
Tbilisi 

Narada ministrów 
łączności 

Wyd. A 

DZIENNIK 
'POPULIRIY 

„Najlepszy mistrz-nauczyciel 

i ·-wychowaw młodzieży" 

, W poniedziałek w .tolłcy Gruzji 
-.... Tbilisi rozpoczęła się ?CI sesja 
narady ministrów łącznoic1 kraj6w 
członkowskich organizacji wsp6ł-' 
pracy krajów socjalistycznych w 
dziedzinie łączności elektronicznej 
i pocztowej. W sesji uczestniczą 
przedstawiciele Bułgarii, Czecho
słowacji, Kuby, Mongolii, NRD, 
Polski, Rumunii, Węgier, Wietna
mu ZSRR oraz Laosu, Omawiane 
są 'problemy wsp6łpraC)l międ~y 
organami administracyjnymi słuzb 
łączności wchodzącymi w skład tej 
·org11;nizacji. 

Sp9tkanie H. Jabłońskiego 
z laureatlimi plebiscytu 

Prsewodnlczący Rady Państwa - HENRYK .JABŁoięs~I, społkal 
Ilię 25 bm. 1 gronem laureatów tegorocznego, ogólnopolskiego plebiscy• 
tu na „'Najlepsll:f!go mistrza - nauczyciela i wychowawcę młodzieży" 
przeprowadzonego przez zarządy zakładowe Związku SocjalistyczneJ 
Młodzieży Polskiej. SJ)otkanie to stalo się Interesującą płaszczyzną do 
omówienia wielu spraw związanych z treściami I ,formami dzialal· 
noścl ideowo-wychowawczej w:śród młodych pracowników. 

Targi w Budapeszcie XXXIII sesja Zgromadzenia Og6lnego NZ 

r Wtgie se 
zwiedził' poi ki 

cy 
·st isk 

Debata generalna 
'w spotkaniu wzięli udział: se

kretarz Rady Państwa - Ludomir 
Stasiak oraz kierownik Wydziału 
Organiza~ji Społecznych, Sportu i 
Turystyki KC PZPR - Zdzisław 
Andruszkiewicz. 

o zasięgu tegorocznego plebiscy
tu, jego jedenastoletniej już hi
storfr, o znaczeniu tej niekonwen
cjonalnej formy honorowania przez 

W ramach XXXIII sesji Zgroma-1 le~acji na. sesję przedstawią s~an~- młodzież pracującą swych najlep
dzenia Ogólnego Narodów Zjedna· wisko sw~1c,h ,krajów w od1,1ii;s1e~m szych, bezpośrednich przełożonych, 
czonych rozpoczęła się w;zoraj de- do najwaznieJszych zagadmen. rmę- poinformował przewodniczący Ra
bata ceneralna. W .czasie debaty, dzynarodowych. Po zakończemu d~- dy Głównej FSZMP, przewodmr.zą
kt6ra potrwa do 12 października, baty generaln~j Zgroma~eme cy ZG ZSMP _ Krzysztof Trę
przewodniczący poszczególnych de- Ogól_ne ~rzystąp1 do ~yskuSJI nad I baczkiewicz. W br. uczestniczyło w 

W Budapeszcie trwają Międzyna
rodowe Targi Artykułów Konsuill
pcyjnych. Ta poważna impreza 
handlowa zgromadziła 1200 firm 1 
przeszło 30 krajów. Polskę repre
zentuje 7 central handlu zagrani
cznego, które wysławiają szeroki 
asortyment towarów - od Sllmo
chodów pe' tekstylia, odzież i arty
kuły gospodarstwa domowego. 
Ekspozycja nasze została opraco
wana pod kątem potrzeb tutejsze
go rynku. Polscy handlowcy pro
wadzą ożywionę rozmowv z part
nerami węgierskimi i oczekuje się 
zawarcia wielu korzystnych _ tran
sakcji eksportowo-importowych. 

W poniedziałek niektóre stoiska 
polskie zwiedzili: r ·sekretarz KC 
WSPR, Janas Kadar. członkowie 
Biura Politycznego KC WSPR, 

Poszukiwania 
no zlż 
węgla brunatnego 
W 

ęgtel brunatny - nabiera co
raz większego znaczenia Jako 
surnwiec energetyczny. Po.szu
kiwania i badania złóz węgla 

brunatnego stały sie w ostatnim 
ćwierćwieczu nowii s11ecfalnością 
polskieJ geołqgii. 

Systematyczne prace poszultlwaw
.cze prowlldzone p~zez tosty.tut Geo· 
logiczny w warszawie nieinal co ro
ku przynoszą nowe odkrycia węgla 
l)runatnego, Dzięki temu Polska zna-
1azta się w europejskiej czołówce 
pod względem posiadanych zasobów 
i wydobycia węgla brunatnego, 

przewodniczący Rady 
WRL, Pal Losonczi, 
czący Zgromadzenia 
WRL, Antał Apro. 

Prezydialnej 
i przewodni

N arodowego 

ko~eJnym1 punkt.ami porząd~u plebiscycie blisko 900 tys. mło
dziennego. Jako p1erw11za zo~tanie dzieży zatrudnionej w około 4.3 

P . ł k Szwajcar1'J poruszona problematyka d1alogu tys. zakładów produkcyjnych. Te-OWSia nowy ant on w P6lnoc-Połud~i!! i;niędzy ~.r11:jami I goroczny plebiscyt wyłonił 7 3 tys. 
uprzemysłow10nym1 a rozw1Ja3ący-1 . t . któ h 2 1 t ' t 

W wyniku plebiscytu, który odbył się w SzwaJearii powstał tu nowy 
kanton Jury, który odłączony został od kantonu ber~eńskiego, N/z: lu!1-
ność miasta Delmont - stolicy noweco kantonu świętuje po ogłoszemu 
wyników plebiscytu. 
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Konferencja kuratorów 
krajów socialistycznych 

mi się a następnie kwestia nami- ~1s rzow, z ryc. • ys. o rzy-
bijska.' mało tyt.ul •• Zasłuzonego nauczy-

Sytuacja w Nikaragui 

Okrutne represje . wobec 
ludności Este li 

Jak donoszą z Managui, Gwardia 
Narodowa dyktatora Nikaragui 
Somozy kontynuuje okrutne repre
sje wobec ludności Esteli, miasta, 
które w piątek zajęb zostało przez 
siły reżimowe. Esteta przez 2 ty· 
godnie znajdowała się w rękach 
powstańców. Gwardia Narodowa 
stosuje terror nie tylko w stosun
ku do ocalałych i:io nieustannych 
bombardowaniach mieszkańców 
Esteli, ale i wobec ludności pobli
skich wiosek. Dokonywane są ma
sowe aresztowania wszystkich po
dejrzanych o sprzyjanie bojowni
kom Front.u Wyzwolenia im. San
dino. Aresztowani .poddawani są 
torturom. 

Jeden z przedstawicieli Czerwo
nego Krzyża szacµje, że w Esteli 
mogło zginąć ok. 2 tys. os6b, do
kładne dane są jednak nieosiągal
ne. Jest to głównie ludność cywil
na, w tym dużo kobiet i _dzieci, 
która zginęła na skutek bombardo
wań. ostrzału artyleryjskiego. po
żarów spowodowanych przez rakie-
ty zapalające' Gwardii Narodowej. 
Wiele osób poniosło śmierć w 
dniach. kiedy siły reżimowe sztur
mowały miasto - żołnierze gwar
dii strzelali wówczas z broni ma

·szynowej na· oślep „do wszystkiego. 
co się rusza". 

Jak Jn~ormuje prof. ·Edward Ciuk 
z Zakładu Geologii Złóż Węgla Bru
natnego Instytutu Geologicznego w· 
Warszawie - w trakcie szczegóło
wego rozpoznawania są: nowe duże 
zasoby węgla brunatnego w rejonie 
Legnicy, na Ziemi Lubuskiej. w re- 25 bm. w Warszawie rozpoczęła 

1 
pisze się w historii oświaty począt

jonie Poznania - ' Gostynia. Złocze- obrady dziewiąta konferencja ku- kiem realizacji nowego systemu 
wa, gdz!P prognozuje ~ie w ciąg_u ratorów z ośmiu stolit• krajów so- kształcenia. Siedmiolatki od nowe
najbliższyC'h 10-20 lat dynamiczny cjalistycznych. Są wśród nich po raz go roku szkolnego rozpoczęły nau
rozwój wydobycia węgla brunatnego pierwszy prz,..dstawiciele oświaty kę według zrefQrmowanego syste-
1 energetyki na nim opartej. Pro- H 0 k t · n d Z"- · kszt ł · >chnej wadzonP są poszukiwania w rejonie '- a_wa.ny . ys . u U Ją 0!11 a „ mu a cenia w powsz„ 
Kępna. OstrzP•zowa . Krobi koło Ra- gadmemam1 związanymi z wdra- szkole 10-letniej. 
wicza, Nakła Program poszukiwań I zaniem zreformowa_n:go sys_temu W pierwszym dniu spotkania 
obejmuJP oprócz połud_n1owo-zachod-1 oświaty. Przedstawiciele Związku przedstawione zostały przygotowa
niej l centralnej Polski także oól- Radzieckiego i NRD, krajów w któ- nia i · wdrażanie reformy systemu 
nocną I p6łnocno-wscnodnlą część ' rych już obowiązuje 10-letni sy- edukacji , narodowej w Polsce •na 
kraju. stem szkolny podzielą się swoimi przykładzie Warszawy. 

doświadczeniami zdobytymi w 
okresie wprowadzania nowego pro
gramu szkolnego. 

W naszym kraju bieżący rok za- Po o 
z c 

1en1a 
Na skutek ulewnych deszczów w Tajlandii wylały rzeki i ponad 80 tys. 

ha ziemi uprawnej znalazło aię pod wodą. Są ofiary w ludziach. 
CAF - UPI - telefoto 

na fomm Knesetu p 1• • - 1. FN • I d • 
b.:a p:01::~:::n:ic:~~~~~J!: de- O JCJa -uJę a WO]e 
Knesecie nad porozumfoi;iiami, jakie 

~ar':;{lerz B~~~~em Jułw :a::r:s:;~t posz'uk1·wa nych terroryst· o„ w 
;:1~~:!:Ji~ :oj!~adoz b;:11~':ie~~r!~~=~ 
gólnle hałaśliwie przeciwstawiająca 
aię tym poJ<ozumieniom została usu- 24 bm. zachodnioniemiecka Policja magające Interwencji chirurgicznej, 
nięta z sali obrad. W czasie pierw- Ujęła dwoje poszwkiwanych terrory- odniosło obydwoje terrorystów. Stan 
szego dnia dysku&Ja nie przyniosła stów, Michaela Knolla oraz Angellkę Knolla określany jest Jako krytycz
:ładnych konk.retnych rezultatów I Spelteł. Siły policyjne, zawiadomione ny. Jak się uważa Michael Knoll 
nie wiadomo czy Kneset zaaprobuje przez okolicznych mieszkańców o był kurierem kursującym pomiędzy 
te porozumienia z · uwagi na koniecz- strzałach dochodzących z pobliskiego oddziałami zachodnioniemieckie.I par-_ 
ność zgodzenia 1ię tym samym na lasu, zaskoczyły troje terrorystów tyzantkl miejskiej a podobnymi u
likwidację kilkunastu łydowskicb o- podczas odbywania treningu strzelec- grupowaniami w innych krajach, An
siedli na Sy~aju. który miałby być kiego. Przeprowadzona akcja dopro- gelika Speitel, jedna z najbardziej 
&wrócony Egipcjanom, wadziła dq ujęcia dwojga spośród poszukiwanych terroryste<k zamiesza-

Maroko odmówiło swego poparcia I nich, trzeciej osobie - nlezldentyfi- na była, jak się sądzi, w morder
dla prezydenta 'Sadata, który zal>ie- kowanemu mężczyźnie - udało się I stwa popełnione na osobach bankie
gał o nie dla swych porozumień z Zbiec. Podczas wymiany ognia zginął ra Jurgena Ponto, generalnego pro
Izraełem, konferując przez , trzy dni Jeden z policjantów, drugi został kuutora Siegfrieda Bubacka i orze-
z królen;i Rasanem. ciężko raniony Również rany, wy- rnysłowca Martina SchJPyera. 

10!. :~~:siron;~:!~n~m~e~cz:s ~~~~~ · ' llJJJllllllJJ JJfllfllfllJfllJlllf lllJlllJlfllłlJIRf JIJJIJllf lllDllflJlllłllfllllf lfllf llllflJ.ll(IJIJJllUJUJllJIJJIJflDJllf IJIJ JHlflllłlllłllllf IJJlllfllllfllf JllflllJ 
strofy pociągu pasażerskiego w po
bliżu portugalskiej miejscowości 
Coimbra. 
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13 ofiar 

anewr 
NATO w RFN 

łaśnie zakończyła się trze
cia wizyta prezydenta Fran
cji Valery'ego Giscarda 
d'Estaing w Polsce - a 

czwarte z kolei polsko-francuskie 
spotkanie na szczycie z I sekreta
rzem KC PZPR Edwardem Gie~
kiem. Rozmowy były kontynuacJą 
dwóch zasadniczych problemów: 
wymiany handlowej i współpracy 
gospodarczej . Polski i Fr.ancji oraz 
sytuacji międzynarodoweJ w as.pak
cie procesu odprężenia i kroków 
rozbroje.niowych. 

Postąnowiono rozszerzy~ wymia-

Obie strony są zgodne, że istnie- omyślny rozwój bilateralnej 
ją możUwośc. i znacznego zwiększe-1 współpracy gospodarczej od-
nia dostaw towarowych z Polski bywa się w szerszym kon-
na rynek francuski. Wskazuje się tekście europejskim i mię-
na nie wykorzystane możliwości dzynarodowym ł zagadnienia te 

Kontynuacja 
i rozszeneaie w 

Manewry wojsk NATO, które odby- nę towarową o nowe dziedz~y, 
wają ·się 11a terytorium RFN, spowo- zwłaszcza w kierunk!1 współdz~a
dowały śmiertelne ofiary wśród lud- łania małych i średmch przedsię
ności I ogromne skaty materialne. biorstw. Obok. t<!itD u.tlecono dalsze 
Jak Informuje prasa do chwili obec- pogłębianie kooperaCJl pr-zemyslo
neJ zginęło 13 osób, a 50 odllioslo wej i handlowej w dzie<izinach. wsp6łprac7 przemysłowej, na spe
powazne obratenia. Str;ity wyrZA- które dotychczas pi;zynosily dobrej cjalizację asortymentową w pro-
4f°':ie :a polach •. łąkach ł · auto- rezultaty. Uznano również, iż jest dukcji sprzętu dla górnictwa, w 
~9ramalnc mszaa cukje „!1e na sumę ponad to właściwa droga wyrównywania chemii, przemyśle stoc:mioWJm i 
• re . nie są to ostateczne 

1 
b.l h dl · · k i d t dane, gdyi manewry wojsk. NATO niekorzystnego 1 ansu an owe- wreszcie w z.wię szen u os aw 

. $1:wa"'9 go. . podstawowych surowców. 1 Polski. 

także były przedmłotem wymiany 
poglądów na szczycie pplsko-fran
cuskim. Edward Gierek i Valery 
Giscard d'Estaing byli zgodni co 
do wielkiego znaczenia procesu 
umacniania i i>ogłi:biania odpręźe· 

nia w Europie i na świecie, · w 
pierwszym rzędzie na drodze prak
tycznej realizacji zasad Aktu Koń
cowego KBWE. ~ 

W świetle powyższego obie stro
ny podkreśliły niezbędność i pilną 
konieczność położenia kresu ilo
ściowemu i jakościowemu wyścigo
wi zbrojeń. Wyrażano wspólną opi
nię, it należy dojść do rzeczywi
stego rozbrojenia na zasadzie za
pewnienia bezpieczeństwa kałdemu 
krajowi. 

Kolejne spotkanie czołowych po
lityków -Francji i Polski stało się 
jeszcze jednym potwierdzeniem tra
dycyjnej przyjażni łączącej narody 
Polski i Francji. W szerszym 
aspekcie międzynarodowym było 
kontynuacją tego typu stosunków 
polsko-francuskich, które obie 
strony uznają za modelowe, mię
dzy państwami o różnycb ustro
jach i zgodne z postanowieniami 
karty zasad przyjaznej współpracy, 
podpisanej w czerwcu 1975 r. 

· :Wiktor ZuJewic1 

ciela - mistrza 1 wychowawc7 
młodzieży". 
Następnie wywiązała się dysku· 

sja, w której zabierający głos 
laureaci podnieśli m. in. kwestię 
aktywności młodzieży pracującej w 
realizacji zadań produkcyjnych; 

(Dalszy ciąg na str, 2) ' 

TPD w trosce 
o dobro dziecko 
i rodzin 

Wzbogacanie i rozszerzanie form 
i metod działą.nia Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci oraz program to
war21ystw a w MiędzYBarodowym 
Roku Dziecka i 60-lecie TPD -
to główne tematy kr,ajowej nara
dy działaczy TPD, która odbyła się 
25 bm. w Warszawie, Dominującym 
nurtem dyskusji były sprawy 
zwiększenia opieki nad dzieckiem 
i stworzenia mu jak najlepszych 
warunków rozwoju. 

Zginęło 140 osób 

·Zderzenie 
samolotów 1 USA 

W poniedziałek, na przedmieściu 
San Diego w Kalifornii rozbił się &a• 
molot ,(>asażerski towarzystwa „Paci
fic Southetn Airlines". Przyczyną 
wypadku było .zderzenie z podnośni· 
sową awionetką. W wyniku kata
strofy zgrnęło i40 osób. Jest to i;iaJ· 
tragiczniejsza katastrofa, o najwięk
sze.I liczbie ofiar śmiertelnych. jaka 
się kied-ykolwiek wydarzyła w Sta
nach Zjednoczonych. 

DZ I ER 
NIESIE 

W 269 llniu roku słońce lne
szło o godz. 6.27, zajdzie zaś o 
18.26. 

Jmienm obchodią 
Justyna, Cyprian. 

Oyiumy synoptyk 
w dnia dTI&lejszym dla t.adzi 
przewid ojp oastępn iac;ą po.i: odę: 
zachmurzenie duże z większy
mi przejaśnieniami. Możliwość 
wystąpienia deszczu. Tempera
tura od 12 do 16 st. C. Wiatry 
umiarkowane i dość silne ~ 
kierunków zachodnich. 
Ciśnienie o godz. 19 wynosiło 

992,2 hPa (744,2 mm). 

Ważniej te rocznice 
1888 - Ur. T. Eliot, drama· 

turg angielski. 
1848 Or. W. Swięcicki, 

działacz socjalistyczny, poeta, 
autor „War8zawianki". 

1898 - Ur. G. Gershwin, kom
pozytor amerykański. 

1958 - Zm. K. Nitsch, języ
koznawca, twórca dialeJttologii 
polskiej. 

1896 - Ur. Marian Buczek. 

Taka ,sobie myśl 
Tancerki mają seks w · no

ga<:h, tenorzy w krtani. 

- Nie mogę tego zrozumieć! 
• Gdy powiedziałem starym, że wy
noszę się z domu, pomogli mi pa
kować walizkę„. 



IV Zjazd SWP Międzynarodowe seminarium '\\7 Wiedniu Posiedzenie Sekretariatu Kt PZPR 

praktyee Rola społeczeństwa Zaopatrzenie załóg 
w· umacnianiu pokoju w ziemni3ki, warzywa i owoce 

lauka -
Wczoraj rozpoczął się w Lodzi · IV ZJasł Navk•WW·Tffhnics· 

n,y Stowauyszenia Włokienników Polskich, ~sony 1 l ZJ-• 
zdem Polonijnym Włókienników. W plenarnych obradaeJs kt6· 
re rozpoczęły len sejmik nauki włókienniczej, udział ~ięll 

m. in. I sekretarz KŁ PZPR - B.. KOPERSKI, ministe-r pne

mysłu lekkiego - S. MACH, sekretars CRZZ - I. SROCZYŃ· 

SKA, przewodnicząca Zarządu Głównero ZZPPWOIS - B. 

NATORSKA, wiceprezydent miasta Łodzi - L. KROWIRAN· 

DA, przedstawiciele PŁ, UŁ, zakładów i organizacji prsemy

słowych, jednostek zaplecza naukowo-badawczego przemy11b1 

lekkiego, liczne grono przedstawic.ieli Polonii sagraniczneJ 

oraz wybitui specjaliści w dziedznie włókienniełwa 1 ZSRB, 

Australii, Belgii, Holandii, Bułgarii, Cztt.hosłowaeJI, NRD. BFN, 

Szwecji i Wielkiej Brytanii. 

I ·· . . z akłady pracy województwa płody rolne, do którego zakłady 

W Austrii odbyło 1łę _międzynarodowe. ·~mmarlu~ naukowe na te- miejskiego łódzkiego przy- pracy nadal mogą zgłaszać zapo-

111at „Rola spoleczenstwa w umacnianiu pokoju", zorganizowane stą 'ł d ak j' k · t ...,.. · yw · w~ 

przes Międzynarodowy Inatytut PokoJu w Wiedniu 1 Mlędzynarodo- . Pl ~ o c i. ~ upu rze~w.anie na warz . a 1 o ~e. 

we Stowarzyszenie Badań nad problemami pokoJu w Tampere (Fin- z1emn1aków, owoco~ 1 wa- Równ1ez do UM Łodzr mogą zgłł!--

Iandia). W1zyacy uczestnicy seminarium atwlerdzall w swolch wystąpie- rzyw przeznaczonych na zaopa- szać Slfl małe zakłady pracy, któ

niach, te uporczywa I konsekwentna walka o pokój Jest głównym zada- trzenie swoich załóg i dla po- re mają kłopoty z t ransportem 

niem wur~tklch ludzi, niezaldnie od ich przekonaii politycznych i wy- trzeb własnych stołówek. W tym ziemiopłodów na zaopatrzenie za

znań rellciJnych, . .• . . roku w ramach tzw. .taopatue- łóg. Otrzymają one niezbfldną po

w .. t~akcle. szerokiej . dyskusJ1 przedstawiciele. Wschodu. i Zachodu . pod- nia pracowniczego mają one sa- moc w tym zakresie. 

kre&lili koniecznoś~ nieustannego demaskowama wszelkich poczynan re- . . , ' ć i _ 

akcji, wrogiej polityki Pekinu, złośliwych oszczerstw burżuazyjnych środ- ~yc~ ziemniaków zg1.omadz1. w • Sprawa dobrego zaopatr~en a za 

ków masowego przekazu a zwłaszcza zachodnioniemieckiego koncernu 1lośc1 22 tys. ton. Głownym1 dos- łog fabrycznych I zakładow zblo• 

Springera oraz dywersyjnych radiostacji „Swoboda" 1 „Wolna Europa". tawcami płodów rolnych 11a łódz- rowero żywienia w ziemniaki, wa• 

Dyrektor ll!iemiecklej Unii Pokoju (RFN) J:orenz Knorr 1twlerdzll, że kiej aglomeracji są województwa I nywa I owoce była przedmiotem 

pokojowa «!PIDI~ publiczna coraz zdecydowan1eJ ujawn._ia swoje W1_>ływo- piotrkowskie, sieradzkie i skiernie- wczorajszych obrad Sekretariatu 

we znaczenie międz>'!larodowe, odgryw~jąc wdną rolę w umacnlanm ~'>- . wickie a także płockie i koniń- KŁ PZPlt. stwierdzono że sna-

Gości powitał i o zasadniczych utrudnień e'k&porł.owyeh, przed za· 
założeniach zjazdu mówił prze- pleczem naukowo-badawczym prze

wodniczący SW'l> - prof. J. myslu atoją nowe zadania. Nie 

Szosland. Następnie głos zabrał zapominając tedy o dotyehczaso.. 

minister przemysłu lekkiego wych ociąicnięciach tego zaplecza 

S. Mach. Podkreślił on znacze'llie - w których niemały udział ma 

trzech poprzednich zjazdów, które SWP - trzeba będzie w oboonej 

dokonały przeglądu osiągnięć prze· sytuacji skupić się na intomyfiko

mysłu lekkiego, były formą ko- waniu prac, stworz~nlu technik i 

leżeńskiej wymiany doświadczeń i technologii prowadsących do mak

naukowej dyskusji. Udowodniły one symalnego wykorzystania surow· 

swą wielką przydatność t>raktycz- ców, zmniejsunla odpadów popre· 

na, bowiem i>formułowano na nich clukcyJnych, podnoszenia j;1kości, 

najbardziej optymalne formy ciągłego usprawniania orranizacJi 

przyspieszenia rozwoju i unowo- praey, zmniejsza.nia kosztów wy· 

koJu, W k&Ztałtowanm pokojowej opinii publicznej wespół z siłami spo- I .n.· ' •• ad kl' d h l 

lecznymi w poszczególnych krajach coraz większą rolę odgrywa między- ""1e. ezna . ozęsc r za a owyc 

narodowy ruch demokratyczny na rzecz odprętenia, zaprzestania wyócigu Akcja zaopatrze'llia załóg w ' adm1n1stra~Ji zakładów • mimo 

zbrojeń i rozwoju wszechstronnej współpracy między krajami o rómych ziemniaki, warzywa i owoce - niesprzyJaJących war~nk~w atmo

uatrojach społe~znych. . według informacji WRZZ _ naj- sferycznych - ener1pezme _przy· 

P rzedsta~!clel O~odka ONZ do spraw Roz~rojenla,. B~n Sanders lepieJ przebiega dotychczas w stąpiła do gromadzenia iapasow ';'a 

podkre•hl wielkie znaczenie specjalnej sesji rozbroJenioweJ Zgro- ŁZPB . Ob · · p k ju ZPB zimę I rozprowadzania ich wśrod 

madzenla Ogólnego dla dalszej walki narodów o zaprzestanie wy- . im. . . ropc~w 0 0 • . I . h 
1

- W 'bliższych 

śclgu zbrojeń. w tej dziedzinie coraz większego znaczenia nabie- 1m. F. Dz1erzynsk1ego, ZPO 1m. ; sw~ic za og. . naJ , 

ra działalność społeczeństwa I organizacji pozarządowych. Zadaniem prasy A. Próchnika, LZPS „Skogar", ZPP : dniach akcja powmna. przybrae na 

jest prawdziwe informowanie o zgubnych dla ludzkości następstwach wy- Feniks" ŁZWM Wizamet" i FOS I sile. W tym celu nalezy wykorzy-

iclgu zbrojeń. ' "Palmo"' " j' stać każdą, nawet najmniejszą po-

Przewodniczący delegacji radzieckiej _prof, A. N. Kalladln z_wrócil !1'Ya- " w Ur~ędzie Miasta Łodzi rozpo- prawę porody, aby przewieźć, .• 

rę na s~jallstyczny c11:arakter spoleczenstwa. w Związku Radz1eck!~ i 1n- ł pecjaluy zespół do pól ziemiopłody i rozprowadzic J& 

cześniania przemysłu l~kkiego. twarzania. 

Dziś, kiedy ten ro~wój stał się Liczymy - podkreślił minister 

faktem, a modernizacja zakładów I Mach ~ ie uczestnicy IV Zjazdu 

przybrała duże rozmiary, w obli- SWP wssechltroonnle rozwaill tezJ 

czu zmienionych technologii wy- Xll Plenum KC PZPB, i przedy• 

twarzania, kłopotów surowców i I skutują najwałniejne kierunki pra-

nych panstwach socjahstycznych, co stwarza podstawę do jednosc1 tych I czą pracę 5 . . · ..... „ 
1 

d ś . (ik) 

krajów w walce o pokój, w krajach socjalistycznych nie ma klas ani spraw zaopatrzema zimowego. w Wllvu _u_n_o_c_'·---------

grup społecznych zainteresowanych wojną zaś ideologia komunistyczna 

ma prawdziwie humanistyczny charakter. Stąd tei wypływają konse- s k t H J bi ' ki g 
kwentne, konstruktywne inicjatywy Związku Radzieckiego zmierzające do pot anie a on s e o 
utrzymania pokoju, rozbrojenia I współpracy międzynarodowej spotykają-

ce 1ię z poparciem międzynarodowej . opl~ii publicznej. Delegat ra~zieckl ł . 

skrytykował politykę kierownictwa chińskiego, podkreslając, te ludzie do-

brej woli nie mogą nie potępiać działalności Pekinu mającej na celu tor-

pt!dowanie wszelkich kroków w dziedzinie ograniczania wyścigu zbrojeii 

cy zaplecza naukowo-badaweze«o 
i walki o powszechne i pełne rozbrojenie. 

Powołanie 

biskupa J. Strobv 
I przemysłu lekkiego, skupiając 111• 

na sposobach wdraiania nowytih 
technolorii i ich najefektywniej· 
szero wykol'lystanła dla rozwfl• 
Ju rospodarkl narodowej. 

Mówca wysoko ocenił dotychcza• 
:sowe osiągnięcia SWP w działal

ności krajowej i za granicą. W 

. uznaniu za.sług tak aktywnego sto-
Paplez Jan Paweł I powołał ks. warzyszenia na ręce prof. J. 

Delegacia Episkopatu 
zakończyła wizytę 

Polskiego 
w RFN 

biskupa Jerzego Strobfl, ordyna- Szoslanda ~ręczył sztandar dla 

riusza .szczecińsko-~amieńskiego, na Stowarzyszenia Włókienników Pol Ponie?ziałek, 25 bm., był ostat-

1

. wizyŁfl. amba~ł!-do:owi PRL w RFN, 

-: stolicę metropolitalną w Pozna- , skich ufundowany przez Minister- nim dniem pobytu w RFN delega- Janowi Ch~lmsk1em~. 

mu. stwo Przemysłu Lekkiego. I cji Episkopatu Polskiego z pryma- P~~ewodn1czący episkopatów obu 

Po obradach plenarnych rozpo- sem Polski, kardynałem Stefanem kraJOW, kardynałowie S. Wyszyń-

częły się dyskusje w siedmiu / Wyszyńsk.im. Delegacja prz~byw~- ski i J. Hoeffner, złożyli w tym 

Kn1rn'11··"kata hero1"ny I sekcjach problemowvch. Pracują . ła z rewizytą n~ z'.l-pr~ze~1e Ep1- dniu oświadczenia dla prasy, w 

UJ lll1 i.J one ,również dzisiaj. Poświęcone są I skopa tu Zachodmomem1eck1ego. których podsumowują 5-dniową 
m. in. zagadnieniom takim jak ! Delegacja odwiedziła diecezje w wizytę oraz jej wyniki. 

w ni d . 1 11 . 1 . 1mł11-na basy IUllOWCOweJ prsemy- I Fuldzie, Kolonii, Monachium i Delegacja Episkopatu Polskiego z 

lotnisku e1~'.e ieo~:rd~ada ~~:iasko~~ siu włóklennitltlero, rozwój p~uk-, Moguncji, . gdzie uczestniczyła w kardynałem S. Wyszyńskim udała 

t!skowała ładunek heroiny, której cJI konwencjon~lnych i m4!41yf1ko· ui;oczystościach o. charakterze !t<>: się w poniedziałek w drogę po

wartość na czarnym rynku wynosiła wanych włókien ehem1esnych, ic1elnym oraz złozyła hołd pamięci wrotną do kraju. Na lotnisku w 

3,5 mln dolarów. Narkotyk został przerób o.dpadów poprodukcyjnych, ofiar na terenie byłego bitlerow- Kolonii delegację żegnał ambasa

wykryty w bagażu Chińczyka, który aułomatysaeJa i roswój nowytih li skiego obozu koncentracyjnego w dor PRL w RFN, Jan Chyliński 

przybył do Rzymu z Ho!'gkongu. / technolorlł wyhvarsania w 11rse• Dachau. oraz przedstawiciele Episkopatu 

Ar~sztowany Chińczyk os~adczyl 'I 1 kkl- ,. 25 bm kardynał S. Wvszyński Zachodnioniemi~kiego, z kardyna-

pohcji , że z ład·Jnk!em heromy za- j m°"s ~ e .... · . . :. . fn 

mierzal udać się do Barcelony. A•a wraz z członkami delegacJ1 złozył łem Josephem Hoef erem, 

Dziś finał 
Zapowi.idający się Interesująco tur

niej jubileuszowy Budowlanych w 
rugby stracił wiele ze swej atrak
cyjności. bowiem nie przyjechaty, 
mimo potwierdzenia przyjazdu, dru
tyny Glorii Arad z Rumunii i Mla
dost! zagrzeb z Jugosławii . W teJ 
sytuacji turniej odbywa się w skrom· 
n ~ j obsadzie krajowej. 

Po niedzi„lnych zwycięstwach Bu
dowlanyctt ze Skrą warszawa I Bu
dowlanych Lub. ze Skrą (18:0) wczo
raj gospodarze turnieju zwyciężyli 

Skrę 34:3. 
Dziś mecz o pierwsze miejsce. 

Spotkają się zespoły Budowlanych z 
Lublina i Lodzi. Początek o godz. 
15.30. (W) 

Jubileusz Budowlanych 
W sobotę odbyła się uroczysta aka

demia z okazji 30-lecla KS „Budo
wlani". Wzięli w niej udział sekre
tarz KD PZPR Lódz-Bałuty J. Ko
walski, naczelnik dzielnicy - z. Bła

szczak oraz prezes WFS w Lodzi -
J, Mikołajczyk. 

Prezes klubu J, Czajkowski przed
stawił osiągnięcia klubu w minionym 
30-leclu. "Budowlani należą do czoło

vzych klubów bałuckiej dzielnicy. 
Szczególne sukcesy są udziałem sek· 
cjl zapasów w stylu wolnym. J . Wy
plorczyk i P. Kurczewski reprezen
towali nasze barwy na olimpiadach, 
zdobywali medale na mistrzostwach 
świata i Europy. Dobre rezultaty 
osiąga również sekcja rugby, wtelo· 
krotny mlstrz Polski juniorów. Bu
dowlani rok jubileuszowy muszą za
llczve do bardzo udanych. W punk
tacji klubów, przeprowadzonej przez 
WFS znale~ll się na drugim miejscu, 
ustęnując jedynie LKS, a wyprzedza
jac tak renomowane kluby jak Wi
dzew czy Start. 

Na zakończenie akademil wielu 
działaczy otrzymało okolicznościowe 
odznaczenia. (sz.) 

• e 

Dziś na lodowisku Pałacu Sportowego 
• 

Hokeiści ŁKS grają z Na przodem 
raktyka wykaże. czy :i:mlana 

P regulaminu rozgrywek hokejo
wej ekstraklasy przyniesie 
oc:i:eklwane korzyści w posta-

ci poziomu krajowej czołówki. 

Przypomnijmy, te I pierwszollgowycll 
drużyn ubiegać łię będzie o mi
strzowskie punkty, ror.grywając me• 
cze we wtorki 1 plitUl:I. Z.miast •Y· 
stemu a apotkail (mecz t rewant), 
w tegorocznej rywallzacjl o mi
strzostwo Polaki, drutyny spotkają 

się czterokrotnie, a nalltępn!e cztery 
czołowe walczyć b~- o trzy pre
miowane miejsca: 
Hokeiści ŁKS pomyll•le sainaucu-

MŚ w siatkówce mężczyzn 

Polska· CSRS 3: 1 
Wczora3 rosecrano kolejne mecu 

półfinałowe odbywających •I• we 
Włoszech Mistl'ZCl8tw Swtata w lłat

kówce mężczyzn. W polskim półfi
nale, w godzinach popołudniowych, 

odbyty się dwa 111>otkanla. Pelaka 
pokonała CSRS 3:1 (15:9, 3:15, 15:10, 
15:10), a Japonia zwYCiętyla Meksyk 
3:0 (15:8, 15:3, 111:12). 

W drugiej półfinałowej puli dru
żyna ZSRR wygrała z Bułgarią 3:1, 
a zespól ChRL zwyciężył Brazylię 

również 3:1. 

Polscy 1latkatze 1ą nadal preten
dentami, do miatrzoW11kiego tytułu, 

mając na swym koncie dwa zwycię
stwa w półfinałach i zaliczony do 
nich wygrany mecs z Mek1Ykiem. 
Najtrudniejsze spotkania rozegraj;\ 
jednak Polacy dopiero w ostatnich 
dwóch dntach półfinałów. Dziś zmie-

ro wali rozgrywki, wygrywając 

w ubiegły piątek w Katowicach 
z Baildonem 5:2. Był to najwyższy 
rezultat inauguracyjnej rundy i ŁKS 
został pierwszym liderem w tabell. 
Czy podopieczni trenerów J. Stuchli
ka. J R, Filipiaka wykorzystają szan-
1ę utrzymania się w ścisłej czołówce 

tabeli - seletet będzie w dufym 
atopniu od wyniku dsi$iejseego apot
kania 1 janowskim Naprzodem, któ
re rozpocznie się o codz, 18 na lo
dowej tafli łódzkiego Pałacu Sporto
weso. Przy;>omnljmy, iż hokeiści Na
przodu zwyciężyli na własnym lodo
w~ku Stoczniowca a:i. 

Dość rótne są opinie obserwatorów 
meczu ŁKS w Katowicach. Zdaniem 
niektórych fachowców, łodzianie n ie 
mieli zbyt wymagającego przeciwni
ka, bowiem w zespole katowickim 
nie wystąpiło trzech czołowych ho
keistów - Jobczyk, Zabawa 1 Slu
sa·rczylc, którzy zgłosill chęć bronie
nia barw 11<>sn0Wieoklego zagłębia. 

Mimo „absencji" tej trójki, pozosta
ll zawodnicy Baildonu dzielnie sta
wili czoła drużynie ŁKS. W oplnll 
trenera J. Stuchll11:a, z którym roz
mawiall.imy wczoraj po treningu, 
ŁKS zagrał ni~byt skutecznie w I 
tercji, marnując wiele korzystnych 
1ytuac11 atrzelecklch. Opiekun ~KS 

zadowolony był jednak z gry w trze
ciej tercji. Mimo czterokrotnego tzw. 
osłabienia, dobra gra w obronie 
sprawiła, :!;e łódzka drużyna utrzy
mała korzystny dla siebie wynik. 

W pozostałych meczach drugiej ko
lej.ki llllDierzą się: Podhale - Stocz
niowiec, GKS Katowice - Balldon, 
Zagłębia - L•1ia. 'wróbJ 

z okazji jubileuszu 30-lecla :Sudo- ~Ił 1tlę z reprezentacJ'\ Korei Płd a 

wlanych odbył się międzynarodowy w rirodę . ich przedwnllr:ami będą 

turniej juniorów w stylu klasycznym. brązowi mędalilflcl montreallrklch 

Zwyciężyli zawodnicy Voervaertsu igrzysk - Kubailczyc7. 

Bałuty przed Polesiem 

Frankfurt nfOdrą - 93 pkt. przed Po zwycięstwie nad Czechosłowacją 

Radnmlsklem 47 okt. I Budowlanymi Polacy zapewnili jut sobie co naj-

47 okt. Tylko Włodarczyk (Budowla- , mniej ~ miejsce w tegorocznych 

nl\ zajął nierw>ze miejsce lnd:vw!- mistrzostwach. Katdy kolejny 'l.wy

dualnle, zwyciężając w kategorll 45 ci~skl mecz zbliżać ich będzie do u

kg. pragntonego celu - iłotego medalu. 

W zwtąt:ku 1 Wieloma protestami 
jakle złożyli uczestnicy V Wojewódz
kiej Spartakiady Zakł~dów Pracy 
dopiero dziś możemy zapoznać na
szych czytelników z końcowymi wy
nikami. 

Pierwsze miejsce w punktacji dziel
nic zdobyły Bałuty 338 pkt. wyprze
dzaJ;\c o trzy punkty Polesie (335) l 
Zgiers - 315 pkt. Zwycięska dziel
nica reJ)rezentowana była pr:i:ez 
członlr:6w 18 zakładów pracy. Rekord 
jednak pod tym względem pobiło 
Polesie, które reprezentowane było 

praes llracowntll:ów 11 nieładów pra-

Włókniarz najlepszy 
w kolarstwie ••• 

S 
polem przed łódsklm Włók
niarzem, Remo Głowno, LKS 
Zdżary i Tramwajarzem -
oto kolejność w drużynowej 

klasyfikacji zawodów kolarskich ro
zegranych w Głownie w ramach te
gorocznej łódzkiej spartakiady mło· 

dzieży. 

W kategorll juniorów w wyścigu 

drutynowym zwycię:l:yła drutyną 

Społem jadąca w składzie: Frontczak, 
Jaguszewski, Lisiecki ł Głowacki. Na 
drugim miejscu znalaZł 1lę >zespół 

Remo z Głowna, a na trzecim łódz
kiego Włókniarza. W wyścigu junio
rów młodszych triumfowali zawodni
cy Włókniarza (Kurzawi6skl, ZlmoA, 
Grzesik, Pawlik). 

W rywalizacji indywidualnej naj
lepszymi okazali się w wyścigu na 
czas - Lisiecki (Społem) przed Ku
biakiem (Włókniarz) i Kosiorkiem 
(Remo) wśród juniorów oraz Kacz
marek (Widzew) przed Butlerem 
(Zdżary) i Grosickim (Tramwajarz) 
wśród juniorów młodszych. 

W wyścigu se startu wspólnego 
triumfował Konfeczny (Zdtary) przed 
Frontczak.Iem (Społem) t Reszką 

(Włókniarz), a w kategorll juniorów 
młodszych - - Stus (żdtary) przeli 
Grosickim (Tramwajarz) 1 Kunawłń
sklm (Włókniarz), 

Po podsumowaniu raultat6w zawo
dów torowych I 1Z011owych w rywa
llzacji medalowej tegorocznej apa·r· 
taklady kolarskiej, pierwsze mle-jsce 
przypadło młodym kolarzom Włóknia
rza, którzy triumfowali w tł konku
rencjach I wyprzedzili Społem (13) 

LKS Zdżary (9), Widzew (5), Tram~ 
wajarza (4) 1 Remo (3). 

... a Gwardia w boksie 
Na ringu lłudzkieco kS rywalizo

wali młodzi bolmerzy, uczmnicy te
gorocznej spartakiady. Ze wziaędu 
na małą ltC1lbę r.gło.nel\ w katego
riach najciętszych, wyłoniono tylko 
mistrzó:W do Wagi 6rednJej. w kla
syłlkacJJ kluboWej zdecydowane zwy
cięstwo Odn1osla Gwardia 88 pkt 
przed Widzewem 511,5 pkt. t RKS 
4~,5 pk;t. Tytuty mistrzowskie w ko
lejności wag (Od plllpłerowej do śred
niej) zdobyli: Szalek (Gwardia), 
Stempka (RKS), Olejnik, Golaliskl 
(Gwardia), Tur<aki (RKS), Ratajczy~, 
Kędzia, J. Kaczmarek 1 Zwoliński 
łY/Qysc7 Gwardia). (u,) 

Bilety na mecz 
Widzew• Lech Drugie miejsce w Tokio 

polskich lekkoatletów c7. W IWlązJN 1 kar4, nałoton4 pna 
Reprezentacja Bałut sa llWJ'Cłęstwo PZPN na łódzki Widzew, kolejny 

otrzymała puchar Wiceprezydenta m. mecz ekstralcla17 1 Lechem, którego 

Łodzi - L. Krowlrandy, Polesie na· gospOdarzem jeBt łódzki klub, odbę
tomlHt otarzymało puchaT Zarządu dzie się w CzęstochoWle 1 patdzler

Łódzkiego ZSMP, • Zgle·rz puchar nika o gOdz. 14.JQ. Miejscem rywa

Zarządu WojewódZklego TKKF. lizacji będz.le stadion C'Zę1tochow-
DMkonale sp!sali stę polscy lekko- w czasie 1111,trl', bieg na 100 "' zakol\

atleci w ośmiomeczu rozegranym czyt się zwycięstwem L. Duneckie

wczoraj, na zakończenie sezonu, na go, 1l skok w dal G. CYbulBklego 

1tadionie olimpijskim w Tokio. 7,99. Sztafeta polska 4X100 zajęła 

Polska reprezentacja wywalczyła pierwsze miejsce w e1uie 39,10. 

drugą lokatę odnosząc pięć zwy- Pierwsze miej1ce drutynowo Sdo

clęstw Indywidualnych. B. Mallnow- był ZSRR, drugie 'Pohll:a, trucie 

1ki wygrał bieg z przeszkodami na RFN przed l'rancj11, W. Brytani11. 

3000 Dł - 8.19,3, I. Szewińska 400 m USA, Włoohamt I .J&JIOftllł. 

• DZIENNIK POPULARNY nr nt (9100) 

W rywalisacjl poszcseg61nych za- skiego Klubu Motorowego Włókniarz. 

kładów pracy zwycłęłyły ZZPB Bo- RTS Widzew prowadzi przedaprzedaż 

ruta - lłł pkt (!Zdobyły puchar u- biletów na ten mecz. zamówienia 

fundowany przez LRZZ), przed ZUT I Zbiorowe I indywidualne należy 

Zgłen - L'lif I I.ZR „Fonlka" - zgłaszać w sek·retarlacie lclubu przy 

H pkt. (Ilf 111. Armil Czerwonej .._ 

(Dokończenie ze str. 1) 1trzów - dobrze słuzy kształtowa. 

adaptacji społeczno-zawodowej niu postaw dobrego fachowca, wy

młodvch kadr, inicjatyw służą- woływaniu chęci przodowania na 
• swoim odcinku 'Pracy. 

cyh prawidłowemu włączaniu mło- Działalność ideowo-wychowawcza w 

dych robotników do współgospoda· socjalistycznym zakładzie produkcyj

rzenia swoim zakładem oraz roli nym slu:l;y przede wszystkim krze

w tym zakresie ogniw ZSMP. wieniu zaangatowanego, głęboko o-

Właściwa adaptacja społeczno- sobistego stosunku do wykonywanej 
pracy, do swojego macierzystego 

zawodowa, zaufanie do młodego 1>rzedsiębiorstwa, do Innych pracow

pracownika, klimat partnerstwa nlków. Chodzi o to - powiedział 

między młodymi i starszymi przewodniczący Rady Pa6stwa - bY. 

podkreśliła m. in. Elżbieta Ol51ew· hudowat wśród ogółu pracowników 

ska z Domu Handlowego „Sezam" 11oczucle wspólnoty celów, którym 

w Piotrkowie Tryb. - są najlep- •łufymy, 

szymi środkami przeciwdziałania Laureatom plebiscytu, a za Ich 

stosunkowo wysokieJ' fluktuacji pośrednictwem wszystkim mistrzom 
nauczycielom I wychowawcom 

zwłaszcza wśród młodych załóg. młodzlety, przewodniczący Rady 

W czasie spotkania głos zabrał Państwa złożył serdeczne podzięko

HENRYK JABŁO&SKI, który pod- wania za ich ofiarną pracę I życzył 

kreślił ogromne znaczenie mistrzów nowych sukcesów w pracy zawodo

w procesach wychowania przez pra- wej i działalności społeczne.I do

cę. wasza działalność - stwierdził I brze służącej rozwojowi twórczej 

mówiąc o wielotysięcznej rze111y mi- aktywności młodzieży. 

Kronika wypadków 
• Godz. 6.30 Jan K. lat &1 prze- szawy" Andrzej S. podczas omijania 

chodząc nieostrożnie ulicę Narutow!- zderzył się z rowerzystą Stanisławem 
cza przy pl. Dąbrowskiego wpadł na Sz . który doznał potłuczeń ciała. 

bok „Fiata" . Potłuczonemu pomocy Rannego przewieziono do szpitala. 

udzielił lekarz. • Godz. 16.20. Sławom:r sz. lat 8 

• Godz. 7.20. Na ulicy Narutowl- wyb!egł nagle na jezdnię I wpadł 

cza 71/73 Anna s . przechodziła mię- pod „Fiata" na ulicy Wl~lkopolsk ! ej 

dzy samochodami i przewróciła się 57. Chłopca z ogólnym! obrażeniami 

o linJę holowniczą; doznając ofól• umieszczono w Szpitalu im. Konop-

nych potłuczeń. nickJej. 
• Godz. 7.25. Na ulicy Wielkopol- • Dnia 21. 09. '18 1'. ok. godz. 21.45 

sklej przy Pułaskiego Ryszard M. przy ullcy Thaelmanna poniósł śmierć 

wpadł na bok samochodu „Ford". pod kołami „Fiata" n /n mętczyzna w 

Pieszy doznał stłuczenia nogi. Po wieku ok. 30 lat. Swladkowle oraz 

udzielaniu pomocy zwolniony do do- rodzina proszeni sa do WRD MO w 

mu. Łodzi ul. W. Bytomskiej ~ tel. 

• Godz. 15.45. Na ulicy Zgierskiej 715-86. 

235 Janina K. lat 23 wybiegła rap- • Równiet pod powyższy adres 

townle na jezdnię I wpadła pod proszeni są świadkowie wypadku. 

„Fiata". Piesza z obraieniami cfala jaki wydarzył się wczora.1 o godz. 

przebywa w szp!talu. 7.20 przy ulicy Narutowicza 71173, 

• Godz. 15.50 W Strykowie na gdzie piesza przewroclla się o llnę 

ulicy Kościuszki 3 kierowca „War- holowniczą. (eh) 

JtOL, 

RVSZMtDOWI 

CJURAPSKłEMU 

składaJlł 

WSPOl.PRACO'WN'ICY 
s POLITECHNIK{ ŁODZKJEJ 

W dnia U wrzeinla 1'71 roku 

zmarła na- najukochai\na Hu
ka, Człowiek Wiłelki~ NrC& 

i pośwl~en.ta 

ł. ł '· 

LEOKADłA f.NOELAtc 
Pogyzeb odbę&rde alę dnia 3T 

W·nełnla br, o CoCblnie li na 

cment~u r,zym.-k&toli<Cklm Za· 

rzl!'W. G c11ym powtada.mla 

RODZINA 

Dnia • wneinta UTI rok'U 

zmarł po długleJ I Giętkiej chOll'O

bie. apatnzony św. Nkrunenłaml., 
p~<Zeły-y lat „ 

s. -+ '· 
STEFAIN CUPER 

Pog>Nerb Odbędzie alę dnia H 
września br. o godz, 15 „ kaplicy 
cmentarza na Kurczakach, o czym 
powiadamiają pogrątone w głębo
kim emutlw 

ZONA 1 DZIECMI I l'Om

STAU RODZINA 

&erde.c~nl& wyrazy w.spólczucia 

KOLEZA.NCE 

WANDZIE NĘDZA 
1 111owod.u zgonu 

O I C A 

skiładaJą 

KOLEŻANKI ł KOLEDZY 

a ,,EXORNO" 

W dnl'U 12 wrześn:la 1971 roku 

zmarł na.tle w wieku IM Tł 

S. ł P. 

BRONISŁAW 

BAR CZUCH 
Pog:rseb odb~dz.le się w dnliu ZS 

września hr, o god1zlnie 15.30 z 

kaplicy cmentarza św. Wofdeeha 

na Kurczakacli. o czym z głębo

kim tatem zaiwlada.mlają 

ŻONA, DZIECI i WNUKI 

Dnia Zł w.rzdnia 1971 

zmarł, przełY'Wszy lat 11 

ukochany OJclec I TriC! 

S. ł P. 

STA!N·ISŁAW StWl·K 
Pogrzeb odbęthie się dnia 27 

~ll'zeinia br, o godz. 15.30 z ka

plicy cmentarza św. Antoniego 

na Mani, o czym zawiadamiaj• 

pogrąten1 w tal'U i smutku 

llY'NOWIE, SYNOWA i POZO
STAŁA RiODZI'NA 

Dnia U wrześni.a 19'11 !!'Oka t:głnął łmie:rei. tragkzJllł nasz na.lu
łloehań&sy Mąt, Taiuł I Dsladziui 

. s. ł '· 
HENRYY PODGóRSKI 

LAT 55. 
Uroczysto'-'1 JłO«ftebowe odbędlł !hę w dniu 2ł wrzdnia 

d11łnle 15.SO na cmentarzu za.rzew. o czym Jl>O'Wiadamiają 
ŻONA, C0RKI, ZIĘCIOWIE, WNUCZĘTA. 

i POZOSTAŁA RODZINA 

Pl'CNJlmy o nae.lkładanw kon.dolenej:f, 

br. O l'OI 

BRACIA 
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Z posiedzenia Prezydium Inauguracja 

~A~ fli•N, •• ,, P, p,, '-%" ""'"'°°""~ "1 n PP O PJLVnL\1 '~ '"1 

- ENERGihY& - nieczynne 
HALKA - seans zamknięty 

godz. 15, „Człowiek, który prze
stał palić" (szwedz.) od lat 15 
itodz. 17. 19 

PIONIER - „Bułeczka" (pol.) b/o 
godz. 15,30, „Skrzydełko, czy 
nóżka" (fr.) b/o godz. 17.30, 
19 30 

REKORD - „Dzień mej mlloścl" 
(czes .) od lat 12 godz. 15.15; 
„Człowiek klanu" USA od lat 
18 godz 17.15. 19.30 • 

Rady Narodowej Miasta Łodzi k · d • I I ; • ł 
. . . ro u Zia a DOSCI ł WAŻNE TEl,EFOl'IJY -

I 
398-18 
28ł·6R 

SWIT - „Wilcze echa" (pol.) b/o 
godz. 15.30, „Gra o jabłko" 
(czes.) od lat 18 godz. 17.30, 19.30 

SOJUSZ - nieczynne 
TATRY - .. Taksówkarz" (USA) 
. od lat 18 godz. 12.30, 15, 17.30. 
20, seans zamknięty - godz. 10 

I 

o Upowszechnianie kultury w miastach k u 1 t u r a 1 n e j 
i gminach o Ocena kadry administracji 
państwowej o Zatwierdzenie ~anu 
pracy WKKS 

„Wojewódzki sejmik pracowników I działaesy kulłury" sa
lnaugurował wczoraj nowy rok d1iałalności kulturalnej i sezon 
arłystyczny 1978/79 w naszym województwie. W spotkaniu, któ
re odbyło się w Mie,Jsklej Bibliotece Publicznej im. L. Wa
ryńskiego, ucustnic1yli: wlcepreayc1ent m. Łodzi - J. 1'10RA
WIEC, kierownik Wydziału Propagandy i KuUuy KŁ PZPR 
- M. CELEDA, kierownictwo Wydziału Kulłury i Sztuki 
Urzędu m. Łodzi, członkowie Komisji Kultury, Oświaty i Wy
chowania, przed.stawiciele łódzkich włads zwiąsków zawodo-

1.--.w-y-ch_. __ _ 

Wczoraj odbyto się posiedzenie Prezydium Rady Narodowej m. Ło- 1 ~ I ' • . • . • 
dzi pod przewodnictwem I !ekretarza KŁ PZPR, przewodniczącego nauguracJa nowego roku I rab przedstawiciele Zgierza, Ozor-
Rady Narodowej m. Lodzi _ Bolesława. Koperskiego. ~~ k':1lturalno - oświatoweg'? k~wi;„ Strykowa, Parzęczewa, Pa-

. . . ó . . ~ miała charakter roboczeJ I b1anic, profesjonalnych i społecz-
Prezydmm dokonało oceny stanu 1 krerunk w upowszechmenia ... , dyskusJ·i· nad stan m · ny h ·nst ł j' k l• 1 • · to 

k lt 
· t h · · h · ód t · · l · ~ e 1 per- c i y uc i u .ura no-osw1a -

u U!Y w m1as ac I gmmac WOJeW z .wa mteJs.uego : ~,.. „tywami upowszechniania kul- l wych, analizowano potrzeby i 

łódzkiego. Stw1erd1.0no pos:ęp !la tym od~ii:iku. Zwroc<!'°o I tury w miastach i gminach woje-1 stan posiadania tych placówek, po-
u:vag_ę. na potrZf•bę ~noszema poziomu pr~cowmkow kul~ury, Jak I wództwa miejskiego łódzkiego. stulowano doskonalenie koordyna
r?wn1ez na :ozszerzeme kr~gu ~P?łecznych. działaczy: .P~kye~lono k~ Stanowiła ona kolejny ważki etap cji działań administracyjnych w 
niec~ność w1_ększej samodzielnOllC1 w~zy.śtk1ch organizacJi i mstytuc1i przyg-otowaó do mającej się odbyć I ich wykorzystywaniu, mówiono o 
ws~łuczestmczących w upowsz.Pchmamu. kult~ry, patrzebę. dostooo- I pod koniec października XV Se- potrzebie zwięks:i:anla współpracy 
wa!lia . programów oraz for~ 1 metA;>d ich dział~ma do ~ierunkó": I sji Rady Narodowej m. Łodzi, któ- se szkołami, zakładami pracy, or-
pohtyk1 kulturalnej • . Pr7zydium oce~iło_ pozytywnie za?ania P.rogr~ rej jednym 1 tematów obrad bę- I ganizacjami społec-ino-poJityczny-
mowe d8:1sze.go rozwoJU 1. upowsz~hniama kultury W mia.•tach l gmi- dą problemy kultury w naszym I ml. · 
nach WOJ~Wńdztwa łódzkiego do 1985 roku. : województwie. Wstępem do wczo-
Następnie prezydium dokoru.ło oceny sprawności działanUI tereno- I j · · I d · b ł Sum~j~c obrad!, M. Celeda 

h ń . . . ń . . . . ra szeJ wynuany pog ą ow Y Y podkreshł snacienie pracy zawo-
wyc organ w admm1stra.::j? pa stwoweJ z uwzględnieniem poziom·1 referaty wygłoszone przez dyr. ! d j · · · 
kwalifikacji zatrudnionej kadry Zwrócono uwagę na potrzebę dal- MBP · L w · k' R I owe i społecsneJ wszysłktch dzla-

. · im. . aryns iego - • łaczy i pracowników kultury 
szego zwiększenia operatywności zarządzania gospodarką. Szczególną Kaczmarka i dyr. ŁDK - I. Ja- , c1 · k ... _ im I 1 • 11· ' 
uwagę zwrócono na konieczność pogłębienia więzi terenowych orga- kubiszyna. llę u,..., • w m e.niu iero~-
11ów administracji państwowej i podległych im urzędów z radami na- nlctwa parłyJnego miast" za ich 
rodowymi oraz organizacjami politycznymi i społecznymi, zwłaszcza Pierwszy z mówców przedstawił , c1o&ychczasow~ . wysiłek I , efekty 
w zakresiP. wykorzystywania ich wniosków i Inicjatyw oraz rozwija- problemy związane z czytelnie- w clzlałal~osci ła~ . istotnej w 
nia czynów społPCznych. i twem i strukturą sieci bibliotek kształtowamu .wartoSCI społecz~ych 
Podkreślono kon1ecznośl! dalszej poprawy obsługi obywateli, zar6w- jw naszym województwie. drugi i postaw wspołczesnego człow!eka. 

no przez terenowe organy administracji państwowej i podległe im , zaś mówił o strukturze placówek (Jb) 

urzędy oraz jednostki organizacyjne, jak i przez inne inttytucje dzia-1 kulturalnych i formach działalno
łające w wojowóddw;„ łórlzk;m. ści kulturalno-oświatowej w gmi-

Prezydium zatw•erdz1ło również plan pracy Wojew6dzkiego Komi-\ nach i miastach woj. łódzkiego. : Łodzianie tetu Kontroli Społecznej d<J końca bie~cego roku. W dyskusji, w której głos zabie- ! 
• • coraz w1ęce1 

1 
oszczędzają Racjonalna gospodarka 

C i e p I n ą 1- t oda.la.nie na.iii 11141 eoras 
·,, =-= osu:zędnieJsl. Jeszcze w 

ub. room średni wkład 
energią elektryczną 

• 
I 

- nakazem chwili 
Sprawom racjonalnego f osscrędneg-o l'•spodarowanla enerl'iit 

elektryczną, ciepln1t I paliwami poświęcona była wczorajsza na
rada aktywu układów pracy i przedsięb!orslw Łodzi i woj. 
miejskiego łódzkiego. ' 

I jest po prostu nakazem chwili. j 5 O!JZCZędnościowy w PKO 
Dotyczy ona wszystkich - zarów- : na Jednego mieszka6ca naszego 
no przemysłu, jak i odbiorców jn- I : województwa wYDOSlł 11.194 zł, 
dywidualnych. W zakładach pracy j: a Już w roku bletąeym wzrósł 
opracowano szczeiółowe programy 5 on do U!.11% zł. Do 31 sierpnia 
oszczędnej i racjonalnej gospodar- I : br. mieszkańcy województwa 

l
i ki enexgią elektryc2111ą,. cieylną i i: miejskiego łódzkiego zgroma.dzi-

paliwami, rzecz jednak: 'f' fym, = · .,, ~ilyelr lalneh 
aby były one konsekwentnie re- : csędnośel 13. mld 3111 mln 6&1 
alizowane. W 327 zakładach prze- : tys. d, w łym 1 m!<J 305 mln 
mysłowycb 1 przedsiębiorstwach : 99Z zł w formie bonow oszczęd-

. . (w zeszłym roku w 127) w Łodzi : nośoiowyeh. Na ka:Me 100 zł 
Obradom przewodniczył prezy- ~ro~!. Dość powiedzieć, ie - i woj. miejskim łódzkim będą 5 przychodów plenlętnyeh ł,50 zł 

dent Łodzi - Józef Niewiadomski. Jak się przi:w1du~e .- w ~egorocz- , stosowane ograniczenia w dosta- - łod'llia.nle odkładaj~ w PKO. 

Uczestniczący w narndz;e sekre· ny~ szczycie Jesi.en~<>-z1mowy~ wacb energii elektrycznej. Bez I .,, 
tar? KL PZPR - l'adeuśz Cze- deficyt mocy wyniesie w skali wprowad'l:enia tych ograniczeń trze- ~ Największym powodzeniem 

chowicz poinformował zebranych o kraj~ od 2100 do 30~0 ~~· a w ba by wyłączać systematycznie ca· ~ ci~ą się ~łady umiej"?-
sytuacji energ<>tycznej w itraju, ze Łodzi -. 650 MW. Ro.wn1ez - j!l~ łe dzielnice miasta _ co jest prze- ~ OOWl<llne, związane z ~yZ-
szczególnvm uwzględnieniem Lodzi. podkre~li~ T. <;:zechowicz .. - .będzie. cież ostatecznością. '"Io': , 5;ZY1ll ?Procentowaniem, 
Jakkolwiek Polska należy do 1.!ZO- my mieli .det1~yt en~rgu c1ęplneJ, Na zakończenie narady głos za- j' wsr~ ruch naJ.W!zsze. kwoty. przy
łówki światow~j pod względem tym bardziej. ze tegor.oczny sez?n brał prezydent Łodzi _ J. Niewia- padaJą na ksiąze-C'Zlk1 terminowe. 

produkcji energii elektrycznej i og:~e:vczy rozpoczął. się wcześniej domski, który przypomniał, że w I~ popula.rnych . ~m os~
zajmuje VT miejsce w świecie, to amzel1 w latac~ ubi~głych. okresie 7 lat wybudowano w Ło- rua n.ałeżą rów.n1ez bony i>rearuo
jednak zapotrzebbwanie na nią jest W tej syt~ac]1 rac]Onaln~ ~ospo- dzi 46 nowych zakładów przemy- we I lokacyjne oraz bany samo
większe aniżeli moc naszych elek- darka energią elektrycz.ną l cieplną słowych, a rocznie przekazuje się chodowe. !if ~~ycll ~ 

"""' - - - - - - - - - - = - - - -.. d ·ytkU 12 5 t · 1
·- • Za tycllozas l)lęcm lalOW8lmaleh łodzia-

.JLJLJL - - - u - - '! uz • ys. miesz...an: -: nie wygra!Li )la 146 eamochodów 
rowno n?wym zakładom, Jak . ; 060'bowych. 

Naukowcy i praktycy 
o wielkich organizacjac~ 

gospodarczych I 

I 

Z 
udziałem naukowców z I ca r.aij.mą za.gadn:ieM& ~ 
NRD, Wę~er. Szwecji, wyoh powiązań miedzy jednO&t
Wielkiej Sryta.nji i Bel- kami produJQcyjnymi. Problema
gi.i odbę&ie się w ty'ka ta &tanowi Pr-zedmiot epe-

dniach 26-28 bm. w Tuszynie cJaliu.cji części praA:>OWnilków 
t>od l.odzią seminarium nauko- Instytutu Organi7.aicj.i i Z81r:zą
we na temat: .• Strategiczne pro- d7l!mi.a UL. który jeet jedynym 
hlPmv wzrostu 11rzedsiebiorstw", ośrodk1ieim w kraju. prowadzą
organizowane przez InstytUJt cym badarruia tego rodza1j111 na 
Organizacji i Zarządzania Uni- du-ta skalę. I 
wersvtetu t.ódzkiel?Q. W srroze- I 
gólności dotyczy ono procesów Obdk nauk<1Wców w obradach 
ola.nowania i orzvi?otowY"Wainia We2mą udział także czotmvi I 
on:edsiębiorstw do tą.czenia w przedstawi.ciele prakltyiki goopo
wiel~ie or~aniza.cie ~aroze. daroz.ej przemy.stu Poaski i NRD. I 
W czasie sootka.nia wiele miejs- (ik) I 

11i.,;;iiii„lllll'8llllll_,n_,m-.i·-----.o-1Mm-.i ... m-..-.1111111111= ... m-.,imwm„-„_1111-111111111-111..a.•r"-lll-111_11111111•-„=w=111111r111_„,ir11Jillli 

W kilku 
• ., Wpływ kultury starołytnego 

Rzymu na ziemie połskie" - odczyt 
mgr Justyna Skowrona, dziś. o go
dzinie 8, w Muzeum Archeologicznym 
i Etnog~aficznym przy pl. Wol
ności 14 

• „Dni Bałut" - dzień kultury 
w szkole. O godz. 12 w MDK przy 
ul. Zawl8ZY 39 - konkurs piosenki 
kolonijnej i obozowej; w godz. 
14.30-15.30 korowód młodości ul. 

Dyżur w DRN 
Łódź-Śródmieście 
Dziś w godz. 15--16 w Biurze DRN 

t.ódt-Sródmieście (al. Kościuszki l. 
I piętro pokój 113) będzie pełnić dy
żur członek Prezydium ORN. prze
wodniczący Komisji Zaopatrzenia 
Ludności 1 Usług, radny - Michał 
Belke, 

zdaniach 
Lutomlenklł do Starego Rynku: 
godz. 15.30 - przegląd młodzleżowychl 
zespołów, artystycznych na Starym 
Rynku; godz. 17 - koncert bałuc
kich chórów szkolnych w ZDK ZPB 
im. J. Marchlewskief!o przy ul. Ogro
dowej 18. 

• „Łódzkie Dni Turystyki". O go
dzinie 17 w sali ZW PTT-K przy ut 
Piotrkowskiej 102a - odczyt: .,Prze
mysł a ochrona środowiska"; o go
dzini~ 17 w sall przy ul. Lipowej ł8 
- „Parki naszej dzielnicy" (poga
danka z prze!roczami); o god%. 15 -
wycieczka kolarska do Konstantyno
wa (zbiórka na Starym Rynku): 
o godz. 18.30 - wycieczka kolarska 
w okollce Pabianie (zbiórka na par
kingu przy SDH Pi'ZY ul. Klliflskie
go w Pabianicach). 

• Egzamin elnltemlstyczny z za
kresu szkoły podstawowej motna 
zdać w pa:klzterniku w 31 Szkole 
Podstawowej dla Pracujących przy 
ul. Jaracza 28. Chętni winni zgła
szać się do 30 bm. w sekretariacie 
szkoły - codziennie. oprócz środy 
• soboty. w godz. l'f--,.,, lub telefo
nicznie - nr tff,.łl. 

mieszkaniom, trzeba zapewmc 
energię elektrycuią, a także ciepłą 
wodę i centralne ogrzewanie. Nie
stety. są przykłady licznego mar
notrawstwa enerfii elektrycznej i 
cieplnl!j. Dlatego należy z całą 
konsekwencją przystąpić do energi
cznej walki z przejawami tego 
marnotrawstwa. (j. kr.) 

Kilka słów pochwał 

„Reflektorek'' otrzymuje nte tyl
ko skarał t pro§by o tnterwenc,e, 
ale takte Usty pochwalne, dztęlc"
jqce rótnym ludziom ł tnscvtu
cjom za prawldŁowe dztaianle. u
w<U:amy co prawda, te dobra pra· 
ca nte powtnna być tym, co wy
rótnta mntejszo§ć % większośct i 
te jest ona po prostu naszym o
bowłqzktem, niemniej jednak za
mteszcHmy dZISia.1 kilka siów po
dziękowań. 

I tak pacjentka Priychodnł R•
joftowe.1 przy ul. Leczntcze; ('la
zwisko i adres znane redakc;t), 
chwali personel za sz71bkq ł icul
turatnq obsŁugę pac,entów. Po 
dobno, o dziwo. nie tract ałę tam 
zdrowia! Korzystajqcy z posltlców 
abonamentowych klienci restaura
cji „Dqbrowa" d%tęlcujq za sm:i
czne ł urozmaicone posUkt, poda· 
wane z uAm}echem (ten ostat.'lł 
za darmo!). Natomtast harcer/€1 ł 
harcerze ze szczepu przy SP nr 
150 dziękują dwelccji Centratne~o 
Ośrodka Badawczo-Rozwo.1ow..?go 
Maszyn Włókienniczych ,,Potnics
te:r-Cencsro" za udostępnienie o
lrodka wypoczynkowego w Sielpi 
ora% przewlez!enłe tam harcerzu 
zakladowym autokarem. Podobno 
trzydnlow11 'btwak ucfai się wspa
nl41el R. 

W NASZYM REFLEKTORZE 
„Dziennik Popularny" Piotrkow
ska N, ee-183 Ł6di, tel. Sl'J-łł 

I 141•10 w godzinach 1-IJ 

Pisscle do nu, a w plln„c1l 
1prawacb telerouuJcle. 

Obc* spralW 7JWiązanyoh a ioro
madzeniem gotówki, NBP prowa
dzj za pośrednictwem powszech
nych kas ~ szeroką dzlia
łaJ.ność lm'edytową. W okresie o5-
miu miesięcy br. wyplaoono miesz
kańoom woj. miejskiego łódzkiego 
z tego tY'l:lu.hu 65. 700 tyg. zł na za
.klup artyilw!ów przemysłowy-eh i o
płaioenii.e usług. 

Mimo. t. ·najwjęcej ~ 
l!l.l&ie k>i!wją na. ksi~ PKO 
w I i II kwarl.a.le rdw, tradycyj
nie j.ut pałdziemik ogł.Mzany jest 
Miiesie,eem ~ i Gospo
darności. Główny ~ tegorocz
nych ~a1ań skierowany ~e 
w llt?Qnę mlodziieży, jak.o .ze do 
~ i gospodarru>ści nale
ży pm}'7.wyczaijać j.•Jż od na(imlod
szych lalt. I młodzież, i lud2lie w 
wieku dojr.zalym będą mieli oka
zję do powi~Ui swych wkła
dów biorąc U!dzlal w Wa.dycyjnym 
„Kanik.ul'ISie ,,300". (s) 

Dzisiejsze dyźurr 

ezlonkó" J{ondtetó\V 

Kontroli Społecznej 
Dziś można zwn.cać Ilią z rótny

m.i sprawami do dyżurujących 
cz:loników Koan1tetóiw Konitro1i Spo
łecz;netj. 

Czlonek Prezydium Wojewód7Jkiiec 
go KomJJtetu K.ontrolłi S-polec7.ónej 
w Lodzi (W siedzibie Prez. RN m. 
Lodli, ul. P.iotrirowBka 104, Pokój 
518) dy.żuruje d7Jiś w godz. 10-14 
i 15--18. 

Cdonkowie Dmelnioowyoh Komi
t·etów Kontroli Spolłecznej pełnią 
dyżury w siedzibach DRN: 

• na Bałutach - w ~. 9-12; 
• na GómeJ - w godz. 14-16; 
• na f'i)lesiu - w l'CJl(h. 10-14 

4 15-18: •w SróclmdeKła - w lodz. 14-
-16; 

• 1111 WidilewM - w tcm. 13-18. 

Informacja o usługach 
Informacja kolejowa 655-55, 
Informacja PKS: 

Dworzec Centralny 
Dworzec Potnocny 

lnformacJa telefoniczna 
Komenda Mie iska MO 

26:>-98 
747-20 

03 

central.a 671-2!, ,2112-22 
Pogotowie ciepłownicze '253-ll 
Pogotowie drogowe 
.,Połntozbyt'' . 

Pogot.ow1e energetyczne 
ReJonu l'ółnac 
ReJanu Południe 
dla odbiorców prze-

ł09-S2 

mystowycb &09·32 245-72 
oświetlenia ulic 220-M9 

Pogotow1r gazowe 395-~ 
Pogotowie MO OT 
Pogotowie Ratunkowe 09 
Pogotowie wodociągow!! :US-46 
Straz_ Pożarna os. 666-11. 795.55 

257-77. ł99-00 
Pomoc drogowa 

PZMot. 52·81·10 706·21 
Centrala lnformacy jna i>KÓ 731-82 

TEATRY 

ł WIELKI - godz. 19 „Alda" 
;f POWSZECHNY - godz. 19.15 
ł „Lot nad kukułczym gniazdem" 
ł (Od lat 16) 
ł NOWY - nieczynny 
ł MAŁA SALA - nieczynna 
J JARACZA - iodz. 15.30 •. All Ba-

ba I 40 rozbójników" 
~ 7.15 , - godz. 19.15 „ZnachOT" 
~ MUZYCZNY " godz. 19 „Czar 
l!' \Valca" 
~ ARLEKIN - nieczynny 
" PINOKIO - godz. 17.30 „Poproś-

' OHIO~;;::· ;;;~.~~~;,:~: 
'' DZIAŁ RADOGOSZCZ (Zgier

ska 147) godz. 10-16 
ARCHEOLOGICZNE I ETN0-

9RAFICZNE (pl. Wolności 14) 
godz 12-19 

BIOLOGII EWOLUCYJNEJ UŁ 
(park Sienkiewicza) nieczynne 

CENTRALNE MUZEM WŁO-
KIENNICTWA (Piotrkowska 282) 
godz 10-17 

HISTORII MIASTA ŁODZI (Ogro
dowa 15) nieczynne 

SZTUKI (Więckowskiego 36) godz. 
12-19 

POLSKIEJ WOJSKOWEJ t!lł'..UŻBT 
ZDROWIA (Żeligowskiego 7) 
godz. 15-J8 

• • • 
Ł0DZKI PARK KULTURY I 

WYPOCZYNKU (na Zdrowiu) 
OGROD BOT~NJCZNY - czyn

ny od godz. 10 do zmroku 
ZOO - czynne od godz. &-19 

(kasa czynna do godz. 18) 
PALMIARNIA ul ArmU Czer-
CD~ ~ -'it>cłil 
~E~~z ~4JW1ą1 godz. 

LUNAPARK (ul. Konstantynow
ska 3/5) - czynny od godz 
14-21 . 

KĄPIELISKO „FALA" <al. Unii 
4) - nieczynne 

&INA 

BAŁTYK - „Trzy dni Kondora" 

i~~s~~f J 17 '.':!. ~~t30 18 godz. 10, 

IW ANOWO seans zamknięty 
- godz, 15, „Trzy dni Kondo
ra" (wł.-USAJ od lat 18 ł(odz. 
10, 12.30, 17.15. 11.30 

POLONIA - seans zamknięty _ 
godz. 12.15, „Gdziekolwiek je
steś, panie prezydencie" (pol.) 
od lat 12 godz. 10, 15, 17.15, Joe 
Valach!" (Wł.-fr.) od lat 18 .;~z 
19.30 • • 

PRZEDWIOSNJE - „Spirala" -
pol. od lat 18 godz. 13.30, 15.30, 
17.30, 19.30 

Wł'..OKNIARZ - „Wodzirej" pol. 
od lat 18 godz. 10. 12.30. 15, 17.15 
19.30 . 

WOLNOSC - „Joe Valachi" (Wł.
fr.) od lat 18 godz. 1.30. 12. 14.30, 
17, 19.30 

WISŁA - „Zasady domina" USA 
od lat 15 godz. 18 1% 15 14.30, 
17, 19.30 • . • 

ZACHĘTA. - „Mandingo" USA 
od lat 18 godz. 1.30, 12, 14.30, 
17, 19.30 

ŁDK - „Nie zaznasz apokoju" 
(pol.) od lat 11 godz. 15.10. 17.30 
19,45 • 

STUDIO - „WszysQy l nikt" (pol.) 
od lat 12 godz. ,16.30, „Super
ekspres w niebezpleczeństwte" 
(jap.) od lat 15 godz. 18.45 

ST~L01'."Y - „Odrażający, brud
ni. tl.1" (wł,) od lat 18 godz. 
15, 17.15, 19.30 

DYŻURY APTEK 
Obrońców Stalingradu 13, Ni

ciarniana 15. Glówna !4. Dąbrow
skiego 89. Lutomierska 146 

STAŁE DYŻURY APTEK 
Apteka nr 47-083 Aleksandrów 

ul. Kościuszki 6 • 
Apteka nr 47-087 Konstantynów, 

ul Sadowa 10 
Apteka nr ł7-083 Głowno. ul. 

t.owlcka 96 

INFORMACJlfl! 
O DYŻURACH APTEK 

w Pabianicach udziela Apteka 
nr 4'1-083 Armil Czerwonej 7 

w Zgierzu udziela Apteka nr 
47-080, Dąbrowsklego to 

w Ozorkowie udziela Apteka nr 
47-092, Dzierżyi1sklego 2 

DYŻUR\' SZPITALI 
POŁOŻNICTWO 

Szpital im. Kopernika - dziel
nlcl! Górna. Poradnie K. ul. Od· 
rzanska. Cieszlrnwsklego, Rzgow· 
ska. Lokatorska. Przybyszewskie
go i gm Rzgów oraz glnekolo
g:a z dzielnicy Polesie. Poradnia 
K. ul. Fornalskiej 

Instytut Polożnlczo-Gl'n. AM 
(ul Sterlinga 13) - dzielnica 
S.rfx!mleścle. Poradnia K Kop
cm.sklego Rewolucji 1905 r. gm 
Bro1ce. z dzielnicy Górna. Porad
nia K ul. Felińskiego oraz gine· 
kolegia z dz!P.lnlcy Polesie. Porad
nia K ul I M;1Ja 

Szpital im. H. Jordana (połoz
nlctwo) - dzielnica Widzew i Po
les'e 

Szpital Im. H. Wolf - dzielni
ca Bałuty I z dzielnicy Górna. 
Poradnia K ut Zapolskiej oraz 
ginekologia z dzlelnlcy Polesie. 
Poradnie K. ul Gdańska. Ka
sprzaka. 

Szpital Im. Skłodowskiej-Curie 
w Zgierzu - położnictwo - mia· 
sto I gm:na Zgierz Aleksandrow 
Ozorków miasto Konstantynów 
gmina Parzęczew I Andresool 
or'az L6dt z dzielnicy Sródmie· 
ścle Poradnia K ul IO Lutego 

Szpital im. Marchlewskiego w 
Zgierzu - ginekologia - miasto 
I gm Zgierz Alł'ksandrów. Ozor
ków. miasto Konstantynów. gm. 
Parzęczew. Andrespol oraz t.ódź· 
Widzew. % dzielnicy Polesie. Po
radnia K. ul . Srebrzyńska I z 
dzielnicy SrMmleścle. Poradnia 
K. ul IO Lutego 

Szpital Im. Biernackiego (Pa-
bianice) - gmina i miasto Pabi"· 
nice 

Szpital w Głownie - gmina 
I miasto Głowno, Stryków oraz 
itm. Nowosolna 

Chirurgia ogólna - Bałuty 
Szpital tm. Biegańskiego (Knia· 
zlewlcza 1/3) dla przychodni re· 
jORGWyeł! nr nr 4. ł. a. 1. 10 4 
!4 .. !lzpital Im Barlickiego (Kop· 
cińsklego 22) codziennie dla przy• 
chodni rejonowej nr 7. Szpital 
im. Skłodowskiej-Curie (Zgierz. 
Parzęczewska 35) dla przychodn: 
rejonowych nr nr 1, 2. 3. 5. Szpi
tal Im Marchlewskiego (Zgierz 
Dubois 17) Ozorków, Aleksandrów 
Parzęczew. G<'>rna - Szoltal Im 
Jon~rhera Nlllonowa 141 'P"!" · 
sle - Szpital Im PlroJ?owa (Wól
czańska 19'i) Srńdmieście { 
Szpital Im Blee:ańsk1Mo (K„ia 1 
ziewicza 1/3), Widzew - Szpital 
im. Sonenberga (Pieniny 30) 

Chirurgia nrazowa - Szpital Im 
Jonschera (Milionowa 14) 

Neurochirurgia - Szoltal Im 
Barlickiego <Kopcińskiego 22) 

Laryngologia Szpital Im. 
Pirogowa (Wólczańska 195) 

Okulistyka - Szpital Im. Bar
llcklego (Kopcińskiego 22) 

Chirurgia I laryngolol?I a dzie
cięca - Szpital Im. Korczaka 
(Armil Czerwonej 15). 

Chirurgia •zc?.e!rnwo-twarzowa 
- Szpital Im Barlickiego <Kopc~ń· 
skiee:o 22) 

Toksykologia - Instytut MP· 
dvrvny Pracy <Teresy 8) 

Wenerologia - Poradnia Der· 
matologlczna <Zakątna 44) 

AMBULATORIUM 
DORA1:NEJ POMOCY 

CHIRURGICZNEJ DLA DZIECI 

Gabinet chirurgiczny czynny 
całą dobę, t.6dt Armil Czerwo
nej 15. tel. 341-36. wewn. '70, 
457-50 do 54. wewn. 70 

NOCNA POMOC LEltARSltA I 
- dla poszczegńlnych dzielnic 
c,zynna codzl 0 nnle w godz. od 
20-6. tPlełon centralny 666-68 w 
Wojewódzkie.I Sta~jl Pogotowia 
RatunkoWPJ?o w Lodzi DKM - „sąsiedzi" (po!.) od lat 15 

gOdz. 16, „Mandlngo" (USA) od 
lat 18 godz. 19 NOCNA 

KOLEJARZ - nieczynne POMOC PTET ~GNIARSKA 
GDYNIA - „Czarne diamenty" 
węg. od lat 15 godz. 10. l3, „Męż- dla noszczególnych dzielnic 
czyzna z białym goździkiem" _ ~:~na codziennie w godz. od 

;~wedz. od lat 15 godz, 16• 18, Ł6cH-Baluty - zable~t na miej· 
MŁODA GWARDIA _ „Dziki scu w Izbie Przyjęć Szpitala im. 
ni!'dźWledt Gawryła" (:radz.) b/o H. Wolt zgłoszenia na zabiegi 
godz 12, 13.45, „Dziewczyna w domu chorego, t!!l. '177-'17. 
z reklamy" (wł.-USA) od lat 18 Łódź-Górna - zabiegi na 
gO<lz. 15.30, 17.30, 19.30 miejscu w lzble Przyjęć Szpitala 

MUZA - „Niewinni o brudnych Im. Jonschera. Szpitala Im. Wł 
rękach" (fr .) od. lat 18 iodz. 16, Brudzińskiego , zgłoszenia na za. 
18.15, Premiera miPsiąca: .. King biel!! w domu choreico. tel 406-56 
Kong" <USA> godz 20.30 Łódź-Polesie - zabiegi na mlel-

1 MAJA - „Szpinak czyni cuda" scu w TzblP Przyfęć Szolt~la im ~ 
(czes.) od lat 12 godz. 15.45, Pirogowa Szoltala Im. Małluro- .... 
„Dick I Jane" (USA) Od lat 15 wlcza ZJ?łoszenla na zabiegi w do- ł-
godz. 17.30. 19.30 mu choreJ?o tel 261-85 '.t 

POKOJ - .. Córka króla wszech- Łódż-Sródmieścle - zabiegi na f 
mórz" (czes.) b/o godz. 15.45, miejscu w Tzhle Przy,lęć Szp!- ł 
,,w mroku nocy" (USA) od lat tala un PastP.ura. zgło~zenla na 
18 godz. 17.30. 19.30 zabiegi w domu chorego tel. 

ROMA - seans zamknięty 264-11. I 
godz. 12. „Wódz Indian Łódt-Wldzew - zabiegi na 
Tecusm~eh" (NRD) blo godz. 15. miejscu w Izbie Przyjęć Szpl-
„Stracency" (USA) od lat 18 tala Im. Z. Sonenberga, zgłosze-
godz. 10, 17.341, 20 nla na zabiegi w dt'lmu chorego, 

STOKI - „Barbara Rad%1.wllł6w- tel. 864-11 ' ~ 

~~~s~l.)sk~~ań~~~;, l~~~k;~·~~) WOJEW0DZKA STACJA ł 
od lat 18 godz 19.30 POGOTOWIA RATUNKOWEGO ~ 

OKA - .,Eolomea" (NRD) · b/o Łódt, ul Sienkiewicza nr i37. ~ 
godz. 12, „Niewygodny kocha- tel. 09 i 
nek" (Wł.) od lat 18 godz 10 OG0I.NOŁ0DZIU ~ 
14, 16. 18, 20 , • PUNKT INFORMACYJNY f 

POLESIE - „Con amore" (pol.) dotyczący placówek służby zdro- I 
od lat 12 !(odz 17 .• ,Czarny kor- Wia - czynny całą dobę we 
sarz" (Wł.) od lat 15 godz. 11 wszystkie dni tygodnia. tel 

POPULARNE - nieczynne 815-19 

1Xl:O'lOtVA.Ą'\.1\X'~"'"1 r r r se n• m n Mi::1 ·•N· ll#taJ - r - - - - -,. , l't~"'f 
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Łódzkie Krajowa ! konferencja 1 giełda 

zakła~y pracy 
• 1e 
• niakó 

materiałowa 

Surowce wtórne 
źródło cennvch rezerw' 

WTOREK, Zł WRZESNIA 

PROGRAM l 11.30 Dyskoteka pod grus1:4. 12.25 Chwila muzyki 19.00 Rozmowy I 
PROGRAM Ili muzyki (Ł). 18.15 Rad!oreklama (ł,J, 

18.25 Pasje, podróte, przygody. 18.55 

Za klerownic11. 13.00 Powtórka z roz- o sprawach rolnictwa. 19.15 Lekcja, 
12.01 z kraju l ze iWiata. 12.25 Mo- rywkl. 13.50 „Ośmiu gwardzistów języka ang1elskit'!go. _19.30 Muzyk„. 

zalka polskich melodii. 12.45 Rolni-, w czarnych bermycach" _ odc. pow. 19.39 warszawska Jesień 78. 21.20 A. 
czy kwadrans. 13.00 Koncert polskiej H. Sekuły . lł.00 Lato w filharmonii. Borodin: „Miłość I muzyka". 21.5G 
muzyki wojskowej. 13.25 Studencki 15.00 Ekspresem przez świat. 15.05 NURT - Nauczanie I uczenia slą 
zespół folklorystyczny z Utah. 13.40

1 

.. Wakacje ze sWinglem. 15.40 Muzyka w klasach w~zesnoszkolnych . 22.10 
Kącik melomana. 14.00 Studio .,Ga- filmowa zespołu Tangerlne Dreem. Splewa M. Forrester. 22.15 Prądy 
ma". 14.20 Studio Relaks. lł.25 Stu- 16.00 Przystanek w Malawie - rep. l poglądy. 22.35 Radiowo-TV Szkoła 
dio „Gama". 15.00 Wiad. 15.05 Ko- K. Usarek. 18.20 Muzykóobranle. 16.45 Srednla dla Pracujących. 22.50 Sp!e
respondencja z zagranicy. 15.10 Stu-! Nasz rok '111. 17.00 Ekspresem przez wa M. Forrester 22.55 Wiad. 

TELEWIZJA 

PROGRAM I 

l\T ajpowaźniejszyml oił'b!orca
mi ziemniaków z woje
wództwa piotrkowskiego są 

Mł•l'I\ efektywnokl l racJonalnołcl rospodarowanła Jest 
m. in. gospodarka materiałowa. Kossty zużycia materłał6w 
stanowią podstawowy składnik koszt6w produkcji ł w tej sfe
rze w dobie wzrastającego deficytu surowc6w ł materlał6w 
mądrzy gospodane szukaj!\ źr6deł znacznych oszczędności. 

dio „Gama". 16.00 Tu Jedynka. 17.30 1 świat. 17.05 Muzyczna poczta UKF., 
Radiokurier. 18.00 Tu Jedynka. 18.25117.40 Bielszy odcień bluesa. 18.10 Po
Nie tylko dla kierowców. 18.33 Pól . Utyka dla wszystkich 18.25 Czas re
Wleku polskiej piosenki. 19.00 Dzien- 'i laksu. 19.00 z obu stron kamery: 
nlk Wieczorny. 19.15 Jazz. 19.40 Słyn- „Spirala". 19.25 „Głupi. albo gra" -
ne orkiestry, słynni dyrygenci. 20.00 I śp!ewa Łucja Prus. 19.30 Ekspresem 
Wiad. I Informacje dla kierowców. przez świat 19.35 Opera tygodnia -
20.li5 Koncert życzeń. 21.00 Wiad. s. Prokofiew - „Ognisty anioł" . 
21.18 Olimpijski alert młodzieży - 19.50 „Dzień szakala" - odc. pow. 
Moskwa 80. 21.25 Komunikaty Tota- F. Forsytha. 20.00 Złote płyty. 20.35 
lizatora Sportowego. 21.28 Utwory!' Stan Getz gra Bach,at1 cha. 21.40 
Stanisława Moniuszki. 22.00 Z kraju 14 Festiwal Muzyk! Organowe3 
1 ze świata. 22.20 Tu radio klerow- t Kameralnej w Kamieniu Pomor
c6w. 22.23 Opole na muzycznej ante- sklm. 21.35 Antologia piosenki fran
nie. 23.00 Wita Was Polska - ma-: cusk!ej. 22.00 Fakty dnia. 22.08 Gw!az
gazyn słowno-muzyczny, da siedmiu wieczorów - Seweryn 

e.oo TTR - uprawa roślin, sem. L 
8.30 TTR - hodowla zwierząt, sem. 1. 
8.~0 Dla azk6ł: historia. kl. 8. Pier
wsze lata U Rzeczypospolitej. 9.0lł 
Dla kl. ł - Zabytki warszaw,y. 10.00 
Język polski kl 2 lic. W. Szekspir -
Hamlet. 11.05 Język polski, kl. 3 lic. 
G Zapolska - Moralność pani Dul• 
sklej. 11.35 „Lalka" - odc. 2 filmu 
ser. prod. TP. 12 .55 Dla szkół: kl. 1 
- 2 lic. Rodzina współczesna - Jacy 
jesteśmy. 13.25 RTSS - j~zyk pol
ski, sem. 3. 14 OO RTSS - fizyka, 
sem. 3. 16.00 Dziennik. 16.10 Obiek
tyw, 16.30 Studio TV Młodych. 17.10 
Sygnały filmowe. 17.40 U tródeł mu
zyk! norweskiej ...:. rep. filmowy u• 
kazując}' miasto Bergep - miasto 
kompozytora E. Griega. 17.55 Inter
studio. 18 25 Raj zwierząt - Mie
szkańcy afrykańskich bagien - film 
dok. prod. RFN-jap , 18.50 Radzimy 
rolnikom. 19.00 Doi>ranoc I siódem
ka. 19.30 Wieczór z dziennikiem. 20.30 

. województwa miej~kie łó
dzkie I katowickie. Jak dotychczas 
jednak pierwsze z nich na plan 
15 tys. t. ziemniaków wywiozło 
zaledwie 40 t., drugie zaś na plan 
18,5 tys. t. - tylko 1650 ton. 

~
, Od kilku lat wdrażane są 

To zwlekanie z odbiorem ziem· go usprawnienia gospodarki ~ 
u nas zasady kompleksowe-

niaków powoduje, ze punkty sku- ~ materiałowej, które zapo-
pu w województwie piotrkowskim, · biec mają gromadzeniu nadmier
a jest ich 44, pękają już niemal nych zapasów, zamraźaniu w skła
w szwach, r tak np. na punkcie w dach jednych branż materiałów, 
Rząśni zapasy ziemniaków prze- które innym pomogłyby poprawić 
kraczają 1100 ton, w Masłowicach rytmikę produkcji. · 
- 550, w Lgocie Wielkiej - 2811 
ton. Tej problematyce poświf)oona bę-

dzie kolejna konferencja og6lno
Wydaje się, jako że większość krajowa na temat „Problemy gos-

;,eksportowanych" ziemniaków podarki materiałowej i surowców 
przeznaczona ma być na zaopa- wtórnych" - Z-Organizowana przez 

Urząd Gospodarki Materiałowej w 
trzenie zakładów, że rady zakła- Warszawie, Urząd Miasta ł.odzi 
dowe winny przejawiać nieco wlę- oraz łódzki NQT. Konferencja, któ
c:ej niź dotychczas Inicjatywy ł ra odbędz~e się 28 września w 
zainteresowania całą .sprawą. I Domu Te~fmika w i;.odzi., połączo-

na zostanie z trzydniową wystawą 
Dodajmy jeszcze, że zbyt długie oraz gięłdą. Oddziały wojewódzkie 

przechowywanie ziemniaków na I Centrali „Bomis", oraz poszczcgól· 
punktach skupu może doprowadzić ne branże oferować będą przedsię
do tego, że zostaną one zamoczone bior:.twom państwowym i rzemio-
1 stracą na wartości. (je) słu maszyny i urządzenia oraz ma-

Komisji 

terlały ł surowce, kt6re ułatwić 
będą mogły wykonanie planów 
gospodarczych ostatniego kwartału. 
Referaty na konferencję orzygoto
wane przez specjalistów, przyczy
nić się mają do populary7.acjl za
sad racjonalnej g~podarki mate-
riałowej. M. Kr. 

Najwyższa wieżo 

no świecie 

PROGRAM li 

U.SO Wlad. 11.35 Skrzynka poszuki
wania rodzin PCK. 11.40 Muzyka 
spod strzechy. 12.05 G. Gershwin: 
„Błękitna Rapsodia". 12.25 Wiad. (L). 

Krajewski. 22.15. Fonoteka XX wieku 
_ III Spotkanie Muzyczne w Bara
nowie. 23.00 Dawna liryka francuska. 
23.05 Między dniem a snem. 

PROGRAM IV 

12.28 Chwila muzyki (L). 12.30 .2\ cy- 12.00 Wiad 12.05 G. Gershwin: „Błę
klu: „Nowe prądy I tendencJe ' - kitna Rapsodia". 12.25 Wiad. (Ł). 
aud. H. Smolagi (Ł). 12.45 Zespól 12 28 Chwila muzyki (L) 12.30 Z cy
„Grająca Tabakierka". 13.00 Publ!cy- ' kiu: „Nowe prądy i tendencje" -
styka krajowa 13.1~ I. Archipowa I aud. H. smolagl (Ł). 12.45 Giełda 
I M. Kasraszwili śpiewają duety P. płyt. 13.00 A. Honegger - III Symfo
Cz~jkowsklego. 13.30 Wiad . . 13.35 Ze nia liturgiczna. 13.30 Tu Studio Ste
ws1 i o wsi. 13 50 G . Bacewicz: Kon- reo (stereo). 15.00 Wiad. 15.05 .,Maty· 
cert na altówkę I orkiestrę. 14.10 ilakow!e" _ ooc. pow. radiowej. 
Więcej, lepiej, nowocześniej. lł.25 Tu 15.35 Chwila muzyki. 15.40 Książki, 
Radio Moskwa. 14.45 Muzyka H. Pur- do których wracamy - . „Na Skal-
cella. 15.30 Audycja dla dziewcząt nym Podhalu" _ opow. ie. Przerwy

Centralnym punktem wystawy nau- I chłopców. 16.10 Splew chóralny - Tetmajera. 16.00 Wiad. 16.05 Wszech-

Alaski I nędze tycia kurtyzany" 
fum prod. TV francuskiej odc. 4. 
21.35 Swiadkowie. 21.55 XYZ - cz. 1. 
22.25 Dziennik. 22:40 XYZ - cz. 2. 

PROGRAM ll 
. Interpretacje, temperamenty, nastro- nica rodzinna. 16.25 Radiowy Porad

kl l techniki planowanej na 1984 rok je. 16.40 Aktualnosci dnia (Ł). 16.55 nlk Językowy. 16.40 Aktualności dnia 16.00 Dla dzieci - ąaśnle z blls.ka 
będzie najwytsza na świecie wieża. Chwila muzyki (Ł). 17.00 Operetka. (Ł) 16 55 Chwila muzyki (Ł). 17.00 i I z daleka - Słoń Topoho. 16.30 P10-
J'apońska Agencja Naukl 1 Techniki jej twórcy i wykonawcy. 17.20 „umar- utwory· Gershwina (L). 17.15 „Łódzki j simki z poligonu. 17.05 Horoskop 

il - ocaleni" - magazyn, 18.00 Arna- Notatnik studencki" w opr. J'. Woj- szczęścia - film prod. CSRS. 18.40 
informuje, te ta obliczona na 8 mle- torsk!e zespoły· przed mikrofonem. cleszczyka (Ł). 17.35 „Ciekawe nagra- · Dialogi z przeszłością - Osta~nl król 
slęcy ekspozycja znajdzie slę w Tsu- 18.25 Plebiscyt Studia „Gama". 18.30 nla ciekawe wydarzenia" .:.. maga- _ Stanisław August . 19.10 W1adomo
kuba, llO km na północny wsr.hód od E~ha dnia 18 40 Krajobrazy. 19.00 Wie- z r{ muzyczny w Clpr. K. Pletranek ścl - wyda~le kieleckie (Ł). 19.30 
Tokio. w jej centrum planuje się czorny koncert symfoniczny. 19.40 (l) 18 00 z cyklu· Sport l turysty- Wieczór z dziennikiem. 20.30 Wtorek 

PKO - twój bank, twój doradca. ka;• _: aud . z.· Wojciechowskiego melomana. 21.30 24 godziny. 21.40 Ini-
wznleslenle 800-metrowej wlety ob- 19.45 Dom i my. 19.55 Katalog wy- pt Towarzystwo Miłośników Roz- cjatywy 22.10 Od kadryla do trepa•, 
serwacyjnej, wytszej o fJ1 metrów od dawnlczy. 20.00 Redakcyjne Forum. woju' Fizycznego" (L). 18.10 Chwila ka - program rozr. 
wiety telewizyjnej w Ostankino pod 20.20 Muzyka ze starych płyt, 21.10 

Komunikaty 
Badania Zbrodni 

Bisy w filharmonii. 21-30 Wiad. i !n-m I k 
t h Moskwą, która jest jak dotąd naj- formacje sportowe. 21.40 Tańce śred-

t eronrs łC wytszą tego typu konstrukcj11 na nloWieezne gra The Early Music 
Jl ' śwlecle. Koszty wystawy oblicza się 

1 

Consort of London". 22.00 Radiowy 
na 5 2 miliarda dolarów 1 zakłada Tygodnik Kulturalny. 22.40 Utwory I 

' ' . • T. Bairda ! K. Pendereckiego. 23.30 I 
/ Dll'ia 23 września 1978 roku zmarł aa.gie w wieku 19 lat nasz nle

odłałowan)'I Mąt, Tatuś, Dziad"Einł I Brał 

. te wetmie w niej udział 50 kraJów, I Wlad. 23.35 co slycha~ w świecie.. 

D el~gatura Terenowa . ~ I tel. .358-29) - codziennie, z wy- a odwiedzi ją 38 mln ludzi. 23.40 Muzyka na dobranoc. 
Zgierzu Okręgowej Kom1Sj1 jątk1em sobót, w godz. ł-14. 
Badania Zbrodni Hitlerow- • 
skich w Łodzi prowadzi • • • j 

łled~two w sprawie zbr.odni po-
pełnionych przez hitlerowców w OKBZH w Łodzi poszu- j 
latach 1939-1943 w lesie zwanym kuje ob. Stefana Zwierza, syna Ja
„Okrąglik" kolo Zgierza (rejon na I Teresy, ur. ok. 1900 roku, 
szosy Zgierz - Konstantynów) na zam. w 1946 roku w Łodzi przy 
obywatelach polskich, w tym na Ul. Orlej 11. 
harcerzach oraz na pacjentach ze Ob. Stefan Zwierz składał w 
szpitala w Kochanówce, domów 194~ roku zeznanla jako 'wiadek 
starców I domów dla przewlekle w sprawie zbrodni popełnionych 
chorych w ł..ocizi, a także na przez hitlerowców w czasie Pow
pierwszych więźniach więzienia w stania Warszawskiego na Mokoto
Radogoszczu i na osobach narodo- wie, w kt.Jrej to sprawie w Re-
wości żydowskiej. publice Federalnej Niemiec toczy 

Wszystkicl;I, którzy posiadają do- się obecnie postępowanie karne 
kumenty lub wiadomości dotyczą- prz<" ·iwko sprawcom tych zbrodni. 
ce tych zbrodni, a mogące mieć W związku z tym prosi się ob. 
znaczenie dla śledztwa prosi się o Stefana Zwierza, jak i wszystkie 
osobiste, pisemne lub telefoniczne osoby mogące udzielić informacji 
zgłoszenie do Delegatury Tereno- o aktualnym miejscu jego pobytu, 
wej w Zgierzu, mieszczącej się w o niezwłoczne skontaktowanie się 
gmachu Sądu Rejonowego w Zgie- telefoniczne, listowne lub osobi
rzu ,(ul. Dąbrowskiego 18. pokój ste z OKBZH w Łodzi (ul. A. 
112) lub do Biura Okręgowej Ko- Struga 46, tel. '359-01) - codzien
misji Badania Zbrodni Hitlerow· nie, z wyjątkiem ·i;obót, w godz. 
skich w Łodzi (ul. A. Struga 46. 9-14. 

Zawr6clłem w płytkim rowie I przecinajac: szosę skierowa
łem się w stronę kanionu Cabrillo. Tam. gdzie nie sięgał pług 
żółtego światła, popychany przed nami przez reflektory prze
ciwmgłowe, drzewa t ŻyWopłoty wisialv w gęstym powietrzu 
jak popielate emanacje porzucone przez słońce. Krajobraz był 
odpowiednikiem mglistych rojeń kłębiacych sie w mej czaszce. 
Myślami po omaeku, wolno szukałem c:ze2oś, co by mnie na
prowadziło na trop kryjówki Ralfa Sampsona. 

To coś czekało w skrzynce na listy przed pedjazdem wioda
cym do jego domu. a znalezienie tego nie wymagało sprytu. 
Mir anda zauwaźyła to pierwsza. 

- Proszę sie zatrzymać. 
Kiedy otworzyła drzwiczki. dojrzałem białą kopert11 wetknię

tą w szparę skrzynki • . 
- Chwileczkę. Ja się tym zajmfł. 
Słysząc mój ton zastygła w bezruchu, z jedną stopą już na 

ziemi, z jedną ręką wyciągniętą po kopertę, którą ująłem za 
róg I owinąłem w czystą chusteczkę. 

- Mogą być na niej odciski palców. 
.- Skąd pan wie, że to od ojca? 
- Nie wiem. Proszę zajecha6 pod dom. 
W kuchni odwinąłem kopertfł. Rurka ja~zeniówki. rzucała 

z sufitu biały, jak w kostnicy, blask ~a b1ał? lakierowany 
blat stołu. Na kopercie nie było nazwiska ani adresu. Prze
ciąłem ją z jednego boku f paznokciami wyciągnąłem złożony 
arkusik. 

Serce ml zamarło na widok drukowanych liter naklejonych 
na kartkę. Wycięto je po jednej I poskładano w słowa, zgod
nie z klasyczną tradycja porywaczy. Tekst brzmiał: 

.Pan Sąmpson dobrze w dobrych rękach włorzyć sto t~ię
cy dolarów do paczki owiniętej w ~wykły papier ~zewiąza~ 
sznórkiem zostawić paczkę na trawie pośrodku drogi na po
łódniowym końcu odcinka szosy napszeciwko Fryers Road .o 
półtora kilomP.tra nil południe od rogatek Santa Teresa ~robić 
to o dziewiątej dziś wieczur zostawić paczkę i zaraz odJechać 
samochud będzie śledzony odjechać na północ ~ stronę S~ta 
Teresa nie prubowa6 zasacki z policją jeśli zalezy wam~na zy
ciu Sampsona będziecie śledzeni on wruci jutro do domu ~ak 
nie będzie zasacki pruby pościgu ani znaczonych banknotow. 
Klops z Sampsonem jak nie posłuhacie 

psz7jacłel rodziny!! 

. 

o 

ZUPEŁNĄ NOWO$C: 

r p-2" 
proste urządzenie nadawcro-odbiorcze; 

pozwalające na nawiązanie łączności 

na odległość 300 m, 
w CENIE 950 ZŁOTYCH. 

na zy ul. Piotrkows1c· 
1401-JI: 

- Miał pan rację - przyznała Miranda półszeptem. 
Chciałem poWiE>dzieć coś pocieszającego. Do głowy przycho

dziło mi jednak tylko - klops z Sampsonem. 
- Proszfł pójść I zobaczyć, czy nie ma tu Gravesa. - P06Zla 

natychmiast. 
Nie dotykując kartki schyliłem się nad nią i zacząłem uważ

nie oglądać litery, bardzo różne pod względem wielkości i kro
ju. Gładki papier wskazywał, że zostały zapewne wycięte 
z ogłoszeń jakiegoł popularnego magazynu. Błędy ortograficz
ne pozwalały w autorze listu domyślać się półanalfabety, aJ.e 
to nie zawsze było miarodajne. Niektórzy ludzie, choć odebrali 
całkiem przyzwoite wykształcenie, piszą z błędami. A te mo
gły być zamierzone. 
Wyuczyłem się listu n.a pamięć, zanim Graves wszedł do 

kuchni, a za nim Taggert i Miranda. Zbliżył się do mnie na 
grubych nogach, poruszających aifł szybko jak tłoki, z metalicz
nym błyskiem w ~ku. 
Wskazałem na stół. 
- To było w skrzynce.-
- Miranda mi już mówiła. 
- Mógł to wrzucić parę minut temu kierowca 11amoc11oau. 

kt6r7 nas minął na szosie. , 
Graves pochylił się nad listem l odczytał &o na głoe. Ta&&ert 

zatrzymał lię w drzwiach koło Mirandy, niepewny, czy jego 
obecność Jest poźądana. ale zupełnie swobodny. Chociaź pod 
względem fizycznym byli podobni do siebie jak rodzeństwo, 
Miranda zasadniczo różniła sifł od niego usposobieniem. Brzyd
kie niebieskie plamy wykwitły jej pod oczami. Szerokie war
gi odęł7 się ponuro. przysłaniając piękne, duże zęby, Wsparła 
się o framugę bezwładna f niepocieszona. 

- Graves podniósł głowę. 
- Więc to tak. Poproszę zaat~ szeryfa. 
- Jest tutaj? 
- Tak. W gabinecie, pilnuje pieniędzy. I zadzwoinfQ do sze-

r;yfa. 
- Czy ma faceta od daktyloskopii? 
- Prokurator okręgowy ma lepszego. 
- Wezwij i je&o także. Są przypuszczalnie z~yt spr~ni, że-

by zostawi<: świeże odciski palców, ale mogą być jak1ei uta
jone. Trudno robić wycinanki w rękawiczkach. 

- Racja. No, a co z tym wozem, który was minął? 
- Na razie zachowaj to w tajemnicy. Nim zajinQ lifł 090-

bjjcie. 
- Zapewne wiesz, co robisz. 
- Wiem, czego nie robię. W mia~ możnotcł nie dopua:r.czam, 

żeby wykończyli Sampsona. 
- Tym się właśnie martwię - powiedział f wyszedł z kuch-

ni tak azybko, że Taggert musiał uskoczyć m1,1 z droii. 
Spojrzałem na Mirandę. Wy&lądała na bliską omdlenia. 
- Niech pan ją zmWli, ieb7 coł :a.}adła, panie Taggert. 
- Jdll potraf~ 

· ~N-

S. ł P. 

ALOJZY RVCHEL 
drugoletnl pracownik ZPB im P . l>zlerty'19kiego wieloletni, czyn

ny członek PTTK Kola „Eskimo". 

POC?'Zeb ~ędzle .tę w dnfo 21 września br. o gc>odz. 1ł .. na 
cmemtarmu • . Aminy na 'Zarzewie. o czym z b61em zawiadamiają 
wszystkl(:h z ajomycb l tyczlilw:vcb pa111ięc1 Zmarłego 

1l<>NA, C0RKI, ZIĘCIOWIE, WNU.KI, SIOS'I'laA 
s MĘŻEM I RODZINA 

Dnia H wrzełnła 1171 'rolr;a mnarł 
DU& Ojcieo 

I. ł '· 
KAZIMIERZ żUBRZAK 

LAT T&. 

Popzeb odbędzie •łę dDJa IT 
września br. o godz. 15.JO • klll· 

111ley cmen tana iw. Aliny n.a 
Zarze.Witt, o nym saw!a4amla.j11 

SYN. SYNOWA I WNUCZEK 

w dnlu 23 wnet.nil 19'11 ro.Im 
:unMl. przeływszy lat IO 

S. + P. 

ZYGMUNT 
PRZEŻDZIECKJ 

Poogrzeb odbędzie •lę dnia !6 
wn:eśnia br, o godzinie 1ł z ka
plicy ementana pny ut. Szczecl6-
sk!iej, o czym zawiadamiają 

PnyJaci6l t Zna.jomycb Zmarleco 

OPIEKUNOWIE 

Dnla 3Z września 1978 roku po cłętldcb cierpieniach zmuła w wie
ku lał 71, nasz.a ulrn-chana Matka i Babcia ' 

S. t P. 
APOLONIA STAROSTA 

z d.omu WALENCU.llt, 
.IMfta łw. odbędzie się dnia i& wrześnta br. (wto.rek) o gode. 15.~0 
w kaplicy na ementanu Kurczak!. po czym nastąpi wyprowadzenie 
:rwłok, 0 czym zawiadamiwJą pogrążeni w głębokim źatu 

SYNOWIE, SYNOWE. WNUCZĘTA ora:s l'OZOSTAŁA 
RODZINA 

Nau.cz)"C!e~ hkOły Podsta.wo
weJ n.r •I 

HGR 

ADRIANIE LEWICKIEJ 
w:vrasy wep6łcznol& a powodu 
&miel'Cl 

a A 'Ir Il I 

Po długiej I ciężkiej chtl!rlO<bie 
li71 roku na.ta uikochany 

DR XN:!. 

ROMANOWI 
GRZYWNIE 

wy.razy serdecznego wę6lczucia 
z powoog łmierci 

HAT.SI 
składaJlł 

KOLE2:AIN'KI l KOLE'DZY 
• I'NSTYTUTU. CHEMII OGOL
NEJ POLITECHNIKI ł.0D7.

K.IE.1 

w wieku Tł lat zma.rł U wrzełnla 

$. ł P. 

STAINISŁA'W STUDZll'iSKI 
w:vicbowawca aportowej mloddeły ZglPna I Ł~zi. członek ZBoWiD, 
odznacz.ony Medalem 30-łecia PRl. I Odznak-. 100-Iec!a Sportu 

Polskiego. 

Po.pzeb odbędzie alę 21' września br, o go-dz. 11 z kaplicy cmen
tarza na Radogoszczu. o cz:rm zawiadamiaja pogrążeni w głębokim 
:łaln 

2:0NA, COR'KA I ZIĘC wraz z DZ1ECMI. RODZEiq-STWO 
oraz POZOSTAŁA RODZINA 

MGR IN2:. 

JERZEMU 
PODFILIPSKIEMU 

z-cy dyrektora Instytutu d.s. ad
m!nistruyjnycb, wyrazy ~61-
c:ruda a P!>Wodu łmierd 

O .I C A 
9kładajit 

KOLEJ;>ZY ł WSPOł.PRA•COW
NICY s INSTYTUTU TECHNl
&I CIEPLNEJ I CHŁODNIC-

TWA Pł, 

Dnia U września 1971 l'OOu 

zmarł 

S. ł P. 

ANTONI PODFILIPSKI 
Pogrzeb odbędzie •!ę dnia ZG 

września br. o godz, 16 s kaplicy 
cmentarz.a łw. Wincentego aa 
Dołach. 

2:0NA, DZIECI, RODZINA 

l.JLARNY dzl DDlll: RobotnlcaeJ Spl>łddelnl Wydawnlcsej Pra11-K1111tta·Rrum". Wydawca: Lbd&Jda Wydawnlc:two PrallO- RSW „Prua·K.'ll4t11:a-Rucb• RedaguJ~ Kcl~tum Rcda1rc1a 
DZIENNIK POP„ Pl k - Ir .'ii Adree poC%tOW)': "DP" i.odi, sll:rytlra u"•· Telefony: centrala IQ-OO łitci:y se 11119zy1tlrlrnl dzlslamt. Redalrtor nae%elny 125-M, Z-ca redalrtore na~etneiio ll07-28. 
ll:Od llO-lOS. U>d.., otr ows a · 1S o 1 ł • miels1r1 Ml-10 137-47 sportowy ~ elronomlC"Zmr 1211-12. wojew6d:r.lrl '23..05. dział llatów I lnterwenctt S03-łM (ręlroolsl'lw nie tam()wtrnych 
Sedelrretajrz od1powtedzla~Y · ~ul~~:;;:;n112~ ;.:lr~ma• IO'l-18. dŹlal 11>0leczny 1 fotoreporterzy S'fa-8'1. Dzlał Oc•onell W-DO (Za treM ogłoneń redalłcJa nie odpowiada) Retlatrcja nocna ełlii-118 . 
r alrc 

8 
n e &wreca ' 1 te IU &ł i>MrQea.18 118 11, twar talnle 'Ili d. Preaumerett1 ony,111uja oddztah RSW „Prau-Ksh1 tka-Ruch" ora• uned' ~towe I do~rzvrt„te w tPrmlnał'b 
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