszczyk, wiceprezes Rady Ministrów Kazimierz
Secomskl.

31 lipca br. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetu Rady Ministrów do spraw Zagospodarowania Wisły. Obrady otworzył członek
Biura Polityczneiio KC PZPR, prezes Rady Ministrów, Piotr Jaroszewicz. W posiedzeniu
udzi.ał wzięli członkowie Biura Politycznego KC
PZPR: sekretarz KC PZPR Edward Babiuch i

I

został Komisji Planowania przy RM. mi· storyczne znaczenie ogólnonarodopowołany
wego przedsięwzięcia, jakim jest
będą
które
Rady Ministrów z nistrowie resortów,
{Tekst
19 lipca br., zgodnie z po- bezpośrednio uczestniczyć w pra- za11ospqdarowanie Wisły.
stanowieniami XII Plenum cach nad zagospqdarowaniem Wi· przemówienia podajemy na str. 2).
KC PZPR. W .skład komitetu, któ- sły, pełnomocnik rządu do spraw
{Dalszy c!4g na str. 2)
przewodniczy wicepren;tier zagospodarowania Wisły , sekretarz
remu
prof. Kazimierz Seoomskl, wcho- naukowy PAN, wojewodowie i premiast nadzorujący jedprzewodniczącego zydenci
zastępca
dzą:
administracyjne połoi.one
nostki
nad Wisłą, a także przedstawiciele
świata nauki, wybitni praktycy i

omitet

uchwałą

Konferencja prasowa w Moskwie

działacze społeczni.

Radzieckie stanowisko

Głównym

komitetu
zadaniem
ścisłym
opracowywanie w
współdziałaniu z Komisją Planozaa01podarowania
programu
wania
1 wykorzystania :iasobów wodnych
naszej największej rzeki oraz jej
dopływów. Do niego należeć także
będzie dokonywanie oceny projektowania I realizacji zadań inwestycyjnych związanych z reaulacją
Wisły oraz przedstawianie rządowi
kontaktów opinii i wniosków dotyczących orozwi.J ania
31 lipca prezes Rady l\linistrów dalszego
w innych chrony wód i zabezpieczania przeci
obu krajami
przyjął między
PIOTR JAROSZEWICZ
Wydział Prasy Ministerstwa Spraw1
delegacje dziedzinach. w tym również w dzie- powodziami.
przehywajacą w Polsce
7$"1l l!<lrg.anbawal
Z~gr411reui.y<:Ja.
mte~vatta
w;;;pól.t1racy
Ludowego Zi:-romadzenia • Narodo- dzinie
prasow~ polipca konferencję
31
premier
obrady
Otwierająe
iwlęcon11 trzeciej rocznicy podpisawego Algierskiej Repubbki Ludo· mentarnei.
Piotr Jaroszewicz wskazał na hi- nla w Hetsinkach Aktu Ko!icowego
wo-Demokratycznej, na której czeKonferencji Be~ecaemtwa l Wsp!lłle stoi pTZewodnlC'J:ący zin-omadzepracy w Europie.
nia - RABAB BJTAT.
W!ceminlster A. Kowak>w słoty!
W czasie rozmCYWV porusrono ni~
~wiadcr.enie na te~t rad~ieck!e_go
stanowiska wobec problemów zw.iąktóre zru!adnienia dalstell:O rooiwo1u
zanych z praktycm11 realizacj11 Aktu
wszechstronne! współpracy gospo-j
Końcowego.
handilO"':'e
I W'Y'Illiany
darczej
A.kt ten, podpisany prze« aze!ów
miedzv Polska l Algierią. Omówiopań.stw 1 rządów :t3 krajów eurono także możliwości i persi>ektVWY
USA I Kanadę pejskich oraz
stwierdzil A. Kowalow - ma unikalny l historyczny charakter dla
społeczeństw naszego kontynentu tyjących i tworzących ponad 30 lat w
jest

W Gdyni w 57 szkołach przeby•
wa mlodzieł na koloniach letOrganizatorzy zapewniaj!ł
nich.
uczestnikom wiele wycieczek l
atrakcji morskich. Jut od kilku
lat Komenda lfufca Harcerskiego
wraz z Marynarką Wojenną or•
okrętuganlzują na pokładzie
muzeum
chrzest
„Błyskawica"
morski dla dzieci. Na zdjęciu:
chrzest morski dzieci z kolonu
letnich na statku „Salomea" na
7.iit,p"e Odań$kirJ. "

Rozmowy polsko-algierskie

DZIER

70 tys. marek nagrody

NIESIE

W 213 dniu roku słońce wzeo godz. 4.58, zajdzie zaś o

szło

20.28.

w mlejscowo&cl Podolsze k. zator& powstaje jeden z kilkunastu
przewidzianych programem zag09podarowanla Wisły, stople!i wod.ny - .,Smolice". Według planu budowa ma być zako!iczona w
1980 roku. Na zdjęciu: betonowanie śluzy 1topnł& .,Smolice".
CAF - Soehor - telefooto

J115tyna, Piotr

w

c1nla 11llsleJs1ym dla ł.odzl
pnPwiduJ• oaslępuj~ polłodę:
zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura od 5 do 28
st. C. Wiatry umla'l'kowane południowo
t
wschodnie
wschodnle.
Ci.!§nlenie o godz. 19 wynosiło
996,8 hPa (747,7 mm).

n
1914 -

Wybuch I wojny

łwł.a·

tow ej.
Wybuch
1944
Warszawskiego.

Powstania

Kompromis - umowa między
partnerami, w wyniku której
każdy z nich otrzymuje coli, czego nie chciaL

kontrolerOw \
atraJk francuakłeh
lotów. kt6rey od nb. tygodnia pra-

cuJą

„ściśle

według

obowb\zuJącycłl

przepisów" 1powodował ogromne zamieszanie na wielu lotniskach zazwlauc11• we
chOdnloeuropeJsklch.
Francji, Hlszpanll, Portugalii I w.
Brytanli. Ta trudna, a czasem nawet dramatyczna sytuacja, utrzyma
kiedy
się co najmniej do środy.

Próba przepłynięcia
Morza Liguryjskiego

* .... *

Najmłodszym

.-~

obrazów

Senat (rząd) Hamburga wyznaC2)'1
70.000 marek nagrody za wskazówki,
przyczynić się do
które mogłyby
ujęcia złodzieJ l odzyskania zraboprzez nich n obrazów z
wanych
RahambUrskłego Muzeum Sztuki,
bunku dokonano w nocy z soboty
na niedzielę.
Policja poinformowała, te w dalnym cillgu prowadzony jest gorączkowy pościg aa aprawcam1 kradzlety,
Pou IO obrazami artyatów hambu!'11k4ch, dodzieje wycl41M 1: ram
Degasa „Przed lu·
obraz Edgara
itrem" wartości 100 tys!i:cy mareK
orar. Augusta Renoira „Madame Lema 111., odbyć eapowiedzlaM 9f>ot- rlaux"\ wartości llOO tysięcy mareK.
ka.nie prud&tawic1eU plędlu oentral
związkowych, grupu.j~"cb konttolerów lot6w.
lotów prolclamowell
Kontrolerą
swą akc~ ltrajkow11 domagajl\C lllę
poprawy warunków bytu, a swlaszktóra jest wyjątkowo
cza pracy,
trudna I nerwowa, zwłancza w okrei;!e wakacyjnych l llw111tec:mycb
p?E~ill1eń lotnisk.
według
,pracy ładli.
Wskutek
przepisów" i.llOO kontrolerów ie.tow
s J'rancjl - o,p6tnienla lądowań 1
startów 1amolot6w sięgały przecictnle llO 1odzln. Porty lotnicH zam.leniły lic w lcem-pdngt, sal• lot6w
czarterowych przypominały kłębowi•
ludzkie, a pasy startowe sko
parkingi dla samolotów.
Na lotnisku Orty w ParY*u op6enlenla sięgały 1'1 godzin, a podrMnd gotowi byll zaatakować pracown1k6w lotnl&ka, tak że m\191ano .__
swać na pomoe pollcj,.

zdobywcą

Jtanału

La Manche wpław jest 13-letnl chło
piec, Carl Bennison z W. Brytanii.
Przeplyn11ł on w niedzielę s Dover
Wlssant we
w w. BrytanU do
Francji w ciągu 13 godzin. Rekord
wymaga Jeszcze oficjalnego votwler.
dzenla.
Ojciec chłopea obiecał mu kupienie roweru, jeśli próba przepłynię
cia kanału zakońcą al• 1ukceeem,

Zginęło

sie szpital
nJ•·

Teheranu, w
dzielę run~l tam budynek szpital·
ny. Według ostatnich lnfOTmacjf,
pacjent6w poniosło •mterć. 1T zo·
Italo clętko rannych. Cala 11oe trwa
wYd.obywanla rannych
la akcja
Przyczyna runięcia
spod gruz6w.
budynku nte Je•t mana. Gmach zo~
1tał 'W)lbudowan• 1' lat tem•
li

Depesza
do prezydenta
Szwajcarii

Jak wynika z informacji, napłyz Paryża, dwaj terroryści,
którzy wczoraj rano wtargnęli do
ambasady irackiej w stolicy Fran·
cji, pqddali się policji po krótkie>)
strzelaninie. Terroryści przA.trzymywali początkowo pięciu , a IX>tern, po zwolnieniu jednego, cztP·
rech zakładników. Wszvscy zakład h
. · z
t .
.
nicy zos a 11 uwo1niem. amac ow·
cy, którzy - Jak się okazało - legitymują się paszportami irackimi,

irac,ką

wParyżu

podstawienia samolotu
żądali
wypuszczenia na wolność swojej
wspólniczki, która została aresztowana przed kilku dniami w Londynie po nieudanym Lamachu na
ambasadora Iraku w Wielkiej Brytanii.
j W wyniku strzelaniny jeden policjant francuski i jede n Irak ciyk
· ·
.... · Ra ny od m ós ł inny
I zost a l'i za.„1c1.
policjant oraz jed en z zamachowców.

I załogi jest na urlopie, praca idzie

w Teheranie
Jak don-.

telefoto

W stolicji l\lalezji, Kuala Lumpur.
wczoraj XIV regiorozpoczęła się
nalna konferencja ministerialna OrZ ok azji świ ęta narodowego ·
ganizacji NZ d/s Wyżywienia i Rolnictwa (FAO!, poświęcona opracoSzwajcarskiej,
Konfederacjj
wytycznych dla światowej 1 przypadającego w dniu 1 sierpn .--tiu
konferencji FAO na temat reformy ' nia przewodniczący Rady Pań
wiej· 1
rolnej I rozwoju rei:ion6w
stwa Henryk Jabłoński wystoso•kich, która ma się odbyć w Rzydo
gratulacyjną
wał depeszę
mie w pJrzyszłym roku. W obecnym
prezydenta Konfederacji Szwajł-dniowym spotkaniu uczestniczy 250
carskiej Willi Ritscharda.
delegat6w z 25 krajów oraz obserwatorzy z wielu organizacji młedzv
narodowych.

wających

I

Uklejewskl -

W„Norbelanie" podniosła się wydajność
w „ Rusa Ice "„. wszystko płynie
•
•
Na budowach
na1gorze1 na dachu

11 pacjentów

Zawalił

Konferencjo FAO

CAF -

Napad na ambasadę

I

Strajk kontrolerów
lotów we Francji

Smiałą próbe przepłynlęcla Morza
Liguryjskiego międey kontynentem
europejskim a Korsyką podjął 31letnl Francuz Pierre Passot. Wystartował on w ubiegłą sobotę z portu
we Francji 1 przed
Sa!nt-Rapha~I
a sierpnia chce dotrzeć wpław do
na Korsyce. Tra
calvi
miejscowości
sy tej dłu~oścl ok. 2(){1 km nikt :leszcze nie pokonał. choć podejn:idwano juit od 1940 roku kilkanaście
prób.

------;~~

kradzieży

warunkach pokoju. Słu~znoś ć zasaa
Akt\• Końcowego potwi„ <'. zi"il ż:," c P
dali temu także "A-yraz uczestnicy
spotkania przedstawicieli ~ygnatarrn
Związek
szy Aktu w Belgradzie.
Radzieekl wyrazll pełne poparcie dla
zasad prawnych, przyjętych w Helsinkach w uchwałach XXV Zjazdu
(Dalszy ciąg na str. 2l

ul

w dobrym rytmie. Po wykonaniu
planu półrocznego wszystko wskazuje na to, ie i plan lipcowy zostanie przekroczony. A plan lipcowy, to 302 ty1. metrów bieżących
tkanin wełnianych.
Pić jest co: woda sodowa, maślanka, kawa, mięta , herbata. Każ
dy otrzymuje także swój przydział
sorbovitu.
.ł. W Cukierniczej Spółdzielni Injest clągl1 ta sama temperatura. walidów „Rusałka", takż e
miPNiezbyt gorąco, niezbyt sucho. Ta szczącym się w starym lokalu. nie
jak ma niestety klimatyzac ji. Zrobiono
zmiana warunków wpłynęła,
twierdzi dyrektor do spraw pro- co tylko moż na było: pootwierano
wydajności okna, włączono wentylatory,
dukcji - na wzrost
ale
proo.
prac1. Mlme 111 ponad U
{Dalszy ciąg na str. '.>.)

zakładach pracy ominęliśmy fabryki-pałace, gdzie z natury rzeczy łatwiej zor1anlzowa6 sałocb:e warunki do przetrwania upałów, gdzie wiadomo - hale kllmatyzGwane, śniadalnie cieniste, kuchnie nowoczesne. Złożyliśmy wizytę w zakładach, gdzie z powodu warunków lokalowych trochę trudniej o wszystko, eo

Celowo we wozoraJazym rajdzie po

•rzeba.

A W ZPW ,,Norbelana" mieszczą
cym się w kilku 1tarych obiektach
··
tan ·
l
nie . m?<1erni:r.owanych, zdą
n eus
żono szczęśliwie tut przed upałami
włączyć klimatyzacj11 w przędzalni,
~wijalnł l lkrącalnl. W. balach

,

stanowisko11nauguracyjne posiedzenie Komitetu

Radzieckie

potępione 511

~;.fe~ki~ło~~:r ~V:aź~~1-;:t ln~: ~i-:'1e:oz~in::te~~a ;;0g'r:~uł:~::
go _ odpowied7llatne podejście do spodar"Owanla I wykorzystania Wiodprężenia,

KBWE.

do

d
planu społeczno g
- ospo ai·czego roz.
.
WOJU 1 przestrzennego zagospodarowanla kraju.
Następnie rozpoczęła się dyskusja. w której głos zabrało 7 mówców.
Podkreślano w niej. te paygotowywany program powinien zmierzae
Integrującej roll
zwl~szenia
do

~ycle

zasad Aktou
lata.
na całe przepełn~
strzega. zasady przyjęte w He1sinkach 1 oczekuje takiego stanowiska
u~zestnlków konfeod wszystkich
rencjl. Pokój I odpr~enfe - nie
Trzeba o nie walprzyjdą same.
czyć - powiedział na zakończenie
A. Kowalow.
Wprowadzanie w

.!Iły. Prorram ten słanie się tnterralną częicią perspektywiczneg o

realUacJi

to praca
Końcowego
Zv.1ązek Radziecki w

0&1
jako
eko.nomicznego kraju. Nadn;„dnym
p rezes Rady Mini1.Strów PiotT Ja~
celem prognmu musi być poprawa
jakości jej wód dla potrzeb I·..1dno- roszewicz przyjął wczoraj grupę
ścl Maz rolnictwa 1 przemysłu.

I

vVIRTUOZ S„\MBY

• k R' I

CUdOwne dZlec OZ Io

„Aria dla atletv"
„

I

I

Film o miłości i walkac:h
Zbyszkri Cyganiewicza

K

0

I

.
. .
.
,
p J
.
t .
a w~ ęp1e premier . aroszewicz podkreslil, te przyJ-::ta w
sekre·
I
wniost'k
na
PZPR,
KC
wyniku obrad Xll Plenum
tarza KC, E~WARDA GIERKA, uchwała w sprawie zagospodaf?wanla W1~ły ~est ~ktem o znaczeniu historycznym.
Pode~muJemy to. w1elk1e ogolnonarod.owe dzieło w 60 rocznicę odzyskan1a naszego niepodległego bytu panstwowego - oświadczył mów- nLsŁrów.
\
~a. - Jest to dzieło, któr_ego na. tak wiel~ą s~alę nie mogło podjąć
zadne poprzednie pokolenie i ktorego realJzacJa możliwa jest dopiero w socjalistycznej Polsce.
Z z.esta~ieni~. zasobów i potr~eb wodnych kraju wynika, Żf! ju~
~b~c~ie wielkoso zaP?trzebowan1a wynosi około 50 proc. całkowitrj I
1losi:1 wody, jaka moze w roku suchym spłynąć z całego terytorium
kraJu, a w 1990 roku osiągnie prawie 100 proc, tej ilości.
{Dokończn1i:! ze str. ll
Niekorzystne rozmie.szczenie zasobów wody w stosunku do jej użyt·
kowników powoduje, że szereg regionów kraju, zwłas~cza najsilniej
nizacji młodzieżowych, przedstawiuprzemysłowionych i zurbanizowanych ,• zagrożonych jest występowa
ciele warszawskich zakładów praniem deficytów wody w okresach suchych.
przedstawiciele
byli
W celu zmniejszenia zagrożeń i maksymalnego łagodzrnia 11aryso· cy. Obecni
władz stolicy.
wujących się napięć należy szukać rozwiązania prolJlemów związa
nych z kształtowaniem i użytkowaniem zasobów wodnych w dwócll
swym wystąpie
Nawiązując w
zasadniczych płaszczyznach działania.
lat, I
Pierwsza 11 nich dotyci:y działalności inwestycyjnej, związanej ze niu do wydarzeń sprzedst. 34Warsu.m.
prezydenta
zastępca
zwiększeniem objętości dyspozycyjnych zasobów wodnych, ich przemieBielecki, podkreszczaniem 11 rejonów o nadmiernej ilości wody do obszarów deficy- wy, Stanisław
że co roku wracamy pamię
towych, oczySEczaniem ścieków, a także wprowadzania zasad racjo· ś~ił, do tamtych bohaterskich dni
nalnego zużycia wody, przede wszystkim w wyniku porządkowania cią
walki warszawiaków z okupantem
gospodarki wodnej w przemyśle.
hitlerowskim, składamy hołd tym
Prace w tej dziedzinie wstały jut podjęte na szerszą skalę w ra- wszystkim, którzy w dniach powmach satwierdzonego przez rząd programu gospodarki wodnej na stania oddali iycie za wolność stolata 1976-1980 oraz podstawowych kierunków jej perspektywiczneg o licy.
rozwoju do roku 2000.
dalszych pracach nad kompleksowym zagospodarowanie m nazakończyło widowisko
Wieczór
szych zasobów wodnych kluczowe miejsce zajmie rzeka Wisła
i jej dopływy. Gromadząc ok. 55 proc. zasobów wód po- Marka Wawrzkiewicza i Krzyszto·
„Warszawskie
Gąsiorowskiego
wierzchniowych kraju, posiada ona najlepsze potencjalne wa- fa
Krzysztofa
runki pełnienia funkcji podstawowego źródła zaopatrzenia w wodę gołębie" w reżyserii
gospodarki, a szczególnie rolnictwa, ludności i przemysłu. Jui obecnie Rogulskiego i wykonaniu artystów
60 proc. ogólnokrajowych potrzeb wodnych pokrywane jest 1 wód scen warszawskich.
dorzecH Wisły, a 35 proc. bezpośrednio z tej rzeki.
Dzięki zagospodarowaniu Wisły zostanie przywróconych rolnictwu
wiele tysięcy hektarów 1iemi.
Jiie bez 1naczenia jest również stworzenie z Wisły nowoczesnej
drogi wodnej, integrującej znaczną część kraju i umożliwiającej odciążenie innych rodzajów transportu.
Ocenia się, że w wyniku zabudowy Wisły i stworzenia 11 niej peł·
nosprawnej drogi wodnej osiągnięta zostanie moźliwośc przewiezienia
110 mln ton ładunków rocznie, wobec ok. 20 mln ton przewożonych
obecnie wszystkimi istniejącymi szlakami wodnymi kraju,
W robotę w Rrzymie w wieku
Równie ważne jest wykorzystanie wód Wisły dla celów energety- 93 lat zmarł gen. Umberto Nobile,
eznych; istnieje moźliwoś6 uzyskania 11 tego źródła prawie 8 miliar- wloski konstruktor sterowców i podów kilowatogodzin rocznie energii elektrycznej,
dróżnik polar.ny. W 1926 r. na steW zakończeniu P. Jaroszewicz stwierdził, ie pełna reali.sacJa zabu- rowcu własnej konstrukcji ,,Norge"
dowy Wisły wymagac będzie 1nacmych środków materialnych i mo· Nobile :r. Amundsenem i Ehlsw<>rtBiegunem
biłizacjl społecznej, dobrego pn:ygotowania naukowego, technie1ne10
h8!11 dokona! lotu nad
i organizacyjnego. W organizacyjnym przygotowaniu rozwiązania te- Połnocnym. W 1928 r. osiągnął p0
rząd
przez
rarz drugi ten sam biegun na stego wielkiego problemu doniosła rola przypada pGWołanemu
rowcu „Italia", który w drodze poKomitetowi Rady Ministrów do spraw Zarospodarowani a Wisły,
wrotne.i uległ kata.strofie; zginęło
wówczas 8 osób, a akcja ratunkoD. l'\L'\SZEK. - Premier Syrii Mo- wa odbiła ·ię szerokim echem na
kozwied:r.ił
hammed Ali El·Halabi
gdyż uczestniczyło
całym świecie
lektywną ekspozycję dwunastu polwielu piłotów i pola,rników
skich przedsiębiorstw handlu zagra- w niej
nicznego na międzynarodowych lat'· Nobilego z kry lodowe.j zabrał
gach w Damaszku. Gość interesował molo.t szwedi.k.i (pilot Lund.bo<g):
Abram", bliskiego przyjaciela pre:&y• się zwłasttza polskimi obrabiarkam1 po.z01Stalych roz.b:itków uratawal raSadata - .Jusufa es-SlbaJ. do metali oraz
denta
eksposyCJll taboru dzieoki lodołamacz ,,Krasin". W aiks~ p0&tanowlł, łe wyrokł śmierci
Romua.ld
kolejowego J statków.
zginął
oji ta1UnkQWej
powlnny sostać wYkonane ZZ sierpAmundsen i 5 osób z załogi frannia.
KAIR. - A.na.UzujllC obecn1' fazę C'USkiego wctlnopłatowca. "Latham
LONDYN'. - Doniesienia napływa• rokowaó. eglpsko-lsraeLskich komen- 20".
tatorzy agencji zachodnich stwierjące z Salisbury wydają alę wska•
dzają zgodnie. lt ponownie utknęły
zywać, ił wciąt trwa agresja zbroj
Mo- one w martwym punkcie. Wizytil,
ua retimu rodezyjskiego na
zambik. Agencja Reutera pisze, iz jaką złoty! os atnlo w Jerozolimie
w akc,ji na ferytormm Mozambiku i Kairze wysłannik Białego Domu,
Alfred Afberton nie zdoła.la prze·
uczestniczą lotnictwo I wojska. lado·
łamać impasu.
we retimu Smitha.

W

się
Drugi . pr~blem, to gdzie
umyć. CiepłeJ wody w prz~zni
tej
w
jej
ma
cach nie ma, bo nie
chwili na całym osiedlu. Pod zimpo kilkugodzinnym
ny prysznic
prażeniu się na dachu? Budowlani
więc obmywają się z erubsza pod
kranem, odkładając większe ablucje na potem. Mimo ło ludzie csęś·
cie.I mówi!\ o brakach :łwiru aniieli o wodzie sodowej. Po prostu
budowlani przywykli do takich wa.·
Majchrzak, tenora - R. Pietruski, Bolcio runków. A osiedle rośnie jak na
(przyjoclela Cyganlewlcia), który właśnie
(ap)
dro:i:dźach...
toczyć będzie ból z bykiem - R. Wilheln11.

Le<hoslaw
ierownlk produkcfl
Siuttenbach odebrał wczoraj w
Wytwórni Filmów Fobulornych e·
fektownie spreparowany leb by· Tajemnicza pozosiale lencze tylko pię•na
- ka. Dziś rekwi1vt ten arać już dama. ra rolo nie iest na razie obsodzo·
na. W sumie w filmie wystqpl (w mn'•i·
będzie w realizowanym wło~nie
filmie Filipa Bajona „Ario dla atlet/''. szych i większych epizodach) około 80 a·
Kamerolna (bo bez tłumów na trybunach) ktarów, ponadto kaskaderzy i cyrkowcy.
Zdjęcia potrwoJq do połowy paźdzler·
corrida jest iednq ze scen obrazu, które·
go bohaterem będzie popularna nieqdyś nlka. Ekipo realizować Je b•dzle w poi
plenerach, choć mlefsca fłlmowef
sklch
e·
z
Choć
postać - Zbyszko Cyganiewia.
kranu nie padnie nozwlsko zapaśniko. ta akcji to Paryt, Berlin, Portus:ialla. O~•=·
zaczynem dla scenariusza stały się wio· nie ekipa mo za sobq huczny zimowY
'nie Jego dzleie. Nie będiłe tom jednak kornawoł w Charlo.ttenburgu. Masa sztu·
11ic z wielkiego dramatu sukcesów r klęsk, cznych ogni. puchowv śniegu tren, wspa·
lecz - iok mówi L Szultenbach - kom• nialy korowód (przygotowany prrez W.
Grucę) - wszystko Io dilało t1'1 w upoi·
dia w stylu retro.
Ak,cfa jej toczy się w lotach 1895-1930. ne lipcowe wieczory w Gdańsku. Wiele
Oprocz scen sportowo·cvrkowych, qlówny dni zdjęciowych przewidzianych jest takie
wątek .,Arii dla ałletv" stanowi historio ; w r· od zi I ol.c.olicach.
D('l.daJmy iesz:cte, ie „Ario dla atl~tv
pewneao trl)ikqto. Któreqo „boki", o~ró„ .· I
nos~ego bohatera, stanowić bedo oielmo F. Boiono (reiyseria i scenorjuszl. to ~i
debiut twórc.y rnone"o i: fi1mów te·
nowy
tdobvwonn~
kob1eta (dfuqo i cierpliwie
oro1 romantvc„ny tenor, za'>tf:ouiqr.v atlelfll (.ewiirinych. Obraz ten powstaie w ut
(rg)
„Tor".
spofe
u iei boku. Główno rolę qra Knyutof

Żeraniu. Tłocznia

Uroczysty koncert

I

tego
:r.
Północ. Ponad 50 osób
kilka
przedsiębiorstwa prowadzi
. .
obiek·
jedne~o
ani
ma
Nie
budów.
Je~t cięzko. s.zczegolme przy stanowisk:ich,. gdzie na ot~art)'m ognm tu, gdzie mo:i:na by pracować w
gotUJC . się masQ cukierniczą. Za- , cieniu, wewnątrz domu. Wszystko
słońcu.
k~ad me c;lyspcnuje parą_ tec~ol?- odbywa się w pełnym
~n:emozhwia Najgorzej tym, któr1y pracują. na
g.iczną! które) brak
sięga.me. po now~ześme)Sze urzą- dziesiątej kondygnacji. Po czterech
wy- godzi.nach zjeżdżają na śniadanie
dzema 1 stosowanie w tym
kawę lub
padku tzw. wyparek próżniowych. zabierają w termosy
rozmięk~za herbatę i wracają na ten rozpaloWysoka temperatura
masę czekoladową, stąd przedłuza- ny dach.
' '•
dłużej
nie cyklu produkcyjnego:
Jarosiński
Bryiadzista Tadeuss
pracy
malec. mieszkaniec trzeba czekać na efekty
Sześcioletni
Załoga, jako mąż zaufania przypomina o
chłodniczych.
będzie głownym urządzeń
stolicy Brazylii.
pije wiecznym problemie braku. butli z
muzykiem w przyszłorocznym karn 3 chłodząc się wentylatorami.
węgla do saturatora.
wale w Rio de Janeiro - imprezie wodę sodową, kawę, herbatę, sor- dwutlenkiemtrzeba odesłać w okreTaką butlę
g:ośnej na całym świecie. I to wca- bovit, a część mleko.
bez
terminie ściśle
W tym miesiącu na rynku maj- ślonym
lP. nie dla jakiegoś żartu: Jefferson
Qulntanllha otrzymał ofertę wystP.- clzie się 190 t. wyrobów cukierniczych 'l\'.Zględu na to czy gaz zużyto, czy
pów w ~kładzi„ zespołu „Kolibry"
me. A potem czeka się tygodniazwycięzcy tego I tu. w~produkowanych. Zał?ga pra- mi aż wróci pełna. Czy na taki
wielokrotnego
„narodowego śwh:ta". Rzecz w tym, 1 CUJ!!" 1 czeka na ukończenie nowe- duży odcinek nie można by zorgaze Jefferson mimo młodego wieku go i:akładu, gdzie wszystkie obecne
butli?
jes! wirtuozem samby a samba jest mankamenty - szczególnie dotkli- nizować dwóch wymiennychdopie.ro
jedy- we upały - pójdą w zapomnienie. A że kawa bywa gotowa
naiważnl_ejszym, a właściwie
około godz. 9 (gotuje się ją w koBudowa w toku
nym tancem karnawaiu w Rio.
·
·
'
S
opalanych węglem), nic dziwMalec nauczył się grać na wielu
koro. mow,a . o budowie, op1- tłach że rozpoczynający
4
Instrumentach iuż w Wieku 2 lat. a
pracQ o
nego,
Widzewiena
dzieJe
się
co
szemy
utanaJhardzie1
za
go
dzlś uważa się
napić
się
lentowanego wykonawc<i rytmu sam- Wschodzie, na budowach Łódzkie godz. 5 rano chcieliby
.
Kombinatu Budowlaneco go
wody ~owej„.
by w kraju.
{Dokońc:r.r,nie :r.e str. 1)
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;

w FSO

oracowników FSO, projeddant&w
i wykonawców, ~tór.zy uczestniczyli w projekt<Ywaniu, budowie I uruchomieniu tłoczni blach karo.seryjnvch w Fabryce Samoclwdów Os0oo
naleb'
bowych na
clo najbardziej nowoczesnych obiekPowstatów tego typu w Europie.
ją w ni.ej m.~n. gotowe elementy
karoserii do nowego sam.oohodu
marki „Polonez".
.
. Za nowat-0rskie ro.związania prowykonaI Jektow~ i teclmolog1cz.ne,
n•e obiektu oraz opanowanie przez
1 zatoi:ę skomplikowanych procesów
lfrupa za.slużo.
technologicznych,
n,vch pracowników otrzymała nagrodę .specjalną preze.sa Rad;y Mi-

Skrot przemow1en1a
•
Ip em •e a p J
I
1cza
aroszew
r Ir .

SUPERUPAŁY!
.

gł6wnej

Wisły,

(Dokończenie

Zll str. 1)
Przewodnic:z:Dcy komitetu, wi·c· epre„
mLer prof. Kazimier:z: Secomski om6wił główne kierunki działania tego nowo powołanego organu. Na.J_
Jest
zadaniem
pilniejniym
f
ó
t · d ·ł

do zimnoDalecy jesteśmy od tego,w byśmy
związ
pesymizmu
do
byli zeskłonni
stałymi atakami na politykę
ku
pnez
odprężenia, podejmowanymi
okreslone kola na Zachodl'lie, r~powszechnlaJące mity o „zagrożeniu
„naruszeniu
o
czy
radzieckim",
losów

.
I
t
dl
UCZUi
t
układu a worcow

~ałą postępową do spraw ZagospodarO\\lania Wisły

~~;:no;~ terf~e~~cji~m
przez

(Dokończ~nie ze str. 1)
KPZR dotyczących polityki wewnę
Imponujące
trznej l zagranicznej.
w swej wymowie politycznej i praw
nej jest to, ie w nowej Konstytuc.Ji Zwiąiku Radzieckiego znalazto
•u: IO zasad dotyczacych wzajem•
ny_ch stosunków między pańsnvami,
ktore przyjęto w Akcie Końcowym.
ZSRR wraz z krajami socjalistycznymi w ostatnich trzech latach nie
szczędzi! sił w p1aktycznej realizacji tych tasad ro~umiejąc it postęp
mi~dzyna1 odo wym
Y' odprę.Geni1·
Niestety,
Jest pro0esem cląe,łym.
tendencje te są hamowane w wyniku ciągłych ,kampanii sil wstecznrch w Europie i na świecie, przeciwstawiających się rozwijaniu stosunków międzynarodowych w duchu
Helsinek. sw1adczą o tym m. m.
inspirowane p1 zez te sity na ZaC!lodzle kampanie wymierzone przeRadLieckiemu 1
ciwko Związkowi
krajom socjalistycznym
pozostałym
próby mieszania się w wewnętrzne'
sprawy tych krajów, choć Akt Końcowy wyraźnie precyzował poszanowanie przez wszystkich ;ego sygnaprawa obowiązującego w
tariuszy
danych krajach.
Siły te rówmeż rue przestrzegaJą
w Helsinkach zobowtąpr~yjętych
zan dotyczących wysiłków na rzecz
powszechnee.o rozbrojenia 1 zaprzestania wyścigu zbrojeń Próby uruchomdenia prodt1kc,l! n< wej ittdoboJczej broni - bom~y~1.'tro_:i~11_e~_:_

Nagroda s11cialna prezesa HM

ObraduJl\U w Gen.·
GENEWA,
Gospodarczo-Społecmll
Rada
wie
ONZ dyskutuje nad pnygotowawll·
ml do Swiatowej Konferencji Narod6w Zjednoczonych w 1prawie per•
szego włąc:senla zdobyczy nauki I
techniki do rozwoju ludzkoiici. Kon
ferencja ta odbędzie się w Wiedniu
to kolejna
Będzie
łatem 11119 r.
wielka światowa impreza pod egidą
ONZ.
NIKOZJA. - Cypryjski Sa,d NaJwytszy jednomyślnie odrzucll 31 !IP
dwóch Pałestyńczyk6w,
~a apelację
skazanych na karę śmierci za zamor
dowanie w lutym br. w Nikozji zna
nego dziennikarza egipskiego, redak
„Al
kairskiego
nac:relnego
tora

Zm.arł

gen. U. Nobile

sa:

„Wszystko

o dziesięciolatce"
yv

Zespół
środę I w piątek
w
Łodzki Telewizji Polskiej

Awans Warty i Żyrardowianki w PP
I

dowioPotychczasowa _praktyka
dla, ze rozgrywki o Puchar Polski
najbardziej na serio traktowane 811
(w odróżnieniu od pierwsze. i drugollgowców) przez piłkarzy klas niższych. Do zespołów, które zapisały ,
~lę z jak najlepszej strony w kronlkach PP, zaliczyć należy żagańsklch Czarnych, częstochowski RaWartę 1
sieradZk'ł
kOw, czy tet
łódzkiego Orła.

Warta I Orzeł spotkały
Właśnie
się w niedzielę na sieradzkim stadionie uble11ając się o awans do kolejnej rundy. Mecz, kt6ry wywołał
&leradzkJch
spore zainteresowanie
syrnpatyk6w futbolu, wygrali piłka
dla
Bramki
rze Warty Z:l (1:1).
Warty zdobyli: Dzlewisz (38 mln.) 1
Golan (70 mln.). Honorowego gola
dla Orła uzyskał w 10 mln. s;potkania Gańko.
Nie zawiodła r6wnlet Je4enuł.ka
żyraTdowia.nki, pokonując w wyjaz-

me~u Vitcovie w Wolkowie 3:o <1:0>. zdobywając bramki a
Nal'lep ~I,• tł'rl " złtOt}'Dl KasIm LZ"() Idowym
Mlroszewsklego,
strzał6w
celnych
!!

koło Aleksandrowa
W Sobienl:i
od·byl się w niedzielę wojewódzki
·
fi.nal
zawqdow 0
:notocyklowych
W imprezie, spraw„Złoty Kask".
nie przeprowadzonej przez działaczy
, LZS, uczestniczyło 17 zawodniczek i
gminzawodników - zwycięzców
nyc h l re Jono\vyc h zawod Ów e limlnacyjnych.
Wśród pań trhimfowala K. Bartoszewska z LZS Kalino, a w rywalizacji mężczyzn najlepszym okazał
M.
się reprezentant LZS Sobień Paczesny. Dwójka ta bronić będzie
barw „zieionyrh" województwa miej
finału
łódzkiego w czasie
sklego
centralnego w dniach 25-27 sierpnia
(w)
w Sokółce.

I Nogi

i Pilawy.

Nie sprostała natomiast przeclwI nikowl
- drużynie występujl!cej w

tornaszowkla~ie ,.M". Ostrovli ska Lechfa, ulegając ostrowskiej jedenastce 1:2 (0:2).
Nalęży sądzić, że zarówno sieradzka Warta jak i żyrardowianka nie
udziału w pucharowych
zakończą
rozgrywkach tylko udziałem w tq>Ot
kanljch II rundy rozgrywek.
(Wrbl

Półfinał żużlowycll MMP

W najbliższy czwartek (3 sierpnia)
na torze łódzkiego Orla zostaną romłodzie±owych
pólilnały
zegrane
mistrzostw Polski na żużlu. W Imprezie wystartuje 16 młodych zawodników. Są oni przedstawicielapierwszoligowych I drugoUgomi
wych zespołów. Na liście startowej
znalazł się również jeden przedstawiciel lód-zklego okręgu - :terdzlilski z Gwardii.
Istnieje motii~, lt będ-zle mógł
wystąpić Jeszcze jede-n z utalen~
wanych żutlowców GwardlU - Drozte nle
dek, ale pod warunkiem,
wszy&cy z przewidzianych protokożużlowców przyjada
W środę ca s.!erpnla) piłkarze Wi- łem zawodów
dzewa uoczatek o 11:odz. 17) rczgrv- do t-odzi.
mecz mistrzowski z
wają kolejny
mimłodzle~owych
Półfinały
chcą
opolską Odrą. Kibice, którzy
jut strzostw Polski rozgrywane blłd- w
mogą
tę, rywalizację,
obejrzeć
f>llety w „Orbisie" (pl. 20 biegach. Początek o &odz. l'f.
nabywać
Wolności 6) oraz w kasach stadionu przy ul. Armil Czerwonej 80.
1

Bilety na mecz
Widzew

Odra
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Emocjonująca

walka o puchar „Expressu Ilustrowanego"

w. Haczvński

dziesięcioletniej.

fSpoten1J zdobvwca Wielkiei Nagrodv

Awody torowe
k-01arslde
były
klterNuJąca
Jej m6gł sostać sawodnik, kt6ry
W!ełk:ll Nagrodę Łodzi. Zdobywc11
omnium" składającyn1
„kolarskim
zgromadził najwięcej punkt6w w
sprint, wyścig
się z czterech konkurencji (50ł m ze startu lotnego,
Dodatke>wo koaustralijski).
wyścig
ora•
okrątenia.
2ł
na
dystansowy
Niezwykle ciekawe l

o

larze walczyli o puehar „Expressu
okr1'te6. tora.

Wlelk- Nagrodi; Łodd zdobył Wie•
sław Raczyński (Społem Łód2). Zgro
Ten
madził on w sumie 18 pkt.
wygranie
mu
dało
sukces
W
sprintu,
l
m
5-00
na
wyśctgu
pierwszej konkurencji pojechał bardzo dobrze. Wystartował jako jeden
z ostatnich zawoQ.nlków i dość do·

brym czasem nie dal sobie odebrać
Na drugiej
SzylllczaK
30,8 przed Ko·
(Włókniarz Lódź) l BroOpolska)
cotem (LKS Ziemia
nowickim (Legia Warsuwa) - 31,1.
Bohaterem jednak tej konkurenCJI
był młody kolarz Legii. Uzyskał on
startu w Wiedniu (lam
podczas
mistrzostw
przygotowywała się do
kadra torowc6w) doskonały
świata
rezultat na 1 km ze startu zatrzyCo prawda za·
manego - 1.86,69.
meldował się on na dalszym miej•
scu na 500 m. ale warunki nie by(porywisty
najlepsze
wtedy
ły
wiatr) i dlatego zgłosił on chęć poWystartował
bicia rekordu Polski.
wspaniale, lecz na pierwszym wiral
żu nie zdoł~ł opanować roweru
jed11ak o
Otrzymał
wywr6cił się.
gromne btawa za ambicję„.
była równid
Walka w sprlnoie
W ellmina•
bard1to emocjonująca.
cJacb dochodzi do sensacji, bowiem
komtlnlszem
długim
Ryk (Społem)
pletnie zaskakuje mistrza Polski Ja•
li u sza Kotlil\skiego (Wl6knlarz). Musi cm dopiero w repasai:u walczyć o
awans do półfinału. Raczyński t;ymczasem przebojem wchodzi do finału. Kotliński w półfinale musi uznac
nie tylko wyższość kolarza Spotem,
ale przegrywa jeszcze z Konkdlewsklm (Gryf Szczecin) I odpada z de·
W drugim finale
cydującej walki.
wspaniale walczy Kocot. Dwa biegi
finałowe sprtntiu s• bardt!o emocjonujące. W pierwszym swyci~ Koeot PMed Raczyńskim. a w drugłm
(30,a sek.).
zwycięstwa
si«;
uplasował
po-z:~ji

Prosramie „Wiadomośeli" prze·
prowadzi rozmowy z nauczycie·
lami, pedagogami, psycholo1taszkole
zreformowanej
mi o

Ilustrowanego•• w

wyiclg1&

na ff

(Gryf
przed Kałużnym
Szczecin). Trzeci jest dopiero Kocot, który tym samym przeg~wa
rywalizację z łódzkim zawodnikiem.
Wygrywa Raczyński przed Kocotem
Raceyńsk!

i

Kałużnym.

w skitócie
A. W Zurichu od•bylo się losowe
nie ehlminacji piłkarskiego turnieju
Polska grać bę
UEFA juniorów.
dzie w 13 grupie eliminacyjnej, a
jej przeciwnikiem będzie zespól Turcji. Nie jest to wbrew pozorom ła
Podcza& tegorocztwy przeciwnik.
nych finałów tej lmprez;y rozgrywanych w Polsce zespól ten przegrał
w eliminacjach po uciętej walce z
Polską 1:2 oraz zremisował z Hiszpanią I Anglią po 1:1. Finał następ
nego turnieju UEFA odbędzie się w
1979 roku w Austrii.
A. Przebywaj~y w Polsce siatkaprzegrali w towarzyrze Japonii
skim spotkaniu w Krakowie z rePolski 0:3 (9:111, 8:15,
pr~tacją

8:15).

A Reprezentacja polskich juniorek w slatk6WC41 zajęła na Turnłeju
Pnyjatnl w Phenianie 1>l11te miejsce ~konując r:e~pół NRD 3:1. zwy
ciężyła drużyna KRL-D wygrywaJllC
w dec;ydującym meczu s ZSRR 3:1.
4 Nadal n!e wiedzie się polskim
kolarzom podcza!i wyścigu dookoła
Nadrenll. Najle~zym z Polaków po
jest T. Mytnik, który
6 etapach
zajmuje lS pozycję I ma straty do
Mdera IM Rooy (Holandia) - e.łt

mtn.
A

Zwycięu-

11:achowego

tumłeju

tm. FK'W:N -ial ZUharow (Z4SRR).

łodzi

pytania
':f'elewizja czeka na
zamteresowanych J>Od numerem
w
telefonu 610-43 codziennie
godz. 11-14 oraJ w czasie pro·
gram u.

Wyicig d]'6tauowy oru austraUJ·
ski jest popisem znakomitych umie•
Jaoa .Jankiewicza (RLKS
jętnoścł
Nie daje on ładnych
Wrocław).
szana rywalom ""grywając zdecypierw·szej rywa!.lzacjl
W
dowanie.
Grozdobywa 2tl p~t., pokonując
18
cb~klego (Start Piotrków) pkt. I Olejarczyka (Włókniarz t.ódt)
WNL
ubiegłorocznego zdobywcę
- 13 pkt, W drugie] konkurencji
wygrywa przed Woźnickim z Zyrardowiank1 z Serafinem (Społem).
Gromadzi zatem tyle samo punktów
Na gkrzyżowantu
~ Godz .. 7.05.
co Raczyński, ale ponieważ nie wyu}1c Gagarma - Pabianicka Edwar<1
startował w og6le w sprincie, dlaskrzyni ladunkobok
na
wpadł
K.
przyŁodzi
Nagroda
tego \Vlelka
IF @489.
pada Raczyńskiemu (Społem) - 18 wej samochod'-1 ciężarowego
odwiekrę~oslupa
urazem
z
f'.leszy
,Jankiewiczem (!U.KS
pkt. przed
Kocotem ziony został do szpitala.
18 pkt. i
Wrocław) Opolska) - 13 -pkt.
(LKS Ziemia
MoKierowca
4 Godz. 15.20.
miejsce zajął Szymczak
Czwarte
skwicza" Zygmunt B na skrzyŻowa
piąte
9 pkt.,
(Wł6kniarz Łódź) Zamenhofa
z
Kościuszki
al.
ruu
Konkolewski (Gryf) - 9 pkt. i szó- spowodował zderzenie z WSK IH
ste Kałutny (Gryf) 8,5 pkt.
9272, którego kierujący Tadeusz w.
Pomocy
doznał lekkich potłuczeń.
Wyścig dystansowy na !IO okrążeń
toru o puchar „J!:Xopresw Ilustrowa- udz1e1U mu lekarz pogotowia.
nego" zdobył Szc:sepkowski (Legia)
A. Godz. 15.30. w Pablanleach na
przed Olejarczykiem skrzyżowaniu ulicy Pa rtyzancklej 1
pkt.,
ł1
kierowca „malucha" FA
Reymonta
30 pkt. I Wot(Włókniarz Łódź) 4009 Jerzy W. zjechał na lewą stronlcklm (żyrardowianka) - ~ pkt.
nę, powodując czolowe zderzenie z
ca. szym.)
„Nysą", w wyniku cze~o kierujący
urazu głowy i klatki
n_im doznał
piersiowej Straty P<>nad 50 tys. zt.
W dniu 29. VII. 1978 r.

zmarła

+ P.
MAIR'A KAt1CA
S.

dnia
się
odbędzie
Pogrzeb
1971 r. o godz. l i na
1.VUI.
-przy
cmentarzu łw. Wojciecha
ul. Kurczaki, o czym zawiadamia
11ogrllłona w łałoble
RODZINA

.• Godz. 15.40. Na ulicy t-aglew•
nicklej 91 pie.sza Zofia P. wbiegła
na jezdnię l wpadła pod „Zuka . Z urazem czanki przewiez!ouo
Jll do Szpitala Im. Kopernika.
na~le

Piesza J'ózeta 'C
A Godz. 111.111.
raptownie na jezdnię I wpa~
bok „Fiata" LDD 3099 doznając lekkich P<>tłuczeń. Wypadek
zdarzył się na ulicy PlotrkoWSklej
przy Czerwon„j.

weszła
dła na

potrącenia m~4 Swiadkowle
czyzny pr7.ez „żuka" o n/n rejestracji w Dąbrówce gm. Zgierz dnia
2l.07. 19'78 r. o godz. 14.30 proszen1 s11 do WRD MO w Łodzi ul w
Bytomskiej eo, tel. 715-M. ' (~h) •

Cl t:l agc Ul'J •J~ :fl ~il r:·c 1:J:i i'D
,,,.

'

GD ZIR KUCHAREK SZEśC.„

Sniadanie

Jeden gospodarz w osiedlu

w kawiarni
Łódzkie kawiarnie chwalą sią
tym, że mogą zaoferować swym
Postanowigościom śniadanie.
łam sprawdzić jalt to wyglada
naprawdą.

Czy nie

są

to tylko

obietnice?
kilka lokali w
„Swiatowit" , Aga,
wę", „Akademicką", „Biblioteczną". „Kurant''. Najbo.gatszy wy
bór dań śniadaniowych oferuje
„Swiatowit". Proponuje szynkę,
polędwicę, galaretką z kaczki
jaja na wszystkie sposoby, ser
i
żółty. twarożek ze śmietaną
dżem, masło,
cebulą. omletY.
pieczywo. Do picia: kawa . her~
bata z mlekiem i bez. kakao i
mleko.
Odwiedziłam

śródmieściu:

W innych kaw iarniach wybór
jest o wiele s\nomniejszy. Otrzy
mać można jedynie bigos, faso· jest
lę i jaja. Bardzo istotne
większości z
je dnak to, że w
nich można napić się świeżego,
(mzl
gorącego mle?ka.

WAŻNE TELEFONY
W wielu łódz:kfoh osiedlach mie.sz.ka.nio:wych lokatorzy ma.ją miesrzolr.aciowe-j. Różny ia.Itte.s obo398-10
o usługach
lnforxnacJa
do czynienia z kilkoma gospodana.mi budynk;ów. Są w: spół wią,rków w stosunku ,dn Inka-torów
lBtormacJa ltolejow a 65o·5S, 284-&9
dzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorstwa gospodarki mieszka- mają administraeje PGM i spólPKS:
lnroro1acja
265-96
niowej, za,kłady pra.cy, A pn-ecież wiadomo, ze łatwiej zarzą
Dwor:iec Centralny
także ró:imice
741-29
Dwurzee Po\oocny
dzać osiedlem, gdy jest jeden gospo{larz, aniżeli kilku. Bo tam, dziefoze. Występują.
03
teletoułczaa
Lnformacja
sp•ołewnil,-wycho
1dzle pivąsłowiowyeh kucha.rek sześć„. z reiguły panuje bałagan. w działalno..4ei
Komeuda Miejska MO
wawczej i kultiur.alno~i}Światiowej
292-22
GTl-~2,
centrala
W Lodzi pierwsze próby ustano- Do chwili oboone\j spółdzielnie mie253·U
Pogotowie i:lepłowiuc!l.e
wi enia jednego goopodarza w ooie- szkaniowe objęły swoją, administra- w miejscu zamies'llkania (prowailzePogotowJe droguwe
dllu przeprowadzono już trzy lata cją. zaledwie 35 domów PGM orai;: nie świet11ic, klubów itp.).
409-32
„Polm.oa:byt„
administrowanych
bu<lynków
t6lllu. Postamowiono wtedy przyjąć 7
Pogotowi{' t..•uergetyczne
d-o załat
Są to ta:udne spr awy
33Hl1
Rejonu l'óluoc
Na.tomiast
przekrul:y- przez za.kłady P'l'MlY·
zasaidę .systematycznego
nalefy
że
znaczy,
to
Czy
334-a
wienia.
Rejonu Południe
mieszgospodarki
wania w o.siedlaoh budyników ad- JYrZedsiębiorstwa
dla ud1>1orcow prze•
spól<lziiel- kaniowej przejęły od spółdzielni 49 zrezyiginować z je<lne&Q g-01S1podarza
minilS'trowa.nyd1 przez
246-72.
609·32
111,)ISłtlW YC)b
niemieszikal- w o.siedllu? B:1-maj.mniej.
domów, w tym 11
ozość, PGM i zakJady pracy w Jed220--89
oswieUeuia ulic
ne ręce. Jeśli by!o w, ięceij blolkó-w nych.
395-85
gazowe
1>ogotow1e
Proolem ten zm.ajduje s ię w oonDałek:o więc j eszcze do pełn ego
d<Jrny przejma01
spóMzielczy'°h Pogotowie MO
09
Pogotowie Ratunkowe
waly sp6t<lziclnie, jeśli przewaiża zrea1izowania slus~nej za.sady jed- trwm zain1er~ania specja1nego
8:i5-4ti
Wydzia]P
µr:zy
powolanego
wodociągowe
es,polu
z
Pogotowie
ly budyniki PGM - administracja nego goopodarza. Jllikie są przy795·55
11,
666OS.
Potarna
Strat
MieszGoooodaTk.i
i
ni,ctwa
Budow1
oa,iedll
jeszcze
malo
mie,iska brala w op i~kę także bloki ozyny. że tak
ll5'J-77. 499·0(!
znajduje się pod jedną administra- ka:niowej KL PZPR. Był oo rówspóMz i~lcze.
·Pomoc drogowa
ni eż przedmiotem wniJkliwej a,nacją?
SZ-81-10, 711&-21
PZMot.
Zakładano, ze w lata-0h 1975
_
przei!dizy,w ania lizy na jednym z po.siedzeń PrezyOtóż w tralkcie
Centrala luformacyjaa PKO 1~1.82
-80 lódmde osiecUa mieszka- bUJdyiników
sJ ę, 2le n ie dit11m Ra.dy N'airodowej m. Lodzi.
ok azal:o
niowe będl\ miały juź jednego w.;;zyistk1e są w do.J::>rym
TEATRY
stanie Po.stanowiono przyjąć óbowią~ująe~
gospodarza. W pierwszym eta- te chniicznym. Wiele :z. n ich V.'Y'Jlla- k,i~ruinkii dliliałwia na lata. 1978-80. '
pie (1975-77) przewidywano prze- ga remontów bieżących, a nawet Jakie to .są kierunki? Otóż w dał
. nieczynn„
k-0nty;nuowa6
jęcie przez spółdzielnie 620 budyn- ka1p italnyoh. Były to, raecz.
iasna, szym ciągu 11lł!leży
MUZEA
ków, zaś przez PG!\'I - 57 posesji. pose.sje zarządzane przez admini- prz~aa:yWa.ni e 002JPl'OSZOnycll budY!Il'ków w o.siedilach w ręee jednestrację PGM, a wiadomo, że znaczREWOLURUCHU
albo
Będzie nim
na ioh część to domy stare, o nis- go gooP'Qldarz.a.
CYJNEGO (ul. Gdańska l3) mieszdtagodz. 9-.16.
k im sta.nda:r dz.ie. Spółdzielni e n;lle- PGM, a,1bo sipół&ięlciw8ć
(ul.
RAOÓGOSZCZ
OODZlAł.
.szkanfowe bronią się przed prze- ni-O'Wa. Akcji tej powinno towuzyzgierska 147) godz, rn-16
eks.ploazasad
.
ujednod,U:enie
szyć
butakich
administrację
w
jęci em
WŁOMUZEUM
CENTRALNE
dynk ów. p osta'>vily w ię c war m1ek, ta:c,ji d'()<Illów i opłat CZY'IlJSZ9W)'ch.
KlES'Nl f"TW_o\ Piotrkowska 282)
ż e chętn ie przejmą pod swoją ogodz. 10-17.
;::::;; Natomiast w małyeb mi~tacb
piekę domy PGM. i eśli przedtem
UŁ
EWOLUCYJN"EJ
=: województwa (poza. Zgienem BlOl.OGll
jed,nak zos taną one do prowadizone : : i Pabia,nicami) spółd'Łielnle w
(park Slen1uew1cza) godz. 10-18
(Ul.
HISTORH MlA,STA ŁODZI
k olei PGM =-..:-~ prayszłośoi przejml\ w admini.
d o należytego sta nu.
Ogrodowi.. 15) - nieczynne
planmva ~·s,)JOda!'kę stra.cję wmysUde bu(lyn.ki millS1"mają swoją
36)
Wii;clrnWskiego
(ul
SZ'l'IJKI
są
ęc
wi
e
zaws~
nie
reman t<;>wą,
gdzie
kalne. W miejscowościach,
godz. 12-1s
przecież tysiące łodzian , chciałoby w stani•e uwzględn i ć wykananie rep,~wsf;a,wa.nia
się
ewiduje
z
pr,
nia
SŁUŻ
WOJSKOWEJ
POLSKIEJ
rt>zproszotakże tu wypocząć. Niestety jazda montów w budynkach
BY ZDROWIA (ul. Żeligowskie
tramwajami linii 45 i 46, a późiniej nych w osiedlae'h, które pow-Juny spółdzielni, funkcje &dmini.Sltra tora
go 7) nieczynne
przesiadka w Zgierzu do autobu- mi eć jednego gooD<Xlarza.
wszystkfoh domów winien spełniać
GALERlA BAŁUCKA (Stary RyN,a, tym nie }l;ończą się klo- na.jbliDzy POM bądź
I su zajmuje zbyt dużo cuisu. Rów- nek 2) Ralmc Kanerwa (FinRejon-e
landia) - grafi\ta lt-19.
I nież w samym Zgierzu „zielona Ii- $ poty w ustaJeniu jednego gllś· Przedsiębiorstwo GospodM'ki H:opodarza w jednym osiedlu, in.
. 1t .h
I . „
1
u~a '>W po- ~ ne blłwiem ob'lwlązują. przepi- ntunalnej.
m~ w ~zasie e ruc
gosµ1tdat<c'l~.I
dziafalności
winna byĆ' czynna w c 1 ągu całe· sy w
KULTURY
PARU:
ŁODZIU
JERZY KRASKOWSKI
spóldzielczo§ci
PGM, a. iruie w
(mz)
go tygodnia.
WYPOCZYNKU (na ZdrnWiu)
- czynBOTANICZNY
OGROD
--I -------ny od godz. 10 do zmroku
11-20
godz.
od
zo,0 - czynne
A
,
(laisa do 18)
l~
PALMlUNlA (ul. Armil Czerczynna codzienwonej 1/ 3) poniedziałków
oprócz
nie
w godz. rn-17
LUNAPARK (Ul. Konstantynowska 3/5) - czynny od iodz.

~śro~~u S11ort~w Wo~nych „~a

hnka koło Zgierza, Jest on Jednak dostępny tylko dla todziao
tych
~motoryzowany:ih i 1Ha
igierzan, którzy w wolne soboty
i niedzielę dojadą tu autobusami „zielonej linii" z pl. Kiliń(krańcówka
skie11:0 w Zgierzu
tr~mwaju 45).

I

N

ŁÓDZKICH

•
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W kw!dy wtorek ł piątek łódiMde ta.rgoWisb sa.pełnla.ją się
~prze.dającymi i k~pującymi gł6wni~ świeże warzywa, owoee
i ~w~at!, a t~e ~e a.rtyk1!1Y. spoo:ywcze (mięso, nabiał itp>.).
NaJ~ęk.szym ł?~zkim targow1Sk1em jest hala południowa przy
pl. N!epodległosc1, zajmująca razem z przyległym pfa-0ein 16 t:YS·
metrow kwadrat(>wych.

-:.--·=-----

zieleniak6w, klrore powinny poww każdym nowym osiedlu.
sta
Na dobre pl"Jlyjęło się DJi'. targo106
wisko pl"i!Y uL RetkińskieJ
i wykaiiuje tendencję rozwojową.
Wkrótce po-wstwnie minita.rgowisWschód
ko na. osiedlu Widzew
u zbiegu ~. Puszktna i Rokiciń
nawierzchnię 1 trylinki
, otl'3'"""alo
, . • ski,e j. Kilku chętnych do ł)Odjęcia
.
"~J.„
Osobom stale bandlUJ~Ym ułatwio- stałeg,o handlu w tym pWllkeie Już
no za.Jmp 50 jednoUtych e5telnz- się 1głi>.S'lło di! WSS.
nych straganów.
W P1l11Iladt }est t& ur.zą:~en i e
.
.
.
Na .katiid)'!ll t:ar,g~JSku UIIDle'ilZ- ta.rg•o<'w~k pmy u.I. Rusikle.J na W1az~ &l~ w ~pecJ:M!lel gaiblo01e olbo- di<ew>ie, NU111't,awioza. 75 &, Em:i:tii
:v'1ąiz,uJą1c~ cenn1iv1, byiwa jednak, PJ.ater, 22 LiJpca 31 i pn;y zbieg.u
z~. :na ń!ektóre prOldlulktY: ceny sil UJ!. Deozyńskli,ego i Wa.rsuiw'*iej.
n 1•z&ze. ~ak ~ był~ <?StaW~ z ka.- Jednocześnie tycie eliimi:n.u.je niepustą z.i emrua'kalm1 l potnldo;ra1n11. które piunkty, Il/P. przy ul. OsiedZd ' 51, t,e • <>diw tn · ale · e!ll' lowej na Bałultaoh i pr;zy uJ.. Pirą
lk~
a,rza !l z . N ie ,
Gó-rna,
&1Jwuerdzcme "IJINez. . . dzyńskie.go w dzielnicy
to. ~tan;e
przedsta:w1c1e Li gQ,z.i e miuitarg<liwd\Sika n ie ;przy,jęły
z
m.is1e złowną
han>d~u. s ię glówniie z tego powudu, że w
dz ielnicawy<ih wy<lz,ialów
nie.<ialidn~ okod.icy jeQ>t dUŻiO dcmik6w jedooMO, PIH i pK;C _
.się rrw.1nida.tarni, rodlzilninyah z Q®ródkami.
hanrlilairzy kar;r;e
miercuje sie ioh sprawy do lrolegiów,
'Th'lZelba dodać, ,H niezaileżn•i• od
a n.aiw>et do sądu. W ub. r<Jllru było taki ch spraw ponad 200. P.o- tar gowcisk J)C>dległy'C!lh WSS i.a bn.ieje
rzucone przez winnych 2 i pół to- s))()l'O punlktów sprzedaży W&1Z)llW,
ny r&imycll wa:my<W ~ariano do owoców i kwia1t.ów !Ila pO!dstawie
Ze!Zlllroleń wydsrflainy<łl ~ unę
do.mów ckziieaka..
Ta~wiska. pelnllłce rolę uupel- dy ~W~e. !fty!dad: podcie:n,ie
(Ku)
nlają1lą w z:aopa.tueniu ludinoścl przy \11. ~lej.

się
sprzętu pojawią
wodne. a plaża będzif' cał
Zostaporośnięta trawą.

me

Loka.tor;ey
woli lokatorów.
mtelt cteptej wodu. mimo że br11gady Zak!adu Siec! Cieplne; prz11lipcowucfl, respteszyi1.1 termin
montów.

rowery
kowicif\
ną ibudowanr nowe przebieralnie.
Za dwa lata poprawi się baza gastronomiczna - wybudowany zo• stanie no·wy nawilon gastronomiczny. W najl1lizszycb latat•b przekaże się do użytku 300 domków campingowych.

----O

łóW.m

·

„Mon haittaniie"

prod. polskie.i pt. „Miasto nieujarzmione" - dziś o godz. l9.3Q. Wstęp
wolny.

Kom11niko! MO
Właściciel

samochodu
jasnego
marki „Syrena", zaparkowanego 9
lipca 1978 r. na ul. Kraszewskiego
w Łodzi. k t óry okradziono, proszony jest o zgło112enie się do KD MO
Łódź-Górna. pokój 61, w godz. 8-16
odebrania
celem
(w soboty 8-14)
własnoścl

i

wae

I

wypożyczalni

A Klub MPiK 1 (ul, Narutowicza
filmu
8/10) „aprasza na l>rojekoję

111iew11Jt'Pliwie maJą, rację daIM:ego
bytu. Do~yczy to przede wszystkim

Drogi Reflektorlcu! Może Tobie
bardzi ej zainteresować
się
uda
Łódzką Spóldztelnię Mieszkaniową
j ej reprezentacyjnymi wież?wca
sUiwet nym „Ąa"an
ml w śDM.

o

Szpital tm. Kope,r uilla - dziel·
nica Górna: Por. K, uL Odrzań
Rzgowska,
Lokatorska, Przybyszew,kiego i
ginekoloq,;"
oraz
gm. Rzgów
z dzielnicy Polesie Porc.dnia K ,
ul. ł' ornalskiej,
Instytut Położn i czo- Gin.
dzielmca
(ut Sterllnga 13)
śródmieście: Por. K Kopcińskie
go, Rewolucji 1905 r„ gmina Brójce z dzielnicy Gón1a, Por. K ul.
Felińskiego oraz ginek ol. z dzielnicy Polesie Por. K 1 Maja.
Szpital im. Jordana - poło2nictwo - dzielnica Widzew i Polesie.
Szpital im. R. WoH: dzielnica
Bałuty i z dzielnicy Górna Por. 1
K, ul. Zapolskiej oraz: ginekol. z
dzielnicy Polesie, Poradnia K ul.
Gdańska, Kasprzaka.
Szpital Im. curte·Skłodowsklej
w Zgierzu - położnictwo - mia.
sto I gmina Zgten. Aleltsandrow,
Ozorków, miasto Konstantynów
gm, Parzęczew, Andrespol oraz
Srodmieście,
dzlelnlcy
Łódź z
Poradnia K ul. 10 Lutego,
Szpital tm. Marchlewskiego Z11:ierz - g1nt>koioJ!.ta - artasto
Aleksandrow .
I gmin) Ze1erz.
Ozorków m Konstantynł>w em1Andrespol oraz
nł' Parzęczew,
Łodt•Widzew z dziel. Polesie, Pt>rad
nia K, ul. Srebrzyńska i z dzielK
nicy $r6dmieście Poradnia
10 Lutego,
Szpital lm. B1ernacklego - Pa·
biaolce - miasto I ~mina Pabianice
Szpital w Głownie - miasto I
gmina Głowno, Stryków, gm. Nowosolna
Bałuty Chirurgia ogólna Szpital im. Pasteura (ul. Wigury 19),
dla -przychodni re; onowych Rr nr
4, 6, B, 9, 10 54, Szpital jm Barllclnego (Kopctnskt„go 221 · codziennie dla przychodni nr 1, Szpital
(Zgierz, ,
im. Skłodowskiej-Curie
Parzęczewska 35) dla przychodni
rejonowych nr: l, 2, 3, 5. Szpital
Im. Marchlewskiego (Zgierz, Duboia 17) codzie·n nle dla m. I gm,
Ozorków. Aleksandrów:
Zgierz,
Szpital Im,
Parzęczew . Górna Brudzińskiego (Kosynierów Gdyli.sk!ch 61). Polesie - Szpital im.
Kopernika (Pabianicka 52), SródSzpit"l lm. Pasteura
mieście (Wigury 19) dla przychodni rej.
nr nr 41, 42, 43, 44, 45 I 54, W!sonenberga
dzew Szpital im.
(Pieniny 30).
Chirurgia urazowa - Szpital ~m.
Radlińskiego (Drewnowska 75).
Neurochirurgia - Szpital Im.
Kopernika (Pabianicka 62)
Im.
Sz.pital
)'..aryngologla
Barllcklego (Kopcińskiego 22)
Okullstyka - Szpital im. Skłó
Parzę
(Zglen,
dowsklej-Curie
czewska 35)
ChirurgiA 1 laryngologia dzieSzpital tm. Korczaka
cięca ,
(Armii Czerwonej tlij
szczękowo-twarzowa
Chirurgia
- Szpital im. Skłodowskiej-Curie
(Zgierz, Parzęczewska 35).
Toksykologia - Instytut Medycyny Pracy (Te,r esy 81
Wenerologia - Poradnia Derin~
tolol1iczna IZakątna 44l
ska, Cieszkow'skiego,

llatta11le" pisano już wtete, SpóŁ
dzielnia przejęla budynki w skaneentrum
W
stani e.
dali cznym
miasta stoją oibrzymi e wieżowce
w ni e uporządkowanym otoczeniu
(pojaWilo się wprawdzie na klatkach schodowych ogloszente, te
18 lipca będzie
wykonawca od
wlaścielele
porządkowal teren t
samochody 1przed
majq usunąć
usunięto je ł„. ntc
budynku nie zrobiono ( /). Na vn piętrze
btJ.dy nku
hal!u
i przy każdym
jest masę pomies:zczeń, które 11ie
celowi mają
wiadomo. jakiemu
puste; natit>- ·
s t oją
bo
slużyć,
miast pomieszczenia, któ~e przesoajałne
widziane b11l11 na cele
mieszkańców, sp6ldzielnia wvnawbrew
jęta rótnym tnstvtucjom

w11k-oń~zone
llalle , wieżowców
boazertq, poręcze (nie w!adómo
po co) granttowe, równtet gran.ftowe posadzki w hallach i płytki
PCV na „lti!ometrowuch" korvtarzach. Wynajęto, a jakże, gospoprzydzielono im
darzy domów,
mieszkania, a do sprzątanta tych
kolosów oono !ud:zlom azczotJc! I
ścierki ( !) • Spótdzielnia nie prz11dzieltla i m żadnych frodków chemicznych, tj. proszków do izorowanta, past do lłonserwacjt boazerii i podlóg. Samą wodą ludzie
ci nie ~ą w stanie tego doczyści<:!.
bardzo szybko te
Z pewnością
wszystJcie kosztowne wykon ~ zen! a,
bloków StJM t1leg114 zniszczeni u .
czv spóldzlelnfa rzeczyw!<foie n i e
funduszów na przyda!tetente
ma
gospodaczyszczący c;h
ś„odków
r zom domów i egzekwowania od
nich utrzymania tych rGprezt?ntacuJnych wtetowców w czustośc1?

STALI CZYTELNICY,
„M ANRATT ANU"
MIESZKAŃCY

wowaJ -

Pociła

.............

Jedr.tt

pomyłek

z naszych Czytelniczek

prawdziwe
p rzd~,wa od czerwca
utrapienie: od wczesnych godzin
bez przerwy, dtwontą
rannych,
do niej (tel. 728-83) tnteresancl„.
je11t
„Instalatora". Czytelntcz1ca
jui: na ora,nłcy wytrzymazogaf ner-

<1m)

,,Reflektor.ka"

~ .~~~

„Nie

karimić gołębi'' ł

z. ·v1.

br. Od.dział Wojewódzki
Opieki nad ZwieTowarzystwa
pr:zyslal nam
Polsce
1·zętami w
do
kopię płBma wystosowanego
37).
Kopernika
(ul.
ROM nr 4
W „Dziennlczytamy m . łn.: k11 Popularnym•• :sos~la umieszczona 1!.otatka, :te to poses;1 nr
11 przy ul. Zamenhofa tamtejs:ty
ROM wydal zakaz zabratitający
mleszkartcom dokarmlanta golę bi.
WOTOZ w l.odzt ~stal zaskoczobezpodwydaniem takiego
ny
ROM most awnegą zarzqdzenta.
że :zm·ządZić wydzielenie miejsca
karmnika do dokarmiania, ałeby
;zapobiec :mnieczyszczenłu posesj i,
pozostałą nie zjedzoną przez ptaki kanną, . ale nie może 2041>1·0Dokarmiani e
n!I! tch kanntenta.
ptaków, do których naldą r6wnlet ł gołębie, :fwtadczy o kulturze t o humanitarnym atosun1tu

llufzt do

Komedio (f)

tym bardri<:J, •e w do·

mu Jest osoba: chora.

zwłerząt.

TOZ ubolewa,

te t113Zfldl Mkł pr;rypadek I aą
d~. te na przyszlo~~ ntc podobnego !!Ile będzie miaro miejsca.
W KAl!IZYM Rl!lf'LEKTOBZB

„Dsiennlk Populal'Dy" PlotTkow-

ska H. 90-113. ł.6dź. tel. 331-47
l lłl-10 w l'odzłnac:h 1.-41
Płnele 4o nu, a w
epra waeJa telefouuJel•.

pR11ych ·

14-21

„FALA" (al. Unll
czynne od 10--19, w niedziele I &Więta w iodz. i-19
4)

KINA

„Rollercoaster" USA
; BAŁTYK
od lat 15, god:r.. 9.30, 13, 14.30,
17, 19,30.

„Rollercoaster"
IW ANOWO
USA, od lat 15, godz. 10, 12.16,
1s,30.

POLONIA - "Wodzirej" pol. od
lat 18 god-z. 10, 12.15, 15, 17.15,
19.30

pod
PRZEDWIO$NIE - · „i:>om
czerwoną latarnią" węg. od 18 lat
godz. 15.30, 17.45. 20.
„Dziewczyna z
WŁÓK , IARZ reklamy" (wl.-USA) od lat 18,
godz. 10, 12.15, 14.:lli, 16.30, 18.30.
FUm w wersji · oryginalnej
czyt<>.na lista dialoRowa „Zas:.av
domina" USA, godz. 20,30.
króla
„Córka
WOLNOSC
ws1techmór11", czes. b.o. godz. 10,
Ll.45, 13.30, „Siedem nocy w Japonil" ang. od lat 1:1 godz. 15.30,

1

17.'5, 28.

- „Barroco" fr. od lat 18,
godz. lll, ł2.SO, 15, 117.30, 20.
„Gehenna" pol.
ZACHĘTA
„Wyspa
cd l&t 12, godz. , 15;
lat
meks. od
skazańców"
18, godz. 10, 12,1s, 1'1.15, 19.30.
„Długl
STYLOWY-LETNIE
W<'lekend" l1iSzp. godz. :Il (k~no
czynne tylko "" dnl pogodne)
„Dziewczyna
TA.TRY-LETNIE 21
.11 reklamy" wł.-USA, godż.
(w dnl niepogodne nieczynne).
czeski,
j„błko",
I>
„Gra
ŁDK. od IM 18, godz. 14.45, 17.15, l9,4S.
STUDIO - „Flip i Flap w Legii
Cudzozlemskit!j" RFN, b.o. godz.,
WISł,A

AMBULATORIUM
DORA:ZNEJ POMOCY
CHIRURGICZNEJ DLA DZIECI

18.30, 18

S'tYLOWY 18 la.t

Kościuszki b

DYŻIJlł11 SZ P ITAl.1
P~lł-OŻ.N I CT WO

KĄPIELISKO

u.ao, n,

czynny
chirurgiczny
Lódź, Armii Czerwonej 15, tel. 341-36, wewn. 70,
457-50 do 54, wewn . 70.
Gabinet

„Strace1\cy•• USA od

dobię:

całą

godz. 15, 17.15, 19.30.

DKM - „Czarny korsarz" wł. od
lat li, godz. 17, „wzgórza Zielenogóry (jt1g.) od lat 18, godz.

NOCNA
POMOC LEKARSKA

19.30.

KOLEJARZ - nieczynne
niec-zynne
SOJUSZ -:„PosejdoTATRY - „Trai:edia
lat 16, godz. ie,
od
na" USA,

dla poszczególnych d zielnic
czynna codziennie w i;cdz. od
20-6, telefon centralny 665-68 w
Wojewódzkiej Sta cji PogctcWia
Ratunkowei;o w Łod z i

19.30

1'7.15,

GDYNIA - „Siądź z nami Miszka" radz. b.o. godz. 12, 13,45,
„Bubu z Montparnasse" włos. od

lat

19.30.

15,

godz.

10,

15.30, '

POMOC

17.30,

„Zapis
GWARDIA
zbrodni" pol. cd lat 15, godz.
12, „Cenny depozyt" .ft'. od li..t
12, godz. 10, 14, 16, 18, 20.
MUZ.Il - „Złoto dla zuchwałych"
„Zeznania
jug. b .o. godz. 16;
komisarza policji przed Prokuratorem Republiki'• włos. od lat
15, godz. 17.30, 19.30.
1 MAJA - „ Zapomniana m elodia"
poi. od lat 12, godz. 15.15, „Sę
dzia z Teksasu•• USA, od lat
18, godz. 17, 19,30.
POKOJ - „Old Surehand" jug,
b.o, godz. 15.45, „Wesela
nie
będzie" pol. od 15 lat
godz.
17.30, 19.30.

od h•t 16, godz. 17.30, 19.30

b .o.
meks.
STOKI - „Pirat"
godz. 14. Polskie filmy archi.
walne - „Trędowata" . „Ordylat
nat Michorowski ", od 12
godz. 18.
OKA - „Hogo Fogo Romolka"
czes, od lat 15, godz, 15; „Mistrz
rewolweru" od lat 15, USA
god'Z. 17.30, ~·

NOCNA

PIELĘGNIARSKA

dzielnic
dla poszczególny ch
od
czynna codziennie w godz.

MŁODA

ROMA - „Posłannictwo z innej
planety" RFN, b,o. godz. 15,30,
„Roma.na Teresy Hellnert" po1.

15,

Apteka nr 47-087 Kons ta nty n ów.
ut Sadowa 10
Apte.ka nr 47-0a3 Glowno.
t.owicka U6
Informacji o llyzaracb aptek:
w Pa!Jtanicach udziela 'Apteka
nr 47-083, Armii Czerwon~J 7
udziela
Zgierzu
w
nr 47-()8() , Dąnrowskiego
w ' O.zorkoWie udziera
nr 47-092, Dzierzyński +' l1,0

TARGOvVISKACH

.„„ , ,
. . .
N „_ .
a ~ug!Lffi !ThleJ.s:cu z na!,,.uJe Sil~
targow:isiko przy zb1e~ uJ.1c Dolne)
ale i Ce?'lanej o ~w,i.emch~i 12 ty.s.
J est także punkt sanitarny,
wszelkiej pomocy muszą udzielać metrow. kw .. Rowrne. wielk:im . ~
ratow1;1icy i kierownik ośrodka, po- woclzemem 01es.zy sae targoW1sko
nieważ nie ma w nim ani pielęg-1 Pl'ZY ul.. Nawr(JI~ .01.'a.z haJa przy
niarki, ani lekarza. Zapewnienie ul. ~leJ. (dąwn1e~ Zielony R~ek).
leży w gestii / Lód~ p0is1ada p0ina~to 35 .mi~1>ta!I'medyczne] .obsady
zgforskiego ZOZ, który tłumaczy g~Jsk we wisz.y.s t:lndh ®1ell.mca'C'h
sie niedoborem personelu. A prze- fil!aista.
t
·
d
. · · t , ·
Targowiska maJlł timdeneJę ruc1ez is me Je .zarzą zenie prezyden a
Łodzi · zobowiązujące do za pewnie- wojową. Oddział widJ;ewski WSS
podl„.,.a ich
n ia personelu tego rodzaju punk- Społem _ kitóre:mu
""'
· .„
·
ko- a.dminisłrac.ia - przejął w ub. rotom sl!'mtarn:ym . .z „M~lrnk1
rzystaJą co;iz1e:nni~ setki, .a w we;l- ku kilka nowych obiektów. W cilł~e so1:?o~y 1 • medz1e~e ty~1 ące osob gn ostatnich 12 miesięcy na, r02:bu1 c;h~1az!Jy. Jedna p1elęg.marka (~ie dowę ist1tle,iącycb i tw,i>MJenie nomow1ąc JUZ o lekarzu) Jest tu me- wyeh ta.rgowisk wydauo 3 mln zł.
Za te pieniądze mln. wylkonano
zbędna.
W najbliższą sobotę i niedzif'lę nową na.wier.whnię wnętrza. hali
ośrodek ten wzbogaci się o 5 no- południowej ora.z poprawiono tam
stoiska.eh
w
wycb łodzi spacerowych (6-osobo- wairunki sa.nita.rne
sprzedaJącyeb mięso i na.blat. P-n:y
wycb). W następnym l!iezonie let- ul. Dolnej 7;bUd01Wa.no wia.ty, ogronim powstanie nowy duży parking, dzono teren, • 1800 metrów t;w,
W
usytuowany tuz za zalewem.

W kilku zdaniach

ul ,

• • „

Rozbudowa rynl{u przy ul. Dolnej
Modernizacja bali pol"udniowej
Więcej zieleniaków w małych osiedlach

APTEK

Stalingradu

ciarniana 15. Główna u . Dąb
rowskiego 89, L utomiers ka H6,
Olimpijska ?
Stale dyżtuy aJ;>tek:
Apteka nr 4'/·Ub~ Ale ksandrów,

z

=

W „Malince" skorzysta(: można z
swrtobasenów, zalewu, boisk
wych. Są przebieralnie i wypoży
czalnie sprzętu. Miłośnicy sPortów
wodnych mają do swej dyspozycji
18 łodzi 3- i 5-osobowvch i 32 kajak i. Dla zapalonych wędkarzy zarybiono staw. w którym sa karpie,
karasi e i amury. Jed;rny warnnek
wędkarsk ie j
- PQsiadanie karty
WOSiR.
wydanej przez tut<? jszy
Ryby lowi się od switu do ll:OdZ.
9 rano i od godz. 19 aż do zmroku.
W każdą niedzielę w „Malince"
(w godz. 10-15) odbywają się imw
prezy sportowo-rekreacyjne: gra po
piłkę, kometkę, ringo, bieg
ścieżce zdrowia. przeciąganie liny,
rzuty lotkami do tarczy. Na miej·
scu można posilić ~ię ltiełbaskami
z rożna lub zjeść posiłek w pobli- /
skim barze „Stodoła". Napoje chłodzace i ru.6ne artykuły spożywc~e
oferuje również sklep otwarty w
„Malince".

„Malinki"
do
„Zielona linia"
funkcjonuje tylko w wolne soboty
A
1 niedziele i tylko ze Zgierza.

DYŻURY
Obrońców

=
=:
=

Wypoczynek w „Malince"
•
nie dla wszystkich.mm
Upat Każdy, kto ma, trochę
nad
ciągnie
wolnego c2asu,
wodę, by wypocząć i opalić się.
Gdy łódzkie baseny „pękają w
szwach", można by wypocząć w

POPULARNE - „Znachor" pol.
od lat 12, godz. 16; „ Wyspy na
Golfstromie" USA, od lat
godz. 18.
El'oo'"ERGETYK - nieczynne
HALKA - „Jeremy" USA od 12
i.,t godz. 17, „Zbrodnia w t:lubie tenisowym" jug. od 18 lat,
godz, 19.
PIONIER - „Dzień mej miłości••
czes, od lat 15, godz. 17; „Kobra" jap. od lat 18, godz. 19,
REKORD - „Afonia" radz. t;,<:>
godz. 15,45, „Zabity na śmierć"
USA od 15 lat, godz. 17,30, 19.30,
SWIT - „Skrzydełko czy nózka"
fr. b.o. godz. 15,30, 17.30, :J.9.30.

20-5:

Szpital im. H. Wolf:
Bałuty na zabiegi w domu
chorego, tel. 777.77 .
Górna - Szpital Im, Jonschera,
Wł. Brudziń~k!ego:
Im
Szpital
w domu
zgłoszenia na zabiegi
chor„go, tel 627-93
Polesie - Szpital im , M . P!rogowa. Szpital Im Ma durow icza :
w domn
zgłoszenia na zabiegi
chorego. tel 278-52,
Szpital im ,, L .
Sr6dmleście Pasteura: zgłoszenia na zabiei!i
w domu chorego. tel 864-11
Widzew - Szpital Im , z. Sonenberga: zgłoszenia na zabiegi
w domu chorPgo, tel. 864-11.
zgłoszenia

'

WO,JEWODZKA STACJA
POGOTOWIA RATUNKO\Vl!':GO
Lódt, ul
tel. 09.

S!enktewlcza

M

137,

OG0LNOŁ0DZKI

PUNKT INFORMACY.JNY
dotyczący placówek slutby rdro- ,
wi„ czynny c>1lą dobę we wszystkie dni tygodnia . tel. 615-19.

złof:enia zeznań

DZIENNIK POPULARNY nr 1f2 (9053) I

CZYLI CZAS NA

'WAGĘ ZŁOTA

Zasada bezawaryJneJ pracy maszyn i urządzeń w akcji iniwnej wy
maga z roku na rok sprawniejszej
organizacji całego saplecza handlo·
tych
wo-technicznego. W czasie
tniw w czterech województwach
już
regionu łódzkiego pracować
będzie ponad 500 kombajnów „Bł
pracują.- son". około 3 łys. wiązałek clag·
,.czołówek" technicznych
cych bezpośrednio na polach. Dy· nikowych, ponad 700 pras zbierażury całodobowe, system otwartych jących słomę i ok. 500 przyczep samokoncentracja czc:ści zbierających. Zapewnienie ciągłej
magazynów,
deficyto.wych w jednej łódzkiej ba· sprawności takiego taboru wymaga
z.ie, stała dobra współpraca z ,,czo- pełnej mobilizacji personelu zapleNic
producen- cza technicznego rolnictwa.
łówkami" technicznymi
tów maszyn i części pozwalają do też dziwnego, że do współpracy (poza
minimum ograniczy6 cz.as potrze- stałymi służbami rfllniczvmi) pozyw skano wszystkich, którzy mogą być
bny na usuwanie oowstałych
awarii czasie żniw awarii. A czas - jak przydatni w wypadku
tej gorączkowe>j m. in. pocztę, . • CJ:'N l prywatne
w
każdy kłos
kampanii - liczy się na wa2ę zło- I warsztaty rzem1eslmcze.
MARYNA KRAJ
·
ta.

Wraz z kulminacją lata wchodzimy w okres zbioru tegorocznych plonów. Sprawność przebiegu tej ważnej dla gospodarki
kampanii zależy nie tylko od pogody i rolników. Ci na pewno
potrafią wykorzystali każdą chwilii, by nie uronić niczego co
wyrosło na polach.
Tak samo ważna jest pełna moprzy2otowanie
dobre
bilizacja,
wszystkich służb technieznej obsłu·
gi rolnictwa oraz placówek współ
działających w okresie kilkutygodniowego napięcia dla jednego C'"*
lu, tj. spokojnej, dobrze zorganizona
wanej pracy ekip żniwnych
polach.
Tę atmosferę pełnego pogotowia
łódzkiej
w
wyczuwa się także
Przedsiębior
„Agromie". ł.ódzkie
stwo Handlu Sprzętem Rolniczvm
jest głównym hurtowym dost.awcą
maszyn i urządzeń rolniczych ora7.
placówek
wszystkich
części dla
zapiecz.a rolnictwa ,
technicznego
PGR, spółdzielni rolniczych I gospodarstw indywidualnych w wopiotrkow•
jewództwach łódzkim,
skim, sieradzkim i skierniewfoklm.
Jest także krajową bazą zaopatrz„.
w
nia handlu w sprzęt rolniczy
asortymentach,
wielu poważnvch
takich jak kombajny do kukurydzy, kombajny „Vistula", kombajdo·
ny buraczane, deszczownie,
jownie, kosiarki, prasy do słomy.
Proces doinwestowywania rolnictwa w sprzęt, eliminujący ciężką
pracę ręczną na polach, znajduje
wyraz w obrotach placówek „Agroone
my". W tym roku dostarczą
na potrzeby rolnictwa urządzenia
Mało
wartości około 50 mld zł.
który jeszcze resort ma tak wysokie zużycie materiałowe.
Łódzka „Agroma" dostarczyła w
poza
tym roku swym odbiorcom,
innym lżejszym sprzętem. już ponad 100 ,,Bizonów". Za jej pośre
indywidualni
rolnicy
dnictwem
kombajnów
moi:li naby6 ok. 200
„Vistula". W obrocie przedsiębior
stwa łódzkiego znajduje się obecnie około 700 typów rózneg-o !lpn:ę
łu i maszyn oraz ok. 40 tys. części
zamiennych. Obroty hurtownika z
ul. Duńskiej, które w 1972 r. wy
nosiły 2,5 mld zł osiągnęły obecnie
6,5 mld zł.
Operowanie taką Ilością sprzętu
i materiałów oraz zapewnienie koniecznego serwisu technicznego wym.aga stosowania najnowszych metod informacji. Dlatego konieczne
systemu
zastosowanie
stało się
komputerowego, który daje bieżą
i
z.apasów
cą orientację co do
natychsprzedaży oraz pozwala
pozycje
miast uzupełni6 brakujące
poprzez zamówienia u producentów
krajowych i poprzez import.
Począwszy od zeszłorocznej akcji
żniwnej, łódzka „Agroma" zaopatruje swych klientów w oparciu o
system informacyjno-dyspozytorski,
pozwalający utrzymaó etały kontakt z wszystkimi punktami serwisu technicznego w terenie. ŁlłCI•
nośó teleksowa, telefoniczna I bezprzewodowa pozwala aa maksymal
nie szybkie dotarcie z pomoelł do

Kołchoz Im. Lenina w AzerheJd:l:anie znany jest nie tylko z 11rodukc.li
olwietnych win. ale także ze znakomitych sportowców ~ zapaśników.
Wielu z nich zdobyło nagrody na wszechzwiązkowych zawodach l mistrzostwach.
CAF - TASS

WTOJlBK.. 1

81ERP~

PBOG&Ul l
1.11.0I li kraJu 1 H 6wda1&. l.a.26
Mo.zalka polskich melocili. U.'5 ROI!·
niczy kwadrana. 13.00 Polska mw.yka woJ&kowa. 13.25 Pieśni Powstania

Warszawsk1ego. 13.40 K11cik melomana. 14.00 studio Gama. 14.20 St'lldio
lł.25 Studio Gama. 15.00
Relaks.
Wlad. Ui.OS Korespondencja z u.granicy 15 '10 Studio Gama" 16 oo Tu
" · · • ·
•
·
Jedynka. 17.30 Radio.11:.uner. 18.00 Tu
Jedynka. 1.8.n Nie tylko dla kie18.33 K~ermasz .1aosenltl
rowców.
19.00 Dziennik wieczor?Y·
polskiej.
19.15 Znane orkiestry, słynru dyrygenc1. 19.40 „?, nagrodę Bursztyno~
wego Słowika · 2.0.00 Wladomości 1
mformacJe dla kierowców. 20:06 Kon
cer.t .życzeń. :n.oo Wiad. .U.OS Olimp1jski alert młodzieży - M06kwa au.
2.1.25 Kom'!nLkaty Totalizatora . Spor21.2.8 Utwory Stamslawa
towego.
pieśm d?
Moru':1szkl - w _progr ·
poezji Adama Mickiewicza. 22.00 Z
kraju 1. ze swlata . 22.20 Tu radio
k1erowcow. 22.23 Poznan na muzycznej antenie. 23.00 Wita was Polmagazyn słowno-muzyczn;v.
ska -

PROGRAM U
U.30 Wlad. 11.35 Skrzynka poszukiwania rodzin POK. 11.łO Mui;ylta
ipod strzechy. 12.05 Wakac~ melomana. 1.2.211 Wtad. (Ł), 1.2.28 Chwlla
12.30 ,,Koordynacyj!UI
muzyki (Ł).
gminy'' - aud. li.
rola urzędu
Smolagi (ł.). 12.45 Polskie miniatury
muzyczne. 13.00 Publicystyka krajowa. 13.10 W. Dankowski - Symfonia D-dur. 13.30 Wiad. 13.311 Ze wsi
i o wsi. 13.50 Arte z oper Haendla
i Mozarta. 14.10 Więcej, lepiej, nowocześniej. 14.25 Tu Radio Moskwa.
14.45 Muzyka polskiego baroku. 15.30
Raclioterie. 16.10 K. SzymanoWfiki „Stabat Mater". 16.40 Aktualno6ci
dnia (Ł). 16.55 Chwila muzyki (Ł).
11.00 „Operetka, jej twórcy 1 wykonawcy". 17.20 Z cykl.u „Portret z
Adam Próchnik. 18.00
pamięci" Amatorskie zespoły przed mikrotonem. 18.25 Plebiscyt Stud1a Gama.
18.30 Echa dnia. 18.40 Krajobrazy.
19.00 Koncert wieczorny. 19.40 Dom
19.SS Katalog wydawniczy.
I my.
20.00 RedakcyJne forum. 20.20 Muzy21.23 Bisy w
ka ze starych płyt.
filharmonii. 21.30 Wiadomości i Informacje sportowe. :11.40 li. Holliger
- oboista I kompozytor 22.00 łl-a
kulturalny. 22.40
diowy tygodnłk
WOSPRLTV w
Koncert z nagrail
Katowicach. 23.30 Wlad,

młod'Zidy.
mać lato - aud. dla
13.30 Tu Studio Stereo (ste,~eo). IS.oo
Wtad. te.os ,,Matysiakowie - odc.
pO<W. radiowej. 1&.34 Chwtla muzyki.
15·40 Ks1-tk1,r do których wraeamy
- „Moby Dick, czyli biały wieloryb" - fragm pow. Hermana Melvflle'a. 18.00 Wiad. 18.0S Wszechn1listOw.
ca rodzinna. 16.!5 Sekrety
dnia (Ł). 16 &S
16.łO Akt'Ualnotcl
Chwila muzyk! (Ł). 17.00 Polskie utwory symfoniczne (ł..), L7.S11 z nagrai'i Ork. PR t TV w Łodzi (Ł)
18.00 Transmiaja z progr. II. 18.2Ś
Historyczne refleksje - Powstanie
Warszawskie. 18.55 Chwila muzy1t1.
rolnl19.00 Rozmowy 0 1prawach
ctwa. 19.15 Lekcja jęz, angielskiego.
19.30 Muzyka I muzycy Szwajcarli
w programie PR (stereo). 21.12 KryZimerman gra sonaty Mostlan
zarta. 31.50 Sztuka wczoraj I dzlś Manieryzm. 22.10 Utwór tygodnia _
Pre1udium e-moll nr 1 na gitarę
solo. 22.lS Rozmowy o fUozofit. 22.35
Isadora
różnych epok Kobiety
Duncan. 12.50 Utwór tygodnia - H.
Vtlla-Lobos - Preludium e-moll nr
1. 2:1.Sll Wlad.
TELBWIZJA
PROGRAM I
lG.00 „Panie na Mogadorze" - ode.
0

I

W
miarów

asortymencie roi·

wyborie, w
kolorów

szczeg61nie w sklepie przy ul.
jak równiei sklepach e PIOTRKOWe HDD
e „Parada" PIOTRKOWSKA 87
SKA
e „Teofil" ALEKSANDROWSKA 38 e „Pio·
nier" - ZAPOLSKIEJ 2 e

PROGRAM U
18.411 „Kolumbowie" - odc. ł pt,
„oto dziś". 17.40 Dialogi z przeszroDługosz zwał go Sprawie•
śclą dllwym. 18.10 Powtórka z językbw
- język rosyjski, lekcja 17. 18.411
Język francuski, lekcja 17. 19.11 Wla
wydanie kieleckie (Ł),
domoścl 19.30 Wieczór z dziennikiem. 20.30
Wtorek melomana. 21.30 Inicjatywy
- program publ. 22.00 Kino Letnie
prod.
- „Otwarty k<rąg" - film
CSRS.

NTU 303-04 odpowiada
WKŁAD

ZAPOMNIANY

~· J.: W tra.kcle przeprowadzki „odkryłam" ksiątoozkę PKO
sprzed kilkunasta
pochodzącą.
z kilkusctzłotowym wkładem,
la.t - nieoo odmłeDru\ od dzisiejszych. Czy książeczka. jest nadal ważna, a jeśli tak, czy przy Jej likwidacji (mam bl>wiem nową) otn:yma.m I odsetki.

RED.:. Książecz<ka jest oczywiście wa.żna. A do zgrom.ad:rone~
go na i:11ej ~~<lu PKq dopisywało niewątpliwie co raku 3 proc.
odsetki. A ze i odsetki z kolei Podlegają 0 procentowamiu, pani
ra~unek w PKO powięklszył się z.na,=iJ.e. Talk więc fakt, że
pani, jako. posiad.acz książeczk.i. !!-ie dawała jej co roku do oprocentowainia.. w mczym rue 7Jlll1en1ł sy'i;.ua,cji.

18 CZY 18 TYGODNI?

PDOGllAM Ul

111..30 Ekspresem przez świat.
znad Wisły. 11.oo
Tradycjonaliści
w wydaniu
powieść
Co<klennle
w. Reymont: „Madzwiękowym rzyciel". 11.30 Dyskoteka pod gru13.00 Poszą. 12.211 za klerownic11.
wtórka z rozrywki. 18.150 ,,Każdemu
mafli"
co mu się nalety •.. od
odc. pow. L. Sclascli. tł.OO Lato
filharmonii. tli.OO Ekspresem przez
pełnym
dużym
świat. 15.0I Wakacje z• swingiem
F..Uwale bluesa ludowego. 15.40
i
El.tblety
Dawne I nowe pioaenk!
Adamiak. 18.00 Sól w oku - rep.
I. Kwaśniewskiej. 18.20 Mueykobrante. 1Cl.4S Nasz rok '18. 17.00 EkSpresem przez. łwiat . 17.0S Muzyczna
17.łO Blel.S2y odclen
poczta UKF.
us.ao Polltyka dla vnzystbluesa.
klch. 18.21 Czas relaksu. 19.00 DajeWIĘCKOWSKIE·
my wam pamięć - aud. E. Elbanowskiej. 19.26 „Dn1 jut nie Uczę"
w
GO 1
- ~plewa K Prońko. 11.30 Ekspre9ein przez 6w1at. 19.3S Opera tygoo.UL PłOTRKOWSKA 60
„Dydona 1
H. Purcell:
nl.a EneanN. 11.llO uZ Innego strumla107
nla cuau" - odc. pow. B. Shawa.
20.00 Zklte płyty . 20.31 wtersze t;pie·
wane Bacr.yńsk.lego \ Gajcego. :11.00
Rozmowy o muzyce z Janem Krenzem. 21.35 Antologia piosenki franFakty dnia. :Il.GS
cuskiej. n.oo
Gwiazda 1ledm1u wieczorów - Cat
2072-k
Stevens. 22.1& Fonoteka XX wieku.
~--.,....·-=·~--=·nm:awn=···=nm·"s :n.oo „Nowe pl!almy" T. Nowaka.

ł filmu tel'. prod. TV frano. 14.•
Telewizyjny Klub Seniora. 14.311 Wa
kacy}ne Kino Młodych - „Trzpiot•
ka" - film fab. prod. radz. 16.00
Dziennik. 16.10 Obiektyw. 16.30 Stu17.10 Poradnlll
dio Tv Młodych.
zmotoryzowanego turysty. 7.20 „PO
legll niepokonani" - rep. filmowy
poświęcony Powstaniu Warszawskie•
mu. 17.35 Melodie - Nie strasz Ro.
spotkanie z gitarą meo, czyli
cz. J, 17.M Interstudio. 18.25 Swiat,
który nie mote zaginąć - „Powroi
nad Zatokę Wash" - film dok. TV
ang. 18.50 Radzimy rolnikom. 19.00
Dobranoc. 19.10 Siódemka. 19.30 Wl•
czór z dziennikiem. 20.llO „życie l
odc. 2 f!1m11
śmierć Penelopy" 21.211 Swiadkow1e,
prod. TV ang
211.45 Teatr Małych Form - K. K,
Sp!ew z pooogl (re:&.
Baczyński Krystyna Szneril') - program z oka•
zjl 3ł rocmlcy wybuchu Powstania
śmierci
Warszawskiego i rocznicy
poety. 2.2.30 Dziennik.

lll.00 W1ad. li.Ol Wakacje melomana. 12.21 Wiad. (Ł). 11.- Chwila mu
sykt (Ł). 11.30„ ,,KoordY'll&CYJna roia
- aud. ""li. Smolagl
unędu gminy
(Ł). 12.łS Giełda płyt. IS.OO Zatrzy-

W, G. Urodzllam dntgle dzieoko, a te pierwsze 7ltllarło zarali
~ porodzie (wcześniak) otrzymałam urlop maieierzyński tylko
w "!Y1D1&rze 16 tygodni. Ja.li: wytłuma.czyó ten fa.kt jeżeli w kodeksie pracy doczytałam się, że poza pierwszym porodem, kiedy
to pracownica ma prawo do IG-tygodniowego urlopu macierzyń.
Bkfego, przy każdym następnym powinna otrzymać IS-tygodniowy. Czy przepisy uzależniaj!\ 18-tygodniowy wymiar urlopa
ocl te&'o esy plerwne clzłecko tyje rn;y też nie?
RED.: O wyjUn.ien.!e tej k!we.stM ZWTóoi1iśmy się do Zespołu
Opieki Zdrowotnej Ma.tik.i i Dziecka prey ul. Jara'CZ8. 11, ~óre·
BO d~koja Lnformuje, te w opisanej sytuacji ?rac<><Wnicy na•
leży się urlop w wymiarze 18-tygodin.iO'Wytn . . Tak więc po na.Je2.
ny pa.ni okre19 Z'WOl.nienia może się pani zwróci6 do swojej re(h)
JOl!lowej poiradnd ..K".
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Pogrub odbędzie 1lę Clnła l aferpnła 1978 r. o god:1. 14.30 z kaplicy cmentarza na Zarzewie, • czym powladamla

Przełożyli A. i M. Grabowscy
O. Bollłbo Marltlme Produołione Ltd 19'i6.

Seaton spojrzał w górę, gdyż nad jego głową rozległ lię 111·
pot butów, odbijający się wielokrotnym echem wzdłuż jednego
z pomostów komunikacyjnych, który najwyraźniej prowadził do
komory wyrzutni rakiet.
- Każ wyjll swojemu nurkowi - zawołał. - lełli będziemy
mieli pod ostrzałem tamte schodki I wejście, powinniśmy b~
wystarczająco bezpieczni. Można stąd odpiera~ całą armię. Nie
ośmielą się uży6 niczego ciężkiefo pod tą swojłł bezcennii rakietą.

Jakaś

kula przeleciała mu koło głowy i rozbiła się o
strzał gdzieś z zewnątrz. Obejrzał się ku rufie i

beton.
robaczył pędzące w podskokach briegiem wody postaci. W ich kwaterze głównej musi by6 teraz niezły raban, pomyślał.
Znów pojawił się Niven. - Połączyłem się, panie komandorze.
Powiedziałem Drakeowl, a on
Uniósł wyzywająco brodę. Ukląkł i podniósł swego atena. polecił zrobi6 to mnie. ·
I dobrze. Aparat zupełnie wysiadł.
Spojrzeli w eórę, bo na dachu odbiły się echem nowe krzyki, a potem z ciemności padło kilka strzałów. Jeden lub wię
cej tudzi dostało się do jednego z szybów wentylacyjnych i bę
\
dąc wyżej, ukryci w cieniu zdobyli przewagę.
Winters podrzucił do góry stena f przejechał serią po metalowym szybie od końca do końca.Niven przyłączył się ze swoim pistoletem I jak za sprawą czarów pojawiły się dziury. Usły
szeli krótki krzyk, potem odgłos ciała zsuwającego si41 do szybu, I nic więcej.
Z kolei rozbłysła woda f przez jedną straszną sekund~ Seało
nowi zdawało sic:. że wybuchł przedwcześnie jeden z łaaunków
Allenby'ego. Ale na jego oczach jaskrawopomarańczowy błysk
zgasł równie szybko jak się pojawił i natychmiast potem wypły
nęły w tym miejscu spienione banieczki powietrza.
- Udało Im się!
Daleki

-283-

Niven l nurek Driscoll wskoczyli do ohydnie brudnej wody nie zatrzymując się nawet, 7.eby zrzucić buty. Nagle w popr~k wejścia I narożnik przeleciała seria ze smueacza. Win·
ters, który wł.Unie wpatr~ał •i• w wodę, został rzucony na
poazycie, a z jego klatki p1ersiowe1 i brzucha trysnęł~ krew.
Rozdarte przez amueacz ciało dymiło, a kiedy krzt~1ł •i• z
bul&otem waląc piętami w ltal poszycia, jakby chciał odpę
dzić męczarnie, kolejna seria przecięła l6dt zrzucajllc ro do
wody. Ciało odpłynęło ciągnąc za sobą smugę krwi.
Seaton przyłożył dłonie do ust. - Nie wychylać 11•1 Wan
kapitan zginął! - Metr dalej i Nria załatwiłaby Ich obu.
Nie śmiał spojrzeć na Nivena l Driscolla. bojąc się nie1p<>dziewanego ataku z pochylni. Słyszał wszakże, jak potykają •i•
i rozchlapują wodę, a potem rozległ srę charakterystyczny głoe
Allenby'ego, który. &dy tylko złapał oddech, zameldo~ał:
- Mój zastępca nie żyje. Z Martine~ też nie 0:ajl7p1ej.
Martin był nurkiem. Cichym i spokoJDym człowiekiem. S ?
kojnym nawet wówczas, gdy Allenby stroiJ: sobie tarty z jego
umiejętności nurkowania.
Kiedy wciągali się na pokład, Seat.on czuł ciętki odór oleju
rozchodzący się od ich ciał. Słyszał czyjś u.loch, odgadł, M to
nurek. Cichy jak zawsze.
Allenby połotył mu na ramieniu mokl'll clło6 nukając po
omac:\tu włazu. - Dzięki, •tal'7. Nigdy oi tego nie zapomnę.
- Każ im zwolni6 boczne ładunki - polecił 8eaton. - Prze.
'
kat to samo Ostrydze.
Przetarł dłonią czoło i mocniej zaclsn4ł ręce na plńoleoie.
Myśleli, te tylko jeden dostanie 1i11 do łrodka, a wszyscy tego
dokonali. Trenoweth będzie dumny.
Niven 11ehwycił Driscolla za przeguby r~ 1 Weill~ IO na
poszycie.
- Dobra robota - rzekł Seaton. - A teraz wynosimy •i•·
Przed chwilll czuł drżenie kadłuba, tym silniejsze, te &d1
łódt była wynurzona. pozwolono odpall bocznym ładunkom.
W sumie było ich aześ6. Doś6, żeby zburz~ katedrę świętego
Pawła.

-

K~ jest -

Zaci\ł się!

pomo6ciel -

Niven unł61ł pistolet l jf:ka\}: -

Seaton zerkn\ł w górę l zobaczył, łe w cieniu coł ~ porusza. Puścił długą 1erię i wid~c rozpryskujące 1ię i•kry :sastanawiał 1ię czemu tamten nie 1trzeli pierwszy.
Wtedy ooł zaklekotało I uderzyło w dru1le10 .,lWputa".
- Granat! - krzykn\ł Niven.
Wybuch był ogłuszający l dopiero wówcr;u Beałon sorlentował 1ię, co si41 stało. Granat wskoczył przez otwarty właz XE
dachu
26 i wybuchł w centralce. W górę, sięeając niemal
schronu, z hukiem i 1ykiem wyrósł język ognia, a odłamki le·
ciały przez płomienie i Iskry hałasując jak pneumatyczna nitownica.
Driscoll, który

miał właśnie ltanąć na pokładzie, okręcił Ił•
łrysnęła mu na pled mieszalłlc •i4a 1 wodą.

w miejsou, a krew

-w-

2:0NA wraz z

W dniu 1 1lerpnla 1171 r. o4
Cmentarau przy ut. 011'odoweJ

S.

ł

RODZINĄ

godz, 18.30 tegna.my na starym

P.

- WACtAWA P·RVTA
(U.Vln. 191' - 29. VII, 1978)
I członka zarządu Łódzkiego Towarzystwa PrzyJaci6ł Ksiątki. tarllwego bibliofila, dokumentaliste
życia kulturalnego Łodzi I polskiego czynu niepodległościowego.
Wyr6tnlony odznaką Zasłutonego Działacza Kulturv 1 Honorową
Odsnak- Miasta Łodzi, pozostanie w naszej pamiecł Jako ser·
decmy Druh I niezawodny PrzyjacieL
ł.0DZKlll: TOWARZYSTWO PRZYJACIOŁ KSIĄZKI
ł!Hhlaałna. członka sałołyclela

W swfĄaka ze łmlerctą byłe·
go naszego długoletniego pracownika, l(ł6wneae kate1:owero

!I lipca 1971 r. zmarła po dłU·
giet chorobie. przeżywszy 67 lat

S.

Kolegt

LUC'łNA

HENIRY'KA
WOJTCZA1KA
wyraą

•kład&Jlł

głębOkfego

Roddnle

wsp6illlllcla

Zmarłego

W Clnłu se lipca 1978 r. pojednany • Bogiem zmarł nasz naJukochailszy Md, OJclec l tlzfa·
dek

+

dnia
1lę
odbędzie
Pogrzeb
1.VIn. 1178 r. o godz. 16.30 w
zawiadamiają
Rzgowie, o czym
pogrdenl w głębokim talu
MMA..
lencłł.

C0RltA I WN'Ult
nłe&kladanle

MICHALSKA

Pogrzeb odbędzie się 1 sierpnia br. o godz. 15.30 na Starym
Cmentarzu przy ul. OerodoweJ
C0RKA z
BRAT I
Prosimy
dolencji.

o

MĘŻEM,

kondo-

SIOSTRY,
RO-

POZOSTAŁA

DZLNA

nieskładanie

kon-

Dnia 29 lipca 1978 r. zmarła nasza najukochaflsza Matka i Bab·

cła

S. t

P.

LE'ON MORAIWSKJ

Prodm„ •

P.

toto graf

DYREKCJA. POP PZPR, RADA ZAKŁADOWA oraz KO·
LEŻANKI ł KOLEDZY
s PPPMB „BIPR.O·BUMAR"

S.

ł

P.

NATALIA
KASPERKIEWICZ
dnia
się
odbędzie
Pogrzeb
1 sierpnia 1978 r. o godz. 15.30
rzymskokatolicmentarzu
na
ckim - Doły, o czym powiada·
mia pogrątona w smutku
RODZINA.
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