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Spotk anie Edwa rda Gierk a
z zał~ga~i v1arszawskich zakladów pracy

POPULIRIY

· Cały kraj przygołowuje się
wyglądu.

W województwach
chu rewolucyjnego,
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Na

bud0wle ZaKładów Celulozowo-Papler nirzyr.h w Kw!dzynle (woj.
robnty wrhndza w deryduJącą razę. Gr<>' działań koncentruje •le obecni€ pr«y realizacji węzłów energPtycmych Rozruch mech~ni
czny urządzeń <'elulozy odbywal' < i ę będzie eta pami I rozpocznie s i ę jut
w czerwcu a te,..hnologiczny - w Ustopadz1!' teg 0 rvku . N/z: taśm<'l<'lągi
celulozy, ktore znaczmie ułatwią przeble~ procPsów produkcyjnych.
CAF - Uklejewski - telefoto
elbląskie)

nów zrobiło ,ie ttłośno wokół ro·
kowań
na temat ograniczenia
zbrojPń strategicznvch, czyli WO·
kół
SAf,T ll. W Waszyngtonie
doszło do kilku kolPjnych spotkań sekrehrza stanu USA Vance'a 'I radziec·
kim ambasadorem U..brvnlnem i więr
szoś6 tamtef!;:zych obserwatorów głosi
llOll'ląd, źe ~prawa dobieita do 1>0zytywDP'o zakońt>zPnla. NIP. 'lmajduje to, jak
dotad ofirjqJnPl!'o notwleriłzl'nia . ale tłu
maczy sle to powściagliwościa zaintere·
, sowa.nycb 'tron
Trudno z całą pewnością stwierdz i ~.
C'ZY ten oPtvmizm !est w Pełni uzasadnionv czy M:eczvwiście istniele szansa
na zakoń czenie fednych z najtrudniejszych w historii wsoółczesnel d:vi:>lomac.fl rokowań Rzec1 orzv tvm nie tylko w
stooniu trudności - są to rokowania o
n·ezwvkle wvsokiei skali ważności, itdyż
dotv~za zagatini<>nla kaoitalnei?o dla całe! ludzkości stwarzaia orzesłanki do zahamowania wvści~ T.broień w ich nai·
bardz iej newral!?icznvm ounkcie - dotvcza wielkich rakiet o zas i ~gu l(lohalnym ~dolny<'b do orzenoszenia
głowic
nuklearnych na wielkie Odległości. Z
przecieków wiadomo. że obvdwie strony
zobówiaża się w ramach układu do znaczneito zmniejszenia ilości tvch rakiet i że
to zmniejszanie bed-nie weryfikowane, a
więc wiarygodne. co poz'woli utn:ymać
dotychczas istnieiącą równowagę sił na
znacznie niższym ooziomie.
Układ ·
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JUtro 8Stroll ra

wagę, musi bvć ratyfikowany J)?"Ze'I 11ar·
lamenty obu zai>nteresowanvch t>BństW.
I tu pojawia sie ooważna trudność jak dotąd nie widać w amervkańsklm senacie potrzebnych do ratyfiitac}i poparcia 2/3
głosów . czel?o wymaga k<'lnstvtucja. W
tej chwili administracja USA. z orezy_dentem Carterem na czele robi wszystko by pn:ekonal! senatorów o konieczności !'.(losowania zal ukłatiem. Ty.eh sena torłiw. gotow-ych odP'lwied~eć ,,tak",
musi być co najmnial !17 a lak dotychczas orP7.vdent może na newno liczvć na
n i esoełn~ czterdziestu . Pozostali albo są
n iezdecydowan i, albo układowi nieehęt
ni. ·

Stą.11 pojawienie sł!) @ekulaeJI, łe pre"
11ydent celowo odwleka moment uodpłsa·
nla układu, !fd:VZ oragnie ' mie6 więcej
czasu na przeciagnl11cle nłezdl'cYdowa
nych na swoją stronę. Wydosłł Juł kilka przemówłe6 na tf'n temat. odbył wiele konlere.n cjl orasowych. Ostatnio w
Nowym Jorku na z:ietdzne wydawc6w
prasv amervkańskieJ. e-nerrlcz:nie bronił ukladu I w konkluz.11 i:>rzedstaw i ł
konsekwencje takiel(o czy lnneifo m-zebiei?u wvdaneń Jeśli nastal)I atrcepłacJa
norozumil'nia SAJ,T n. to umoillwl ona
dal~za kontrole zbroje!\ I umocni autorytet USA. Jeśli porozumienie zostanie
odrzucone, to będzie to cios w proces
odprełenła,
trtórv
Jednoczełnie osłabi
mledzynarodową.
pozycje
USA. które
z1tstana posadzone o to. łe wybrały droł!'fl konfrontacjł 1r ZSRR.

Argumenty, Jak wida~. mocne, 1. trafiające do przekonania l"Ozsadnycb ludzi.
Szkopuł w tym.. że przeciwnicy układu
wcale nie kierują się rozsądk;em. Dla
nich wszelkie hamowanie zbrojeń jest
zjawiskiem negatvwnym. ird:vż zagraźa

zyskom wielkich koncern6w zbrojeniowych. a nie iest tajemnica . te wielu
amerykańskich
narlam~ntarzvstbw Jest
„na garnuszkiu" potentat6w zbrojeniowych i pilnuje tch łnteres6w w Kongresie. To oni właśnie mol!'a storpedowa~
układ, a co i:a tym idzie, gkomoli:kować
stosll'Ilki dwustronne USA - ZSRR
ampania 'ł'lyborcza w
WielkieJ
Brytanii weszła w ko6cową. fazę juł w najbliższy czwartek
Anglicy, Walijczycy I Szkoci pójdą do urn, by wybrać nowy, licz!ICy 830

4

~~~~~'-'-~~~'1 ~~~~~iepr~J'aja~~:iiia~;dzr;ł~~~~ W walcowni dużej odbył się
Z
Z. pierwszomajovv wiec
z udziałem

J Zjednoczonych,

p1>k0Ju
I
' stabilizadi w
Azji Południowo\Vst>bodniej.
W dokumencie tym stwierdzono,
•
dd i l
h' · k'
d l
k
ze 0 z a Y c ms ie na a 0 upują. częśó terytorium Laosu w
rejonie Ban Mung Nang (w pro·
wincji Namtha), połofonym w odległolicl 30 km i>d granicy chińs!tiej i 700 km na północny zachód
c>d stolicy kraju, Vientiane.
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NOta Laosu dOONZ I

1
I n1a !Uę do utrzymama

regionalne.

uroczyste spotkania z weteranami f'a·
pracy socjalistycznej. Wielu z nich

W najmłodszym osiedlu wat'szawskim na Gocławiu
przedstawiono Edwardowi Gierkowi zało
żenia
programowe budowy dzielnic mieszkaniowych wzdłuż osi
V\Tisły,
aż
do Nowego Dworu i
Modlina. Na Gocław wprowadzaja
się pierwsi lokatorz~r,
nii>bawP.m
zamieszka tutaj 40 tys. osób. W
przyszłości
w kilkunastu zespołach osiedlowych,
noczynaiac od
Gocławia aż ooza północne l(rRniCP mi1Jsta zamieszka 700 tys. ()SÓh.
Ntz: Edward . Gter~ kk skmłada erpdracowntkow1 KomoLnatu PON AR-REMO . J.
, t
C
81 erzyn5 1 e u s
ecz,ne życzenia
1>kazj1 1 Maja
N as t eom· '! T SeITT"f'
~~z K , PZPR
'
CAF _ Matuszewski - telefoto
<'rlwietiził lrnm'"li'1'1t „P,..nar-Rem0"
którv oełni
funkcfo usłu11owi;i 'I\' na skalę przemysłową remontów
Edward Gierek przybył z kolei
sf.osunku do '"~7-vstkich zakh><lńw kapHalnych obrabiarek i regene- z wizytą do
Huty .. Wa rszawa'',
nr:Trmv~fo":'rv~1i i.:~?in_
rJr.l·"""'"~ rując części zamienne.
aby t!'advcyjnvm już zwyczajem

o~·;:
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odświętnego

SŁOWYCH.

TclewlzJa Polska o codzinie ll.45
"'' proJUamłp I (w kolorze) transmitoW•t' bedi. nrzebie11 uroczvstoścł
1-maiowych w
stolicy.
w miastach wo.tewódzkicb i w
krajach eocJallstycznvcb.
Tra.nsmisje z nroczystoścł 1-maJowych w Moskwie Telewiz.la
Polska rozpocznie w 11ro,i:ramie l
o godz. 8.55,

•

państwowe

nabrały

I

W związku z Międzynarodo·
wym Swiętem Pracy, minister
obrony narodowej w:vdał roz·
kaz okolicznościowy 1.J;odnle z
którym 1 maja bT. oddany zo$tanil' w WąrsHwif' honorowy
salut 24 salw armatnich.

it'dzieJa . 29 bm„ była w ca- związane z tegoroczną „Młodzil'zo
kraju dniem p0ws~1·t·h· wą Wiosna Czynów" St.anowi ona
nego. prulłuk••vinl'ito i ~po- w br, jedna & najważniejszych form
łeczne1ro
czvnu
polskiej aktywnego udziału młodPgn pokole·
młodziPźy. WP wszv•tkich woje·
nla w obchodach jubileuszu l!5·11 fa
wództwacb
miastach l wsial'h Polski Ludowej. U or<>Etu te~i
ozłonkowil' Sofliali~tv<'znvch Zwlaz- \ roczneJ?o 1-majoweJ?o Swięta ladzi
ków Mł„r!ziei;v Polskiej. •a takze , oracv , w 1tnkadzies;a1 gO<lzin PO
mlodzld nie?:•>rl!'anbowana.
wy- I II Krajowei Naradzie Aktywu Rokooywała
różnorodne
zadania
(Dal&zy c i~I! ·na stir'· 2)
łym

Miasta t wsie

PRZED ZBLiiAJĄCY.M sn;
DOROCZNYM SWIĘTEM LUDZI PRACY I SEKRETARZ
KC PZPR EDWARD GIEREK
ODWIEDZIŁ 28 BM.
KILKA
WARSZAWSKIC H
ZAł..óG
BUDOWLANYCH I PRZEMY-

Salu t
1-m.a ·owy

tODZIEŻY

J

g-0dnego ucuzen,l a 1 l\laja.

odbywają się akademie, koncerty oras
dmałaczami partyjnymi, . przodownikami

otrzymuje odznamenia

NIEDZIELA CZYNU
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~ przedstawicieli

innych zakładów
pracy Warszawv i woj. stołecznego. Edwardowi Gierkowi złożono
Z okazJi i-majowego iwięta do l.od7Ji nadesZły depesze s tyeze- ~
nlamt z okręgów Csongrad (Węgry) i Karl-Marx -Stadt (NRD). Pier- ~:g',1. melciunek 0 zobowiazaniach społewsza z nich, adr„sowana do 1 •ekretarza KŁ PZPR w Łodzi 80 _ ~ czeństwa warszawsk iego,
podjęLESŁAWA KOPERSKIEGO oraz orezvdenta Łodzi - J0ZEFA NIE O
WlADOMSKIEGO podpisana jest przez dr PERJESI LASZLO prze· ~
(Dalszy ".:'al? n.a stT. 2)
wodniczącego WRN okręgu Csongrad oraz dr KOM OSIN A l!rllHA- ~
LY I sekrvtarza tegoż Qkręgu: druga - skierowana do I se- ~
~
~

:i;~a~irę~~
i~~~;x~~~:J, "~~~;g~ii:~~rz~~~E~;r~.tarza
Poiifzej zamieszczamy tek•h obu
depesz:

KW

DRODZY TOWARZYSZE I
okazji I Maja
Kl4sy Robotniczej,
w imientu Komltet11 Wojewódzkiego WSPR województwa Csongrad
a także w !mientu Wo1ewódzkiej Rady Narodowej cs.angrad, prze$ylamy Wam braterskie pozdrowtenta.
~yczymy komunistom i ludziom pracy zaprzyjatnionego wojewodztwa lódzkiego ostqgnięcia wspantalych wyntków w budowie
spoleczeństwa socjalistycznego ł ro;,wo;lu województwa łódzkiego.
Ntech umacnia się t ro~wt?a przyjaźń narodów węgierskiego i poLskzegol

DROGI TOWARzyszu KOPERSKII
W imteniu Wojewód zkiej Organizacji SED ł calej kla.sy pracujące1 okręgu Karl-Marx-Stadt przesyłam wam a za waszym pośrednictwem wszystkim komunistom ! klaste roootntczej wojewóciztwa
todzkiego braterskie po:idrowtenta I zyczenta z okazjt l Maja Mię·
dzynarodowego Swięta Klasy Robotniczej.
Zycz11mv naszemu b:atnt~u wojewóciztwu dalszych sukcesów w
umacnianiu i rozwijaniu soc1allstycznego spoteczeństwa.
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audyJska „w·l elka czwórka" (na
od lewej - Jamani minister kieruiacv orodukcją i eks·
portem ropy„ Fahd, koronowany
książę, książę Sułtan i król Khalid) nie
jest ju~, jak łotychczas, z~odna odnośnie
zasadniczych spraw, szczegolnie jeśli chozdjęcJu

W 120 dnłu roku słońce wzeo godz. 5.09, zajdzie zaś o
godz. 19.59.
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ałe.fle, •kłaa Izby Gmin, c1ylł niłs11eJ
Izby parlamentu bryt:viskiego. Różne in·
1tytuty i redakcjf' ole ostaja w publikowaniu wyników sondaży opinii publicznej, które maja na celu przewidzenie
zwvcięzcy nadchodzacycb wyborów.
Wynika z nic·il jasno. że orzewai:a

D!IER~·

~

Międzynarodowego Swięta

z

~ lj

~

w llnłu dzisiejszym dla Lodzi
przewldujp nasteooiaca p01l'Mlt1:
zachmun:l'nil' duzi' z 11rzejaśnie·
nlami - 'Przelotne opadv deszczu. Tempf'ratura od 3 do 1'
st. C. Wilttrv słabe. południo·
wo1achodnie.
Ciśnienie o l!'Odz. 19 wynosiło
988.5 hPa (740,0 mm).

Wałnief sr

r c nic

1854 - Ur B. Poincare, francuski matematyk, fizyk I astronom
1899 - Ur. O. Ellinitton. ame·
rykańskl muzyk jaz:rowy
1909 - Ur. królowa bolender<ika Juliana
1946 - Ur. król szwedzki Ka-

rol Gu~taw
1879 - Ur. L. Karpow,

roehf'mik
1945 - l Dywizja
Piechoty
im, T. Kościuszki dociera
do
Berlina.
~v~._ki

Taka sobie
kon.serwatY&tbw nad Pa.rthl Pracy utrzymuje się w ft"anicacb 5 do 6 Drocent, co
pr.zy większośc:1owvm systemie w:vborczym może dowowadii6 do tego. że pan!
Thatcher 'mleć będ1'le w nowej Izbie
Gmin około SO miejsc więcej niż l)OZOstałe oa~tie Nie trzeba dodawa~. że wystarczv to Jeł do rząd.zenla krajem.
Warto 1ednak od'llotować it przewaga
Torysów 1 dnia na dzieli maleie - był
moment. źe wynosiła ona oonad to proc„
by spdh do obecneito ooz!omu. Wielka
niewiadomą stanowią „niezdecydowani" ,
a. jest Ich prawie t/4 elektoratu. Oczywiście. labourzvścl mają t1.adzieje na pozy:skanie łeh. a t:vm samvm przechylenie
szali zwvciestwa na swoią korzvłć.
Nowym ełl~mentem obecnej kampanii
ruf nlezwykJ" sUTOWP- irodkl bezpłeeze61twa - e1«1łow1 kandydaci 11oruszaJa sle
w opanoeniouyeb samocbndach, towarzySZ!ł Im uzbrojeni oo z11by oolłcJanci. kt6rzy nie pozwala.fa lrandydatom na iiłut
sze przebywanie na otwartej przestrzeni.
'\'dde ryzyko zamachu Je.st wi11kne, nli
w pomieszczeniach zamkniętych. Zwraca teiż uwagę nii!!'ZwYkła aktvwność orzywódcy liberałów Davida Steela - orzebył on więcej kilometrów nii CallaJ?han
i paa:il Thatcher razem wzięci. Nie rokuje mu sie iednak większych sukcesów
- tradycyjnie ~'ZYStko rozstrzygnie się
mięmy Partilł Pracy I To.rysami.

dzi o politykę za.ttranlm;ną. Coras aporczywiej szerza sie pogłoski o rychłych I
suadniczych •mianach w owej czwórce.

Kto bardziej zajmuje ~le
gułą nl:i wvjątkirm
ten
przedzil o wielP iDDY<'h
drodze poznania I nale!y
wtajemniczonych.

rewy·
na
do

łmiechni1 się

l"a~d, uważany za faktycznego władcę
Arabii. D!"Zl!byWał na leczeniu odtłu=za
iącym Po kt6rvm ma bvć ootbawionv
części władzy. a wra:z ia tym ma do:lść

do dymisji Jamaniei?o. 0bydwa1 ocenia·
ni są jako najbardziej 1)1"()amerykafuicy
politycy saudyisc:v. Rosna natomiast akcfe
kr6ra Khalida ł ministra obrony. księcia
Sultana, cieszących
się o'Pinią
„pan·
arabistów". Na potwierdzenie tych Sl)ekulacji oodaje sie fakt ze.rwania orzez
Ar!1bię
stosunków dYOlomatyczn:vch z
Egiptem. ezemu sor7.eeiwiali sle Fahd l
Ja.m ani. Domagali !le on.i. fak "łosi olotka. zignorowania 'POStanowień konferencj i „frontu odmowy" w Bagdadzie i dalszego pa.pieranła Sadata.
Najbardziej zanlepokoJenl, takim obrotem sprawy sa Amerykanie, siłyz ropa
saudyjska POkrywa !li oroc. Ich sapo·
trzebowania I wszelkie 'Zmiany w tym
kraju grotą 11owatnyml perturbacjaml.
Deoart<iment Stanu ooracowule fuz . na
wszelki wvPadek pla.n d11:iałanda w nowej sytuacji. która mo'ie sie wytw<>rzyć
w wyniku zmia,n w saudyjskiej ekil>ie
rządzącej.

Hen ryk Walenda
1

-

Chcieliśmy

(onował,

pewność,

domu I

najpierw zateleale woleliśmy mieć
zastaniemy was w
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Działacze kulturv J
u H. Jabłonskieuo r/

Przewodniczący

Rady

proj e
Państwa. , ~~f konsłyłUC j i W Iran Ie ·
D
!

Henryk Jabłoński przyjął 2S bm.
za- '.,/-.
w Belwederze ki e rownictwo
rządu Głównego Związku zawodo-

)((
i '(
Kultury
wego Pracowników
(.
przewodniczącym
z
Sztuki
Mariuszem Dmochowskim. Przed- )<.
miotem spotkania było omówienie ~
zwiazku ((
i zamierzeń
dorobku
o1·az prog ramu i założeń obcho- )l
.dów przypadającego w br. jubi, ;'le uszu 60-l ecia jego istnienia.
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W Stanac h Zjednoczunych. gd zie
demonstracja robotnicza w Chicago w 1B86 r. dała początek międ zynarodowvm obchodom święta
sołidarncści ludzi pracy, dzień 1

)

sobotę poprzedzafo r.ą

·.

lt

ziennik „Kayhan" opublikował 28 bm. fragmenty nieof icjalnego wstępneio projektu nowe<j K<l'Ilstytucji lranu, Według tego projektu, przyszła· konstytucja składać s i ę będzie ze 168 artyikulów, poprzedzonych wstępoodkr emonatrchistyczny,
ustrój
potępia
~tóry
pem,
praw
obronę
deklaruje
i
zasady sprawiedliwości
śla
i ill>tere-sów wszystkich Irańczyków. Wszyscy Irańczycy,
n ;ezależnie od płci, mają rówine prawa. u.z.naje się również pr'awa mn· iejszości religijnych. Wolność pr asy i tworzenia partii
politycznych są zagwarantowane „w ramach suwerenności na rodowej i zasad Republiki lslamskiej". Według p rojek tu nowej konsjytucji, Izba Deputowanych n i·e będz.ie miała pra w a
zatwierdzać ustaw sprzecznych z relig ią szy icką.
jak przewiduje projekt - będzi e
Struktura państwowa wzQrowana na strukturze państw świ eckich. Głową państwa bęctzie prezydent republik•i, władzę wykonawczą sprawować bę
dzie premie r . a władzę ustawodawczą - jednoizbowy oarlame nt, w którym rna zasiadać około ' 350 deputowanych, czyli
1 d eputowany na 100 tys. obywateii Wstępny proj ekt kons tytucji przewiduje tworze n ie zgromadzeń lokalnych, prefekturalnych i prowincjonalnych, jednakż e nie p recyzuj e. jakie będą ich
· ·
uprawmenia.
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P r ezydent Republiki Francuskiej,

><; Valery Giscat>d d'Es.taing, zakoń-

>,

<,

>, ' która

~

.

1

nie j.
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=~i~~z~~~ ~a~~a~~o1:~ta~~!= : NTa dryfu1'ących
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manifestacja pierw-1
szomajowa przebiegała pod ha~łami poparcia dla walki mas pracujących w USA oraz solidarności z ludźmi pracy całego świata
w walce o pokój i poprawę warunków życia oraz o oiepodległość
narodów
dla
i samookreślenie
Bliśkiego
południow e j i
·Afryki
Wschodu.

cycb się wstrzą;;o.w. to m.ie~kancy
st?hcy Repu~l!k1 Czarnogory T1t.~i:a~u , śpiący w domach o·
pusc1l1 ie w ooPłoch'Ll.
Mi'*!zkańcom Wyibrzeża Adriaty,..kie,go dokucza obecnie ulewny
deszcz padający od kilku doi.
Wszvstko tonie w wod:z ie błoci e ;
jest us'uwanie rum.
niemożliwe

oficjalna robocza
sobotę
w · Związku Radzieckim,

czył w
wizytę

) 1

- e ni~atoku
wczarno11orz·
' H

•

j'

składał na zaproszenie sek retarza generalnego KC KPZR.
przewodnfozącego Prezydium Rady
Najwyższej ZSRR, Leonida Breż-

rozmów skoncentTowano się na rozoatrzeniu naibardz iej aktualny ch oeoblemów spauwadte
na
mając
łeczności,
iapoo·
ezecz
na
dalsze kroki
bie żeni a groźbie wiojny. konsoli·
dacii· polityki odprężenia w EuroI pie i na całym świecie . położenia
kresu wyścigowi zbrojeń oraz rozbrojenia. likwidacji ognisk napię·

lodach

społeczno-gospodarczych.
w i ększośc i wkładów produkcyjny ·h staw1J1 s i ę tego dnia orzy

W

swyc h s tanow·.ltach pracv człon
kow ie ZSMP. Wvkonvwano dodatntodukcie ·na zaopatrzeonie
ko wą
r y nku wewnętrzne!!o a także na
potrzebv eksportu. W Bydg05k1cb
Zakładat h

P i ·zemvsłu

dziewcząt
Tysiące
oospieszyło z n<>moca

.„
, . t
,,Dziecko w latach II wojny 8Wl.ł OWC\J

Maszyn Rolniczych w
Rzym pełen jest u.krytych skarll1owrocła w iu wykonano kilkadz iebów. Nie tylko jednak tycli. które
s ' at oarn ikiiw które otrzvma wieś. tkwiąc w ziemi od 20 łat. uniemożli
Hn<:i e Szkła Gospodar„le!!o wiają rozbudowe metra, ale i całvch
W
tysiace kolekcji uie udostępnionych do zwie·
,,[ re na" wyprodukowano
dzanla.
szklanek.
- - - - - - - - - - - - - - - - - ,,- - - - - Wvtw6rni

•d

·1amkniecie reaktorów la rowvc
11

kom ;sja d 's przepiF edi= ralna
ptatek
S ów nukl earnv c h nodi'eła w
formaln ego · zamknięc i a
d ec.v zie
v.,•szy$tk ic h r eaktorów iadrowvch
7iJPrlowan vch przez firme .,B'łbcock and Wilcox". Przedsiębior·
stwo to zao roiektowało elektrownię .rh re e Mil.i Island" DOd Aarris'b •1rt( E'nt. ktńrei awaria spowod<> wała istotn e zae: ro7.enie dla -·koDe-:vz:ia
m ;eszkańc ów.
Lczn vch

WI T

SZ'\HECJI I HOLANDII

postanowił

włoskie.i.

11

tona.

- - - - - - - - ·- -

Koniec zaj·ęć wklasach maturalnych •

zamienić

~am Grałulac1·e

z Polski·

narodowego
Z okazji św i ęta
Szwedi. · przypadająKrólestwa
kwietnia.
30
dniu
w
cego
Państwa
Radv
przewodniczący
J
wystosował
abłoński,
Henryk
kródo
gratulacyjną
dep<'sze
la SzwocjJ, Karola XVI Gustawa.

*

* • narodowego
święta

z okazji
przypadająKrólestwa Holandii.
kwietnia.
30
dniu
w
cego
PaństWjl,
Radv
przewooniczący
wystosował
Jabłoński,
Hen.ryk.

I

gratulacyjną

depeszę

,

I iowej

HoJandii,

Ju~i~~

do

kró-

W Warszawie zakończyła się
trzydniowa międzynarodowa sesja
naukowa nt. „Dziecko w latach
II wojny światowej'', poświęcona
martyrologii orn walce dzieci I
przeciwko niemieckie·
młodzieży
mu faszyzmowi w latach 19391945.
Uczestnicy sesji przy jęli wezwanie do narodów świata, w którym

w Tatry

apelują
życia w

dzieciom
o zapewnienie
pokoju i zabezpieczenie
ich przed okucieństwami wojny.
Na zakończenie obrad wystosowano list do sekretarza ~eneral
nego Organizacji Narodów Zjednocznych dr Kurta Waldheima o
przyjęcie i rozpowszechnienie wezwania wś1·ód wszystkich państw,
\ członków ONZ.

wróciła

•
zima

W cl.ągu ostatnich dni w Zako· Wierchu, gdue czynne są wszystkie
panem utrzymywała się brzydka po- uorządzenia linowe. pauują doskonagoda i padał deszcz. zaś w górach łe warunki narciarskie z których
korzystają Je~~czt> liczni turyścj,
na nowo rozpoczęła się zima.
Całe w biei. jest również szczyto•
w niedzielę, na Kasprowym Wierchu mierzono pokrywę śnldną gru· we pasmo Gubałówki. Tylko w Za·
kopanem padał de•zcz przy tempe·
bości 93 cm, a na Uali Gąsienicowej
_ 54 cm. w ostatnich 24 godzinach raturze zaledwie plus ł stopni.
w Tatrach spadło 12 cm śniegu, a
Także w Beskidach nastąpiło zna·
temperatura obniżyła się do minus
czne oziębienie. Wysoko w górach
4 stopni.
Kasprowego padał śnieg.
rejonie
całym
W

I

~---~-----~

Spłonął „Zajazd Limanowski"
2'1 9m. około godz. 21 bezp ieczeństwo. w czasie a•k Cji rapożar w „za iezd~e Lima. tunkowej ponlosł śmi„rć strażak JóLimanowe]-SowU.nach. zef Jaieśnica - członek OSP w Low
nowskim"

w piątek..

wybuchł

~~ł!~~~;~j~~f.~e:it~~ :;:c:::~:~0:;::

: : : : ::::

~ają~~ ~cl~:::~le ~~:~~ r!tg~ ~~i;itsz~~do~:J;zd 0~i.:amd°!':~~· la~°v~

Pierwsze Próby Samochodu
ste
'!o
·-o·skw·1e~z:~Y:~~kJ~~~:r~;~~~z~~:~~
będa szkołach · dą~=t~V: i~~:~!~=~r;~t:~~n:a~~ Z s1· 1n1· ·k1· em wod 0f0W'J1fil lr.,cyd·ent wambasadz'1e USA-,'~~u M
Już wkrótce -

30 kw ietoia iest ostatnim dniem

8 mai -

~~f~~<:~,kbl~nvi~oł~ 2~~s:;:. ~:S~~ ~;~~~~rz;~ra;~~!dą
·

Radziecka ~tacja polarna „Biegun Północ 24" zainstalowana na
dryfujących Jodach Arktyki konbadania nad ruchami
tynuuje
oraz pogody
pokrywy lodowej
panującej w tym rejonie.
CAF - Pl - telefoto

Ostatnio włoska ouinia uubllczna
porusz<>na jest sprawa urywatnych
Q
Ę
zbiorów ksiecla Torlonia. dziedzica ~'
Jednego z na.lmożniejszycb rodów 0
rzymskich. Kolekcja składa sie z 620
płask<>rzeź)I
i
pouieirsi
posągów,
gre'cko-rzymsklch które zostały zamna
w Jednym pomieszczeniu
~I knlęte
'\i
ksiecia •. ~eszte
parterze
„ ________
na _________
budynku uosiadlośc_i on
, 93 mieszkania do wynajecia.

jak i
Glosy prasy
yndykat Rzymll domaga.ia sie nrzynusowego odkunienia nrze-z oaństwo
zamkniętej na czterv snusty kolekc.ii.
każdvm razie, broniac sweit&
W
przvlmlen.i a. Alessandro Torlonia
jego
bedacy,ch
część
że
zamknięcia 7 reaktorów za.padła, pomina.
że właściciele wszystkich wlasnościa dzieł sztuki e·ksuonowana
mimo
jest w Villa Albani. natomiast nie
1 ·
._
·
tych elektrowni dourowo me Zl!O- je<St pewne. czy państwo wlo•kle be·
:iz.ili się poddać ie modyfikacjom d<tie 00 prostu stać na właściwa
oodinoszącYm ich Poziom bezpie- opleke nad tymi zabytkami.
czeństwa. W związku z zamknięznane sa włoskie trudności z perciem elektrowni w wielu stanach
oowstani.e trudna svtuacia ener~e- aonelem. doo:oru.iacym muzea. Coraz
tvczna. Przeróbki reaktorów zaj- więcej galerii zamyka sie z tego
ma przyi;>uszczalnie około m i esią- powodu. a spora cześć udostennionych sal jest 00 prostu ile strzeca.

firmv Babcock and Wilcox

sesii wWarszawie

Zakończenie

Ukryte zohytki Rzymu.„/

Odzieżowe·

go „Mod us" młode szwa.:zki uszy·
ły okuło 3 tys modny<:h ubrań . W

Polska nawiązała
stosunki
z Mauritiusem

mieszkańcom

i chłopców
rolnictwu i
gosoodarce rolnei w orzeprowadzeciu wiosennych prac rolowych remontach drÓ'g, ma5ZYn i sprzętu
rolniczego. Na polach Pomorza i
Ku iaw sadzOIIlo ziemniak.i i buraki cukrowe. W woi. gorzowskim
zakładów
z
mechanicy
młodzi
p:·zemvsłowvch naprawiali ciąi!niki
I
i maszyny rolnicze.

dań

Z załogami

I sekretarz KC PZPR w serRząd PRL i rU!d Mau-rdit1iusa dJa.jąe
podziękował
słowach
decznych
r<YLWoO.JiU stosunstolicy za inicjatvwy WYl'alZ dążenJLu I dbustanowienia
owocków
co- nej preyiaźnl
produkcyjne i społeczne, za
miedrey obu pa6współpracy
dzienną rzetelną pracę oraz zło
stostiwaml l)()Sta.nowilY nawli.ązać
żył całemu społeczeństwu WarszasullJ!ci dyp.Lomatyczn<i na szczeb1u
najlepsze . ambasadorów z dlniem 30 kwietnia
wy i woj. stołecznego
b.-.
życzenia pierwszomajowe.

NIEDZIELA·CZYNU
I

Spotkanie
E. Gierka

35 rocznicy
tych dla uczczenia
PRL. Kraj otrzyma z Warszawy
dodatkowo samochody osobowe i
rolnicze, odzież, leki, częsc1 zamienne do ciągników, podzespoły
i sprzęt
nrzędzia
.elektroniczne,
Budowlani
dla służb miejskich.
przed terminem zakłady
oddadzą
kineskopów kolorowych w Piasecznie oraz trasę modlińską:

I

(Dokończenie ie str. l)
botn iczego ZSMP. młodzi podjęli
or'lez
skierowane
wezwan ie
ucz<1stn ików narady o twórczy udzi ał w real1zacj1 tegorocznych za·

an.t strait ma•terLa•1 nyoh ale kh potaWLenie sie wywoła;lo 7!al!1Lel>olrojenie
zonycoh kltórzy ni;e wykłru
wśrÓd uc1
one stan.OIWić zoaipoczają, !.ź mogą
Wi€dź ko·l e Jnego klat.akll:mnu.
MEKSYK. sześć ofiar smiertelnych.
20 osób zagi.n !onych i 125 rannych
oraz dziesiątki zniszczonych domó1'
- oto wstepny bilans traby nowietrznej. Jaka no.Jawiła ale nad
osiedlem San Juan coscomotepec
w rejonle Veracruz w Meksyku.
TEHERAN. Prokurator gen<>railnY
Republiki Islams·kie.i . Mehdi Hadavi..
zwrócił sie orzez radio z apelem d.o
przyg·1„ani.cmych
rejonów
ludności
oraz zamiesll.kuiiących Je plemion.
o ud.aremnłenie ucteooki z Iranu
ws·półpraoowW.•
byłych
. wszystkilch
ków szacha.
ę
PARYŻ. Wedłu1t doniesień 11 Jerozolimy, na wniosek premiera Be&!·
na rzad izraelski zatwierdził decyzJti o wwowadzeniu kary śmiercl
dla partyzantów nalestyńs!dch . doko·
bez.pieczeństwa
u.mocnienia
c ia,
na terenie
zamachów
nuJących
międzynarodowego ! zaufan ia mię Izraela.
dzy Państwami. W omaw ianych
BAGDAD. Ja·k poiillo!ormoWal>a l.raesprawach os iągnięto szerokie wu- )<,a agencj.,. prasowa. obradrująoa 'CV
Ekonom.l<:zn&
Ko.mis.la
Bagd<adz!e
jernne zrozumienie.
ONZ dls 'bliskiego Wschodu. p06taWY•
nowila na oosiectrzenn.u 29 bm.
Egi.pt z tej organi7..ac}i.
klucZyć
Przedstwwi.ciele L4 krajów - wonków komtsi: pod ieli te deeyz,je jedaby „zachować iednosć
nomyślnie.
Ol'!'iBIIliz.acji i za•pewnJ.ć r.ia•hltzlaicle le.1
celów". Agen.cja ooilnform.owała również, że sted?Jba ~omtsH orzeńles.iio
na będzie. poczvna jąc od 9 września
bor„ z Bei.-u·t u do Ba.gdad1u.
JładY
Przewodniczący
ATENY.
Ludowe.1 Republiki Bul1taPaństwa
ril. Todor Żiwkow, przybył w n.iedziete na wysp„ Korfu. rozpoczynając 2-dnlowa wizyte oficjalna w Grecji, Gościa ,bułgarskiego 1>owital 11re• '
mier Constantin Caramanli&.
(Dokończenie ze str. 1),

NOWY JORK. W za1ledw<ie 9 dni
po 73 r•ocimicy k>atastrofailnec;o trzeSden.ia ziemi. Móre w IS06 roku spo0sób
500
wodowało śmierć p,rawie
i striaty malelr'ia~ne. siegające set.ik
miltanów dolarrów na terenie Kail.iw piątek
forni! dały się od;czouć
wstr'1:RSY te k:toni C2lne.
nie BPOIWIOdowały ofiia.-.
Wstreąsy

•
prezydent V•G•1scardd'Esta1ng
za kon,czy ' 'w•Izyt w ZSRR

(

?,;~....I

w
nawiedziły
deS1Lcze
W llłlcy, z 27 na 28 bm„ w Czar- 1 Ul e w11e
nogórze znów zanotowano se1·ię ostatnich d niach duże rejony JuW Now.vm Jor ku t ym r azem wst„ząsów podziemnych. Na.isil- i gosławil, główn i e na l>Qłudn i ow y m
4,38, zachodzie. W w ielu miejscach wydr.i eń t en obchodzony był w sobo- niejszy z nich, 0 godzinie
'l'rasa pochodu ; miał siłę 6 stopni w 12-stopniowej stap.iły powodzie. Nai:>łvwaia dot~ 28 kwi e.tnia.
licznych
meslerua o uszkodzeniu
na . Manha t ta- skali Mereallego,
p1erwszoma]~wego
rne pro?-'adz ) ła . ~o Unt<'.n Square 1 o ile ludność Wybrzeża Adria- 1 szlaków komunikacyjnych.
·
t r ad:'?'CYJnego m1eJsca wieców ro-I tyckiego, mieszkająca obecn.ie w

go w eek e ndu

do
w
Waldheim, ,
Pekinu, gdzie podcza5 również trzydini<Y\vego pobytu przeprowadzi rozmowy z przedstawlctelaml rządu
ChRL. OdbyWa ()ltl obecnie najdłuż
s zą od czasu objęcia swego urzędu
podróż, która potrwa do 22 maja 1
obe:fmle at 10 krajów Aajl.

/·

>~

niedzielę

przybył

1

· ~
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01

w
j0st
tę datę bad?.: w ci ągu

~ł !~:~~:i~~~~~~~

w s t ępny

odniosło obr.a.żen.ia.

l)Oq.zą t e k

Nad

ich

zdro- WyróżnJ.ał si„ regLonalną architektu-

~:~w0:r;;~1~e~;~~!z~;~~:; ut!= I ~~ou;:g ~1~eP~r::Unu~~eń.

~~~~

stra·tY

1

w
tym odbvwac su;:
zajęc i a w 1.eso<>ła<"r rn ' ędzyklaw·
wych z przedmiotów matural1nych.

I

,
1

zrózntcowane dostosowane do
k.ieru.nku
szkół i
charakteru
ksrztałcenia.

I

Instytucie Technologicznym w podWYŻki cen ropy naftowej z jed·
pie.rwsze I nej strony, a z 'drugiej wobec naprzeszedł
Tokio
próby samochód z silnikiem, clsku kładzio·nego na ochronę środo·
dla którego paliwem jest wo· wlsk.a. Wskazuje on. te siLnłk wo·
dór. Jedną z wielu zalet tego typu do.r owy ie.st berllkon.ku.re.ncyjny pod
wydZ'.elanyc~
czystości
silnika jest niemal absolutna czy· względem
silnikami
wydzielanych spalin, które spalin w P<J:równamu z
stoś~
składaJą się prawie wyłącznie z pa· benzynowynu.
ry wodnej, Tylko przy najwyżs:11ycb
obrotach silllJi.k wyd0iela niewielkie
ilości tlenku azotu. Badania wykazały, te pod tym względem lepszy
k l tet
jest sLtnlk dwusuwowy i ta<
DU:tY LOTU
zastosowarno ostatecznie w samochodzie, któremu nadano nazwę
I LOSOWANIE
„Musashl-3" Ma on pojemność 550
ccm t po.zwala 0s!ągnąć prędkość do
T-117-ill-JS
4:1 - 49
120 km/godz.
311
dodlalt.
Główny konstruktor „Musashi-3" prof. Shoichi Faruhama, stwierdził,
Il LOSOWANIE
przeszkoda,.
te obecnie zasa<iniczą
którą trzeba pokonać :zanim samo1-lt0-1>!-1!7-29
cho<iv z st1nikaml na wodór będą
Końcówkla l>anideroU: 3387
mogły być wprowadzone do seryjnej produkcJt. .jest wysoki koszt I
stosun\rowo mała pojemność zbiornika na ten typ pa.Uwa. Zbiornik,
mote pomieścić
jak! zastosowano
Ilość woditru, wystarczającą na przebyele tylko 300 kilometrów. Na problemie tym koncentrują 11lę te:!:
ofidalny
Watykański dziennik
obecnie p!'.i>Ce konstruktorów pojazdu z to.kijskiego Instytutu Teahnolo- „Osservatore Romano" 01J11blikoksięży
liczby
dotyczące
wał dane
glcmiego.
3ut nie tyle katolickdch na świecie które poInną przeszkodą techniczną, co ek-O'Ilomiczną - jest chodza z Q'PracoWY'Wa~ego aktu·
stosunkow~ wysoka cena wodoru, atnie rocmika statystycznego Ko·
·
J
.
nroi„kToacza1aca obecna cene henzycy.
'l'iianiem prof. Faruhama, problem ś:1oła. a~. wvmka . z ~ych dany~b
ten stanie się w nied ługim czasie hczba księzv katolickich w iwiewzględu na ct,;:łe cie zmniejszyła si4 ..., bieżącym
n!eLstotny n

Kronika wypadków W
SOBOTA

MPK. W wypadlru obra'.ień doznał
synek którego odrwiez10no do szpi
ta la.
• Godz. 14.()5. Kierowca „żuka"
Wiesłaiw A. cticąc untkmać naiech.anla na pga gwałtov,.-ni<i zahamował
na ulicy Julianowskłe .i 48. I s\POWodował zderzenie z „Fiatem'' IT 9831.
w wynJJcu z.derzem.„ pasażer Jex~Y
R. d·o~ał ure2U gŁowy .

• Godz . 6.45. Kier·owca . .. malucha"
LDD 2217 Henryk p D!'ZY ulicy Ln.La ~
nej 14 uderzył w sluo oświetlen.io
wy. doz.na.tac wra•z z pasażerem
lekkLch obrażeń ciał.a. Po ouatrze.
n.lu ran obaj udałi s:e do d•omu.
• Godz. 12.40. Na lUiCY Stal'<lSi·
kawsl<iPi 8 Jarosław W lat 8 ra,P townie wyb i egł na JezdniP i wpadł
na boi< .Nysy" . Chłooce z o,gólnv• God!z. 19.45. Plęctolet.nl. Jacek B.
mi obrażeniami ciała ~ewieziono na ulicy Mairaitońskie1 wnadq pod
„ma•lucha" LDA 9080. Z uraizem gło
oo Szpitala im. Knrczaka.
• God·z. l3.4Q. Na ul•i<:Y Arml.l wy cizie.oko przewie~1ono clio =itala
Czerwonej nrzy Sa!'n.iej Bożen.a K.
lat 30, idąc.a z synkiem Andrzejem
NIEDZIELA
au~oboUS
orzez
została
0 otrącona
• Godz. 5.111. Na sklrzy±owiainiru uUc:
kierc.wca
Głowna
Sienkiewicza
„Flatia" Mieezysł·aw C. smowodowaa
doznaFtaotem...
..
diru;!im
z
?Jderzende
~'nU)IZł\Dfi
Pojarzdy
jąc stłuczenLa ob•o1ezyka.
ie. '!21 il!!!D ifl!łl
uległy uszd!;ocllzeni>u na wme 20 tys .
'
2lłotycll.

••„„

• Godz. 8.łS. Ztam.ainLa '1)1'!1.ed!'amie•
n1oa doznał kłeroowca autobusu MPK
I LOSOWANIE: 9, 20, 25, 28, 30, llnil 69/9 Czesław P.. który uderzył
w dirze<Wo. poza tym autobus został
31;
uS"Zlkxideony na wmę 15 . tn. llł.
.
•
II LOSOWANIB: 1, 8. 9, 19, 22, 23
• G-Od2. 15. N.a ulky GagaTJnia 22
liczba dud do 5 4 i 3 trafień 10·
' Władysław.a D. lat 69 wpadła pod
' '·. 986703
·•
• ·
„Flaita l26<0" i dmina~a 0 g6t1nych PO•
Koncowk1 banderoli.
pnzewlez.iono
Floszkodow.aną
tlru·ozcń.
nr LOSOWANIE - bezpłatne: 10, dio szPitlaWa.
Ceh)
14, 18,. 20, 30;

I

I
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Komanikat „Totka"

·

Jak poinformowała agencja rASS, \ ambasady USA w Moskwie wdarł
nieznany
ozbrolony
kwietn·I • wieC1Z0rem .pa teren się taksówka
osobnik i oddał strzał na d21ielłziń
cu ambasady. Ofiar w ludziach nie
b«!o. PrzedstawiciPle władz radz!ecprzy p<>mocy pracowników
kich,
USA, zatrzymali • rozbroili osobnika którvm okazał sie .Jurl.i Nikriedln, nie mający określonego 'l!aję
c!a i cierpląrv na zaburzenia psychiczne, MSZ ZSRR przekazało ambasadzie USA w Mo~kwie wyrazy ubolewania z powodu incydentu oraz
podzi/ikowało pracownikom · am basa·
dy, którzy pomogli 'l!atrzymać przeW nocy z soboty na niedzielę stępcę.
terrorystvczne-1
dokonano zamachu
go na budynek. w którym mleśc.i
się redakcja znanej parvskiei po·
Z wielkim talem zawiadamiamy
•.Le Monde". Silna
połudCJiówki że 4nla 27 kwietnia l979 r., opaeksplozja nie poci111tnęła za sobą
trzona świętymi sakramentami,
83 zmarła. nasza
przeżywszy lat
ofiar w ludziach. spowodowała nanajukochańsza Mama i Babcia
tomiast p0ważne straty materia!ne.
$. + P.
27

Zamach

na redakcję
Le Monde"

"

Spadek liczbv ksieiV katolickich

I
I

P••„----------•

i'

na . kodziesięcioleciu do 406.717
·'niec roku 1977, a więc spadła w
porównaniu z 1971 r. o oonad 25
t:YB.
W ornawianvm okresie semina·
ria duchowne opuściło 47.438 no·
R'
k
ownocześąie 49.268
sięży.
wych
księży zmarło. zaś 23.470 powróciło do żyda świeckiego.

WERONIKA
ŁĘCKA
Uroczysfoś<'l nol!r7ebowe odbP,dą
się dnia 30 kwietnia br. (ponie-

działek)

o godz . 14.30 na cmentarzu przy ul. Szczec1ńskiej. Msza
odpr„wiona będzie dnia
1 maja br. o godz, 19 w kosciele
św. Ducha. o czym zawiadamiaja
pogrąteni w głębokim smutku
CORK.I, SYN SYNOWA, ZIĘ
CIOWIE. WNUKI i POZOSTA·
ŁA RODZINA
:tałobna

~„„,,,,

••

DYŻURY

,,~

APTgit

GlóWita 14. Oł>r. Stadiingradu 15.
N.icla:rtn.ia;n.a 16 Dąb.rowskie.,::o 89.
Ol!Jmpi.i!Ska Ta. Lutomierska U6
STAŁE DYŻURY

.
<

PRZED i-MAJOWYM ŚWI~TEM

uroczysty
koncert
-1-majowY
Dziś

w Teatrza
o godz. 18
Wielkim w ł,odd odbędzie się
okazji
z
koncert
uroe;i;ysty
Swięta Pracy 1 l\laja pod has-

Uznanie dla ludzi walki i pracv
~

S
SS~
~

Robotnicze,

majowe

~

WAŻNE

ści

narodu hudującero

swoją

s•worzeniu
o~e~~ ego i

lepszej

W minioną sobotę w sa.li KL
PZPR odbyło się tradycyjne spotorka:1ie kierownictwa łódzkiej
z
ganlzacji partyjnej na czele
I sekretarzem KL PZPR - B. Koperskim, z działaczami ruchu robotniczego i rewoluc„inego woje""
wództwa.
' Witając obecnych I sek.rf'tarz Kł..
pr:i;ypomniał rewolucyjne
PZPJ:t
łódzkiego.
proldariatu
tradycje
Swięto 1 Maja było w Czerwonej
i j żyńskiego, Romana Kaczmarka, ToI Łodzi szczerólnym wyrazem walki sto r.11. nuarę naszych potneb
masza Koperkiewicza, Józefa Koo chleb i pracę, o ludzkie wa.run- amblcj1.
Z okazji 1-majow~o święta Ra- walczyka, Czesławę Skrzydlewską,
Urząd Mia:.ta Łodzi informuje, te ki życia rzesz robotniczych. Przezastużon.ym działaczom I ~a. faństwa przyznała zasłużonym Stefana Sokołowskiego, Lucjana
we kazając
w związku z przypadającym
z Szmajdę i Annę Tokarską.
z1a aczom ruchu robotniczego,
pierwszomajowe porobotn.iczym
świątecznym
dniem
wtorek
W imieniu odznaczonych podzięzdrowienia, B. Koperski przypom-j województwa· miejskieg,o łódzkiego
kowanie za wysokie wyróżnienie
sekretarz
w j wysokie odznaczenia. I
1 Ma.ia. terenowe organy admini· nial pierwsze majowe święto
Uczestnicy
Krzyżem złożył E. Dąbrowski.
Patrząc na KL PZPR udekorował
stracji państwowej i lch urzędy p.r:tYJ· wyzwolonej Lodzi. Odrodzenia ~potkania w KL PZPR zasłużem
Orderu
tamte lata z perspektywy 35-let- Oficerskim
bE:da interesantów w spra- niero dorobku mować
- ' Polski Eugeniusza Dąbrowskiego I działacze ruchu robotniczego byli
powiedział
także
ze wspólnej 1 Zbigniewa Gosław>kiego, a Krzy- w tym dniu podejmowani
wach skarg i wniosków w dniu na- możemy być dumni
załogi łódzkich zakładów
ze żami Kawalerskimi Orderu Odro- przez
pracy. Odbudo'\\•aliśmy kraj
stępnym, tj. w środę 2 maja w gowojennych, zbudowałiś- ! dzenia Polski: Feliksa Adamczyka, przemysłowych, zapoznali się oni
zniszcl:eń
dzinach 9-12 I 14-15.30.
uty nowe łabry~i i osiedla mieiz- Feliksa Bończyka, Jadwigę Chruś- z warunkami pracy nowoci.esnych
nim udział przeszło
młndych
grupa
800-osobowa
wyko:tawców. Koncert reżyse
rują JE8Z ' WOŻNIAK i PAWEŁ KRUK.
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Wojewódzka inauguracja obchodów

Swięta

f09·32

zakładów przemysłu

Stało się juź dobrą tradycj11,, te s
całym kraju podejmowane są czyny

I1
~

.
1

I

1-

I

iro oartyjnycb legitymacji członkowskich i kandydackich uupie
·
młodych przodujących w pracy
pabiani·
zawodowej I społecznej
czan.

MUZEA

~
~

I

~ Ł0DZKI

• * •
PARK KULTURY

I
WYPOCZYNKU (na Zdrowiu)
ZOO .- czynne od godz. 9-19
(kasa do godz. )8)
~
LUNAPARK (ul. Kons1antynowska 3/5) nieczynny

i'<
~

! biegającego w podniosłej a zarazem ~~
I serdr.cznej atmosferze spotkania ~~
. h~·ło wręczenie przez B. Kopersl!:iP.- i~
1,
/

TEATRY

nieczynne

POLSKIEJ WOJSKOWJ;;.J SŁUŻ
BY ZDROWIA (Żeligowskiego 7)
godz. 10-13
~
Pozostałe muzea nieczynne
'1i

Pracy w Pabianicach j

lekkiekich
go. Obecne było kierownictwo powoje·
lityczne i administracyjne
sekretanem KJ,
wództwa z I
Koi>ersklm,
Bolesławem
PZPR,
władrt;e partyjne i administracyj·
I ne Pabianic. Spotkanie prowadziła
1ekretan KZ PZPB .,Pamotexu"
Ma.rezak. O robotni·
Renata
czych tradycjach pierwszomajowe\ go święta mówił w swym refer•W takiel też atmosferze odbyła I twie miejs.ltlm w Pa,bia·nicach. W I cie sekretarz .Komitetu . Zakł~d~=
u
się ina uguracja obchod. ów i>ierw- i' nowo otwarte; hal; sJ)Ortowej ze- wero 7 Stanisław Krysiak.
szomai·owvch w łódzkim woi"ewódz- brali się przedstawiciele pabianic- mlnacYJnym punktem tero prze- -

okazji Swięta Pracy w
produkcyjne i "i.'Połeczne,
0<1 ima 1e, są nowe obii·ktv przcmvsłowe i soc.P,ine. '"ak je1t
i w tym roku - roku 3!1-lecia Polski Ludowej. Swiętu piP.rwszomajowemu wwarzyszy nie tylko duma I zadowolenie i dotycbrzasowycb osiąlt"nięli społeczno·gospodarczycb, ale 1 troska
• dalszy rozwój kra;lu. czego dowodem atmo•fera i treść vned·
świą,tecznyeb spotkań zał6g robotniczych w całej Polsce.

282-22
253·11

~

i

KIN A
BAŁTYK

-

„Gwiezdne

wojny"

USA, od lat 12, godz. 10, 12.15,
14.30, 17, 19.15. Seans nocny -

„Panowie dbajcie o żony" fr.
godz. 21.45
MidIWANOWO - •. Bitwa o
godz.
way" USA, od lat 12,
9.30, 12, 14.30, 17, 19.30
PrzemiePOLONIA - „Szpital
nienia" poi. od lat 18, godz.
10, 12.15, 15. 17.15, 19.30
„Mroczny
PRZEDWIOSNIE
1>rzedomtot oożąd-U.a" tr.-hiszp.
od lait 18 godz. 10. 12.30 15.30
17.45, 20

.

.

WŁÓKNIARZ

poL
- „Zmory"
od lat 18, godz. 10, 12.30, 15,

17.30, 20
i>rzewodnic-zą·
Tadeuss Beze WOLNOSC - „Wierna żona" fr.
cv Rady Za•kładowej wvkończalni
od lat 18, godz. 10, 12, 14, 16,
18, 20
•• Pamotexu" w imieniu załogi odIV wiosenne spotkaWISŁA dokumenit mówiący o zoczytał
nia z filmem radzieckim „Dziw
bowiazaniach jakla ·załoe:a zakłana kobieta" riadz. .od li.t -J~
g<>dz. 12.15 19 „Co mi zrobisz,
wykonać dla
d•1 Pode)muje się
ł
jak mi;ile zlapleśz" pol. od lat
15, godz. 10, 15, 17
Jedną z l
uczczenia 35-leda PRL.
1
IV Wiosenne spotZACHĘTA lest
ich wa rtośc!
istotniejszych
kanie z tilmem radzieckim oodinos.zen ie jakości
1 oszczędna
„Zwiadowca" radz„ b.o. godz.
12.15, „Powiedz, że ją kocham"
gospodar~a . surowcQ'Wa.
fr. od lat 18, godz. 10, 15, 17.15,
rejonu
objazdowymi
Trasami
z manifestacją do ul. Mickiewicza), Targowej (od
związku
W
19.30
a Jest to
Podczas spotkania do ul. Fabrycznej), manifestacji będą ulice; al. Włók1-majową władze miuta podję ul. Tuwima
nieczynne
ŁDK (od ul. Tuwima do ul. niarzy, ul. Parkowa. ul. Swie.rczew już tr:ldyeja l>ierwszomaJowa ły organizacyjne ustaienia do- Wodnej
STUDIO - „Intryga rodzinna"
„Zaodznaki
przyznano
osobom
30
TiRondo
Politechniki,
al.
skiego,
Wydawniczej,
Czerwonej),
Armii
tyczące funkcjonowania komu15.30
USA, od lat 15, gocfz.
Józefa. Konstytucyjnej (od ul. Ni- towa, ul. Gagarina, Broniewskienikacji i handlu w tym dniu.
.,Parno„Amarcord" wł. od lat 18, g.
pracownika
Promińskiego, Kopcińskiego. słnzonego
ciarnianej do ul. Armii Czerwo- go.
18, 20
KOMUNIKACJA. Od godz. 8 do nej), Szpitalnej, Sienkiewicza (od Sporr.a, Wojska Polskiego, Fran- texu".
STYLOWY - „Roman I Magda"
Li.manowdefilady wstrzymany ul. Tuwima do ul. Głównej), Ogro- cieszkańska, Zawiszy,
rozwiązania
godz. 15.30
18,
poł. od lat
Na zakońc-zenie uroczystości do
zostanie ruch kołowy na ulicach: dowej - Północnej (od ul. Zachod- skiego.
19.45. Film miesiąca _,Orkiestra
HANDEL. Otwarte będą w godz. przedstawicieli pabianickic;h załóg
(od ul. Kopernika do niej do ul. Kilińskiego). Obrońców
Gdańskiej
sieri.
Klubu Samotnych Serc
Poppera" USA, godz. 17.30
(od ul. 8-16.30 wszystkie sklepy spożyw-1 robotniczych wygł<>sił przemówieNowotki
ul. Worcella), Wólczańskiej (od ul. Stalingradu :
·
.
ora:r: zakłady gastronomiczne
do ul. Wschodniej), cze
Próchnika do ul. Pabianickiej), al. Zachodniej
gwiazdy"
DKM - „Narodziny
Kościuszki (od ul. Zielonej do ul. Czerwonej. Milionowej (od ul. Ki- położone przy centralnych miej- Il\e B. Koperski, dz.lękują,e la wyUSA, od lat 15, godz. 16, 19
do ul. Piotrkowskiej), scach zbiórek oraz przy trasach konanie zadań narodqweJl(o vlanu
ul. lińskiego
Zwirki). ul. Zachodniej (od
KOLEJARZ - nieczynne
Ogrodowej do ul. Obrońców Sta- Przybyszewskiego (od ul. Kilińskie- pochodu. Ustawione zostaną także gospodarczo-społecznego oraz doGDYNIA - „Jeremiah Johnson"
USA, od lat 15, godz. 12.15,
(od ul. go do ul. Piotrkowskiej). Sieradz- ruchome punkty s~rzedaży n~ sa- datkowycb zobowiązań społeeznych
lingradu), Nowomiejskiej
14.30. Pożegnanie z tytułem .
•
Zarzewskiej (od ul. Wól- mochodach, oraz większa llośc sa- .
pl. kiej Podrzecznej do pl. Wolności),
._Kłopoty z cnotą" jug. od lat
na turatorów wózkowych, kiosków z • produkcnnyeh. Z okadi 1 Maja
(od czańskiej do ul. 'Kilińskiego),
Wolności, ul. Piotrkowskiej
·
18, godz. 10, 17, 19.30
pl. Wolności do pl. Niepodległo- wszystkich ulicach przecinających lodami oraz punktów małej ga- B. Koperski złożył zebr•nym serdeczne źyczenła dalszych osiąg„Pówrót
MŁ?DA GWARDIA ści), W~chodniej (od ul. Północnej ul. Piotrkowską (od ul. Gdańskiej stronomii.
Rotowej Pantery" ang. od lat
wodowej 1 poP
lęć
do ul. Narutowicza). Mickiewicza do ul. Sienkiewicza - Wschodniej).
12, godz. 13.30, 13.45, 18, „Bilet
z&
w_ . rac!
Kierowcy proszeni są o niepar-1 Do gods. 16.30 obowiązuje zakaz n
Głównej - Armii Czerwonej
J)OWlrotny" POil. od 1ait l8 lli<>dZ.
(od al. Włókniarzy do ul. Szpit_al- kowanie pojazdów na tych ulicach sprzedaży piwa oras napojów al- myilnosc1 w zyci11 prywatnym.
9.30, 11.30, 20
(jb)
(m) I
koholowych.
(od ul. Kopermka w godz. 8-16.
nej), Łąkowej
MUZA - „Pogrzeb •wterwzcza"
poi. od lat 12, godz. 15, „za111111IIIII1111IJ'III1111 IIIHJfi Illlllłł IHl IIJłlllllf lllllł lllUIJllllllllllllflllllllllllllll flflllllllllllllllllfllllllllflllllllllłlfllllllnllllJIJllllllll Ili Ili Ił Ił
chińskiego maklera"
bójstwo
USA, od lat 18, godz. 17, 19.30
1 MAJA - IV wiosenne spotkanie li filmem radzieckim .Cudowny kwiat" radz. b.o. g.
i 6, „Bestia" pol. od lat 18, g.
17.30, „Szantaż" ang. od lat 18,
godz. lB.30
Autobu•y od wyja11du do 1odJI. t.30 go, Promb'lsklego, Kopcińsldego, JaMiejskie Przedsiębiorstwo Komu- cza, Kilińskiego, Północna, Ogrodo....; .,Przez Góry Skaliste"
POKOJ
poz
Dąbrowskiego.
•.
pl
do
racza
natotrasam.l,
normalnymi
lr.ursują
Stalnigradu,
Obr.
nikacyjne informuje, że w celu za.· wa, zachodnia,
USA, · b.o. godz. 15.30 „Diabli
przez ul.
miaet od godz. 9.30 w czasie trwa- wrotem tll 1am1l tr&Bll
Bratysławska
pewnienia dojazdu uczestnikom po· Gdańska, Kopernika,
fr. od lat 15, g.
biorą"
mnie
chodu do miejsc zbiórek tramwaje do Oszczepowej. Z powrotem tfl l!a- nla manifeątacji do zakończenia po- Narutowicza.
17.30, 19.30
Linia K - z Kusocińskiego ullchodu 'następująco:
w godz. 5.00-9.30 kursuja normalny- mą trasą.
ROMA - „118 godzin na wagaUnla A - kursuje na e'króconej cami: S. Allende, Maratoń9ką, BraLinia 15 - z Chojen, Kilińskiego.
mi trasami.
rach" czeski, od lat 12, godz.
Warszawska tysławską, Karolewsk11, al. WlóknlaŁagiewnicka Od godz. 9.30 do czasu zakończe· Broniewskiego, Gagarina, al. Poli- trasie
New
sat11i
powrotem
z
13, 15, 17 „New York,
Teresy.
do
rzy
Bałucki RyŁaglewnickll,
ulicam!:
Kopernika,
Żeromskiego,
techniki,
nia pochodu kursować będą nastę
York" USA, od lat 15 1 g11dz.
trasą.
mą
nek, Limanowskiego, Zachodnią, LuGdańska, Obr. Stalingradu, Zachodpująco:
19
10.
ulicami:
!!lmuKowej
ze
L
Linia
powroZ
Bazarowej.
do
tomlerską
pl.
Zgierska,
Limanowskiego,
nia,
Linie 1, 5, 18, 22 i 26 - bez 7.mian.
Wojska Polskiego, Sporną, StrykowSTOKI - „'Weronika w kraju
do godz. 12.00: Kurcza- Kościelny, Wojska Polskiego, Stry- tern tą samą trasą.
Lini~ 2 Linia B - kur1mje na Skróconej ską, Północną, Sterlinga, pl. Dąb
czarów" rum. b.o. godz, 15,15,
ki, Rzgowska, pl. Niepodległości, P. kowska. z powrotem tą samą trasą.
Kopcińskie·
Narutowicza,
rawskiego,
Rojn,,
ulicami:
Teofilowa
z
trasie
Łagiewnicka,
Bems,
lS
Linia
„Dzieje grzechu" pol. od lat 18
Skargi Wólczańska, Wróblewskiego,
Dąbrowskiego.
Promińskiego,
godz. 17, 19.30
Kopernika, Gdańska, Dolna, Zgierska pl. Kościelny, Woj- Traktorową. Aleksandrowską, Woro- go,
Żeromskiego,
Felińskiego. Z podo
Tatrzańską
Lutomierską
Wielkopolsk11,
n!cza,
KiFranciszkańska,
Polskiego,
ska
Zachodnia, LiObr. Stalingradu,
OKA - „Kurierzy dyplomatyczda Bazarowej. Z powrotem t11 samą wrotem tą sam11 tras11 przez ul. Jamanowskiego na Chochoła. Z powro- lińskiego, Dąbrowskiego ·na Dąbro trasą.
racza.
ni" radz. od lat 12, godz. 12.30
wę. Z powrotem tą l!lamĄ trasą.
tem tą sąmą trasą.
ulicami:
Retkinl
z
M
Linia
Dąbrowy
z
„Szkarłatny pirat" USA, od lat
kur•uje
C
Linia
Wojska
Strykowska,
19
Linia
Po godz. 12: Kurczaki, Rzgowska,
C.-Skło
KaroleWskll,
Krzemieniecką,
Broniewskiego,
godz. 10, 15, 20. DKF godz
15,
ulicami: Felińskiego,
Gagarina, Rondo Titowa, al. Poli- Polskiego, Franciszkańska, Kilińskie KilińSkiego,
•
17.30
Barllpl.
do
.Zeromsk:iego
dowskiej,
Dąbrowskiego, RzgowZ
Dąbrowę.
na
Dąbrowskiego
go,
Żeromskiego, Kopernika,
techniki,
cklego. Z powrotem tll samą trasą
ską do pl. Niepodlegloś.cl. Z powroPOLESIE - _,Przygody Wernera
Gdańska, Obr, Stalingradu, zachod- powrotem tą sam~ trasą.
Włókniarzy.
al.
i
Struga
A.
przez
tra14.
tamil
tą
tem
godz. 1!!.00 bez
Linia ao - do
Holta" NRD, od lat 15, godz.
Limanowskiego na Chochoła .
nia'.
PrzybyUnia P - z Widzewa,
Linia D - kursuje .z ul. KarpaPo godz. 12.00 :z Chojen,
zmian.
16, „Wśród nocnej ciszy" pol.
z powrotem tą samą trasą.
Gagarina, al. Poli- szewskiego, Promińskiego, Kopciń
Poli- ckiej ulicami:
od lat 18, godz. 19
ulicami: Broniewskiego, Gagarina, al.
Linia 3 - z Zarzęwa
techniki. Żeromskiego, pl. Barlickie- skiego, Jaracza do pl. Dąbrowskie-.
Żeromskiego, Kopernika,
Przybyszewskiego, K!lińsk•ego. Pół techniki,
- nieczynne
POPULARNE
sam11 trasą
go (część autobusów). Z powrotem go. Z powrotem tą
nocną: Ogrodową, Zachodnią, Ob!· Bratysławska do Marehlew11klego. Z
przez ul. Nairu~.
tą samą tra~. Pozostała ilość autoENERGETYK - •• Micha6 p;rzy'MJStalingradu, Cmentarną, Srebrzyn- powrotem tą samą trasą.
Linia 70 - z U9tronnej, RzgowRFNLinia 21 - do godz. 12.00 z Za- busów kursuje ze Smugowej ulicałuje śwta't do PGrri:ądiku"
ską do Kozin. z powrotem są samą
szwedzki b.o. g. 16.30 „Ostatni
rzewa, Lodową, Przybyszewskiego_ mi: Obr. Westerplatte, Boya-żeleń· ska, Broniewskiego, Zapolskiej, Te.
trasą.
trzaitską, Przybyszewskiego, PuszkiPolskiego,
Wojska
Sporn11,
skiego,
Niepl.
Dąbrowskiego,
Ki11ńsklego,
UL30:
gode.
15
LaJt
od
USA
l'a~"
Linia 4 - z Chojen, Killnskiego,
na, Rokicińską do wiaduktu. Z po·
Strykowską, Uniwersytecką, Jaracza
podległości, P. Skargi, Wólczańską,
HALKA - „Bułeczka" pol. b.o .
· Zgierską do
Północną, Zachodnią,
tra91\.
sam;\
tą
wrotem
powrotem
z
Dąbrowskiego.
pl.
do
Że
godz. 15, „Barbara RadzJwilłów
Z powrotem tą samą Wróblewskiego, al. Politechniki,
Julianowa.
Gojawiczyńskiej.
z
Linia 72 romskiego, Kopernika, al. Włóknia tą samll tras11 przeli Narutowicza,
na" poi. b.o. godz, 17, 19
trasą
Broniewsklego, Promińskiego, KopPIONIER - •. PodorM kota w buRzgowska, rzy, Limanowskiego, :l:ableniec. Z Uniwersytecki\.
Linia 6 - Kurczaki,
Tramwajową,
Tuwima,
cińskiego,
PrzybyWldiewa.
z
F
Llnia
tra1ą.
samą
tll
powrotem
tach" jap. b.o. godz, 15.15 „Gdy
KopDąbrowskiego, Promińskiego,
do pl. Dąbrowskiego.
Od godz. lZ.00 :z zar:zewa, Lodo- •zewskiego, Promińskiego. Broniew- Narutowicza
bym mtał d~ewczy.ne" czes. od
Narutowicza, Konstytucińskiego,
przez
trasą
samą
tą
powrotem
Z
Politechniki,
al.
Gagarina,
sklego,
lat · 15, godz . .17, 19
cyjna. Now„tki do Przemyskiej. Z wą, Przybyszew•kiego, Kilińskiego. Swierczewsklego, Parkową, al. W!ók Wysoką I Nawrot.
G.aigairiina_ ałetamł
BronieWBki<e<ll.o.
REKORD - „Rycerz 1 los" cz. II
powrotem tą samą trasą.
Ko- nlarzy, Karolewskll l dalej normal-l Linia 7'f - z Lodowej, Dąbrow
%erom&.ldeto.
ra~:z. od 1at 12 god2, 15.111, •.Sę
Linia 8 - Warszawska, t.agiewnl- Po!~t@cllnd.td..
sklego, Tatrzań~ką, PrzybyszewskieZ powrotem tii samą trasą,
~a Faya.rd. zwany S?.eTYfem"
cka, Dolna, Zachodnia, Obr Stalin- pemtkla. allejami Wł6~. · Li- nie.
wstrzymana na czas l(o, Promiń1tkiego, M!l1onową, Pt"ze·
Llnla H rr. od ia.t 11 1tod11:. 17.15. 111.30;
gradu, Gdańska. Kopernika, Braty- manowskiego, żabieniec. Z powrodzalnianą, Fabryczną, Abramowskiepochodu.
SWIT - „Gang Olsena wpada w
sławska. Thaelmanna do Marchlew- tem ~ samll trasą.
Linia J - ezc«ć autobusów kur- go, Sienkiewicza, Wigury, Kllińskie
tramwajowe, tj.
Pozostałe linie
szal" duński, od lat 12, godz.
skiego. z powrotem tą, samą trasą.
z żabieńca ulicami: Wielkopol- llK>. FaibryC!Zlll\11. z !>OW!Nlltem tą sa15, 17, 19
Armii 7, 9, 11, 13, 14, 24. 25, 27 z uwagi suje
Linia 10 - z . Widzewa,
ską, Inowrocławską, 2:ubardzką, al. mą trasą.
właści
przejazdu
nlemotliwośćna
SOJUSZ - nieczynne
czerwone.i. Kopcińskiego. NarutowiLoKowals:r:czyzny,
z
85
Linia
Zieloną,
Drewnowskll,
Włókniarzy,
motUwobraku
oraz
trasami
wymi
- „Kariera na zlecenie"
TATRY
ZachodPółnocną,
cza, Kilińskiego.
trasami objazdowy- l Maja, żeroms~klego do pl. Barll- dową, Przybyszewskiego, Pusz)tina,
ścl kierowania
fr. od lat 18, godz. 10, 12, H, l&
nią, Obr. Stalingradu, Gdańską, Kow!adukprzy
Rokicińską do pętli
trasą
laIDll
tll
powrotem
Z
cklego.
manifestacji
trwania
czasie
w
mi
„PNi!<:iiw K1n.gOW1" .tug. b.o.
pernika. Bratys!aws!G\ do Marchlew
przez Więckowskiego, Wrześnieńską. cle. z powrotem tą samą tra~.
godz. 18. DKF godz. 19.45
skiego. Z powrotem tą samą trasą. nie będą obsługiwane.
obsługiwane będą
Pozostałe linie
Pozostała część autobusów z Felińłl, 44,
41,
41,
podmiejskie
Linie
Telefoniczna,
Linia 12 - Stoki.
normalnie.
PraybyszewskieTatrzańskll,
skiego.
I
normalnie.
kursują
48
45,
Nowotki, Konstytucyjna, Narutowi-

I

Komunikacia i handel wtodzi 1mala

l

I

I

I

Jak

będą kursować

tramwaje

•

I

autobusy

ApteJta

nr

Apteka

Dzierżyńskiego

DYŻURY

265-96
717·20
03

Rejon Łódź-Północ 334-31, 609-32
Rejon Łódź-Poludu. 334-28, 833-36
Rejon Pabianice
37·10
>~
Rejon Zginz
16-34·49
>
220-85
Rejon oswietlenia ulic
~; Pogotowie
gazowe
3~5-85
:;'__ ~ Pogotowie M,O
07
s~ Pogotowie Ratunkowe
09
..... >(.' Straż Pożarna
08, 656-11, 795-55
251-11
,...
Pomoc drogowa PZMot.
52-81-10, 706-27
:l'l
Centrala Informacyjna PKO 731·82
"
337.37
TELEFON ZAUFANIA
g.
czynny w godz. 111--7 rano

Weżmie w

udziela

udziel.a

Ozorkowie

nr 47-092 . ul.

Pogotowie energetyczne

pokoleń.

Pab111mikl,łch

47-083. ul. Armii Cze.rwcnej 'I'

w

I

przyszłosci

na.stęp!lych

INFORMACJI
APTEK

DYŻURACH

w Zgierzu ud~ieila Aptek.a
47-000, ul. Dąhrowskie.g,o 10

TELEFONY

Informacja o usługach
Informacja koleJowa 655·55,
lnformacja PKS;
Dworzec Centralny
Dworzec Północny
Informacja telefoniczna
Komenda Miejska MO
677·22.
centrala
Pogotowie ciepłownicze
P{)gotowie drogowe
„Polmozbyt••

twórczych :r;dolno-

łem „DZIECI l MŁODZIEŻ W
HOLDZIE LlJDZIO.M PRACY".

Komunikat

w

nr

jest manife;tacją jedności spo-

łeczeństwa i

Do majowych traprzyszłość.
dycji nalM:y w tym dniu spoj§SS · rzenie
w przeszłość, podkreśle
~ nie znaczenia osiągnięć ludzi,
§ którzy swoje życie poświęcili
~

O

święto

APTEK.

Aptek.a n~ 47-067. Aleksrmd.rów
ul. Kościuszki 6
K;onsŁ&llltYApteka nr 47-087,
nów. ul. Sadowa 10 '
Aptek.a llJl' 4'7-083. Gł-owno. ul.
Łowlckia 96

I

SZPITALI

POŁOŻNICTWO

Szpital Im. Kopernika - Połoł
ulice
nictWo i irinekolog!a Lokatorska. Cieszkowskie~. Od·
Przybyszewskiego. l(.m.
r2lańska.
Rz.gów oraz g1nek-0lo,gj,a z dzielnicy Polesie ul. Fornalskiej
Szpital im. H. Wolf - polołnł
d~elnice
etwo i ginekologia Por. ..K". ul.
Ba~uty i Góma
oraz .ti.:tneko:Logt.a z
Felińskiego
drzielnlcy Polesie, Por. ..K". ul.
Kasprzak<!!. Gdańska
l)Oloł
Szpital Im. Jordana Wi.d:zew
dz;ie1ndca
nlctwo
i P·olesie ooae z dzielnicy Górna,
Por. ..K" wl. Taitrz:arisJ<:.a
Instytut Pol.-Gln. AM (Sterling.a lJ3) - połoŻ!lllctwo i itinekoloSródmieście.
<;l· ~elnieoa
gia
ginelroLo,gj,a
or.az
Brótce
gm.
z drl:ie1Ln!ky Polesie. Por. ..K". ul.
l Ma:la
Szpital Im. Curle·Sklodows-klel
m.lasto i JUniPOlożnlctwo Aieksandirów. Owrn.a ZgJerz.
ków. miasto Konsta.ntynów. gm.
Parzeai:ew i An<lresool
Szpital Im. Marchlewskleco w
Zgierzu - ginekololtia - miasto
Aleksandrów.
i gmtna Zgierz
Ozorków. miasto Konst<'!ntynów
gm. Pairzeczew I And.resJX>l or<'!IZ
Łó<lź. dzielnica Widrew, z d·Z.i elnicv Polesie. Por. ..K". ul. Olim•
pijska I Srebrzyńska
Szpital w Pabianicach - 110miasto
łożnictwo I ginekolo1da i {IJIU. Pa.blrutLce orarz z P.or ••. K"
w Ksa!Wi!rowie
Szpital w Głownie - polotnlctwo i ginekologia - mi.asto
i gm. Głownio S·tcyków. f)m. Nowosolna
Chirurgia ngólna - Bałuty (Wigu.
Pasteura
tm.
Szpital
Barlic·
im
Szpital
ry Ul)
co22)
(Koocińsktego
kiego
rejonowej
dziennie dla onychndni
nr 7. Szptt•I Im Skłodowskiej
35)
Curie (Zgierz Parzę„zewsks
dla or~ychodm reJonowvch nr nr
Szpital tm Mar·
l, 2, 3. 5
chleWsktego (Zgleri Dubois t'l), >
ParzęOzorków, Aleksandrów
Im
Szpital
Górna
czew
BrudZlńsklego (Kosynierów Gdyń·
skich 61) PoleSie - Szpital Im
Kopernika (Pa-blanicka 62l Sród·
Szoltal Im. Pasteurs
mieście (Wigury 111>. Widzew - Szolta1
Im Sopenberga CPlenlny 301.
Chirurgia urazowa - Szpital im.
Sonenberga (Pieniny 30)
Szpital Im.
Neu~ochiru1"gla BarilcKu·1w cKopctńsKiego 22)
Szpital !m.
Laryngologia
li
· Pirogowa cWólc:z:ańska l95J
Okulistyka - Szpital im. Bar·
lickiego (Kopcińskiego ?2)
Chirurgia 1 la ryngologla dlzleKorczaka
Szpital Im.
clęca (Armil CizerwoneJ 15)
Chirurgia szczekowo-twarzowR
- Szpital Im. Barlickiego (Kop·
clńskiego 221
Toksykologia - Instytut Medyny Pracy (Teresy 8l
Wenerologia - Przychodnia Der
matologlczna (Zakątna 44)
NOCNA
POMOC LEKARSKA

I

!M:ielnlc
dla PQSZC0ególnych
codzlermie w goozi;nach
ca:ynna
Od 20-6. tel. cenitralny 666-66 w
Stac.1i P<>g<>towia
WoJeWÓl:llllkitej
Raitu.nlooweg,o w ŁodZl
NOCNA
POMOC PIELICGNIARSKA
dZ;elnic
dl.a J)OSZCZególnvch
cOdzierm'lie w godz:Lnac:h
ca:yn.na

Od

3(1.-6

Ł6di-Baluty
w lrllb!e
~ejscu

!fol!
:1118!biegi
Szpipreyjęć
t311a Im. H. Wolf. zg'!ioszenia na
teJ.
cltiorego.
za/bi~ w domu

777-'17

na
za.biegi
Ł6dł·G6rna
w llllb!e przyjęć Szoimle.~cu
taila im. Joll$0hera. Szpilt.ała 1m.
Wł. Bmdzlńslrleg.o. zgłos7Jellia na
t.el.
zabieg>! w domu chorego_
406-56
na
Za/biegi
Łódź-Polesie
miejscu· w lrllblie Pl"ZY1eć SzoiSzpita:la
ta/J>ll !m. M. PJ,rog,owa.
Im. M. Madu.rowicza. ~ło:szen;a
na zalblegi w d·omu chore~. tel.

~

261-M
ł.6dź-Sr6dmleścle

- zabie,g! na
miejscu w l/Zble przyjęć SzoiIm. L. PasteuNl. zg!QSzenia
na ?Jabie«i w domu chore~. tel.

t.BlLa

864-lil

zabiegi na
Łód:ł·Wtdzew
miejscu w !JZht-e l)l"Zyjęć Szo!tala im. Z. Sonenber-g.a. zgtosze.
nta na zabie&I w domu chorego
tel. 864~11
WOJEW0DZKA STACJA
POGOTOWIA RATUNKOWEGO
Łód.t,

ul.

Sloen!dewlcza nr
tel. 09

L37

OG0LNOŁ0DZKI

PUNKT INFORMACYJNY
dotycz11cy pracy 11Iac6wek slułby
zdrowia - ~Y całą ®bę. we
wseystkfe dln1 tyg.odma. tel. &lll-19

11111IllJ111IJIJlIr1111111111111111111

DZIENNIK POPULARNY nr 95 (92'11)

I

PONIEDZIAŁEK:.

Udane

PoLsKA - HOLANDIA- 2 MA.JA Gonz.11,1s

Po!Ud, k!t6rzY zak!wlii.filoo\Wlld. !lit: do ekipy. Udaj-.1
się 2 maja n.a mistrzostwa Eu:roPY
w Kolonil. tr.i.nują obecn!e w Cetnlewie, natomiast l?oJ krajowym 'PO·
c:Lwórku <Lobief!ajll l<Ońca eUminacy.1ne mecze w grupach o Puch.ar PolWidzewa w swym
Pięściarze
ski.
przedostatnim wY•tepie uokonali na
Stoczniowca
własnym ringu zespól
Gdańsk 11:4, rewaniu.l•c ale tym saJak• oonleśJI
l>Ol'llłke.
mym za
w Gdaflaku &:14. Oto VJYnlld p0p!erwsz-ym
(n.a
wałk
~gól.nych
miejscu łodzloanle): Doml.mk (Stocz_
nioWiec) otrzym.ał p1.mkty walkowerem. Bo1tda6skl wnrał w II r. na
•kutek pod.daru& przeciwndka 'Pl'ZeZ
sekund8!l'lta z Cudnym, Redlicki wvM. Przybylgrał ze SWiatłowsldm
ski pokonał J>T2etl: J>Newagę w II r.
W! śniewsldego, Wnek wvll!rał jedno·
Swtderakl wv·
głośni.? z Bonldem.
grai przez przewagę w II r. z Nie·
kraslem. Sobczak pokonał Ba.ranowskleg.o, Chomicki przegrał na skutek
kontuzji z własnej 'llllinY w II r.
z Majką. Ja~iell<> "--Y8r.ał o.rzez 1>rze.
I r. z Orłowskim I Kola·
wagę w
wałkowepunkty
sh1skl otrzymał
rem.
Zwya!~two lodlZ;!an ant J)I'ZA!S moment nle bYlo zagrożoine. Szczególn!e musi cle~eyć P<>Stawa młodych
zawO<iru,ków, którzy ' w sposób o!!fektowny wygrali swe walki. Mamy tu
na myśi! orzede wszystkim SWider·
skiego. który z wystepu na wysteo
Zreseta
sµ!SouJe s ie corarz: lepiej.
wszyscy P02Jootali zawodnicy nie 7..aswe
wiedJ4 w rtngu, wygrywając
tego klubu
Plę9ctaTZOm
PoledYl!lki.
PoZOIStał do roze~a.nla lesze-ze 1eden
mecz z kallska Pr-OSna · na wvjeżdzie.
która pokonała u !lliebie zawlsze 1'3:7,
TABELA
84
1. zawaza BydgOS1JC1Z
61
2. Stoczniowiec
55
3. Widzew
40
4.. Pr06n.s
Re!Jl'~

MECZ „OSTATNIEJ SZANSY"
REPREZENTACYJNEGO TEAMU
piłkusk1ej
rozgrywki
hoć
sparringpartner
lt
zapominajmy,
ekstraklasy emocjonują wielu nie był przeciwnikiem
najwytszej
no±nej w klasy. Wszystkie bramki padły po
sympatykł>w piłki
naszym kraju, to jednak liga szybkich składnych akcjach. W nie~hod-zt na dal•zy plan w obltczu
dzielę nadal były kontynuowane za·
super ważnej rywalizacji w ramach jęcia w Kamieniu Szczególny naellminacJ1 do mistrzostw Europy, z cisk poło~ono tym razem n.11 współ
Holendra- działanie
wkemlstriam• św•ata formacji
poszczególnych
mi Mec-z ten rozpocznie się na cho- oraz trening Indywidualny. W zaję·
rzo wskim stutysięczniku w najbllt- ciach terenowych nie brał udziału
szą śtodę o si:odz. 17.15
Szymanowski, który odczuwa bóle
Spotkanie to ma ogromne imacze· nogi. Po połudn[u piłkarze obejrzeli
nie dla obu ~tron Wvgrans Holen- film z pamlętneg„ występu, równ1et
drów spowoduje, iż „pomara6czowl" w eliminacjach mistrzostw Eurooy
w 1975 r„ wygranym przez nasz zesbędą mieli nadal czyste konto pun·
ktowe. natomiast niweluje ona po- p61 4:1.
w~tnle 'zanse Polakilw na awans
Silni! ekipę „montują" na ten podo finałów które odbędą się we jedynek
Ja.n
Trener
Holendrzy.
Wło!;_ze1'11 To tylko 'woli przy1>0m·
zwartkruls. ogłosił 19-<>sobowy s\o'.lad
nlen1a. bo waga tego pojedynku Jest kadry na pojedynek z Polską . W
doskonale kibicom futbolu w na.nym kadrze znaletll się: Schrtjvers I
kraju powszerhnle 1'1'Jana.
bramkarze, Brandts,
Doesburg
Reprezentacja Polski pod wodl.11 Poorvllet
S'tevens. Kroi, Hoventrenera R. Kuleszy przygotowuje się kamp - obro6cy, Peters, Metgod,
do meczu na Zl'(rupowanlu w Kamie- Neeskens 1 Wlly van de Kerkhof niu k Rybnika WłeJrikrotnle obiekt pomocnicy K!st GeelS, Rensenbrink,
ten był miejscem przygotowań do Rene van de Kerkhof - napastnicy.
watnych reprPzentacyjnvch batalii
Jest to bard~ silny zesp6!, w skła·
W ~obotę na stadionie Sląskim w
dzie którego znajdzie się at 8 pił·
zmierzyła
C""rznw!e reprezentacja
karzy którzy brali udział w pamięt
sle w test meczu z Chorzowianką nym finale podczas ostatnich miwy ~rywają<' 7:0 (5:0). Bramki dis strzostw świata w A,.gentynle . Trze·
kadry tdnbyl' Mazur - !, Terlecki, ba odnotowRć i:-0wrót do reprezenta·
Boniek z kamego, Ogaza. Sobol oraz cjl Krola po kUkumle'sięcznej orzerJanas. Treoer selekcjoner wykorzy. wle soowodowanej kontu7..ją. Gdy
stal w tym meczu 15 zawodnik6w . trener skorzysta z jego usług, był
Ze ~parrlngu zwolnieni zostali Ku- by on "t'ekord'Zista
pod względem
kla Lato I Cmlklewlcz. Mimo te lloścl występów w reprezentacji (t!4
~przyjała rywalizacji
nie
pogoda
,.pomarańczo
Selekcjoner
razy)
desz.cz) ~ra ka<ndYdaitów 'vych" włac'Zyl do drużyny doskot,n·rlalący
pOdt>bać
się
do drutyny mr gła
nal1>1to ~trzelca - Geelsa, który nie
poprawa grał w narodowym teamie na sku·
Szczególnie cieszyć musi
ale nie tek kłopotów natury wychowawczej.
napastników.
skutecznośei
Skutecznie zastępował go w podl!tawowym ~kładzh! - Klst Zwartkruls
powołał do reprezentacjl trzech „cudzozlem<'ÓW" - Geelsa t Rensenbrlnk& r Anderlechtu oraz Neeskensa z
• W meczu I l!g1 !'lllgbY Budowl.a- Barcelony Nie m•letll uznania Rep.
ni Łódż ookonall Skre Warszawa grający w f!'ancU!!klej
Bastl! oraz
:11:18 (6:6).
Haan w Anderlerhcle
·
·
Hu.tnlz
porazkacb
• Po dwóch
Trudno w tej t'bwlli wypowiadać
kiem Kraków 77:100 1 72:95 kOSZY·
tym
karze Snołem muszą oożegnać sze- •ię na temat ~zans Polaków- w łatwo
regi Il ligi. Plotroovta w swych meczu, Jedno Jest pewne zdajemy
choć
1kó!'l?
sprzedamy
n.le
ostatnich dwóch meczach ookonała
sobie sprawę 2 tego. Ił wygrat hęAZS wa.rsz.awa 83:69 I 96:76 I upla
(szym.)
dzie naprawdę trudno„.
sowała się na 4 mle.lscu w tabeli.

w

SKRÓCIE

występy. Widzewa

'

•

•

Bardzo dobrze soJs;al! slt: w WYja.:ctowym meczu nięsciarze drugiego
ł6dzk1~ pierws7;ollgo~go klubu Gliwl.oach zremisowali
W
Gwa.rdli.
oni z miejscowym Cairbo 10:10. DzieI<.! temu remisowi C<?wa·rdla zakoń
podopieczni
czyla już rozgrywki)
trenera St. Zlenta.rv zdecvdowa.nle
umocnili ale na 01erwszym miejscu
w tabeli. W tej (rupie t)()2lOStał lesZ·
cz.e do rozegra.ni.a 1eden p0ledvnek
Turowa z Szombier 11'.ami Bytom. że.
by awansować do półfinałów Pit:ś
cla.I"Le Turowa musieliby wygi-ać g.o
co .lert chyb.a nlemożli
aż 20:0,
wośctą. W drugim wczora)szym me.

Concordia nie• spros tala Starowi

GRUPA I

OllmoU - Górnik W.
1: 1 ZagłęblP w - Piast 1:1. ROW
- Zai;tlebie Lul>tn 3:0. Moto Jel.cz Nie powiodło sle w kolejnym WY·
LP <" ti ia 1:1. Stoczniowiec - Warta
zesPOlow1
druiiotigowemu
Gwar- stępie
Bałtyk 0:3
l:O Goolanla d!a K. - Zawl.sza 0:1 Małapanew piotrkowskiej Concordii która w wvStarowi
ulettla
meczu
Jazdowym
- Stilon 4:0.
Starachowice 0:3 (0:0). Bramki dla
Z
gospodarzy strzelili: Fottolc
TABELA
I Napieracz - t. W te1 grupie Die30-li2 spodzlanka była oorażk,, w Stal.oWo!!l
33:11
1. Bałtyk
ma1acego
Zabr:r.e.
Górnika
30:14 34-18 Woli
1 Lechia
39-15 ogromna przewagę nad „rzeciwnlka·
29:15
ł Zawisza
ZS-17 mL z Potknięcia z kolei Ursusa sko28:14
Zaglehle
2'1:17 34-21 r-zystal! piłkarze Motoru Lublin wY·
I Malapanew
28-UI grywając rywallzac1e w Radomiu
28:18
6 ROW
24:20 20-21 (trenerem tei;to zespołu 1est bVh'
7. Moto
21:23 20-22 szlroleniowlec WIMewa - mgr B.
8 Stilon
20:24 tft-T.1 Wallgóra). W strunie olerwsze1 zde9 Piast
mtelscu
19:25 UJ-2'1 cydowaonae na tilerwszym
10 Stoczniowiec
zawodnlcY Bałtyku
sie
15-26 umocnili
19:~
11 Olimpia
18:26 21l-24 Gdyru,a.
12 Lubin
16:28 21-ZS
13 warta
GRUPA u
16:27
14 Górnik
2:0
WYNUU: Ralk:ów - Błękltnd
14:30 ~t:~
15 Gwardia
IJ1:33 14-35 Polonia - Siaork.a 1:3. Avia - Wisło.
16 Goplarua
WYNIKI:

I

t.a 1:0, &tal St>allowa Wota - Górnik
1:0 Stu - Concordia 3:0, Cracovlia
- Ursus 1:0 Resovia - GKS TychY
2:0, Radomiak - Motor 0:2.
TABELA
36:8
i&:ltl

1. G6ml.k
2. Motor

3. Ursus
4. ResoVia
5. Sta·r
6. Tych7
7. Stał
8. RakOW
9. Radoml.alr
10. Cracovia
U. Błękitni
12. Av1.a

IG. Siar.ka
14 Wisłoka
ir,. Concordia
Ul. Polonda

4S-16
33-%3

216:18

3$-27

25:19

30-17

24:20

411--$9

23:21

28-27
22-'1

21:23

30-29

21:23

14-l.S
23-!S

23:21

:n::a:i
%0:24

20:24
111:25

2t-22
18-27

1~:28

21-36
23-27

18:26

1&-34

L1:33

11-42

i Gwardii

wPP

R. Jarski
(c) Rowohlt Taschenbuch Verlar GmbH Rein.bek
b. Hambura 1975,

Ale nikt ju:I: nie będzie się śmiał z jego szerokich, mlęsl·
;tych warg bo teraz będzie sobie żtł z procentów od kaplału Jego -;ytuacja będzie lepsza od większości tych, którzy się
ta
-miali Przede wszystkim jednak ~kończy się niebawem
gorączka wlecz.na pogoń za utn:ymanlem się na powierzchni
przez
go
trawiła
ta
Gorączka
wcia i za jaka teką egzystPndą
Franz Jaczek, lat 42. urodzony w ~inzu nad
i.zieslątki lat
Dunajem po a wanturnlczvm tyciu tęs.knlł za spoko Jem.

Potężne kraty masywnego mostu na l.able bły~czały tajem'llczym światłem We wstającym poranku przedzierały się do
miasta pojazdy W łeb potoku poważna lif!!uzyna z poważn~
mężrzyzną za kierownicą. nie zwracała mczyjej '?wagi. Moze
o prokurent kt6ry zerwał sle za wcześnie rano. Jak na swoe stanowlQko . mo7e makler, handlarz bydłem czy złomem,
{tórv prawdopodobnie jak wszyscy hamował. gdy hamowała
1';0lumna aa nowo przyspieszał I znowu hamował zmierzał
•lerpliwie w kierunku lotniska . na które dotarł około 10dziny 6.15.
Odstawienie wozu zajęło mu niewiele czasu. Jaczek 10lidn!e
sumłPnnie załatwił wszelkie formalności. I tu bowiem me
·hclał porlpaś~. zostawi~ po sobie jakiegoś śladu, al~o znaleź~
~ię w komputerowej kartotece Przv głównym w3eźdzle n ·
lotniąko panował Juł wzmożony ruch W dłui;lm szeregu ustawiały się tskąłlwkl pa~ażerowle płacili I wysiadali. Setki lu·
dz! przepłvwałv prz~ drzwi stProwane fotokom6rką. Jacz~k
był tylko jerlnvm spośród nieb Jego teczka wyglądała takze
Nikt
prawie tak samo jak Inne. Szedł przez ogromną ~alę.
'1ie zwra<'ał na nl„go uwagi Przezornie rozejrzał się naokoło.
Potem wQtapił do t.oa1ety, wyłołonej kafelkami. W roku sta~
'liklowanv pojpmnlk z pla~tykowym workiem na odpadki. T i
Taczek najpierw '!!deponował 1wojego ciężkiego Smltha/Wessoktń m nie mól?łbv sie przedosta~ przez kontrolę celną.
~~z:~f Pmrvfednak go rozładował starannie. a naboje zawinął
w chusteczkę od nosa. W końcu wyszedł z toalety i podszedł

i

JwardJa

•

Z KOLARSKICH TRAS

PIETKIEWICZ <ZSRR>
TRIUMFATOREM

- tłt -

PROGRAM U
16.35 Postawy I poglądy - progr,
pub!. 17.00 Studio BIS. 17.10 Recital
Alicji Majewskiej. 17.30 Jak I gdzie
z Poznasię bawlmv w Poznaniu nia. 17.:15 Tańczy I śpiewa zespół
się
„Choroszkl". 17.55 .Tak I gdzie
bawimy w Gdańsku. 18.00 „Naczelnik" - film dok. 18.20 Jak I gdzie
sle bawimy w Warszawie. 18 30 Dy·
18.55 Jak I
skoteka Studia BIS.
bawimy w Katowicach.
gdzie się
BIS.
19.00 C. d. dyskoteki Studia
19.10 Wladomo§cl (ł.). 19.30 Wieczór
z dziennikiem. 20. 15 Zapowiedź programu - Jak I l'(dzle się bawimy
w Krakowie. 20.20 Wlelobó:I gwiazd
- powtórzenie programu z 1977 roku. 21.20 .Tak I gdzie się bawimy w
Lodzi. 21.25 Splewa Renata DanPl.
21.55 .Tak I e;d71e
21.45 24 e;odzlny.
22 no
sle bawimy we Wrol.'ławiu.
.. Profesor na drodze" - film fab.
23.00 O czym marzy dziewczyna program rozr.

z Słębokłm talem uwiadamia
my. te w dnJu Z8 kwietnia 19?9 r
smart nan ukochany 11\ł, Brat
I Sawacler

s. +

CORKA a DZIECMI
Prosimy o
lencji.

nieskładanie

kondo·

Koletance

PCISneb odbęd7lie się dnia 30
kwietnia br. o goda. U.31 na
:mentanu Kurczaki,
ZONA, SIOSTRY, BRAT,
SZWAGIER l POZOSTAŁA
RODZINA
Dnia IT kwietnia 1971 r.
przelywsay lat 98

ELŻBIECIE

•. +

JAŁOWIECKIEJ
wyrasy
powodu

głębokiego
§mlercł

współcmcla

OJ' CA

W~~k~::~w~u~~LEDZTH
PODSTAWOWEJ nr
185 w ł.ODZI

Pogneb odbędzie się dnia 30
kwietnia br. o godz. 18.3' na
cmentarzu Radogo•zcz. zawlada·
mlajl\ a talem

z rteboklm talem powiadamia·
my. te w dniu !7 kwietnia 1978 r
zmarł, po długich I clętklcb eter·
pleniach. nass ukochany Syn, erat
I Wujek

„.

MELANIA
ROTTENGRUBER

+ P.
HENRYK
OLCZYK OWSKI
S.

• domu BAUER
POP'Seb odbędzie się dnia 38
kwietnia br. o godz. Ul a kaplicy
Cmentarza Ewangellckleco, o czym
powiadamiaj!\ pogrl\łe"" w cłębo·
kim talu
MĄZ I DZIECI
Prosimy e

nieskładanie

POWIE SC

,,SIP''

„.

PRZYJACJELB

Dnia 21 kwietnia 1979 r. smarła,
przetywszy lat 69. nasza najuko·
chańsza ~na, Matka I Babcia

s. +

smarła

ANNA
FURMAj'i:JSKA

a

skladaJSZKOŁY

„.

JAN
PUtACZEWSKI

kondo·

Pol'l'lleb odbędzie się dnia 30
kwietnia br. o codz. 15.30 na
cmentarzu na Mant.

lencJł,

JACQUESA RISSERA

-ta-

TELEWIZJA
PROGRAM J
12„45 TTa - Uprawa ro~lln, aern.
2. 13.25 TTR - MPchanlzacja rolnictwa sem. Z (L). 15.30 NURT - Ma
tematyka (ł.). 16.00 Obiektyw. 16 20
18.30 „ZwierzvDziennik (kolor).
nlec" (kolor). 17.00 „10 minut" teleturniej (kolor). 17.10 „Wścib~kl
I Wratlckl" - ttlm dok . prod . 1'V
polskiej. 17.35 Od Westerplatte do
Norymbergi - „Legenda" - film
fab. prod. polsko-radz. 19.00 Dobra•
noc. 19.10 Slódemke. 19.30 Wieczór
20.15 Teatr
z dziennikiem (kolor).
TV - Aleksy Arbuzow - „Gdy wra
Cz. Wołłejko,
ca mlodość" (ret.
wyk.: K. Kowalewski, l. Stawińska,
H. Borowski) (lrnlor). 21.40 Swiadko·
wie - prol(ram puhl. 22 15 „Nl11:rly
spotkałem
,.Jut nie
więcej" film dok.
wśród tywych" -

ANTONI
GRABSKI

KOlUBC

\VKRÓTCE NOWA

12.01 Wlad. (Ł), 12.lt
„Czerwony sztandar" - aud. K. Tu•
płyt.
rowskiego (Ł). 12.25 Giełda
języka francuskiego.
13.00 Lekcja
13.15 Muzyka. 13.ZO „Księżycowa wę•
drówka" - słuch. dla kl. I. 13.41
Tu Studio Stereo. 14.00 Technikum
Rolnicze. 14.lS Tu Studio Stereo.
14.45 Muzyka ludowa Roland!!. 15.00
Wiad. 15.05 „W Jezioranach". 15.40
„Front nad Wisłą" - fragm. pow.
18.00 Wiad. 16.05 „Przed plerwszynt
18.25 Lekcja języka
dzwonkiem''.
nlE'mlecklego. 16.40 Aktualności dnla
(L). 16.55 Pięć minut o sporcie (Ł).
17.00 Fletowe I wiolonczelowe utwory J. Bauera (Ł). 17.15 Mistrzowie
Man!low (L),
nastroju - Barry
tony Polihymnii" 17.35 „R6tne
(Ł). 18.ll
Hoffmann
M.
opr
mag w
18.25 „Sladamt
Radloreklama (Ł).
Huta".
naszych dokonań - Nowa
19.00 Ekonomia na co dzień. 19.19
Lekcja języka rosyjskiego. 19.30 Jam
aud. Romana Waschkl.
Session 20.15 Odtw. koncertu Ork Filharm~
nlcznej Radia H!lversum p.d. Jerzep;o Katl~wlcza. 21.45 Koncert ectvtor~":I 'PWM. 22.15 Polscy myśl!c!Plo
- Rnmimtyzm I rewoluc.1a. 22 .!S
Pomnikowe l"l(l'ndy - Jan III SoblPsltl. 22.50 Fritz Kreisler - Radośa
M!lośc!. :Z.55 Wiadomości.
12.00 Wlad.

+

do okienka linii lotniczej. Dziewczyna wyjęła z przegródki
bilet i spojrzała na rozkład:
przesunępowiedziała - Musi pan się pospieszy~
liśmy pana na godzinę 6.50. Czy panu tego nie przekazano?
Przekazano? - spytał Jaczek. - A kto miał przekazać?
Telefonowaliśmy do pana - poinformowała go dziewczyna.
Telefonowallścle? - zdziwił się Jaczek. - Kiedy?
Dziewczyna spojrzała na notatkę.
- Wczoraj, wczesnym wieczorem. Wiadomo~ odebrała pani
Hl rach.
Instynktownie Jaczek obejrzał się naokoło i zaskoczony
ujrzał nieludzko zmęczone I nie oeolone twarze J'ochnera. Oberbrilcknera I jeszcze Jednego funkcjonariusza w cywilu„
- Jeszcze Jeden numer z podsłuchem - stwierdził Jochner.
- Rozmowę nagraliśmy llłl taśmę. Pogratuluj mi, Jaczek, odrobiny szczęścia. A teraz l'ączkl do góry.
Takieto kawału nie może pan ml zrobi! - rzekł Jaczek.
- To jest wbrew umowie. Mam lit na piśmie.
- Ręce do góry - powtórzył funkcjPnariusz w cywilu. Niech pan nie robi trudności.
Obszukał Jaczka. W prawej kieszeni płaszcza znalazł kluczyk,
który przekazał OberbrQcknerowl Kluczyk otwierał łańcuszek,
którym Jaczek przymocował do przegubu ręki swoją teczkfł.
- Takiego numeru nie mote pan zrobi~. Joc·h ner - powtó·
rzył raz Jeszcze Jaczek, - To jest sprzeczne ll regułami gry.
Bandyci nie tyją.
- Kofler się wylite - 1twłerdzlł Jocbner. - I jut od dziś
w sprawie Wallnera znów zaczniemy rozmawiać ze sobą po niemiecku.
Wzięli Jaczka w łrodek I 1młerzaV do wyjścia. Jeden 1 nich
położył rękę na ramieniu Jaczka.
Na Incydent mało kto zwrócił uwae..

JUŻ

PROGRAM IV

11.011 Z kraju l ze łwlata. 12.25
Mozaika polskich melodl!. 12.45 Rol13.00 Komunikat
niczy kwadrans.
energetyczny. 13.0l Rytmy młodych.
13.20 Kwartet Jana Ptasz:vna-Wrób·
melomaKącik
13.40
lewsklego,
TABELA
14.20 Stu14.00 Studio Gama.
1ll8.
0
Studio Gama.
14.25
Reł.a k&.
dl.o
J..
16.05 Koresp0ndencja z
lli.00 Wiad.
J. 'llm'ów
17
Gama.
Stud.l.o
111.10
za.gram.cy.
3. Carbo
411
18.00 Tu Jedynka. 17.30 Radlokurler .
•• S2lombi«Ji:t
n
18.00 Tu Jedynka. 18.25 Nie tylko
(a. szym,)
18.33 Koncert ty·
dla kierowców.
czeh. 19.00 Wlad. 19.15 Gwiazdy naszych estrad. 19.40 Muzyka ludowa
Szwecji. 20.00 Wiadomości I inf. dla
kierowców. 20.05 $ładem naszych In·
terwencjl. 20.10 Koncert muzyki po• W Zduńskiej Woll r<X1Jeg.ra.ne zo- pularnej. 20.~s Melodie lat 70. 21.00
Wiad. 21.05 Kronika sportowa. 21.15
stały krYterla kołarsk!e, w których
22.00 Z
Przeboje trzech pokoleń.
sta.rt>owało 304 zawodn;J.ków. RywaliI ze świata. 22.20 Tu radio
kra'ju
wyg.rał
zację mroGZLltów (10,s km)
P. Zając z Włókniarza Kal!s-z, WYŚ kierowców. 22.23 Poznań na muzvclC juniorów ml<>dseych (Zl km) za_ cznej 2ntenle. 23.00 Wita was Pol·
lrończył „1ę zwyciestwem Stepnlew. ska.
PROGRAM Il
wśród
zaś
skiego (:2:yrardc>wia.nka)
juniorów (!1'1 ' km) trium.fował D. Ku11.35 Postep - dom Wind.
11.30
ści
Senlorey
stosz (Żyrardowianka).
Muzyka spod
11.45
nowoczesność.
gali się na trasJe •<>.5 km. Wygrał to strzechy.
11.5~ Komunikat o stanie
kryterium K. l"rania (SJ)Ołem Łódź). wód. 1?.05 1'ańce lwmpozytorów po~
który zgromadził 16 okt.
skich. 12.25 J. Haydn - I Koncert
• W Ka.towl<'ach roz:ooczeło ale wiolonczelowy C-dur. 12.5~ „Samba
Międri:yn.;rod-owe Kolarskie Kryterium
- gra Carlos Santana.
Asów. Pler'WS7.e krvterlum w Gllwi- dla ciebie"
Dobre. ale mało. 13.10 Duety
cach wygrał Paluskin (Dynamo Mo- 13.00
13.30 Wlad. 13.38 Ze wsi i
skwa), a w Tycha<;h triumfował ooperowe.
wsi. 13.51 G. Bacewicz - Koncert
Suun (Dynamo Mogkwa).
na altówkę I orkiestrę. 14.10 Wię
• 5 etan m.i.ęd.zynarodowego wyłct cej, lepiej, nowocze~nlej. 14.25 Mugu .. Dwóch Kallfo.m!!" za.kończył sie zyka
Mozarta. 15.20 Popołudnie
Po dziewcząt i chłopców. 18.00 Nowości
zwYCięstwem Polak~ CieśLaka .
z Po.laików studia
5 etapach najleosz:vm
16.10 Krakowskie
radloweP.;o.
jest Banaszek który za .1 mu.Je 5 lo- mlgawld muzvczne. 16.40 „o miło·
k<itt:.
ści Marcela Fabera Fabricz:v•ego" • Zwycl~ą wYŚC'lgĄJ dóolroła W iel- opow. M. Krlet:v. 17.00 Blaski i cle·
loopolsld został J. Kowalski z:e Sto- nie muzyki jazz rock. 17.20 Notatmilu Pomań.
nik kulturalny 17.30 „Jalowlec pr7.e·
• Silną Obsadę miał f..etaipowY trwa suszę" fral(m. prozy Ulo
Tru- Tuullka.
wy~ no zlem1 wałbt'ZYaltlel.
18.00 Polacy laureatami
wyt~mali
nie
rywallzacjl
dów
18.25
konkursów muz.
mlędzynar.
m. in. Szurkowski I Potak. zwvctęz Plebiscyt Studia Gama. 18.30
Echa
ca zostal San.tysiak (Zdrój Ciechoci- dnia. 18.40 Radiowe spotknnla. 19.00
nek).
19.40
Koncert muzyki szwedzkiej.
• Pierwszy etap wyścigu •. Ruban Dtwiekowy plakat reklamowy. ·19.5o
Gran.ltler Breton" Csiedemdzlesiecio- Przezorny zawsze ubezpieczony 20.00
kilomebrowla pętla wokół mlelsco- Saldo. panie dyrektorze! 20.20 Konmuzyce
tygodnik o
ConCSJmew) ootwie'l'd2ił wY· trapunkty wośct
21.40 Muzyka
prolo!t'U - XX. w. 21 . ~0 Wlad .
zWYclęz.cy
formę
&Oką
Janklewl.C!Zl8. Na 16 km pr:r.ed metą dawna. 22.00 „Póki my żyjemy" mag. Magdaleny Bajer. 23 30 Wiad.
Jainkl~wlcz oderwał llie od :tJaSadnlucieczki
Do
ceej gruoy kola.rey
PROGRAM lll
kolarze franprzyłączyli s!e dwa.1
cuscy - Bajan i Gomez. Na finiprzez śwlaf. 12.05
Ekspresem
12.00
wvorzeBajan.
szu najszybszy był
Prologu W tonacji Tró.1kl. 13.00 Powtórka z
Po
Jainldewicza.
dtuijąc
AuguI pierwszym et.ante „Ruban Granitler rozrywki. 13.50 „Hotel ~w
Breton" liderem wyścigu Jest Jan- styna" - odc. pow. 14.00 Mała an·
tolol(la polsklel(o koncertu fortep
ldewic:z:.
15.0~ Gra Koman Band 15.20 W krę11u jazzu. 15.40 Koman Band "komoaniuje. 16.00 •. Czerwona Hajn6wka" - rep, A. Bartos7a. 16.20 Mu·
zvkobranle. 16.45 Nasz rok 79. 17 oo
F.kspresem pr7e7 świat. 17.05 Muzvcz
17.40 Odkur?One
na Poczta UKI"
przeboje. 18.10 Polltvka dla wszvstZalDOl\azony llOl!l'tał mlęclzynairoaowY klch
,'Po·
relaksu.
cza"'
25
..
18
tu.mdej szaehowv o Memoriał Kazi· żegnania" - odc. pow. stB oo
Dv11ata
mierza MakairetZYk>a. W ostatn1P1. 15 19.30 F.kspresem prze7 świat.
19.35
rundzie. padły n.astępUjące rezullta· „stras7ny dwór" - st. MonlU~7ki
ty: Inkiov (Bułl!:ar\a) t>Oko.nał arcy
rn .50 „svn Wallf'nroda" - odc. pow
zaś Z0.00 !IO minut na ci:odzlne. 21.00 Ga·
z FlU pl n.
Bałlnasa
mistrza
Lukacs (Wel(TYl Batora !Polska). Po- lerla starvch mistrzów lnternretacH
Z<>Stałe 0 artie :r:skoń~ły !tlę remi·
Gwla7da
21.ne
22.00 Jl'aktv dnia.
sami: Pr!byla (CSRSl z Tomoa (Wę. •!edmlu włel.'zor6w - S Kr„fE'W<okl
gry) Wltl<owskle«o ze Swlclem (obai
Polska) Ki:rowa (Buł~ria) z Aul(u·
stlnem (CSRS) Pietldewfcza !ZSRłl
Z l'lęboklm talem sawladamfa·
z Boenschem ('NRD). żółtka z Sch!nmy, te "' dniu U kwietnia l9TI r.
zlem (obaj Polska\ ~ Facago (Wę
zmarł nasz Ojciec I Dziadek
gry) z LuczaklPm (Polska).
Triumfatorem Imprezy został Pl.et·
P.
który zl(romadzil I
S.
<ZSRR)
kłewtcz
na swvm koncie 9.5 ukt. I tym ta·
mym wyuełnlł norme na mistrza
mlędzynarodowe11to, Tyle samo punk·
t6w ~madlz;lł lllt'C'.Vmistrz welderskl
- Farag.o. Na trzecim mle1scu upla·
llie ubiegłoroczny zwvctezca
110Wał
Pogrzeb odhędlde się JO kwlet·
(Buł.garla)
In:ktov
tumie~
nla br. o goda. tł.3' • kościoła pa·
• pkt.
rafialnego w Grotnikach na miej(asz.)
scowy cmentan.

••1''7/.
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Tłum.

13.0I
!2.15 Trzy kwadran.c;e jazzu.
Wiersze Heleny Komorowskiej.
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W dniu 11 kwietnia 1919 roku . po
I clętklej chorobie zmarł
w wieku 111t 111

długiej

ZENONOWi
PIETRZYKOWSKIEMU
wyrasy serdecznego
powodu śmierci
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DYREKCJA, POP PZPR, RA·
DA ZAK:ł.ADOW A, KOLEZAN
Kl I KOLEDZ'Y 11 ZARZĄDU
REMONTOW I CNWESTYCJJ
MlESZKANlO·
GOSPODARKI
WEJ W ł.ODZJ

Pogrzeb odbędzie się dnia 30
kwietnia br. o godz. 15.:!t a ko·
na miejscowy
łclOła aa Retklnf
cmentarz, o esym zawiadamiają
pogratone w smutku
ZONA, CORK:A I RODZINA
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