ier
przvial I. Arafata

•bota T, ale4slela I
8 maja 1977 roku
nr lOS (8688)
Rok XXXID

Wczoraj I sekretarz KC PZPR
Edward Gierek przyjął przebywającego z wizytą w naszym kraju
Wyprzewodniczącego Komitetu
konawczego Organizacji Wyzwolenia Palestyny - Jasera Arafata.
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~ Emil
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POPULIRIY

Wojtaszek

Minister spraw zagranicznych
PRL, Emil Wojtaszek, przybył
w piątek z oficjalną wizytą do
Turcji, llll zaproszenie szefa
dyplomacji tego kraju, Ihsana /
Caglayangila.
Sabri

-
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=
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ŚWIATOWE ZGROJ\1ADZENIE BUDOvVNICZYCH POKOJU ROZPOCZ:f?ŁO OBRADY

z
c

'

N/z: sztandar radziecki nad zdobytym Berlinem. Publikacje
s 32 rocznicą zwycięstwa nad faszyzmem zamieszczamy na „tr. 3 I 8.

zcwiązane

~I

ł
cios w sprawach pod~tawowych dla ludzkości i kaldero oałowiekr. rM· członkó'v Biura Politycznego
lega się znów na cały świal s Warszawy - miasta, które jett symbolem rroay wojny i wartości Sekretariatu KC PZPR: Edwl!.rb
pokoju, stolicy kraju, kłóry wielokrotnie bronił poko;Jii na forum młęuynarodowym. Swlałowe Babiucha, .Jenego Łuk&!fllcWi(•r;a,
(Dalszy ciąg na str. 2)
Zgromadzenie Budowniczych Pokoju rozpeezęło 8 bm. obrady, które prsej4ą do hłtłorH uJpowszechniejszego ruchu ąołecznego w powojennym świecie i wywrą ~iewątpliwY wpływ na ro1w6J
tych procesów w stosunkach międzypaństwowych, od których saleły budowa trwałe«• ł poWHećh
t
t
nego pokoju.
Połężny,

krajów
fo-1 przedstawiciele

DZIER
HIESlB
słońce

wzeo godz. 4.55 1l&jdzie J!aś o

W 127 clniu roku
szło

godz. 20.11. ·

DZIS:
Benedyltt, Ludomir, Domicela,
Flawia
JUTRO:
Stanisław, Benedykt, Wikt-0r
PO.JUTRZE:
Grzegon

n
w dniu dzisiejszym dla Łodz,i
przewiduje następującą pogodę:
duże, w ciągu
zachmurzenie
dnia okresami rozpogodzenia.
Przelotne opady deszczu
Temperatura
możliwa burza.
minimalna 9 st„ maksymalna
16 st. C. Wiatry słabe I umiarburzy do:ió
kowane, podczas
silne z kierunków zachodnich i
północno-zachodnich.
o sodz. 111 wynosiło

Ciśnienie

'148,8 mm.

i .
18łl7
monł

Ur.

1945

nir
1fładyllław

Wy11wolenl11

wła.

Bey-

Wrocła-

Większość
osiągnęły

udaje
dziej

im
niż

córek uwaia, fle
bardzo duzo, jeżeli
się

•

wielojęzyczny

O :maczeniu warszawskiego
rum decyduje w dużej mierze jeSali
W
go reprezentatywność.
i·
kongresowej Pałacu Kultury
członkowie
Nauki zgromadzili się
komitetów Swiato.narodowych
100
wej Rady Pokoju sponad

-

•

Edwa rda Gierk a

Wystąpienie

.

wyglądaó

mło

ich matki.

Polubi mnie, nie

polubL~

różnych

k-ontynent6w.
50 organizacji rządowych i międzynarodowych, osoautorytecieszące · się
bistoi:ci
tem w swoich krajach, wywierające wpływ na opinię publiczną.
Blisko 1500 uczestników zgromadzenia reprezentujących różne środowiska, światopog1ądy I orientał~c:P:y wola bacje polityczne dowania świata bez wojen, świata równych szaM, godnego życia
dla ·wszystkich narodów i ka,żdego

człowieka. „Dialog, wzajemne z:ro-

zumienie, współpraca, jedność dzia
to hasło zgromadzenia
łania" które
zasady,
najlepiej oddaje
przyświecaj-.

zapoczątkowanej

w

piatek debacie.

#
0'1lłf

. RZSR

,

społecznych.

Dzisiaj sprawą wazną jest utrwalenie tego, eo już osiągnięto
i niezłomne posuwanie się naprzód, &twarzanie takich wa;runkbw
odwrócenie
materialnych, politycznych i moralnych, w których
biegu wydarzeń stałoby się niemożliwe.
które jak
cele,
szlachetne
te
o
walce
W
I
Przyjaciele
Drodzy
nAm wiadomo, •ą programowymi celami ruchu pokoju, motecie
Komunarodu,
naszego
zawsze liczyć na stałe poparcie i pomoc
Kraj Bad, zr.odzOn)• z
nistycznej ~artii Związku Radzieckiego.
Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej jut od 60 lat
niezmiennie kroczy drogą, którą wytycza historyczny lenlt1.owski
Dekret o PokaJu. Tą drogą będziemy kroczyć nadal wraz z tymi
wszysłkłml, którzy gotowi 1ą wnieść swój wkład w odpręłenle,
rozbrojenie, w 1prawę niezawisłości narodoweJ i pOltępu apołecz
nego.
Zyczę Swi.atowej Ra<izie Pokoju, wszystkl.m uczestnikom w.ar1Zawskiego zgromadzenia, owocnych obrad 1 llUkcesów w waloe
o wzniooł-e Ideały pokoju i przyjaźni między narodami.

•
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Prezydium Rządu zapoznało się z
Wczoraj Prezydium Rządu rozpa.
trzyło ·wstępne propozycje 'zgłoszo,. I prt'lbiegfom prac nad realizacją pod

ne przez resort pue14ysłu maszyno-·
wego, które mają na celu dodatkowe powiększenie w tym rO-kn dostaw artykułów przeznaq:onych na
raopatrzenie ludności. Chodzi zwłaszcza o towary c1eszące się duży,tn
nich
popytem na rynku, a wśród
zmechanizowany ·sprzęt gospodantwa
domowego, r6:l:ny · sprzęt elektronlcz
llY .. urządzenia oświetleniowe I elek·
wyroby z grupy
tromstalacyjne..
„1001 drobiazgow". narzędziĄ i elek
oraz częśel zamienne
tronarzędzla
do samochodów, a . także do pralek-,
lodówek I innego zmechanizowanego
sprzętu.

Huragan w USA
Silny huragan, Ja·k i przeszedł nad
!rookowo-zachodnimi stanami !}SA,
pozostawił tysiące lud:&! bez dachu
n.ad glow11. Szpitale pełne •11 rannych. Kllka osćb zginęło.
W Sldelli (stan Montana) ponad
100 domów zostało całkowicie zniszuległo
czonych. a 300 budynków
zniszczeniu. Szkody w
poważnemu
stanJ.e Missouri ocenia alę na 2 m1liony dolarów.

Kradzież

przekązuję

cennvch diamentów wZurichu

zorganizowanej
W czwartek . na
przez słynny brytyjski sal~ Sothenieznani
by aukcji w Zurichu
sprawcy skradli w środę po połuddwa Pierścionki z niel!:wYkle
mu
cennymi diamentami. Pierwszy klejnot Składał się z 21,5-karatowego
otodiament11 o kształcie gruszki
mon.ego mniejszymi d.!ament·am.i w

WartoM pier§cionka sza.
platynie.
na ł80 tys. do!Jlrów.
cowana jest
Drugi klejnot, którego. ceny nie poz 14-karatowego
dano, 1kładal się
diamentu równfd · w kształcie gruszId 1 wprawionego w platynę z inkrustowa-nymi d!amentowyą:il pal~kami.

inwestycji w resortach
skupu odrzewnego, Większość tych inwestycji ma
istotne znaczenie dla poprawy raopatrzenia rynku.
N11 posiedzeniu qmćwlono sprawy
związane z rozwojem produkcji w
Okręgu MleLegnicko-Głogowsldm
dzlowym. Pre~ycllum Rządu wyraziło
zgodę na pod1ęcie w trm roku. budowY trzeciej wielkieJ kopa1ru w
tyin rejonie 0 narwie ttSierosz:.wl·
ce".
w kolejnym punkcie obrad rozpatrz'cno. oprac<>waną przez Ministerstwo Pracy - Płac I Spraw Socjalnych, lnfcrmacj~ o rozmiarach i
przebiegu. prac przy budowie zaltła
dowych obiektów wypoczynkO\Vych.
Prezydium Rządu przyjęło opracowany przez Ministerstwo Pracy, Płac
l -Spraw Soc.!alnych projekt uchwadokształcania i dołY w 1p1·awie
skonalenia zawodowego w formach
pozaszkolnycl} pracowników uspołe
cznionych zakładów pracy. W dokumencie określone zostały zasady or!lanlzowanla 1 prowadzenia tego roa
oświatowej,
dzaju dzlałalnoścl
uprawnienia ob<>jętych nią
także
_pracown.lk6w.
stawowych

przemysłu spożywczego l
_raz leśnictwa 1 przemysłu

Wrok po trzęsieniu ziemi we Włoszech

BREŻNIEW

serdeC7.ne życzenia
wszystkim uczestnikom Swiatowego Zgromadzeinia Budowsekreta-na generalnego
niczych Pe>koju - głosi posłanie
ONZ Kurta Waldheima. -Tematyka waszych obrad znajduje
centrum działalnoścJ Organizacji Narodów Zjednoczonych,
się w
której priorytetowym celem, z naoisldem stwierdzonym przez au~
torów Karty NZ, jest utrzyma·nie 1D4ęd'Zynaxodowego pokoju 1
.
bezpieczeństwa.
Porządek dzienny tego zgrom4dzenła llwiadczy o wysoce •komplikowanej naturze rozpatrywanych problemów. Wasze zrozumie·
w których obliczu
nie współzal~tnoact wszystkich problemów,
stoi współczes.na ludzkość, jest sprawą o azczeg6lnym :maczeniu,
albowil!m niemotllwe jest jut dłuteJ spojrzenie na poszczególne
problemy w izolacji. Zdajemy sobie nieuchronnie spra~, ze t.akie zasadnic11:e kwestie jak rozbrojenie, dekolonizacja, ustanowienie nowego międzynarodowego porądku ekonomicznego, prawa
c:i:łqwieka, walka przeciwko dyskryminacji rasowej i aparłheido
wi. oraz ochrona lfrodowiska naturalnego są bardzo mocno ze sobą · powiązane. Tylko przez u-ozumi.enie tego faktu odnajdtiemy
globalną perspektywę i wspólne pO<lejscle, zapowiadające strategię budowy._ takiego świata, w którym zatriumfują pokój, sprawiedliwość ekonomiczna 1 społeczna.
Przesyłam wam inoie najlepsze tyczenia owocnego 9J>otkania,
KUR'l' WALDHEIM

Z

I

i K. Waldheima

ozdrawiam serdecznie uczestników. Sw.iatowego Zgromadzektórzy zebrali się w stolicy
nia Budowniczych PokOJU,
Pols!Uej Rzeczypospolitej Llldowej - WarazaWie.
Zwołanie tak reprezentatywnego 1 aut~rytatywnego spotszerókich.
kania, jak wasze, świadczy o narastającym . dązeńdu
miłujących pokój kręgów społecznych do wzmożenia walki o pokój i bezpieczeństwo- narodów. Sądzę, ~e ju:I: sama nazwa, Jaki!
nadano temu zgromad:&·e nlu, dobrze wyraża 1'-onstruktyWny kierunek 1 twórczą rolę masowego ruchu bojowników o pokói. W
obojętnym obserwatorem
naszych CUl.Sach nikt nie może być
konfrontacji między silami pokoju l pOłltępu a silami reakcji.
W walce o pokój I bezpieczeństwo mtędzy.narodowe osl~gnięto
znaczne sukcesy. Sprawą główną jest to, Ze udało się oddaUó nię
bezpieczel'>Stwo wojny światowej, osłabić kon!rontację i umocnić
ustrojach
politykę pokojowego wspóbistnienia państw o różnych

przyjemnością

Edil0pl8

o

do uczestników Światowego
Zgromadzenia Budowniczych Pokoju
P

ogromną

W

•
\tt.a; ł
Długot-rwał,ymi okla1:1kami powitali zebrani przybyłych na obra1 --w-s-po-'lp-r-ac-ująeych z o9'rodkiem.
KC PZPR
sekretarza
I
dy:
Edwarda Gierka, przewodnicriłee
W piątek odbyło ~li pod„l,$«11ie
Komend.ant OSOP im. L. Waryi1-1
go Rady PaAstwa .:- Uenrykit. Ja- d!>kument{r~
radziec);ti>•etioPJ1,1ch:
'Mt~ Pod 'J{ł6wnym· • timh - \1ekiaracj1 ~ieg.o - tJlk dr Wiad;fsław nonRady
błońskiego, ptezesa
bojowy
przyjllt:llllskich sto- kis11 i:irz:ypomnlał szlak
podstawach
Jar&UeWit'la,
Piotra
nistrćw ~-zajemnych 1 w!!półp:acy
sunków
Ludowego Wojska Polskiego, kt6dożyli podmiędzy obu krajami te u boku Armii Radzieckiej pisy Nikołaj Podgorny 1 przebywa- swojego wiernego
sojusznika jący t wizytą w ZSRR przewodnibralo udział w walce z hitlerowczący Tymczasowej Wojskowej Rady
swój
Admln!stracyjnef Etiopii, ppłk Men· skim naje!dżcą i wniosło
ogromny wkład w dzieło :i:wycięgllltu HaJle Mariam.
--------------------------------

Posłania l. Breżniewa

•

POdP.ISaDl8
dOkUmeD.t

8 maja t9!M r. na g~cln·nej ziemi radzieckiej powstała pierw11Za szkoła oficerów poiit~·czru>-wycbqwawczych Ludowego Wojaka Polskiego. Z olrazji 33 rocrznicy istnienia partyjnej uozelni
wojsk„wej i ibliżająoogo się Dnia Zwycięstwa wczoraj w
Ośrodku Szkolenia oric:N'Ó\11 PnUtyuznvd1 im. Ludwika WMyńskiego w Łodzi odbył !Ilię uroc.zysty &pel żołnierski. Wzięli
w nim udział zapromel'li goś<•ie: I sekretarz KŁ PZPR KLEMENS
BOLESŁAW ItOPERSKI, sekretarz KŁ PZPR W ANDA
KWL.\TK-OWSKI, Bndowni«Y.ty Polski Ludowej
robotniczego GOSOO:II~SKA. zasłużony dv.lala1.'1% rucbu
J,U{)l\'IK SPRUCH or~ kombatanci, pr'lOdl)Wnfoy pra.cy soKZ PZPR zakładów
c,talistynznej, dyrektorzy i sekretal'ze

st\\ra nad faszyi:mem niemieckim. ·
;yrówlą-(\ o ~-letniej bistorii szko-ły oficerów polityczno-wychowa~
czych komendant OSOP podkreślił
oficerów,
ideowe zaang.ażowanie
którzy byli duszą I sercem naszego wojska.
I sekretarz KŁ PZPR - Bolesław Koperski w imieniu KŁ. RN
m. Łodzi i władz adm inistracyjnych przekazał serdeczne pozdrowienia słuchaczom OSOP, partyjno-wojskowej uczelni, która od 32
lat jest ściśle związana z naszym
Mówca
miastem.
robotniczym
st~ierd~ił m. ~n:, że ~ladze pa_radmu~.1st~aC-','.Jne wy~oko
' ty Jn~ • I
ocemaJą wkład Jakt Osr!Jrlek Szkolenia Oficerów Politycznych im.
L. Waryńskiego wniósł w rozwój
Łodzi. życzył jednocześnie, aby tak
jak dotychczas swoją wiedzą 1 zaf" _
•ty
'
·
angażowa'!1 e~ poh ?znym o ice
rowle słuzyb społeezenstwu.
Na ręce I sekretar.z.a KŁ PZPR
przedstawiciele ZSMP przy OSOP
im L Waryńskiego złożvli mel•
·
·
·
dunek o wykonanych. czynach spoUroczymiasta.
rzecz
na
łecznych
sty apel źołnierski zakończył się
defiladą

wojskową.

Następnie goście

zwiedz.ili re.Jony

sale szkoleniowe
Mkwaterowań,
oraz lzbę Tradycji. Odbyła się tam
uroczystość wręczenia przez Bole18 legitymacji
sława Koperskiego
<'Złonkow3k ;ch
I
kandydackich
PZPR, słuchaczom OSOP. Przodujący podchor!)ŻY Andrze:l Markie-

imieniu kandydatów t
partii zapewnił. że legitymacje zobowiązują ich do jeszcze lepszej pr11cy polityczno-wychowa wc7.ej.
W czasie spot.kania z kadrą partyjno-dowódcza ośrodka. 7 jego
pracowników otrzymało Honprowe
Odznaki Miasta Łodzi. Odbyła się
także uroczystośf wręczenia medali oami„+knwvch OSOP im. Ludwika W~r:vńskje"o. które utrzvmali: Bolesław Kop<'rski. Wanda
Sprueh I
I,udwik
Gościmi-rska.
Janina Zal -·w~ka.
wicz

w

członków

~

"/(. *

Również wczoraj w sali kinowe.!
Klubu Garnizonowego żołnierze l
oficerowie spotkali się na uroczystej wieczornicy z okazji Dni1t
Zwycięstwa. zoriranizowa nej przez
OSOP im. L. WaryńEkiego .

(j. kr.)

9 1"L.\.JA

Dla uczczenia Dnia Zwycięstwa
32 rocznicy rozgromienia hitlerowskiego faszyzmu, 9 bm. oddany ' zostanie w Warszawie - zgodnie z rozkazem ministra obrony
narodowej - salut 24 salw armatnich.

1

obecnie wioska Gcmona we włoskim okręgu Friuwygląda
przed rokiem trzęsieniem ziemi, które pochlonawiedzonym
wiele
w: -·ziemią
nęło ponad tysiąc ofiar imterteln ych i zr6vn1ało
miejscowości. Na miejscu dawnej wioski zbudowano lekkie. parterowe dom.l!:I • materiał6w . prefabrykowanych.
CAJ' - AP - telefoto
:l'ak
li

*'-

*

*'-

• maja br. Polskie Radio w pr. r
progra- '
oraz Telewizja Polska w
mie I (w kolorze) transmitowal! bę•
urocz)•stej
od 11.25 . przebieg
dą
zmiany warty przed Grobem Nie•
znanego żołnierza w Warszawie.

............ ~„ .... „~---- ---------· ~--·-·

POSIED ZENIE Dial~, ·wzaje~ne ~ozn~eni~, lvcie 1 ·wolnośd i pokoju
Zespołu Poselskiego m. todzi ws!.~~!' 1e~!.8! ~~!~! hllda111ntalnvm prawem człowieka
(Sk
EG k
s·ZBP)
I
u

Alojzeco
Kark.oczk'ł Zdsillława ll:retau &łllleralnJ' Swt_a towej l\ad)'
btn4cy umowy kont:ra>k tacyjne n- Zandarcwsklego·
p~zedstawiclell ' Pokoju
- aomesh Chandra, 1Ubr7
beQ;pieCU111 *ui:i v.-ięltuej i~c! pro.
'
powiedział m. 1n.:
dulrtów rolnych ni:!: ułożono w pia- 1 właaz naczelnych stronnictw poPolaka ,Jest c 11116c11t wlelklej SO·
nie.
litycznych prezesa NK
ZSL dzlny kra.łów 1ocjallll\)rc1111ycl1, kt6·
Stanida.wa Gucwę
i przewodni- re wnto1ły l wnoaz11 bespreccden·
Pofiowte l!IW'r6clll uwaf!ę, te pzo- cz4cego CK SD
Tac'l.eusza WUol- 1owy wkład w d::leło budowy i u~~bl!;!~tyj':z~e ~~~t0:01 ;~~n~~ da Młyńczaka oraz przewodniczą- I mo~nłenla pokoJu •;iatowe30, w
spół uleclł, aby słu1by roln>e !Ikon- cego Rad.y Głównej ~'ederacji So- pos ęp r,roce8 u
m 1ę zynaro owego
centrowały 1woją dz.iała:LnoM na u- cjalistycz~ych zv:iązków :riliłodzie-1 :::.!'i~en ~ 0 ::,~lu!i~os:"~:~k::gopr!~:
dz!elaniu
fachowej pomo.cy roln:- ży Polsk1ef Krzysztofa
Trę- Zwillzek Radsieckl atała slę decy·
~~j1 in~~~~~;~Y~ ~~ i:.~~1;: bam:kiewicza.
du,j4cym c:aynniklem 11wyclęstw od·
itwach oraz pnyspl~ty meUoreNa sali gasną łwiatła, Rozpocą- nteslouych pnes wiele narodów w
cje gruntów l budQWf4 wodoot ągów na się projekcja
dokumentalnego Ich walce o nowe tycie,
wiej5kieh
'j fllmu .,A jednak Warszawa", zreallPnybyłlłmy • r6łnych
llrallr.6w
·
s:ow anego w 11154 r. pTzez francusk11 globu ziemskleco.
aby ochla~ hołd
~61 P<NJo!Bll:! ocenił -~- reżyserkę
Yannick Bellon. FUm Warszawie, Nie ma Iepazego miejsca
kę wybranycti
lódz.ltich prz<edmę-1 mówi o bar!larzyńsldm znlnczenl.u na ziemi na takle spotkanie, Jak na.
bioratw w oparciu 0 wynik! kon- \Var3zawy przez hltlerowsklego na- e>:a nit Warszawa, Jest ona aymbotroll p~rowadzo.nych pnes O:iu"ę- j etdtcę 1 o zmartwychwstaniu mla- Iem nusego ruchu.
gowy Urząd ~.oli NIK w l.o- . sta w latac11 powojennej odbudoRomesh Chandra poln!ormował sedzt.
I wy .
branych, te do tgromadzenia nade·
I Zab1ora gł-09 przewodniczący Og61- słane zostały s całe&o "-"iata lts~y
Konlirolowana przedsiflbl.ont:wa do- nopolsklego Komitetu Pokoju - Jó· 1 depes«e z 1erdecznyml pozdrow1ebrze realdsawały aWoje zadania pro- set Cyranklewlcz. Witając - w lmla niaml i tyczeniami owocnych ol>rad.
dukeyjne.
szereg zakla.d6w prze- nlu uczestników
zgromadsenla Llłt;I".
takle sklerowalt m. In.
mysłowyeh OSl~nęlo pomyłllne re- członków najwyt.szych włada PRL, przywódcy krajów socjallstycznych:
zultaty w Ukresie jak~cl. produk· mówca podkreślll, te obecnośt! lch Gustav HU#ak. Erich Honecker, Ja·
cjl oru wydajnoaal pracy, Na•tąpl- jest wyrazem
aolldarnoścl 11aazego nos
Jtadar,
Nicolae
Ceausescu,
ła poprawa QOpatnen.la rynku w państwa l społeczeństwa
• celami Jumdła&IJn Ce4enl:>al:, Pham Van
artykuł)' przemysłowe.
Podłlielliono l ideami ruchu pokoju.
Donll'.
11
~1.J.I. ,
na wyt.n;y P<>Zl>om g08p()darkę maPrzyjmowany gorącymi. długotrwaz trybuny 11gromAd.enla prsei:nawypau•Oł'I · ter!Alłow11. ufderunkowaa.o •we Mia- l:ym1 oklaskami ubrał głos I tey.. wlall tego dnia prsedlltawtctele wlel~a n.a „~~~ lllJ2y>Cie 1Nrow- buny zgromadzenia I sekretan: KC kich mlędmynarodowych ruch6w 1po1 ma..,.,.. a vw.
PZPR ...; Edward Gierek.
(Skrót łecsnych,
narodowych kom1tet6w
& Goda. 1.10. W Pabtan1aacll rut
.p rzem6wientla podajemy oboik).
pokoju, nłonkowie rz11d6w 1 parła·
ul. Armil CzerwoneJ 21, k1aruj4c;y
ą.'.ontrole Nllt w l.iOdst wylraUly,
imieniu wszystklch
delegat6w ment6w, działacze polityczni I •PO·
„ Watszaw11" Mira11!.aw G. nie usui- :te w n1elńóryoh przedaięblor.nwaeh 1 WgoCct
zgromadzenia
podzl~owal łeczni s różnych kon1)Tnent6w. 1146plł pierwszaflstwa p,zejudu 1 apo·
wystęPlJjll jeucze
zaniedbafl!!.a na
will o oczekiwaniach, jaJde 1ch nawodował zden:enie ze „Sk~". Kie odC'.in.kU prawidłowego wykorzystania
rody, cała postępowa opinia publlrowca „Skody" doznał obratefl cia- ma•zyn i w:ządzeń, taboru samochoezna
świata
w1ą:tą z obradami
ła. Skaty ok. 1~ tys. u.
dowego
oru nadmiernego cromanajwytszego· forum ruchu pokoju, 0
dual.ia upuów materiałowych. Słapotrzebie
. konsolidacji sił .tpołec•·
A Ood•. 10.01. W Zglecsu pzzy '111. bą atron1t nl-eiktóryoh za·kład6w jest
8wierczewskiego 30 w pr;y\vatn;ym za produkcja części zamiennych.
PoJutro 0 god&. ll1 na lltad!on.le KS nych w pracy dla umocnienia proktadzle Eugeniusza P. powstał PO· słowie podkreślali potrzebę papra- „Włókniarz"
(K1llńak1eso l88) z ok.a· cesów odprę:llenia i pokojowej W1p6ł
t&r. 2 csoby da&nacy bardzo cięż- W7 sytua()j1 na tym odcinku.
pracy w stosunkach
międzypańJl.ich poparz1>1\. s11 w: Józef M. lat
zji Dnia Zwycięstwa I lSO·lecla stwowych.
18 i Stanisław · s. lał 26. Obaj przez---<• p---...._. ..........., _
,___ LZPB tm. Obrońców Pokoju odb•·
i i 1 Olltali d
ital
:t 1
.......~
..,..._, _......., -~1 ~..- dzia ei• wtelk:a Impreza pod hasl«n:
w ez en z
o azp
a w
g e- gowy Urz~d K'iontroli NIK w Lodzi „Nasza Trybuna przodownikom
tzu.
· korwekwant.nl~ działał na rzeocz: po- pracy".
pJ"awy
gospoclarnośal w przedaiebiorChemlw1„•--•·-ft-"
...
.t. Cod&. lł.ł9 na al. Włóknl.a· stwaeh łOdr:kldh wyol1111ając \wuo"
~J „....,__,.... - ..
...,,...
'llZY prsy Kopernika autobua „Jelcz" ski w nosunku • do
wtnnv-'"
r.a- tytuł
nosi(! będzie koncert, jaki
W Ba1ji (RFl'f) roq.oazęły Il-i mah ł dr
1
d
t lid
J""
odbędsle
si•
9
maja
j
br.
o
gpllll ee a
ogę
91>1>wo owa
erze- lliledblll'i.
dz1nle 19 w Jódzk'.... Teatr•e Wiel· newry· NATO 11 udzialem 14 tys.
nie s „Fliltem",
W w;ynlku zderze:!:ołnierzy 1 oficerów axmll amery..,„
•
ma samochód osobowy uległ usz.ko·
_.._„. Int
..., kim. Organizatorem koncertu
jest kańskiej, 1.IOO czołgów I !lział aadr;eniu na aum11 ok. 1 tys. zł.
o ~~1=~t~...mpot:1°ńma;~': ~wi9::!iek ~!i':odj~~Y l~he~:g~~a~~~ moble:tnych oraz ł tys. tranaporter6~v
Ucze11tnicz4 w
!ł6w 1t wyborcami. W kwietniu br.
ze Z'""ezkiem zawodowym Wló nich opancerzonych.
I. Godz, lS.10. Na •krzy:tawaniu pocłowie uczestl'.1czyll w tl --otkatakt.a &a1!1olol[ i •helikoptery.
~...
•
ul. PromiMkie~o. a ?.!illonow11 kie- r.iach a wyborcami n• tere:ni'~ wo- kniarzy,
mającym, jak wiadomo,
ruj11c:v „Fiatem IT 9466 Władysław j~6digtwa. Z~ół zatwdC>rdzit :Plan ~w~~dz!. 1!2ówną
Rówńleł na Morau Sr6dzłemnym,
aiedztb•
właśnie
D . sk.ręcaj11c nte ustąpił plerwszeń· 1 dyż.u;rów
poselBlmdl
m m kw
Dedykowan„ przez chemików _ w re.Jonie SardynU, rospoczęły slę
~wa przeja&du i spowodował zderza 1977 r.
'
wielkie
manewry
au
zbrojnych
JUe z motocyklem SHL. Motocykli·
Włóknlarzoll'I, koncert opr6cE waló· NATO. We11m4. w 'Dlcłl udział Jed·
itta doznał złamania ręki 1 przewie· ,,
rów widowiskowych
(ponad 300 nostkl
marynarki
wojennej,
lotnl·
atony został do szpitala Pogotowia. _ j
wykonawców, kfikandoie
zespol6w etwa I wojsk llldowych s USA, W.
I
zakładowych • całego krata regio·
Brytanii,
RFN, Włoch, ~urcJt. Bel·
A Qods. 18.05. W Aleuandrowle
nalne kapele l tak daleJ),
stanie gli l Holandii.
n.a ut Ogrodowej 1 kierowca „tusię
zapewne dobrym
zaCZĄtldem
ka" 9212 nieostrotnie mijał l zde· !'
„I bodźcem do szei:szeł współpracy
uył się s drugim. żukiem" Pojair:·
I obu ZW!.ązków na kulturalnej niwie.

w dni.u • maja
19'17 r. odbyło się
po..siedl'.enie
Zespo<u
P<»el.llldego
Miss~ Lodzi pod przewodni<>twem
pasła na S~jm PRL,
I sektcl84'za
Kotrutclu Ł_ódzkie<go PZ?R BolesiA·
w a Kopersltiei;o.
ZCll,Pół PoseUkl r.a~ ,i.ę 11 I.n·
fo.rma.:ją nt. „real:i!Zacji uat-.aw aeJ·
mowych 1 uehwai Komitet u Cenwa1~~tó~ZPr1!'my~t. za~~~,:w~::r!
·Woju
l'IOln!ci wa 1w woJewództwte
lóa:Ullm".
PosłowiiG z
uznaniem
przyjęli do wiadom.,.cl
:r.ałoZenia
rozwoju rolnictwa w nanym wojewodnwie :stnl.e.rz.ające do •pecja.Liu.ej1 produJtcjł w za.Jr:retiie roawoJu
hodÓwU uów m~cl'Jnyoh, llWl1ęk&ze:nl.a upraw 11b6ż or u uptaw warzyw
l aadownictwa. s11 to klanmlci odJł<>wladaj11ee
atrulttur.r.e
gOl!lpodarstw w 1V10jew6dnwie, ZWllłZ&llle
:z potrzebami zaopatrzenia ludn.ośe1
miejskiej.
DotyehcZHowa dokonani.a w ulttNl• IJ)eCJ&IWicj,\ .Pro4Ukcj>I. oceipiono PQZYtYwnl.e. Dobrse praebl.ega
kontraktacja zbó:t 1 roślin o.ll:o.pow:vch oru dqetaw ·mie1r:a. Na rok

r,J..t
przomóm·enm· • 1"er 8 na otwarc"au
U

w
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Manewry NATO

:rot;::ały UftkO~ll

•

tlłowno-mu.z:vczne

W dniach ł-3 bm. obradowała
w Cz:~ochowie 158 konferencja
plenarna
episkopatu
polskiego.
Obradom przewodniczyl ks. kardynał Ste.faA WySJ:yński.

orkiestr I kapel • Pokazy gimnastyczne
i dżudo • Piłkarskie mecze kibiców 1 „Estrada"
- „Prasa"

przy /al. Unii

łódzkie

derby

Po '111 dniach od JDomcnta wsno wlenla iwpywek ll'WldY włoaenne.J
a mistrzostwo
eksłrakla&y.
po dziesięciu bardlllej lub mnleJ owoc•
nych potycl!kach • Innymi rywalami piłkarze obu łódzkich
4ru~n
piuwszollgowych
stan" dzlł na aleloneJ murawie nadlonu pny al.
Unii do rywalizacji o mistrzowskie punkty. Początek tego interesują·
<".ego pojedynku
przykuwającego
uwagę w1111y1tkich sympatyk6w fut·
botu - I to nie tylko w na.szyi» mlełch - • godz. 18-30.
Dzl&ie]Ma derby wywołały ogr omne zainteresow anie
wśró<I
k ibiców
obu ;;es.połów , którzy zajmą miejsca
11a trybunach stadionu przy al.
Unii, by dopingować awoją dru:tynę.
Oc.zywiścle, mamy nadz:te.ję, t:e bP,dzf..e to ll.oping pr-zebieg&>jący w atmo•fe11Ze czystej &P!M'towej rywal)l.zacjl.
Tego co zwykło poW!!zechnie okrejlat
się lltwierclzen.iem „fair play". Tego
nmego naleły oczekiwa~ od IJłów
n:vch aktorów dzisiejszego widowi·
aka, piłkarzy Ił.KS I Widzewa.
Póki eo,, obaj eywa.le przeb:vwaj11
od paru dni na kr6tk1m 1gl"U!POIW•·
mu w Spale. Ośrodek 111>al3ki po·
irwitla pilkarizom na regenerację sil
po tto.dowych spotkaniach li~owych,
a takt.e na rea lil<llcję planów tren-J.ngowych zarówno przed dzisieJ·
a-z:vm spot kaniem derbowym, jak i
wtorkowymi menami o mistrzost wn
ekstraklasy.
W»dzewiacy podejmą

na

własnym stadionie sosnowieckie Zagłębie ( p ocz ątek o gOdz.
17.30, bilety m~ zakupie już

ID bm.

w

przedsprzedafy w kasie stadia.nu l
„Orbl.,ie" ·przy pl. Wo1noścl). a ŁKS
zmierzy llłę w Zabrzu 11 tamtejszym
Górnikiem.
Wróćmy
jedna.11:
do
łódzkleh derbów.
W roamnowle a neml 01>aj Nillol•
.nle>WCY nle uiuywaM., Ił włr6d lcłl
podopiecznych daje lice odcz\14 pewne (co jeet ue11-zt11 neez11 aro=nuał11) podenerwowanie.
Nie otr:yma'llMnv wt11tąceJ odpowiedz! na PY·
tonie o końcowy rsul.tat me~u (teł.
oc.z ywlste), poza jedynym za,pewnienlem, t;e punkty pozostaną w ŁOdzl.
Z.ódz.l(ie derby pilkarskie mają stanowić swego rodzaju wieLk!e święto
sportowe dla łodzian . Zani m oble
jedenastki wybiegną na boisko zgromadzeni na widowni sympatycy fut.
bolu będą świadkami pojedynków

W{poniedziałek ·witamv kolarzv WP

SOBOTA

Piłkarskie derby
p11!'I"Wazoligowe t.KS - Widzew, stadion przy al. Unii, godz. 18.30. Od
godz. 17 impreza sportowo-rozr>ywkowa pn. „t.ódzkle derby", Wojewódzka klasa „A":
Orzeł Wi·
dzew, Metalowle-c - WlóknJars r..dłt.ł,
godz. 18.30, Bzura o. - ChKS nu!).
orldeatr dętych, kapał podw6rlloWJ'Ch Kla,,a
WlóknJarz
I :1eapol6w ludowych. OdbędJł lłlę po· (lft.00). juniorów: Stan nadto pokazy stmnutylr.I 1u·t:rstycsPIŁKA IUSCZNAI I lica mętczynl!
neJ I dł:udo, hlegl lekkoaUetycsne Anilana
Stal Mieirc, hala przy
oraz mecze piłkarskie KK ŁKS - a!. lJnll -(gOdz.
18), w nledzlelę
reKK Widzew I Estrada - Prasa. Po• want, godz.
12. n llg" mętczyzn:
cz'a tek impret:
god-. 11.
Włókniarz Pab. AZS Poznal'l. al.
godz.
W !mi„niu organizator&w- meczu Unii, (goch. J5; w niedzielę
LKS - Widzew lntormujemy wszyst- 10).
PR..KA
KOSZYKOWA1
Tum.Jej
jukich porządkowYeh o zbiórce punk- nJorów z udzlalem:
Reprezentac.fl
tualnie o godz. H .30.
(W)
Sp„rtakładowe.I, LKS, Startu, Pogoni
Prudnik. al . Unli (od gooz. IO), w
niedzielę od godz. 8.30.
LEKKA ATLl!:TYKA: Otwa·rcte mt1tr1ostwa Pabianic, stadton przy ul.
Marohlews~lego (godz. te), Dziet\ ble •
gacza 1 miotacza, stadion przy ul. Teresy, od godz. 14.
ŁUCZNICTWO I Turniej
k\aey:flkacyjny, okręgowy, ul. Północna goPM!edo.tałni, m etap Małego W)'ł
dzina H.
'
C!lgu
Pokoju o laurowy wieniec
Pl.YWANJB1 Ogólnopolski
spraw,,Dziennika" i puchar WZKol. odbę dzian wytn:ymalościowy, ba11en Star·
dzie S'lę w n1e<izJ.elę, 8 maja w To· tu. godz. 18 (w n!edr.lele od god~ . 16).
masz owie.
Zbiórka
zawodnlków
TENIS ZIEMNY; Drużynow ~ mistrzoo godz. 9 na stadionie Pillcy.
Dy- stwa okręgu ~eoro f oró w:
LKS, Sta~t.
stans około 2~ km. Przewidziane są !\-IKT, k_orty p r zv al. Unii, (godz. lS; ,
~ lotn e finisze, punktowane: I 3 w niedzielę od godz. 9) .

ŁKS

Pll.ItA

NOZNA:

- WIDZEW
.„ . .

Jutro w Tomaszowie

m etap MWP
-

2 -

S

Dziennikarsko-lotnicz.e atrakcje na Lublinku

Występy

Dziś

'

U

li Zwolnienie 7dziennikarzy MHRR
• majana ą#Radogoszczu
god~ u# w Oddziale Konferencja plenarna
przy ulicy
ul. 1 W'ladze zairakle 1>osta.nowll7 liwol- Zgierskiej 1ł1 zostanie wystaW1one episko'8tu
polskiego
aiedmtu
d2:lenn41Ea- Wido\lrl.sko
pt.
j

....

pełną realizacjll aktu, a wlięc ł 11a tym, by zbliżające się s.potkanie
belgradzkie przebiegło w „duchu Helsinek", aby sprzyjało dalszem:a
postępowi odprę:icn.ia I uczynienia go nieodwracalnym.
znając niepodzielność po.k;oju,
opowiadamy się róW:ndet jedn-OZJlacznie l zdecydowania za niepodzielnością i · poWs7.echnośclą odpr~eni.a, za ogarnięciem ndm wszystkich kontynentów l :regionów. Podstawowy tego warunek widzimy VIT
wolności ~ów. w likwidacji skutków agresji wszędzie, gdzi e narody padły j.ej ofiuĄ, w uznaniu praw narodów do nde-podległości
I suwerenności, w położeniu kresu resztkom kolonia11.Zmu i neokolonialnej eksploatacji, w Hkwidacjt hańby ras~u i apartheidu. W złożonym prooesie bu~owy trwałego, powszechnego pokoju, zna·
czeruie szczególile,. ~ isto.cie k~uczowe, ma. zahamowanie trwającego
nadal . 1 coru bardziej niebezpiecznego wyscigu zbrojeń. Wielka jest
tu rola kontynuacji i d~rov;adz:enia do pomyślnego wyDJiku - na
co w~ysc:r mamy nadzieJę - radziecko-amerykańskich rokowań o
ogramczerue z~rojeń strategdcznych. Bardzo ważne jest pr:z:ełama:nie
tru?ności w wiedeńskich . rakowa.ąiiach dotyczących redukcji zbrojeń
i s 1 ł zbrojnych w Eurqpie środkowej.
ądzimy, .te świst lat siede1tldziesiątyc
. b dojrzał. do JJ-Odjęcla
śmielszych, bardziej energicznych kJrokhw
dla utrwalenia
pokoju. Jest to podstawowe zada.n.ie
waz:ystklch
rządów
a wszystkieh sił społecznych.
Pragnę waa zapewnić, te rezultaty \tr&o Swlałowego Zgromadzenia
Budowniczych Pokoju w Warszawie, b~l\ miały 1orące pop11.rcie nanego -rodu.

na ck. s tya.

„Dwie prawdy". Rzecz c „Prom1en1&tych" i Hitlerowski Obóz dla Dz!•·
oi Polskich pi:-zy ul, Przemysłowej.
Wykonawcy - Kolo Malych l!'onn
Teątralnych · przy Technikum Samochod,ow;rm.

z-

światowej uznał za swą historyczną misję.
Jesteśmy głęboko radzi a zaawansowania
dobroczynnego pr_oeesu
odprężenia na na.szyin kontynencie, czego najdobitniejszym potwierdzeniem była helsińska konfer.eneja l jej akt końeowy, który trak•
tujem1 jako wielkll Kartę Pokoju w Europie, opowiadamy się za

·

1
A Goda. J.I. Na ftl"ątowanlu
Oagatlta z Clollrnwskiego nietrzełwy nl.~
zach.odm.eh
.Tan M. lat Z7 wyszedł raptownie na rz.y, are&i:towa.nych
pod zarzutem
jeEdnli: i wpadł pod „Dacii:" 0992 •lpxawtanla 1zpiegostwa 1 działalnoIW.
Męt.czy:i:nę
s podejrzeniem tcl wywrotowej w prowincji Szaba
· Wl<tr~ii«nienia mózgu prze"Nleziono do 1 przekarz.ać ich ambasadom krajów,
ai;pitala.
li których pochodzą.
DZ'lermikane
(eh)
el maJą opuSc.!c! Zair.

Imieniu najwybz:ych włads PRL, w lmlenlu całego narodu
polskiego witam was w stolicy naa:z:ego kraju Warszawie, pozdrawiam
całego serca i życzę dobrych obrad, pomyślnych
dla pokoju. I>el;>atom waszym towarzyszyć będą nasze najlepne uczucia 1 tyczenia.
Spotykacie alę w mieście, na kt6re hitlerowski faszyzm wytlał
wyrok łmierct, a kt6re dzlł, dlllękl ofiarnemu trudowi narodu pol•kle(o I 1a cenę wtelu wy1-secser\, stało się piękniejsze
nlz kledykolwiek w swych długich I chlubnych dziejach. Spotykacie się w
kraju, ld6rero uleje li\ wymownym iwladeetwem przekleństwa woJ•
DY 1 4obrodileJsłw pokoju. Ci spośród was, drodzy przyjaciele, kt6rzt,20 lat temu u~•estnlczyll w• wrocławskim Kongresie Intelektuali~
u
at
, zapocząt,kowującym Swiatowy Ruch Obrony Pokoju, I ci, którzy
2T lat temu brali udział w warszawskim Kongresie Pokoju, wledzĄ,
jak: trudny był nasz, polski, człowiec:i:y triumf . nad śmiercią 1 znis:z·
czemem.
84 jednl;\t 'l"&ny, któeych nie zaleczymy n.ligdy i straty, k t órych n ł
nl-e powetuie. Pamiąć o tycil, którzy pole·głi, jest dla wa-zy.stkicb Polaków irwa.l.ą I ~ie żywĄ ozęśc!ą narodowej świadomości. Ta
7Jbiorowa pamięć :narodu nak!lada na n.ais· najwyżs·ze
zo])()wiązanie,
jednoczy nas w pracy d!La teraźniejszości il. przymośd; -'t.anowi naJważniejszy drogowskaz polityki
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,
pipor•<>dkowaneł całkowicie bud"""ie trwał-o ""!roju.
v„
~„
..--·
· yciAI w wolności I pokoju to naj,pierwsze 1 najbM"dzl!ej fundamenta.Lne prawo człowieka. Jedynie przy zagwarantowand.u
t~go prawa możliwa jest realizacja wszystkich Innych ludzkich praw i sw·obód. Ten właśnie cel - zapewruienrle trwałoAat l ni~zalności wolnOści I pokoju dla wszystikich narodów Eu•
ropy 1 świata _ prz3'·świ.eca polityce naszej ! naszych socjalistya:nycb przyjaciół ł sojUS%.!lików.
l\ILimo wielu tragicznych konfliktów I grotnych mOllllentó\V w oiągu
z g_órą j~ trzec? dmesięcioLeci udabo się zapobiec wybuchowi nowej
WOJ'IlY ŚWqat.oweJ. Jest w tym ogromna, historyc:z:.na zasługa wspólnoty państw socjalistycznych, a zw~za. Kraju Rad,
który cały
swój olbrzymi potencjał oddał w słuzbę pokoju. Jes.t w tym dobitne
świadectwo historycznej doniosłoiśc.l Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Paźdz:ieirnikowej, która przed 60 laty, otwllerając
przełomowy
z;vrot dziejowy ku postępowi i wolności narodów wysotko podrui.osła
sr.andar polkoju I proklamowała nowe, sprawiedliwe zasady stosunków mJędz:ynarodowych. Ogromne znaczenie dla sukcesów sprawy
pokoju mają zwycięstwa rewolucji narodowo-wyzwoleńczych 1 poli.;
tyka państw niezaangażowanych,
walka międzynarodowego ruchu
k-omunl!stycznego l robotniczego, ~y zapobieżenia nowej wojnie

°
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Prze.z trzy dni 7. a i Il bm. na
Lublinku
trwdć
~dą
imprezy
zwią;i:ane z IV Zwiadem Dzien nikarsko-Lot niczym, zorganizowany m
dla uczcz.enia Dnia Zwyc ięstwa.
Program zawodów, oprócz konkurencji konkursowych przewid u je
szereg impTe z, zorganizowanych z
myślą o miłośnikach samolotów.
I tak dziś o godz. 11.30 pod
Pomnikiem Lotników na Lublinku
nastą~i uroczyste ~warcie imprer;y. Pierwsze załogi wystartują do
zwiadu o godz. 12.15. Od godz. 10
do 17.30 czynn ~ będz:ie wystawa
sprzętu lotniczego, o 12.30 wystutują uczniowi e ze szkół dzielnicy
Górna do „B if!'gu Zwyc. ięstwa ", a
od go<iz. l3 do 18 odbędą się pokazv mod eli st.c rowanych rad iem l
•
· ;
k k.
d
n: uw1ęz,, s. o 1 spa oc1uo~ owe
o.az akrobacJ e samolotowe.
.Jutro o godz.. !I start do kolejnYch konkurencji zwiadu. Ponadtv
w godz. 9-15 cz:ynna będzie w-y·
stawa sprzętu lotniczego oraz odbywa~ &iii będą pokazy modeli ste.
. . ,_
rowanyc h :rad iem 1 na uw1ęz1, 5,..0ki spadochron-owe, a-lH'obacja samolotowa i szybowcowa.
W poniedziałek o godz. 11 zakońC'Zerue imprezy.
MPK ~większy w tych dniach
. .„ ,_·
..:.
"?Zęstotliwos"-. "-'\)!'S>()Wall\i„ tramwa.~ 6w z pL N 1 epodległoścl przez ul.
Pabianic-kil do ul. Dubois. Ponad-

1.

NIEDZIELA
Czwarty,
ostatni etap rozegrany
będzie w ponledzla.lek, 9 maja, na
BOKSr
M e e?. o Puchar Po1*1
trasie z Nowoso!nej do Lodzi z, ma- Gwardia - Wisła Kraków, al. rto~
ctuszkl 78, godz. 11.
tą na ul. Promiń.sklego. Młodzi kolaKOLAR!ITWO:
Małego
rze fln!szowac! bt:dll przed prą Wyścigu Pokoju, mw etap
Tomaszowie,
jazdem uczestników XXX WP.
stadion Pilicy, godz. 10.

Po
niedzielnej
jetdzle lndywi· 1będl\ masowo wzdłui traay rywaUd.uaJ11ej na czas, rozegranej w War- zację kolarzy, zachowując przy ~
IZllWle, w
poniedziałek
(9 maja.), wzorowy
porz11dek.
Na
metę
kolarze jubileuszowego Wyścigu Po· uczestnicy WP pr,zejadą u!lcaml:
koju w~-startuJll ~e stolicy do n Brzezińską, Strykowsltą, KopcjfJskle·
etapu w L0<121l
rozgrywając lotne go, Promińskiego
(do Milionowej),
llnisze w Ra \'17ie Maz. 1 Brzezinach. gdzie zawrócą na drugą jezdnię
W pierwszym piątkowym meczu 44
i finiszować będą w okolicach wla- Hokejowych
Mistrzostw Swiata w
W m inionych Jatach, ?.ód:f zajmo- duktu kolejowego.
Przed przyby- Wiedniu
wała pierwsze
miejsca za organiza- ciem kolarzy WP. na metę wjadą Szwec .lę 2:1Czechosłowacja pokonała
(O
:O. O:O, 2:1).
cję etapów, zdobywając na wlasność
uczestnicy IV etapu M:WP oraz roZSRR - Kanada 8:1 (l:l, ł:O, 3:0).
1ztandar przechodni. Jesteśmy prze- zegrane zostanie ogóJnopols.k ie krykonanl, ±e i w tym roku miesz- terium uliczne.
kacy naszego miasta obserwować
(n)

ł'4łokejowe

MŚ

PUCHAR DAVISA

Polsłca

- Francja 0:2

Pe plerwazym

dniu meczu ·t entao-

SZTAFETY

ZWTCI:P;STWA1

biegł

rozstawne w parku Ponlat()wskł~o.
start 1 meta przed Pomnikiem :Braterstwa. godz. ltl.
TENIS STC'l.OWY1 Jl łl.,l!a kobiet:
Włókniarz P"b· Stomtl Poznali,
F.lta
AZS
Słupsk.
mę:!:,.,...,ł.nl:
i:t~rt P~b. POP.Oń !!!le1Uce, A?:S Wisi" Płock, EnM"getyk - l\Iof.or
J,ul>lln - w~zv•tktP mecze o l!odz. 10.
PIK~

NOŻ"i'At

:rd'l!!l'I

mięCl?-:VWoje

wód~ka: Start Victoria Jarocin,
Boruta - Lech RyJ>łn - godz. 11.
W0Jewódz!1::1t klasa „ A.": E1ta. - PTC,
UCS - RKS - godz. Jt, O'!'kan Start, Bnergety'lr Stal or.. Wt6·
knlarz Pab. - Tęcza - Jl. 11.U. WoJewódzk11 k1asa ~unłor"'w: 1'11ta
f'!'1RS, MK.Ili PTC Widzew, Ł'.Rll
'Wll!~nł'lrz Pab. Jtodz. I, Stal Gł.
- '!Y'!_kn!a!"I Ł., ł.odzłanlra - Tęcm

-

goaz:.

n.

PONnmZLU.EK

Montaż

pomn.ika
w Magnuszewie

to - oprócz: normalnie działającej
linii „62" _:_ uruchom iona :wstanie d odatk owa
linia autobusow a
u l. Dubois od ul. P a bianickiej do
k rańc ówki na Lublin ku.

z3
I

d0A0'fl3nfe
t,
•
•

zbU'U
•

f(ł
•

J

skazam na 13 I na 7 lat

Sąd W<>jewódzlci w Lodzi Bk~ał
wczoraj na ~urowa kary niebezpiecznych przestępców: Romana Kwaś.
niewskiego (zam . ul. Pietrusińskiego
k a r an ego dwu krotnie za k r adz!e.
te) I R ysurda Wolskieg~ 11 Zelowa.
Dok on ali on l 12 lutego o.r. rozboju
na os obie 46-letniego Kazimierza A.
Przyszli do n iego, powotując się na
k o li gacje rOO?; inne ze majomym Kazimierza K.
·
J1o spo:!:yclu znaai:nej lloścd . alkoholu Kwdniewsld zagrcl'Ził gos,poderzow:t śmiercią przystawi!IJllC ostrze
noża do szyi, Wolski trzymał ofiar•
- poblt11 popN&dmo przez obydwu.
Sterroryzowanemu 1 bezbronnemu
Kazimierzowi A. obuli zegareJt,
1.500 zł, magnetofOll l adapter. Ze•
garek Kmraśn1ew1>k1 &przed.Bł 44-lem.temu .Tanowi Jarosowi (przebywające.
mu przy ul. Hutora 41), do którego
poszedł pić wódkę. Jaros został 11kazany na rok t e mles.i~c:v pozbawie·
n !a wolności oraz 5 tyi;. grzywny.
Kwaśniewskiemu, który odpCYWia·
dął tak.te za kradzie1: płaszcza. dokonainą poprzedniego dnia na szko·
dę Andrzeja B. t d<>puścU się przestępstw w w~nkach recydywy, •ąd
wymie!'Zył karę 13 łat pozbawienia
wolno~d. 10 tys. zł grzywny, 5 lat
,utratv praw pubHcznycti I orzekł
nadz6r ochronny na I lata. Wo13kl
skazany został pa T lat, li ty1. grzywny ł I lata pozbawienia praw. Wy•
rok Dla Jest Jel!Sczte „ra.womocny,

133,

Po powiatr.znej wędrówce, Jakll
(fi)
MagnuszePolsko-Ra'dzieckiego Braterstwa Broni. trwa
ją prace przy montażu 1 porządko
waniu terenu wokół monumentu,
który przypomnijmy waży
W zakładach MP.:łego Lotka :i: dnia
3 tony i ma ponad 6 m wysokości. 4.05. 1977 r. stwierdzono:
losowanie I
Pomnik zaprojektowany l wykonany z inicjatywy PP „Pra10 rozw. z 1 trafieniami
cownie Sztuk Plastycznych", przed grane po około 84.000 zł
1.038 rozw. z 4 trafienlamt stawia płaskorzeźbę żołnierza polskiego i rad.ziecldego oraz sym- grane po około 927 zł
30.278 rozw. z z tratten!a-mL - 'fll1•
bole Woj11ka
Polskiego i Armii grane
po około 112 :rl
Radz:ieckiej. .Test
dz:!ełem warJoa-an.le n
szawskiego rzeźbiarza
Antoniego
Slęsoka.
t rozw. 1 I tralłeniamt - wnr••
odbył 1 Warszawy do
wa brązow;v Pomnik

Komunikof Totka

\

OBNIŻKA CEN JAJ

na 613.2!!7

zł

4'19 rozw. 1 4 traflen!aml grane po 1.920 Bł
u .m rozw. z ! tnfieniamt grane :PO 103 :i.ł.

wy-

wego o Puchar Davisa. represanta·
wyoJa Francji prowadzt w Warszawie
XOLA'l"!łTW"i n ..t~p ~ W~
z Polską 2:0.
r[11,U l'olr"1u Wll"7:11Wa 1.(łdi!, meW pierwszych grach pojedyńczych t'!. ul. Promi!'!•b:lel!o.
· 17.' ~.
W zakładach Express Lotka z dnia
H. Drzymalski puegrał z P. Do- rt.;61rio1'o'skle k!'."'.>teńum god7..
asó"I'. ut.
W związku z sezonową obniżki\ 4.os. 1977 r . stwierdzono :
m~nguezem 8:8, 6:2. 4:8, 8:4, 4:8, a
Prom!~·~~o . g„..,.,, . lft . 1~.
O>'!tlltnl
2
rozw. z 5 trafieniami
ceny
wygraskupu
jaj,
z
dniem
7
ma·
w drugim T. Nowicki poniósł po. <>t„n MWP, ut. Prom1rtsklego, godz.
ja br. (Sobota) obniia się ceny de- ne po 382.912 zł
ratkę z czołowym tenlslstll francu1~ . ~n ,
471
rozw.
z
4
trattenlaml
wygra1k\m - F. Jeutfretem O:ft, 0:6, 2:6.
TE!l1l!lł ZIEMN'T1
01.tmpladll l'l'lło· taliczne jaj dutych do 2,80 zł, jaj ne po 2.423 zł
W robotę odbędz.te Ilię gra podw6j· rt:r.1 ..,ey smolnej d<> 111t tt. kOltJ' ua!I,
Arednic:h do Z.SO zł, jaJ małych do
19.9~3 rozw. s • łl'oftaniamł - WP•
na. ,
l,20 zł A 1 atuq_
.
IOdL Ili.
grane po 118 r.l.
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Polska flaga nad Berlinem

by każdy dostał b;~ trudu swoją porcję żywności, łącznie
z. r11:1ęsem - ~ ktoz b;y nie chciał - trzeba naJp1erw solidnie wyposazyć rolmka.
Z każdych dziesięciu złotych
wyda~an)'.ch w tym pięcioleciu na Nzwój, dwa złote inwestuJe się w gospodarkę żywnością, co pozwala na Ałatwienie najpilniejszych potrzeb.
Jak w każdym dziale ekonomiki tak i w rolnictwie
o ~ielkoścl ~ j~kości produkt? decydują człowd~k i narzędzia. Zaczy:ą.a3ąc. rozwazan1a od narzędzi, warto sobie uświadomić, iż w przehc~mu .~ obszar dz!~ięci?hektarowy rolnd.k wciąż jeS2Cze dyspoillUJe fn:llQ.eJszą i;nocą ruz .posiadała dychawiczna „wuefemka". Ogrom:n1 deficy~ kODI! mecharucznyc:\J w niewielkim tylko stopruiu uzupeł
rua energia elektryczna: prawie cała nasza wieś posiada sieć umozli~ającą jedy~e oświ.etlet?ie i korzystanie z telewizora, pralki i lodowki. ,'..l'ak więc na sile fizycznej człowieka i konia opiera się wielka ozęse bilans1;1 pracy w naszym rolnictwie, mimo - by dać świa·
dectwo prawdzie - wyprowadzenia na pola 435 tysięcy ciągników
mimo pełnej elektryfikacji,
'
~rzeciętny :olnik, ten . gosp~arujący na swoim, to człowiek znaozrue. stał'Szy l z reguły gorzeJ przygotowany do zawodu niż µracownik gospo;<Jark\ uspołecznionej. W ielotysięczna grupa gospodarstw
~rowad~na Jest zle, mało wydajnie z racji rozdwojenia w.laści
c1e1a między fabrykę_ a swoje pole, w ieku emerytalnego czy braku
następcy. Wobec takiego połączenia siły roboczej i narzędzi p·r acy
nasz narodowy majątek - z ie m i a - daje znacznie mniej niż
mogłaby, co mocno waży na narodowy m jadłosp is ie.

A
.

t
Kolumnę Zwycięstwa w Tiergarten wzniesiono
w
roku 1873 celem upamiętnienia trzech wojen wy·
granych przez Prusy: z Danią w- roku 1864, z· Aus·
trią w roku 1866 i z Francją w roku 1871. Przekora,
a być może sprawiedliwość d1iejów· sprawiła, ie ta
poświęcona militaryzmowi budowla stała się symbolem polskiego zwycięstwa nad tym właśnie militaryzmem w jego gnieźtłzie - Berlinie.
Plac Wielkiej
Gwiazdy,
na
którego stoi obecnie ta rotunda, odwiedzam podczas · każ
dego pobytu
w
Berlinie Zachodnim. Tym razem, w sebotnie
południe,
w towarzystwie działacza polonijnego Jana Mieszkalskiego
s
zarządu Zjednoczenia
Polaków, zbliżam się do kolumny szeroką Bismarckstrasse, czyli
ulicą, którą posuwali się ku Bramie Brandenburskiej, Reichstagowi i Kancelarii Rzeszy nasi żoł
nierze w pamiętnych
kwietniowych i majowych dniach 1945 roku.
Siegessaeule, bo tak brzmi po
niemiecku .nazwa budowli, nigdy
nie była uważana :&a architektoniczną ozdobę stolicy Drugiej
i
Trzeciej Rz.eszy. Składa się ona
:1 rotundy, wspartej szesnastu kolumienkami, 1 właściwej wieży, ze
schodami
wewnątrz,
pierwotnie
sięgającej 81 metrów, a po powojennej renowacji podwy~onej
o daJszych sześć. Na szczycie, nad
platformą i: balustradą, umieszczono posąg bogini zwycięstwa. Ca
łość błyszczy granitem, piaskowcem i pozłoceniami na
lufach
zdobycznych francuskich dział.
środku

tyją

lepiej

o

ceywiście, . nie jest możliwe przedstawienie tu całej
p u Kac)i ZJ a '.V ::;K, chodzi jedynie o wyk azanie jak

lec&nej.

kom·
Wlielkich trzeba starań w najbliższych latach, jak ogromnego
funduszu na wyposażenie rolnictwa, aby połowa obywateli
doszła do wyższej wydajności, a zatem wyższej jakości
życia. W takim ujęa!u
lepsze wyżywienie - problem
przecież kapitalny staje .clę elementem po)dty>ki apo-

~Y n
lł«lmiu lat

1ol>Ą serię decyzjd gwarantujących w a:&aai•
pięciu znaczną poprawę wyposażenia rolruiotwa.
Wkrótce w
podwarszawskim Ursusie rozpocznie aię licencyjną, masową produkcję traktorów. Zdaniem specjalistów, dopiero zw iększeDJi.e o połowę
obecnego stanu wyposażenia w ciągniki, które nastąpi około roku
198ą, przyniesie odczuwalną poprawę sytuacj.i. Nastąpi do t~go cza•U; zw1~enie, przy pomocy kombajnów, 11bioru zbóż (2/3 powierzch-

zas·iewów w roku 1980 wobec 20 proc. w r. 1975),

ziemniaków
masową
produkcję
dojarek,
lodówek przystosowanych do potrzeb &08podarstwa rolnego.
Po1.1nnna Wypełn.ić się także luka technologiczna dzieląca rolnictwo
od pozostałych działów gospodarki, zwłaszcza przemysłu.
I tylko w ten sposób. zwiększając wydajność, zmniejszając uciąż
ltwość pracy na roli, można liczyć
na utrzymanie wystarczającej
l!JCzby c h fł t ny c h
do pracy w tym dziale. Os iągn.1ęcie takdego
łł:anu, to d~iero polowa sukcesu: rolnictwo musi bowiem 11więk
ny6 wydajnoś6 w takt sposób, by można znów wyprowadzl6 siąd
miliony osób do pracy w ush1gach, bez któryoh nie Jest mo!Jiwa
dalsza. poprawa warunków życia tak w mieście, jak i na wsi.
olnictwo końca lat siedemdzies i ątych i pQCzątku osiemdziesi ątych czeka rewolucja technologiczna i oświatowa.
Trudno bowiem przypuszczać, by masowemu wprowadzaniu na pola i do zagrody maszyn i mechanizmów, mogła
podołać ta połowa rolników, którzy
n i e m a j ą w ykształcenia
p od s ta w o w e g o. Dziś tylko poło
- wa zawooo:wo czynnyc h w - roluiclwie ma wykształceni e
podstawowe (3,5 proc. średnie, 0,5 proc. wyższe). Co wtęcej, aż 3/4
młodtieży pode1mu)ącej pracę w rolnictwie nAe dysponuje przygotowaniem zawodowym. Tymczasem nasi spece od oświaty stwierdzają ponad wszelką wątpliwość. iż. nawet przy obecnym wyposażeniu
rolnik przygotowany zawodowo produkuje dwukrotnie więcej i o
1/3 taniej.„
de' wystairezy zatem sam traktor i kombajn, by zapewnić
obfiltość żywności. Zwrot wsi ku · gospodarce intensywnej
wiąże się z realizacją procesów s połecznych w wielkiej
skali: chodzi m. in. o wyrobienie poczucia bezpieczeństwa
socjalnego, perspektyw na starość. Stąd powszechne ubezpieczenia, czy zapowiedź wprowadzenia rent i eineT'ytur
dla rolników mają znaczenie nie tylko socjalne. ale i ekonomiczne.
Niemal niepostrzeżenie, a przecież na naszych oczach rol!:poczy:na &Ję na wsi nowy cykl przemian o skutkach podobnie rozległych jak te, które przyniosła refor.ma rol na. Wyrównywande standardu żyda, dotąd rozważane w teovii, sta je się praktyką d ni a.
MAREK BORSKI
ni

(311 proc. w r. 1980), zorganizuje 11ię

po~,

R

Tiergarten oglądam zawsze oezyma kapitana Mikołaja Troiokieco szczegółowo opisał
mi
drogę, którą od Bismarckstrasse,
jako młody podporucznik, pri:edzierał się na czele kanonierów,
dział, ciągników i samochodów.
Tarn, gdzie dziś zielenieją młode
drzewka, leżały zwalone pociskami pnie i konary Tam, gdzie teraz widać trawniki '"T czerniały
wykroty po bombach. Tam, gdzie
stoją posągi poniewierały
się
rozbite wozy. Paradoksalne, . lecz
okoli,ca, -którei i UJ)HedmO -t ł)OZ
niej ton nadawała ?.ieleń - o~e
go zwycięskiego · ranka poczer_wieniała.
Osaczonym
hitlerowcom
ostatnie zrzuty niemieacy lotnicy
spuszczali na czerwonych
spa-

N

.

dochronach, innych widać już brakło
w
arsenale dogorywającej
Rzeszy. Zdaniem kapitana Troickiego, te zwisającf! z drzew
1
ruin płachty tworzyły jak gdyby
gigantyczną

majową.

nym Sochaczewie w obronie przeciwlotniczej jako obserwator
1
meldował
o eskadrach bombowców,
nadlatujących w kierunku
Warszawy. Po bitwie nad Bzurą
nie poddał się, lecz
ukrył w
swoim mieście i tu związał
z
ruchem oporu. Aresztowany pod
fałszywym
nazwiskiem podcza$
przypadkowej łapanki w Warszawie - wywieziony został do stolicy III Rzeszy na, przymusowe
roboty, gd%ie zatrudniono go
w
stolarni przy Kochstrasse, stosunkowo blisko Siegessaeule.
Mimo względnie znośnych
warunków i pomocy
niemieckiego
majstra, młody Polak zgłosił się
do ciężkich rob6t w kopalni
w
Serbii. Jak przewidywał, udało
mu się tam uciec do jugosłowiań
skich partyzantów. Po wkroczeniu Armii Radzieckiej partyzant
ze zdobytym na Bałkanach
doś
wiadczeniem trafił do siódmej baterii trzeciego dywizjonu artylerii
Wojska Polskiego.
Im bardziej wydłużał aię szlak
bojowy Pierwszej Armii naszego
wojska, tym bliżej Troickiemu
było
do
Berlina,
w
którym
przecież nie tak dawno pracował
jako niewolnik. I znów trafił na
ulice znanej mu dzielnicy Tiergarten. Polscy żołnierze rozpoznali
pruską Victorię i zdecydowali, ie
na }ej. szezycie
zatkną
biało
czerw.;my sztandar, naprędce zszyty.
Drz~ce
r.roblono s ~cięte~o
drzewka. W akcie
wywieszania
polskiej flagi uczestniczyli: pod-

~

Ze ltvspomn1en

kow:rui:ka Bierza.rina, członka rady wojennej armili generała lejtnanta Bokowa oraz innych generałów i oficerów Armii Radz.ieckiiej. Z
lotniska przedstawiciele
dowództwa wojsk
sojuszniczych
udali się do Karlshorst, gdzie postanowiono dokonać aktu przyję
cia od niemieckiego
dowództwa
bezwarunkowej kapitulacji.
Na tym samym lotnisku wylą
dowali - przybyli
z Flensburga
pod eskortą angdelskich ofilcerów
- feldmarszaŁek Keitel, admirał
!loty Friedeburg i generał puł
kownik lotnictwa Stumpf,
upoważnieni przez Dl:initza do podpisan ia aktu bezwarunk·owej kapttulacji Niemiec.
Tu, w Karlshol"st, we wschodniej części Berlina, w piętrowym
budynku kasyna niiemieckiej oficerskiej szkoły inżynieryjnej przygotowano salę, w której miała się
odbyć ceremonia podpisania aktu.
Po
krótkim odpoczynku
po
podróży wszyscy
przedstawiciele
wojsk sojuszDJi.czych
przybyli do
mnie, aby uzgodnić nilektóre sprawy proce duralne
dotyczące tego
doniosłego wydarzenia.
Ledwie weszliśmy do pOl!llieszczenia., gdziie miała się odbyć nasza rozmowa, dosłownie runął na
nas tłum amerykańskich i ang<ielOd lewej: Gieorgij Zukow, Bolesław Bierut
ikJ.ch dziennikarzy, którzy zasypali mnie g·r adem pytań. Przek.aj Konstanty Rokossowski.
zali mi przy tym od wojsk so..
maja d-o Berlina zadzwo· się wam.
J utro przybędzie do ju~zni~ych f~ag'; prz~jaźni,
na
n il
na czelny dow6dca i was Wyszyńsk•i.
Po podpisaniu ktoreJ złotymi lJiterarm wyh~ft~
poi nformował:
aktu k apitulac j i pózustanie on w wane bY_~Y
słowa . pozdrow1e~a
- Dzis iaj w
mieścQe Berlinie w chairakt erze pomoon.1- dla Ar~1 ~erwoneJ
od wo~sk
Rei ms Niemcy podpisali k a
głównego
przedstawiciela ameryk:al!S'krch.
.
ak t bezwarunkowej ka- Związku R adzieckiego do spraw
Feldmarszałek Ke1t.el i t~~rzyp itulacji. Główny ciężar politycznych.
s:zące m~ osob~ zn.aJdowali się w
W1>jny dźwigał na swych barkac h
Od samego rana 8 maja do Ber- tym _czasie . w innym . budyn~u.
naród radzi eck i, a nie s oj u sz· lina zaczęli ściągać dz iennikarze, , Jak w:yruk,a z ośw1adczema nanicy , dla tego też a k t kapitu lacji kor espondenci największych gaz~t szy~h of1cero>>:, K~1tel ora7: pozomusi b;-·ć podpisa ny w obecn ości i czasopism świata, fotoreporterzy. stali. czło?kowie n1em1ei;kiieJ deleprzedstawicieli
naczelnych
do- aby utrwalić historyczny moment \:acji. byh zclenerwowaru. ZwTacawództw wszystkic h krajow k ou,i - prawnego usankcjonowania klęski Jąc. się do t~a~:l'.'szących mu osób
cji antyhitlerowskiej, <: nie w o- Niemiec
h itlerowskkh,
uznania Ke1tel p~w.1e<;1z:ał.
.
.
becności przeds tawicieli Nacrelne- przez nie ostatecznego załamania
- PrzeJezdzaJ.ąc ulic~. Berhna,
go Dowództwa
wojsk sojuszn1-· się butnych faszystowskich planów bY:łem do ~łąb1 wst·rząsmęty rozczych.
i nieziszczenia się
ludobójczy ch miarama zniszczeń. .
.
.
Nie zgodziłem się również z celów .
Na to nasi ludzie ocl.pow1edz1el!
tym - mówił dalej Stalin - że
W połudn i e na lotnisku
Tern- mu:
.
akt kapitulacji nde został podp 1p elh of wylądowalii przedstawicie- Pame feld~szalku,
a Cf!-Y
Ila.DY w Berlinie ośrodku agre- le Naczelnego Dowództwa wojsk był pan wstrząśruęt:r . wtedy, kie·
sjl faszystowskiej.
Umów ~li śmy s ojusz·niczych: marszałek lotnictwa d:I'. na p~na . ro7!kaz se.ie.rano z pasię z sojusznikami, że podpisani<1 bry tyjs kiego Arthur
w. Tedder, w:1erzch:i1 z.i~m1 . tysiące ra<!Z1ecaktu w Reims będzie traktowane dowódca strategicznych s.ił
po- k1cb m_:ast 1 wsi, • ~od. k~:Ych
jako wstępny protokół kapituła· wi~trznych USA g e nerał Carl A gruzami znalazły sm ierc miliony
cji. J utro do J3erHna przybędq S p aatz ora z
na czelny d owódca na:--zych ~bywati;li •. w t ym również
przedsla w ~c:el e
N - czelneg o D o· Arm i1i Franc uski e j
generał J ea n w iele tysięcy dz1ec1?
wództwa N:emiec, a także , Ta;;zel- M . G. de Lattre de T assigny.
Ke1tel z?l'.1-dł •. ner~owo wz.rus~yl
neg o Dowództwa wojsk' soj uszniNa lotn iJ;ku powitał ich mój za- I r a miona.m i 1 me me od·p~w1edział
czych.
stflpca. generał arm ii Sokołowski,
Zgodnie z naszą wcześ:ni.e,jszą uReprezento'\\·anie
radzieckiego w towarzystw ie pierwszego ko- mową, o godz.
23.45
-:redder,
ll'ac:iwlnego Dowódz.twa
powierza mendanta Berlina, generała puł- . Spaatz, de Lattre de Tass;gny -

dekorację

którlł polski otic:er przemaszerował do 'I'iergarten, wiodła
przez pół Europy. W 1939 roku
Mikołaj Troicki służył w rodzin-

Droga,

marszałka

porucznik Troicki,
który wydał
rozkaz oraz podporucznik Stanisław Szymanik, plutonowy
Kazimierz Otab, kapral Aleksander
Karpowicz, starszy kanonier Antoni Jabłoński i kononier Eugeniusz
lllierzejewski. Gdy sztandar polskiego zwycięstwa dumnie powiewał nad Berlinem,
od
strony
Bramy Brandenburskiej nadszedł
osobliwy pochód. Pochyleni, obdarci i zarośnięci maszerowali do
niewoli ostatni obroń cy Kancelarii
Rzeszy.
Mikołaj Troicki był jednym z
wielu Polaków, którzy walczyli w
operacji berliński ej. Łącznie
na
ulicach Berlina walczyło
18 OOO
Polaków. Stu spośród nich poległo
w
walkach o śródmieście.
Ich groby, usypane tu, w Tiergarten, po wojnie przeniesiono
na
cmentarze w kraju.
.w dzielnicach Spandau, Moabit,
Wedding, Charlottenburg 1 Tiergarten, które leżały na
szlaku
szturmu polskich oddziałów, nasi
żołnierze trafiali nie tylko
na
poddających się Niemców,
lecz
także na witających ich rodaków.
Czasem byli to Polacy, w Berlinie urodzeni i wycho:wanl, czasem wywiezieni jako więźniowie,
jeńcy lub robotnicy przy musowi.
Benigna Schroller, członek zarzadu -Zjednoc:>letU.-a ·Polakó~ . w
Berlinie Zachodnim, do dziś miesz
kająca w Spandau, wspomina:
- B.o>zpłakałam
się z radości,
gcly nad
kosza-rami w Shandali
ujrzałam polskflagę. Dopiero

wtedy zdałam sobie sprawę,
że
Berlin zdobywają również nasi
żołnierze, Nigdy nie zapomnę tego momentu uniesienia.
Omiy•
wiście, nie przeczuwałam wtedy,
że właśnie w tych opanowanych
przez rodaków kosnrach powstanie później więzienie dla skaza•
nyclt w Norymberdze zbrodnia•
rzy wojennych.„
Trud i krew polsklch żołnie
rzy ·nie doczekały się up11miętnie
nia w dzielnicach, które zdobywali . Te części miasta znalazły
się bowiem w jego
zachodnich
sektorach. Przed laty opowiadano
mi o tablicach
sławiących
bohaterstwo
Polaków,
gdy
jednak z działaczami
polonijnymi
udawałem się pod wskazany adres,
okazywało

się,

że

pamiątek

już

nie ma.
Tylko na wojskowym
cmentarzu
brytyjskim,
przy
Heerstrasse, udało się odszukać
wśród 2.680 żołnierzy z Wielkiej
Bryte.nii, Kanady, Australii, Nowej Zelandii, Afryki Południowej
i Indii groby pięciu. Polaków.
Polacy z Berlina Zachodniego,
mieszkający właśnie w tych dzlelnicach, które wyzwalali nasi rodacy oraz z dzielnicy Neukoeln.
tu właśnie składają
wieńce ku
czci polskich żołnierzy. W księdze pamiątkowej cmentarza. obok
WPil!PW . odw..iedzająoycłl z _ .cą.tego
świata, figurują też wpisy
wielu
osób z kraju - czasem obszerne,
czasem krótkie: „Chwała bohaterom"!
WIESŁAW DANIELAK

Żukowa

przedstawic;iele dowództwa wojsk
sojuszniczych, oraz A. Wyszyński,
K. Tielegtn, W. Sokołowski i inne osoby społ;kali się u mnie w
gabinecie obok sali, w której miało
się
odbyć
podpisanie
przez
Niemc6w a;k.t u bezwarunkowej kapitulacji.
Punktualnie o godz. 24.00 weszliśmy na salę. łlozpoczynał &ię
dzień 9 maja 194.5 roku.„
Wszyscy usiedli przy stole. Stał
on pod ścianą, na której umieszczone były flagi
Związku
Ra_dzieckiego, Stanów Zjednoczonych,
Wielkiej Brytanii i Francj.i.
Przy i!llnych
długich
stola.eh
pok·r ytych zielonym suknem, zajęli miejsca
generałowie
Armii
Czerwonej, których wojska w tak
krótkim czasie przełamały obronę
BerHna i rzuciły na kolana butnych faszystowskich feldmarszał
ków. faszystowskich prmvodyrów
i całe Niemcy hitlerowskie. Znajdowało się tu rówruież wielu radzieckich i zagranicznych dziennikarzy i. fotoreporteraw.

niósł do
kowską,

buławę

marszał- Poprawiwszy monokl,
Kei·t el uprzedstawicie1i siadł na brzeżku krzesła i bez ppNaczelnego Dowództwa wojsk ra- śpiechu podpisał pięć egzampladzieckich i sojuszniczych.
rzy aktu. Stumpf i Friedeburg
Za Keitl.em wszedł generał pul-' również złożyli swoje podpisy.
kownik Stumpf.
Wzrostu mniej
Po podpisaDJiu dokumentu Kei:niiż średniego,
w oczach wyraz tel podniósł się, nałożył prawą rę
bezsUnej złości. Jednocześnie po- kawiczkę i znów usiłował zadejawił się również
admirał floty monstrować
swoją wojskCJl\vą povon
Friedeburg; wygląd1;1ł
na stawę, ale jakoś mu to nie szło;
przedwcześnie postarzałego.
powoli wrócił do .s wojego stołu.
Niemcom, zaproponowano zajęcie
O godz. 0.43 w dntu 9 maja cemiejsc przy oddzielnym stole. u- remo-nia
podpisania aktu bezwastawionym w pobliżu wejścia .
runkowej kapitulacji została zaZwróciłem się
do niemieckiej kończona. Zaproponowałem
nriedelegacji:
mieckiej
delegacj1i
opuszczenie
- Czy jesteście
w posiadańiu sali.
aktu
bezwarunkowej kapitulacji,
Keitel,
Friedeburg
Stumpf
czy zapoznaliście się z jego treś- podnieśli się z krzeseł, złozyli ucią i czy macie upoważnienie do kłon i z opuszczonymi
głowami
jego podpisania?
wysz~i z sali.
Za nimi udali się
Moje pytanie powtórzył w języ- ich oficerowie Htabowi.
ku angieL~kim gławny marszałek
W imieniu radzieckiego Naczellotlllictwa Ted.der.
nego Dowództwa serdecznie pogra- Tak, zapoznaliśmy 9ię 1 jego tulowałem
wszystkim obecnym
treścią i jesteśmy gotowi go pod- długo
ocz~kiwanego
zwycięstwa .
pisać zgaszcmym głosem odpo- Na salll powstał trudny do opisawied7.iał
feldmarszałek
Keitel, niia zgiełk.
Wszy11e.y nawzajem
przekazując
nam
upoważnie'llle składali sobie gratulacje, ściskall

·.„ ·.
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góry

witając
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Otwierając

posiedzenie

powie- podpisallle przez
admirała
Dtini tza. Z dokumentu wynikało, że
- My, przedstawiciele Naczel- Keite•l, von Fl'liedeburg i Stumpf
nego Dowództwa Radzieckich Sil zostali upowaindeni do podpisania
Zbrojnych
oraz
przedstawiciele aktu bezwarunkowej kapitulacji.
Naczelnego Dowództwa wojsk 10Ni4! był to już ów butny Keijuszniczych, upoważnieni j_esteśmy tel, który przyjmował kapitulaprzez rządy rństw koalicji an- cję od pokonanej Francji, Teraz
tyhitlerowskie
do przyjęcia od wyglądał na upokorzonego, aczkolniemieckiego dowództwa w-0jsko- wiek usiłował zachoweć jakąś powego bezwanmkowej kapitulacji zę.
Nlemiec. Poproście do sali przedWstawszy oświ!iadcsyłem:
stawicieLi niemieckiego Naczelne- Proponuję, by n iemiecka dego Dowództwa.
legacja podeszła tu, d.o atolu. Tu
Wszyscy obecil!l zwrócill głowy nastąpi podpisa:nie aktu bezwarunw stronę drzwJ, gdz.ie za chwilę kowej kapitulacji Niemiec.
mieli się ukazać ci, którzy przed
Kei.t el szybko wstał, rzuciwszy
całym światem
cheł;p11i się swą na nas nienawistne spojrzenie, a
z.dolnośclą do błyskawicznego roz- następnie wlliął ze stolika buła
gromienfa
Francji, Anglili i nie wę i chwiejnym krokliem
zaczął
później niż po upływ ie
półtora, się zbliżać do naszego stołu. Modwóch
miesięcy
zdławienia n<>kl wypadł mu z oka i zwisał
Związku Radzieckiego.
na sznurku. N a twarzy wystąpi ły
Pierwszy
powohi
pnekroczył czerwone plamy.
próg feldntan,załek Kei·t el - praWraz z nim do stołu podeszli
wa ręka Hitlera. Wzirostu wiięcej ge:nerał puł!kownii!k Stumpf, admi~
n iż średniego, w galowym, dosko- rał floty von Friedeburg i towanale dopasowanym mundurze. U- rzyszący łm · niemieccy oficerowie.
działem:

ręce.

Wielu

m iało

w acz.ach

ł:a.T

radości. 'otoq;yli mnie współtowa

rzysze walki:
Sokołowski, Malinin, Tielegin, Antipienko, Kołpak.
czi, Kuznliecow, Bogdan<>W, Bierzarin, Bokow, Biełow, Gorbatow
i wdelu innych.
- Drodzy przyjaciel, - zwróaiłe-m się
d<> towarzyszy broni przypadł nam w udziale
wielki
zaszczy~. W ostatniej, decydującej
bitwie zostaliśmy obdarzeni przei.
naród, partię i rząd szczególnym
zaUfaniem: prowadziliśmy sławne
wojska
radzieokie do sztU!l'mu
B_erl~a.
Wojska radzieckile,
jak
rownież wy, stojący na ich czele
w czasie walk o Berlin, nie zaw~edliście tego zaufania. żal że
wielu . współtowarzyszy nie ' ma
wśród nas.
Jakżeby się cieszyli
tym długo oczekiwanym zwycię
stwem, za które · bez wahania oddali swoje życie! .••
O .l~Z. 0.50 w dniu I maja, po
P~Jęruu
bezwaru.I!ikowej ka-pitulac~
ni~mieck:ich sił zbrojnyati.
pos1edserue SO&tało llllm!łmięte.

•

„

Bat.IOWM polski911> poiobodzo-
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Stolarkowie

nla. rodowiet

Belgowie, Polak
na
paszporcie konsularnym,
para Holendrów.
O<"emna~cie
os&b dlliesięc:iu chłopców
i
oaiem dziewcząt.
Wszyscy ~
;:;; środowisk robotniczych.
Wiek
i= - od 15 lat do lekka Po „trzydzie~tce". Zespól pieśni l tań
e ea „Orzeł", Gandawa.
espól pleśni l tańca, to
St.o1arkowie i reszta jeśli l)(Y.llWoUć sobie na
odrobin~ dzienmk:Msklej
przesady. Paweł Stolarek
- kierownik artystyczny
„Orla", lmpresario. koołerusji!ll', ltasjeir itd., czterech synów l dwie 5)'11lowe Stolarka. Siedem razy Sto1a't'ek. Siedem, a na
dob"' &prawę ooiem, bo :Wina pana Pawła, acz foomalnie lllie je~1
c7lłonkiem zespotu, polofyla dl.a jt>8'0 r~woju
llliebagatelne zasl:ugi.
Jej dziełem jest lll.a przyklad kompie~ strojów do Jr.rakowi.a.ka, .któ'7 obok dnnyoh ocyg.lnalnych ker
flti-umów, daTÓW TQWamygtwa „Polonta" l „Cepelii", tiworzy mają
tek "Orla".
To S~e. a 'l'CSZta? Na
przyldad Holendrzy - Strun Coo.ls
- robotnik z Bredy ł jego na'!'7A!·
C20!1&, Mar.Ian wtudentka meclyayny. Z chł<:1pcamt I dzlewczętam.i
rt. „Oda" po!'1l!Nll slą w Polsce, w
Tucholi, gdzie ich .zespoły uc~
ntozyły w polonJJnym kursie folkloeystyCZl!lym. Przy·padl.i oobie d.o
gus.tu i Stan od blisko 6 lat, a
lYW.r1an od 2 przyjeżdżają do Gamdawy :na cotygodniowe próby „Oria". Przemierzają wtedy .samochodam tra.sę Breda - Gan.da.wa -

•

,szv bci ei

reszta
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Z

nauczyć

Prawdę mówiąc,
zełx'ać
wszystkich

jeśli

przyHede na
ten ' :i: Flamandką,
że w 1~. ro!ni
na z;:stęj)Stwo. przyjął obywatelstw.o belg:Jskie ...
Voila!
A potem temat - „Orze!".
Wy~mek
z
kroniki
„Orła":
- ..•Trzy razy początek. Tak, nie
„Grudzień 1972 r. w Operze było jedneg•i początku.
„Ortt;t"
Król .wskiej w Gandawie. Na pro- powstał w 1968 r.,
to pa.n w1e.
śbę dyrekcji Opery
przyjęliśmy Wcześniej mieli&my
maleńki zepropozycję wzięcl11o udziału w wy- spollk, c:&ysto poL~kl,
a
jeszcze
stawianej w tym mom~ncic ope- wcześniej nie było me, bo
nie
rztt "Polska krew"... Przyniosło było dzieci,
to znamy my nie
nam to peł114 ntysfa.koję I zado- mieliśmy dzieci, urodsiły alę powolC'llie".
iem. Pół roku działania I koniec.
Zesp6ł się rozpadł.
Koso -. ło
Ile
polonijnych zespołów do- winić? Rodzice, podobno, tak aię
mówiło,
nie
chcieli
puszm.a6
mastąp~«>
zas:r.czytu gOSZC7.enia na
scerue
operowej
. nie wiem. łych na próby tańcó ·- , bo to saWiem natorqjast, że mkcesy i wy. bawa, na pierwszym miejscu była
szkoła, nauka, to, z czego chleb
różnienia, te na tereruie Belgii l
przez
poza jej granicami, nie uderzyły w przyszłości. Od 195'7 r„
siedem· lat - pustka, iaAlneJ dsła
im do głowy.
bardzo,

czas dwóch ludzi

po ludowemu. Najważ
niejsze - mówią - to znać krok
i figury. Stronią od stylizacji, n.ie
dązą do profesjonalnej gładkości.
W tym dch siła. Dają rocznie 1520 wyśtępów, płatnych
(bilety
50-100 ł.r. belg.),
bo „Orzeł" w
zasadzie sam 1ię finansuj-e.
Mają
własny sztandar,
dar belgijskich
przyjaciół „Orła". Kraj wyróżnił
ich medalem
200-lecla Komisji
Edukacj,i Narodowej.
ano niespieszna :rozm.o..
wa ii: Pawłem Stola.rpol·
kliem w klubie
skich kombatantów w
Gandawie.
Normalna
rozmowa ludzd, którzy
się jeszcze nie dość poznali i nie określili pola wzajemnego oczekiwania.
Sumituję się,
że zabieram mu tyle czasu i być
może nudzę pytaniami o szczegó-

R

ły.

mu,

- Mam
Jestem Da słt1mpłR
(cza.sowo bezrobotny).
Więc

n.a

moją

prośbę

Paweł

stola.rek o sobie.
Że :iołniierz od
Maczka,
że wyzwalał Gandawę.
Antwerpię. Bredę,
że
dotarł do
Wilhelmshaven. Że po demobilizacji dźwigał paki,
ze ożenił sią

"li~ zorotiio . omery~ońs·ki senator
„ .........„ ................„ ......................................."""'---------.......

zyski. Zmieniły się cn;asy, iunienłły zaody, ale problem wzajemneKo stosunku członków ciał ustawodawezych I pieniędzy podsuwanych im przez &rupy
lnte1·t>su
w świecie kapitalistycznym - Jak
widać pozostaje aktualny.

0

I

ły
tli

łalnoścl.
Powstał zespół młodzie
ży starszej, 13-14-letniej.
I ten
wysiłek poszedł na marne.

Tańczą

bard2lo trudno
chłopców
li

d 1911 4o 1975 rok11 członllowie ·amerykańskiego Senatu sarobill
ponad
'
miliony
dolarów
poza
swoimi normalnymi
zarobkami.
Rekordzistą w tym względzie jest
senator Hubert Humphrey - by-

NRD)

Ka:tdy

naszych

wszystkie
dz.' :>~ta na występ,
jeśli odbywa s.ie w !.:nsny dzień niż
IObota lub niedziel!!. A jut wprost
niepodobieństwem jest uczesl!niczyć
w Imprezie
trwaiącef kilka clillii,
bo ZM"B!Z wylania się kwestia zwolnień 1 Ul'lopów.
Chciał np. „Orzeł" pokazał 1lę
w Rzesz.owie na miiatowym feshlwalu polonijnych zespołów pieśni
l tafu:a, chciał przyjechać w peł
nym składzie. Dwóch Belgów 01;łonlców ·„Orła", listonoszy z zawodu niestety, nie mogło uzyskać zwolnienia od pracodawcy.
Konsulat polski w Brukseli pragnął pomóc: poszło odpOWliedn.ie pimno do właściwego urzędu. Nadeszła . uprzejma odpowtiedź: praszę

I

obywatel NRD marzy o
samochod„.te. NaJC1!ęklej o
tanim I praktycznym „Trabancie''.
za kierownic•
którego przetywa
emocje pl..rwszych kilometrów jazdy.
Pćt:nlej przychodzi ochota na .• Wartburga". „SkOdę" lub „Flata 125 p".
własnym

Breda, 240 kilometrów. Inny pnyldad: Belg - Robert
de hise,
&kordf!Onis.ta,
~tóry od pol9k!!!!g0
muzyka musi112 się
melodii ludowych.

•

Bywa jednak. że przeszkod• w ruszeniu w świat jest, podobnie jalr u
nas, brak prawa jazdy. Nic zaskakującego w kraju. w którym w roku 1980 ma być 2.800.0Go samoch.odów osobowych.
W kolejce na łNr• Hmocbodowy,
jak tu obUcsono, trzeba czekać od
czternastu
do czterdziestu ośmiu
miesięcy,
czyli w skrajnych przypadkach całe lata. Aby skr6c1ć czas
wyc20ek1wania, Ministerstwo Komunikacji NRD przedslo:wr:to:lo szereg posunio:ć organizacyjnych.
które jut
wkrótce powinny pr:zynielć etel<ty.

MOSKWA. Plac Pusxkina w wiosennej szacie.

rtobJektywJe

obLe:żyswLata

W m1n1onym roku w NRD 15'14 wy
i instruktorów
w Hl
placówkach wyszkoliło 220.000 kw-santów.
Prócz tego pewną liczbo:
kierowców wyszkoliły Jednostki Narodowej Armil Ludowej NRD l organizacji „Gesellschaft tuer Sport
und Technik". będ11cej odpowiednikiem · naszej Ligt Obrony Kraju.
kładowców

Ten trzeci początek wią:t.e si41 1
krajem, z Bydgoszczą. Syn Zabaryły, Waldek, i córka
Para<Wń
skiego, Marcelina, pojechali
na
kolQrui,e letnie. Tam poznali pierwsze kroki 4 :figury
krakowiaka,
W tym roku al nml wykładowe7
poloneza, polki... Wrócili z myślą,
że zespół musi być, a o pomoc w prowad1:11
zaj~cta
teoretyczne w
jego powołaniu
zwrócili aię do większych grupach. co pozwala obstarszych.
Jąl'! szkoleniem więcej słuchaczy. Du
W Gandawie tańców się uczyli ty nacisk kładzie Illo: przy tym na
z książek, a śpiewu & płyt, któ- uzupełnienie
wiedzy
„lekcyjnej"
re doot.ali z konsulatu. Uczyli się
Prowadzone
i opiekunowie Jóu!
Czech, przez Hmoksztalcenle.
Paweł Stolarek
I młodz.iet,
po- przez 1nstruktor6w uJo:cla pra.ktycz
,.jazdy" - przedłu:tono.
s.połu.
Najlepszych wysłał Stola- ne, ezylt
rek do Rzes:z:owa na kura. Poje- TrwaJ11 one w dni robocze od godz.
chały cztery· pary.
T do n, w soboty od '1 do 111 I w
Czym był zespól pie&nl l tańca niedziele od 'I do ii. Dzięki temu
dla młodych w , tamtych i nd.e tylko tamtych latach? Szkołą teeo inatruktorey 1111 pełniej wykorzyatawszystkiego, co polskie i z Polski, ni, sprzęt do szkolenia takt•. Na
przede wszystkJm
mowy naszej, specjalnych placach l'!wicseń et kurobyczaju i historii.
sanci. 'którzy jut opanowali elemen
Pani Marta Stolairek,
dobry tarne zasady jazdy.
mog11 ćwiczyć
duch, zespołu,
mówi .I)<> p~lsku. , bez opieki instrukt«ów. Prócz teUczy,a. &!.ę sama. Synowie. tez po- go czynniki odpow'.edzialne n szkoznawah Język polski sanu. Uczyli się , bo był im potrzebny. Ale... lenie kierowców
starają sit: przyZespół w tym składzie? ciągnąć do tej pracy. chocla:tby w
mów,[ Paweł Stolarek - niestety. nadgodzinach. tych wykładowców l
nie ma przyszłości. Młodzi żenią instruktorów. którzy .maj111 uprawnlesię, zakładają S\voje domy, rodzą rue do szkolenia kierowców. a osi~ chieci, cora!I w1ęct>j ?bowiąz- l)ecnle zatrudniehl 8111 w lnnym r:akow. ooraz mmeJ czasu 1 ochoty
·
•
św'
al
na tańce,
ćwiczenia,
jeżdżenie. wodzie.
Duto uwag. po •<:ca
~
Proza życia. Następcy?
Staramy tet pełniejszemu wykorzystaniu osię ich pcnyskać. Czekamy na 1- środków
szkoleni.owych w dutych
IO-latków do dziecięcego zespołu. zakładach pr.zemyslowych l przedLecz wybór jest niewielki. W do- slt:blorstwaclt rolnic1ych.
datku nie brak I takich rodziców,
którzy niechętnie pah-zą na to,
Pr:aedslęwzlęcia
te poawol11 n•
co robimy, przede wszystkim na. skrócenie czekanJa na prawo jazdy
średnio
do
Mlemna&tu
miesięcy.
próby odbywane wlecaor11m I "' ·j 1l '.
na
. · t p .••
nie,
. Jl\
R6wnocz
łnle w
RD
tr
a a cJa.
I oni swoje ra.cje.
by do roku ltBO - w porównaniu
- Jeden z: konsulów - przYPO- :a rokiem 19'15 - podwoić motllwominam - wpisał do waszej kro- ści uslUłfOWe warsatat6w naprawia·
niki : „ORZEŁ MUSI BYC.
BEZ jących samochody.
\'V związku •
ORLA NIE MOŻNA żYCI"
tym buduje się nowe placówki. "le- Będziemy ~ę trzyma~,
to le stacji obsługi ł warsztaty prypewne. Tak długo, Jak długo bę· watne oraz wprowadza prac-: dwudziemy mogli. Alt>, doprawd:f, to zmianową. Niektóre placówki będą
pracowały cały rok bez pTSerwY
nie jea;t proste.
urlopowej.
JANUSZ

Migawka ze śr6dmlejskiej
ułiay w Brukseli.

MOZAMBIK. Uliczne automaty telefoniczne w stolicy kraju - Maputo.

dawniej statek
morskie.

I

wiceprezydent
s ramienia
~~~~~~~·
~.,.,....~~~~IM~M~Hli~~~~~~1'!A~~~~~~~~~~~~~~~~l"łll~~'):;..~~~~
Demokratycznej.
W ciągu Parpię- ~"
,...
"
,...
·
·
elu lat sarobił on 233 tysiące dobliskiej kawiarni.
Poznałem tam los jeszcze jednej poralarów.
Republikański
senator . LJ
18-letni Bernard D„ absolwent eksklużonej nałogiem Heleny K., lat dwaMark BaUleld przez O'lltery.
Iata
zywnego paryskiego liceum, gotów był
dzieścia, z których pięć oddała narkozarobił 132 tysiące. Jak
widać,
opowied%ieć nam o sobie.
tykom.
różnego rodzaju wykłady I płatne ·
- Pierwszy raz spróbowałem dla to- l\lleukałam 11 rodzicami pod Parywystąpienia publlczne
przyniosły , ·
war:&ystwa. Teraz zrentą teź uczniowie
ł-ern w bardzo ciężkich warunkach. Ojciec
senatorom sumy wcale niebagatel- · .
zbiera.Ją się po lekcjach, by dla fasonu
ne.
był ci~gle bez })racy. Starszy brat, agrozakurzyć „trawkę" •••
nom, też nie mód jej znalt>żć i w końcu
;Przedłotony
Senatowi
do sa- 1 •
Bernard
robi
długie
pauzy.
ręce
drżą
wyemigrował gdzit>ś do Afryki. Siostry
twierdzenia wniosek, posiadający ~
mu nieustannie, ogryza nerwowo paposzły na. ulicę.
Potem pn:yjechaliimy
już aprobatę Izby Reprezentantów, ~
znokcie, podnosi I stawia na miejsce pudo Paryża, ale I tu nie było lepiej. Wyprzewiduje, te członek
Senatu ~
stą filiżankę po kawde. Kłebek nerwów.
rzucono nas z mieszkania, a ja przestf.zarobić moźe dodatkowo nie wii:- ~
Wszystko dlatego, że dziś jeszcze nic
łam ~ie U<'Zvć.
Pracowałam
na ;nierw
eej
nit
8.625
dolarów
ro- I
nie zażył ...
w sklepie, .Potem u fryzjera,
ale to
eznie.
Tymczasem, Jak
podała
- Po roku haszysz pr7.estal na mnie
wszystko nic podobało ml się, a i lJie„Washington Post", sa jeden oddziałać.
Zacząłem
brać
LSD.
1\fa
dłn:i;ue
niedzv byłq mało. Tak sie zloż. ło, że
eayt lub publiczne wystąpienie se- 1 ,
I silniejsze działanie. Potem prze~ze<lł„m
poznałam bandlarzy narkotyków• i ponator otrzymywał często honora- )"<
na
kokainę. Brałem i i11ne środki. Teraz
maołam ;m ro::prowad,ać
towar na
rlum wynoszące 1000, 2000, a cza- ' ~
Jui nie mogę przestać ...
.iNlnvm ~kwerze. Pnff'm !próbowaląm
sem nawet .5001) dolarów. nie licząc
Dlaczego?
Dlatego,
że
wszv«tko
je~t
sama I tak 5i~ wci~gnęJam ..•
xwrotu
kosztów
podró:iy
itp. ,
głupie, podłe I bez srnsu. Moi rodzice
W oewnvm momencie iednak HeleTrudno się więc dziwić, że wniocałe tycie pracują. Mają dom, ~amochód,
na K. ooshnowiła zerwać z nałogiem
.sek„ w sprawie JJułapu dodatkokonto w banku - I co? Żyją ldloty<'zi zgłosiła się do szpitala. Lek:irze móW1'1'1h zarobków n~e wszystkim się I ~
nle. Rozmawia.ją tylko o forsie, obl\'aduąodobał.
J
wią,
te są cluże szanse wyleczenia .
Jit znajomyr.h i marzą o .leszcze wi„k«7:ej
i\fartwi ich tylko apatia oac.ientki. jei
Zwolennicy wniosku
11wro.eaJą 1
forsie. Czy to jest bele? Pracować. jak
c-iagłe o:vtanill o to. co robić po wvjściu
nwarę, te 11en&ton:y
najczęściej
wól, ty6 w llobrobycle, a potem !!pokojze szpihila. Bez 'l>.1 ~·ksrt.11łcenia. hez ZR.·
11apraszani s11, do wygłoszenia od- ·
nle
umrzeć?
Nie
dla
mnie
taki
program.
wodu. bez piP.niPdzy . - małe m>1 szanse
ci&ytu nie przez uniwersytety, lt>cz
Nie chcę. A 11oza tym, eo ja mol!e?
na utrzymani~ •ie na PO'''ierzchnl...
przez grupy przt>mysłowe, syndy- 1
Bunt?
Jaki
I
po
co?
Tysiące razy mókaty zwł~zkowe lub handloW<'ÓW,
Dlaczego?
'l\>ilem
o
tym
s
pn:yjat'iółmi, ·ale to tet
któn:y są żywo zaintereqowanl w
jest bez sensu.„
Odpowiedź
na to pytanie znalazłem
takim a nie innym kształcie po- ~(
Bywało w dawnych czasach,
Europy
rozprzestrzeniła
się
epiPodniecony wstał ł podaW"17.Y nam wywłaściwie w losach dwojga moich rozl9'!lczegó!nych p'arairrafów dysk1 1 to- T
ie dżuma opanowywała całe demia narkomanii mówców i wszelkie komentarze wydaja
me- chudzoną rękę, wyio:r.edł z kawiarni.
wanych w Kongre~le ustaw. Tr11su~ tu zbędne.
dn" nie donatn..-~ ~il', przvna
~ kraje, trzebiło dziesiątki tysięcy
policyjne
środki
nie
dyczne,
Na koniec więc tylko opinia jednego
mn.Ic.f w lntf'nd:it>b stron" zapra7. paryskich lekarzv: „Nil' nrze~:odzę, jeW centrum Peryźa, niedaleko Luku
ludzi. Później ludzie nauczyli się są w stanie jej zahamować.
57.:> ;aee.ł.
zwlal"ku miedzv l\<:V~o
Triumfalnego.
znajduje
slę
szpital,
któśli
powiem. że cała młndził"ż frn ncuska.
kości3 honorarium l\ f'W•.>ntualnvm
z1u:rożona ;iest
ta wspókzt>s11ą dżumą.
ry w 1970 roku prz~r~tosowany został dla
Współczesna dżuma okazuje się
:przeb!eirien> nirk. tóry<"h l!'l'M usb- 1 'cC' ją zwalczać. Kiedy jednak dziś
soecjalnych pacjentów - narkomanów.
Wiem na przykład, że t~·lko z Jedneg11
woda. wm:yeh.
(
w wielu krajach zachodniej silniejsza.
lic'!um w Parvzu usunięto w zeszłym
Od tej pory leczyło się tu wielu mło
Przeciwnicy wniosku, do których ~
dych paryżan. Lekarze, z którymi rozroku 60 uczniów za systematyczne uźy
•
należy m. in. WJ>ływowy, choć · )
Tragicznym przykładem rozszerzania
mawiałem, mówili, T,e dawnlei przv1mowanle narkotyków i handel nimi. I nie
może
nie
najbogatszy polityk I
się tej plag.i iest Francja.
Statystyki
waJi miesięcznie 150 pacjentów. Teraz
dziwię się temu llpecjalnie, skoro wiem,
Edmund Muskie, zapytują: dlaczc- ·
podają,
ze obet'nie około pół miliona
- 150!
ie np. 20-letnia nauczycil'lka angielsk!11Był to jeden 1 pierwuyeh wiosennych
&'o ogranicza się ogólną sumę bomłodych Francuzów, w wieku 13-25 lat,
Korytarze ł sale 911 w tym szpitalu
r;o sawsze ma przy !lobie opium, a niedni w Paryżu. Przed katedrll Notre Danorarf ow, skoro senatorzy . mogą
niszczy się narkotykami. Nie ma ty.
takie
same,
jak
w
innych.
Zadziwiają
dawno aresztowano dwóch młodych naume, jak zwykle, było tłoczno
bez fadnyeb ograniczeń otrzymy- ·· godnla, by nie było śmiertelnej ofiary
tylko nadrealistyczne malowidła, rozwleozveielj za s11r:u•dawanle ue7.niom środ
SpaeerująC 11 kolegą, dotarliśmy do
wać dodatkowe docbody w
pomorfiny, kokainy, opium, heroiny, czy
ków odurzaJąeych.
szone
na
ścianach. Jakieś orz:ectpotoooksięgarni,
b:r
kupić
głośny
nad
•tael zysków I dywidend.
Czy
LSD. Epidemia zatacza niezwykle szerowe gady, ksłężycOW!' pefaaze, majacteDla. .ffl'dn:vc-b narkotyki, to forma „proSekwaną bestseller powieść o nar1ty<1ki np. koncernów
naftowych
kie kręgi. Narkotyzują się młodzi ludzie,
nia chorej w;vobrafol. Chorzv malu1ą
komanach.
'
testu" nrZl'f\iWko społe~~eń<twu olostatku,
Teksasu nie są bezpośrednio zwią
zarówno ze środowisk bogatej burżuazji,
to. co przebll w narkotvcznych wizjach.
przeciwko 7.yt'iu be:t cl'lu i i!leałów, g('~t
Przeglądając ją w sldeple, usłyszeliśmy
sane z wysokością cła nakładane
ja k I francuskiej biedoty.
To Jedna z metod • terapii.
nagle za plecami:
detcrminac.ii. Innvrb nchaia do tego cł~t.
go ua importowan11, ropę?
W s:i:p!talu nie używa ~tę lekarstw.
Dl.aczego
młode
pokolenie
jednego
- To wszystko buJ4a. W neosywlałołoł
kie warunki 7.vcia. brak per<pt>ktvw i rozNa ~oczątku stulet>ia członkowie
Je.sł 1upełnie Inaczej.
Chorym przede wszystkim pomóc ma ich
z najwyżej rozwiniętych krajów świata,
r;oryezeniP.' n1·amatYC'Tne lest to, f„ naanglelskiP.go Parlamt>ntu nie otrzy
porażone jest wirusem samounicestwiewola zerwania z nałogiem. Lek,,.rze ~a
ne sf\ołt'l"lleństwo jest, pra...,·~e mńwiac,
Za nami stał młody ezłowłek, kłóre•o
~YW!lll
wynagrodzenia. Uważano
nia?
tu
raczej
sryowiednikami
I
przvfaciółm!.
bezradne".
w. KA 'Y'lllf
po chwili rozmowy zaprosiliśmy do popo prostu, ie z rac.fi swe~o staMwłska I tal:: cseri>ilł dost•tem;ne
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WA2Ns TELEFONY

Infe:rmacja e usłupch
Centra~ lnfonnacyjna PKO
Jnfonnacja teletonicsna
Strat Potarna
li, ill-11,
Po11otowie Ratunkowa
Pogotowie MO
komenda MłaJaka 110
centrala
m-11,
I.ntormacJa koleJowa Ili-IS,
Informacja PKS:
Dwo:n:ec Centraln„
Dworzec Północny
Pogotowie wodoei•gowa
Pogotowie gazowe
Po::otowie ener1et)·csne
Rejonu Północ
JleJonu Południe
dla odbiorców pr&emyalowycb
fll·Ja
oś wie tlenia ulic
Pogotowie cleJ1łOW11leff
Po1otowle technleime

191·18
731·12
13

„
"
......
.....
715-15

•._„
7ł7-H

13S·IC
85-IS
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WISL1U - lodL 11 ,,lllDtnla ao-.
lenuWl''I I.I. IOth. 1l „K?6law•
na Snietka"; t.5. al.ceynny
l>OWSZECBNY
god:.
lt.15
•• Bołdyn";
t,5.
god-,;,
19.15
„Zmartwychwstanie"; s.s. nieczynny
NOWY - godz. 19.15 „Patna"; I .•
jak v-.-y1ej; i.5. niecr:ynny
MAŁA SALA god:i. :w „Em1grancl"; a.5. ja.k wyżej;
v.s.
nieczynny
.JARACZA - godz. lf.311 „Tango"
1.5. jak wy:teJ; 9.5. nieczynny
TEATR 1.11 - godz. 19.15 „Tr'""
dowata"; 1.5. jak wytej;
I.I.
nieczynny
lllUZ'l'CZNY - llod&. 11 , Mttou·
1 nieoche"; 1.s. jak wytej; t .•.
czynny
ARLEKIN - &adz. 1'1.lMI „Nowe
szaty króla" {Piotrkowska 2112)
1.5. godz, 12 jak wyżej; 9.5. nie
czynny
PINOKIO - gods. 1~.341 „Poprotcie Rzepa, by slę nie czepiał";
1.a. godz. 1S jak wytej; 1.5. nJ.e
ezynn::r
TXATR n (Zachodnla tel
nieczynny; 8.5. goc1z. lłl.~ „Budowa"; 9.~. nieczynny
AMł'ITEATR
WlDZEWSX.I
(ul.
Małachowskiego) nieczynny; 9.5.
codz. 11 Koncert uspołu creckie&o ,.Belleo"

Ul, godz. 1U5, 1'1', 19.ł5;
1.5.
jak wytej; &.i. Filmy Iluzjonu
cykl „Jadwiga
Smosarska
gwiazda miesillca" Jodr., 14, 18,
18, 20
STUDIO - NCyrk .,, cyrku" czeul b/o, gods, ie. Cykl pn. „Po
rozmawiajmy 0 kobietach" Tr ....
owata" poi. od lat li, g.
""'
li, 20; I.I. jak wy:tej;
9.1.
.'
„Cyrk w cyrku" godz. U.IO.
Cykl pa.
„P<>l'ozmawiajmy o
kobietach•
„Lady
Caroline
Lamb" ani. od lat is, godz.
17.45, 20
STYLOWY USA, od
lat 18, godz, 19.an, Przegląd mmów tematycznie związanych z
Łod"111 ,;l.'warz Anioła" poi. od
lat 15 (dodatek) „Obóz na Pri:e
mysloweJ" godz. l~.30, 17 .30; a.5.
j;;ik v.-yżej; 9.5. „Uśmiech" g.
19.30. Przegląd filmów tematycz
~le xw:tąunych .z Lodzl11t. ,.PQj„
dzi.en ponad sadem" i;ol. nd lat ·
15 (dodatek) „Kwartalnik tilmo·
wy" god&. 1s.ao, 1'1.30
GDYNIA - „Flip ł l!'lap w Legll Cudzozlems)tlej" USA, godz.
u. li. Przegllld fllm6w wyró:tnlonych nap-od11 Munka .. Walkower"
poi. od lat 15,
(dod&te~) „.r. !zanlaws!<l" godi:.
14.30, l&,30 IV Ogólnopolski Fes towal Filmów Dydaktycznych
„cyrk w cyrku" cz~ki, b /o ii.
a. ..Krzyl:ai:.y" poi. b lo, r,odi.
10; 8.5. „rllp i i'lap w
Le;;U
Cudzozlel!l!!klei" r,odz. 10, 11.80,
1~. 18.30, 70. Przegląd filmów wy
ról:r.lonych ni<grod- Munka „Chudy I Inni" poi. od lat n,
dod. „szantawsld" godz. lUO,
18.30; u. godz. a. · 10 1 11.llO •eanse umlcnlęte, „Flip l J'lap
w Legii Cudzoziemskie!'' godz.
11.30, 20. Przegl11d ftlmłnr WT·
rćtnlon;ch nagrod11 Munka „ż7wot ł&at~za" poi. od lat
11i. cl.od. „Witkacy" godz. H.JG,
t~.:10
DKM - „Odpowledł ma tylko
wlatr" RTN. od lat 15, gad;.
ie, 18. 20; 8.S. jalt v~ej; Il.I.
nteC'zynne
Kt>LłtJl.JlZ - n!ec«Yl'ln•
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1.0DZKJ PAJlK.
KULTURY I
WYPOCZYNKU (na Zdrowiu)
OGROD BOTANICZNY - czyrtn:v
w godz. 10-20
LUNAPARK czynny: ,., dni pownednie w godz. 14-21; w niedziele l dwlęta w godz. 1~21;
w dr.i wolne od pracy w godz
lS-!1
•ALMIARNIA - czynna codztennie (oprócz poniedziałków) w
godr.. 10-1'1
ZOO - czynna od 1odz. I do, Jl
(.lrall& do god1. lt)
Jl: I N A.

„Olltatnl poelu• •
Gun HlU" USA. od lat 15, g.
10. U.li. 14.30, 18.411, 11. Seana
nocny, Film w wersji oryglnal·
nej (C%ytana
l11ta dialogowa)
„Brawurowe porwanie"
U!oA,
godz. 21.10; a i 9.5. jalt wytej
IWANOWO - Zakończ„nle
IV
Ogólnopolskiego Festiwalu Xi!·
mów Dydaktycznych Pok'as
fUmów nagrodzonych JłOdz. I
„Kobleta w caerwonych
butach" fr. od lat 11, godz. ie,
11, 20; U, Bajkl godz. 10, 11
„Zerwani.
nlć
babiego lata"
radz. od lat 12, godz. 12, 1ł
„Kobieta w czerwonych butach"
&odll, 10, 18, 18, 20; 9.5. 1eanwe
zamkntete godz. 10, u „Zerwa
na nić babiego lata" godz. H
„Kobieta w cr:erwonych butach"
godzt 18. 11. 20
LUTNI... - „Kr6lowa
pnczM•
1e 1• 1,
pol • od lat 12• "od•
" ~.
• .., ••
1e. 1•. tt; 1 l 9.5. Jak Wytej
•OLONIA - „Pit:U'O 'W)'tej" poi.
od lat IS, godz. 18. 12 „Drr:w1
w drzwi" fr, od lat n. godz.
14. 111. 11. 30; a 1 9,S. jak wytej
PRZEDWIOANl:S - „C:Złowlek 1:
marm\lru" pol, od lat 15. 1todz.
10, 13, 19.
Tydzień fllmów
czechosłowacldeh •• Jutro slt: po
llcsymy, kochasiu" czeski. od
lat 15, 11odz. 17; I.li. „Cslowtek
z marmuru" godz. to, 11, 19,
Tydzień
fllm6w ezechDllłowackich ~Gdybym mtat dziewczyn:v" czeski, od lat 15. godz. 17:
I.~. „Czło~ rielr z marmuru•• g.
10. 13, 19.
Tydzień
filmów
czechosłowackich „Czu milo!\rl
l nadziel"
cze11k1 od lat 15,
BAI.TYK

tt. 17

WŁOKNIARZ

- „Terror Mechal?Odzllli" jap, b/o, 11odz. 10. 12,
H. 20, .• Blat:v statek"
radz.
b /o, godz. 19, 11; 8.1. Jak wyt~J; 9.5. l!:odll. 9 1eans zamknlę
ty; „Terrt>r
Mechagodzllll'• «12, 14, to. "Biały statek" godz.
18. 18
WOLNOSC - "serptco" USA, ed
lat Ił. llOdz. t.30, 12, H.30, t'I.
19.30: a.n. Jak wytej; 1.s. 1eans
1:amkn1ety l(ock. t.
„Serpico"
«od7.. n, H 30. t'I'. lt.30
WIRt.A - .,Konie Valdez&" wł.
o'1 lat 15, godz. 10, 12.15 14.30,
17, 1~.:io; I t 1.5. lak wytej
:Z:<\CłH;'J'<\ .. Syrenka I kl!latę"
bulg. blo. goc'z. 10 12. H „Plon~cy v.1etowłec" USA, od la'.
l~. l'ndi:. 18, 19; I i I.$. 'ak
wfiej
1.DK. - „1Cabareł" USA., od lat

"'
I
:

Obro6c6w Stalłngadu li,
clarnlana is.
Plotrkowfi:a
Dąbrowaldeao Ił. Lutomierska
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łódzkim

Ili.ODA GWARDIA - „Roman•
tvc&na Angielka" an&. od lat
la. god~. 11. Cykl pn. ,;Wspólna
walka 1 przyjaźń'• „.Tarr.flblna
czerwona" pol. b/o, (dodatek)
„Stanlsłsw Lorenz" godz.
14,
111.:JD, IV Ogólnopolski Festiwal
Filmów Dydaktycznych .,Hubal"
pol, b/o seans zamkplęty g, 8,
seans
zamknl~
„czerwone
ciernie" poi, od lat IS, g. 10,
„smuga clenia" poi. od lat u
godz. 12; 8.5. „Romantyczna Anp.\elka" godz. 9.ao. u, 19. Cykl
pn. ,,Wspólna
walka l przy1atń"
„J'anę'o\na
czerwona"
poi. b/o. dodatek „Staniaław Lo
renr." godz, lł. 1'1; 1.5. „smuga clenia" godz. a. „Gniazdo"
poi. b/o. godz. 10,
„Hubal"
godz. 12. Cykl
pn. ., Wspólna
walka i przyjaU1".
„ZwYcięstwo•• pol. b/o, godz. U, 18.30,
19
MUZA „Pani
minlster tańczy" poi. od lat 12, godz. 15.30,
„Synowie szeryfa'•
USA, od
lat 15. godz. 17.3G. J9.30. IV ogól
nopolsk"i Festiwal Filmów Dydaktycznych, „Trzy orzeszki dla
Kopciuszka" czeskl. b/o, I(, 10;
8.5. Bajki godz. 14.30 „Pani mln1ster tańczy" g. 15.JO. "Sy·
nowie 11zery!a•
itodz.
1'1.30,
19.30; 9.11. „Pani minister tańczy" godz. 15.30. „Synowie ezer~·!a" godz. 1'1.30, 19.30
t MA.TA ...;.. „Wilk morski" rum.
b,'o, godz. 15.30 „Policja dzięku
je" wł. od lat 18, godz. 17.lS,
19.30. IV ogólnopolski Fe~tlwal
Ft!Inów Dydakt. seanse zamknlę
te; 8.5. Bajki godz, lł.30 „WUk
morski"
godz. 15.30, „Pol1cja
dziekUje" godz. 17.15, 19.30; 9.5.
„Wilk morski" godz. lS.30. „Pollcja dziękuje" godr.. 17.15, 19.30
POK0J - „Zagłada Japonii" jap.
od lat 12. godz. 16.
„Miłosna
edukacja
Walentego" fr.
od
lat 15, god:r.. 18, 20. IV Og6lnopolski Festiwal Filmów Dydaktycznych „Jarosław Dąbrowski"
poi. b lo, godz. 8, „Romanca o
zakochanych" radz. od lat 15,
godz. 10, 12; 8.5. Bajki 11odz. 15
„Zagłada .Japonii" jap.
godz.
ie. „Mlłosna edukacja Walentego" godz. 18. 20; 9.5. .,Za'(lada
Japonll" godz. 18, „Mlłosn11 edu
kacja Walentego" godz. 18, 20
ROMA ,.Ryzykant" USA, od
lat 15, godz. H. lft, 19, 20; IV
Ogólnopol~kl
Fl!.'ltiwal Filmów
n d kt
p t
b/
y a . •• o Op" cz. 1. 'PO1•
o
icodz. 8, „Potop"
ez. II godz.
11: 8.5. Bajki godz. 10, 11 .• ,Ryzykant" USA. od lat 15, l'(odz.
12, 14, 111. 18. 211: 9.S. ,.RTZY·
kant" Cods. 10, U, 14. 18, 11,
!O
&TOKI „Magiczny
kamień"
NRD, b/o. godz. 15, „Złoto dla
zuchwałych"
jug. blo. godz.
le.~n. 19; a.s. Ba-tld godz.
H,
„'łag!czny kitm!eń" I(. 15. ,.Złoto dla zuchwałych" gooz. 18.30,
19. 9.5. „MaF.!czn'."'
kamleń"
iiodz. 15. „Złoto
dla zuchwa.
łych" god7!. l".30, 19
OKA - •. Salto" poi. cd lat 15.
l(odz, 12.30. „No I co doktorku"
USA.

godz.

1s.

17.30, 20;

e.s.

„Salto" godz. 13, 15. „No l co
doktorku" iiodz. 17. 19; tl.5. „Na
grody 1 odznaczenla" poi. od
lat 12. l(odz.
12.30. ..No i co
doktorku" godz. 10. 15, lT.30. !O
POLJ!!l!IIE - „Colargol na Dzikim
Zachodzie'• poi, ,i:od:r.. 11. „syndykat zbrodni" USA. od lat 15,
godz. 19; e.5. „Colargol na Dzlkim Zacht'dzłe" µodz. 14. U.30,
,.Syndykat zbrodni" ,'\ds. fT, 19;
tl.5. „Colargol na Dzlklm Zacho
dzle"
goclz. 17,
„Syndykat
7.brodnl" god;,;. 19
POPULARNE - .. Trudn-, jest tyl
ko plerwszv krok" radz. godz.
1c.~~. 18; a.s.
jak wytej:
1.5.
„Wyprawa po 7.loto'• radz. seanse zamkn1t:lll
EN!"RGETYK ,.Smarkacz
na
boisku'• szwedzki b 1o.
icod11:.
18.30, „Przepranam. c:r:y tu b1·
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Apteka nr tT-o&a Kon.stantyn6w,
ul. Sadowa lt
Apteka nr
...,. Aleuandr6w,

Kościuszki

11>

41

._•

„

:

:.

nr ł'l'-olll Ol
'11.
38
owno,
Informacji e dyłuraełl aptellt •
w Pablanlcach udziela Apteka ;:!
m 4'1'--08S Armil Czerwonej T
:
w Zglenu uddela Apteka. nr •
4'1--080, Dąbrowskiego 10
_2_
w Ozorkowie udziela Apteka
Apteka

Łowicka

§

nr ł'l-092. Dzleriyńsklege t.

DY.ŻURY SZPITALI
llspltal fm. Jl. Wolf - Polot..
nlctwo 1 ginekologia z dzlelnicy
Bałuty I Polesie. Poradnia K Kasprzaka i Gdańska 29
S:spltal lm. Kopernika - Po·
lotnictwo I gtnekolo&ia • dzlelnlcy G6rna. Poradnie K - Odnaflska, Cieszkowskiego. Lokatorska. Przybyszewskiego i R~ow
1ka oraz &lnekologla :i: dzielni·
cy Polesie - Poradnia K, ul. M.
J'ornalsklej
Instytut Poł.•Gln, AM (ul, Curie-Skłodowskiej 15). Połotnictwo
I ginekoloł(la 11 dzielnicy Górna
Poradnia K - Fellńsklego 1 Zapolskiej i dzielnicy Sr6dmleścle,
Poradnie K z ut. 10 J,uteiio p:mlna Ksa\ver6w 1 gm, Rzgów oraz
ginekologia 1 dzielnlcy Polesie
- Por11dn1a K. ul. l Maja l Olim
pljsl:.a
Instytut Poł.-Gfn. AM (Sterlinga 13). Poło:tnlctwo t gtne°Ąolol(la
z dzielnicy Sr6dmleścle Poradnie
K,
Kopcłńskle!f;o
at,
Próchnlka 11 l gmina Brójce
Szpital tm. .Jordana Połot
nlctwo I ginekologia r. dzielnicy Widzew. połotnlctwo z dzielnicy Polesie - Poradnia K, srebrzyńska '15
Zgierz
miasto
l
gmina
Zgił'fz, gmina Parzęczew, miasteo
i grnlna Ozork6w. miasto \ gmina Aleksandrów, miasto Konstantynów, gmina Andrespol.
Chirurgia ogólna - Bałuty 1m. Biegańskiego
(Knlaz!ewlcza
l/S). GOrna Szpital im. Jon~chera ('Mlllonowa 14). Polesie Szpital im. Pirogowa
(Wólezań
ska 191). Sr6dm1eścle szpital
Im. Pasteura (Wlgury 19). Widzew
- Szpital im. Sonenberga (Pieniny 30)
Chlrur~la urazowa - Sip!tal tm,
Sonenberga (Pleni.ny aCI)
Neurorhlruriiia Szpital lm..
Kopernika (Pabianl'cka 62)
1.aryngologl11 Szpital
Im.
Barllckleito (Kopcińskiego 12\
Okulistyka - szpital Im. Jon1chera (Mlllonowa H)
Chirurgia l lar:vni:otog!a d'llecteca - Instytut Ped!atrll (Sporna MISO)
Chirurgi•
nczt:'l<owo-twarzowa
- Szpital Im. Barlickiego (Kopelńslrlep:o

2~

-

:

2!)

Toksyltolog!a - Instytut JledY·
cyny Pracy (Terasy I)
Wenerolol(l.a - Przvcb(lj'(nia ~
matologiczna (Zaklltna H)

....

Chlrurg1.a ogólna - Bałuty
Szpital
im. 8klodowsk1ej-Curle
(Zglen. Parzęc7.eW&kll 35). Górna
- Sr.pita! Im. Brudzińskiego (Kor.1nlerów Gdyńskich 81), Polesia
- Szpital lm. Kopernika (Pabianicka 92). Sr6c!mleśc1e - Szpital
Im. Pastet1rA (Wl~1r~ l!I).
Wldzew Szpital Im. SOnenberii:a <Pieniny 30)
Chirurgia urazowa - Szpital lm.
Kopernika · (Pa blanlcka ~)
Neurochirurgia Szpital Im.
Barlickiego (Kopcłńsklep;o %2)
Laryngoloe:!a Szpital
Im.
Pirogowa CWólczań!ka 1911)
Okulistyka - S:ipital lm. Barllcklec:o IKopclńskłego 22)
Chirurgia I Jarynl(o!Qli!ia ddectęca S&pltal
Im. ICorcaałca
(ATmU Czerwonej 18)
Chirurgia
szczt:kowo-twanowa
śzpltal tm. Barllckle!J,O <Kor>clń~k!el(o 22)
Toltrvkologi& - Tn,t:vtut Medycyny Pracy (T&e'IY 8)
I.I.
Chirurgia ogólna _ Bałuty
Szpital Im. Biegańskle~o (Knleslewlcza 1/5). Górna _ sspltal lm.
Kopernika (Pabianicka 82). Pole-
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SOBOTA, 7 MAJA.
NIEDZIELA, • MAJA
PSOGRAM 1
P""''Ga,,. „ 1
"""' .,....,..
10.00 wt.ad.
Konc.r•pod
u ....._
1ańrll1'.11 SXX M.łtd-narQdo10 •A 10.0I
List
d
-~
_, Ko'•-'"'
menty.
·- „
Y s
rv•.r
O - W7klc Pokoju - I etap - Warsza.
.Ameryki" - H. Sienkiewlca.
Jl,łO wa · - juda indywiduallla na Cllas.
Klasycy ja~u. 11.00 Tu radio kl• I meldunek. 10.lłl Wiad, 10.u Minirowców. 11.10 Chwila muzykl.
11.13 recital zespołu „Bemlbem". 10.30 II
Z lubelskiej fonoteki. 11.30 Koncert meldunek z trL'ly I etapu Wyścigu
chopinowski. 12.0S_ Z kraju 1 ze sWiata. Pokoju.
10.45 Minirecital ze$połu
• •.
„Od Sledm1ogroau do Balato- ,,Skaldowie". 11.00 Radiowy
Teatr
nu". l~.45 Rolniczy kwadrans.
13.00 dla Dzlecl .MłocLt;zych „Zadanie "oo·
Słynne marsz.e. 13.15 Koncert tyczeń, jowe Wacka Okonia" - słuch. u 2~
13.3~ Poezja _i muzyka. 14.00 TU ra- Rzeczpospolita
Muzyczna woj.
dio kie«owcow. 14.03 Popołudnie w płockie.
l~.05 „W samo południe"
„,edynce", 14,20 Sport :.o zdrowie, oraz III ~eldunek z trasy r etapu
14.25 Ze świata nauki i techniki, WP. 12.42 Tu radio kierowców. 12.łS
U.SO D. c. Popołudnia w „jedynce". Transmisja z zakończenia
l etapu
ló.00 Wiad. 15.GS List z Pot.kl. 10.10 W)-~cigu Pokoju w w-wie. tZ.-ł5 MlD. c. Popoludnla w „Jedynce". 16.00 nlrewia zespołów i ork. PR 1 TV.
Wiad.
ie.os 'l'u. radio kierowców. 14.00 Muzyka. 14.10 Przegllld prasy.
15.08 U przyjaciół. 15.11 D. c. Popo- 14.20 Gwiazda dnia - ;r;. sośnlcli;a.
łudnla \V „jedynce". ltUO Pr:r.edSta· H.30 „W Jezioranach". J5.00 Konwiamy, komentujemy. 18.46 .Fonote- cert życzeń. 18.00 Wiad. 111.0I Tu raka folldoru. 1'1.00 Radlokurier oru dio kierowe/Iw.
18.08 Wlad. aport.
t.ransmls1a • otwarcia XXX Wyści- 16.!0 Teatr PR cykl: 11,Wodewil" gu Pokoju na Torwar:r,,e w Warsza- .,Tajemnice starego Miuta".
17.tO
wle.
18.00
Mu2yka l aktualności, • Chwila muzyki. 17.1$ Niedzielne spot
18.%5 Tu radio kierowców. 13.~3 Plo- kanie Studia Młodych. 18.GO Komusen!_<l jazzmanów. 19.00 Dziennik. nikaty Totalizatora Sportowego. 18.iG
19.~a Poznańskie Studlo Muz:;;:czne. Muzy.ka. 18.30 „Rewla piosenek". 10.00
19.•0 Z kompozytorskiej teki G. Dziennik. 19.15 Przy muzyce 0 spor•
Gershwina. 20.00 Wlad. 20.05 Podwie- cle. 20.00 Wiad. ~o.os Dyskusja na
czorek przy mikrofonie. 21.35 Przy tematy nlit;dzynarodowe. 20.20 Muzymuzyce o sporcie, 21.58 Komunlltaty ka. 20.30 Jazz t piosenka. 21.eo Wlad.
Totalizatora Sportowego. 22.00 Z kra- 11.05 z albumu piosenki. 21.20 l\IU·
ju 1 ze świata, %2.20 Tu radło kle- :zyka. Jl,30 Teatr
PR: „I maja _
rowców.
22.23 Na gitarze irra r. godzina O.Dl" słuch. n.as MuzyGo7a. !2.30 Muzyka. !UO Minllł dzleń. ka. 23.00 Wtad. u.os Ntedr.lelne wiad.
PROGRAM n
aport. za.20 Gw1aZda dni• _ :r:. soI.IO Wiad. a.u Sprawy codz:.-. 11ntctca.
a.Oi Informacje 0 programach. s.~ ;
PBOOBAM n
Gra Słowacka Ork. Kameralna. 10.UG
ue W1ad. 8.3' Aud. pub!1C711tys:ma.
„Dwoje" _ słuch. lo. 46 D. Kl!balew· 1.łl Motywy ludowe w tw6rcaolcl ·G.
&kl: 111 sonata na torteplan.
11 ,oo Bacewicz, 9.00 „Rzec11poapol1ta '!]jaz•
„Jestem członkiem PZPR". 11.20 F. dowl!<:a" - rep. 9.30 Utwory organo.Mendelssohn-Bartholdy:
uwertura we. S.llO Przegllld prasy. tli.OO No„Fanfarowa". 11.30 Wlad. 11.35 Od woł<'I Polskich Nagrań. 10.IO „Pierw
'l'atr do Bałtyku. 11.45 Bezpiec:aeń- su przechadika" - montat wierszy.
stwo n.a jezdni zalety od nas aa- 11.00 Studio Młodych RozgłoŚ<lla
mych. 12.os ·rerminari muzyczny. Harcerska.
11.40 Czy znasz mapę
l~.2S „Wydarzenia, pogllldY. reflek· ś~iBtA? 12.05 Rytmy ludowe.
12.30
SJe" - mag, 12.45 w. A. Mozart: Dl· W1ad. 1U5 Czy znau tt: knUllt:T
vertlmento.
13.00 „Spróbuj odgad- 13.00
F.
Mendel.aohn-Bartholdy
naić". 13.20 A. Vivaldi _ Ill kon- „Sen nocy letnlej".
14..00 „Portret
cert. 13.:IO Wlad. 13.35 Maguyn węd- słowem malowany" - .T6r.ef Nowak.
karski. 13.50 Pieśni kurpiowakie Ro- 14.30 J. Braiun. - I aonata G-dur.
mana Maciejewskiego i K. szyma- lB.00 Radiowy Teatr dla Młodzi.ety
nowakiego. 1uo Wiecej, lepiej. no- „Pod imakiem kolorowych tarcz" wQclldniej, lł.26 Muzyka w majo- „I>et1zcz•• - •łuch, .r. l1CSY1Jła. U.to
wym nastroju. 15.00 Zawaze o li. .,Dom. rod11inny dom". 18.llO Koncert
15.łO Przekrój muzyczny
tyr:odnla. choplnow11kl. 18.30 Podwlec1orek pny
11.10 Rytm, rynek, reklama, 16.20 Ka. ntlkrofonie. 11.00
Koneart pollkiej
łalog wydawniczy. 16.25 .r. J'. i'ilcher: muzyki operowej. 11.30 Wlad.
11.31
VI suita orkiestrowa. 18.40 Aktual- Felieton aktualny.
18.45 Kabaredk
noścl dnia (Ł). 18.51 „Klllllika dla reklamowy, 19.00 Tutr PR: „Kon·
kaMego" -. recem:ja (Ł). 17.00 Al. c:zymy tt: wojnt:" - cz:vll ballada o
Głazunow: Koncert a-moll. 17.20 rybaku Karple Antonim'• - 1htch.
„Tajemnice prozy". 17.40 „Czata" 19.45 Wlelcy mistrzowie łlatuty. %1.00
mag. wojskowy, 17.SS Antolo11tla •O· Polskie skrzydJa, 21.15 PloHnkl totnaty fortepianowej.
lU.21
Chwila nlerskle. 21.JO Siedem dnl w kraju
muzyki. 18.0G Echa dnia. 18.40 „Cus ł na świecie. 21.50 Wlad. •port. 21.11
ł ludzie". lłl.00 „Maty1iakowie". 11.30 Komunikaty Totalizatora SportoweG. Donizetti „Il Campanello". 110.
Sl.!17 Wirtuozi nowej muzyl!cl.
%0.30
Zwierzenia
wieczorne.
~.łl 22.30 „Wlersze proste jak t'.l'cle" - !
Arcydzieła muzyk!. i1.ao Dziennik. meg. 23.00 Madrygały c. MontaverU.40 Korespondencja s zagranicy. dlego, Zl.30 Wiad.
21.45 Wiad. sport.
21.150 Barok dla
PROGllAll m
~1!j~tklch. 22.ZO Radiokabaret. u.:io 10.00 eo minut na godzln41. 11.80
PROGRAM III
Mlnlreeltal
GlorU Gaynor.
11.1Ą
Szkółka muzyczna.
12.00 Zbtodnia
1n.3s Kiermasz pl:vt. 11.00 :tycle ro- wojenna czy koniecznoł~ wojskowa
dzmne. 11.30 Pianiści dyryguj,, 12.05 odc. 12.21 Muzyk• • 181 koncerz kraju i ze świata, 12.25 Za kie- towych... U.:O Przeboje a nowych
townic4. 13.00 Powtórka a roarywkL płyt,
14.00 Ekspresem przez śWiat.
13.~-0 „Pan doktor na morzu" - odc, 14.05 Peryskop. 14.:IO Laureaci test!pow. 14.00 z romantyc:m•j muzyki. wali. 15.00 „w pustych mieszkaniach
15.00 Ekspresem przez 4wlat.
1s.10 dzwoni• ~elefony" słuch.
15.35
Odkurzone przeboje.
18.30 To był Muzyka fdmowa. 15.50 Antologia plo
ro~ 1877 magazyn. 18.0li w roll Hnki francusk1eJ. 1G.15 Muzyc&11e pre
głównt>J
E, i'ltzgerald. 18.'5 Nasz miery Pr. UL 18.45 Coś w tym jest.

11,10 iteflelł:•y. tl.15 5(oncert łYCllllil.
11,30 Koneen r-rezentaeyjneJ Orle.
51
, '-• Po1
-"'
Wo,••1{1•11).
11.„"llrarty
Tran1 przed
·1Llilf&
a. uroezystej
11'1lł&l\1'
Grobem Wieznaneao tot,n ietza. ll.30
Wiad. U.31! Spl.ewa Zb'-ie\V wod~„• •

„._

-„"'
•

I l 1.1. Jak wytej
Btałe dylury pelnlll•

wlAldzi i województwie

Dzl~ J'utro-f„ Pojutne d)R8.di0

:
:
:
:
•
:

'°·

l'JLBAllMONIA (l'lwutowlcza IO)
godz. li Koncert •ymfonicany
Orkiestra Symfoniczna PFŁ. Dy
ryicent
Andr&ej Cwojdzlilsld.
Solista Piotr Paleczn::r - fortepian.
W programie: Z.
No•kow.k1 - Step. l, .r. Pad.rew
•kl Koncert fortep, a-moll.
M. Karłowicz - Epizod na maalulradzia; I 1 1.~. nieczynna

BJSTOait
KUCHU
REWOLU·
CYlMEGO (UL Gdańllka nr IS)
nieczynne; 1.s. &od•. 10-lł; t.L
godz. 10-1'1
ODDZIAŁ
llAD0008ZCZ tuJ.,
Zgierska 147) godz. 10-11; a. I.li.
jak wyt.eJ
ARCREOLOOICZNB
I
ftllf0•
GRAPIC?:NE (pl. WolnMc1 lłl
godz. 11-19; 1.s.
&odz. 11-lT;
9.S. nieczynne
CENTRALNE MUZEUM
Wł.O·
KIENNJCTWA (Piotrkow.ka 282)
godz. 10-15:
8.5. godz. l&-II;
9.5. godz. 11-'19
BIOLOGII EWOLUCY.JHJC.J Ul.
(park slet\ldewicza) godir. 10-11;
8.9. god11. 10-18: 9.5. nleceynn•
BISTOlł.lI
MIASTA ŁODZI (ul.
Ogrodowa U) goda. 10-18; 1.5.
godz. 10-18; e.s. n\eet-,nne
BZTUK.I (ul. W\~1t.ew11ldexo li!)
godz. 10-1'1'; 11.a. godz,
10-11;
I.li, godz. 10-18
POLSKIEJ WOJSKOW'l!!.J 111.tl~BY
ZDRO\VIA (Żellgowskie(o nr T)
nieczynne; 9.S. goós, 10-11

J~· pot. od lat 11, god~ 18.30;
8.5. „Smarkacz na boisku'• g.
15.30, „Przepraszam, esy tu biJll" godz. 1'1.30, 19.30; 1.5. jai<
wytej
HALKA - „Mała ąl'eDa"
jap.
b/o, gods,. H, „Zapach ko blety" wł. od lat 11. godz. 17.30,
19.llO.L .IV
()g6lnopo!UI J'•tlwal
J'llm....- Dyd&llt••,.Tarzt:blna er.er
wona" pol. t>lo, &odz. 1, „Weronika w kraju curl1w" nm.
b /o, &odz. 10, „Jarosław Dqbrowslti" pol. b/o, &odz, 12; 8.5.
Baj!>'..! godz, 15 .•. Mata ~r.·e:la"
11<odz. 16, „Zapach kobiety"' •!.
17.30, lV.30; G.5. „~la ~yrenD'
godz. li!. ..Zapach kobiety" g.
17.30. 19,30
PIONIER
,.Str-zały Robin
Hooda" radz. od lat l~- i:. 15.W'
,.Stara s t rzelba" fr. od lat 18,
godz. 17.30, 19.ZO; 8.5. BaJkl g,
11.30, 12.SO ,,Strzały Robin Hoo...
da" g. 13.30 15.30 "Stara ~trze!ba" g. 1'1.30, 19.30; 9.5. „Strzal:y
Robin Hooda" &. 15.iG, „Stara
11trzelba" aodz. l'UO, 18.3'
BBKORD - "Piraci na Pacyf!ku" rum. b/o, godi, 15.1~. „1141łoOt w godzinach nadllczbo·
wych" ang. godZ. lT.30. 19.30;
8.5. Bajki godz. H.30 „Piraci na
Pacyfiku" godr.. 15.SO
,.l\ll?oś.
v-; godzlnach nadliczbowych·· f,.
17. ~0. 19.30; 9.5. „Skarb l'a v:yspie"
rum,
b/o,
god2'.
16,
,.Dziewczyna do dziecka" wł. od
lat 1'. godz. 1'1.30. 19.30
8WIT „Wiosenne
kłopoty"
radz. b/o, godz. 1$.30, .,Nocne
widma'• ang. od lat 11. J[odZ.
rr.30, lt.io. lV og6lnopol5kl J'e
st.twal Fllm6w Dyda.llt. seanse
umknlęte;
1.1. Bajki
god;:.
14.Słl „~lONnne kłopoty" godr..
li.IO. „Nocne widma••
godz.
l'UG, l!i.30; t.I. .,Wionnne klopoty" godll. 15.30. „Nocne widma" godz. lT.30, 11.30
llOlUSZ: .,Konik
Garbust>k"
rade. blo, godZ, U.111, l7; I.li.
jak wyteJ; 9.5. nieczynne
TATRY „Zorro" wł.-fr. b/o,
Codz. lł.30. 1'1, lt.ao. Przegllld
twórczości „Profil" „Olinlenle"
pol. od lat 12, godz. 12.30. IV
Ogólnopolskl
F..tlwal 1'11m6w
Dydakt.
„Kalina
czerwona•
radz. od lat 12. goM. 1.110, „Bułecaka" poi. b/o. godz, 10.80; 8.11.
Bajkl godz. 10. 11, „Zorro" f'.
12• lUO. l'I', ll.30;
11•5· •e&nt
zamknit:t7. godt. lO „Zorro" I·
11• 17 · 30•
Prn&llłd tw6rcso·
6ct .,ProfU" „Zanlm aadejdzla
d&leń" pol. od lat li, <od.z. ta
DrtUBY APTEJl

I

.,.„

„.._

~~ RoBlni1CZ
!!~OO Gra
1„Y 1~ adrTans.
"
ra
a • •·
rart•m...,,a I! Ił
etapu W)'iolru Pokoju ' na, Ul!lle
Warszawa
I meldunek.
13 28
·
,.z estrady wojskowej"
mag. H.:io Tu radio kierowców. U.1ll
Chwila muzyl:i.
14.30 II meldunelc
z 3trasy II etapu Wyścigu pok~ju.
14. 5 Mi~t!zy !ant:azJą a nauką. ,5.00
III meldunek z trasy
II
etapu
Wyścigu Pt>koju. 15.G~ Wla„. 15.10
Magazyn turystyc~ny. „ 11.29 Ch'trila
mu.zyki. 15.30 IV meldun•it • tra9:V
lI etapu Wyśetgu Pokoju. 11.M Jau
inspirowany folkloi:-etn. 1S.OO V metdul'lelc Z tt&ll/ Il etapu \Vyjel.gu POkoju. 18.~5 Wiad. 18.10 „M\l'ly ł jajka" - słlleh. 18.łS Transmisja z :ako~c:zenla n &pit Wykigu Pokoju
w r.od:irl. lT.40 Specjalne '11!'5'dante
muzyki i aktualn~łcl. 11.25 Tu raclio kierowców ił.35 I<:areJ Gott 1' jego !l~cie. 19.00 Dziennik. lg.u e k<>łobrzeskich !esti..,,•all. M.00 Wiad. fO.DS
„Wiosn!l elltFadowa ?T". 21.00 W!Rd.
~l.06 Kronika sportowa. 21.1~ Gra
Ork. „Studio S-1". 21.3n •.Najbli:i:s11e
Mrce" montał - '111,'l~ey. ff.OD
Z_ kraju I ze świata. :Z.211 Tu radio
ltierowców. J2.!3 Sµiewa Lucja Pmw.
!!.M
P'roponuj~y t Zi!pran11mir.
12
·41 Z".~ jazzowe.
U.118 M1!1~
dzid; IUS Wiad. 11p<>rt. -..u ~
b
na lllrtradaeh hrfata.
PROGllAM D
I.~ ; WSid. •.n :aly 11. 1.• pt.rat
iołm41?Skie. I.SS In!onnacje o programach. 9.00 Sławni dyrygenci. 1.44
Tu ~~dlo M~kwa.
10.00 Warlacj•
na rózna tt:rnaty. 10.łO Sprawy rodzinne. 11.00 Utwory kompozytorów
polskich. 11.30 Wiad. 11,31. Postęp ·
dom; nowqczesno•ć. 11.45 Od Tati
6.o ,.Bałtyku. 12.01 T•rmlnarz muzyci:ny. 11.• „Wydarullia, P<OtllldY, Fłl
tlek•je" - m.ac. (L). llt.4' Wiek XX
w muzyce. 13.30 Wiad. 13.35 . ze wst
1 o wS:l.
13.SO Koncert Chóru P;A
I 'Tv.
lUO Więcaj, lepiłłj, nowt>er;eśnieJ, lł.11 Sławn.t dYtyaanCi na
płytach ezeehosłowaekieh lV3'tW6rnl
płyto"łVJ'dl. 11.0I :r..aW.z4i o 11. 11.ao
Z •trad I acen operowych. lł.10 B.
8metan11 - Trzy polki, 1'.Jll 1tat&101
w;tdawn!CI!)'. U.2' :Rodzinny t.or prze.
szkód.
19.IO Pol11tie pl9fnl.
li.ft
Aktualnekl dnia (L~. lA.llS CbWila
muzyki (L). n.oo ,Ostatnie •~Jl&łY''
- 1łuch. li.OO J, Haydn _ Jtwan.,t
C-dur. li.U ChWila muzyki
11 se
Wlad. 11.W PubllC?•t;vka mi~ 21 yn'._
rodowa. 11.łl SD-Jeela powstania l!łb•tar'"S)'azenia Młodych Mu~yk6w Pol•kich w l"&Q:tu. Ił.SO „Ze .io!\cem
w oczach" - montaś prozy
~IO
Jule1 Maasentt: , ,,Don Kichot• _
opera. 31.llO Wlad. tt.15 W!ad. sport
21.49 C. Debussy _
Jeu:r"
•
Mllt eho.reorraficzny „ n 09 ' w1:n·
ne ułmlechy" ..:.. ' mairazyn
fi
1

10

Lćdż

I

I

I

80

J>\~kno chorału ·aretol'!ańskteg~ n"oo

Wlad.

.

,

PaóGR4M'. nt .

10.19 Dawne I nowe natranta. - li.IO

Rep. .r. Grzf\dllłelnkteao. 10.te „Za«rajeie nal'ft dziciaj wszystkie srebrna
dzwony'•. 11.28 Sezon n11 za.Wilca rep •. 11 •• Dawrt~ i noWf! nagrania.
12.M Mueyka z sat koncertowYeh.
U.SO si:;etnily si41 marzenia _
rep.
1~.05 Dawne i nowe nagrania. 13.111
P1erwSP.a noc pokoju. 1!.SO Nov!
jpiewajl\ Chopina. u.ot E k s p przez ~wiat. u.es „SYm:fl>nk buffo"

i~.~5 71;;y':,°zn~ks::~: J;t;~ *'f.i~:O ~~O:clezaf~~~!,~Y }a0zs T~~~ki. Od~9-~ ~g~~:~l~~~~~o 1!.~· r~:b:~ha ~~8!

Teatrzyk Zielone Oko „Znawca 19.30 EksJ)ł"esem przez świat.
11.3' • - wod&Wll. li.SO Dawne I nowe naJudzkich charakterów". 11.os Ragtl· Oberpert •H tygod~la B. Brltten :,Al- I aranta. 18,11 Ct>Uea'lum muileum .,....
my nie tylko na fortepian. 18.30 Poerrtng - 19.SO „.Jedna noc • nowa 'PłYł•. 18.łS eo minut na, 1odzllltyka dla W'!lzystkich. 18.łll Salon odc. pow. 2~00 Sztuka Leopolda Sto- l"l<'l· 1T.4S f)awne 1 l'lt>We l'lagranla
muzyki mechanicznej. 19.15 Kslątka kowsklego. .1.00 Odysa mit powrotu, Jl.Ił Bolero lnaereo;I • .Jl.40 'ftay conlf
tygodnia.
19.~
Ekspresem
przez l!l.20 „Pleśni z
dnewa" .,.. nowa w M041kwie u oo ee- wtf!eZ6r powieś«!
świat. 19.35 Opera tygodnia - B. płyta, ~uo Fakty dnia. 12.DI Gw1az w wydaniu' dtwit;kow:vm 1ł·90 Zk!
Brltten - „Albert Herring".
19.50 d~ siedmiu
w1eczor6w - Gilbert pr-esem pnez ~wiat. i•.,S 0Pera
~{ęedr~~e::ioc~· ~~~c22.~gwFa~: d1:i~:'. oP~~~!~:nsp1~2;~. Ch22 :0au~~alfe
gr1l'lla - A. Dworzak - „Jakobin"'·

=
:

::

E
-„S

gJ~e~wb~~~lli:!~~~i.1sw1~~zo~~z.;; nGBoda~ańsa:ik·u c~id~~.arn~.ooorr:~~!~ ~ :ię::;J;na:V1~:=~~11~~-ch~F~l:Vd

powieść w wydaniu dźwlękowym :: T. Parnicki - „srebrne orł:f".
PROGRAM IY
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:

=:
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12.80 Wiad.
12.0S Termlnar& mueyczny„ 12.25 „Wydarzenia, pogllldy,
reflekaJe" - mag, (Ł). 12.łl Giełda
płyt, 13.00 Z radiowej fonoteki. 13,50
Przed 1rt11rtem na wyt.ue uczelnie.
14.20 Omówienie programu.
14.25
Teatr G. Zapolskiej - „Skiz". 15.30
Utwory Vlvaldiego. ie.oo Wiad. 16.0$
Muzyka polska. 111.30 Rozmowy t re- ,
flek5je. 18.40 Aktualności dnia (Ł).
16.55 „Książka dla katdego" - re.J:erl2'ja (Ł). 17.00 Ton l test (Ł). !7.03
Stereo-dysk (Ł).
18.15 Radioreklama (Ł). 18.25 Czy zr1:asz swoje prawo?
18.40 Mistrzowie piora - Marla Pawllkowska-Jasnor:r:ewska,
18.55 Ziemia, człowiek. wszechświat.
u.is
Lekcja j11z. franc.
19.30 Koncerty
fortepianowe W. A. Mozarta w Interpretacji Maurlzia Polliniego i orldestrv
Filharmoników
Wiedeńskich
pod di1r. Karla Bohma. 20.30 Między.
narodowy Festiwal Muzyczny „Praska
Wiosna" (stereo). 22.1~ Radiowe portrety i:-01aków - .Julian Ochorowicz.
22.35 l',uro1azz.

·

PROGRAM IT
11.00 Spotkanie z Teresc ~y!ts-Garai (5tereo).
12.llO Chwila muzyk!.
12.05 Aud. dla młoó&le2y „Na ·wtasny rachunek". 12.30 Al. Borodin Fantazja g-moll. 12.40 Tradycja or4ta polskiego - rep. 13.00 Teatr Klasyki dla MłOdzlety „Tren" _ llłuch.
13.55 Muzyka. u.oo studio ateuo za.
prana (stereo). 15. 38 Splewajll poiskle 1 zagranic:me chóry. ie.oo Wiad
18.05 Wyniki losowania
Kukułecz •
lei'• t reklama (Ł), 111.15 Ton 1 tetit
(Ł), 18.18 R«Wia gwiazd e11trad KDL
(Ł). 17.00 Tu studio 4. lUO Tygodnlk dtwit:kowy, lł-00 „Ten star dobry jan". 18.lłl spotkanie • i!cln~
18.30 Encyklopedia kultury 1g oo L
Janacek - „Sprawa MaltrOPulo;a" ..:_
opera. 21.00 K. Ancerl dyryguje utworami Smetany I Dworzaka n 00
Wiad. łlpOrtowe (Ł)
12 10 .Jasi . 1
estrady.
'
·
PONil:DZLU.U. 1 MAIA.
PROGJIAJI I
to.oo Wlad.
18.111 „I>zlet\ llllłałl.tł.
dt!eń p1el'Wllą" - rep. 10.115 Koncert
:tyczeń. 11.00 Tu radio kierowców

··111r111111111111111111111111111uu1111111m11n1111n111111111111111111111 111111u11j
~le

-

Szpital Im. Plro11towa (W61·
~.-ań~ka 193). Sródmle~cle
_ szpltąl im. Pasteura (Wlgury 19). Wid:z:ew Szpital im. Sonenbero:a CPlenlny 30)
Chirurda urazowa - Szpital ua
Rarlllfulklego (Dr•wno„~ka
-,
.
~
~Q
Neurochirurgia Szpital tm.
Kopernika (Pablanicll:a 92)
Laryngolog!a
Szpital
Im.
:Barlickiego (Kopcińskiego 22)
Ok11l1atyka - Szpital tm . .Jos•chara (Mlllonowa U)
Chirurgia i laryngoloeta dzt.,_
clęca - Instytut Pediatrii (!ipor·
na 3Bl50)
Chirurgia
nczękowo-twarsowa
- Szpital lm. Barl1cklego (Kopclń.!kiego 22)
OQ

Tokaykologia - Imtytut MedJ'eyny Pracy (Teresy !)
Wenerologia - Prąchodnia Der
matologlczna (Zak11tna 44)
7..abell]llec:aenta opiekł 1111rowo•nrj w dniu wolnym od pracy •.o~. ll'IT •.
Na terenie województwa md•j•kłego łódzld.ego w dniu dodatkowo wolnym c><I p-,..,
-J-k•
~d4

••-J

- ...

~

„

llPntWOWtlły 1
paejentów
- ambulaitoryjnle w godz. -11
- wleyty domowe w godit. l-1T
nut„nuj•ce placów.... ałutby .„rowia:..,.. -.
..,.
...,
r.6dł·Bałuty - Poradnia Pomocy Swiątecznej ul. L:lglewnlcka
nr 3'/36, tel. '170-1'7 dla dorosłych
'12.1.ect.
1
Aleksandrów
Przychodnia
Bejonowa prz„ u"- M. Sltłodow..
„
"
-"
..... ej-Curie nr 1, !el. :182. 281 dla
dorosłych I dzieci. - Podstacja
PogotoWia Ratunkowego przy .il.

zdrowotn4

przyjmowały

M. &klodowall!lej-Cllrle m i. tel.
u 4.
' l.6dt·G6rna _ Pnrydiodnla 1'ejonowa nr 21 przy UL Cteskowniego nr 8 dla dormłycłl 1 ddeeł, tel. łOS~.
• Ldt •Poleale - Pr:lychodnła 119Jonowa nr ss przy Ul. M. Fo!itnalaklej nr IT, tel. . _ . dla tłorosłych 1 c1zted.
Mdł·!łródmleśele _ Prsycllodnl• Rejonowa nr łll Pl!l'J'
ul.
P1otrkomiklej rr lOI.
tel. lft-IO
dla dO!'oslych 1 dl!leal.
l.6d3-Wldzew _
~ ....-„n!•
_,.,.. •
11łlę d eyzakładowa Pni
u · Armli
CzerMmej nr lD9, tel. ID-Tł dla
d<.rOlłycll l dzlect.
Głowno Oddział Pllmocy Doraźnej • Stacjo\ Pogotov,1a Batu1'kowego, Głowno, ul. Wojlka Pol•kiego nr 32, tel. Ili. - Pnych<M!n!J1 Rejont>wa przy ul. Łowickiej
nrst' ~ó godz. ł-lł, tel. "• 11 ·
''"' w Przychodnla !lejonowa przy ul. KMolumld N' rr
w itoclz. 1-H, tel. 14.
Pabianice - PrzychOdaJ.a :ftejonowa nr 1 Pl"ZY ullcy D11brow•kiego nr 48 w gOdz. 1-11, tel.
'h-41. Pr'llychodnla ~jonowa
nr •
przy ul. Obr. Sł411kl«radu
nr 8 w 11odz. ł-18, tel. n.a. Pogotowie Zabiegowe, ul. Trau•utt
„30-41.
a nr 4 • w ICOdl!. t-t!. ~L ·
- Oddział Dorat""' :Pomoey Stae.lt Pogotowia Ratunkowe&o ul. Ko4clusz.kt •• ł.el. Sł. ft.
Gm. Ksawerów - Gminny Ośro
dek Ztlrowta w 11odz. 1-11.
Zgf!ers - Izba 'PrzyJt:t Szpitala
im. J. MarchlPWskiego przy ul.
Dubow nr 1'1 - całll dobfl. tel.
22-ll. _ Stacja n....otoWia I'latunk
• v„
owetto ul. Pan~ • •.
tel. 13-11.
....,

~";1:.:;:,a· .iJ2rri~u ·~e7zori~··ak

'/i!!

na He1terova. 22.19 stvnne blg~band:v.
2".00 -T. l!!llota pN)f)(!staWia T J!&ro\'.'~l':ł. ~U5 Mledz3fl\arodowa Wl~a
!:stradowa Poznań 7'7.
PROGRAM ....
....
U.ot Wlad. 11.Q 'F•!"minara. muącany. 12.X „Wydarzerua, Pollllld)',
11aklj!'. lt.łl Giełda płft. 13.90 ~ radlowe) fonoteki.. . .11.so :Ronda ~O.·
sarta. tł.~ Muzyka. lł.29 ,;w Jezioranach". 1ł._S5. ł· sra11m11 - Koncert.
15.SO „Granica" - llluch. u.oo Wiad.
18.GS Z utrady warsza'\\'sklej PWSM.
18.łO Aktualn°'ei dnia (1.,). tł.OO z
pol81t1ch llat praeboJów (L).
1'.11
Jleportat (L). l'U5 RecerlZja 1 ~t·
nie) prerr.Jery w 16dzldm Teatrze
MuzyCllnym (L). 17.'5 Arie .operetko·
we (L), 18.00 Z tyeia partU - rer,.
(L),
18,al
„ZaPO\Ylttlane kUltµry'
18.40 Przecllld .audyeji oświatowych:
19.00 O zdrowie ezłowtelła, It.19 . .l40iyk roayjslll.. 19.80• Gwiazdy jazzu.
IO.li B. Btłtten War ..,quiem
(eter.o). U.IS llpot'.kaJ1ie • hlllłorilln.35
„Srebrne
d~onyt• fralmantJ'. ·

,„

0

unH11n111111111nnnn111nnńR1111
.., PrtYctutdnia Jl.ej. 1ll' I i..cqclla
aod1, ł-11, tel. 111-22-u.
M 1to l ainlna 0.ork6w f'ID•an•c:sew - J'illa Stae;l.t Pototo._. :Aatunkow•o w OzorJroW:ie.
wl.
tOI. 1 tab
'
UWAGA
ł

,.,. 'law

T J'rlJ>i• lmlllłtal!
1111 teren.W wojew6dtit- miej*1-0 łód&kteao liwiadeay4 b~4
ulłtJtCI, Z1JłUUj1tcym lll• charyjn .

S11pUal ina. •r .J, ~Or'91!llla l'l'ZY
Ul. AnnU Czecwonej n.r U będ!;łe
przyjmował eho.re dll\aQ w lz'bta
prSl:'l•~ a dzielnic Cóc-N, lr64.D'lle6eia I Wid&ew.
Szpital
Im. 41' •atailllldltp
przy ul. XnlialC!ewi- ar 1/1 ts.;ble prą,!'rft6wu ehoN daiłeet w
izbie ,.._ ,....
.....
..,.my ~ • -•~ ~
1

J'OJ.eee.

'

NOCl'IA POMOC LltKAllSKA.
dla po•eHg6lnych «zielllle
- CZ7'll!l8 codmenn!e w Jod,;, ad
:li do Il, telefon <'entraln• ......
0
w Wojew6d~l&1 J Sta ,
J
" " ""'
RMulWoweco ~ z..O:~. P~

WO.JKWODRA HAC:IA .
POGOTOWIA llATUMKOWBOO
- Ł6dt, ,uL IMenlcU.w!ne nr tir.
tel. •·
,
OGOJ,NOl.ObDJ
Jl'Vl'fKT 'fNll'OR '.ACYJHT
......
v•.:rClll~ey pney plae6weli:
lllał1ty lldroWfa
- 8ąJm7 cał4 d~
we WWEJ'..._ dml tFIOdllla, tel. 811-11•.
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REDAGUJE JERZV

KAŁUŻKA

~rzyżówka

cyfrovia
Malutki ryś, znaleziony przez pracowników rezerwatu przyrody „Majdan'' kolo Lwowa, wychowany na butelce
ze
smoczkiem, ma już prawie rok. Nadal mieszka w jednej
klatce.„ z domowym kotem, reaguje no swe Imię - Moriczka - I bardzo lubi bawić się ze swymi opiekunami.

S-CYFROWB: 511. 526, 5.'ł2, 594,
839, 663, 668, 680, 701, 724, 832, l!62,
938, 990.
C-CYFROWE:
918%.

Z846,

5730,

8640,

5-CYFROWE: 10121, 12397,
15768, 18238, 21358, 23842,
37629, 40605, 42356, 45003,
49928, 50640, 52354, 54423,

14551,
25680,
48432,
56086,

.
n1

łeczna,

jej walki polityczne" i
przypomina, że od 1933 r., kiedy Hitler doszedł do władzy i
faszysm umocnił swe wpływy
w Europie, ruch robotnicsy
i
człowiek pracujący stanowią po
dzień dzisiejszy labu w całym
kręgu
kultury mieszczańskiej
Zachodu, zaś przybleraj!łeY na
sile w latach 70 nurt tw6r-

PZU

I

Poczynając

od litery „U" (w lewym górnym rogu) należy obejść
wszystkil!! pola tego kwadratu ruchem konika szachowego i odczy.
tać aktualne hasło PZU.
Nagrody wartości 1000 złotych
(w postaci
wartościowych ksią
żek) ufundował
Oddział
Wojewódzki PZU w Łodzi.

ezoścl

Historyctne
wydarzenie

I~
60888, 69934, 70099, 73110,
80965, 81426, 81564, 91200,

75072, \

8-CYFROWE:
17788!,
324556, 455605, 875516.

246308
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' ' "Rozkoszy Iamama' gIowy " Nr Jr:d
ROZWiązame

REBUSI .,.
Marian Jetl!'Wllk1.
KONIKOW&A PZU
Stopi Jetdzimy bezpieczniej.
KBZYżOW&A &Oł.OW.'Armata, dolin.a, madera, skarga, blacha, Tamara, ban.łta, 111.arfa, anterua, Sparta, Glinka, skarpa, makata, s-ztuka, narada, apatla, kil, zan, kra, por, melodla, Armenia, trafika, koteria.
BIKWADRAT
I. Orest, retor, l!!tola, Solon, trans.
IT. Dola, ogar, lama, arak.

~

~~~

~

~

~
~
~
~

0,
~

o.

~

~~~!1~~; ?;1;:'t,;'fa~RS~~Y~: ~:_rzr,~~l!Jo~:g~3 /~)~owata~mierz ~
~ Jabłoński <Łódź, ul. Rojna 60/62), Grażyna Porczyńska (ł..ódt, ul. ~

~
~

Dąbrowskiego 71/73). Władysław Przybylski (Łódź, ul. Bracka 3;; a).
Odbiór nagród w „Uniwersalu" - Lódż, pl. Nlepodlegtoścl ł
(dział

reklamy, I pii:tro)-

~~
~

społecsdstwa
się

wany roswłJa
podziemiu.

saangażo

niejako

w

Swieczka i atom

Priorytetowa inwestycja, jaką.
w Gravelines
,,Frankfurter Rundschau" je- Jest powstająca
pod
Dunkierką. największa fran~ den z czołowych
dzienników
cuska elektrownia atomowa, zo<.
stała sparaliżowana przez strajk
ny artykuł opatrzony wielo- robotniczy. Przyczyną desperac·
piętrowym tytułem:
„Kiedy kiej akcjJ protestacyjnej są
Iście
artyści opuszczają swą wieźę jak informuje prasa z kości słoniowej - Wystawa średnlowiecsne warunki pracy l
„Rob ot n i cy .... sz t uce
wsp ół - socjalno-bytowe.
Prymitywne
czesnej" Hlstory02ne wy•larzenie". Reeenzowana ekspo- bara.ki nie zapewniają podsta·
~:vcja ueźby, malarstwa i gra- wowych urządzeń higieny osobi·
fiki, która wzbudziła taką sen- stcj, brakuk stołów do zjedse~ację w RFN, prezentu.le
55 nia posiłku,
sypialnie S\ oiame,
izieł twórców krajowych I zac ·:ranicznych z okresu od roku nie ma świetlicy. Często bywa
'900 do lat bleżąr,•cb. Wybitny tak zimno,
te budowniczowie
~?,~: 11''istoryk sztuki Richard Hiepe supernowoczesnej el~ktrownt aMonarbium
podkreśla tomowej topią w blaszankach

~

I

~ch;~:~:ni:~W:~:;::;mza:i;:zś:;~

"lrromną

•ematu

~

nośność

„klasa

artystyczną

robotnicza

iej aktywność zawodowa ł qio-

świeczki, aby zagrzać się przy
ogniu płonącej stearyny.

~~~~~~~~~~I~~~~~~~~~~~ t,~~~llFłirl~~~~~~~ilAi!l....!A:'l~~~dlllt..,.
JO. 4.): Stnd

.tę ko'nfljktu .a OłOblł .a twojego
fta;bliższego
otocz81lia, krewnum,
kolealł lub si:µiadem. W dyskmji
liczy się nie tylko treść, ale i f<Yrma. Cltcqc przeprowadzić swój za·

kamł,

na.wet Je§U d-Otvc.iq elebt.,
„Plotka pt.ze Mału Słownik
Języka Polskiego PWN to niesprawdzona lub kłamliw4 poglo-ska, najczęściej szkodząca czyjeji
opinii".

NAGRODY PZU n trafne roswlą
zanil!! KONIKOWKI
Z HASŁEM:
STOPI JE2DZIMY BEZPIECZNIEJ,
wylosowali:
Eugenia Czytewska (Łódź. ul. żu
bardzka 8). Wacław Bednarek (Łódź,
ul. Zespołowe 4/6). Andrzej Janicki
(Pabianice. ut Bugaj 73), Wiesław
Miciński
(Łódź,
ul. Rydzowa 8),
Krystyna Kalisz (Łódź. ul. Gandhiego 2), Mieczysław Kroczewskl (Łódź,
ul. Gagarina 17).
Odbiór nagród - w Oddziale Wojewódzkim PZU, Łódź. al. Kośclusz
kt 111 CV piętro) w godz. 10-14.

NAGRODY

*

KSIĄŻKOWE

trafne ro:i:włllflanle Rebu$ografu lha·
sio: Wszyscy w akc.1i Stop! Dziecko
na drodze)
otrzymuJa następu,jący
nasi Czytelnicy:
M. Ługowska (Łódź, ul. Morcinka 4). G. Trębacz (Pabianice, ul.
Bug11j 68), D. Fram (Głowno, ul. Sikorskiego bl, 13),
D. Magdziarz
(Konstantynów, ul. Nowotki 26), R.
Chmielewski (Łódź,
ul. Tatrzańska
104), T. Kaczmarek (Zgierz. Osiedle
650-lecla bi. 27), W. Kwiatkowska
(t,ódż, ul. Astronautów 13), R. Jabłkowski (Łódź, ul. Kopernika 43). A.
Maćkowiak (Kalonka 20) i
Stelmach (Łódź. ul. Bednarska .o).
Odbiór na!!;ród w PZU. Łódź. al.
Kościuszki 57 (V piętro). w godz.
PZU za 10-14.

!·

żebu

i dat

choć d~k<male

widoczne,
mus-zq
Jeszcze poczekać na dowody uznan.;a.

I

uniwersytetu l księ:lro, pułkow111!ika,
oowu rom loiedvś wrócilem - i znowu zonoznanego futbolistę i gwiozdora tes·1ło s·ię no długie oz.e·
lewiz.ji, o z. dużej łotografi.i
oo
ko•nie. Zoowu :zirezygśc:onie połyskiwał
garnitur wspa·
n.ały>ch zębów samego mistrz<i An·
rtowołem
- i :zinowu
poSJzukołem illnej brzytoi·ne'a, o którym w wierszowa•nym
jo i tyLko jo! Gdy wychodzę <>d p<ineg1ryku pewien fryzjer z Piotr· t:Ny. Sloutek był toki sam ja.k pofryzjera, nie lubię siebie aż
do kowa napisał, iż jesł księciem swo- przedni<>. Od tego czasu - sotosukońca d!li<J.
Ktoo może powie- jej epOlki.
jqc metodę prób i błędów - mtad.zieć: kokieteria, i do
tego
w
czorn coro!Z szersze kręgi i pOllincję
kiepskim gatunku. Każdy ma przei
&ws;ze wędr<>'NOlem tu 1 Pr"Df· wciąż !lowe roklody fryz;jers4<4e
cież w sobie coś z narcyza i by- jemoościq - oi nagle co.ś s.i ę za· n<l'NY'Ch fo-chor.vców.
Nie powiem,
wa. ie z lubością przeglądamy się
w mijanych wystawach. Powiem
no ti'.>: zgoda, to się zdarza, ole
z pewnościq człowiek o wiele ko·
rzystniej wyg:ąda np. u boku ladnej dziewczyny. A tu tymczasem
tkwisz jak parasol, nad uchem
szczękanie
nożyczek, a w glowie
zupełna pustko i tylko od crosu do
czasu westchnienie: kiedyż to się
wreszc.ie skończy'"·

n.lelot61111f spece sq nowel: n4e:l:R
(choci<»: kudy lm do ponów Uesiia
i Włodrtia), oootomiost oo do .mkła
dów - 30pełn<1 l'Ol1lpacz.

Dotarliśmy

wrem:ie

do

sedno

tego, co stało się Jut
Z po.z«u wygląd zokładów fryzjerskich w mieście lo·
d21i n<ie wz:bud!Z(I zastlllei:.eń. Wcho·
.
.
•
dmz, dzień dobry - dzień dobry,
0
g.le - monotonio obr<:1;iu obsenvo- J i opowioda!.i 0 włas!lych przygo- dostoć, i:e właśnie dlatego kml tak zopach vegetolu I brylantyny, łóz·
wonego w tym ozosie: w lustia Ja. 1 dach, spotykcrlo 5', tu profesora mnłe urg:qdzi«.
gat 1usiorek. na kneśle „Ogoniok"

I

DZIENNIK POPULARNY nr lOS (118118)

samemu

1!ę

t-rochę

uspokoić

odiapnąi!

01obom, kt6'f'e towarzysz71l11 et to biegu.
K°'-efny
z:wycięski tor przeaz~ód Strzelców
- już we wrześniu_
KOZIOROŻEC (22. 12. 20. 1.):
Czeka c:ię, niestety, f'O.U:ZG'f'owanłe
uczuciowe, niekoniecznie związa.ne

w~·szedłT

Spoddtwałrm słe u~tyueć łe·
1'&
Jaka ta.1 mnl 1 • dT at · •
na Opowidć„. Jednak on tylko

machnął

ny:
jak

reka i

rzucił

rozdratnlo·

Panie. a co mlałl!!DI noblć
zepsuł ml sle telewizor?!
S. B.

.

fryzjerów. Nie
Nie cierpię!!!
Mo~k Twain opisał wło
!>nq niechęć do jedne·
go fryzjera
(przvpom nę w skrócie iż chodzliło o
wyjątkowego
pam.cza, który skubał, targał, ta·rmooił i ma•ltretowoł delikwenta sie·
dzqcego no fotelu, toteż autor nowelki musi.al uciek<ić s-ię do nie
Io-Oo forteli by - przesuw-0jqc się
z kolej-ką do przodu - nie trafić
akurat w jego ręce), jo zoś <>twar·
oie monifestuję antypatię do znoanie licznlejsz.ego ąrona
przed·
lltowideli tego sikądi.nqd rocnego
I pożytecznego fachu. potrzebnego
Po trzecie - i tu już zblffom s.ię
rwło&zczo dziś, gdy wciqi ni• udo- do źródło, lub raczej pro.przyozy()y
wspomrtia111ej animozji _ straoilem cięfo. Może zremą tylko łJaJc mf
je się zwalczyć kretyńs-kiej mody
swojego ~ryz;jera i zacząłem się tu· S<ię moje, dość ie pewnego ro.z:u
wł06ów długi-eh o brudnych.
loć po obcych, nie l!n<J·nych dotąd - sp1esizqc się Jole diabli - troł!
Bier.ze się M> I poru P<>\vodów. bliżej ·kątach. Przez wiele lo•t cho- Iem Ilu no wy]q.tkowo długq kole}kę•
drołem w to s-amo miejsce; z<ikład
_, ł
d
_._
Po pierws:z.e - lecz wca·le nie naj- był nieduży i ur.zqdzony - r<ioz.ej W ycv10
em Slię, g iZiie i•n<11<iej os•kromn.ie,
leoz
wyrównywała
te
nie·
staygłi
mnie
noitychmio5't,
ole r.a
ważniejsze z trudem potrafię
usiedz'eć bezczynnie
n.a jednym dostatki atmosfero. Szef IO'IN$Ze to fotołnie. Pew!'l'ie to d::ziiwne, ie·
mieiscu przez
trzy kwadranse, a Cbył · . u~miechnięWtyl d .życzliwy, .P~" d'f1a;k uczulęm ża.I do starych prlY.
, .
zes·10 1 po•n
o z10 uprz.e1m1e . . .
.
.
.
u f ryz1era włosnie trzeba. Po dru- 1 d~iodywol i się
plony urlopowe 1oc1oł - że ™e moglem się do rneh

ł

ro.apędu

WAGA (24. 9. - 23. 10.): Obecna
sytuacja wymaga od ciebie jeszcze
poważniejszego
stosunku do z najbliższym człowiekiem. Rówwy.iarze1~. Nie powinieneś się gonież ktoś dalszy, a.le da.nonu przydzić, aby czyjaś próżność i :za.rowiązaniem, może na.razić na ból,
?umialość 1t• połqczeniu 1 uprze' ". lCI o . ł
t1
d
il r
" 11 n ncl ' 1
d - ) . I.
rzliwością prowad?iła do szkodtietycznie wobec na1.
wycn decyzji. W sprawach sentymentalnych
wiele
Wag
będzie
WODNIK (21. 1. - 18. 2.): MoLĘW (23. 1. 23, 8.}: Nęci czę znów zaczynać od początku. Powonotooię, na kt6r4 octatnio narzedzen.ia!
pewien krok, o którym sa.m wiesz,
ka.:, przerwą nle$podziewainc w11że .zaszkodzi twojej opmii. I żeby
tylko opinii!
Czy sobie wyobra(24. 10. - :>.2. 11.): padki, wprowadzając
SKORPION
do
.tucia.
ia.sz, jakie 'niesna.skl, wymówki i
Ostatnie słowo należ11 1'az do Jed- twojej rodziny więcej
nowvch.
pretensje wywoła twoja ewe-ntualna decyzja,
daleko odbiegająca nych, a kiedy indziej do drugich. wrażeń, niż byście sobie życzyli.
od dot ychczasowego postępowania? Jest to 'f'zecz natu.ralna, jeżeH po- Wynikną stąd niezbyt przyjemne
Palenie mostów za sobą bywa ko- miniemy ludzi, którzy, 'f'ozprawltl.- dyskusje,
jednak wk'f'ótce wszvnieczne.
Ale w tym przypadku
na. autorytet, stko wróci do nOTmy.
most jest znacznie więcej wart niz iąc, powołuj<! się
to, co znajdziesz na drugim brze· „nie posługując się 'f'ozumem, lecz
RYBY (19. 1. 20. 3.): Pf'ecti.ł
gu.
pamięcią" jak powiedział Leonardo
dn
Vinci.
Jego
Iłowa ł nie jest trwałym budulcem: ch.cqc
PANNA (24. 8. - 23. 9.): W rozmowach z przelożonymi nie pre- wróżbę na najbli.Uzy tydzień de- ~ę na nim opierać, tTZeba Q<J nłe
fe-ruj
tematów
konjliktowych: dykujemy w pierwszym
rzędzie ustamiie u1114Cniać taJe w 'f'odzinie,
wszystkiego
naraz nie załatwisz,
Skorpionom
glowom
domu
i jak. poza d<>mem. Zaniedit1ld to
a możesz popsuć atmosferę
poSkO'l'pionom na atano!t' ·skaci& kie- i jui: dostrzegasz pierwsze rysy na
t~zebną do .dalszeg'! „dogady'll'.anta
budowli: muń je nie zwlekając.
I się" „. Two;e osobiste osiągnięcia, rowniczych.

Z

ie lubię
znoszę!

Pan wybacsy, ale chcłałbym
skad ttan pnyjechał?
- Jak to ~kadT - zdumiał się.
- No. chciałem ftpytać
sk11d
pan pochodzi? Gdzie pan mieszka?
A tam. tut
za rogiem, w
tym wysokim domu wskasał
rek a,
Przyznam sle, te otworzyłem •
wratenia usta f prsea chwilę siedziałem onJemfały. Potem otrzą
snall!!m 1te \ wyJ"1<alem:
- To czemu do diabła udawał
pan cały
czas. te widzi -pan
wszystko po raz pierwssy?
- Dlate10. te w ostatnich latach tyle sle tu zmieniło I nic
o tym nie wleOzlałem. Całe dnie
spędllllm w domu I nie wychodzę
na ulicę.
- A dzlł! Dlaeze10 dzlł pan
-

spytać

(23. 11. 21, 1!.}:
kilka wva-0kich
prze&zkód. Te1'az więc Pf'Zyha.muj,

miar, nie 'l\aeieraj frootalnie, tylko pozwól, aby współdyskutujący
BLI2NIĘTA
(22. 5.
Z1. li.):
doszli własnymi drogami d-0 po- Chceu, żeby otoczenie traktowaio
dobnych wnio3ków.
cię
baTdzie · 0•e-rio?
D0 t
j aze polegać, wyrabia 1lę przy lull3
rzymu
dej okazji nie czeka1qc wie!BYK (21. 4. - 21. 5.): Z braku wszystkiego, co obiecujesz.
Nie kich.
zdecydowania możeaz stracić oka.- tulko gdy chodzi o sprawy najpozię do podjęcia 'f'oboty, w które;
RAK
(22. 6. 22. 1.):
Nte
.znalazłyby właściwe
z<Utosowa.nle ważniejsze, ale r6wnie.ź błahe, nil chwytaj kilku srok za ogon, czyii
twoje uzdolnienia,
d-Oświadczfflie P"ZUkład o umowę na telefon. O- wprowadź więcej ładu i systemai eneTgia. Nie inte1'esuj się plot- pinię osoby, na której można. zaw- tyczności do tego, co Tobisz. Zwła
szcza że akurat nie jest odpowiedni moment, ab11s dalej rozszerzał
µol
ała· 11. l'w j
b r
I o·
sto to: mniej, ale lepiej, a przede
wszystkim porzqdniej.

Kto wylosował nagrody

wołcl:

STRZELEC

Wziqłd 1

-

Na ak:raJu chodnika .iał wtarazy
pan ł zachowywał się .tak typowy cudzoziemiec, Z uwaga przyglądał sle fasadom domów . przeJetdtaJacym samochodom, wysta·
wom sklepowym 1 przechodniom.
Ile
dzieci! - wykrzyknął
kiedy mijała 10 grupa przedszko·
laków.
Stałem w odległości dwóch kro·
ków od turysty ł postanowiłem
mu pomóc.
- My, proszę pana, bardzo ko·
chamy dzięci l dbamy o nie
wy Jaśniłem.
- Właśnie widzę. Wszystkie są
takle roześmiane„.
W tym właśnie
n1omrncl1 aa
chodniku usiadł wróbel.
- o. ptaszek! - sawołal cudaoslemiec. - Jaki Hłczny ptaszek- To wróbel - 1komentowałem nie hez dumy. W nassym
kraJu fyJe bardzo duło tych poiytecsuycb ptaków.
Ułmlechn11l Ile 1ympatycanle ed
ucha do ucha I postanowilłśmy
Jut rasl!!DI awll!!dzać miasto. Mó·
wiłem mu o historii, nas:i:ych tra
dycJach, pokazywałem wszystkie
cenne zabytki. mu„ea, ttrowadzlłem do sklepów. Cudzoziemiec z
zachwytl!!m przygl11dal się w~zy
stkll!!mu I widać było wy~a,•ie,
tl!! wycieczka sprawia mu du~ą
przy.ll!!mność.
Chwilami nawet
odnosiłem wratenie, te rzeczy dla
mnie ocsywlste przyjmował .lak
zupełnie uowe l wyJ11tkowe. Był
ossołomlony. Kiedy na pn:yklad
przechodzlllłmy
kolo 1tadionu,
pny1tanal sdumlouy I wyszeptał:
- Piłkarze! Naptawde tywl p!ł·
karsel
- OczywHele. widnie
mają
trenlnll( - wyjaśniłem.
- Fantastyczne! Murawa zupeł·
nie zielona!
Zrobiło
ml sle tal człowll!!ka.
Skąd
ou do licha pochodzi, je!11 zaskaktł!e i:-o widok piłkarzy,
kwietników i zwyr.za.1nych wróbll1 Cót to za kraj1
Kiedy tto Jakimś czasie snułe
ul wycil!!czk11 usiedliśmy w kawiarni. dałem upust swej cleka-

CAF - TASS
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sprawy, do

moją obsesją,

l

5trzępy

„Przeglądu Sportowego'" się tom wpoitrywać w
91ebie, )ok
jo1k wszędzie, Potem zac:zynai.z sroka w gnot, ale
dlatego,
ie
się rozglądać i dostn:egosz urwaną wszędzie - prawie
wszędZlie
klamkę u szafki, upstrzone pn:ez jest okropnie brudno.
Jest
tak
muchy lustro, kontakty bez osłony; niechlujnie,
że
cwsem
dostaję
poprawiasz się no krześle i stwier- mdłości:
dzosz, ie cz:worto noga ledwo się
obieg
fryz}er!&I »alltrzymo; potem - siadając na fole·
czo s.ię do zabiegów
lu - sam musisz strzepnąć 1 niego
kosmetycznych.
2doje
kępy ciyichś włosów (robisz to dys:ę że wsrr;yscy dobrze
skretnie, ieby nie uro:tić mistrza}; 1
pojmują
sens
sbNa
pod sryją xowiąxujq d
Jakąś
„ko-smetyka" z wyjątkiem tych, którzy zajmują si4 tym
x tytułu swojej profesji.
Tak mi już to zwiedz<in.ie wciąż
nowych i nlezmi>ennie zaflej.tus~
nych zokłodów fryzjerskich obrzyciło, tak nadojodlo, że po~tanowiłem
zawołać no pomoc. I oto wzywam
do akcji Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Doprawdy,
tego nie
wolno puścić płazem. Publicznie
domagam się surowej kontroli 1akładów fryijerskich w mieście Ło
dii, które to
miasto powinno byt
kierkę wprawdzie suchą, ałe czyste f sc!Yludne w koidym calu,
brudną - czeszq grzebieniem, kló· więc tolcie i tutaj. Niech San.-Epid.
rym czesano 1uz setki klientów zadziało jak bmooka, przebijając:
przed tobą, lecz nigdy go nie o· pancerze bwtfu i zgubnych wyobra!
czysxczono, myjq ci głowę w umy- żeń o ponqdku.
D-oję słowo, nie prze"SOdzom oni
walce. no kiórej moina posadzić
rzepę I
mieć
pewność
obfitego no jotę. A pierwsze fc,roki radziłbvrn
s•kierowoć do
fryzjera w hctelu
zbioru.
„Orbis-Grand". To,
co kontrolo
Ot.o
cłki·orego
naprawdę
nie tom 110boczy n<itychmiost S'ię jej s-k<>
cierpię fryzjerów! N.ie dlatego, Z& ;o,nzy z drugim członem tej n<J'l.W'f.
robierojq mi czos (w końcu przy- TNeba tylko dodać jednq literę z
cllodizę llU z własnej n-ieprzymuS2'0- somego poczqtku alfabetu.
neł wolł), ani dlateoo. a muuę
JERZY SZElEWICKI
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ELEKTRYFIK ACJI i TECHNICZNE J
OBSŁUGI ROLNICTWA „ELTOB"
Udź Konstantynów , ul. Łódzka Z'l/!I
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ZDAWCZO
-ODBIORCZEGO
PBZEDSJĘBIORSTWO

i==-:

zawiada mia

za.glnlęclu

•

aktu

I
~

KOMUNIKAT
O ZAGINIĘCIU AlCTU

g

zdawoz:o-odbl orcse1e

nr 04476, dotyczącego przekazania 1llnilr.a
8-21, nr fabr. 21209792 do naprawy
głównej.

Akt zdawczo-odbio rczy został wystawiony przez Fabrykę Obsługowych Narzędzi
Samochodowy ch Zakład w Poznaniu, ul.
Sikorskiego 12/13.
1447-k
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SPRZEDAM
plao • domkiem. Wiadomość Narutowicza 45. m. 8
1888 lt
DOMEK, wygody - llPHOdam. Strzeleckiego I (nledziela)
1898 I

OBRAZY
kuplę.
Oferty
„9784"
Prasa,
Piotrka\·•ka 98

SPRZEDAM domek I 0600 m. W rozliczeniu mieszkanie w blokach. Tel. ~3-42-et
18'21 I

MEBLE stare kuplo:. orerty „9692" Prasa, Piotrkow
1k a 98
WILLĘ,
Łodzi -

„10127"
lka 95

~r6dklem

garaż.
ogród w
sprzedam. Oferty
Prasa, Plotrkow-

l

KA!\UENIE .,piasek p\llltysprzedam (kwtt cel
ny\. Oferty „1017ł" Prasa,
Plotrkowska 95

ni" -

Z 1łęboldm talem zawiadamiamy , ta dJIJa
I maJa 197? roku, po krótkich, lecs c:l11łldell
clerplf'nlacb, w wieku lat 14 mmarła naJuko·
cbal'lsza na'za Mama I Babcia

9. t P.

nos

REGiN•A

Pogrzeb odbędzie llę w dniu T maja lir. •
1odz. H • kaplicy cmentarza łw. Pranelnlla
przy ul. Rzgowsldej. Pogrą:tonc w tałob!e
CORIU I WNUCZSI
Dnia 5 maja 1sn roku

smarł•

I. I

domu WOJCIECBOW SlltA
• I.ASKOWSKIC B

Pogrzeb "4będzia •I• dnia r maJa lir. a 10·
dzlnle 1ł na
cmentarzu iw. Antonle10
na
Mani.
Pronę

o

nieskładania

kondolencJI,

STii

z 1łęboklm talem uwiadamiamy , la w 41lba
5 maja 197T r. •marł, w wieku 11 ht, aan
najukochafl.ssy Mąt I Ojciec

8. f P.

Ml1EC~SŁAW

GRABAIRaYK

Po1neb odbęd:l!e 1111 w dniu T maJa br. o
godz. 1~.30 z kaplicy 1:me.n\Q~ łw. Anny na
Zan.ewie. Pozostajl\ w 1ł-=bokim 1mutku
~NAlBTM

Wyrazy głębokiego współcsucia t 11-c'J dyrektora naczelnego - dyrektorowi d.a. technicsnycb
TOW. INZ.

HENRYKOWI LUBOWłŃSKIEMU

z powodu t r agici:neJ śmierci
BRATA

składaJ11:

DYREKCJA, XZ PZPR, RADA ZAlltł.ADO·
WA oras
li'RACOWNICY
ZAKŁADOW
TEKS1'YLNO - KONFEKCY.1N YCH „TEO·
FILOW"
INZ.

WOJCl'ECHOWI URBAASKIEMU
wyrazy
zgonu

1e~deczneco

wsp6łcsucla

s

powodu

OICA
&kładaJl\I

DYREK.CIA, BADA ZAKŁADOWA, OOP
PZPR oras KOLEZANKl i JtOLBDZT
1 OŚRODKA BADAWCZO-R OZW0.10WBGO
HYDRAULIKI SIŁOWE.I W ł.ODZI
W dnlu I maja 1971
pracownik

li',

11111art dlu1oletnl 11.an

Ml1ECZVSbMN GR'ABAtROYK
W

Zmarłym

tracimy oddanego pracownika.
Kolegę, człowieka o prawym charakterze. Wyrazy głębokiego współcsucla Rodsinle zmarłego składaJ11
"
SAMORZĄD
JtOBOTNICZY ,
i KOLEDZY I ZAE „EMA ELESTER" w ŁODZI

DYREKCJA,

KOLEŻANKI

W dniu I maja 1971 r. lllllart traglcmle, w
wleku 18 lat, nau długoletni pracownik
TOW,

STANl·stANV WVSZOMf1R!SKl

odznaczony Krzytem
Kawalerskim, Złotym
i Srebrnym, Krzyżem Zasługi, Medalami 10-lecia PL, 30-lecia PRL. W Zmarłym tracimy Ko!eę~ i człowieka szlachetnego serca. Wyrazy
głębokiego w spółczucia Rodzinie składali\:
DYRt:KCJA, POP PZPR, RAbA ZAKLA•
DOWA, KOLEŻANKI i KOLEDZY z ZA•
RZĄDU PRZEDSIĘBIORSTWA PKS w ŁODZI
Dnia 5 inaJa 1971 roku zmarł, po dlusotrwałeJ chorobie, nasz dłu1oletnt, oddany pracownik, założyciel spółdzlelnl, przelywlB'J lat Ił
KOLEGA

LUDOMl1R

MAIRC!NOWSKł

Pogrzeb odhędzh się dola T maja 1971 r.
o godz. lS.30 na .:me'.'ltanu katolickim zarzew,
o caym powiad•mlaJą
'
ZARZĄD

llS!ł'Zedam..

Swier-

m,

tel .
10137 g

„~UNAKA"

tr6jkolow1ec
osobowy spnedsm. Janosika 189 tr6g BTzezit!.sklej).
OgI11dać: niedziela
9184 g

B.

DAKRON tag!owy. szlif!er-

11:• wibracyJn11,

Praktlcę

- sprzedam. Oferty „10073"
Prasa, PiotrkowBka 98
NOWĄ
skrz:yni•
bleg6w
9ZCZBNlł;TA
aprin!';er- „Syreny 105" - 1przedam.
Tel,
412-99
1panlea
lOl 20 g
rodowodowe 1przedam. Tel. '1'9'7-78
10072 " „FORD Taunu• l'ł M" sprzedam (1988) Łbdi, TuBPRZBDAM
r1dio nowe szyńska 181
10118 I
tran1y1torowa „LenlngradOOZ". Tel. 247-20
10159 g
„WARTBURGA 153" (lll'fl)
„MELUZYNĘ"
ogl11dać w
rorzedam. - sprzedam,
8112-U
10088 g sobotę 1 niedzielę. Basenowa 28
lootll g
DOBERMANY - szczenlaId rorzedam. Zacisze 4-13
_ _ _ _ _ _ _ _8_73_1_1t

PUSTAKI, cegłę z rozbiór
11>rsedam. Zitlerska
9221 g

kł

111

SADZONKI
chryzantem
wielkokwiatow ych i wielokwiatowych sprzecktm.
Ł6dt, Konopna 27. boczna
Szczecińskiej
9710 g
PUDELKI biała miniaturki
rodowodowe sprzedam,
21 Lipca 54-11
9682 g
MIKROFONY „Shure 688".
„Rotor-8ound
Scha!ler'',
„Vermonę"

dam.
1-10

Tel.

30 W

13-97-79

sprze11:odz.

1967 g

K<n:UCH damlkl długi (no
wy. zagraniczny) - sprze
dam, Maryslńska 104 d, m.
11 (tylko sobota - niedzle
la godz. 11-20)
9057 c·
KOŻUCH damski,
mi:sld
- atrakcyjne - 1przedam.
Oferty !,10282" Prasa, Piotr
kows~a 96
ZEGAREK kwarcowy sprze
dam. Tel. 51-52-88
1025'1 g
CASTROL 1przedam.
Tel
3'73~3
10273 g
ATRAJtCYINĄ

t6dt motorow11 - sprzedam. il88-81
PiltRSCIONJ!Jt ładny z topazem sprzedam, tel. '/98-04
po 18

i PRACOWNICY BPOILDZIBLNI
MIESZKANIOW EJ „OGNIWO" w ł.ODZI

NAUKA ZAWODU
ZA;K~DV P~EMVStU ODZ~EżOWEGO

„WARSZAWJ; combi" pilnie 91>rsedam, Tel, 408-511
9683 g

im. DR PROCHN-HCA w ŁODZI,
ul. Pfł!OMIŃSK1l'EGO 20

JtAlt09llRI1S „Skody I 100"
1przedam, 'rei. m-79
9841

g

OGŁASZAJĄ ZAPISY

„FIATA 850 Sport Coupe"
1pn:edam natyc hmiast.
Przestrzenna 52 (-13)
9925 i:

uczniów do kla·s pierwszych
ZASADN 1l1C~EJ SZKOŁ-V ZAIWODOWEJ

na rok szkolny 1977-78 do praktycznej nauki
w zawodzie:

„WARTBURGA 353" sprzedam, Tel. Sl-M-17
9910 g
„ZASTAVJI) 1100 p"
now11
sprzedam. Łubinowa 27. Po „rIATA 125 p 1300" (1969)
16
lOGeO 1 sprzedam. Łódź. Swlerci:ewskiego 24 (war5ztat)
„FIATA
121 p
1100"
9901 g
(1973) s przedam. Tal. 431-38 - - - - - - - _h_1b_3_04_-2_s_ _ _ _ _
10_1_7ll_I „TRABANTA" nowei:o sprzedam, 282-15
9922 f.
NADWOZIB „Skody" (19'f5)
po wypadku - sprzedam. „MUSCEL M -461" tereno10174 g wo-d011tawezy
426-18
(1974) sprze„PEUGEOTA łlOł", „!'lata dam, Olimpijska 5, m . 84
10042 I!
128 Sport" (111'75) 1przedam.
Tel. Stryk6w 161
10139 g
„IAWJl;-Sport"
sprzedam.
„NY!ll;
!!Ol" - 1przedam. Radomsko, tel. 42-48
Kilińskiego 205, m, llO, po
10220 g
li
lOOTr I
NOWEGO „J'iata 128 P" sprzedam. 'l'el, 111-43

KRAWCA I SZWACZA.
Nauka trwa 2,5 roku.
WARUNKI PRZYJĘCIA:

• ukończenie 8 klas szkoły podstawowej,
• ukończony 15 rok życia,
• dobry stan zdrowia, pozwalający na wykonywanie zawodu.

„FIATA 1 ~ p'' •pnadam.
Odbiór
Polmosbyt,
Tel,
4119-58, po lł ,
101n I

Lódzkie
Przedsiębiorstwo
Surowców
Wtórnych, ul. Rewolucji 1905 r. nr 64 w
Lodzi
OGLASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na roboty remontowo -budowlane w zakresie prac murarskich , malarskich, instalacji sanitarnych , drogowych i nawierzchniow ych w Zakładzie „E" pny
ul. Nowotki 69/71 w Lodzi.
Roboty winny być wykonane do dnia
30 września 1977 r.
Do przetargu mogą przystąpić przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielcze i pry-l
watne.
Oferty w zalakowany ch kopertach prosimy składać w sekretariaci e przedsię
biorstwa przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 64
do dnia 24 maja 1977 r.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dn.
25 maja br. o godz. 10 w gabinecie dyrektora przedsiębiorstwa.
Lódzkie Przedsiębiorstwo Surowców
Wtórnych zastrzega sobie prawo wyboru
oferenta lub odstąpienia od przetargu bez
podania przyczyn.
Informacje o zakresie robót będą udzielane przez dział głównego mechanika przy
ul. Nowotki 75.
1133-k
Miejski Ogród Zoologiczny w Lodzi, ul
Konstantyn owska 8/10
OGLASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na wykonanie następujących prac instalacyjnych :
- założenie trzech wodomierzy (podliczników) na instalacji wewnętrznej;
zmniejszenie pow. ogrz. kotła wodnego
Eca IV;
zwiększenie pow. ogrz. wę-!ownicy w
wymiennik u wody,
remont średni pieca Eca IV;
remont kotłowni w bud. małpiarni;
naprawa instalacji c.o. w bud. akwarium;
przerobienie węzła wodnego w bud.
wiwarium.
Roboty należy wykonać w okresie letnim 1977 r.
Slepe kosztorysy do wglądu znajdują
się w dziale technicznym .
Oferty należy składać w sekretariaci e
przedsiębiorstwa w terminie 14 dni od
daty ukazania się ogłoszenia.
Komisyjne otwarcie ofert na5tąpi w
piętnastym dniu
od daty ukazania się
ogłoszenia, o godz. 11.
W przetargu udział brać mogą przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielcze oraz
uprawnieni rzemieślnicy.
Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo
unieważnienia
przetargu bez podania
przyczyn.
1146-k
Fabryka Kosmetykó w „Pollena-Ew a" w
Lodzi, ul. 22 Lipca 15/17
OGLASZA DRUGI
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na rozbiórkę budynku produkcyjn ego
1-kondygna cyjnego o powierzchn i 278,6
m kw z dachem szedowym.
Zakład zastrzega sobie prawo odstąpienia
od przetargu bez rodania przyczyn.
1191-k

ZPO im. PRÓCHNIKA, ul. PROMJKISKIEG0 ~0-~
TEL. 436-24.

1

„PIATA
1:18 p" - apnedam, Odbiór natychmiast
Polmo1byt, Oferty .,10:U7"
Prua. Piotrkowska 95

„SYltENIS
105" (l!l'f4) t NADWOZIE
uszkodzone
„R-20"
now11
aprzedam. „Fiata 125 P" (111'78> sprzeLniana 2'-8, PO 18
10184 dam. Tel.
489-00 godz.
111-18
10218 g
SPRZEDAM „Skodę S-100"
(1971) stan bardzo
dobry, „SYRENI; lOI" now11 atanTel. 293-37
1ooa9 I dard (kość słoniowa) spue
SPRZEDAM „J'iata 115 p" dam.
Ml.rawski, Ł6dt 7,
(1973). Tel, 11S-11-ł3 9883 I skrytka 39
10202 g
TANIO sprzedam
,syreSPRZEDAM „simcę Chi')'- nę R-:llO''.
Ozork6w, H.
sler lM", tel. '783-45
Sawickiej 11, tel. 1'1'1
10258 I

„PEUGEOTA ll04" (19'12) 1przedam, Tel. 342 Oł dzwonić
od lł maja,
6-10,
17-21
10-141 g
„SYJlBNJ; 10S"
(przebieg
sprzedam. Tel.
313-27
10454 g

4.000 km) -

POTRZEBNY kuchar• lub
kucharka uraz. Zgierz-Cheł
my, Lipowa 10, restauracja
10083 g

SPOtDZl·ELN1JA l·NWAUDOW

POTRZEBNY czeladnik kra
w1ecki.
Piotrkowska 51,
m. 5
10128 g

„śWIATOWID"

w tODZI, ul. 111MUGU1TA 14
zatrudn i:

e

GlNEKOLOG Czerwoniec. Tuwima 20, godziny
14-18
91r79-10312-10313 g
Dr BORECKI Traugutta 9

do

wynajęcia.

10401 lt

CIESZYN
(woj. bielskie)
I-pokojowe
rozkładowe,
bloki zamienię na podobna Ł6di, Tel, 53-77-'1'1
10053 I
M-ł łr6dmleścle
(własno
ściowe)
zamienię na po-

dobne stare budownictwo, Tel. 335-35
10363 g

POSZUKUJ!'; M-3 najchęl·
niej z telefonem na I-2
lata. Płatne z góry. Ofer
ty „10126" Prasa, Plotrkow
ska H
MŁODE

malieńlitwo

kuje mle1zk1nla
koju, Tel, 738-80
DWA

pokoje -

PoSZU

lub po840'1 g

łclowa, II piętro
1
cińskiego zamienię
ł-pokojowe.
Oferty

własno

Kopna 3-,
„9650"
Prasa, Piotrkowska 96

POMIESZCZEN IE na warsztat nemleślnicey do wy
najęcia. Oferty „9953" Pra
sa. Piotrkowska 98
POSZUJtUJJli
ir;aratu
d:r.ielniea Bałuty.
Oferty
„8880"
Prasa,
P1otrkow1ka le

BLACHARZ
karoseryjny
wykwalifikowa ny i uczeń
na
obrych warunkach potrzebni. Wschodnia 7
•
10203 g
ZATRUDNR;
kobiet• w
ogrodnietw1e uklarnlowym
Ł6dt, Radziecka 122 a
POMOC
do
dwulatnleco
dziecka - Potrzebna. ozor
kOWBka 1111s. m. 'li
1020' C
MURARZA
(rencistę) zatrudnl41, Gdańska 12. m. 22
•
10211-10212 li:
SZWACZKĘ (szyele
męskich)
przyjmę.

30&-18

koszul
Tel,
10252 g

OPIEKUNKA do 4-letnlego chłopca natychmiast po
trzebna,
Warunki bardzo
dobre.
Jłeferencje.
Tel.
909.94
10243 g
KALl!:TNllt pousebny. Tel.
T51-H
9780 g ·
PllZYIMJlf
uczennicę
do
zakładu 1ryz:jersldego, Monlusz:kl 2
9890 g

1

charc.~tęr.:.3

w
strażników

w ochronie mienia.
strażników inkasentów parkingu
i szatniarzy.
Podjęcie pracy w spółdzieln't da-

napl'awia

je możliwość osiągnięcia zarob-

g

ku do 2.000

SAMOTNI - oferty w Biu
rze
Matrym9nlalny m „swatka",
90-434
Ł6dt,
Piotrkowska 133
9091 g

zł miesięcznie

przy

jednoczesnym pobieraniu renty
lub emerytury.

INSTALOWAN IE anten telewizyjnych.
Tel.
4411-95
Wolniak
9860 g

Zgłoszenia

kandydatów . przyjmuje:

LETNISKA od czerwca do
sierpnia
poszukuję,
Tel.
52-84-49

dział

GROTNIKIZ przyjmę dzieci na
letnisko w wieku
przedszkolnym od czerwca.
Opieka 1 warunki bardzo
dobre. Tel. 796-15,
godz.
9-16
9616 g
POGOTOWIB
Nowakowski,

łewa

kadr spółd 'elni
uf. TR:AUGUTIA 14,
oficyna parter, pokój 2,
w god1. 8-15.
lł09-k

telewizyjne
8985 g

ł15-04
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POMOC domowa na stale
lub dochodz11ca - potrzeb
na. Ł6dt-.1ullan6w,
Folwarczna 13. Nagurska
9591 g

~
§

PRZY.JMll
uczennl~ dO
zakładu
krawieckiego ttrma „Jtoma", Zachodnia
.,.. loda. 10-11
10420 '

=

§;

ul. STRYKOWSKA 1/5

4.
5,
6.
7.
S.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
IS.

Marka

Flat 125p
Fiat 125p
Fiat 125p
Fiat 12Gp
Syrena 105
Syrena 105
Syrena 105
Syrena 105
Syrena 105
Syrena 105
Syrena 105
Syrena 105
Syrena 105
Żuk
żuk
Skoda
Skoda
Skoda

Typ
1500
1500
1500
Lux
Lux
Lux
Lux

A03
AOll
lOOL
llOL
llOL

Bok
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1975
1976
1976
1966
1971
1976
1976
1976

Nr 1Un.
335436
299301
311149
7290405
289150
261431
264822

Nr poclw. Cena
· 531772
486044
498962
7,052696
340298
317954
320369

238946

299418

248635
249217
240578
284413
210846
341126
328237
628925/8
62630115
626622/5

307779
307998
301086
336337
274548
047698
110199
1622543
1620146
162024\

wyw.

17U42
175.578
173.040
90.370
96.179
92.049
9L201
88.564
90.364
89.060
89.436
93.765
91.695
42.500
51.000
145.077
154.618
156.414

zł
•ł
zł
1ł
zł

zł

zł
zł
zł

zł

zł

zł

zł

zł
sł
si

sł

zł

Il PRZETARG
L Fiat 125p
2. Fiat 126p
3. Syrena 105
4. Syrena 105
5. Syrena 105
6. Warszawa Pick-up

1500
Lux

1976
366060
1976
7257518
1975
227852
1976
280024
1974 TOG-6191
1969
301408

~
~
§
5

I PRZETABG

-

_
:

ŁODZI,

ogłasza przetarg nieograniczony
n<J sprzedaż n.w. pojazdów samochodowych:

5

§

5

POTRZEBNA
opiekunka
do dwuletniego
dziecka.
405-88, PO 14
10378 g

mężczyzn

kobiety,

l(lnekolol!:
10231 g

9510-7621

INWIAUDOW z Ul grupą.

8 EMERVTOW -

Dr Jadwi1a ANPOROWICZ
skórne. weneryczne 15-19,
Próchnika a
9627 g

TELEWIZORY
Bednarek 830·92
POK0.1

~

;,.a •

MIĘDZVWOJEWODZKA

PROTEZY, mosty, korony.
reperacje
protez natychmiastowe.
Pawllkowska,
Sienkiewicza 27
10242 g

849-75

1~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

SPRZEDAM „VolkSWagena
1200", Przyborowskle go 4 a
m, 38. godz, 15-21 10270 g
„FIATA 128 p" fabrycznie
nowego - sprzedam. Stelmach, Piotrko\\'Ska 125
10006 g

l

Zapisy przyjmuje i informacji ud:zliela:
KADR i SZKOLENIA ZAWODO WEGO

DZIAŁ

„OCTAVIJl• apnedam.
Lipowa I, m. H
10249 g

lOO!la I

1.:Jil®łfłl#

P.

LEOKADIA GORSKA
1

ptTDt.9

c:zewskiego 17,
m-02

!
§

=
=
~-~
-

569991
7039727
288164
346788
285705
20672

157 .230 zł
70.650 zł
84.930 zł
85.086 zł
71820 ł
29:700

!1

Przetarg odbędzie się dnia 12 moja br. o godz. 9 w
lodzi, ul. Strykowska 1/5. li piętro - sala konferencyjna. Samochody można oglądać w dniach 10 i 11
maja br. w godz. 9-14 na terenie magazynu przy ul.
Swiętojańskiej 10. Zainteresowani winni wpłacić wadium w wysokości 1O proc. ceny wywoławczej na konto przedsiębiorstwa nr 47513-404 I OM PKO Łódź,
najpóźniej do dnia 11 moja br. PP „Polmozbyt" nie
udziela gwarancji a·nl rękojmi z tytułu wad fizycznych
sprzedanych pojazdów. Równocześnie PP „Polmozbyt''
~ostrzega sobi? ~rawo unieważnienia prze~argu w częscl lub w całosc1 bez podonio przyczyn.
1189-k
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DZIENNIK POPULA.BNY m lOS (1681)
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lllUBOTA, 1 llA'.&
PBOGRAM I
·uprawa roślin: I.JO TTB - mechanizacja rolnictwa
TM Próba clłnienia - film tab. prod. TP. u.oo Dla szkół: nauka o całowielru kl. I - sprawy 15-tatków. 10.00 Zoologia Id. 'I aald róteych łrodow!Bk, u.os Geografia kl. I - konińakl ok~
przemyałowy. U.li$ TTR - matematyka. 13.10 TTR - mechanizacja.
rolnle&wa (Z.), 13.40 Red•kcj• Szko~ zapowiada. 1UO Radzimy
rolnikom. u.oo studio I - omówienie programu. lł.10 Dziennik.
H.11 Wielobój gwia&d - wl.elkl turniej o tytuł najwszechstronniejszego sportowca. lł.Bll Nowos11declrle plenery.
1U5 Właśnie
kwitnll jabłonie - widowisko. ts.111 Wielobój gwiazd (c.d.). 15.45
Nowos11dee1tle plenery. 1&.so Mistrzostwa Polski ~'llsaków na D1;1najcu. 16.10 Puchar Davl&a - Polska - Francja. 17.35 KonferencJa
pra'90wa t Wicewojewod11 nowosądeckim
Edwardem Ligęzą.
18.05 Nowosądeckie plenery. 18.10 Orinoko - I odc. ser. dok. 18.40
Nowos11deckle plenery. 18.45 Przed kamerami Zbigniew Michałek
- bohater ostatniego programu „Wszystko za ws~stko"
(dyr.
kombinatu PGR Głubczyce). 18.110 Odpowiadając na wasze Usty ...
19.00 Dobranoc. 19.30 Wieczór z dziennikiem. 20.30 Studio 2 - omówienie dalszej częśC! programu. 20.40 Nakla - 1 odc. ser. sensacyjnego pt. „Piaskowa pułapka". %1.30 Luigi Proiettl - ~rogr!ln:i
rozt. 21.50 „Cosmos 1999" - science fiction odc. pt. „P1erśc1en
wokół -Kslętyca". 22.so Dymitr Szostakowicz fUm prod. r.adz.
23.05 "100 karabinów" - western prod. USA. 0.45 DTV. 0.50 Twiggy
tanczy i śpiewa - cz. 2.
PROGRAM Il
1.oe TTa -

(ł.).

B e r I

a
llanklem 12 .kiwiebnia 1946 •· ot!eerowie s.ztabowi dowództwa llliiemieokiej Grupy Armii „Weichsel",
broniącej rubieży Odry n.a- odclnk:u od Szczeclma do Ratzdocfu nieco wa.eenieJ ni<t 71W}"kle :z.o.stall wezwani o.a l)Qt'.&l!lrul ~<PJWę. Otl-

na było stąd wnł10skowe~. ie ł)J.a
ciwni!k z.am.i- o&im'zydlić rmajdujące ~le na kierunk!u
berlin·
skiin glów.ne ugru!){)Wainie wojsk
hitlerowskuch.
Obron.a była tutaj
llNli&il!ndejsz.a, na kierunku Berliina
pod•lega.ta głębook.ośQI 100 .km.

~ budowę much

mostów I dwóch
przystani promowych.
Jednooześnie demonstrowano przygotowani.a
do natM'ci.a w rejonde na południe
od S=ecina. Wzdl'uż linii Schwedt
- Pyrzyce ustawiono makiety 110
czołgów, 62
samochodów i 109
d7Jial. Prowadzano również in.tensyw:ne
rozpoznaJl'lie
inżynieryjne
Od
TY·
W tym samym czasie na centralnym odcinku !rontu, gdzie wojska
szykowały Slię do głównego
uderzenia, można było . zaobserw·ować
wzmożenie prac
fortyfikacyjnych.
We frontowych
gazetach ukazywały się artykuły
o organizowaniu obrony. Wydano także fikcyjny rozkaz o odwołaniu ze stanowiska marszałka Żukowa i objęciu
dowództwa frontu przez gen. W. D.
SokołowskiegQ.
wygłaszano

W

pododd'Z.iiałacn

uzasadniado obrony. Poza tym podrzucano wrogowi fałszywe dokumenty: listy oficerów, wyrażające niezadowolenie
ze wstrzymania ofensywy, gazety
z artykułami o tematyce obronnej itp.
jące

N/z: saperzy I Armil WP
dla czołgów l artylerii.

eer 0per.acy1ny ini-e

przygotowuJ~

na Odrze

środki

przeprawowe

CAF -WU

pod- CZM gdy na Innych odcinka.eh zall'l.iecenia składał meldunek: o wy- ledwie kil.k;unastu. Nie, stanowcw
darzeniach m.iJ!lionej nocy:
rozszyfrowanie
21amia:rów Rosjal!l
mie bylo rzeczą la,twą.„ Zamęt w
- Na odclnlw Odry między Gu- głowie generała był spowod01Wany
blmem a Ra.picami Rosjaruie roz- m. in. de:zi111formacyjnymi poczyna
poczęli budowę trzech mostów i niami dowództwa radzieckiego,
dwóch pl'!Zysta!lld prorn<JIWYch. Pracę
Sztab
1 Fron·tu Białoruskiego
kontynuowano w ciągu nocy. Wszy
stko wskaruje ina to, że przeciw- przygotowując sie do operacji berlińskiej,
w
dniach od 9 dq 15 kwiet
nik zamiem:a
przeraucić w tym
t'ejonie większą
li<:zbę wojsk n.a lllia 1945 r. realizował rozległy plan
mających
na celu
za<:hoi;ln4 brzeg.
Nasze odd2li.aly przedsięwzięć
podjęły niezbędne przeciwdzialainie. zdezorientowanie przeciwnika. Mar
Żukow<l'Wii
zależa!o na
Rejon budowy p~aw oświetla szalkowi
no rakietami 1 ostrzeliw.aino ogiruiem tym, aby wywołać u hitlerowców
artylerii!. Mimo to do chwili obec- wraże.nie, te na centralnym kiene.I Rosjanie me przerwaJ.i pra- runku wojska radzieckie prn:echodzą do długotrwałej obrony,
zaś
cy„.
prawdziwe natarcie wYidzie z reDowódca Grupy Arml.\ „Weich- jonów położonych na poŁudnie od
sel" - gen. płk G. Heinrici oka- Szczecina i GubiJ!la. Liczył bowiem,
.zal dute zalinteresowanie najnow- że w ten sposób
uśpi
czujt11ość
szymi tnform.acj.am!. Był świadom wroga i zmUSi go do przerzucenia
tego, re Rosjanie szy!wją się do- ta.ro częśOi 8il z kierunlru berliiinowej ofensywy, lecz wiele dalby sloiego:
za to, aby się dowiedzieć skąd i
kiedy ruszą do ataku? Może wlaW tym celu pozorowano łroncen
śnie z rejonu Raflzd.Ol"fu? Z .ma- tr.ację armii pan.cernej i na PQłud
lizy dostarczanych mu codziennie niowy
zachód od Zielonej Góry,
na biurko meldunków rozpoznainia przerzucając kolumny makiet croł
'\\'Yllikalo, t,e pnieciwnik prizerzuc.a gów i dzial z pll!llktu wyładunku
część swych oddzialów pa111cemych w Swiebodz.inie do rejanu tizeko.z rejonu Boczowa i Toporowa na mego ześrodlrowania oraz budując
południe i na W\Sch6d. Czyżby o- makiety czterech mostów na Odrze
znaczało to, że głównego uderzenia mlędey Krosnem Odrzańskiim a Clnależy spodziewać się ni1' z przy- gacie.ami. Stwarzano tak.że wra:i:eczółk.a pod Kostrzyniern, lecz mię- nie przygotowywania natarcLa na
d v Club! t'm
Fn ~t nb rrti m" od linku Fnet'l':tenb r • - (h1bin, W
Poza tym zao
owano koncen- ciągu czterech dni prowadi.ono tu
trację wojsk
dzieckllch w rejo- wzmożone r-O'ZJ)Ozmanie lotnicze i
inie na pol:udnie od Szczecina. Moż nazienme. a 11 kwietnia rozpoczęskrywając

pogadanki

potrzebę

przejśc.iia

Wkrótce rozpoznalliie wroga wy:i:e dowództwo radzieckie
wycofuje z frontu część swych sił
pancernych. Zaobserwowano ruch
transportów kolejowych z czołgami i artylerią na trasie CantochPiła
oraz ;Boe1:ÓW - Swiebodzin Gniezno. Hitlerowcy nie podejrzewali, że na wagonach ustawione
były makiety,
sporządzone prze:i;
radzieckich saperów. W ten sposób
odwracano uwagę prteoiwniika od
ruchu prawdziwych traaisportów z
kryło,

•
1

n

l

tu Ukraińskiego s.montowano . na
samochodach teri:.nowych makiiety
czołgów, które kiierowano '1'.' stronę przepraw na Odrze. Rucn ty.eh
kolw;nn, został wykryty przei . nieprzyiac1ela. Jego samoloty kilkakrotnie .przela:tyw~i, nad 1?8~szru
tą maH:iet. Rowmez. w reiome na
połudmę od Szczecina koncentrację WOJSk demonstrowano
przy
użyciu makiet. Ustawiono tu 106
drewnianych C1:oł&ów, 42 samochody, 22 cysterny z paliwem i kdlka~
dziesiąt dział.
W celu stworzenia
wrażenia ruchu, koczujące baterie
artyleryjsk;ie ostrzeliwały pozycj~
wroga na zachodnim brzegu Odry.
Prowad,zono także rozpoz.nande inżynieryjne przenkody wodnej, pozorując jednocześnie
przygotowania do budowy przepraw. W ten
sposób tworrono pozory przygotowań do forsowania.

O tym, że hitlerowcy dali
się
na te sztuczki, świadczyło
wykonanie przez nich uderzeń latniczych na pozorowane przeprawy w rejonie Gubina oraz na rejon rzekomej koncentracji wojsk
pod Szczecinem, a także wzmoże
nie rozpoznanie lotniczego rejonów
Zielonej Góry, Krosna Odrzańskie-go, Gubina, Stargardu i Pyrzyc.
Nie udało się jednak całkowicie
ukryć przygotowań do natarcia 1
prz:11czółka pod Kostnyniem. Uwagę nieprzyjaciela zwrócił w tym ·
rej-O!lie wzmożony ruch gamochodów na przeprawach przez Odrę,
a także fakt wybudowania wielu
wież obserwacyjnych, które
ni•
zostały
nale~ycie
za.maskl?wane.
N.ie jednak me b_yło w stanie p~
1 wstrzymać
potęznego
uden.erua
nabrać

uzbrojeniem I u.opatrzeniem przy-I wojsk radzieckich, które ruszyło
b)'W ją cym do rejonu Wat'Sw ry. 16 kwietnia 11145 r., przycJ!Yniajl\C
Pozorując
pnerzucanie odd?.1a- ię do ostatecznetio roi.gromienia
łów pancernych na styk
wojstt III Rzeszy.
1 Frontu Białoruskiego i 1 FronWOJCIBCH WIT.CZEK

Wykll'ęcił numer Kośclanków.
Odezwała &ię Aama. · Nar<!!l'Lc:ie. Nie w!Jlldzlałam

.
oo mam

zrobić.

Zad:nwOaidl do mnie Robert.
Ska!'bka zelektryzowaia ta mfomiacja. pani?

Czy pn;;yjchlile do
.

Nie, nie przyjdzie. Po rozmowie 1 panem JX'ZYtmanl mu
te jestem dziś bard2lo zajęta, prosllam, by
zadzlwOńó.ł' do mnde pojutrze, to się umówimy. Co mam robić?
Spot!kać się z nim czy też zerwać tę majorność?
- Dobr.ze, że k.azala mu paru, zad2lw-0n:ić. Sądzę, pand Anno,
k powinnlismy .zobaczyć się jutro. Z =a, j~li pani może?
- Ależ tak. Kiedy tylko pan zechce.
- Nie to miałem na myśli. JUŻ mów!.tem, łJe na}pierw musrzę skończyć wyjaśnia.nie tej 11pr8JWY, Czek.am na pamdą jutro
o jedenastej w komendzie.
- Dobrze. Będę o jedenaste) u pana.
- JeS"ZCZe jedno. Chciałbym pomówid a J)8llem. WH\tiorem.
Czy może paru popoosić go do apua.tuT
- Pronę chwilę zaczeka~. Do jutra.
Po dlutne.J chwili w ahtchawce usłyszal głos Wiltł.ora. - Clo
to ma znaczyć?! Pańscy ludt.ie dok<mali spi&u mol.eh -bee'
d oddali mi je do depo~u. Zrobi·li także zdjęcia. Czy nie posuwa Bit: pan za daleko? Co ma wspól!nego sprawa Irminy s
rzeczami 11tainowiącymi moją własino§ć? Żądam wyjaśnień - w
głos.ie 1I1uty oburzenia, irytacjł i coś jakiby st$rannle UltrJ!Wany niepokój.
Moi ludzie wydronują tylko polec!!l!lll.e ~tora. ezy
nie doręczono panu t><>Stanowieinia?
przecież to Jelit niepowałne apisywać
- Otr.zymalem je,
mój majątek. Czyżbym był o coś podejmaai.y?
- Zdaje sobie pam. chyba sprawę jako praiwnik, ie po&dr.zainym jest te.11, komu przedstawiono zair.zuty. O ile wiem nic
takiego się nie zdanyło - od:pa.rł wymijająco.
- Będę panu wdzięczny ir:a wyjaśndenie mi przyczyn tego
po.suni~. Głos Kościanki był jui stonowan;r. Zrozumiał
ironię kryjącą się w słowach Skarbka.
- Jak tylko będzie to możliwe. Wie pan przeclet, !e obowilązuje mnie tajemnica śledztwa - zabrzmiało to trochę kpiąco.
- No tak, rozumiem, przepraszam pana. Proszę nie dl'liwić
się, że się zdenerwowałem. Tak ni stąd, ni zowąd przychodzą
spisywać należące do mnie przedmioty. Myślę, że w stosownym czasie otrzymam wyjaśnienia?
- Mogę to panu przyrzec.
- Dziękuję - rzucił Kośdanko spokojnym, wn>ranym s tu-

ufać. Pow~~.

m

pełlu głosem.

Chyba mu rura

trochę mnlękł.a

Zdecydował s~ pojechali
Ja•kieś nowe . informacje 'l

- ułm!echnl\ł ~ Skarbek
jeacze di> komend7. A nut lll

-M-

9S -

pt. - l'ronłow dl'OSf ..,. ffta„ ta~ P1'c:iit Jor-tle:
l.OG wo~ miaJto. }ONI Oraeł. tt.411. Ąf•ri.t
1. l.f.
u
dla
AureW. tl.ao śm1er<5 poi r
plentuy z sera Cll mbowie IS.ft .Tanęblna czerwona. ID.OO \VleCSO!eynk._ lł
'W cz6 z
dziennikiem. 20.:10 Zatarte ślady - a set:i1 nzect. ~ ·
.Z5
M H odpowiada - z serii Podziemn frón"t'.
.55' ~ w
rwieni. 23,25 Godziny nadziei.
PONIEDZlALEK, 9 MAJA
PBOGRAlU I
8.211 RTvSS - historia, 8.50 RTVSS - chemia. 9.20 NURT - p!!dagogika, 10.00 Droga na zachód - film fabularny prod. polskiej, 11.21 Uroceysta odprawa wart przed
Grobel'!l Niezruinego
:t<lłnierz!I.
12.25
Pracownia frontowego plakatu. 12.45
Rzeczpo8poltta mmyczna - Płock cz. s. 13.20 Rozerwany pierścień
- film fab. prod. ZSRR. 18.00 Kierunek - Alaska z cyklu: Alallka 76. 16.20 znane i lubiane - program rozrywkowy. 16.40 xxx
Wyjcig Pokoju - tr.nsmlsja s I etapu na trasie War8zawa t.ódt. 17.45 Teatr Małych Form - Władysław Broniewski - Wisła .
18.30 Zewmze -muzyka - przegl4d magazynu - Camerata.
19.00
Wieczorynka, 19.30 Wieczór z dziennikiem. 20.30 Teatr TV: A. Fredro - Rewolwer. 22.10 Wyśpie'wa6 :tycie - śpiewa Roberta Flack.
PROGRAM l i
BLOJ[ FILMOWY NACZELNEJ REDAKCJI
PROGRAMOVV FILMOWYCH
pt. Frontowa drogi - filmy fabulllrne prod, polskieJ
11.łll Kierunek Berlin. a.10 Ostatnie dni. 15.40 Krzyż walecznych .
lT.06 Rok pierwszy.· 18.20 Wielkanoc. 19.00 Wieczorynka. 19.30 Wieczór z d:&iennikłem. 20.so Epilog norymberski. 22.35 Studio Sport
- kronik• Wyścigu Pokoju.
P~GRAM I

Dziwne.

-

N CZBl.NlU aBDlUtM
1'U.łlO
Cli

l'lU)GnW01V

RTvSS -· hJstoria. T.oa RTvSS - chemia (powt.). 7.30 Szalona głowa - film fab. prod. jugosłowiańskiej, 9.00 Dla szkół, matematyka dla iMIJmłodszych- Grześ pomaga mamie. 13.45 TTR - fityke. 1UO TTa - UPT•wa roślin. tł.OO Oblektyw. 16.20 Dziennik.
16.30 XXX Wyjcl& Poko3u - tranamisja z 3 etapu - Lód± - Toruń. 11.15 studio Telewizji Młodych. 10.20 w starym klnie, 18.50
Radzimy rolnłkom. 19.00 Dobranoc. 19.30 Wieczór z dziennikiem .
20.30 Byłam tu szcsęłltwa - film tab. prod. ang. 22.os Swiat i Pol•ka. U.łO Dz:!ennik.
PROGRAM Il
li.li .lęzylr anclal.sld. lS.łO Teatr Telewizji - Rewolw« - A.
Fredry (powt.). 11.20 Za·klęty dwór - odc. 8. 18.20 Tawerna pod
Ró:l:• Wiatrów - pl'ogram publ. li.Co Studio Pl (L). 19.00 Dobral'ID
1ł
W1 l\t
dal nnl I
o.
't r
, 1 1 an
a.
węda Adama Hanunldewlcu. 21.30 24 godzlny, 21.40 studio Spo,·t.
+ kronika Wy~clgu Pokoju, 22.~ Malarstwo I film - portret w
malarstwie polskim (Ł). 23.20 NURT - matematyka.
SKODA, 11 MAJA
PROGRAM I
8.30 TTR - fizyka (powt.). T.00 TTR - uprawa roślin {powt,).
t.:io Swiadectwo martwych oczu - tilm fab. prod. CSRS. 9.00
Program dl• szkół - chemia dla klaa 1 sole. 11.05 Fizyka
kl. 8 - Przyr~11dy optyczne. 12.00 Chemia kl, 8 - chem'a w prz"myśle. l!.ł5 RTvSS - matematyka.
13.%5 RTvSS - fizyka. 150.1
NURT - psychol~la. 15.35 Obiektyw. 18.00 · D:tlennlk. 16.10 Studio
Sport - XXX Wyłelg Pokoju - ł etap wyścigu Toruń - Poznan.
1'1.lł Dla dr.leci - Co to jest. 1T.ł5 Losowani€ Małego Lotka. 18.00
Telewizyjne ttudlo debiutów - Piękne tycie - program muz.rosr. 18.35 Skarby siódmego kontynentu - 111nęczaki z ciepłych
mórs - tilm dok. prod. franc. 19.00 Dobranoc.
19.30 Wieczór z
dzl.ennilrlem. t0.30 Dlacz~o kłamały - film fab. prod. franc. %2.10
Teatr Małych J'orm: JanuH Koniusz - Czwar~. 22.so Dziennik.
PROGRAMU
'
11.łl .Język francuski. 18.15 Biała odyseja - film fab. prod. bułg.
17.40 Teatr w dom11 - odc, 2 pt, Tajemnicze ogłoszenie - film
fab. prod, jug. 18.10 Liga plęeiu - teleturn1€j. 18.łO Studio PI (L).
19.00 Dobran?c. 19.30 Wieczór z dziennikiem. 20.30 Studio Sport.
21.30 24 godziny. U.40 Prawda większa niż Ksi<:życ - widowisko
poetyckie. ::12.10 Kronika Wyścigu
Pokoju, i2.2o $ladami Piastów.
u.so Język angieh!Jti. tuo NURT - nauki politycz.ne.
CZWARTEJ(, 11 MAJA
PROGRAM I
UO lłTVSS - matematyka. 7.00 RTvSS - fizyka. T.30 ,Biała ody.
sela" -film fab. prod. bułg, 9.00 Dla szkół: j-izyk polsk'I - kl. I lic.
- Ignacy ~ruieki, 10.00 · Histońa - ltl. VI - Kosy przeciw armatom. 12.00 J:ęzyk POlllki - kl. Vm - Władysław Broniewski. 13.45
TTR - Jt:zyk polski. lł.llO TTR - historia. 16.00 Obiektyw, 16.20
Dziennik. lłl.10 - Szturm Berlina - program hl.storyczno-dokumen..
talny, • cyklu: Spoza gór t rzek, n:oo Bratek przy kominku. 18.00
Patrol. 18.20 Przygoda z nauki\. 18.!IO Radzimy rolnikom. 19.00 Dobranoc, 19.30 Wieczór z dzienn1k.tem. 10.30 Teatr Sensacji - Ostatni
koncert. !1.IS Pega1. !2.łO Dziennik.
PROGRAM: Il
H.ts lfSZyk ro.yj11d, te.oo „Płonąca ziemia" - t1lm tab. prod. rumuńskiej. 17.25 Urania Kiedy nastąpi koni{!C świata - program
Tv NRD. 18.00 Kino filmów -animowanych: 1) Automoblllści - radz„
2) Hydraulicy - polski, 3) Metamorfoza - ;Jugosłowiański, 4) Zło
dzieje witamln - węg., !I) Automaty, 18.40 Magazyn Kulturalny (Ł).
19.00 Dobranoc. 19,30 Wieczór 1 dziennikiem. 20.ao zapraszamy do
studl.a M. 21.05 Spotkanie z kompozytorem H. Jabłońskim. 21.S5
2ł godziny. 22.05 kronika Wygclgu Pokoju, 22.15 Kino Miniatur. 23.0S
.Język francuski.
PIĄTEK, U MAJA
PROGRAM I
UO T'l'R - jęsylr polski. 'I.OO TTR - historia. t.00 Dla szkół: procram dla najmłodszych - kl. m - Wycieczka do zoo. 9.30 Teatr
Sensacji - Ostatni koncert. 11.05 Dla szkół wychowanie techniczne
- kl. I-m Uc, - Rewolucja naukowo-techniczna. 12.45 TTR - hodowla zwierząt. 13.25 TTR - mechanizacja rolnictwa. 1s.20 NURT
- pedagogika. 18.00 Obiektyw, lUO Dziennik. 16.30 Film dla dziec!
M.45 „Sylwia" - film tab. prod. frartc. odc. 5. IT.40 xxx WP .....:
transm!Sja a V etapu Szczecin - Neubrandenburg. 18.30 Victor Jara
- słowno-mueyczny program pub!, 19.00 Dobranoc. 19.30 Wieczór
• dziennikiem, 20.30 „Starszy syn" - cz. I - komedia obyczajowa
T:Y ZSRR. ll.łl Front wyzwolenia - film dok. 22.511 Dziennik.
PROGRAM Il
16.IO Pegaa. 1T.1S Boutique 11 ksią:tkam! - o teatrze. tT.411 Prżed
latem - program na temat akcji letniej. 18.10 Poradnia Mlodych.
18.łO lłudlo Pl (Ł). 19.00 Dobranoc. 19.30 Wieczór z dzlennik:em.
20.30 Koncert WOSPR 1 Tv w Katowicach, tl.30 Studio Sport. 22.00
tł godziny. 12.10 Kronika Wyścigu Pokoju. 22.20 Zagraniczny film
Ciok. 13.00 .141:ylr rosyjski, 23.30 NURT - pedadogika.
łł.30

dzo pilnej mpraiwie. Telefcnowala także Anna K<>tcian.ko l JJO.s-llawila wiadomość, te musi idę z nim pilllliie porozumieć, prosiła by do ni.ej zadzwonił nawet późnym wieczorem. Wiktor
i Anna - równocześnie?! Równie nie cierpiące zwłoki sprawy!

Z listu wyniikalo, te Ewa v..-yjeżdża gdzieś na długo, bacdzo
Ewa prosiła ciotkę, by się nie rnarlwiła jeśli nie będzie
od niej wd.adomości. Nie było tam ani słowa o decyzji po.peł
nienia samobójstwa. ale z tonacji listu i niektórych sfoonmlowań przebijał smutek ostateczn.ych pożegnań. Skarbek wiedział
z doświadczenia, że w ten sposób piszą osoby, które postanowily pożegnać się z tym nie na.Jlepszym ze świ.aitów. Nie '\Vtied21Lal jak siię zacllpwać. Ozy powiedzieć starszej pani, że Ewa
nie żyje? Po oo. Będzie to wstrząs dla starszej i sch<llI'owainej
kiobiety. Wstl.1Ząs, który może pogors!ZYć stan jeJ zdrowi.a.
Skoro sama Ewa nie zdecydowala Ilię na zawiadomieruie ciotki
, o ostatecznej decyzji, to czy powiinienem zmien.i.ać jej ostatnlią
wolę? Zdecydował &lg milczeć. Spoja:zal na datę stempla pocztowego. Zgad'Z!lla się s daitą śmieroi Ewy. Tak. To był list
&amobójczyni.
- Chc.Lalem pomówić z pan1ą Ewą i sądziłem, te pan~ wmmże mi jej adres skłamał. Może ktoś ze znanych pani
jej przyjaciół krewnych czy bliskich
jej osób, pomógłby
mi odnaletć Ew(!
Starsza paini pokręc.iła głową pr.zecząoo.
- Ewa jest sierotą. Nie ma :nikogo z rodziny poz.a mną. Nie
mam ndlrogo :& jej znajomych cey przyjaciół. Mieszka.ta w
Warszawie, a ja w Poznaniu. Odwiedzała mnie z rzadka. Dwa,
trzy razy w roku. Nie wiem nawet c:u;y mia.la narzecwnego.
Jeśli ją pa/Il odnajdzie. proszę j-eri przypomnieć swą ciotkę.
- Oozyw!ście. - Byto mu glupio, że kłamie. Ale ozv wo~
no l!l:i~ć na.dzieje i złudzenia st.a~ei kobiety, która tylko rami żyje? Może w głębi duszy wie, a nie chce uwierzyć? Niech
czek.a nadal na wiadomość od siostrzenicy.
Nie mial tu czego szukać. Za godziJnę odlaitywał samolot do
Warszawy. Uznał .s.prawy Małgorzaty i Ewy za wyjaśnione. To
były samobójstwa. Nie mi.aJ wątpliwości. Ale lnnlna? Tu kotncepcja samobójstwa waliła się przy anali2ie dowodów. I n.a
dobitek ten cholem:v lumi'!lal. Skąd się wziąl? Czyżby za.żyła
świadomie taką dawkę? Dawka wprawdzie nie byt.a śmierteil
na, .ale wystaTcm}ąc.a dla wywołania głębokiego snu. I znów
problem. Gdyby ktoś chciał l'\ uśmiercić w ten sposób podałby
większą dawke I ob:vloby się be.i: strzału.
Ledwie przyjechał do domu odezwał się telefOl!lllcmle dyflurny. I:nlormowal, że poszukuje go Wiktor Kośoiml!ko, w bar-
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15.llG Puchar Davisa Pol&,ka - Francja (drugi dzień - debel).
18.10 Bitwy, kampanie, dowódcy. 16.40 Pasja, przygoda, ryzyko medycyna ludowa Indian. 17,25 Zorro. 18.00 Uśmiechy starego ltina. 18.30 Spotkanie ze Zbigniewem Namysłowskim. 19.00 Dobr!'noc.
la.30 Wieczór z dziennikiem. M.30 Studio Sport. 21J.3 Spotkanie ze
szpiegiem - film fab. prod. pol. 23.00 Znane bil"bandy - pro-·
gram rouyw.
N"IEDZIELA. I MAJA
PROGRAM l
7.00 TTR - matematyka. T.30 TTR - Jlłechanlzacja rolnictwa (Ł).
a.oo RTvS$ - nasze spotkania. 8.20 Nowoczesność w domu i zagrodzie. l.'5 Studio Sport. I.OO Tejeranek. 9.55 I etap XXX Wyścigu l'o-koju jazda Indywidualna na czas w Warszawie ID.10
Telerailek, a w nim Plpi bangstrulpf cz. 1 - Plpi na wędrówce.
10.35 I etap XXX Wyścigu Pokoju. 10.46 Antena. 11.10 1 etap XXX
Wysclgu Pokoju. 11.20 D&lennik. 11.40 1 etap XXX Wyścigu PokoJu. 11.50 Rolnicze rozmowy, 1:1.20 I etap XXX Wyścigu Pokoju..
12.30 Rzeczpospolita muzyczna - Płock „ cz. 1. 13.20 l etap XXX
Wyścigu Pokoju. 13.łO „Antarktyka mówi po polsku". U.IO Niedzielne spotkania przyjaciół. 14.45 Piórkiem I węglem. 15.10 Losowanie Du:!:ego Lotka. 15.25 Długie łodzie Wlkjngów - film przygo!lowy produkcji angielsko-jugosłowiańskiej. 17.25 Tele-Echo. 1_8.25
John, Paul I Marion - film muzyczno-rozrywkowy. 18.50 Pi'Zemówienie ambasadora CSRS z okazji święta ruirodowego
19.00
Wieczorynka. 19.30 Wieczór z dziennikiem. 20.30 Bajka dla dorosłych. 20.łO Zaklęty dwór odc. S filmu ser. prod. TP pt. „Va
banque". 21.łO Studio Sport - sprawozdanie z finałowego meczu
Mistrzostw Swiata w hokeju na lodzie grupy A a Wiednia. 23.40
Kino nocne: Wioska przeklętych - film fab. prod. angielskiej.
•
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DZIENNIK POPULARNY - dziennik Robotniczej Bp6łdzielnl Wydawniczej „Prasa-Ksls,łka-Ruch". Wydawca: z..6d1kle Wydawnietwe Pr'Uowe UW ,,Prua-Ks11'tlta-!1.lieh''. Redaguje Koleg·ium. Redakcja
kod 90-103, Lódź, Piotrkowska 96, Adres pocztowy: „DP", Lódź, skrytka nr 89. Telefony: centrala 293-00 ląciy ze wszystkimi działami. BedaktQr :nacselny 325-M. Z-ca redaktora naczelnego 307.26.
Sekretarz odpowiedzialny, U sekretarz 204-'15. Dzląły: miejll&f 341·10, 33T-ł1, sportowy 208-DS, ekonomiczny 228-32. wojewódzk& :l23·05, diiał liatów i Interwencji 303-04
(rękopisów
nie zamówionych redakcja nie zwraca), kulturalny 621-60, „Panorama" 307-26, dział społeczny I fotoreporterzy 378-97, Dział Ogłoszeń 111-fO. (Za treść oglos~ redakcja nie ct1.pow1aóa). Rell.akcja nocna 869-f>~
868-78. Cena prenumeraty: rocznie 234 zł, półrocznie 117 zł, kwartalnie 118,SO zł. Prenumeratę przyjmuJ11 Oddmaly RSW „PraBB-Ks i8,żka-Ruch" oraz urzędy pocztowa l doręczyciele w terminach:
na I kwartał, I półrocze oraz cały rok do 10 każdego mieeiąca poprzedzającego okre1 prenumeraty. Zakłady praCY.1 instytucje 1 organizacje ·sklad•Ją zamó~i:nda na prenumeratę w miejscoWl'm
oddziale RSW. a w miejscowośolach, w których nie ma tego oddziału w urzędach pocztowych bądł u doręczycieu. Natoml.ast pl'ellumeratorzy 1ndywidualnl wył4cznie w urzędach pocztowych
bądł u doręczycieli. Ęgzem plai'ze archiwalne „Dziennd.lta" •Ił do nabycia w sklepie „lłuchu" , Lódł, Plotrkow1ka 91.
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