OD BRZEŚCIA DO WŁAD1'\VOsTOKU
I OD TBILISI DO MURMAŃSKA
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Plenum
KC PZPR

DZIENNIK

wZwiązku Radzieckim
Monumentalna
„Kantata Po l- , nia inaugurujące „Dni"
ska". zaorezentowana
na
scen ic minister kultury ZSRR, Piotr DieK r emlowskiego Pałacu
Zjazdów , miezew oraz: Jerzy Lukaszewicz.
za i naue;urowała 3 bm. Dni KultuNastępnie odbył się koncert.
r y Polskiej w ZSRR. najw i ęksr.v
Tego same11:o dnia otwarto rów·
z dotychc?.asowvch zai:ranicznycr nież cykl wYStaw
związanych z
ookazów nasze11:0 dorobku w tej „Dniami
Kultury
Polsk1ei
w t
d?. ' cdziniP obchodzone ood hasłem ZSRR''.
„35 łat PRL - przyjaźń. jedność,
b"'lterstwo z narodem radzieck'm".
Zitszczvt reorPzentowania socialis cznei kultury Polski Ludowej
na estradaeh koncertowych i S<.e·
nac h teatralnych w salach wvsta·
wowvch i na ekran•ch kin. Pf7""
oadł w udziale n"ileoszym
1ej
Dr7edstawiclf'fom. Wvsteov zesP<>·
łów i solistów ookazv filmowe i
s'!ektaklf' te11tralne. eksPOzycJe z
z ok 0 zj i 34 rocznicy \\·y2lwolle;nia W ę gi~. I sekre:tam KC
dz'.„clzinv sztuki i edvtorstwa skła·
PZPR Edward Gierek, przNvvd.n i-czący Raidy Pań.s>tiwa Henryk
daja sie na wszechstronnv ohraz
Jabłoński i pr€mi€«' Piotr Ja.roszewcz
v:ystosowa!i do I sedorobku kulturalnee;o nl'.S7Pl!o krak:-e. a rza KC Węgi e'!'sk iej Socjal'sty1cz.nej
Part i: Robotn :czej
ju na tvm 10-iłn i owvm !E>stiwalu
J :: nusa Kadara, przewodnk:zącego Rady Prerzydia.Lnej WRL
w 100 miast'lch ZSRR
od
Pala. Loscm<!?Liego i prrzewcdlniczącego Ra.dy Ministr&w WRL
Brześcia do Wł"dywostoku
od
Gyoergy Lazara de·peszę. w któ.rej w im i€flli!U Komi~tu CenTbilisi do Murm11ńska.
tralnego
PZPR.
Rady Pańs!lwa i Rady Mtni&tirów
PRL.
O e;odz. Hl w Kremlowskim Pa·
w
imieiniu
na.rodu
pdlskiego,
przesyłają
K<imi1tetowi
łacu Ziazdów k'łkutysieczna
wiCentralnemu
WSPR.
Radz;e
Pre:zYdia1nej
i
Radzie
downia wvnełniła sie do ostatnie·
M:n i&trów WRL. nairodciwi węE(iersk iemu i 'Przywódcom wę
go miejsca. Nad sceną - rozp;ę
e;ier\S<k 'm orobi ściie se1rdeczne gra>tulacje. Jl(Jlz<lirow iooia i najte ogromne fla.1? ' o barwach narolep;;-ze żY-czenia.
d0wycb oolskirh i ~adzieckich . na
„Powszechnym =ainiem - czyta.my w depeszy m.il!l. - c·i ektórych tle widn ieje liczba
35.
Sl!;y si ę akty'WIIla.. pcih."X>j<l'Wa polityka zag>ran iC'Zn~ WRL,. sta~
Wśród orze<lstawicieli
soołec7eń·
wia"a woź.ny wkł~ d do w.spólnych wys il!ków i pr2leds1ęwz 1 ęć
stwa Moskwy i nalwv7.szvch wł"rlZ
p:ń•t:w wspó' ·;rn t~· socjalistyCZJlej zm : erz.ając:vch do umocn.ieradzieckich z członkiPm Riura Pon'1 odpręż-em';, i bez]:l'!eczeństwa oraz r"ólJ\voju współpracy w
litvcznE'F.o KC KPZR
Wiktor<'m
~""O::.>ie.. i n 3 św'eoi e.
Gri~zvnem i zasteo~a r'ł'>nl.::a BiuZ prawdz iwa satysfakcją sbwoelt'dzamy. :.ż tradycyjna przyra Politycznego KC KPZR mini·
j a :7.ń i W1SZe<:hsitr<'1I1na wspó.Łpraca Pol.sk i i Wę!?!e«" z roku na
rok
osiiii;ra ror;iz wviiszy poz'om. przvczynna s'ę do pow i ęli:sza
strem kulturv
ZSRR,
Piotrrm
nia potencjałów obu k•rajów i P<><k1oszł'ni .a dobrobytu o1m
Diemict:rwPm:
obecni sa - za·
narodów oraz dQ da.ls1Rl!IO 1ac i eśn i an'.a i po!;(lęb ian i a w'elostepca członka Riur" Politvcrn " "O
st•cmn<>-j
ws.pólprrcy w ramach Ukl'<ldu
sek··ptRrz KC PZPR Jerzy l:,nka·
W::il':">IZ•'Wl"k>'€1!('0
RWPG".
n"wił'Z. m in1stPr kultury i 5ztuki
W depeszy \\ryoraża ię głębok!e
PRL. Zygmunt Najdowski. orzed·
or.zek-o.na n i-e ż-e brata"S<k~
przyj.a?.ń i wsoółpraca chu 03.!'!j.j , państw ' narodów będa s ! ę
stawiciele oolskit'h zwiazków
i
na<lal ro"wij2.Ć w intere.-ie Polskii i Węg i.,.r. p 0 ństw v,>epólnośrodowisk twórczych.
Przemówie·
tY socia.listy:mei . w ·irn.te<res ie pokoju i socjalizmu.

Biuro Polityczne KC PZPR
zwołać w dniu 11
kwietnia br. XIV plenarne posiedzenie Komitetu Centralnego
PZPR poświęcone omówieniu
zadań
w dziedzinie
dalszego

postanowiło

POPULIRIY

zwiększenia
udziału
uspołecz
nionego przemysłu drobnego w
ruzwoju społeczno-gospodarczym

kraju.

F. W. K. Akutto odłożył
term,~n wizytywPolsce

I

Ponowne

nasilen~e

walk w Ironie

eh'Odne

• • Beglna
•

Przyjęcie

7

SZECHSTR0!\1NA
PANST\VA
'LIK VTDACJI SKlJTKó\V ŻY\VIOŁ

Na oo<lstaw1e WU1Jemne.!(o PQrozum ienia . strony: POlska i .!!hań
sk~ oostanowiły
że oficjalna wizyta szefa
oaństwa
Republiki

Premier Piotr Jaroszewicz ?.:id~::i~!i~~~~;~:~
1

na
terenach
powodziowvc
h
~~~:~~~~~a:~~~~
I
Kłonica,
wewnętrzne20 Rozmowy genewskie
1

1

I

CODZIENNĄ

WLADZ

TROSKĄ

PARTYJNYCH

I

PAŃST\\OWYCH JEST OBEC·

NIE

PRZECIWDZIAł..ANIE

SKUTKOM POWODZI. KTORA
NAWIEDZlł..A SPORE OBSZA
RY KRAJU ORAZ
ZAPEW·
NIENIE
LUDNOSCI
TYCH
RE.TONOW
WSZECHSTRONNEJ POl\fOCY.

:1

3 bm,

członek

I ...;.....__
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RAPORT LLOYDA

T r u dn a sytuacja
oó-1

Biura Pol.ityczne·
prezes Rady Mini·
' strów - Piotr Jaroszewicz przeby·
wał na terenach dotkn iętvch
wodzia w oółnocno-wschodnim re1 jon ie kraju. Prem ierowi towa rzy·
szyli ministrowie: rolnictwa - L.
J!O KC PZPR

I

l
handl:
i
: usług - A. Kowalik, przewodniW Genewie odbyło s ie w e wto: czący Kom1t."tu d.s Radia i Tele- rek sootkanie szefów
dele11adi
; wizji - M Szczepański.
' ZSRR i USA uczP-~tniczacych
w
W ciagu ostatnie i doby stan wód radziecko-amervkańsk ic h
rozmona Narwi oodwyższył się do 1>0· 1 wach o oi:rani c•7en1u str ategicznych
zbrojeń ofensywnvch.
(Dalszv WU! na !łtr. 2)
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I

st
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We wtorek w Londynie opubli· Raport stwierdza. że ieśli nie doi·
cloroczny rapnrt Lloyd 's dz if' do orawdziweJ?o orzeł a mania
A.
R_eg_istPr of Shippin2 - naJPO~aż· kryzysu i:osooclarczeiw kraiów za.
~
n teJSZe-J?o \owarzystwa klasyf1ka- cho<lnich przvrost tona ż u flot y w
cyjne20 żeglugi na świec ie .
do· 197!l r może być n i kły luQ zitoła
tyczący głównie orzemyslu stocz·
żaden.
niowe11:0. Raoort ocenia że
rok
W rmdzialf' POświ econym nasze•
1978 bvł w tym przemyśle naj- mu krajowi raoort 1>0dk reśla doPr ze.w~n i czący
Partii Soc.lal.no- gorszy w całym okresiP oo II woj- bra oozvcie konkurencyjna Polski
~'i!:=~j a~~~:ejBel~~~r~al\Jd~~~~ent nie ~iatoweJ„ ~ora~dzie tonaż na tle oe;ó!nie trud.~ei . cz". nawe.t
powierzył mlS.1e utworzenia
riadu . . statkow na św1ec.1e 001ae:nął nowy krvzysowe1 svtua<'lI
św 1a towe1.
ogtosU we wtorek skłatl nowego ga-1 rekord - 40.6 milwnów ton rele· P roi1Jkri11 oolskic h stoczn i wz rosła
bln etu. Wicepremierem i ministrem strowych b1·utto (BRT). ale orzy- w omaw ianvni roku. m imo że i
obrony ZO'<tal Paul Vanden Bo-eynants. rost ubiei;rłoroczny wvniósł \,·lko nas nif om i nełv rPZ Vl!n„ de z kon·
w!cepremierem I min istrem gospo- 12 mln BRT tj b"ł najmniei"szv t któ
·· h
·
p
dt
darki _ Willy Claes.
Sta nowi~ko ,
· "
ra
w 1 te zm1any , ona o m;nistra spraw zagranicznych nadal od 10 łat.
oodkreśla raPOrł
- zano.towa.no
spr awuj"' Henri Slmonet.
Persoekh"WV roku bie żącei?o nie zna·"'1:nY wzrost eksPOrtu siln kow
NoWy rząd belgijski. ja.k 1 oo- WYJ?ladają najlei>iej. Ciai:le bo· okretowvch orodukowanvch orzez
przedni, lest ~abl.netem koalicyjnym. wiem utrzymują sie _ w skali zakłady „Cegielskiego" i „Zgodę".
Weg!J do niego orzedstaw:ciele
5
b
·
'k
l
L •
p ·1 politycznych. utworzenie rzą- g10 a 1neJ - nadwyz i moi: iwo:.cl
du przez w. Martensa za"konczyło nr.:ewozowvch tloty światowej co
trwający l>rzeszlo trzy mlesiace kt'Y- musi hamująco wołvwać na wiel· 1
zys Polityczny w Belgii.
kość oortfela nowych zamówień.
~--
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Wkrótce po ogłoszeniu w ponlezawieszenia broni
między
n ·,wstanc am i turkmt-:ń,kimi. a m:licją Islamską które miało zakończyć
.
t ;· wa i ącP od tVltodn 1a 1trwawe starW poniedziałek w godzinach wie- 1 Podczas obiadu wydanego na czesć
cla - walki wybuchły na nowo . Na czornycb po raz pierwszy po podpl- I g?ścla przez prezyde~ta Sadata, Beuh~ >. ch G-Onnad "-Knbus znów sły
sanlu w Waszyngtonie separatysty- \ gm apelow"ł do świata arabskiego
chac Intensywny 0 gleń broni n1alfZY· cznego poro.umienia bliskowschod- o przyłączenie
się
do negocjacji
nowej I moździerzy. Dotychczasowy nteg<> spotkall sl11 premier Izraela, / eglpsko-n:raelsktch Radio lzraelskle
bilans walk - jak t<> zdątono usta - Menachem Begin L prezydent Eg!p- podało wiadomość o mającej wkrótli~ ocdczas krótkle!!:o rO?.e1mu wy. tu 1_ Anwar Sadat. Agencje zachodnie ce nastąpić rewizycie prezydenta Sa•
nosi 132 zablty•'h I o oło 300 ranoultte aj~ t Klif orzyjąt b"ęgltb data w Izraelu.
nych . Objęte walkami miasto oto- \ dość chtoctno. Podkreśla
!ę,
te
czone Jest wojskami
rządowymi, oremier Eg;pt:i Mustafa Chalil zboj•
które wyposażone w lekkie czotg! \ kotował wizytę Begina. Krążą potransportery o'lancerzone są w kat- \ gtosk\ o mającej nastąpić dymiSJI
P.u:ebywający z wizytą w Egipcie
dej chwill gotowe do wkroczenia I Chalila który nle aprobuje poUty- premier Izraela. Menachem Begin,
rozdzielenia obu stNn.
ki prezydenta Sadata.
oświadczył we wtorek na konferencji prasowej w Kairze że 27 maja
I br. w s~ollcy Synaj.u, El-Ar!sz. odb~dzle się ur"czystosć otwarcia gr a;,w Skolwin!e stoją maszyny - , swoje zadania w tym względzie don.cy między Eglp~em a Izraelem makulatura pilnie potrzebna" - pl- brze. plsze dziennik Inni - gorzej.
~ast'PI to nazajutt z po wycofan iu sze „Głos Szczeciński" w artykule W rezultacie w I kwartale brak! mal s ę
zraela z tego miasta. Je5t to 1 poświ!ęconym trudnej sytuacji su- kulatury nie pozwoliły na wyprodu1 wstępna. faza stopnloweg? wycofy- I rowcowej w Szczerlńsk!ch Zakła- t kowanie 360 ton papieru tooletowe~anla. sie Izraela z SJn1 3 Ju. która i dach Papierniczych „Skolwin". w I go oraz rótnych papierów
pakoa się zakończyć W ciągu 9. mie- 1 których m . In. wytwarza się 50 proc. wych, dlatego zbiórka
makulatury
8
I ,1ęcy,
zaś całk<>wlte wycofanie krajowej produkcji papieru gazeto- stała się tak pilnym zadaniem.
·
cląg;u 3 lait.
. wego. Chodzi. głównie o nlerytmiet11- · Należałoby, stwierdza gazeta. zro- j
e
•
ne dostaiwy relulozy, ale nie tylko.
bić wszystko. aby tę społecznie potyteczna . konieczną z punktu wl~
Pap!ernia posiada równiet, czyta- dzen!a gospodark,
my m. ln. dwie maszyny przysto- nasilić I usprawnić ... akcję bardziej
działek
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~~~Ft:~g~i:~ł~~n~~~;~fec~.:1~ ,,Błękitne
w r o I u n d z i e p Ko Ina brzegach Breta·n1'i zużywać

tragicznym wypadkiem w rotundzie PKO w
który miał m iejsce 15 lu~ 1~79 r. około g<>id!z.
12.40. dla wszecbst.roinuego z.badan·ia okolicz:nośc i ka.tasłirofy
została oowolia.na specjallll.a komisja która
?>r&.c<>Wała
pOd
kierowiniclwem prezydenta miasta sto.Łecmego WarszaJWY Jerzego
Majewskiego. Komisja w szero<kiim 2l8ikire&ie oparla się na badaniach
eksoe-rtów a tak.że na wyin itkach ś!OOz;tiwa prowadzoneJ?o pod inadiwrem Prokuratury Generallllej.
Przyczyny wybuchl\J ba.dal zespól z udlziałem:
- prof. dr hab. Edwa.rda Włodarmyka % Woj;s&toiwej Akademii
Techniczmej;
- doc. dr bab. i!IIŻ. Józefa Borowskłego - k i~ La>borało
r hum Gazów Kop~lnialflych w GtóW111Y:n1 Inst)"tu.cie Gómict.wa
w Kat<J1Wic.ach ;
.
- plik dir inż. Jerzego ' Ruikowskiego k ierownika Zakładu Mdnel"stwa w Woj.skowej Akade.mii Technicznej;
- ptk dT Ant4lniego Semeńcrzuka - k iet"O'WIJl•iika zakładu Maiłietr.ia.
łów Wvbu •h'J'Wych w WojskQWej Akademii Techni~ej;
- mgr Jana S!ib - adhunkta w Zespole Bada;w1om-Roa.1wiojowym
(Dalszy cia.1? na str. 2)

o wynikach
~1vbuchu

W zwi ązku
śledztwo . w

oko atur

WQ!'U (~eprowaidzl()ny Po wybuchu
i wymia111ie
~o.nego zaiwlQiI'u eksperymemrt; wykau1 c.alkowi tą S1Z-c:ze:tność gazociągu oreebiegającego rów-

nolegle do rotu.ru:ly).
Pękiniecie z.a.w()(l'u
nastą.pilo w wyini'knl
tzw.
sku~cw termicznego metalowych przewodów wywołam.ego n iski.mi temperaturami jakie pa;nowail:y
ostatniej zimy i ruchów gruntu spowodowanych
fuinkcjo.nowaniem c i ągów komunikacyjnych (tramwaje, Sa.mocbiody. a ta:kżie tunel !role.i poclziemnei).
Gaz na skiuitek zamairz.nięcia wie~ch4llej poiwło
kli gruntu oraz oblodzenia i zasypainfa śn.iegi em
ka.nałów w€JI!Jty1acyjinyich nie mógł ulotn.i ć się do
atmosfel!'y. Przenikllląl natom.ia;;t pmez niżej położane wa.ra.twy e;runtu do kanaru telekomuni!kacyJnego którym dotarł do podz.ie:mi. rotundy.
Obecne czyminości prokuirait;on;lcie !ton.cen.trują
siei na dogłębnym wy.Jaśnialfl>i:U okolicmości i warunków fum.IQcjoinowarua sysf:temu ~iec:r;nel eki;;ploa,t ac i·i s ieci
gazowej i U6talalfl'i'll W'!liooków.
których
realizac ja
slużyłaby
ma•k symaJinem.u
llWiększen.iu be211>ieczenstwa w tym zakresie.

Izydor,

Wacław

połudnlowo-wscbodnie.
Ciśnienie o godz. 19 wynosiło

980,1 hPa czyli 735,1 mm.

1794 Kn~riuszki

Zwycięska
bitwa
pod Racławicami.

T.

1942 -

Zm. !!"en. F. Klt>ehPrl!" .
grup''
ope~arv in ej
.;Po!Pslt>" w kampanii wrzf'śnio
Wf'.l.
1968 Zamordowanv zosta ł
M. I„ King laureat pokojowej
N~fl:'ro1lv Nobh.
1949
Utwo rzenie Paktu
Północnego NATO.
d •1wódr·~
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Kto za wiele pragnie, temu
wiele braknie,

wsprawie tragicmego
w rotundzie PKO wWarszawie
śledztwa

z wybuchem wsz.częto niez.wlioicznie
którym ko.ncentirowaino
uwagę
na
ustalen iu przyczyny eksp!Qzji i okolioz.no.ści S•Pl'ZYjającycb ieJ OO'W&tainiu. Zmierzano
rÓ'Wln i etź
do
określenia odpowiedziialności za zaiistni alą
katastrofę oraz dJo sprecyzowainia środków. jakie należy podjąć, aby w przyMJtośc i unik;nąć podobnej
tra11edL
Zebra.no obszerny materiał doowodowy. W Sll:czególności przesłuchano ponad 250 świadlków.
zaberpieczono n iezbędną dokumentację ołn„e.ślającą
szcze!;(ółowo obowiąrz..ki
w zaklresie ek.Siploatacj i
urza.dzeń
e;azOIWn iczych. telekotmtlll1 ikacyj:n ych i
wentvla cyj,nych oraz orzeprowa<lJzono za pośred
n :ctwem
wvbitn.vcli
speicjalisrtów z dzii.edlziiny
chem ii materiałów wybuchowych.
budownictwa
komunalnego i nżyn i erii ma.teriałow-ej. ratOWJnietwa l(órniozego i medycy.ny sądi:>wej 20 ró'Żlnego
rodzaju ekspertyz.
N a tej ood.sta<Wie st.wie.rdzo.no
..te WY'lą<lZlllą
przyczyną katastrofy
był prz.es,tirz.enn.v
wybuch
ll(azu s'ec io.weg<> (ziemnego),
który wydobywał
s pękni ętego na długości 77 cm żełi<wnego za-

•i•

_ 78 „

400 tys. dolarów
za „Stradivariusa"

Gnera n

obchodzą

w cfniu dzisiejszym dla ł..odzi
przewidujp następujaca poirudę:
zachmurzenie małe i umlarko·
wane. Temp. maksymalna 11 st.
C. Wiatry słabe i umiarkowane

--100 ton makulatury. ale nie
ma jej skąd wziąć Dostarczać ją
Plaszczy11ta 'Plata w oobllżu fran- pow!nnv orzedsieblorstwa surowców Skrzydła
cuskiej
miejscowości
Douarnenez. w tórnych z całei:<> kraju. Nie dosw zachodniej BretanU, pokryła slę t arozaj11 na CZ8ll. Szczecin realizuje
na przest.rzenl 2 kilometrów warstwa
oleju nlllJ)ędowego. Wydostał się o.n
3 bm. wręczono już p0 raz 15.
ze zbiorni:ków llbery.Jsldego ta.n.kowc.a „Sea Vallant" który u wybrze„Błękitne Skrzydła", które przyżY Bretanil Zderzył sill w niedzielę
znano osobom szczególnie wyróż·
w godzinach 'Polrudnlowych z holowniającym się w rozwiianiu lotni·
nikiem.
ctwa cywilnego Odznaczonymi sa
m. in. konstruktorzy lotniczy. pra·
Plama ?Ol>Y o t>O'Wlerzchni 500 m
kwadratowych dotarła do brzegu
cownicy PLL
„Lot".
działacze
podczas J)t'ZypłyWu, Ekipy etrata.ków
lotniczy.
Pewien Amerykanin zapłacił w aeroklubów, modelarze
i służb ochrony wybrz.iża natychlotnicze.l?O
wykonane pracownicy przemvsłu
miast podfęły prace przv oczyszcza- Bostonie za skrzypce
oraz
żołnierze-lotnicy.
Wśród
niu brzeg-u z ropy, która Olladza sle p rzez słynnego włoskiel(o lutni ka
w formie skoncentrowanych rozle- A ntonio Stradivariusa 400 tys. do- osób. kt6rvrn przyznano w br. to
Wiilk. Według danych Urzt:du Mor- l arów. Jest to cena. Jakiej
wyr6żnienie iest oierwszy
oolski
doskiego w Breście, z tankowca likosmonauta Mirosław Herma·
beryjskiego
wyciekło
do
morza t :vehczas nie uzyskano za żadne szewski.
prawdoJ)Odobnle około ~ ton ro- s krzypce - 1>0wiedział lutnik boa·
py, która dotaTła Ju<I: do brzegu.
toński . Br adley Taylor, właścici el
i n&trumentu sprzeda11.~o za rekor·
d owa sumę.
Ocenia się, te Stradłvarłu1, kt6ry
tył w latach 16'1-1737. wykonał
1.118
skrzypiec, z których
700
prawdo1>0dobnie jeszcze istnieje,

i

zwią.z.ku z
Wa~zawie,

I

W 94 dniu roku słońce wzegodz. 6.05, zajdzie za§ o

sr.ło o
19.lł,

ij

się

•
siewy

Na -polach,
ziemia choo
przeschła,

ird.zle

trochę

rozoo·
•ie
prace.
woJ. irorzowskim
trwaJa: bronowanie i
siewy ow1a.
N/z:
Międzyrzecki
Kombinat Rolny - zakład w Goraju
siew owsa.
częły

I

W

CAP - Undro
telefoto

- Siostra właśnie wyszła! Gdyby pan przedtem nie telefonował,
to by pan zastał Ja w domu!

•

• GENE,VA M.. Tłlałcher Korekta dotychczasowej· linii programowej- Parlamentarzyści SPD
przegląd rozpoczęła XV Zjazd WIPK zakończony zwizytą wPolsce

Doroczny

i
sytuaciiJ gospodarcze1· w Europie kampaiię wyborczą i~t?~:rl»i:!Yst)~E~Ką- 1E~;~~iea~~~~ść~uz<i:i
ogołu

Na zaproszenie Kluhu Poselskie·
go PZPR 3 bm. 11rzybyła do Pol·
ski z kilkudniowa wizvta delega·
cja frakcji oarlamentarnej SPD w
Bundestagu Republiki Federalnej
N!em:ec. na czele której stoi orze·
Herbed
wodniczący frakcji
Wehner.

obserwatoW przekonamu
DcikioinM oa wyboiru nowoego
Pa.r',!! m1tetiu Centiraibneg.o i Cenitll'alnej rów. zjazd poirwńerd-z;il zasadn:czą
Prz.ywódczyn.i brytyjskiej
ożywienia Konserwatywnej. Margs.ret Tha.tcher, Komisj>i Kontroli, u.cbfwalil tezy linię Wi<PK dotY<:zą,cą iint&na.cjogenew· 1 bezrobocie, zd próby
punktem
Centralnym
.gospoda~~e.i • . c.z.yl~ !~=~ ~~~jJ~:W~rd~; sta:nO<W.ią.oe program pairf..ii w 0 _ nal~zmu. pluraJi:zmu w św:ecie
skich. ~bra.d 34 Sesji. Eur~pejsk!ej dział~lnoś?i
ora.z rótnoc..:>'.l·n~i
Kom1s11 Gospo<larcze1 ONZ była ! prze.::1wdz1ałame reces11. nas1la1ą i J ona program swej partii 1 usiłowała klresie dlo ~eJOO z.la!Zrliu, a w&pótczes1n}lll1
zr22ueić oda>OIWiedzialność za krYZY«Q· taikże oolroinal 7.llnian w sta.tuci.e <k·ór, w:octący.::h do s<',,cjal'xmu w
3 bm debata nad orz.vgot<>wan.vm tak Już wysoką inflaci!'l.
·
zaoow1e· d ziane
•
· •·
h
nk
r
h
ó'
ur>'NV
zwJąz.
na
kraju
wy stan gospodarki
.
.
Przez komis.i<: dorocznym orzegla·
w programie wiwa UJ ac . 1a"1e wy.s.,ę.
r zmyio
ze , ki zawodowe w. Brytanii. Dala też „.,,,.....,.
rownocześn1e,
dem sytuacji i:ioso~darcz.ej w Eu· : Pod~re~lano
frakcji
dele~acji
roz.m•)WY
zyty
św;-ecie.
W\S1pókzNn~·m
we
pudą
iinit.eainaoj~adistY'CZlllY'Clh
Wy!l'lalLean
do.iwypad.lru
w
li:I:
ropie. W dvskt:sii wvstaoill m. in. zwolmeme te~pa wz.rost.u. gospo-1 ~o zr07Jl.lmlenia,
przedstawk•t'le ZSRR. USA. Polski. cta;czego USA 1 Japom.i moze wpły scia k<>nsel"V'.'aitY1ń6w do władzy, po- 'W'ięzii łączących W1P'K ze świaito- Równoc.z.eśnie ze 7de<:)'lCkl4W:!..ną od- parlam~nhrnej SPD z czołowymi
się o~l?.yrw<>•iąoa , or.ze~!ltawiciel<'lm.i życia politvczne•
koanllali.styc12mym i pracwą- spoo~kały
ruchem
I nąc w.vsoce negaty-wme na dal!>Ze , de.tmą oni srodld., zmierzaJace . d<J WYl!II
;· . \">
RFN H'
ogrnn!cv.m1a praw 1 wolnosci zw1ąz- robotnicz;ym oraz z siłami postępo- s:ę ~ie'liroy we Wk.s.zech głosy,' g •J i v:r'·s'wquego dotvczyć będą
.1
kt
· iszpan.1 1 ,v_oc 1l.
m·;ia•Jm.:a1.>nu". I za~adnień związanych z procesem
.kiry~ys:e
o
ące
mów:
zjelŹ.d:zoie
na
a.becność
była
rwY:m.i,
do
praiwa
tym
w
2a„.vodowych.
ków
~zne
ekono_m
rozwo~u
YWY
perspe
dal·
że
potwierdzono.
W debacie
stosunków
ie !R'I tak:eogo kryzysu - pod- dalszej norrml'zacji
pomad 100' delegacji za.gral!lii10~nych.
proklamowania stra.jk6w.
szemu pogłęb:eniu uległy różnice go kralów zadiodmoeuropeJskich.
między Polska i RFN.
PWR, k•reś.lcno na z.i-i>iJC1z·e.
ni<:h delegaicj.1
Prasa bryty.1ska, komenitująe prze- a wśI"Ód
kraje
Debata potwierdziła, że
występujące w rozwoju gospodar·
~~=---~-.-.„-.
Billlczl'.onedt
wtórej pr~IW'Odil'l!iCTZyl
czym kralów zachodnich i socja- RWPG wykazały w ubiegłym ro· ~ów!enie p.rzywódcy konsei;watystów,
„ k' 2'>V~eca uwaige. że nie zaw1eraio o.no
d 1
·
.•
·
k
t t
t h
„
k
I
. t
! 1:v; yso ł ie żndnych konkretnych prol><JZycji roz- il'a Poliityoooogo, sak.ret.airz KC u. 1 wyzcaZIUJą na a
ycznvc !· na .orz:'r'.sc vc os a '
51PO· Stanisław Kania.
Wlqe!:an!.a p.al~cych prOlbłemów
n!ch. Kra1e zachodnie w dalszym tempo W7.rostu j(OS)>Odarczo-spo.e·
XV Zjazd WłPK dokonał istotnej
że łecznych i g06'!)0ldaT~Ch w. Bryciaiiu są trapione ziawiskami re· cznego. W dyskusji oceniono.
111 ·.....
-· '· „,.
PI'k'.:
.
.
.:;,~
d
~~~Ą;do~n.a"yc.;,,~..:_i:~°_~el.
sa dokonana 1ui w znacznym stopniu tan!!.
cesvjnymi. który<:h wyrazem
~
.,..ow
mcdernizacia · - - - - - - - - - - - - - - - - - „~-··~"~',
w szczególnnści rosnące bezrobocie. i stale pogłębiana
i r<>'"'~"\ ·ez udaJ sie na te:e:1y cft>t·
(Ookończe1~;e ze st.r. 1)
śWia•ta zachodin:ego. '
mu.nis!J"CZ'ne-j
oraz
pogłębi11iac<' sie trudności w za· ekonomiki krajów R.WPG
zapc.znaiąc sie
powoozia.
Jak wym.i.kia 11 przebi-egiu obrad i ziomu. wynoszącego we wto•·elt 0 : }:r:h;te
craz · zróżnicowanie tej ekonomiki sta- i
kresie hila:isu ołatniczego
z pr<.cami Przy umocnieniach wałów
!'
212
poojętych uchiwal. W.!IPK. kitóra w godz. 13 prawie 6 metrów. tj.
infla;:j::i. stanowiąca wciąż grdnv i nowią gwarancie osiągnięcia dal·
osiedli.
Zabezpieczaniu
p rzy- 1 ocl;ronu;ych.
._
.
Prem'.er P. JarOlizewicz int<?resowal
te mpa
oota1!micll Lrutacu podfk1reślal:a prz.ę- cm. Ponad stan alarmowy.
h amulec rozw<Jiu gospodarczego. I szep,o wzros t u
rozwoiu .
de WSZY19t'.ldnn S!WÓj ChaTaikr!eir parr- puszcza się. że fala kulminacyjna 1 s!ę losem rodzin. których domostwa
st1·u- I sJ)Ołeczno-gospodarczel(o tych kra-.
Wskazywano również na
obecnie po- : przeidzie prze.z Ostrołękę w dniach zalaia woda oraz organtzowoną dla
titi og(X]awn;urodl()we,j,
j
kturalne trudności wyrażające się jów. a jednocześnie podstawę dla j
nich pomocą. Dotychczas ewakuowaW!I'a.ca .z;decyl(i:oiwatllie do staillosw:s- , 4 i 5 hm.
w tym, że podejmowane kroki an· inte-osyfikacji ro.zwoju wsoólpracy 1 •
Na tere,n!e woj. ostrcłeckie.go Pre- no44 z terenów znad Narwi j Bugu
je w
ka. kłasoweg>o, dekJ.airnJ.jąc
•••
tyinflacyJne pogłębiają recesję i gospocia:::....ej Wschód - .Zachód
PO· l. 0 rodzin. a w trakcie ewakuacji
Po mier zapoznał sie z sytuacją
progN1mie s.wegio dlli.ałarnia.
- ··
Wszyscy
wocta:iową. tnteresui·"c s!A „z;cze,i::ól- jest dalszych 720 rodzin.
• >. d:z' ·
· h
' · 'ad
ew.akuowanl otoczeni· s~ą tr-·'·":w·ą
~
ą
w
la.LU
wispo.~u
ai.eon1ac.
Cl-OSW~
~
j 1. „-·pó""~ cy nie pracami zabezpieczającymi wsie
n ... ~„
·~·· ~;.,.·
D;n-0~;cji i miasta przed załaniem wa;biera.1ąca ~~;;ły•ą. ,:a!~:. I oodtop:one- wod.ą
Re- ;'1~~ą rap;rl~
z okazji święta narodowego
przedoraz
nadal
d ·
1
brk· s
Piotr .Ja.roszew!cz !M'Zekazał pracuenega u, przypa aJącego Chrześcijańskiej, którą na zjeździe sięwzlęciami. zmierzaiącym! do jak
pu 1 .1
ogól krytycrzni-e. najszybszej llkwLdac.i! skutków 00 _ jącym na terenach oowodziowych
na
w dnm 4 bm„ przewodmczący Ra- e>ooni0<00
MO
pracownikom
zołnierzom.
dy Państwa Henryk Jabłoński wv- Wt?K idtz.ie do wY'Zlllaczooych na Wodcl.
(Dc'kończe!ll'.e ze st:-. l}
Wraz z towarzyszącymi osobami i ORMO, służbom melioracyjnym
wyborów pows.osował depeszę gratulacyjną do na.jbl'.2lsizy okres
Wybu~h:l\vc:o/.:i Pyłów w Glówny.m Ln.s.tyi~u-c:-e Gór.n1JCł.lwa w Kawo.
władzom
i
prezydenta republiki Leo}JQlda Se- szech!nych jako wielka siła opo- 1 gospodarzami województwa P. .Tt.- oraz spole-O?.eń.<>twu
jewódmwa. serdeczne podzlekowanla
dara Senghora.
t-•Y' ·-t·"' ·h·
- -....---~---~~----~-...........- - -.......,._~---- """T~ za 01iarność. trud i \vyslłek w on:e- Th>ik · ~?~ Wiesłav.a. Bannowskiego - it,;erującego ~upą s.pesku~kom oowodz! I ni.!·
ctwdzia!anlu
cj~ .s·•ĆW w <l'z.!e<lz.U1!e fizyko-chemii w Zculcls.<izie Krymi1113li'.stysieniu POmocy iud2iom. aotknietym
Prezes Rady Ministrów Piotr
k; K<li:ne-ruiy Głów.n-ej Miliej.i Obywait<?.t&kl·c.j.
tym żywiołem.
depeszę
wystosował
Jaroszewicz
c.na<lto przy l!Jlta.Ja•nilu przyczyn wy...bou.::hu uzys'kaino Ollinię
za•pew.nil władze wo.le·
~remlE>r
do przewodniczącego
gratulacyjną
Medycyny
wódrzkie I sPOłeczeństwo o wszech'.{:llmnas•tu plac&wek naill'k0tw}'lcil, m.i.n. Z;akl;a.<lu
ze strony państwa
pomocy
stronnej
Suareza
Adolfo
Hiszpanii
rządu
AJ.'\!!
Sąd101We-j
Medycyny
Za.kła<ilu
Wa·r.szawie;
w
Sądowej ĄM
podane powytej - zarówno przy likwidacji slrut.ków
Oczywiśde ceny
Chociaż może stę to wydawać z.etuGoznaleza w związku z ponownym
w Gdalli:iku oraz Uniwensyttetu Gdańskiego. linstyitut.u Górjak i w pr1.ed1Sie·
powodzi.
Obecnej
wykonaza
wyłącznie
są
prawdopodobne, pobierane
objęciem przez niego tego urzędu. miewające i mało
ll!i:.'.lwa Nafll!O•Wego i Ga:zc'Wlllici1wa w Kra.kowie. Od<lz!alu LeC7JlliCrLeniemniej faktem jest, że dziennik nie samego zabiegu i nie obejmują wzięciach. zmlera:ających do lepszeiio Opa.r:ze1i ~rz1p:1tala w Siem1al!lowicaoo. Lns~ytu1u GoologilCfl!lle.go w
Washington Post" opublikował po opłat za pobyt w szpitalu I wszel- go zabezpieczenia tych terenów przed
W7.r.sz.aw:e wla!lc.!wych it11stytu;tów P<>Mechinlki Wa·ris.za1W1S'kiej.
pierwszy w dziejach amerykań- kle Inne usługi. Łączny rachunek, wylewem rzek w przyszłości.
Również dla Innych r~ionów kra.jiu,
więc
W;;zer.:h.stroo,ne b:idall1!ia unwZl•il\viły je<l1nozm1icz•ne i osta.te~ne cikireskiej medycyny ,,cennik" operacji jaki zapłaci pacjent, będzie
w których wystąpila oowódź, uco najmniej 2·krotnie wyższy.
śle.nie cha1r~kteru kata.s,br·ofy. Jaik u.s>t9li! ze.o,pól e<ks.pe1ritów. sporwochirurgicznych.
pomoc oraz wszelkie niepewniono
cennik
swoisty
ten
Publikując
polega
publikacji
Sensacyj.Ilość
d:-wa! ją wybu,.:h g3:rn zienmego.. kitóry w pcłą1cz~n:u z JY.JoWiefozenn
przede wszystkim na tym, że wy- „Washington Post" stwierdza, że roz- J zbędne środki d<> pndjęcia normał·
h1m-e 1
Je-d.ncoz~nie WY'i{3ruczono
wybuchową.
stwc:"Zvl m'e~Z<Jn'r.ę
produkcji.
i
ara.cy
nej
kazuje ona niebywałą rozplęto~ć cen p!ętość w cenar.h pobier.anych przez 1
p~zv,iyny k ta.strofy. Jrk u~tal'.1y b:d?'T!ia. be":!.~!'7dn'ą O·l"ZYC".Yll1ą
pobieranych za ten sam zabieg przez chirurgów Jest niczym nie uzasadniowv<lG<bv'\Yan:a s'ę gezu by·to pęknię:ie k.vrp-u1>u żel•wnego zaiwor<U
bowiem, .
na Nigdy nie stwierdzono
różnych chirurgów. Warto przypogazcc'ągu um'esz.czonego obok je::odini. na .r:'lt;boko~: ok. 1.5 m i:;od
lekarskie żn telorzp n'>l>:erający niższe opłaty
mn!eć że ceny za usługi
powier7chinia chodon'ika. na sku~k &k.utrozu termicznego. .S<powocl;owaniż le·
usługi,
gorsze
ofia.rowywall
w USA nie są kontrolowane.
•
karze doma·gający się wygórowanych
nego n:.,,ką ti:mpera,turą i ruchów gr-untu 111~"Woła1nY<:h pr.zez korn1Ucen.
PKP orzeOto Jd1ka przykładów:
ni.kację na11'e.mną i podziemną (tUinel linH średnicowej
z okazji 100 rocznicy ustanowienia
b'e.ga w <ld1eglości 8,0 m). Gaz wydob:ywa,jący się s:z,cre:lilllą dbugo.ści
mig<iałków
Za zabieg usunięcia
Sofii stolicą kraju, Rada Państwa
77 centymetrów powstałą w u.srz,k<Jdzcmym za'WICJ<I".re !)I'ze:ni'k>nął prizez
325
Republiki Bulgarlt przyzna- chiruroizy pobierają od 113 do
Ludowej
g.ru!llt i dotaTł do równolegle ułoż,o:nych kanaiLiików 12-otworo<wej
wyla miastu najwyts!Ze odzna~nie pań dola.rów, operacja usunięcia
obudowy kabli telekomU!ll.11kacyjonych. a sta:mitąd 'l)I"Zetd.ootał si(l
- Ord.er Georgi Dymitrowa. I rostka robaczkowe-go kosztuje od 250
stwowe
.
at1ehiwum w por.b:iemiach rotundy.
do 450 dol., usunięcia przepukliny od
Ś\Volętem
.TubUe\liSz stolicy jest
1
W WV'Il·iku ltata"'trofy E?mach rotundy PKO 7J06!tal Zll\ie1JC1Z.0111Y w
przede wszystkim jej mieszkańców. 2'15 do 715 dol. poród normalny od
osób. W szi~>iitalacJi
około 70 proc. Wyb<u-ch s.po\VOd01wa~ śmierć 49
W Sof![ mieszka jut przeszło l.IOO 360 do 950 dol.. wykonanie cesarskletys. osób, tutaj skupia sJę 82 proc. go cięcia od 275 do 2110 dolarów.
podida1no lecze·:i'ru 77 osób a 33 tJdzieilono oomocy ambulak•ryj1nej.
przebywa je„zcze 7 crob, i Jn tel1gencj1 twórczej I 68 proc. praAktualn'e w kl"nik..'l.ch war.;zaw:S>kich
•
•
kraju. I
! cowników nauk~·wych caleg0
k·óre w c.Z"<>'e w -bu:hu <l-OtZ1HIY oo~v~żirt1ej.~zvch cbrai.el1.
Ka.nderz RFN, HeLm.ut Schmidt
szczepionką
Wyniki badań n.ad
udał się we wtorek z wtzytą C>fi~
w mieście pracuje 168.996 specjall· I
ak ji f'3 Oi.\'nc<'z€j u::-zest.n:czyl' l-"kar-e wraz z nie:ęgn:arka
śrei
polwyższym
wyższym
z
5tów
do Brazylii. Odwiedzi on
cjaJ.ną
uzyszakaźnej
żółtaczce
przeciw
straży
1
mi : oer.sonelf'm r.omOC'11iczym iednoo!ki techll'!'c:-.z.ne
dnim wykształcP.n!em specjal!styczkane przez uczonych radzieckich również Peru i Dominikanę.
m„ejlo.k~e
slużiby
'.nżvn:l!'l','ine
żOł.nierze.
pcżarnej. mi~icj:.
nym Sofia jest prężnym ośrodkiem
I
Bonn, cepoinformowano
Ja•k
w Mosksi~skim Instytucie Wiruso- lem jego Podróży jest wpri:edysku~o
c~a:z: v."'.elu mieszkańców Wa.r.sz.aiwy. Ihi.ała.lność ratiJ'\\·.nhcza
, uniwersyteckim w którym działa 12
budzą
Iwanowski-ego.
o.
im.
logiq
pI"Zebi€gala spravllnie, a uczes.t.niouicy w n:ej Ju&:~e odtllnaczY'li s'.ę
stutysiąea.mi
60
z
wyższych ucze1ni
wanle z przywódcami wymienionych
nadzieję ocl1niestienia zwycięstwa w
denitów.
poświę.c-eni€U11 i oJ\i.amo.ścńą zaslUigJUjąc na erozególnie wy\S'dk.ą ocenę.
trzech krajów lastynoamerykańsklch
walce z tą ciężką chorobą. P.rzy alctualnych zagadnień mięcl2ynarodo
Szacunek: i Ul2\naonie. ne,leży się tym. któr;zy w sposób SJ)Ol11Jtanicz:ny
Według doniesień Kenijskiej Agen·
POmocy smzepiankii udaje s.lę uzy• wych oraz Problemów r02Woju d•WUpNvstąpili do akicji oddaiwania -krwii da.a rai!UlY'Ch · vr kait<IS'tl."o~e.
oolitycznych
stosunków
ej! Intormacy$nej KNE, w okręgu skiwać dobrą odpai'ncść z\Viel"Ułt stronnych
ROOeirt()llll ofial!' katastrofy j. ~tkim· pt05!Z'k>odoC1Wa.nym ucWieilo<1'lo
Kancie·
Wiktorii,
jeziora
poblitu
w
Ntanzy
doświadczaln:vch. Obecnie prei;iarat i handlowo-gospodarcizych.
pCillH>cY ma..te:rfalin~J. za1a~iOlno sprawy ZJW'iąztlb'le "Z odstkodowaniapr:tedstawitowarzyszą
RFN
rZOWi
gdzie szerzy sle epl.demla odry. za~
mi m~·teriail.nymi, OOWV'!>S-dk~i i rent.ami.
c!cle przemysłu i bank6w zachod·nionotowano wiele przypadków śmlertel WYt>róbowywanv iest na szymoan·
Do każde.1 sl)'!'a1wy f)(>sz;kodowanvch w wyipad;\tiu oraz Ich rodzłin
nych wśród d%ie01. Agencja nie po- sie, a ieśli 1 ten eksperyment za- nlem!eekich.
pod'chodz.i siie z należy-tą troską. dbając nie tylko o likwitdlOIWaillie
da1ąc dokładnej \lczby ofiar śmiet·
dcTaźnvch kt<motów ale t•ld:e o 7,;i·pe•w'l'J'en'e w przysz?<J,ści d<l!brych
telsnych pisze. że bardz;o wiele dziec' ' nblRwamt odry arzebywa obecwa1"'l.l1n.ków na11ki. op'€iki i wychowa.n\a ora:?. z~·m'~tk 0 n'a o<>ieroconie w szpitalach tego ok~gu Wła
n,-.,, d"'.· ... ~~'.)m
opanowac
Rzecznik rza,du irańskiego zako- dze sanitarne usiłujące
Fc·rm1·'n;~c k~1'1:cwe wn'o.>k:. komisja z?lec:la odl)e<W:edn:rn in mózgu dziecko orzeepidemię natrafiajs na trudności, po+ G.odz. 7.10. Henryk B. na ul. wstrząśn!e.rua
Tehera·
w
wtorek
we
munikował
s;,·'.u0i m .,.'\d'l'.""·e n'.€7:będn:vrh dz'.ałań m3i<!'-'Y'.!'h na celu dr;>konale·
wybiegł n!eostr<>żnie wiezione zostało do szpitala.
nie, 7,e konsumocja alkoho1u zo- nieważ czarownicy rozsiewają pogło Brz~nsk1ej 8
~az"'Wrn'
n'e i< b<?•n°H' et1: •a!'Óvr·no w t:-~kcie bu-low~· u:-zad!eń
Gooz ~.4-0. N a ul. ~'ornalsklej 45
~a JeZdnle zza stojącego autobusu j
Iż przyczyna śmierci dzieci są
ski.
stała w Iran!e oficjalnie zakaza·
ozyich i 'r.n,,,-ch instalacj~ cOO.z1e.i:mu-ch. jek i w tolru ich ek:<płoa:!a
„Fiata". Andrzej R„ fadac „Starem" LDA
lekarstwa stosowane przez lekarzy, 1 potrącony zestal orzez
na. Rzecznik dodał, że sklepy i za· a tymczasem - jak podkreśla agen- Męzczyzna do.znał wstrząśnienia mó- 325 N spowodował zderzenie z „Sycji.
reną". Paisażerke „Syreny" z ura.
kłady orodukujące alkohol muszą
Po<llję;to decyzję cdbudlQIWarniia g,ma,chu rotuntdy. kieil'ując się op::n1ą.
cja - chcą on! wykorzystać sytua- z;~u l przebywa w Szt>!talu.
się obecnie zająć sprzedażą i wycję I zbić fortunę na sprzedaży tral:ż bu;dy1nek ten wrósł w p3<noramę śródmieścia Wal'5ZS'Wy, s.p.eł!ll!a
Godz. 7.30. Kierowca „Żuk.a" t!i~I g/CYWY orzew!eziono do szPi·
dycyjnych leków.
twarzaniem innych artykułów.
iąc pofyteC2lną futnkcję usłu.g{m'ą.
+. Goeiz. 1'4.40. Pl'IZY Zbiegu ulic
~~~zy T. na ul."DąbrOIWSkiego wje.
ł „pOd prąd ulicy .tecti:oJrlerun- Pojezierskiej i Sierakowsk·ego
1 . .9.Jetni
b.
kowej I SPo\Vo.dował zderzenie z mo- Pl t
or 0 w ieg! na Jezdnię l udetm"Owerem .Jawa" llltórego kierowrzony został. przez .,Fiata~. Chłopiec
ca doznal ~11>manui POdudzla
doznał powaznvch obrażen i przeby·
• Gom:. 8.50. Na w!. Tatrzańskiej wa w szpitalu.
Godz. W.10. Kierowca samochoniell·letnia Ma.raena G. ''''biegła
uwa-żnie na jeoonię i potrącona zo- du „FJat" LJ?C 33S7 na skrzyzowa.
stała orzez „Fiata". z :>odei.rzeniem ni.u uEc Gdanskiel i Ko.oerni,ka oozbiegł
Snri:wca
F.
Wandę
- - - - - - - - - - - - -·_ _ _ ztrącił
wypadku
mie.isca
•
Godz. 16.20. W Ksawerowie orzy
zl>legu ulic Nowotki i Łódzkiej jaPiłkarze Widzewa przygotowujący KtJKUŁECZKA
na
potrącił
dący .• z:lem" Jan W
LOSOWANIE
się do ~erwszol.Lgowego wyst~p.u w
„Mucnym uderzeniem" rozpocznie go miasta w 1/4 indywidualnych mi1
oieszy'ch Barbarę A.
przejściu dla
Warszawie (p.OC/Zątek meczu z GwarTadeusz
będzie
Polski
sezonu żużlowego strzostw
się inauguracja
zł;
5.463
po
traf.
5
Za
rozegrali
szpila)
do
godz,
orzewieziono
sob<>tę
w
Dziecko
diq
9.
sela~
Polslti
„4"
mistrzostwa
Wroclawskie
0
w naszym mieście. Co prawda ze- Gortat 2 Gwardii. Ostatnio łódzki
Mecz 60 zł; „3" - 10 zł.
tala. Swiadkowie tego wypadku prozespołem Startu.
spól „ Gwardii miał rozpocząć roz• klub otrzymał nową czterozaworo- niorów w teniste stołowym zakończy sparrj,p:g z się
ll LOSOWANIE
zwYCięstwem Wl.d<Zeszeni są do WKRD Mo w Lodzi. ul.
grywki drugoligowe w ubiegłą so- wą „Javę". Ostry sprawdzian przej ły się dość zaskakującymi rezu!tata- za•kończył
Wł. Bytomskiej oo. tel. 71Q-86.
,,4+"
ił;
4.275
po
traf.
5
Za
pderwszo·
dla
~a.mki
(l·:O).
3:~
wa
dzle ona podczas czwartkowych z.a- ml. Mistrzowskie tytuły zdobyli za·
Grudziądzu, spotbotę meczem w
Swiadkowle ootrącenia mężczyz
nie stawiani raczej w gro- ligowcow atrzellili· Bł.achno (z kar 42 5 z ł ; 4" - 175 zł· 3
kanie to jednak nie doszło do skut- wodów. A co oznacza w tej dyscy- wodnicy
zł· ny w dniu 29 marca br. o godz.
45
•
·
·
decy·
w
oni
Pokonali
faworytów.
nie
'
'
3" _ '2'0 zł
nego~. Kamlńskj I Tloklńskl.
ku ze względu na fatalny stan to· plinie sportu do bry sprzęt nie po•
"
w
wy-próbował
orzv zbiegu ulic Sienkiewicza
Sw·erk
12.40
s
Trener
dotychczasowych
próbach
dujących
trzeba nikogo przekonywać„.
ru w tym mieście.
w III LOSOWANIE - BEZPŁATNE i RooseveLta oroszeni są do WKRD
„kolekcjonerów" mistrzowsJtich tytu- tym spotk~niru ~ zawodni.ków.
(szym.)
organizatorzy w Ło
Początkowo
MO.
zł.
500
zesoół.
wystąioil
Połowie
pierwszej
reprezaś
rzędzie
pierwszym
w
łów,
dzi mieli również zamiar odwołać
Na najbliższą grę przypada do
Swiad kowte wypad·k>U, jaki miał
praiwdopodobnle r01Zl)OC:l:nie
zentanta łódzkiego Włókniarza S. Fr~ k;tóry
turniej o mistrzoćwierćfinałowy
mie.Jsce w Pabianicach orzy ul. Wasczyka a !akże J. Szatko w konku· pojedynek w Wal'Sl'!aJWie. w drugiej rozlosowania ponad 310.000 zł.
stwo Polski ze względu na zły stan
w dniu 2 bm . o godz.
h
I
·
szawsk!eJ
mi'
pr
Losowanie
na
oglądaliśmy
sparrJ.n.gu
części
RuBaranowskiego.
A.
i.
pan
rencji
Jednak aura na tyle
toru Orla,
e ~ specJa nyc do 13.5-0 proozen: sa do WKRD :\:IO.
„
Jednak boisku młodych wyd'liowasnków Wityniarze doznall porażek,
w na.iiż
sprzyja oq,;anizatorom.
Węgry
zł,
65.000
(kl)
losowame
I
.
„6
.Jack.a
II
Mier1lwlńskiego.
_
®:ewa
opty-,
przyniosła
nie
warty"
„zmiana
bliższy czwartek o godz. 16.30 bę
150.000 zł.
losowame mistycznych prognoz jeśli chodzi o Trojanowskiego i Plicha.
dziemy świadkami bardzo interesuWIRA~~
do
Konkurs „WIOSNA 79" trwa
iż
iednOC'Ześnie.
Przyoomiinamy
.
poziom m1st~zostw.
imvrezy.
jącej
Legia oot>edtie 1 22. IV. br. Wiele cennych nagród.
. A oto cz?!owka wrocławskich MP: pojedynek LKS _
W Łodzi wystąpi wielu znakomiW dniu 31 marca 1979 r., po
na u~vadze duże zalntere- smgel
Mając
panow. - G~ubba przed Ku- się w sobotę 0 godz. 18. Można natych polskich żużlowców, Wśród 20 sowanie
krótkiej chorobie zmarła, w wieku
pilki n<l:Znej charsklm,. Sp1ewok1em, Sitki~m oraz bywać jtlŻ bilety w następ.ujących
sympatyków
zawodników odnajdujemy nazwiska dzisiejszym
77
lat
meczem l'!dzlananu - Czochańsk!m i Ozim· punktach: „Orbis" _ Pl. Wolności s.
chorzowskim
reprezentantów Polski oraz kierowże
informuj~my,
.deblu 7.wyclę:!:yl! Gr_ubba - sekretariat kl!Julbu ul. Piotrkowska 78,
W
k1em.
ców liczacych się w krajowej ry- Polska - Węgry
Profesorowi
Panu
Stadionu Kucharski. s. Frączyk z Oz1mktem kasa stadionu ul. Karole'\Vllk.a
ze
rad,lowa
w
walizacji. Stal Gorzów reprezento· transmisja
1'03.lpocznie wy~alczyll czwarte miejsce, a ~zo- kiosku MPK Pl. Nie.podlegl~ścl
Sląskiego w Chorizowie
1
wać będą były wicemistrz świata 117.53.
godz.
o
I
programie
w
się
w punkcie- T<>to na Teofliloiwle
chanski z Bar:inowsklm - trzecie.
Edward Jancarz oraz Jerzy Rembas,
Natomiast relacja telewlzy jna te·
1
5
utalentowany młody żużlowiec. Obaj
(w.)
na co dzień występują w angiel- go pojedynku rozpocznie sie w Po·I pr'!d insl~~r~an ~~izcii~~ :'ez~g~~~~:
z domu BANASZCZYK
Urbańską.
Włókniarza łódzkiego
skich klubac11. Ponadto ujrzymy u- programie TVP o a;odz. :lo.J.5.
s powodu zgonu
c:zą,tkowo pl.a.nowa.no transmitowanie Na szóstym miejscu znalazła sle ko·
mistrza Polski biegłorocznego
Pogrzeb odbędzie się dnia f
ZONY MARII
t
z rzeszowskiej meczu .• na żywo" jednak PZPN w leżanka klubowa Bagel. w grze mieZbigniewa .Jądera
kwietnia br o ęod:r:. 15 na cmen.
wyrazy serdecznego współczucia
w ramach VI Ozl.alnicowej Spa,rStali oraz jego kolegę klubowego oba·Wie o małą frekwencje na sta· szaneJ S. Frączyk z Calińską wyewano:elickim „rzv ul Oe;ro·.
tar:r:1•
na
się
zig.odz.U
dionie chorzowskim
składają
walczyli srebrny medal, brązowy - ta.lt!ady za.Jriadów pracy Sródmieścia
Kuźniara. Wvl>rzeże Gdańsk repredoweJ, o czym powi'\damiają pospotkania Ozimek z Samborska.
w
Na piątym o.dbyły sie za.wody pływackie
bedz!e. ścigający się już .,zanotowanie" Przebiegu
zentować
w żalu
grążeni
PRACOWNICY
i
DYREKCJA
eo zawodni·
16 sezon na torze - Henryk żyto, na taśmie magnetowidu i od.tworze- miejscu znaleźli sie Urbańska z Czo- których uczestniczyło
INSTYTUTU PODSTAW ELEK•
nie go d<JpiNo od godz. W.16.
Kasprzak czek i zaiwodników.
utalPntowanym kolega wsparty
chańskim, a na szóstym TROTECHNIKI POLJTECHNI·
l\.lĄZ, CORKA. SYN z RODZI·
Marynowsl<im. Pomiedzy tymi zaw konkurencji kobiet zwycieżyła
.
.
z Oślizło.
KI ŁODZKIEJ
NAMI
powinna ro1e11:rać się
wymk Jadwiga Wlederek (ZNP) wyprzedzawodnikami
wartośc10Wy
Najba.rdzlej
dżudo
miejJa:nlne
i
pierwsze
(WFS)
o
walka
Sloml)
deey<iujaca
dla ekipy. łódzkiej . uzyskała na jąc Teresę
repre· Pułaswską (ZNP) a wśród metczYZn
Wiele do powiedzenia będzie
sce.
wrocławskich MS seruorów
Og;nisko TKKF Rakieta przyjmuje zententka Włókniarza M. Urbańska, tryumfował
Gabriel Mazurkiewicz
miał również członek kadry naro·
z Cłęboklm talem zawiadamiaZ głębokim talem zawiadamia·
dowej - Jurczyński z Włókniarza zapisy do sekc.tl d·tudo. zgłaszać l!'ill która
przed Tomaszem Masłow
wraz z .T. Szatko (Wanda (Z.NP)
my, :łe w dniu 30 marca 1979 r.
my, te w dniu 1 kwietnia 1979 r.
Jany ze Sparty można w środy, odą,tki i soboty w Kfaków) wywalczyły w deblu pań . skim (IOrbil!I) I. Maa-Jtlem PoplawCzęstochowa oraz
68,
lat
przeeywszy
nagle,
zmarła
w wieku lat 88, nasz drogi
zmarł,
SP nr 187 przy ul. Tatrzańskiej w mlstrzowski tytuł.
Wrocław.
skim (ZNP).
najdroższa Matka
Ojclec, Dziadek i Pradziadek
.Jedynym przedstawicielem nasze- godz, 1.17.30-18.30.
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Szczepionka przeciw udał się do
żółtaczce zakairnaj Ameryki Łacińskiej

Kronika wypadków
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E: Jancarz wvstapi na
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torze

Niespodzianki pny
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Transmisja meczu
Polska o godz. 20,15

d
P'ywacka spartakia a

w „Rakiecie"

WALENTEMU
STARCZAKOWOWI

TEODOZJA
GIBEL

I

I
I

Sprostowanie
udanych występach
na
fi1'urowych
w
mistrzostwach świata juniorów
Augsburgu wkradl &ie błąd (nie z winy autora informacjl). Zarówno w tytule jak i w tekście z:mienione zosta.
Io na2lvo.isko oartnera Iwony Blełas w
Jacka .Jasiaczka. Czujemy .s!e
przeprosić za~ówno zna·
obowiązku
i
komitego łyżiwiarza sootem jak
OZyteliników. sympM.ywszystkich
spord}"SC~Y
pięknej
ków tel
Do

relacji

łódzkich

tu.

o

łyżwlarzv

zreezności kierowr.ów
Hokejowe ME J"uniorów Konkurs
Komisj• Sportowa Autorrtobllklu-

• Po dniu przerwy. wznowione zo-

stały we wt~uek roz.grywki turntdu
o ME iuniorow w hoke;tu na lo<Izie.
W spotkaniu grupy „A" w Tycha.oh
CSRS wygrała z Włochami 17:0 ('7:0.
4:0. 6:0).

Natom1ast ~p0tkani~ Polska - Fin·
land!a zakonczyto s1e wyruki-em :l:5
(1:1, I :1, 0,3).
W Katowicach &llwe.cja DOkanał•
RFN 10:1 (4:0. 3:0. 3:1).
l:li
·ZSRR ~~ 11e szwa:jca.rill
(l:O, 3:0, lr.1').

I DZmNNIK PO~ULABNY ar Tl .(9251)

•

• •

J\OzegrlillO taia pierwae

konłru-

rencje 11paTta.kiadowe na G6rnej. W
zwyeietyła
pań
wśród
bu ł:.ódzkiego organizuje w niedzle· plywanLu
lę (8 bm.) na parkingu przed Pala- Barbara P'."kulaka przed Ewą Ja:
cem Sportowym (początek 0 godz. rzębowska i Anną Korawską (wszy
9.30) pierwszy w tym roku konkurs stk!e z _Budomaszu). !' w konkurcn·
cji panow - 8. Mac1a_szczyk (Dyw1·
zręczności kierowców.
Zapisy przyjmowane są przed za- I lan) przed A. Potulskim i A. żurwodami. Uczestniczyć mogą wszyscy . kiem <o:>a.i Budomasz).
w kometce n_a:il:;·psza
posiadacze „czterech kółek", zarów-1 Ni<tOIIll~t
(W
no legitymujący się licencją kierow I okazał_a się drużyna ..PoJa,nilu
cy i·ajdowego jak również amato· i' składzie: Ewa Ga.bryjewska, A. Mlarzy doskonalenia umiejętności kie- nec i H. Błoński• przed :z:esoola.ml
rowanla pojazdem. Dla najlepszych z ZPC im. Armli l.rudoWetJ i LZR
GW)
„Fonlca",
przeWimiano miłe upominki.

S.

+

P.

HELENA
DURVS
z domu RUDNlAK
dnia 5
odbędzie się
PQgrzeb
kwietnia br. o aodz. 15 z kaplicy
cmentarza św. Franciszka na Chojnach. Pogrąteni w smutku
SYNOWIE l RODZINA

S. + P.
WACŁAW

DERDZIKOWSKI
MISTRZ
RZEZNICZO·WEDLISIARSKI
P~gr".eb odbędziP się w dniu s
kw1etma br. o godz. 15.30 z kapli·
cy cmentarza św. Franciszka przy
ul. Rzgowskiej, o czym zawiadamia
NAJBLIŻSZA RODZINA

,
PIONIER radz.-am. •
„Szczęśliwy

ptak"
„Błękitny
18.30
godz.
b.o.
czloWiek" ang. od

lat 15, gorlz. 18.30
REKORD - „Mały książę" USA
b.o. godz. lS.15, „Trzy <ini Kon
dora" wl.-USA, od lat 18, g.

Odnawianie znaków.„

17.15, 19.30
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~
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m. In. 11
300
znaków,

1:::
! 5_

tys,
Informacyjtablic
drogonych, GOO
wskazów, 117 sygna
Jizatorów na skrzy
żowaniar 1 1

I1 _
-

:Ji
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i 28 ty,' \' .

bram.

lodzi i województwa

:::

(7'· )

~-.

..,
::.
:::

Fot.: A. wach

Dar

- ptvnacv z serc

Przybyli na nią także orzedstaByła to niezwykle serdeczna
z widele władz wojewódzkich oraz
zorganizowana
z DT
okazji Międzynarodoweito Roku organi1.atorzy imprezy
Oziecka. Sala ,,Bisto ny" wypeł- · •. Centrum". · wojewódZkiego zesponiła się pensjonariu5zami do- łu koordy nacyjnego ORMO d,'s
,.SpoWSS
mów diiecka oraz reprE'Z('nta.n- dzieci i młodz ieży,

uroczystość,

I

S

Pors. po temu już nadeszła, -pogoda też (odpukać!) dopisuje.
od
by 7 kwietnia N '.c więc nie &toi na przeszkodzie,
przys tąpić do generalnych powczesnych godzin rannych rządków w województwie miejskim łódzk i m.
Akcję tę, podjętą w rama<'h Obywat-elskiego Czynu 35-lecia,
zainicjował Front Jedności Na.rodu, a jej cel - oczyszczenie
terenu województwa z wszelkich pozostałości po zimie - z pewnością zostanie przyjęty - z uzuaniem przez całe społeczeńslwo.
Służby gospodar cze z a kładow p racy . inst ytuc j i, stowarzyszeń,
o r ganizacji społecznych porządkownć będą tereny wokół ich
m ie jsc pracy. Administr acje spółdzielcze, -pracownicy ROM pra·

cować będą, na terenach im podległych.
Sądzimy, że

::;::

:

se>botę,

spr-zęt.

:a;

· =:

I5::

I::

7 kw ietnia, od

zy

Plenum tK SD

mieszkaniowych li peł
ufundowanych
wkładem,
nym
przez DT „Centrum", ,,Pa.fino" I
(k)
WSS „Sp0łem" 11 G6rneJ.

Instancji ogniw
Zadaniem
aktywu SD w pomnażaniu i utrwalaniu wartości kultury napoświęco~e było plerodowej
'1arnP posiedzenie Łodzkiego Ko\cnitetu SD, obradujące pod przewodnictwem z. Polita, puewodLK SD. W obradach
niczącego
nczestniczyl dyrektor Wydziału
.._, Kultury i Sztuki UM w Lodzi Ekiert oraz przedstawiciele
~ W
organizacji i
~ 1ainteresowanych
instytucji •
..:
.Refe rat i dyskusja skoncentrowarozwoju aktywno~ci
na:
się
ły
stronnictwa w sferze kultury jak
kulturalnego,
t s połecz n e go ruchu
ochrony zabytków_ czytelnictwa 1
muzealnict wa.
S zczególnie w iele uwagi poświęco-

książeczek

go.dz. 8 Oddany

w tych

zos tanie odpowiedni

ij

,,.,.

::;;-;

J
E ):·
5

W sobotę I niedzielę
sklepy otwarte .

w
Aby sytuację tę opanować,
dniach 5 - 6 bm. na ulicach Lodzi oraz miast, miejscowości i
gmin naszego województwa przepod
prowadzona zostanie akcja
ha słem „Bądt przezorny na drodze". Wezmą w niej udział funkl kowie ORMO
MO
.
.
•
•cz on
cJonarmsz e
Autom~bilklu
działacze PZMot .
bu, i nsp ektorzy gospodar ki samoI chodowej. Działan ia t e mają na
_ .ł
, .
.
I
celu m. m . przypomnienie w szy- fi.
w
stkim .uży~k,ow~ikom dróg. Jak nat ym rowmez pieszym leży zachowywać się w ruchu u-

I

„Kluby Mistrza"
I

Jutro se.sja DRN
Lódi·Widzew

+

V

111\danie .imion

+

Nie tylko wycinoć drzewo
ole i SOd'Zić nowe
N

Pt szkoli włókienników
z krajów Trzeciego Swiata

I
!
I

I

I

Obrona pracy doktorskiej

Iw

w

REWOLU·
JlUCBU
HISTORII
CYJNEGO (Ul Gdańska nr 13)
nieczynne
RADOGOSZCZ (ul.
ODDZIAł
Zocier3ka 147) godz. 10-17
ETNO•
l
ARCHEOLOGICZNE
GRAFICZNE (plac Wolności 14)
godz. 10--17
EWOLUCY.INE.1 Uf.
BIOLOGU
(park Slenl<lewlcza) ir;odz. 10-1'1
MUZEUM Wł.O•
tENTRALNE.
IUENNICTW A CPlotrkowslta 282)
godz . 10--18
HISTORII MIASTA ł.ODZI (ul.
·" l!roclowa Hl\ godz 10-16
(Ul Więckowskiego 38)
SZTUKł

I

11'\- 17

POf.SR.IEJ WOJSKOWEJ SLUŻ
BY ZDROWI!\ ,~„u1owsk!ego 7)
nieczynne

•

•

*

1
PARK KULTURY
WYPOCZYNKU (rui Zdrowiu)
ZOO - czynne od go<ll 9--19
_
, __
(kasa do 18)
LUNAPARK (ul . • Konatantynowllka ·lfit nieczynny
Ł0DZ&I

JUNA
„Gwiezdne wojny"
BAŁTYK · USA, od lat 12, godz. 10, 12.30,
17.15,

15,

19.45

IWANOWO - „Gwiezdne wojn y" USA, od lat 12. godz. 10.
12.15,

14.30,

17,

19.30

POLONIA - „Bitwa o Midway"
USA, od lat 12, godz. 10, 13,
16, 19

PRZEDWI09Nilll - „Proezę &ło
nia" po!. b.o. godz. 12.15, 14
pożąda
„Mroczny przedmiot
nia" fr.·hlszp. od lat 18, godz.
10

15.30.

17.ł5,

WŁOKNIARZ

-

Apteka
2

SspitaJ im &opern!ka - polot·
nictwo I trinekologia - dzielnlr.a
Lokat.orska Cles7knwskleg" Od·
Pnybv•z~wsklPP.o

gm

Rzgńw ora1 lllinPk'>lrie•a r dzl<'I·
nicy Polf'~le ul F'rnal•k lej
Szpital 1m ff _ Wolf •· polotni·
dzielntre
ctwo i t!nekolo11:ta
ul
,K"
Por
Bałuty 1 - Gńrna
z
Fel!ńskle110 ora2 <:lnP.kologia
P<•rqdn!e ,K"
dzielnlt'v Polesie
ul Kasprzaka Gdańska.
SspttaJ Im .iordana - polot·
nlctwo - dzlrln!ca Widzew I Po·
le!!le oraz z dz!elntey G6ma Po·
radnla ,,K„ ul Tatrzańska
Instytut Poł.·Gln AM (Sterllnra 13\ - połotntctwo I !l'inekolo·
gia - dZ!elnlc• Srńdmle~cle . em.
er6j~e oraz itlntkoloela z dziel·
nicy P'llesll!' Poradnia .• K" ul
I Maja
Szpliai Im. Curie-Skłodowskiej
- połołnletwo - miasto I gml·
na Ze;lr.1'2 Ateksan<lrów, Ozc>rków mlastn Konstantynów gm
Parzęczew • Andrespol
SspitaJ Im Marchłtwsklego w
Z,lerzu - gtnekolog!a - miasto
Aleksandrów .
l gmina Zgierz
Ozorków mta~to Konstantyn6w
ll'tn Pan4:c:tew lł.ndrespol oraz
Ł6dt dzlelnl~a Wl<bew, z dzielnicy Polesie 'Ploradnl" ,.K" ul.
Ollmpljsk• 1 Srebnvńgka.
poSzpital w Pab\anlł'acb miasto
łGłnlr!two I rlnl'kologla l Jfm Pab1an\i-,P .„raz z por .. K"
w KgawP.rowlP
Sspltal " Głownie - oolotnlI
ctwo I elnldkolo\lla - mJasto
gm Głowno Stryków. gm. Nowosolna
Chirurgia ogólna - Bałuty - Szpital im. Pasteura (WiguSzovtał l:m. Barlickiego
ry 19).
C<'dzlennle
22)
(Kopcińskiego
rejonowe' nr 7
-dla J>nychodnł
Skłodowskiej-Curie
Szpital im
-(Zgierz, Parzęczewska 35) dla
przychodni rejonowych nr nr
1, !, S, s. Szpital Im. Marchlewskiego (Zgierz Dubois 17),
Ozorków, Aleksandrów. Parzti·
Im.
Szpital
Górna
czew.
Brud'Zlńs.ltlego (.KosyniP.rów Gdyń.
skich 61). Pole•ie - Szpital im
Kopernika (Pahlan!cka 62). $r6c'Szpital im. Pasteura
mle~clE• (Wigury 19) Widzew - Szpital
im. Sonenberga <Pieniny 30)
Chirurgia urazowa - Szpital 1m
ul.
Sklodow-skleJ-Curie (Zgierz.

„Julia" USA od

lat 15, godz. 10, 12.30, 15, 17.30,

20

WOLNOSC - „Bitwa o Midway"
USA, od lat 12, godz. 10, \3
16, 19

WISI.A - „Sr.ant!N" ang. od 11
godz. 10, 12.15, Ul, 17.15, 19.30;
zamknięty
seans
ZACHĘTA godz. 9 „Biały mazur" cz. I .l
II pol. od lat n, godz, 12 „Roman i Magda" pol. od lat 18,
godz. 15, 17.15, 19.30
ntec:aynne
ł.Dlt STUDIO - „Biały mazur" pol •
od lat 12, godz. 18.30 · „:roe Valach!" wl.-fr. od lat 18, g. 19.30
STYLOWY - Tylko dla kin lltU•
dyjnych „Leonor" fr. od lat
18, godz. 11, „Zabójstwo chlń·
aldego maklera" USA, od lat
18, godz. 17, 19.l!O
Kino Iluzjon cykl DKM ,,Scenariusz napisało tycie" .g.
16, 18, 20

KOLEJARZ - „Jak zdobyć prawo jazdy" fr. od lat 15, godz.

Parzęczewska

t7.3n . 19.30

pszczół"
POKOJ - „Królowa
godz. 15.15
pol. od lat 12,
„Port lotniczy 77" USA, od lat
15, godz. 17.15. 19.30
dziewic"
„zaułek
ROMA
meks. od lat 15, g. 10, 15, 17.15,
19.30. Przegląd filmów polskich
dnia oowszedp.n. Problemy
ntego „Niekochana" poi. od lat
15, godz. 12.15
STOKI - nieczynne
OKA - „w pustyni I w puszczy" ce. li ool, b.o. aodz. i.2.:io
„Joe Valach!" wł, od llłt 11.
Rodz. 10. 15, 17.30 20
„Powrót człowiek•
POLESIE zwanego koniem" USA, od lat
13, godz. 17, 19, 15
POPULARNE - nieczynne
ENERGETYK - nieczynne
HALKA - „Podrót Sindbada 4o
złotej krainy" ang. b.o. g. 111
seanse zamknięte godz. 17, 19

• n

35)

NeuroehlM1rgta lrld.odowsklej-Cul1e
Pal'Zęctewska

Szpital 1m
(Zitierz, ul.

35)

Szpital
Laryngologia
Im.
Plro!'(nwa (Wńlczańska 195)
Okulistyka - Szpital [m. Sklo·
dowsklej-C11rte (Zgierz. ul. Parzę.
czeW'Ska 35)
Chirurgi" I laryngoloocta dzle,
Im. Korczaka
Szpital
clęca (AMDi1 Czerwonej 15)
szczękowo-twarzowa
Chirurgia
- Szpital Im Skłodow•klej-Curle
(Zgierz. Parzęczewska 35)
ln<tytut Me·
Toksykologia
dycyny Pracy (Teresy 8)
- Poradnia DerWenerol-ogla
matologiczna (Zakqtna 44)
NOCNA
POMOC 'L'EKAR!IKA
dzlelnlc
poszczególnych
dla
czynna codziennłe w godzinach
od iłl-3 tel l\entr•lny ~68- l!ft w
Wojewódzkie' St. ał'Jl Pogotowia
Ratunkoweir;o w t.<ldzl

18.30

GDYNIA - „Rótowe sny" czeski, od lat 15. godz. 12.30, 14,30
„Lady
Pożegnanie z tytułem
Carollne Lamb" ang. od lat 13
godz. 10, 17, 19.30
MLODA GWARDIA - •.o jeden
most za daleko" ang. od lat
15, godz. 10, 15.30, 19. Przegląd
pol!lklch p.n. „Sport
filmów
charakterów" „Przetyjnkolą
my to jeszcze rez" pol. b,o.
i dod. „Mundial 711" godz. 13.U
MUZA - „Smarkacz na boisku"
szwed7.ki, b.o. godz. 15.30. PolBkl film archiwalny „Strachy"
po!. od lat 12, godz. 17.30, 19.30
1 MA.IA - „Konik Garbusek"
radz, b.o. godz. 16 „Smiertelny
godz.
pościg" fr. od lat 15,

•

lfl

udz!ela

n:i:!er·~vń~k i t= S: o

DYŻURY SZPITALI
P0ł.OŻNJC1'WO

llO

••

D ~i~r o\~ }' ' e ~o

Ozorkowi"

rzańska

MUZEA

a n r\;-,

t·t

47--1)80

nr 47-r:9:?, ul.

TEATRY

zawiniowała wiele wypadków
nych właśnie przez takich „niedzielnych" kierowców. Sporo wyjest także spowodowapadków
nych p!'Zez nieuwagę d:r.ieci jeż
dżących na wrotkach. Stąd apel d'>
się "'
r odziców o zainteresowanie
t ym, co robią i gdzie jeżdżą ich
pociechy.

I

+

w Pablamc1h:h udziela Aotek;
nr 47-083 1!1 Arrnl; Czerwon.ej 7,
w Zgierzu uo1ztela Apt<'ka nr

i:E
:=

I

Uroczyste

INFORMACJI
AP "'r:S

5S

,,_.

APTEK

O DYŻlTRAC'łł

=

I

Wkilku zdaniach

,„

5

tzw. n iedziel•· handlow11.
Na tyazte6 prse4 6więtaml jest
bęazt~ ze 1 ~sz ystk~e sklepy z . ar_tykula!11!
handel pracowaó
zdwojoną enerrią. W 7.W1ązku i zvwnośc1owym1 (z wvJą~k1em mięga r-mażeryjz tym, w najbliższą wolna so- 1 s no·wE;"dlimarskich.
r z emios ł art y styczno r o zwojowi
w od· I n_ych i d:·obiar skichl. pracuia w
botę - 7 kwietnia n ych . Wiele już zrobiono dla pod- 1 l
r a ngi l s polec7.ne!(o .
niesie ni a ic!1
róinicniu od innych W()fnvch godz. 10-!6· :vszystk1e . sklepy z
pr estiżu. W ~' ra zem t eg" ~a m. in. I .(
będą otwarte wsz~·- artykułami . nie:>.y'\~rnośc iowvmi. (z
;obót ~
'
1
v
r
kultu
ministra
ez
nad awane pr1
~tkie większe sklepv mięsno· w:v1ą tk 1 !!m 1ednoo.sooowvc h) otv.:a r •.Mistrza\
sztukl llonorowe tytuły
i garmaż•~ryj1r te będą także w l!odz. 10-16.
wędiiniRrskic
W n':'- ·
A~tyslycznego'.'.
R zemiosła
oraz połowa sklep6w ogólno- J W Jlł_lniedziałe~, ~ kw.ietnia, skle~
S7 ym wojewodztwie leg1tymu ie si ę
garma,
nim 6 r z emie ślników .
spoźyWll'l:YCh w godzinach 7-14 pY !111ęsno-węd!1nta1'.5k 1 e.
Konieczne jest - co mocno akcen
(piekarskie w godzinaeh T-15). zeryJne. I drobia!'skie SJ!.Mledawac
()
·
hfldą mięso, wędliny i drob jak co
iowali liczni dyskutanci - opracos
licznym.
(k)
wanie programu rozwoju rzemiosł
Sklepy ie artykiułsmi nieżYW>no dlień.
artystycznych w naszym regtonfe.
łciowymi pracuia iak w kaida 90·
sprawą Je•t równie:!, dalsze
Pilną
zawodach botę. Domy towarowe „Uniwer·
rozwijanie szkolenia w
artystycznych, m. in. poprzez orga- sal" i „Central" oraz domy haru:Llo·
nizację klas rzemiosł artystycznych
we .,Teofil'' . .,Pionier", „Hermes",
w Zakładzie Doskonalenia zawodo- .,Juventus"
Dom
Handlowy
i
wego. Modernizacja centrum f.odzi
jest dol>r;i olrnzla do wprowadzania I Dziecka będą czynne 7 kwietnia
jak każdego dnia .
_ w województwie miejskim duj ącego Klubu Mi.strza". .N!ew tej części miasta zakladów rzemlósla artystycznego, a tald:e cią
Najblii..sza n iedziela 8 kwietn ia, I : łódzkim działa przy zakładach dawno w ŁZPB. 1m. Obronco:;v
podobhandłC1wo-us1ui:owych,
gów
:Spracy 66 „Klubów Mistrza". W Pok~j~ odbyło ~ię podsumowan~e
nie jak ma to miejsce w Warszaich wymkow z udziałem przedstawi- ubiegłym roku powstało
wie, Krakowie i Poznaniu.
541, w tym roku - 25. Mają ci.eli ?:wiązkó-i:v. zawc;>dc;iwych, org~W uchwale plenum ŁKSD spretworzyć warunki mzac 31 młodz1ezowe1 1 przewodn1C one m. in.
cyzowalo zadania dla instancji, owymiany doświadczeń czących klubów. Najl~p~z~ kluby
: 1epszej
gniw i czlonków łódzkiej organizai
: w dziedzinie współzawodnic- otrzymały nagrody p1emęzne
utrwalania
cji SD w dziedzinie
.
S:twa pracy, adaptacji młodzie- dyplom,y.
wartości kultury narodowej.
Za ozywlonlł ddalalno~ I .m1ej:ży w zakładzie i kształtowania
prsyznano Klu~w1 Misł!lla
:prawidłowych stosunk6w mię- see
OdpQw14.dzialność w Z°!'Vf „Lode~" 1 ŁZPB im.
!dzyludzkieh.
:za. te sprawy w dużym stop- Obroncow PokoJ.u. _Będą 011!' r~
:niu spoczywa na mistrzach ja- prezentować WOJewod:iitwo łodzk1e
Jutro o godz. I w sali konferencyjnej ZPO im. A. Próchnika (ul.
:ko organizatorach pracy i wy- na szcze~lu centralnym. W !1astęp
Pron11tiskiego 20) rozpocznie się senej kole3ności uplaso"'.ały się klu:;chowawcach.
sja DRN Łódź-Widzew. Na porząd
II
by w Zakładach „Umprot" Spotkanie posiadacz)' „Ład" I ku dziennym m. in. omówienie wyIII
w cześ miej sce, WZPB im. 1 Maja zorganizowanyc h
Część
z pr.edstawicielami konania
„Zaporożców"
planu i bud:łetu w roku
IV
„Avtoexportu" - dz.\ś w godz. 14-17 ubiegłym,
ocen& stanu sanituno- niej „Klubów Mistrza" w.zięla u- miejsce, WZMW „Witama" w stacji obsi ugi „Polmozbytu" przy epidemiologicznego dzielnicy
oraz dział w konkursie CRZZ l redak- miejsce i WZMot. w Głownie ul. Pabianickiej.
(ik)
informacja o skargach I interwen- cji „Głosu Pracy" o tytuł „Prz o- V miejsce.
+ J''estiwal Piosenki Harcerskie3 cjach mieszkańców.
eliminacje drużyn ZHP Hu fca
. ,Promieniści" dziś o godz. 16.30 w
DDK (ul. żubardzka 3).
+ Błyskawiczny turniej dwuosobowych drużyn mieszanych w rzutach do tarczy - dziś o godz. 17
w DOK (ul. Limanowskiego 166).
„Stado", „Obmyślałem Awlat",
„Ach, ta <:hat&
„Jego wysokość",
„Wypracowanie„ rozśpiewanau,
projekcja najnowszych filmów WFO
dziś o godz. 18 w Domu Srodowlsk
W Urzędzie stanu Cywilnego
Twórczych (al. Kościuszki 33).
się
odbyło
Łódź-śródmieście
,,Dzieci z Lebensborn" - spoturoczyste nadanie im ion córe<:zk a nie ze wspó ł organiz atorem a l<cjl
r ewindy k acyjne j dzieci polsk ich po
ce małż.onków Wiesławy i Mi·
a nasz artykuł pt. „Dla · ?.astąrpienie ~li innymi drzewaU wo jnie ś wiatowe.i , Wiktorem P ierosła wa Sarwów. Dz iecko otrzyczego wycina się topole w m i, :r.asadzi siQ tu Upy.
truszl<a - dziś o god z. 18 w sali
Mimało imiona Agnieszka w przyszłości, rów.nocześnie z
k onferency jnej MBP im. L. Waryń
Par ku im. Poni atowskie(k)
rosława.
skiego (ul. Gdańska 102) .
starych
wyci•n.ek
. go?" otrzymaliśmy pismo i:_ poojektami
L?dzk1ego Przedsiębior~~va Og!<><; e gzemplarzy, chcielibyśmy nrzednic:z.ego. Caytamy w rum m. in.. stawiać naszym C:zytelni'kom dane
„Usuwa.nie top0li stanowillCYCh o tym, jakie za&tęi>cAe iatunki
obsadzenia kilku alei 11arkowych drzew przY1:otowu;ie 1itt już w
odbywa się zgodnie z koncepcją &z.kółkach l.PO.
.
t1rsebuprorramowo-prsesłrzen!Ul
~ .to samo prosi.my dy.rekcję
dowy i modernizacji parku, opracowan~ w 1978 r. przez mgr 1nz. Łodzk1ego Parku K~~Ty 1_ WyAnnę Korytowski\ z Biura Pro- l)(lCZYnku, kltóra 7.WT.oc1ła się ~o
pa1nfor!11owa'.11e
jektów Budownictwa Komunalne- nas z i;>r~ba o
ro. Projekt ten zakłada m. in. Czytelnikow. o zam!erzone1 wyc1n·
Dziś o godz. 16 na Wydziale Włó
Wykłady l ujęcia praktyczne pro
Politechniki Łódzkiej wadzić będą w języku angielskim wymianę chorych.
kienniczym
zniszczony ch ce .181 .topoli. De_cY:iJę wydał Urząd
inauguracja podyplo- nauczyciele
się
odbędzie
akademiccy Wydziału topoli na inne. trwalsze gatunki. Dz1elmpow:l'. Łodż-Poles!e DO zamowego kursu dla inżynierów-włó Włókienniczego PL oraz
specjali- np. lipę krymską. W związku z ~aruu 1nę z ek.spert_yzą Insty ·
kienników z krajów trzeciego świa ści z zakładów
1
pracy. Kurs ten
ta. Kurs potrwa 3 miesiące i mie~ organizowany jest pod patronatem powyższym w rrudniu ub. roku t u t u ~?rony . La~u 1 Dre~a
oglęj].zin A~ademn RolmczeJ w Wa,rsza'!'1e.
komisyjnie
na celu zapoznanit< kadry UNIDO (Organizacja ONZ d/s Po- dokonano
będzie
klenników z krajów trzeciego śwla mocy Gospodarczej dla Krajów Roz wspomnianych drsew i ustalono, ie N 1 ea te ty, dyrekcja Łódzkiego
cych się z nowymi rozwiązaniami wljaj11,cych
w wszystkie topole chińskie w ilości Park!U. Kultury i WY!J>O':zynku. ,i~=
sięJ i odbywa się
i technologiami w przemyśle włó
120 sztuk kwałifikuja się do usu- : forMUJąc nu, ie jes1ema w m 1eJ
kienniczym. Uczestniczy w nim :U łódzkiej ucselnl po ras czwarty.
wyciętych drzew posad:zo~e
Stanowisko prsedslębior· s ce
nięcia.
(ptom)
osób z 11 krajów.
n4• wYillten1a
1twa w tym prsedmiocie poparł zo.sta!1ą a o w •·
również przedstawiciel Ligi Ochro- j a kl e.
W e'kspertyZie naukowców cz.yny Przyrody, I11Kr Zbigniew Wojciechowski. W sezonie zimowYm tamy m. in.: „W miejsce usunieZO drzew w tych topoli naldałoby wprowadzić
usunięto zaledwie
podobnym nkłałlzle 11nesłrzen
alejae~. Wycink".: J)OtO!ltaly~h topow IV nym według uznania: lipę, kaszta·
W dniu 19 kwietnia 1979 r. o godz. 12.00 w Centrum Badań Mole- li podJęta zostame ponowme
nowiee, klon lub 1rab - 1atunki
kularnych i Makromolekularnych PAN w Lodzi. ul, Boczna 5, w kwartale br.".
Jak wynika z wYlaśn i en ia, u su· • clluł.szym okresie tycia". Czeka·
sali sem inaryjnej nr 09 odbędzie się publtczna obrona pracy doktor ·
skiej mgr inż. Barbary Zielińskiej na temat: „Spektrometria masowa wanie topoli jest zabietiem zwia-1 my na wiad~. kotóre • tych
c y kl icznych estrów kwasów f01forowych: rneeha-nizm fragmentacji 1.an~ z modernizacj!a .Parku im. dr2eW zastąpi• stue i chore w•
na- .
Pomatowsklego. Zgodnie z
c!iastereoi'ZOmerycznych 1,3,2-dioksafosforinanów",
:rzym postulatem odbyWa~ s i41 bę· i J)(>le w Parlm Ludowym.
Praca do wglądu w Bibliotece CBMiM PAN.
CKN-ł
Promotor: doc. dr ha.b. W. J. Stec.
•ie ODO Ma,pami, , leelt ohodz.i •

Przodujące

29%-U
Z53-11

WIELKI - godz. 19 •. Traviata"
19.1!
Rod.z.
POWSZECHNY
„Bidermann i podpalacze"
NOWY - godz. 19.15 ,_Opowieść
zimowa u
MALA SALA - godz. 20 „Drugie danie"
JARACZA - godz. 16 „Placówka", godz. 19.30 „Jeónak kabaret"
TEATR T.11 - godz. 19.15 „Mąt l
tona"
MUZYCZNY - g. 19 „Rozwódka"
ARLEKIN - godz. 17.30 „Krze·
siwo"
PINOKIO - godz. 17.30 •. Dok11d
pędzisz, koniku"

DYŻURY

STA~E

Apteka nr 47-087, Aleksandrów.
ul Kościuszki e
Aptek~ n• 4'7-087 Kon~tantynów
ul ~adowa IO
Aptf'l•a nr 47·-083 . Głown-o. ul.
Lowiclta 96

2

przezorny na dr'od ze'.

Podczas zimy niektórzy właści
mechanicznych
pojazdów
ciele
jeździ.
pozapominali, jak to się
MO w ost atnich dniach zanoto-

Zi5-9ł

147-20
13

„Pr')łmozbytu

=:

APTEK.

Główna 14, Obr, Staltngradu 15,
Niclamiana 15. Dąbrowskiego 89
Olimpijska 7 a . Lutomierska 149 ·

398-10
214-&3

energetycane
;:: ~· Pogotow
Rejon Uldź· Północ SJ{.Jl, 410!!-32
Rejon Lódź- Połudn. 334-28, 8$3-JG
;:: \
37-10
Rejon Pabianice
_ ~
11-34-49
ReJon Zgien
228-19
Rejon oświetlenia ulic
3115-85
=:
Pogotowie gazowe
· 91
Pogotowit MO
Ot
Pogotowie Ratunkowe
795-55
ffl-11,
Ol,
Pożarna
Strat
:
251·71
Pomoc drogowa
5%-11 ·10, TOB-27
PZMot.
central" Informacyjna PKO 731,- SZ
337·ST
ZAU„ANIA
TEJ,EFON
-czynny w godz u-1· rano
11n1a
następnego

:
""'
, Jif! fHJJfHflfJHmillłflmflllH!llłfłmmmmmHUJłlflłillmmmmf!J
1

•

f

pom~y

DYŻUltY

W AŻN'E TELE~'ON'I'

11:; i

32 sierotom

- ··- -.- - - --

wręczenie

do

Z:l.cbę<:a.my więc do udziału w sobotniej akcJ!. Od jej re·
zultatów zależeć będzie pneeież wygląd miejsc, w których
(ms)
p r acujemy, bądź mies~amy.

Oddział Górna i ZPDz. ' ·Bądz'_
~~fil~i;!;~~~~i:w:~:~bi~c~~~ui~ : ~~~~·indo.
Wzruszaji\cym akcentem iniprebyło

też c hętnych

~ !~~i~~;j~~~y~ ~;;c~~h~~d;~~~:~/:'~~i R~~~~~1~~c1:_a!:

1:;:
1

nie zabrakn ie

SOJUSZ - nieczynne
„Na tropie Sokola"
TATRY NRD, b.o. godz. Ił „Samotny
detektyw McQ" USA od lat 15.
&odz. 10. 12 16, 18, 20

lz:fnrmacja o uslugac!l
Informacja kolejowa 655-~5,
1ntnrmacJa PK.S:
Dworzec Centralny
Dworzec Północny
· Informacja telefonlcana
Komenda MieJSka MO
677-22,
centrala
Pogotow•c ciepłownicze
· Pogotowi~ drogowe

-

19.13

17,

-:=
porządkowanie ~ l

! Wiosenne

odświeżyć

~

K\VIETNIA BR.

5

pracownik.jw
200
Wojewódzkiego
Przeds! ę biorstwa
'.\I ostów
Dróg
właści11rzywrac:.
wy wygląd wszystkiemu, co cstrzega
zakasygnalizu .ie.
oni
Mają
zuje.

Indianina"
,,Sm!erć
SWIT
rum. b.o. godz. 15, „Trzęsienie
ziemi" USA, od lat 15, godz.

JlllllllflllllDllllll!IDllllllHlllllllllllllHllllllllllJllllHllllllllllll lllllll

NOC'NA POMOC
PIF!l.EONIARSKA
dla poszczególnych dzielnic
czynna codzlennle w ę.,dz io-5
l.ódi· IJałuty - zabiegi na rnleJ
acu w J:rb•e przyje/' !'\~Pitala tm
H W,.,lł zelnszenla na 7.~hte21 w
domu l\hor""" tf'l 1'7'ł-1'7
ł.ódł-G"m• - zabtegl na mle) '
seu w Izb!" l)M!Vje~ '!'lpltal• Im
Jonsrhera !lzpttala tm Wł Rru ·
Zl!IO,zenla na r. a hie
dzlńsl<lel!n
'li w domo rhnregc tel 40ft !16
Ł()dt·P„IPa•e - iabiPl(1 na mle.I
sco w lzbłP t>r?Ytę/' <lzptt111a ·191
M Plt't'en~a O:zpltala 1m „ładu ·
rowtl'?:a tel,.,~7.Pnla "" >.ohtPt!i w
domu eh ,r„eo tPI ~R1 85
ł.6dt lłrMmlełcif' - zabteei na
mle18t'U w •zbir or-i:ytę{' Szoltal a
im. L_ Pasteura z11łoszen1n „a za bleg1 w d··mo chnt't'en tel Bil4· ll
zablei;!i na
ł.6dł-Wtrluw
młej!łł'u w Izbie orzyjęt' Szptta·
ta fm _ "- Sonenberga, zgłosze
nia na zable~; w domu chorego
tel. 884--11
WOJEW0DZKA STACJA
POGOTOWIA RATUNKOWl!:GO
ut .

l.6dt.

Slenklewtcza
tel 119

nr

131,

OGOLNOLODZKJ
PUNKT INFORMACYJNY
dotycąey ptaey placówek slutby ~rowi• - czynny całą dobę
: ;, ;v92Ystkte dni tygodnia, tel.
1
F

FI

F

u

DZl&l'i'XI& POPIJIAJU(y m 71 Cł%51)

„
I

.rD
:I ~~fbic:~
· lsw~~~
f

Kontrowersje

Deyny

wokół

.:

cietrzewionych
przeciwników. Za
grę w tym samym meczu
całowany był niemal
po
rękach i obrzucany prze-

IRODA, ł KWIETNIA
PROGRAM I

· Tli Studio Stereo (ster"<>). tot.no N auk<>wcy - rolnik<>m . 14.15 Tu Studio Sten<> (stereo). 14.45 Gra i śpie
wa węgierski zeap. „Dellbab''. 1.s.00
Wiad. 15 .05 Radiowy Tygodnik Kulturalny, 15-45 Kwadrans Poetycki wiersze Z. Jerzyny, 16.00 Wlad. 16 .05
Rozme>wy o książk a ch. . 16.25 „Nauka
- pra ktyce" 16.40 Aktualności dnia
(Ł). 16.55 Chwila muzyki (L). 17.00
'!'on 1 test (Ł) . 17.61 .,Syntezator
mmrument XX Wieku" ke>ncert
z komenta·rzem J. Kijo (Ł).
117.30
„Ara.bska noc" - koncert roorywkowy (Ł). 18.00 „Galeria ludzi mYś
lęcych"
- a,ud. A. Juśkiewicz (L).
1:8.15 Radlorolda.ma <Ł) . 18.25 Human!śc1 wśr6ct techników O pracach
Instytutu Nauk Społeczno-Politycz
nych
Politechnlki SW!ętokrzyskiel.
18.40 O zdrowie człowieka o
czym rodZice wiedzieć oowinnt. 18.55
ChWila murzyki. 19.00 Stud:um · Wiedzy PoUtyczno-Spolecznei. 19.15 Lekc ja języka hiszpańskiego. 19.30 Transmis ja z Poznania z Auli un:wersyte.tu Im. A. Micklewkza „PCQ:nańska Wiosna 79". 20.30 (W przerwie koncertu)
-. ..Trzy czwarte
Wspomnienia" . 20.50 d.c. koncertu z
Poznania. 21.50 NURT - IndywLdual ne uzdolnie-nla 1 SP-08obY Ich rOQ:'Ni jania. 22 .10 Chwi'la muzyki. 22.15
W trosce o słowo I treść.
22.35
Radiowo-TV Szkoła Srednia'
dla
Pracuj~cycb. 22.50 Węgierskie m<>tYwy. 22.55 Wlad .
TELEWIZJA
PROGRAM I
8.00 TTR.
RTSS - matematyka.
sem. 4. 6.30 TTR, RTSS - mechanizac,la rolnictwa. sem. 4 (l.).
8.10
Dla szkól: chemia. kl. 8 - Reakc.ie
che-m!CZl!le w roztworach wodnych

klf'ństwami.

Deyna ·to mistrz w
swoim fachu
powiedział kiedyś Gmoch. A
mistrzów się kocha lub nie
cierpi. Taka jest dolo ido-

la.„.

(k~or). I.OO Fizyka, Id. I Wę
drOWki ciepła. 12.00 Wychowanie muzyczne, kl. 7-s - Instrnmenty 1 zespOły
instrumentalne.
12.45 · TTR
RTSS - fizyka . sem. 2. lG.25 TTJ\'.
RTSS - chemia, sem. 2. 1·4.30 w
drodze do nowego, 15.30 . NURT nauczanie początkowe . 16.00 Ol>ie.ktyw._
16.20 Dziennik (.kolor). 16 .30
Entl:czek - słowniczek kolor). 16.55
„Natchnienie" - program rozryw.kawy (kolor). 1'1.20 Dom I my (kolor).
117.JS Losowanie Małego Lotka (ko•
lor). !7.50 życiorysy współczesne „Sposob na
życie"
progrrun
1>ubhcystczny (kolor).
JJl.U! .,10 ml•
nut". 16.25 „Sródzlemnoon<>rskie Prl!:Y•
g<>dy" - film dok . prod. TV Włoe•
kle.1 (kolor) . 18.50 Wystąpienie ambas2dora WRL w Polsce. }9.00 D<>bra•
noc (kolor). 19.10 Siódemka, 19.30 Wieczór z dziennlki„m (kolor). 20.13 Stud!e> Sport - transmisja z mecz.u
Pe>lska - Węitry 111.50 Dziennik. 22.0S
„Na estradach śwlruta" - p,r<>gram
rozrywkowy TV szwa learwkiej.
PROGRAM II
lll.45 WS2echnlca TeleWizYjna TWP
- Złoto na śniegu. 18.15 Język rosyjski - kurs ood&t. (kolor).
16.45
Język angielski kura PQdst . 1'7.llł
„Dzień dobry, miasto" film fab.
prod. CSRS (kolor). 18.30 Sensacje
z orzeszł<>Ścl - Na trapach nafstar•
szeJ stolicy Król<'stwa Mall (kolor).
19.10 Wiadomości (Ł). 19.30 Wieczór
z dzknnlklem !kolor). 20.16 Wieczór
oodróży I
przygody (kolor). 21.45
Twarze teatru - Tadeusz Malak. 22.20
24 godz!nv ((kolor) 22.30 Bez recept
- „Dziecko poznaje świat" - roz•
mowy o wychowaniu (kolor) ((,),
23.00 Wszystko }uż było program
pul:>.!. (koior).

Panu Profesorowi

dniu 29 marca, w wieku ft

W

lat

DR HAB.

zmarł

STEFANOWI
GROSZKOWSKIEMU

li, P.

RAFAŁ

LEWKOWICZ

kierownikowi
Zakładu
Chemii
Farmaceutycznej I Analizy Leków
AM w Łodzi. wyrazy serdr.cznego
współczucia z powodu śmierci

Człowiek

wielkle11:0 serca I niezapomniany Przyjaciel.
Wyrazy najgłębszego współczucia
Zonie I Synowi z rodziną składa

TESCIOWE.J
składają

GRONO

PRACOWNICY ZAKŁADU
CHEMII FARMACEUTYCZNEJ
i ANALIZY LEKOW

odbył

Pogrzeb

r.

1979

Koledze

GRAŻYNIE

JANOWI

KUNIE

SĘDZIWEMU
współczucia

z

wyrazy

powodu

OJCA
składają

składają

PRACOWNICY SZPITALA Im.
M. PIROGOWA

PRACOWNICY SZPITALA Im.
M. PIROGOWA

Panu Profesorowi

Rodzicom

głębokiego

tragicznie

zmarłego,

nieodżałowanego

WALENTEMU
STARCZAKOWOWI
współczucia

ANDRZEJA
SOCH AU

11

śmierci

tOMT

wyrazy najserdeczniejszego współ
czucia składają, pogrążeni w naJCłębszym talu I' bólu

składali\
CZŁONKOWIE ZESPOŁU NAU·
KOWEGO PRZEKŁADNIKOW

INSTYTUTU PODSTAW ELEKTROTECHNIKI PŁ

w

z

wsp6łczueia

śmierci

powodu

MATKI

wyrazy
powodu

kwietnia

I

Koleżance

DR

wyrazy
śmie roi

PRZYJACIOŁ

si,

WlSNIEWSCY z

dniu 31 marca 1979 r. zmarła, po
Zona, Matka i Siostra

długich

BEATĄ

cierpieniach, nasza

najukochańsza

S.

- Prosiię zaitem wYdeć odPowiednie pole1:eni>a, Sprawa e.wen.tualmego rozliczenia z .•linter-Ba!l1kdem" I 1~o f<mny będtziie
prizedmiotem -oMniejszych pertra.Jttae~

-

A wem w fonnrie m:ęścimve.l p~zkif -

poiwde&iait PY-

taJ~

-

Flefi!llShofeir.
Ile zatem ma ·wyin,ieść moja ~(lŚĆ r~yka? -

Jtić aię N0561i:ng. spraiwe.

Tłum

(c) Rowohlt Taschenbuch Verlar GmbH Reinbek
b. Hambura t9'15.

- Taaak. - w.rócił do rzecey Kllirmer - wobec · tego ~ę
o dane. edzie. jak i kiedy ma b~ dosta.roron&. ta ~·
.
- Pytanie a&-ierow·aine jest do 1)llJIA FleJ.M<hofeir 7'~
się do Noosinga - pn:ecież te.lefooowano do pall\a. 1>rzY'IU!jmn1-e1
oośr<"<l•nio orz.etz pa.na Quassa.
.
- T tu dOC'hod·zianv do sednla SJ)1"3iWY ~yl 1>lf! ~<>S
s i.ng. - Mój dro.g1 Fleinshofe~ze. my ~e~Y prri:~1ębioir
s twe.m or:vwatn:vm mamv sswoje pn:e-p1sy. b1la~e w~adze
kontrolne i r_ade nad12:oirc11:ą . wobec kltór.e1 odipowiadamy .~
prowadzf>.n '>e 1 nteresńw Załó~y na.w et.. . ze m~m ~ę sumę ?1.
n ' ędizv .Jak p.a,n mvś1' w jakiej DOZY'Cll zaks1ęgu.1ę d1Wlam.asc1e
m •J 1o.nów? St•rały 01tólne? Wvdaitk; na. spra·Wł' socl~l!ne? A !li().
że i~k i eś •nne komtv? Jak pan myśl! co mo oow1>ediza. wisa:yscv ie żel i stanę !)!'O!ed - nirn·i z takim biłal!lBem . zvsk~ ' sbra<t?
Wvteją mn ie na 7-bLtv łeb na na.jlbJ.irmzym poo>1edz.emnu. Jedl!loe;lo§nie!
.

Teraz wlaczY'? się do dystwsló oorez~ l)0'11~ Ober:brilckmtt
- Pros12:ę pal!lów mamy już tvlik.o s1ed~ ~·iloolt .• Nie wolno
n am narażać zakładników tvllćo <N.a~ego. ze n11e. m00Ell1lY . odpo;;
w !edn io zak.'>\ eg'(l'Wać okupu. Czv ;sbnieje iaikaś \Jill!l& mo:!Jhwość.
- Pi eniądze w każdym przvoadiku m'lll5IZll bvć Mksię~awa;n~
wv1aśnial Fleinshofer. - OboJęlbniie. skąd W\PlYną. Cboorz:i
t ~·tko o to kito t>ęd:z:i.e za to od1pOW\iad!al. Decyizję może o001jąć
tylk o mói m 1 n i&ter.
. - Mooia.libv pan zatem sprowadzić tiu sWQ}ego mIDn;istra . l'ani e Flei>D&liofer - oświaidciz~ Obe<rbrUclkllleir. - Co wuęc mamy

rob ! ć?

- Przed.ei n ie chodzi o to. Źle terari nie moona poddąć .~ad
nel decyzji. istnieją tylko kootrowe<t'Sje co do kom~enc11. wtilczyl !;ie DO•nownie W'icemi'llister
- Tych zaś :i.ie m?ZIDa
u.stal i ć w r• a!?tJ siedmiu - gpoj.rzał na zegarek - nie w ciąg!U
sz~ciu mi~ut ~ .Centiralny Baink Kra.jowy" może ~~~
r.:zyć na !!;odrz.inę ia dlwanaśMe mółiol!lów w wa.liooie. Jak,1eJ zą
da.ia oor v'l'ra~E' czy też nie?
..:.. Mo że dos.t.a.rcrzyć . pan.i e mil!llist:"ze.

-

ie 'P -

Pogrzeb odbędzie 1lę w dniu S kwietnia br. o godz. 16 na Starym
Cmentarzu katolickim przy ul. Ogrodowej; msza tałobna zostanie
odprawiona tego samego dnia o godz. 6.3o w kościele Swlętego Krzyża, o czym zawiadamiają pogrążeni w żalu
MĄZ,

1 pewin<>ścil\

nieskładanie

CORKA i SIOSTRA

kondolencji.

podSlrooz.ył

tio

J>8!1'l naiwaildlł - edpal'IA:
~ llmY'Wla pal!l ręce. oo? A więc ile?

-

MARIA STARCZAKOW

Prosimy o

No, pIUtieł w zasa.&le

NOl!l!lln«. - A
- Pain.ów to
tujf: to t>Sl!lont

P.

A Ule ~ć Qu&!N? To !llie je&t t>aJkia prO&ta,

- A dlamegio mam ~ w tej apraiwtle
Quau.
.

R . .Jard:!

eh.olał upeiw-

ł

csbro

Wszystkim, którzy
nam swlok

wzięli

udział

S.

uspoka.jał ol)OtnentóW Ma<Ok~

Doslooin.ale - pow~edrlia.1 nadlprok'l.lll"a~()['. - MiieHlbyśmy zatem flPINl<WY zał.albwiOll\e. ze SpiI'laJWll mooitu wlłą.e7Jil!ie. I oo dalej?
- Co b~e da.lej - ci~~ Macll:ert - t.io kiź sipraiwa 1'0licjli. My sta'W'iamy do dYS!><>rLYcii Pie!llliądrzle. a dostarczeniem
się oo!J!cj.a. Jak się dio tego z~bierze.
to ich spirawa.
Ja będę roz.maiwia1 oSObiścte z C2Jterema W'laścdwymi miłlllil';tlra
m i SIJ)raiw We<W'llę\1ri2lnych wymienionych la.nd:ów. by na pirzeciąe
najbliillmych 40 go<lzi:n wstr!zvma l~ IVl'llZ'€'llme J.ron,trrue na clJroga.ch.
Za wsz~ie il!l.ne spraiwy od!poiwioorzialmii są pall'IX)wie.

ł

P.

DARIUSZA CHOCZAJA

!llie doprowadi'IJ! dlo rudny. paNn-

-

w odprowadzeniu do grobu naj-

droższych

K.1. ;Janunowt l!lendorowl, Rodzinie. Przyjaciołom. Kotecom I znajomym, serdeczne podziękowanie składają zrozpaczeni
• RO~ZICE, ZONA s DZIECMI, SIOSTRA I BRAT z ZONĄ
MS:11a tałobna odbędzie się w dn!u a kwietnia br. o cods. 11 w
kościele iw. Ducha.

zajmuje

z
po

największym :talem donosimy,
ciężkich cierpieniach zmarła, w

s.

-

Chicialibym

mówić 1

oanem Quaseem, ailibo z -panem J«hsłulcha1?.-kę .

Jacze'lt. nJiecl1 Jl8ll\ ~a.„
Doik!ładnie t> godrzi!lllie 17.40 Mattfeldlt W'P'NJIWad'l.lil samocMdina
· Metz.lers\Jrasse i za'Wl!'órnl. MeiW1eS1lrasse była bo ślepa uli~a.
bie~ą.ea od Sch~Wel!' S!JI'lasse w kierunku wschodnim; k<>ń
czYla siię sto pięćdrt,iesiąt metrów dalej wśród niew:vooklich murów l ogl'Odów. LaibWo tu można bY'ło o tej ooirze :mi.aJ.eźć
miejsce oo za.parkowania W<lfZlll. l!dY'Ż Lu&ie . jacy tam -praC(l.
wali. skończyili już roootę . o! zaś. którey W. miESIZkali. nie
wiróoilii Jesizcze do domu. Ma<ttfeldt by:f s·a m w ka1binje kierow-

z domu KOZUBOWICZ
MGR INZ. EKONOMil
Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 5 kwietnia br.
ściele pardialnym w Szczercowie o godz. 15, skąd nastąpi

wadzenie
:lalu

- Musze

ai~ broch' ~ -

srzeipnąl Maibtfeldlt. -

111>rawdmić, czy do~jl\ warunłów. JeżeiJd
C7l9 odrbr~~ odlwlrólt. .

Ob.cę

nie, matemy ieM:-

zwłok

llĄZ,

Ja.czeik - ~ -

cy. Kotler siedalial z kobietami w pomieszcze<11Jiu na bagiaite.
Kobiety ucoowywały się spokojnie. Obaj mę:bymi l'extmawli·a!•i Pl'Z6 kl~. łą<izącą -pomiesl!JC2:emiie z kabiin.11 kie!'IO'Wcy.

P.

IWONA MIKUTA

PMJl Joch;ne.r chcia.1 jeszcze coś pO<WiediZ!ie~. al-e za~
telefOi!I.. Telefo:niistka podlnfoisiła sluchaiwatę. I =6w gwara a.ustI'lladm wyope.!n,iła gahinet a~ do naldailsuig.o kąta.
nerem. Wolałbym z l)!lnem J·ochnerem.
TelefOIIllisticia ~iła l)ll'me1Z 81;61, Jocllll\et" po&&6.91

t

:te w dniu ! kwietnia 1979 roku,
wieku 26 lat

na miejscowy cmentan.

Pogrąteni

RODZICE, SIOSTRA z MĘZEM, BRAT i POZOSTAl.A
RODZINA

W drugą bolesną rocznicę
nego Męża I Opiekuna
·

śmierci najukochańszego, nieodżałowa-

S.

ł

P.

STANISŁAWA DZIĘCIELEWSKIEGO
za spok6J Jeco duszy będzie odprawiona msza święta w kościele
Kazimierza (Widzew) dnlą 6 kwietnia 1979 r. o godz. 7.30, 0 czym
zawiadamia Rodzinę, Przyjacl6l, ZnaJomycb
św.
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L6dt, A~mił Czerwonej W. Papier drok. mat. •
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