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Przewodniczący Rady Pań

stwa PRL Henryk Jabłoński 
przyjął 25 bm. ambasadora Repu 
bliki Iraku w Warszawie, Ale
go M. Sumaictę. Amb. Sumaida 
przekazał posłanie prezydenta 
Republiki Iraku Ahmeda Ha
sana AI-Bakra do przewodni
czącego Rady Państwa PRL. 

ZZ Transportowców 
Przy rozmowie obecny był 

wiceminister spraw zagranicz
,nych Eugeniusz;> Kułaga. 

• I Drogowców 
11111 

Warunkom socjalno-bytowym ponad 340 tys. rzeszy członków 
związku - poświęcone było wczoraj w Warszawie plenum Za
rządu Głównego Związku Zawodowego Transportowców i Dro
gowców. 

I 

Z PRAC PREZYDIUM RZĄDU Piotr Jaroszewicz 
W ostatnich latach - podkreśla

no w czasie obrad - nastąpiła 
wyraźna poprawa warunków pra
cy i wypoczynku transportowców 
i drogowców. Swiadczy o t:ym poe 
nad dwukrotny wzrost funduszu 
socjalnego, który od 1973 r. na
stąpił w przedsiębiorstwach zatru
dniających członków związku. W 
tym samym czasie niemal dwu
krotnie wzrosła liczba osób WY· 
jeżdżających na wczasy, przybyło 
miejsc na koloniach dla dziec-i o
raz stołówek Zwiększyła się też 
liczba łóżek w hote!ach robotni
czych, chociaż nadal brakuje 
miejsc noclegowych zwłaszcza dla 
kierowców PKS. 
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przyjął 

ministra fińskiego 
25 bm. prezes Rady Ministrów 

Piotr Jaroszewicz przyjął mmistra 
rolnictwa i leśnictwa Finlandii 
Johannesa Virolainena, który prze
bywa w Polsce na zaproszenie mi
nistPa rolnictwa PRL. 

W rozmowie uczestnic.zył >nini
ster rolnictwa Kazimierz Barci-
kowski. Obecny był ambasador 
Finlandii w Polsce - Ralph 
Encke U. 

Jak informuje rzecznik prasowy rządu -wczoraj 

Hozwói wspólpracv 
Polski z NRD Prezydium Rządu odbyło. swoje kolejne posiedzenie. 

Rozpatrzono wstępnie propozycje dotyczące podwyi
szania najniiszy~h emerytur i rent oraz płac minimal
nych, przygotowane przez Ministerstwo Pracy, Płac i 
Spraw Socjalnych, w porozumieniu z Centralną Radą 
Związków Zawodowych. 

W myśl zapo viectzi I sekretarza 
KC PZPR - Edwarda Gierka na 
VIII Kongresie Związków Zawo
dowych, z dniem 1 maja tego rn
ku zostanie zapoczątkowany pro
ces oodwyższania świadczeń eme 
rytalnych przyznanych w dawniej
szych latach. Przedłożone propozy
de określaią zasady realizacji te:i 
zapowiedzi. Za wieraią także roz
wiązania dotyczące podwyższenia. 
również z dniem 1 maja br., pła 
cy minimalnej. Odpowiednie do
kumenty w tych sprawach, bardzo 
ważnych z punktu widzenia poli
tyki społecznej. rząd przedłoży w 
najbliższym czasie Biuru Politycz
nemu KC PZPR. 

W kolejnym punkcie obrad prze 
dyskutowano propozycje co do roz
dysponowania na cele związane z 
rozwojem produkcji rylliCOWej re
zerwy inwestycy!nej w wysokości 
10 mld zł, przewidzianej w NPSG 
na 1977 r. W sprawie tej zostały 
już zakończone prace w Komisji 
Planowania przy Radzie Mini
strów. Punktem wyjścia były wnio 
ski nadeslane przez resorty ., Pod~ 
dano .ie merytorycznej analizie pod 
kątem potrzeb rynku oraz efekt3•w 
ności proponowanych przedsię
wzięć Przeprowadzono też konsul
tacje z Rada Rynku Wewnętrzne
go oraz resortem Handlu Wew
nętrznego i Usług, a także wzięto 

Radzieccy kosmonauci 

wylądowali w Kazachstanie 

W skład bry gady młodzieżowej 
na wydziale montażu automatyk; 
Zakładów Urzadzeń Klimatyzacyj
n.vch i Automatv1d „Uniorot' 
wchodzą - Piotr Paluch, Je·•zy 
Łaszek, Sylwester Cocyk, Mirosław 
Obara i najmłodszy brygadzista 
w zakładzie - Zbigniew Sikorski. 

Dawca . Moskwy 

przeszczepienie -w Nowym Jorku 

nerki z 

w piątek po pomyślnym zakoń- 24" mi~kk? osiadł w ~aplano~a- Ten młody. zespół ma już na swoim 
czeniu programu prac na pokła-1 nym reJOllle na terytormm Z~ia- koncie wiele sukcesów. Sam fakt 
dzie orbitalnej stacji naukowej zku Radzieckiego, w odległości. 36 powołania brygady z inicjatywy 
„Salut - 5" powrócili na Ziemię km na północny-wschód od mia- organizacji młodzieżowej, stał się 
kosmonauci Wiktor Garbatko i sta Arkałyk. zaczynem pewnych przemian. Sze-
Jurij Głazkow. Aparat lądujący Samopoczucie kosmonautów po rzej o sprawach organizacji ZSMP 
statku transportowego „Sojuz - wylądowaniu było dobre. Założo-1 w zakładach „Uniprot" piszem:i; us. 

ny program badań naukowych str. 3 w artykule pt. „Wydobyc to, 
dwóch ekspedycji na orbitalnej I co najlepsze". 
stacji „Salut - 5" został PO· (er) Powódź Anglii 

Bandycki napad 
21 bm. Jose Serrano z Nowego 

Jorku został poddany operacjl 
przeszczepienia nerki. D.awcą był 
16-letni chłopiec z Moskwy, który 
zginął w wypadku. Od chwili wy
padku do operac.ii w Nowym Jor
ku m.inęło zaledwie 48 godzin. 

w 
Nad W. Brytanią przeszły w 

ostatnich dniach najobfitsze w 
tym stuleciu zimowe opady desz
czu. Spowodowały one znaczny 
przybór wód w rzekach. Tamiza 
w wielu rejonach wystąpiła z brze 
gów. Najbardziej . ucierpiała w wy-
niku powodzi środkowa Anglia, 1 
gdzie woda zalała tysiące hekta
raw ziem uprawnych i drogi. w 
całej dolinie Tamizy ogłoszono 

stan pogotowia. Dotychczas pow6dż 
pocbłonęl:a jedną ofiarę śmiertel

ną - sześcioletni chłopiec naj
·prawdopodobniej utonal· w wez-
branej rzece w Derbyshire. 

myślnie wykonany. Fot.: W. Kraska 

Rozwój turystyki i sportu 
wśród studentów 

Sprawom dalszego rozwoju tu
rystyki i sportu w środowisku stu
denckim, poświęcone było wczoraj 
w Warszawie plenum Zarządu 
Głównego Socjalistycznego Związ
ku Studentów Polskich. Tylko w 
ub. roku - za pośrednictwem 
„Almaturu" wyjechało za granicę 

około 33 tys. studentów. Jednocze
;śnie tyluż zagranicznych studen
tów z różnych stron świata .Przy
jechało do Polski. 

Rok 1976 zapisał się udziałem ok. 
200-tysięczne.i rzeszy studentów w 
różnych forma~h wypoczynku w 
kraju l za granicą. 

Czy samoloty „Concorde" 
będą lądować w Nowym Jorku? 

W czasie plenum zwrócono rów
nież uwagę na dalszy rozwój stu
denckiej turystyki masowej przy 
jednoczesnym zachowaniu jej 
autentycznie społecznego charakte
ru. Turystykę można i trzeba -
. podkreśla no - łączyć z · .konkret
nymi potrzebami naukowymi, spo
łecznymi i gospodarczymi kraju. 

Rzecznik rządu brytyjskiego zako- , sprawie otwarcia dla naddźwięko
munlkov.al w czwartek w lzbie wych samolotów „conco:rde" lotni· 
Gmin, :te Londyn i Paryt zdecydo- ska nowo,jorsklego, Przypominając, 
wane sa wystąpić na drogę sądową że władze nowojorskie łut trzykrot
przeciwko władzom no\vo.iorskim, le- nie przesuwa):)> termin pod.Ncia o-

na przedstami"ci"elstwin ·---~C~A~F-----AP~---„T-e~l-e_fo_t_o ___ s~·1_1 ~1-0~01~ar~c-a~n-i_e_,_za_p_a_d_n_;_e_decyzja w ~;!!;r:~efdo~~~:zi: :iad!~l br~~~j~~; n IV U,- i francuskie w przypadku dalszego 
impasu "' teJ kwestii, rozwa:l:ają mo 
żliwoścl zastosowania kroków odwe- Vilzrost cen złota 

"Aerofłotu" 
Nieznani sprawcy dokonali ban

dyckiego napadu na przedstawi
cielstwo Radzieckich Linii Lotni
czych . ,Aerofłot" w Berlinie Za
chodnim, W wyniku napa.du pow-
stal:v znaczne straty materialne. 
Nie jest to pierwsza tego typu 
akcja przeciwko instytucjom ra
dzieckim w tym mieście. Zwraca 
się uwa.gę, że policji nie udało się 
ani razu aresztować winnych ta
kich napadów. 

towych wobec amerykańskich towa-

N e kl • • k rzystw utrzymujących połączenia lot lezwy e Z] awls a nlcz~ z Parytem l Londynem. Wzrost popytu w porównaniu ~ 
pl!ldażą złota. spowodował w czwar

. . tek na dwu największych na swiecie 
gielda::h złota w Zurychu l Londy-

w J·ez1·orach pustym· Kara-Kum Katas. tr.of a kole1·owa ~:~:~!~~r~z~r~~6~1tA~o~eę:~st:~~.~ do 141,125 dcl. za uncję, a w Lon-

lnd eh 
dynie o 3,50 dol. do poziomu U0,125. 

W '13 Przejściowe notowania złota na 
Garą.ce pustynne słońce jest głów- ratura doln}ch warstw wody jest · giełdzie londynskiej przekroczyły na 

nym sprawca niezwykłego zj:iwiska, następstwem działania energii sł~- wet najwyższy ostatnio poziom z 29 
,!akii; zauwa~ono w sześciu jeziorach neeznej, Każdego roku pustynne pia grudnia 1975 r. Oberna rynkowa ce-
pust.yul Kara-Kum. Podczas gdy ski otrzymuja od ,łolica ogromne W nocy z czwartku na piątek na złota Jest dość niska w porćw-
w górnych warstwach wody w tych ilości ciepła. Mźnica w t<?ruperatu- w pobliżu Bachwary w indyjskim nanlu z bezprecedensowymi notowa 
Jeziorach temperatura wynosi około racb poszczególnych warstw · wody stanie Bihar doszło do zderzema niaml z 30 grudnia 1974 r„ kiedy to 
10 ~tupn\ C. w dolnych. dochodzi do wynika z jej różnego składu rhcm1- pociągu pośpiesznego z pociągiem podskor.zyła ona aż do 198 dol. za 
50 stopni C, Do niellawna s'dZf!DO, cznego. Podczas gdll górne, chlod- towarowym Zginęły 32 osoby a uncję. Nastąpiło to po ogtoszenlu 
:te główna przyczyną tego zJaw1ska niejsze wa.rstwy zawir.rah znaczne · . • prz~z władze amerykańskie decyzji, 
sa źródła ciepłej wody na tlnie .fe- ilo4ci soli, dolne zawierają wiele 52 osoby odmosły rany. Dwa wa- zezwalającej obywatelom USA po raz 
zior. Przeprowadzone niedawno ba- składników mineralnych I łatwiej o- I gony pociągu pośpiesznego wy- pierwszy od lat 30-tych. na legalny 
dania wykazały, ie wyższa. tempe- grzewaJą się. I skoczyły z szyn. - handel tym kruszcem. 

Poważnym i wciaż .l eszcze nie 
rozwiązanym problemem pracow
ników transportu i drogownictwa 
iest brak mieszkań . Poprawy wy
maga opieka zdrowot na; chodzi 
zwłaszcza o zwiększenie liczby le
karzy-specjalistów. Większą uwa
gę - mówiono na plenum - na
leży zwrócić na zapobieganie cho
robo_m za w od owym. 

Podkreślano także potrzebę bar
dziej racjonalnego gospodarowania • 
funduszem socjalnym zakładów. 

Plenum podjęło uchwałę okre
ślającą kierunki dalszej poprawy 
warunków socjalno-bytowych trans 
portowców i drogowców. 

DZIER 
HIESIE 

W 5'1' dniu roku słońce wze
szło o godz. 6.29, zajdzie zaś o 
godz. 11.10. 

DZIS: 
Aleksander, Mirosław 

JUTRO: 
Anastazja, Gabriel 

w dniu dzisiejszym dla Łodzi 
przewiduje następującą pogodę. 
zachmurzenie duże, opady de
szczu przechodzące w ~nieg z 
deszczem oraz w opady śniegu. 
Rano mgla lub zamglenia.. 
Temperatura. minimalna +2 
sto1mie; w ciągu dnia docho
dząca do O stopni z tendencją 
do dalszego ochłodzenia. Wia
try słabe i umiarkowane, okre
sami porywiste, z kierunków 
północnych. 
Ciśnienie 734,4 mm. 

• 
1802 - Ur. W. Hugo, pisarz 

francuski 
1958 - I Zjazd Związku Mło

dzieży Wiejskiej • 

'.Iylko o sobie myśleć jest 
ile; także o sobie myśleć jest 
dobrze. 
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Łódzki Finał 
Turnieju Z proc · Prezydium Rządu • Wywiad premiera Trudeau 

W wyw1adzi. dla amerykań.kie
la pisma ,.people" premier Kana
dy Pierre Ell10tt Trudeau oświa
dczył, że osobiście ni. przystąpi 
do żadnych rokowań WIprawie 
odłączenia się prowincji Quebec 
od reizty Kanady I uzyskania 
przez: nią nlepodległojcl. Trudeau, 
sam pochodzący z tej prowincji.. 
IItwlerdz1ł, te nie można od nie
go wymagać udziału w rozmo
wach, których wynikiem będzie 
jedynie rozpad Kanady. Premier 
dodał, ił dokłada wszelkich wy
siłków, by wykazać mieszkańcom 
Quebecu .. błędność" ich aspiracji 

niepodleełośc1owych. ..Jestem prze 
konany, te w Interesl. mieszkań
ców Quebecu, a zwłaszcza 4,8 mlA 
obywatel! pochodzenia francuskie
go, leży utrzymanie jedności kra· 
ju" - stwierdził Trudeau. 

"Zlota Kielnia" 
:ut po raz szóSty stanęlł do 

Turnieju "Złota Kielnia" ucznio
wie zasadniczych szkół budowla
nych z miejskiego województwa 
łÓdzkiego. Miejscem wczorajszych 
zmagań była Zasadnicza Szkoła 
Budowlana dla Pracujących Łódz
kiego Zjednoczenia Budownictwa. 
Nie bYł to przypadek - szkoła ta 
zdObywała wielokrotnie laury za 
dobrą organizację 'tej imprezy, 
otrzymując w ub. roku puchar 
Centralnej Komisji Turnieju. 

Sam zaś konkurs, organizowany 
m. in. przez ZSMP i tygodnik 
"Fundamenty", jest wypróbowaną 
formą pogłębiania zainteresowań 
młodzieży problemami budownic
twa, a także 'Popularyzowania za
wodu budowlanych. W turniejach 
uczestniczą bowiem m. in. ucznio
wie ze szkół podstawowych, któ
rzy mają doskonałą okazję do po
znania dotychczasowych osiągnięć 
budownictwa oraz perspektyw je
go dalszego rozwoju. 

Turniej wyłonił zwycięzców 
w poszczeg61nych zawodach. Naj
lepszymi okazali się w specjalności 
betoniarz-zbrojarz: Zdzisław Goca
łek, malarz budowlarz - Dariusz 
Dziedziela, posadzkarz - Mirosław 
Trejster, ś1usarz~spawacz - Ja,l 
Potaś. Najwięcej punktów zebrał 
Dariusz Dziedziela, uczeń łódzkiej 
ZSB dla Pracujących, który wraz 
I kolegami reprezentować będzie 
nasze województwo w finale regio
nalnym turnieju. 

(AT) 

CzvżbV iuż wiosna? 
Wyjątkowo ciepła i bardzo sło

neczna - jak na luty - aura w 
rejonie śrOdkowego Nadodrza spo
wodowała pierwsze . wyrażne o
znaki wiosny w świecie przyrody. 

(Dokończenie ze itr. 1) 
przewidziano dla przemysłu lek
kiego, zwłaszcza na przedsięwzię
cia związane z rozwojem produk
cji tkanin teksasowych, odziety, 
galanterii I artykułów wykończe
niowo-zdobniczych oraz produkcji 
kaletniczej l przemysłu lniarskie
go. W przemyśle elektromasz~no
wym pokaźny zastrzyk z rezerwy 
inwestycyjnej otrzymają przede 
wszystkim te branże I zakłady, 
które zajmują się produkcją róż
nych artykuł6w gospOdarstwa do
mowego i artykułów z grupy tzw. 
.. 1001 drobiazgów", a także pro
dukcją armatury sieci domowej, 
kuchni węglowych, akcesoriów mo 
toryzacyjnych i sprzętu turystycz
nego. Z kolei w przemyśle mate~ 
riałów budowalnych zwraca się 
uwagę między innymi na rozwój 
prOdukcji stołowych wyrobów 
szklarskich i z ceramiki szlachet
nej, a w chemii - obuwia gumo
wego i sportowego oraz wyrobów 
z dziedziny higieny osobistej i do
mowej. 

Przewiduje się, te dzięki zreali
zowaniu zadań inwestycyjnych, któ 
re będą sfinansowane ze środków 
zawartych w rezerwie tegoroczne
go planu, rynek wewnętrzny otrzy 
ma w 1977 r. towary o wartości 
około 3,3 mld zł, a do końca roku 
1980 r. - o wartości 67 mld zł. 

Prezydium Rządu powzięło decy
zję o przeprowadzeniu w okresie 
od 15 kwietnia do' 5 maja tego ro
ku drugiego powszechnego prze
glądu gmin. Obejmie on przede 
wszystkim zagadnienia związane z 
zapewnieniem środków dla pro
dukcji rolnej, z rozwojem produk
cji rośl1nnej i hodowli oraz zwięk
szeniem towarowości gospodarstw 
rolnych. W orbicie zainteresowania 
znajdą się takie sprawy, jak: pod
niesienie na wyższy poziom gos
podarki WOdnej, zaopatrzenie w 
wodę ludności wiejskiej, zapewnie
nie WOdy dla aelów produkcji roI 
nej oraz lepsze wykorzystanie 
użytków zielonych na potrzeby 

Autobus wjech,al 
do restauracji 

produkcji zwierzęcej. Przeglądem 
objęta będzie równiet problematy
ka kształcenia kadry dla rolnictwa 
i doskonalenia kwalifikacji rolni
ków. Drugi powszechny przegląd 
gmin połączony będzie z kontrolą 
wykonania zadań ustalonych w 
gminnych programach działania 
które zostały sporządzon. w wy
niku pierwszej tego typu akcji 
przeprowadzonej na przełomie ma 
ja i czez:wca zeszłego roku. Stwier 
dzono, że zeszłoroczny przegląd 
dał porzątek nowym formom dzia
łania o istotnym znaczeniu dla 
umocnienia gminnych organów 
administracji państwowej i po-
lepszenia ich funkcjonowania oraz 
dla poprawy sytuacji w podsta
wowych dziedzinach gospodarowa
nia na wsi. 

Na posiedzeniu omówiono rów
nież opracowany w ramach reali
zacji uchwały VI Plenum KC 
PZPR kompleksowy program przy 
spieszenia produkcji pasz. Ma on 
na celu z jednej strony wzmocnie
nie warunków sprzyjających roz
wojowi prOdukcji zwierzęcej, a z 
drugiej - ograniczenie Importu 
zbóż, który znacznie obciąża bi
lans płatniczy państwa. W doku
mencie przewidziano podjęcie róż
norodnych działań w samym rol
nictwie oraz w wielu innych dzie
dzinach gospodarki, które współ
decydują o rozwoju produkcJi 
pasz. Przyjmując program, rząd 
ustalił jednocześnie zadania i obo
wiązki, jakie wynikają stąd dla 
wszystkich zainteresowanych tą 
prOblematyką resortów, central
nych związków spółdzielczych i 
innych orga-nizacji gospodarczych. 
Przyjęto również propozYde Mini 

st€:rsbwa Rodn:klbwa dotyczące za... 
gospoda.rowania w tym pi~cio1ec1u 
gruntów rolnych w wojewódz
twach: bialskopodlaskim, białosto
oktm, ohełm-skiim, pnemyskim, SIl
wa.1s:kim i iZ.IlłIDOjskim. Są to regio
ny, ~e pr.ooes pr.zek,azywamła 
pańatw;u gospod.a.rstw rol!ny>C'h .za 
rentę i spłaty pienię1Jne wygt;ępuje 
ze sroc:zególlnym n&lSileniem. Podję
,te przez rząd decy21je w tym 
~Jędzle mają duże znaczenie .z 
PUDJkrtru widzenia :inten.syfilkacj i pro
dudreji rolnej na tych terenach. 

Z kolei prrze<lyskiuł.owano infor
mację Centralnego Związku RoWni
czyoh SpóldzielJnj PIl"oou.ltlCyj;nych i
l'lllStrującą obeony stam. i p.mewi<ly-

Soczysta zieleń ozimych upraw 
zwłaszcza na lekkich, silniej na
grzanych glebach - świadczy o 
rozpoczętej wegetacji roślin. Obfi
cie kwitną drzewa leszczynowe. 
W pradolinie Odry, na zalewiskach 
pojawiły się niewielkie stadka cza
jek. 

Na Podbeskidziu - tet wiosna. 
Zazieleniły się doliny, a na mocno 
nasłonecznionych stokach zakwitły 
przebiśniegi I pierwsze kaczeńce. 

Nowy szef CIA 

W piątek w Hongkongu wyda- wany .rozwój tego typu sp6łdziel!nl. 
rzył się tragicżny wypadek. Z nie- PodIoceś!omo, że w oeta,trom ezA
znanych przyczyn autobus zboczył sie ru!Jlltąpiło ZIUlC7lIle ożywienie w 
z drogi i uderzył w budynek res- tym dziale rolindcl'Wa. Stworzone 
tauracji. Pojazd stanął w · płomie- pr!lleZ paMtwo wa.ru,niki $'ll0iIIl1-
nlach. Co najmniej 5 osób zginę-I C2lIl.e I oogan!:za,cyjne ~ją 
lo, a 6 zostało rannych. podst.arwy do dallszego rozwoju 001-

W czwartek Senat Kongresu a
merykańskiego jednomyślnie za
twierdził decyzję prezydenta Car

Oświadczenie MOD 
tera w sprawie powołania admi- Opublikowane 25 bm. ośwIadczenie 
rała Stansfielda Turnera lU! nowe- Sekretariatu Generalnego Międzyna
go szefa CIA - CentralneJ Agen- rodowej Organizacji Dzlenmkarzy 
cji Wywiadowczej. 53-letni admi- I stwierdza, je w miar, zbUtanla się 
raI był dotychczas dowódcą sił I .potkanla w Belgradzie, nlektón 
NATO w Europie południowej. łrodkl masowego przekazu w kra
Stansfield jest drug'im kandyda- Jach kapltallstyclIJlych rozwinęły Ize 
tern na to stanowisko po rezygna- roklł I prowadzonlł na,lwyratnlej II 

.. . S premedytacja kampaniI) oszczerstw, 
CJI poprzedmego, 'l'heodore oren- której celem jest .tworzenle atmo
sena wskutek gwałtownego sprze_ sfery uaplęcla I nerwowoścI. 
ciwu wobec jego osoby w Kon- W oświadczeniu omawia .I~ dzia-
gresie. łalnoś~ "WolneJ Europy" I radia 

Dziś we Wrocławiu 

.. Swoboda';. a takłe "Glosu Amery
ki" I stwierdza, że kr}"ją się za ni" 
d .ami ludzie, którzy wzbogacaj" 
si, na wyśclfW. zb"ojeA i którym po 
rozumienia zawarte w Helsinkach 
atoj" kości" w gardle. MOD - g10s1 
oświadczenie - uc:zeatnlczy w walce 
II tzw. Imperializmem Informacyj
nym, który pny utyciu najbardziej 
nowoczesnej techniki wypełnia fałe . 
.. teru I łamy lI"azet Jednostronną ten 
dencyjną Informacją. 

inauguracja 

ll.iI.cQ'dl lPóldz!Gl1 ~jnyob. 
PIl"ezyd!lum Rrz.ąóu powzięlo decy

zją w IjpraW!le puOOlwy w ~ól
dziel.c2lośoi rol!niczej, w 1a>tach 1977 
-1981, 8 umrata.Jn! - pr.zebwórnl 
owoców l warrz'J'W. Ieh docelowa 
roczna 2ldo!ność produl«:yjllłl wy~ 
niesie 0Ik0l0 150 ty.. ton mrOlŻ<mek 
i pr.zetworÓ'W. Budowę tych obiek
tów ZIlII:ic:rooo do glrupy lnwestycji 
!iZlCiZeg6Jn:\e ważl!lych dla gospodM
!kli. 

Na posiedzenLu ~partr:rono m
fonna.cję Ministerstwa NaUlki, 
Szlro1nictwa Wyższego i Techniki 
na ternaJt roa:.woju młodych kadr 
n.a.Ulkowych w . SI2lkolnictwie wyż
szym. Stwderd2otno, że w o.%włmich 
laJtaoh paziom Illaukowy młodyoh 
.k;adr podnosi S"ię. Znajduje to odbi
cie w S!kJrócell1Lu czasu uzy-stkiwania 
6'bQpI!lia doktOIra oraz w PQIPl"8IWie 
wartości nacltowej 4 użYtkowej 
prac d<liktOl.'Skich. ~ęlk.szy'la Ilę 
taMa .alctywnOŚć 5J>()łeczmo-.politycz
na tego środowiSIka. U.zruJ.I!lO, źe 
klryt.eria 8Zk()lenia młodych kadr są 
prawidłowe, natomiast doskonale
nia wymaga praktyama realizacja 
tych rz.asad. Podobnie - ZIl!Chodzi 
potrzeba d&!~ego dOl5kOl!lallenia r;y. 
stemu przygotowania młodych 
kadr do pracy dydak1;yc2lno-wycho
wAwczel oraz oceny ich pracy. W 
trosce o poprawę w8JrUllllków by.to
wych teg.o środowiska, Pxęzydium 
R'Zą.du poleciło pmygotować de~-
2;Je o z.budowanLu - ponad ustale
lilia planu - kilku domów miesz
ki8ilJnyclJ. dla młodej kadry nauko
wo~dydaJkty=ej wyższych ucz~lni. 

Rezerwy w przemyśle 
na warsztacie 
komisji sejmowej 

Sejmowa Komisja Planu Gospo
darczego, Budżetu i Finansów, 
Obradująca pod przewodnictwem 
pos. Józefa Pińkowskiego (PZPR), 
rozpatrzyła realizację ' postanowień 
Ii Plenum KC PZPR w dziedzi
nie ujawniania i wykorzystywania 
rezerw w przemyśle. 

Ujawnione rezerwy związane 
gł6wnle z postępem organizacyjno
technicznym pozwoliły na racjo
nalizację zatrudnienia, poprawę 
jego struktury oraz zwiększenie 
produkcji, głównie na rynek i na 
eksport. 

• Izba Tradycji i Perspektyw 
w -Zpp nBonaxll • Nowoczesny 
gabinet metodyczńy 
w Z p B i m. D· u b o i s 

Z okazji obchodów S5-lecia PPR 
odbyła się wC'Zoraj uroczystość 
otwarcia Izby Tradycji i Perspek
tyw w Zakładach Przemysłu Pa
smanteryjnego .. Bonax" przy ul. 
Srebrzyńskiej 42. Zgromadzone 
zdjęcia, plansze, dokumenty,a tak
te makieta nowoczesnego zakładu 
pasmanteryjnego, Obrazują zarów
no historię, jak f dzień dzisiejszy 
"Bonaxu". Wiele miejsca poświę
cono tu przodownikom pracy so
cjalistycznej, przyczyniającym się 
do coraz lepszej prOdukcji, której 
wartość zwiększona zostanie w tym 
roku o 3 mln zł. 

W nowo otwartej Izbie Tradycji 
1 Perspektyw Zakładu obecny na 
wczorajszej uroczystości kierownik 
Wydziału Propagandy i Kultury 
KŁ PZPR - Maksym\Uan Celedn, 
wręczył 18 legitymacji kaIidy
dackich PZPR. Wręczono także 10 
legitymacji ZSMP. 

W uroczystości tel brali udział 
przedstawiciele władz. partyjnYCh 

poleskiej dzielnicy, Zarządu Gł6w
nego Zw. Zaw. Włókniarzy oraz 
ŁRZZ. 

Równlet wczoraj otwarto nowo
czesny gabinet metodyczny Za
kładowego Ośrodk", Pracy Ideowo
Wychowawczej w ZPB im. St. 
Dubois przy ul. Sienkiewicza 61. 
Jest to kolejny w naszym mieście 
gabinet, służący do szkolenia par
tyjnego, wyposazony w niezbędne 
pomoce audiowizualne. W uro
czystości tej wzięli udział wetera
ni ruchu robotniczego i byli człon
kowie PPR, a także przedstawicie
le władz partyjnycb Widzewa. 
Kierownik Łódzkiego Ośrodka 
Kształcenia Ideologicznego - dr 
Wojciech Klimek, wręczając leg\.
tymacje kandydackie PZPR dzie
więciu działaczom ZSMP, życzył 
im, by pogłębiall swą wied~ę 
w przEekazanym do użytku, gab1-
necie metodycznym. 

(j. kr.) 

Porażka Startu z Wisłą 2;3 

K. Woldheim 

z wizytą 

w Biołym Domu 
Sekretarz generalny ONZ, Kurt 

Waldhelm został w piątek przyję
ty w Białym Domu przez prezy
denta USA Jlmmy Cartera. Wita
jąc swego gościa prezydent Car
ter wyraził nadzieję, iż stosunki 
wzajemne między nim a czołowym 
przedstawicielem tej ŚWiatowej or
ganizacji będą bardzo bl1skie. Kurt 
Waldheim ze swej strony żywi na
dzieję, iż współpraca między .Na 
rodami Zjednoczonymi i Stanami 
Zjednoczonymi ułoży się dobrze. 

Ukradli 3 tony skal 
W meksykailsklm mieście Salina. 

do posesji pani Herlindao Zavala de 
Cortes, wdarli się trzej złodzieje. U
kradli oni trzy tlIny odłam.ków skal
nych, zawierających złoto i srebro. 
Napastnicy obezwładnili starszą ko
bietę I pozbawili .lą przytomności 
rozpylając gaz łzawiący. a następnie 
wynieśli worki z rudą. Pani Cortes 
wyjaśniła 'PoliCji, te odłamki skalne 
otrzymała w spadku po swoim, 
zmarłym ml)iu. Przeprowadzona ana
liza pozostałości pyłu skalnego, któ
ry wysypał się z worków. istotnie 
potwierdziła, te ukradziona ruda 
rzeczywiŚCie była bogata w złoto l 
uebro. 

Czy Mozart 
był hazardzistą~ 
ZachOdnlonlemJeckl tygOdnik "Der 

Splegel" eytuJe opinię h.amburskiego 
muzykologa, Uwe Kraemara. który 
twierdzi, te Mozart był wielkim ha
zardzlstlł. Zgublła go namiętność dO 
biUardu. U szczytu Sławy znakomity 
kompozytor zarabiał w przeUczeniu 
na dzisiejsz' kursy walut około 
65.500 funtów szterlingów rocznie. 
Większo§ć tych pieniędzy tratił."ł do 
kleszeuf krupIer6w ... 

PDrwanie nieboszczyka 
Policja wioska poszukuje porwa 

nego nieboszczyka. Nie znani do
tychczas spl'aw('y skradli z cmen
tarza w Bari pochowanego tam w 
czerwcu ubiegłego roku bogatego 
biznesmE:na, Salvatore i\1atarrese. 
Por:rwacze przesłali rodzinie zmar
łego list, w którym pytają, czy 
dostaną okup w wysokości 660 ty
sięcy funtów szterling6w, czy teŻ 
mają wyrzucić ciało do morza_ 

Siatkarki łódZkiego atartu nie wy Kronika · WII'Ptlllkó w 
korzystały szansy "od5koczema" od " 

wiosny 

SOBOTA 

PIŁKA KOSZYKOWA: I LIga ko
biet LKS - AZS W-wa, hala przy 
al. Unii, godz. 17 (w niedzielę re
want, gOdz 17), II liga kobiet Włók
niarz Pab. - MDK W-wa, w Pabia
nicach, godz. 17 (niedziela 10.3a), Wi
dzew - AZS Lublin, Armii Czerwo
nej 80, godz. 18 (W niedzielę godz. 
11). 

Widzew - Ruch W Eodzi, ROW - tKS W Rybniku 
swoich najgroźniejszych rywalek (Wi 
sła l płomień przegnły w cZ\'\'artek), 
d~nając wczoraj w przedostatnim 
[male .,A" rozgrywek ekstraklasy, 
porażki ,. dru~yną "białej gwiazdy" 
2:3 (l6.H. 6:15. 13:15, 15:6, 11:15). 

MO odnotowała wczoraj kilka wy_ 
paaków ŚWiadczących o braku wyo
braźni kierowców pojazdow zmoto
ryzow&.uych: 

PILKA RĘCZNAI I liga mę~czyzn 
Anilana - Wybueże, 111. Unii, godz. 
19.15 (w' niedzielę godz. 12). 

Pll.KA SIATKOWA I II l1ga ko-
biet LKS - Społem, ul. Zakątna 
godz. 18 (w niedzielę godz. 12.30), 
Anilana - Polonia Swldnica, ul. Za
kątna, godz. 16.30 (w n1edziel,! godz. 
H). , I 

HOKEJ NA LODZIE: II !!gal Boru-
ta - Włókniarz, w Zgierzu godz. 
18 (w niedzielę godz. 11). 

BOKS: Puchar Polski Widzew -
Gwardia BiałystOk, uJ. Armil Czer
wonej, godz. 16. Turniej juniorów 
pionu gwardyjskiego al. Kościusz
ki 73, godz. 17 (W niedzielę od godz. 
10). 

TENIS STOŁOWY: I Ilga kobiet 
Włókniarz Spójnia W-wa, ul. 
Obrońców StalingradU ł, godz. 17 (w 
niedzielę od godz. 10). 

PODNOSZENIE CIĘZAROW: I krok, 
asIa PTR w Bratoszewlcach godz. 17 
(w niedzielę godz. 9). 

STRZELANIE: Okręgowe zawody 
w strzelaniu z broni pneumatycznej, 
ul. północna 36, godz. 15 (w niedzie
lę od godz. 9). 

NIEDZIELA 

PIŁKA NOZNA: I liga · (inaugura
cja rozgrywek rundy wiosennej) WI
DZEW - RUCH CHORZOW. stadion 
przy ul. Armii Czerwonej 86, godz. 
l!. 

LEKKA ATLETYKA: Biegi przeła
jowe Startu, w parku julianowskim, 
godz. l!. 

KOLARSTWO: Wyścigi przełajo-
we (eliminacje strefowe juniorów w 
Skierniewicach, godz. 10). 

TENIS STOŁOWY: II Uga Start 
Pab. - Elta, w Pabianicach Energe
tyk - AZS IŁ.) (ul. Mickiewicza 1/3), 
Włókniarz Pab. - Slęza Wrocław, w 
PabianicaCh (uJ. Nowotki) - wszy
stkie mecze o godz. 10. Elta - Bu .. 
dowlani Łask, (uJ. Warecka, godz. 
11) . 

BRYDZ SPORTOWY: Puchar Pol
ski (eliminacje godz. 9.30, fdnaly -
17) uJ. Piotrkowska 76. 

BOKS: Zawody junior6w WIdzew
Zagłębie Konin, ul. Arml! Czerwo
nej BO, godz. 8. 

p o pracoWicie sP'ldzonej przer
wie zimowej piłkarze l ligi 
rozpoczynają wiosenną, re
wII11żową rundę rozgrywek o 

mistrzostwo Polski. Zaszczyt inau
gurac:JI pierwszoligowej batal!1 przy
padł W udziale Jedena8tl!;om wro-

cławsklego 91ą9ka I mleleck.!eJ Sta
li. Dzisiejszy mecz (poczlłtek godz. 
U) uchodzi Z8 naj ciekawszy pojedy
nek pierwszej kolejki pUkarsklej 
wiosny w ekstraklasie. Spotykają 
slę bowiem d .... 1e drużyny z czołów
k.! tabeli. Choclat i 1nne .potkania 

Polska - VŻKG Ostrava 4:1 
Zwycięstwo W słabym stylu 

W rewanżowym meczu rozegranym wczoraj na lodowej talU Pałacu 
Sportow~go przygotowująca się do tokijskich MS ~rupy "B", kadra ho
kejowa Polski zwycięZYła VZKG Ostrava 4:1 (1:0. 3:1. 0:0). 

Bramki Zdobyli dla Pol,ki: Ziętara - 3 rw H, 30 i 37 min.) oraz No
wiilski IW 39 min.), dla VZKG - Vlk (w 28 min.). 

Wprawdzie oba łÓdzkie sparringi 
zakol'l~zyły się zwycięstwem naszych 
l<adrowicz6w. jednak styl. w jakim 
Polący zaplsa!! na swym koncie wy 
grane nad przedostatnim w tabeli 
ekstraklasy czechosłowackiej Zes
polom, z Ostravy, budzi uzasadniony 
niepokÓj przed tokijSką Imprezą. W 
sytuacji nie do pozazdroszczenia 
znslazl się trener J. Kurek. Gdyby 
przyszło naszemu selekcjonerowi u
stal!ć c.stateczny skład na Tokio, bio 
r ąc pod uwagę formę. jaką zapre-

Polacy w doborowej stawce 
organizatorzy kołarsklego wyŚcigu 

.• open" dookoła Korsyki (28. II. -
4. III. br), podaU dokładne Informa
cje dotyc~ące pierwszej z wielkich 
imprez międzynarodowego szosowego 
sezonu. 

Szozda, KowaJski. NowickI, MytnIk, 
Brzeźny t 1ch koledzy z ekipy pol
skIeJ., znajdą się w peletonie w to
warzystwie asów zawodowego kolar
stwa - Merckxa, Zoetemelka, Poul! 
dora. Esclassana, Oviona. Laurenta 
(zwycięzca z roku Ubiegłego), The
veneta. Delisle. Danguillaume. Van 
Impe, Schultana, Martlnez8 I Hlnaul 
ta. 

Start "blalo-czerwonych" w tak do 
berowym towarzystwie, jest oczeki
wany _ dąiym zainteresowaniem. 

zentowa!! kadrowicze na łódzkim 10-
dowls;m, to paszporty powinni otrzy 
mać tylko: Tkacz, para obrońc6w 
Potz I reprezentant bratysławskiego 
Slova:lU - Warzecha oraz napastni
cy - NowHlskl. Kokoszka 1 Zlętara. 
A to stanowi zaledwie 1/4 reprezen
tacyjnego zespołu. 

N a szczęście w stolicy Ja ponU -
z wyjątkiem NRD - pozostali u
czestnicv M$ ,,;rupy "B" reprezentu
ją nieZbyt wysoki poziom, na kt6ry 
chyba wystarczą umiejętności pozo
stałycn kandydatów do reprezenta
cji, choć uwaga na Rumunię. Mierna 
to jednak pociecha dla sympatykÓW 
polskiego hokeja, którzy życzyliby 
sobie stałego zadomowienia się pol
skiego zespołu w światowt'J czoł6w
ce, a nie lawirowania pomiędzy gru 
Pll .. A" l "B". Na spełnienie tego 
t~'czenla przyjdzie nem chyba Je
szcze poczekać. A szkodal (wrób) 

Paragwaj - Kolumbia 1:0 
W ellm1nacyjnym meczu plłkar-

skich mistrzostw świata istrefa po-
łudnlowo-amerykańska grupa I) w 
Bogocle Paragwaj pokonał jedena-
stkę Kolumbl1 1:0 (1:6). Jedyną bram 
kę w 26 min. strzelił Jara Saguier. 

1. Paragwaj 2:0 1~ 
I. Brazyl1a 1 :1 ().....4 

l. Kolumbia 1:3 ~1 

. 1 DZIENNIK POPTJLA.B.NY IH te (8681) 

(w9"'y.tki.. pozostałe mecze odbędą 
się w niedzielę) powinny przynieść 
nJ.emało emocji sympatykom futbo
lu w naszym kraju. 

Kibice Widzewa będą świadkami 
Interesującego meczu, w którym Ju
tro (początek o godz. 11) ich ulu
bleilc:y podejmują jedenastkę cho
Nowakiego Ruchu. Piłkarze Widzewa 
lItarannie przygotowywa.l! lię do 
wl.oaennyab. boj6w O mistrzowskie 
punJtty i w niedzielnym meczu z 
Ruchem uchodzą w powszechnej o
pinii za faworyta. Mimo, iż w skła
dzie zabra'knle trÓjki doskonalych 
zawodnik6w: Bońka, Rozborskiego 1 
Kostrzewińskiego. 

MIstrz jesieni ŁKS zmierzy się w 
wyjaZdowym spotkaniu z ROW w 
Rybniku (początek meczu o godz. 11.) 
Również trener J ezierski nie benz!e 
mógł skorzystać przy ustalaniu skła
du z dwóch piłkarzy: Marchewki i 
kontuzjowanego Dr6zdowskiego. Eł
kaesLacy wybiegną na boisko w 
Rybniku znając już wynik sobotnie
go meczu we Wrocławiu, gdzie wy
stąpią najwlęks1 rywal.. i aąsledzl s 
tabe!!. 

W poz.oRałycb meczach niedziel-
nych spotkają -ę: G6rnlk - Szom
bierki, Pogoil - Wisła, LegIa
Odra, GKS Tychy - Zagłębie, Lech 
- Arka. 

Dla zobrazowan~a "ukladu .nł" w 
ekstraklasie prezentujemy tabelę po 
rundzie jesiennej: 

L ŁKS • • l UIS 18-11 
J. Slll* S ł I 20:10 19-18 
3. Stal 7 S ! 19:11 22-15 
4. Pogoli 7 5 3 19:1.1 22-16 
S. WIdze", I • S 18:1% 26-22 
6. Zagłębie S, 8 2 18:12 16-16 
7. Wisła S 6 4 16:14 20-.12 
8. Legia S 6 ł 16 :14 22-19 
9. Szombierki 8 3 5 15:15 19-21 

10. Ruch 5 4 6 14:16 22-15 
II GÓrnl.ll: 6 2 7 14:16 15-19 
12. Odra ł 5 6 13:17 19-19 
13. Arka 5 2 8 12:18 16-22 
14. ROW Ryb. a • 8 10:20 19-26 
16. GKS Ty~y 1 S I 7~ 13-25 
Ui.Lech • 110 H"l3 1&-2 • 

Jedyną pociechą Jest to, It wczo
rajszy mecz rozegrany w hali kra
ko ""kiej Wisły zallczony został Ja
ko flaJciekawszy pojedynek turnieju. 
Szkoda jednak. bowiem w meczu 
tym za fawory ta- uchodżUa ł6dzka 
dru:!:yna, kt6ra miała dz1eń przer
wy, podczas, gdy Wbili zmuszona 
zostala do dutego wysiłkU w czwart
kowym przegranym zresztą spotka
niu z Czarnymi Słupsk. 

W dIugim meczu krakowskIego tur 
nieju Płomień MUowlce przegrał z 
Czarnymi Słupsk 1:3 (5:15. 15:9, 9:15, 
9:15). 

W trzecim dniu turnieju "B" l1at 
karzy we Włocławku, miejscowa dru 
żyna Wiccłav11 pokonala Stoczniow
ca Gdańsk 3:9, a Hutnik Nowa Huta 
wygrał bez kłopotu z Chetmcem Wał 
brzych również 3:0. 

Anilana i ChKS 

najlepsi w turnieju 

juhileuszowym -
Z Okazji 50-lecia istnienia ł6dzkie

go OZPR w ha!! przy ul. Kosynierów 
Gdyńskich odbył się międzynarOdO
wy turniej w pilce ręcznej junio
rów. W decydujących meczach w 
konkurencj1 dziewcząt Anilana wy
grała z Karl-Marx-Stadt 1~:9, a o 
III miejsce Start przegrał ze Sparta
kiadową Reprezentacją Lodzi 6:11. 

W konkurencji chłopc6w pierwsze 
miejsce zająJ zesp61 ChKS wygry
wajllc z SZS 1ł :12, a o trzecie miej
sce zespół Karl-Marx-8tadt wygrał 
z Reprezentacją Spartakiadową 24 :19. 

NajlepszymI "snajperami" turnie
Ju uznano wśr6d dzłewcząt: 1\1. 
Chmielecką (An!lana) - 22 bramki, 
M. Lis (Reprezentacja Spartakiado
wa) - lJ bramek, a wśród chłop
ców M. Strączyńskiego (ChKS) 
21 bramek j J. Olaka (SZS) - 16 
bramek. Wyróżniono tak~e jako naJ
lepszych zawodników turnieju: 
G. Włodkiewicz (Repr. Spartak.) 
oraz SzczecińSkiego, Michalskiego, 
Niewiadomskiego (wszyscy ChKS) 1 
Jachnika (Repr. Spartakiadowa Lo-
dzl), (w) 

'" Pnv 1,l1. Pabianickiej przen po
sesj'l 188. Zenon K. jadący "Skodą" 
przy nieprawidłowym mijaniu, ude
rzył w tył przyczepy "Jelcza". do
znał on złamania prawej ręki. 

.. W Bychlewie Stanisław R. po 
spożyciu alkoholu dosiadł "Komara" 
i spOWOdował zderzenie z motocy
klem WSK. Po opatrzeniu przez le
karza, kierowca "Komara" zbiegi a 
PogotOwia Ratunkowego. J 

.. Przykro Skończyła się j.uda Da 
wrotkach po chodniku dla Beaty J. 
(11 lat). Na pl. Kościelnym przy uL 
Zgierskiej wpadła ona niefortunnie 
na jezdnię i uderzyła w bok ,,:2:u
ka". Dziewczynka doznała obra:!:eń 
głowy t przebywa w szpitalu. 

.. O godz. 7.40, w pobliżu skrzyżo
wania ul. Sienkiewicza i GłÓwnej, 
jadący "Autosanem" Stanisław C. 
uderzył w tył .,Fiata", na skutek nia 
zachowania przeplsowej odległości. 

.. O godz. 14.55 na ul. Zaolziań
skiej. jadący "Z1łem" Tadeusz K. 
włączał się do ruchu ul!cznego nie 
zgodnie & przeplsam1 1 IIderzyl -41 
z uViarlzawą". 

.. O godz. 18.10 przy skrzytowan1u 
ul. Sienkiewicza·l Gł6wnej, klerow
ea "E'!.ata", Włodzimierz S. uderzył 
w tył zatrzymującej się "Syreny". 

(wit) 

Komunikat Totka 
W zakładach Malego Lotka z dnia 

23. II. 19'17 r. stwierdzono: 

LOSOWANIE [ 

8 rozw. _ S trafieniamI - wygrane 
po okolo 94.000 zł, 1.182 rolm'. z 4 
trafieniami - wygrane po 955 zł, 
31.622 rozw. & a trafien1am1 - wy
grane po 59 zł. 

LOSOWANIE n 

1 rozw. B I trafieniami - wygra
na 684.124 zł, 312 rozw. z 4 trafIe
niami - wygrane po 3.289 zl, 12.128 
rozw ... 8 trafieniami - wygrane' po 
141 zl. 

W zakładach Express Lotka z dnia 
23. II. 19'17 r. stwierdzono: 1 rozw. z 
5 tra!1eniami - wygrana 875.423 zl, 
281 ·rozw. z 4 trat1eniami -. Y'ygrane 
po 4.673 zł, 20.096 rozw. z I trafie
niami - wygrane po 108 zł. 



Od czego zależy 
skutec~ność 

; przeszczepow 

zeszłym roku obra-

ował w Caracas 

IX Międzynarodo

wy Kongres Obro

ny Społecznej. Uczestniczy

li w nim przedstawiciele kil

kudziesięciu państw, a kra-

Marg 
• o 

• 1nes • • zyc1a 
z 

~ kwietniu tego roku <><;!będzie się w Warszawie XIl Zjazd Europej_ 
sk1ego Towarzystwa Badan Podstawowych w Chirurgii z udziałem le
karzy z Europy, Ameryk! Północnej i Południowej oraz Japonii. 

Prezyd7ntem elektem towarzystwa jest Polak _ doc. dr Waldemar 
Olszewski z ~ntr.um ~ed~cyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, do 
którego zwró~1ł ~1ę dz1enmJ:arz PAP z kilku pytaniami dotyczącymi 
towarzy~twa 1 kierunków Jego działalności naukowej. 

je socjalistyczne reprezen-
------~ ----

dej z tych zbiorowości różne. Sy
tuacja ich jest jednakowoż po
dobna pod jednym względem -
niższego statusu społecznego, na 
któr3' są skazani. 

bun:e:6 psychiatrycznych nlechętn,\ I cl' owanie, co I sama zła wota spraw 
postawę wobec otoczenia, tendenc.lę cy. 
do opierania się wszelkim jego •vpły Człowiek ,,naznaczony" przez spo-
wom? O odchylenia od ormy? teczeństwo jako alkohalik. przestęp 

- Jaki,m J?roblemom będą poświęcone obrady w Warszawie? 
- Dotyczyc „one. ~ędą _ki.lk:-1 problemów. a wśród nich zagadnień 

transplantologu klimczneJ 1 n~munologii transplantacyjnej, a więc 
spraw o podstawowym znaczeruu dla medycyny współczesnej. W obra
dach udział wezmą zarówno chirurdzy, jak i przedstawiciele innych 
dyscYPlln naukowych: onkologii, transplantologii biochemii immuno-

towane były przez 

Związek Radziecki 

sławię. Delegatem 

Polskę, 

Jugo

Polski 

był dyrektor Instytutu Pro-

W większości państw - szcze
gólnie kapitalistycznych i rozwija
jących się - zagadnienie margi
nesu społecznego urasta do naj
poważniejszych problemów socjal
nych, ekonomicznych, a nawet po
litycznych. Wystarczy wskazać, że 
na przykład w Caracas około 50 
proc. ludności (blisko milion) mie
szka w slumsach. Jednym z naj
ważniejszych żródeł ujemnych zia-

- Niezupełnie. .Test to .1edno z 0-1 ca. chory psychicznie 1tp„ z~staje 
kreśleń. psychologii postaw. Otóż w przez społeczeństwo od!'zurony 1 w 
~wie tle · ostatnfrh bada it ltryminolo- ten sposob poszeł'za się margines 
gicznycb coraz większą wagę przy- społeczny. .Chęć wydost~nia się z 
wiązuje si<: do roli prawa karnego marginesu zycia I właściwa Ju.dziom 
w zakrC'sie .,etykietyzowania" jedno potrzeba przynależnoscl sprawia, że 
stek. w kryminologii anglosaskiei kcńcowym etapem w karierze de
p!'.'jnwlla si<: teoria ,naznarzania'', wlant.,i jest wstapienie do zorgan.1-
ińaczej stygmatyzacji. Za 1ej twórce zowaneJ grupy o zachowaniach. rue 
uznano E. Lemerta - angielskiego akceptowanych przez Sl)Ołeczenstwo. 

logii, fizjologii, bioinżynierii itp. ' ' 
- Od czego zależą dalsze postępy w transplantologii? 

. -. Najważniiejsza jest. znajomość mechanizmów odpornościowych oc
san~mu. na przeszczepioną tkankę. Będzie to miało decydujące zna
czenie nie .~Ylko "!' przeszc.-zepianiu narządów, ale również w rozwo
ju onkologu, gdyz podstawowe reakcje organizmu s11 tutaj takle sa
me. 

blematyki Przestępczośd -

prof. dr BRUNON HOŁVST. 

kryminologa Punkt wyjścia Jego roz _ Nie m~:h!a Jednak pozostawił: ich 
ważań moż~ się wydać pozornie . P.a- czynów antyspołecznych bez l'eakcJi 
redoksalny Twierdzi on mianowicie, obl'onneJ ze strony spoleczl'ńStwa i 
że zachowanie odstępujące od przy- bez inrerwenc.li prawa, 

Rozmawiamy z nim o nie

których zagadnieniach z te

matyki obrad kongresu. 
z dyrektorem 

W przeszczepianiu narządów szuka się nowych sposobów. W miej-
1ce leków immunosupresyjnych - obniżających naturalne siły obron
ne organ.izmu Pl'Ze?iw obcej tkance próbuje się swoistych surowic. 
S~osowame lekow immunosupresyjnych kryje w sobie duże niebez
pieczeństwo. Leki te, obniżające siłę reakcji obronnych (dzięki cze
mu p_rzeszczepiony narząd żyje i funkcjonuje). czynią równocześnie 
org1:1niz~ bezbron:iym wobec różnego rodzaju infekcji. Często więc 
pacJenc1 z obcymi narządami giną wskutek banalnych zachorowań 
j~~ zaziębienie itp. St05owanie surowic może ich p~ tym uchro~ 
nic. 

- Jaką tre§6 przyjęło pod O- I 
Instytutu . Problematyki 

Ni~ rozwi11zuje to jednak problemu. Sprawą najważniejszą jest po
zna.nie mechaniu:iów odpornościowych - złożcmych reakcji immuno
logicznych orgaruzmu. Wtedy tylko będzie można mówić o postępie 
w przeszczepianiu narządów. 

- Jaki Jest związek pomiędzy immunologią r onkologiąf 
- Problemy immunologii nowotworów będą jednym 1. tematów 

zjazdu. Tkanka nowotworowa jest obcym ciałem. Wszystko wska
:i:u_je na to, że organizm w tym przypadku ma pewne własne mo
zliY'ości obrony i walki. Rozwijaj11cy się proces nowotworowy 
świadczy o tym, że SI\ one jednak za słabe, aby tę obcą tkankę zni
szczyć. Szuka się więc sposobów wzmocnienia sił obronnych orga
nizmu przeciw procesom nowotworowym - jest to jeden ·z proble
mów, na którym towarzystwo koncentruje uwagę. 

- Duże nadzieję wiążę się z leczeniem cukr:i:ycy na drodze tram-

kreślenie „margines społeczny", I 
dlaczego łen temat wybrano? ' 

- Wybierając temat jako pro- r 
blem postawiony na porządku o
brad, organizatorzy zdawali sobie 
sprawę z tego, że pojęcie mar
g i n e s u s p o ł e c z n e g o jest 
zarówno w i e 1 o z n a c z n e, jak 
i niezwykle pojemne. Na py
tanie: czym jest margines spo
łeczny, udziela się licznych i róż
n9rakich odpowied.Zi.. 

Przestępczości 

. 
rozmawia B. Hołystem 

z. Tarnowska 

plantacji, !ak te sprawy obecnie wyglądają? . 
- Insulma.. brak której w organiżmie jest przyczyną cukrzycy, 

wytwarzana Jest w trzustce przez gruczoły noszące nazwę wysepek 
Langerhansa. Szuka się możliwości leczenia tej choroby właśnie na 
drodze przeszczepień tychże gruczołów. Próby tego rodzaju są po
dejmowane i polegają one na przeszczepieniu wysepek Langerhan
sa do wątroby, gdzie - jak wykazują obserwacje - gruczoły te 
podejmują funkcję wydzielania insuliny. Trudno jednak przewidzieć 

W pot<>eznym języku za lu<h:l z 
„marginesu" uważamy „tradycyj
nych" przestępców, złodziei, wła
mywaczy, bandytów, sutenerów, 
kuplerów itp. - słowem, półświa
tek, w którym skupiają się osob
nicy prowadzący naganny czy pa
sożytniczy tryb życia. W pewnym 
senste o zakresie tego pojęcia wy
powiedział się „Komentarz wstęp
ny" do ob ad. Wymienia on jednak 
tak zaskakujące grupy w katalo
gu „marginesu", że może budzić 
zdumienie. 

wisk społecznych jest uitem nie- , jęt:l'.ch norm nie rodzi potrzeb kon
właściwy podział dochodu narodo- troll społe•·znej„. 
wego. - Nic z tego nie rozumiem. To 

czy metoda ta znajdzie szersze zastosowanie. · 
- Ja.k przedstawiają się osiągnięcia medycyny na polu transplan

tacji? Czy widoczny jest tutaj wyraźniejszy postęp? 

I 
znacz\ te nie możemy. czy nie po

- To chyba nie stanowi zasad- wlnni'~my np. rejestrować pasożytów 
niczego g1·untu tworzenia się mar- z mar~inesu społeczne.go, tvlko pod
ginesu społecznego?„. dać si~ temu zjawisku „odchyle

nia'P'. 
- Zas.adnicze~o nie. J?ec.ydujące _ Powledzl'ałem 0 pozornym pa-

- Jak dotychczas o osiągnięciach można mówić jedynie w prze
szczepianiu nerek. Jest to metoda, która weszła na trwałe do arse
nału metod leczniczych medycyny współczesnej. Na świecie żyje 
kilkadziesiąt tysięcy osób z przeszczepionymi nerkami. W kilku 
ośrodkach w świecie prowadzone są zabiegi przeszczepiania serc, 
wyniki są jednak w dalszym ciągu nader skromne. Przeprowadzono 
ponad 300 tego rodzaju zabiegów; spośród opero~anych 70 pacjen
tów żyje - niektórzy powyżej 8 lat. Coraz więcej jest także za
biegów transplantacji wątroby; na ponad 260 operacji, 36 pacjen
tów egzystuje z cudzą watrobą - najdłuższy okres przekracza 6 
lat. Niezwykle skomplikowaną sprawą są przeszczepienia płuc. Mimo 
licznych prób, żadnego pacjenta nie udało się utrzymać przy życiu. 

- Istnieje chyba jednak 
wspólna cecha I mniej 
jednolity pogląd? 

jakaś 

więcej 

z~aczeme nalezy przyp1sac czyn- radoksie. Zdaniem Lemerta. kontro
n:kom kulturowym 1 psycholo- la społeczna rodzi te otichylenia czy 
g1cznym. W tych środowiskach do- u dewiacje Np. w wielu państwach 
minuje specyficzna podkultura usuwanie ciąży było uznane za prze
przestępcza, którą charakteryzuje ~tępsiwo Z chwilą depenalizacji (ob 
m. in · wyznawanie zasady, że niżenla wymiaru i uszczuplenia kar 
przyjemność jest jedynym lub naj- za pewne rodzaje przestęps.tw), za-

. . . . chowan!a będące uprzedmo prze-
wyzszym dobrem, celem zyc1a 1 stępstwami _ staly się zupełnie le-

- Jako wspólu;v mianownik n!lczelny~ . motywei_n postępowa: galne. Możllwa Jest taktc odwrctna 
ma, a rueuzytecznośc społeczna 1 sytuacja, że zachowania zgodne z 
negatywizm cenionymi warto- pr11wem staJą się przestępstwami w 
ściami. wyniku zmian przepisów prawa. Tak 

Rozmawiała: DANUTA DRACHAL 

przyjęto tę cechę, którą ji>,st stan 
odrębności z elementami degrada
cji ludzi mieszczących się w tych 
zbiorowościach. Oczywiście, przy
czyny stanu degradacji są w każ-

- Negatywizm, to raczej określe
·nie z terminologii psychiatrycznej. 
Czy chodzi tu o wypływającą s za.-

więc na rozmiary I strukturę zacho
wań sprzeczny h z normami wpły
wa co najmniej w tym samym stop
niu reakcja społeczna na pewne za-

f liI•Ht~ Vi'l~ 
i Powtarzali mi w ZŁ ZSMP 
~ wiele razy: „Dlaczego nie pój 
~ dziesz do 11Uniprotu:•? Odpo-

i 
wiadałem z reguły: „Wszyscy 
wiedzą, ie to mistrzowie tech
niki, ie zdolni, ruchliwi''. Ale 

i
~ dla mnie byli w tym wszyst 

l<im zbyt jednostronni. Dzisiaj 
wiem, ie się myliłem. 

'!- Wiesławem Grabowskim zacząłem 
więc od razu: - Wiem, że jesteście za
służonymi laureatami Turnieju Młodych 
Mistrzów Techniki. Ale to jest sukces 
młodej kadry technicznej, a organizacja 
w „Uniprocie" nie składa slę chyba r; 
samych młodych inżynierów? 

- To jasne! Może ten efekt był naj
bardziej błyskotliwy, ale w Turnieju 
Młodych Mistrzów Gospodarności też 
mieliśmy sukces. A to już sprawa tej 
reszty. Zaczęło się od utworzenia bryga
dy młodzieżowej na wydziale montPżu 
automatyki. Chociaż tak naprawdę, to 
zaczęło się jeszcze wcześniej - od„. m~ 
tody. 

Szef tego młodzieżowego zespołu, 
Zbignie,w Sikorski, nie mówi o swojej 
pracy zbyt wiele. 

- Byłem trochę zaskoczony, że koło 
wysunęło moja kandydaturę na bryga
dzistę. Pracowałem przecież krótko, nie
dawno wróciłem z wojska. Staramy si(' 
więc, żeqy wszystko wychodzilo. Przede 
wszystkim' jednak staramy się sami do
brze przygotować. Dlatego cztery osoby 
z całej p~ątki uczęszczają do Technikum 
Energetycznego. Chodzi nam po prostu o 
to. żeby dobrze pracować. 

. Mgr inż. Andrzej Glonek pracuje w 
Biurze Konstrukcyjnym Zakładu Dos-
wiadczalnego. 

- Jeżeli u nas, w zakładzie, można 
mówić o jakichś sukcesach, to nie upa
trywałbym ich w ludziach, bo w zasa
dzie wszędzie są oni jednakowi - w 
każdym zakładzie Mówić o zasłudze, to 
chyba tylko o dobrej metodzie pracy 
organizacji. O tym, że zdołała ona właś
ciwie wykorzystać predyspozycje drze
miące w każdym z nos. 
Może nasz zakład będzie nietypaw.Y o 

tyle, ze ma stosunkowo młodą załogę. 
Przychodzą tutaj ludzie pełni zapału: 
chcą być przydatni, chcą znaleźć dla 

siebie to najwłaściwsze miejsce. I czeka
ją na impuls. 

Raz jeszcze W. Grabowski: 
- Przed każdym z naszych kół sta

wiamy konkretne zadanie, jakiś cel na 
miarę potrzeb l ambicji. U Zbyszka Si
korskiego najlepiej wyszła sprawa czy
nów społecznych. Sami inicjowali tzw. 
niedziele dyrektorskie. Nikt nikogo nie 
pilnował, a wychodzll:y wspaniałe rzeczy. 
Sprawd1.ił nam 'S'ię ten zespól w dzia

łaniu. Był przedtem na wvdzia.le chłopak, 
z którym nikt nie wiedział co zrobić. 
Ktoś w rodzaju „przynieś. wynieś, pO?.a
miataJ''. Okazało się, że to brak okre
ślonych wymagań stworzył taką sytuaeję. 
Gdy wnedl do brygady i otrzymał kon
kretną robotę, stał się pelnowa.rtościowym 
jej cz.l:onk:iem. 

azącym koła w Zakładz.le Do§wfadc.zal
nym: 

- Chodziło nam o to, żeby z calej na
szej młodzież)" wyciągnąć tych ludzi, któ
rzy mieli już doświadczenie. Przychodząc 
do zakladu. oczekiwali od organizacji po
mocy w z.nalezieniu dla ;;iebie miejsca 
w społeczności. Każdy chce być !><)moc.ny. 
Kiedy się ro:Wudzi duch rywalizacji i po
każe, jak można pracować. to ct. ktbrzy 
już jakieś do~wladczenie mają. będą w 
stanie poci<1grJQć te robotę dalej. 

W. Grabuwski: - Mówił pan o tej 
jednostronności. Nas też to den12rwow.ało. 
Jak trzeba było pokazać efekty Turnieju 
Młodych M.istrzów Techniki, to wszyscy 
do „Uniprotu". 

U nas nc.prawdę robi si~ wiele lrunych 
rzeczy. Na przykład nie mniej jesteś-

Wydobyć t_o 
co najlepsze! 

Ale to nie tylko kwestia wycho1Vanda 
w zespole. Oni naprawdę solidnie Jl'['acu
ją. Kontroler jakości. przychod7..ąc do 
nich. mówi : „Przecież ja nie mam tu 
czego s:r.ukać.. Chłopcy pokazali, jak mo
żna solidnie pracować". 

Na 7..as.ad7.JP. lrontry powstala potem 
brygada „st.azych". Chcieli pok.a?..ać. ie 
oni - do~wiadczeni fachmanri. - eż coś 
potrafią. No l teraz pokazują sobie na 
zmi.a.nę. 

A rezultat? Na oddziale obrabia.rek do 
aut.omatyki powstaje teraz druga bcyga
d.a mlodzieżowa. Coraz więcej młodych 
obejmuje kierownicze stanowiska w .,Unl
prooie". Włodek na przykład został dwa 
miesiące temu kilerownikiem działu lech
nicZillego przygotowania serwisu. Po pro
stu - kierownictwo zakładu przekonało 
się, że młodzież wiele potrafi, nabrało 
zaufania do naszej roboty. 
Włodzimierz Gutowski jest tym naj

młodszym w zakład.z.ie ki.:?rownik;em. 
- Kredyt zaufani.a ze strony kierow

nictwa zakładu. udzielony w tym pier
wszym okre.;.ie pracy. pozwom nam pne
łamać trudności. 

Mg.r mż. Jan Krysiak jest im:ewodni-

my dumni 'Z FASM. Jesteśmy jednym 
z niewielu 7..akładów, który w ramach 
:funduszu robi prace konstrukcyjne. Gru
pa mlodej kadry inżynierskiej rzeczywi
ście jest tu bardzo aktywna. Była t.o dla 
naszych kole~6w jeszcze jP.dn.a okazja do 
sprawdzE!lllia ~iebie. zbilansowania tyeh 
paru lat studiów i zakładowej praktyki. 

Tak POWst.ała r.hociażby px-.tekładni.a pa
sowa do komór CTA. tak powstało stano
wisko Kontrolno-pomiarowe do bad.ani.a 
elementów automatyki pneumatycznej. 
Gdyby nie FASM. to temat ten bylby w 
planie pc>stępu techni=ego najwcześniej 
za półtora roku. 

A. Glonek: - Zaczy:naliśmy tak. 1ak 
wszyscy w FASM - od prae porządko
wych. Inżynier nie wstydZi się myć ok.ien, 
cry malować płotu. tylko szkoda na..-n by
ło tego marnowanego cza.;iu, kiedy wi- · 
dzialo się rzeczywiste potrzeby rozwija
jącego sie szybko zakładu. 
Właśnie wtedy organizacja WYSl'.ła ruim 

naprzeciw. a my chcieliśmy po prostu le
piej wykorzystać nasze możliwości. Teraz 
też robiU~my opakowania do ekspmiatów 
wysyłanych n.a targi zagraniczne, ale to 
nie &ą zwyczajne opakowania. To opa-

kowa.ni.a wielokrotne, proste w obsłudze. 
Ludzie potralią myśleć.„ · 

J. Krysiak: - Jednego nauczyliśmy eńę 
orzez te .;statnie dwa lata: rzetelności 
i kon.kll'etności. Młody człowiek nie prze
mraszy sie zad.Dych trudno~ci, a~c musi 
mieć k.onkretnfe nakreślony cel. Musi 
wied7.ieć, że to oo robi, jest potrzebne, 
że służy jakiejś określonej spra w1e. 

I chyba dlatego udało się w ramach 
F ASM zrobić tak dużo. Młodzi pracow
ni cy chcieli zgromadzić fundusze dające 
im możliwość wspólnego -vypoczyuku. 

A. Glonek: - Dobrą pracę warunkuje 
dobry wypoczynek. więc teraz za FASM
owskie pieniądze organizujemy wycieczki. 
Mamy nawet w plam.ach daleka włóczęgę 
zagraniczną. 

W. Grabowski: - Żebyśmy nie byli 
jednostronni: zdajemy sobie dosko.n.ale 
sprawę z tego. że jednym z najważniej
szych zadań organiz.acji jest bud.zenie ini
cjatyw, kierunkowainie zapału. Ale me 
zapominamy tei o roli polityC'Znej. 
Wspólnie z organizacją parlyjną prowa
dzimy 'ystem.atyczne szkolenie w naszych 
kołach. Dwa z nich zresztą w roku ubie
głym, ja.ko jedne z pierwszych w Lod.zl, 
otrzyma?y prawo rekomendacji swych 
członków do partii. 

Czy nie mamy problemów? Oczywi.Acle, 
ie mamy. Choćby ten sławny Turniej 
Młodych Mistrzów Technilti. Już ponad 
dwa miesiące nasza komisja „główkuje" 
nad opraoowaniem systemu wdraż.ania 
projektów racion.aliz.atorskich. W tej dzie
dzinie można dzisiaj zrobić najwięcej. 
Chodzi o te. żeby dobre. pomysły nie cze
kały latami na wdrożenie. Jeszcze 11lie 
wiemy, iak to .21I'Obić - mo-.i:e przez bry
gadę FASM, może pi-z.ez brygadę racjo
nalizatorską„. 

A. Glonek: - Gielda projektów racjo
nalizatorskieh, choć dobra to raecz, spra
wy jednak nie załatwia, gdy chodzi o 
wdrożenie„. 

Nie wszystko, jak widać, wychodzi czło
wiekowi od razu. ale powinien w takich 
właśnie realnych sytuacjach uczyć sie 
postępowania dającego najlepszy społe
cznie skutek. A zapału nie powinno nam 
zabraknąć. Może ctlatego, że każdy z nas 
wie dzisiaj. że nie jest sam . 

Nie będę ukrywać. byłem troche oszo
lomionv rzeczowością, uporem. trafnością 

· ocen i - oo za tym idzie - doświadcze-
niem organizacyjnym tych młodych prze
cież ludzi. I by': może traktowałbym te 
naszą rozmowę rueoo pobłażliwie, gdyby 
za słowami nie stała konkretna, namacał 
na w efektach robota. 

To tylko mówi się baik łatwo: wydobyć 
z każdei;'o tO'. oo w nim najlepsze. W 
praktyce jest to zada.nie ba.rdzo trudne. 
Ale, jak wictać. młodzieży z „Uniprotu'I 
łatwe zwycięstwa nie bawią. 

LESZEK RUDNICKI 

- Ale wciąganie niektórych ludzi 
w t1 yby machiny wymiaru sprawie
dl1wośc! może. wywołać ujemne kon
sekwencje. Odnosi się to szczególnie 
do nieletnich, których psychika jest 
jeszcze w stadium kształtowania się, 
w związku z czym wyka.zują oni 
szczególną przydatność na przyswa
jani.- narzucanych ról społecznych. 
Zbyt pochopnie nieraz wszczynane 
postt;powanie przeciw nieletnim mo
że - zamiast zapobiegać procesowi 
wykolejenia - proces ten przyspie
szyć 

- Wobec tego słuszna jest rozwt
.iająca •ii: w naszym prawie tenden
cja rozwarstwiania przestępstw ł 
przestępców i stosowania kar poza
ilozacv jnych w większym ro'lmiarze. 

- Oczyw!Scle. W dyskusji nad pro
blemacy ką kary zaznaczył się na 
kone:resie ostry pesymizm 1 niewia
ra w .>kuteczność kary pozbawienia 
wolności. Jeko środka readaptacji 
spcłecznej. Za słuszną koncepcj~ 
przyjęto Idee p e d a g o g ! k I w o 1-
n oś c I. 

Ruch Obrony Społecznej, którego 
celem jest humanizacja prawa kar
nego i nowy sposób reagnwania na 
czyn przestępczy, wysuwa trzy pod
stawowe zespoły problemow· Są to: 
nowe nastawienie do samego prze
stępcy. Nie wolno go traktowac ja
ko nieprzejednanego wroga społe
czeństwa, lecz jako człowieka, które
go konflikty - różnej natury 
spowodowały konflikt z otoczeniem. 
Drugi problem: wymiar sprawied)j
woścl powinien jeszcze więk~>ią u
wag~ •koncentrować aa osobie spraw 
cy. a nie tylko na ~zynie i trzeci: 
we wszystkich dziedzinach związa
nych z ograniczeniem mal'giuesu spo 
łecznego (szczególnie rirzestępczoścl) 
nal„ty pozyskać wsp6ludział społe
czeństwa. 

- W naszej praktyce mamy 1: 
tym do czynienia, chociażby przf'z 
nowe funkcje profilaktyczne orga
nów ściaania i wymiaru sprawie
dliwości, a także przez aktywną 
pomoc społeczeństwa w ujawnia• 
niu i ściganiu sprawców. 

- I właśnie to powinno wpły
nąć korzystnie na wytworzenie się 
poczucia wzajemnego szacunku po
między tymi organami, a społe
czeństwem, co ułatwi wykonanie 
państwowych programów zapobie-

j gahia przestępczości i umożliwi 
społeczeństwu aktywne uczestnic
two w planowaniu i wykonywaniu 
zsynchronizowanych założeń pro
filaktyki. 

- Wracając jednak do kongre
sowej problematyki pJ'Zestępczpści 
nieletnich. W jakim stopniu omó
wiono to zjawisko, wymagaja.cto 
chyba największej uwagi jako ze 
„czym skorupka za młodu na
siąknie.„". 

- We wszystkich niemal pań
stwach przestępczość nieletnich, to 
poważny problem społeczny, zaj
mujący czołowe miejsce we współ
czesnej kryminalistyce i krymino
logii. Aktualne tendencje w dzie
dzinie jej zwalczania można streś
cić brzmieniem zasady „lepiej za
pobiegali niz karali". 

- Jakimi metodami? • 

- Zwrócono uwagę na przeciw-
działanie negatywnym wpływom 
rodziny, usprawnienie funkcjono
wania szkoły, a także na potrzebę 
kształcenia u młodzieży wartości 
społecznie użytecznych. Wielu dy
skutantów wskazywało na koniecz
ność zapobiegania zaburzeniom 
psychicznym, bo chociaż defekty 
intelektu i woli oraz innych cech 
Ps.vchicznych nie prowadzą bez
pośrednio do niedostosowania spo
łecznego, to jednak w przypadku 
negatywnego oddziaływania środo
wiska, mogą sprzyjać zachowa
niom społecznie niepożądanym. 

- Jak nasza rodzima prÓblema
tyka wy;iada na tle dyskusji kon
gresoweJ i jaki jest nasz udział 
w światowrm ruchu zapobiegania 
przestępczosci? 

- Instytut Problematyki Prze
stępczości przygotował na ten kon
gres specjalne wydawnictwo „So
me Problems of Crime Prevention 
in Poland". Wydawnictwo to spot
kało się z bardzo życzliwą oceną, 
zwrócono uwagę na poziont nauko
wy. Odbyłem kilka rozmów 
z przedstawicielem sekretarza ge
neralnego ONZ - prof. G. O. 
Muellerem. szefem Wydziału Za
pobiegania Przestępczości ONZ, 
który przyrzekł nadsyłać instytu
towi wszelkie materiały, dotyczą
.ce zapobiegania przestępczosci. 

Wielu wybitnych profesorów po
zytywnie określiło kierunki roz
woju naszego instytutu, a w ost.at
nim okresie otrzymaliśmy od 50 
poważnych zagranicznych ośrodkó'W 
naukowych propozyc:-ję współpracy 
i Informacje o prowadzonych ba
daniach kryminologicznych. 

DZtENIUK l'OPtJ'LAaNY m ł8 {8881) I 
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Górące lato w Australii B i a ł e 

{Korespondencja z Sydney) 

W 
ALIStralil pełnia lata. Juz de matki a maluchami, a nawet go pokoikif (z miniaturówą kuchen 
od początku grudnia sto- staruszków. Nad wodą zrobiło 1ie ką I umywalką) równa jest ce
neczko przygrzewa mocno. westlło, kolorowo, pogodnie. nie średnio wyposażonego miesz
Dzień po dniu niemal no- Niektórzy, średnio zamożni oby- kania, jakie można wynająć w 

tujemy około lub powyżej 30 stop- watele Kraju Kangura, samocho- wielu dzielnicach Sydney. 
ni C. Powietrze wilgotne, parne darni wyjeżdżają z miast rodzin- W ośrodku tym, położonym nad 
Gdy czasem ochłodzi się nieco i nych na tydiień ezy dwa, aby wodą, nie ma natomiast wypoży_ 
rtęć w termometrze spada poniżej zażyć wczasów w innej okolicy czy 1 cz.alni sprzętu sportowego - insty-
20 stopni C., komentatorzy radio- nad inną wodą. Nie stać ich na tucji tak popularnej w naszym 
wi i telewizyjni przypominaja, że podróże do Europy czy• na Nową kraju. Jeśli amator sportów wod
jest to stan „poniżej normy". Kaledonię, ale stać na wczasy pod nych chciał pływać na żaglówce, 
obiecują szybkie ocieplenie i na namiotem w jednym z licznych motorówce, kajaku, czy nartach 
ogół mają rację. australijskich campingów. Nie wodnyc h - musiał je z sobą przy-

Miasto 
-

~limo, te znana była jeszcze w 1tarD
:!:ytności (pod nazwą Anfa) - Casa
blanca jest miastem XX wieku. W 
1907 rolm mieszkało w niej 10 tys. 
ludzi. w 1966 osiągnęła mi!Jon, zał 
obecnie liczy 2 mln mieszkańców. 

Centrum Addis-Abeby, stolicy Etiopii. 

Szybciej niż w poprzednich la- martwią się o pogodę - tę mają wicić. N ie ma też w tym ośrodku 
tach zaczęły 6ię tu tegoroczne żni- zapewniona! Nie myślą o tym, co choćby maleńkiego ogródka zabaw 
wa. Jeszcze przed Sylwestrem podadzą w stołówce na obiad. Ten dziecięcych w rodzaju naszych o~ 
większość zbóż w Nowej Południo- problem muszą rozwiązać we wła- grodów jordanowskich, gdzie dzieci 
wej Walii była zebrana kombajna- snym zakresie. . . ?awią się . na .huśtawkac1;i, karu~e-

Żyje tu wi~c co dziewiąty Maro
kańczyk. w Casabłaoce skupia •ię 
70 proc. marokańskiclt zakladów prze 
myst.iwych głównie urzemy~ł 
stoczniowy, metalowy, che.miczay 
(Maroku. jest na,lwiększym na świe· 
cie eksporterem fosfatów), C!laento• 
wy. spotywczy, włókienniczy; tędy 
przechodzi 3/4 handlu zagranicznego, 

mi, słoma dokładnie aprasowana w Ośrod~k campingowy połozony ach czy zJeżdzall;uach .. N1~ mówiąc 
bele a pola zaorane koło Wlelkiego sztucznego zalewu o czymś w rodzaJU św,ietllco-klubu, 
zb'rązowiały past;,lska. Owce z nad Tamą Wyangala Jest ośro- gdzie dorośli mc_>g.~ spędzić wspólnie 

trudnością znajdują pożywienie i I dk!em ~ypowy~. Turysta czy I :~s przy telew12J1, tańcach, rozmo-
na próżno szukają clenia. urlopoWl~ inaJdzie ti;m prócz ie. 

W niektórych winnicach rozpo- sklepu kilka estetyczme urząd.ze: .Jest to_ oś.rodek ~aństwowy„ lecz 
t . b . p· 6 i . nych (zawsze czystych) umywalm mti:ogo me mteresuJe, w jaki spo-

cz~ o wino ra~ie. ~erws~e. w eze z ciepłą i zimną wodę. Ma do sób spędza tam swój c.zas turysta. 
wmogrona ~ozna ju~ kupić w 1kle dyspozycji pralnię z kilkoma pral- Za t k ·a · k t ć ze pach NotuJemy takze urodzaj śli 1 . . 0 az Y moze orzys a k · b k . , li mld - kami automatycznym , moze tez wspEmiałego tegorocznego Iata u-
~ew, 

0 
r6~~6,;m, more • po o- ko~zystać z licznych ujęć wody I palnego słońca, pięknych ter~nów 

• g · gniazdek prądu elektrycznego. Są spacerowych gdzie spod nóg umy-
Lato to okres ~rlopów l. waka- nawet w tym ośrodku pokoiki do kają co chwlla tuziny królików. 

ej! szkolnych, a Jednocześrue czu wynaJęda zbudowane w segmen- Na słonecznym niebie tegoroczne
największych. rodzinn;rch ~łapo- towych domkach. Ale cena takie- go lata nie brakuje jednak polity-
t6w. Co bowiem robi~ • dziećmi, cznych i społecznych chmur. w ro-
gd;r sz,koła na dwa miesiące. zam- cznicę objęcia rządów przez libera-
kn11;ta. Nie ma w ~ustralh ko- K J Jd k łów prasa odnotowała poważnv spa-
lonh i obozów orgaruzowanych dla Q e 0 S Q P dek popularności Frasera, któremu 
dzieci przez u.kłady ~racy rn.y nie udało się spełnić żadnel· o-
związ~i zawodowe. Opieka. nad bietnicy wyborczej. Ostatni jego 
dzieck1e~ ~ n.a~ym po~sk1m aty- motoryzacj'i pomysł, mający zahamować re-
1?- tu me _istrueJ~. _Rodzice musz' cesję dewaluacja dolara 
8lę martwic o dz1eC1 sami. przyuiosła goopodarce a1,1stralij-

Najbogatsi wywożą swoje pocle- Beipieczne ,,Volvo'' skiej więcej szkody niż pożytku. 
c1;ty z Au~~ralii do Europ!, na W zakresie problęmatykt społecz 
Fidżi, Tab1~1. coraz bardzie) popu- Przedstawiciele szwedzkiej flr- nej obserwujemy wiele różnorod-
~rny archipeiag NTongaK 

1 
~ago- my „Volvo" twierdzą, że ich sa- nyc!J. n~pięć. Ostatnio np. prasa 

ago, a nawe. na ow.ą a 11 omo: mochody osobowe, modele „240" pas3onuJe się problemem czy in
""7 bo ~s.zędzi.~ tąm spęd~ą waka- i „260" należą do najbezpieczniej· formacje dotyczące liczby bezro-
CJe tameJ n1z... w macierzystym szych w świecie •. W modela.eh łych botnych podan„ p- d kraJ· u ~ - •~ez rzą są 

. · . . wydłużono przedni!\, łatwo zgnia- pr~wdz1we, czy celowo zaniżone. 
Większość Jednak rodzin i dzieci talną część samochodu i zastoso- Jesh wspomni.my jeszcze choćbv 

Ca•ablanca ma ponad połowę sa
nrnchodów, płaci potowe wszystki~h 
podatl>ów. tu znajduje się najwięk
szy w kraju port lotniczy, przyjmu
.1ący 3amoloty wielu światowych li
nii fw tym transkontynentalne). tu 
maja swe siedziby największe banki 
i tu też znajduje się ośrodek handlu 
złotem na całą Afryk11. 

Casablancs jest jednym • najbu
dziej zeuropei>:owanych miast Afl;·
ki. Wldoczne to jest w architekturze, 
w strojach, w stylu tycia. Nikogo 
nie dziwi tu widok kobiety ubranej 
w spodnie czy w krótka spódniczkę, 
kobiety za biurkiem czy kierowni
cą 'amochodu, co w innych arab
skich miastach Jest prawie nlemo
tliwe. 

Ale jest w tym ntleśeie takte du
te przywiązanie do tradycji. Wspa· 
niale meczety I budowle . warowne, 
kolorowe galabije (długie stroje dla 
kobiet i mężczyzn), kWely na twa
rzach kobiet. Taką fizyczną r.ranicą 
międ~y •tarym i nowym jest w CllSa 
blance plac i ulica Mahometa v. 
Z ,ieduej strony kilkunastopiętrowe 
nowoczesne wieżowce. z drugiej 
parterowa zabudowa I wielki Suk, 
czyli targ, którego kręte ulh;zki mo
żna przemierzać godzinami. przeno
sząc się ze współczesnej merropoli 
w czasy ... średniowieczne. Wyroby ze 
złota, srebra. skóry. drewna. nie
rzadko powstające na oczach klien
tów I zwiedzających. sprawiają, fe 
Suk zawsze pełen jest Ma1·okańczy
l<6w I przy jez4nych gości. 

Słynny Tower Bridge w Londynie widziany z lotu 
ptaka 

pozosta.je lat!'m w d?mu. Ci, któ- wano gumowe amortyzatory zde- o tragicznej katastrofie kolejow;j 
rzy rmeszkaJą ~ miastach nad rzaków, dzięki czemu siły przecią- w Granv1lle, . (zginęły w niej 82 
oceanem: szukaJą odpoczynku. 1 żenfa, któryro podlegają pasażero- osoby i tYleż było rannych), która 
rozr:)'.wk1 . po prostu na . ~lazach. wie w czasie zderzenia, zostały sprowo~owała opinię publiczną do 
Zaroiły się więc sydneJsk1e pla- zmniejs:i;one o 20 proc. W nadwo- dyskus)i o skandalicznym stanie 
że. ~zień _w <;tzień C!.dpoczyw.ają ziu zostały wprowadzone rurowe przestarza~ego taboru kolejowego 
tam .1 kąpią się dorośli, młodzież, wzmocnienia kabiny pasażerskiej, - to okaze się, że nii.e narzekamy 
dzieci. Przychodzą nad wodę za- niepalne materiały obiciowe, zbior- w Australii na letni sezon ogór
r6wno ci, co mają teraz urlop, nik paliwa przesunięto maksymal- kowy". Odwrotnie: 'temperatura 
jak i ci,. co od wielu miesięcy bez-;- nie do tyłu - poza tylną oś; Tyl- tegor~nego lata jest naprawdę 
akuteczme szukają pracy. Spotkac ne zderzaki zostały również wypo- gorąca, co widać nie tylko na ter-

Po wyclect:ce w przeszloU warto 
wybrać się do portu i prze3ść się 
najdłuższym na świecie 1tak twier
dzą Marokańczycy - 3200 m) mo
lem. Stąd poprzez port i wodę, mja
sto prezentuje się naJpiP,knieJ. z te
go miejsca najlepiej widać, ie Ca
sablanca, to rzeczywl~cle „Bjałe Mia
sto". 

tu można również studentów, mlo- saźone w amortyzafory. mometrze. 
~~~~~~~~~~~~ 

Obliczenia 

Naimnieisze państwo świata na sk,rzyżowaniach 

Specjaliści czechosłowa.ccy opra
cowali komputerowy program obli
czeń czasu trwania wszystkich faz 
sygnalizacji świetlnej na skrzyżo
waniach ulic, uwzględniajlłCY licz
by pojazdów, zmierzających w po
szczególnych kierunkach. Praktycz
ne wykorzyatanie tego program11 
minimalizuje straty czasu pojaz
dów, oczekujących na zielone świa
tło l zwiększa przepustowość 
skrzyżowań. 

. 

c hodzi ocz11w-!Acte o W a· 
tykan, zajmujący •kra· 
w11.k Rzymu, o.le .:ma
czący w at06ttnkach 
międzyno.Todowych ja
ko siedziba pa.pleatwo. 
Dlatego państwu te-

mu, mimo jego niewielkiego ob-
•z.a.ru, warto od czasu do czasu po
§więcić trochę uwagi. 

Powstalo ono na mocy tzw. trak
tatów laterańskich, zawartych 
między rządem Mussoliniego a. pa.
>pieżem Piusem XI w 1929 T, Ofi-
cja.Zna jego nazwa. b'Tzmł Stato 
delia Citta del V a.tkano, czyli 
Państwo Miąata Watykańskiego. 
Zajmuje obsza.r 0,44 km kw. 
Wrodzę państwową, a.dmin.~tra.

eyjną i sądową na tym abszMtie 
sprawuje papież. Obywatel.two, o. 
raczej - ściślej mówiąc - JllU'Z
porty watykańskie, posiada ak. 
1000 osób, w tym wielu funkcjo-
nariuszy różnych urzędów kościel-

uoll'em Gibraltaru. . 

jHzcze łnn.. obiekty ko.łcielne 
%7lllljdtt;fqce •ię w Rzymie lub 
na.wet poza jego obazanm. Wśród 
nich znajdują się trzy największe 
bazvliki rzym.akie: św. Jana no 
Lateranie, będąca siedzibą pierw
szych b-isku.pów rzymskieh, Santa 
Marla Maggiore (cżylt kościól 
Matki Bożej Większej) i bazylika 
św. Pawia za Mura.mi (opat tej 
ostatnie:!, benedyktyn o. Franzeonł 
ustąpi! z• swego stanowiska na 
znak protestu przeciwko polityce 
apolecznej Kościoła we Włoszech). 
Suwerenność Watykanu rozciąga 
się też na takie obiekty jak: Ca
stel Gandolfo, pod1'zymska. letnia 
rezvciencja pa.pi•eska, stacje nadaw· 
cze radia watykańs-kiego w okoli
ccu:h Rzymu oraz kitka instytutów 
pa-pietkich 14 murami watyTwń
skiml. 

Sily zbrojne państwa watykań
•kiego •kladają się z k!ikudZJieaię
ciu gwardristów werbowcmych 
tradycyjnie w katolickich kanto
nach Szwa;carii. Gward,ziści noszą 
malownicze mundury, za.projekto
wane jeszcze przez Michała Anio
ła, podobne do strojów Łowickich. 
Do niedawna ttzbrojeni byli tylko 
w halabardy, ostatnio jednak -
ze względu na wzr11stającą falę 
te-rroryzmu we Włoszech - I06ta
li zaopatrzeni w broń palną. 
Oczywiście, rzeczywiste znacze

nie Watykanu. polega na tym, że 
jest on centralnym ośrodkiem wła
dzy w Kościele katolickim. Jako 
państw-0 jest swojego rodzaju ma· 
lowniczą os1;1bliwością, podobnie 
jak suweTenny obs.zar Za.k01'1u Ka· 
wa!e1·ów Maltańskich i kHku in
nych za.k01'16w w Rzymi-11. 

Spaliny do góry 

W laboratoriach koncernu Gene
ral Motors zbadano różne warian
ty umieszczenia wylotu rury wy
dechowej w autobusach międzymia
stowych, w poszukiwaniu rozwią
zania najbardziej korzystnego dla 
rozpraszania spalin. Najlepiej pod 

usytuowany na poziomie dachu Uf' M h t V C bi 
tym względem działa wylot spalin, ' J 
autobusu i skierowany pionowo do 1ca a ome a w asa ance 

góry. ._------------------------------------~---------------' 

kosmonauci Dwaj 
służbowo 

wieniem zobaczyłem, że wyszła z 
tego figurka ludzka. I tak JUŻ zo
stało ... 

- .Jak widzicie przyszłość ko11-
monautyki i swoje w niej mieJ
see? • 

l prywatnie 

nych bez względu na narodowość. 
Wśród nich jest 33 ka„dynalów 
urzędujących w kurii rzyms·kiej, 
wszyscy P"'Zedatawictela dyploma
tyczni tego państwo. w różnych 
kra.ja.eh ora.i wyżsi wrzędntcy wa
tykańscy ZMÓW'T\O świeccy, ja,k ł 
duchownt. StatystycZ'l'lde pod 
względem gęstości zaludnienia Wa· 
tykan zajmuje ~ mtejsce na i-wie
cie .za Monaco, Singapurem ł ob-, 

Obszar państwa. wa.tyka.ńskiego --------
obejmuje wzgórze w·atykańskie, kładzie 1tacjl kosmicznej „Salut -

5". płk Garbatkę i ppłk inż. Głaz
kowa. Oto fragmenty wywiadu, 
Jakiego kosmonauci udzielili przed 
lotem „Sojuza - 24". 

sze pamięta się ·swój pierw~zy 
skok. Ja na całe życie zapamię
tałem skok drugi, z ręcznym otwie 
raniem spadochronu. Skakałem zi
mą, wiał wiafr I czasza spado
chronu po wylądowaniu miotała 
mną po śniegu dobre sto piećdzie
siąt metrów nim ją „zgasiłem". 
Poturbowało mnie ' solidnie, a spra
wa była dość prosta. Włożyłem 
cienkie rękawiczki I skostniałymi 
w czasie lotu palcami nie mogłem 
wykonać odpowiednich czynności 
na ziemi. 

- W. GORBATKO: - Nie będ!ł 
zapewne oryginalny jeśli powiem, 
że chciałbym jeszcze latać w kos
mos. Marzę p tym, by wylądowa~ 
na Marsie. Myślę iednak. że ta
kie przedsięwzięcie - ze względu 
na trudności techniczne i koszt -
powinno być dziełem nie jednego 
kraju, a wszystkich Ziemian. 

plac §w. Piotra, ba.zytikę pod tq I 
na.zwą oraz przylegle do siedziby 
papieskiej parki I ogrody. Otoczo
ne jeat wysokim murem 21 kilko-
ma bramami. Suwerenność pań- , 
stwa ko§cielnego rozciąga się na 

-
Fragment Czerwonego I 

Fortu w Del h I. 

Późnym wieczorem 7 lutego 1977 roku agencje 
całego świata odebrały komunikat radzieckie.go 
TASSA: „ 7 lutego 12 minut po godzinie 19 wy
strzelono w Związku Radzieckim statek kosmiczny 
„Sojuz - 24'', pilotowany przez dowódcę statku 
bohatera Związku Radzieckiego, lotnika-kosmo 
nautę pułkownika Wiktora Wasiliewicza Gorbatkę 
i iniyniera pokładowego ppłk inż. Jurija Nikoła
jewicza .Głazkowa. Zadaniem statku „Sojuz - 24'' 
jest kontynuacja naukowo-technicznych prac I 
eksperymentów w stacji orbitalnej ,,Salut - 5", 
rozpoczętych 7 lipca 1976 roku przez załogowy 
lot statku „Sojuz - 21 ". 

- Nie Jest. tajemnicą, łe loty 
kosmiczne nie są dziś Jesr;oze tak' 
częste jak rejsy samolotów „Aero
fłotu" i kosmonauoi muszą czekaó 
na 1wóJ „gwiezdny czas". Czym 
wypełnialiście lata oczekiwań na 
lot? 

- W. GORBATKO: - Siedem 
lat po moim pierwszym locie mi
nęło mi bardzo szybko. Prócz in
tensywnych przygotowań kosmicz
nych zajmuję się wieloma spra
wami: jestem przewodniczącym 
federacji spadochronowej, pracuję 
w Towarzystwie Przyjaźni Radzie
cko-Mongolskiej, jestem członkiem 
kolegium redakcyjnego pisma l1-
terackle10. 

- ;J. Qł.AZKOW1 Przede 

W powodzi komunlkatów agen
c-yjnych na temat ko~ejnych lo
tów bezzałol!owych i załogowych, 
eksperymentów prowadzonych· w 
stacjach orbitalnych, sond wysy
łanych w dalekie rejony przestrze
ni kosmicznej, gubimy się nie
kiedy i - przyznajmy szczerze 
- spowszedniały nam już one 
nieco. Przyjmujemy je bez zdzl-

w91ysłklm musiałem nauC'IY~ się 
wlenla, traktujeiny Jako ocizywl- latać: Latałem więc -bardzo często 
stość, zafascynowani jeszcie nie- _ naturalnie li instruktorem 
kiedy wyłącznie techniką. Ci, któ- c;eskim samolotem treniugowym 
rzy krążą nad nami w srebrzy- "L-29". 
stych kapsułac-h, umknęli nam li 
pola widzenia. Musiałem r6wnlet opanować w 

Za ,,Literaturną Gazietą„ chce- $topniu doskonałym skoki spada
my przybliżyć czytelnikom proble chronowe. Po raz pierwszy ~ka
my, marzenia i doświadczenia 1 kałem właśnie tu, w oddziale kos
tych, którzy dziś pracują na po- \ mon.autów.. Mówi al" u na zaw". 

Poza lotami ! skokami dużo cza
su zajmowały mi symulowane po
dróże w kosmos I studiowanie za
gadnień teoretycznych. 

- Nie samym chlebem tyje 
ozłowiek I nawet nie samym tak 
atrakcyjnym zawodem jak wasz. 
Czym zajmujecie się w chwilacłi 
wolnych? 

- W. GORBATK01 - Bardzo 
dużo czytam. Najchętniej literatu
rę pamiętnikarską i dokumenty z 
okresu II wojny światowej. Dru
gą moją pasją jest teatr. 

- J. GLAZKOW: - Ja rów
nież bardzo lubię czytać. Książką 
do której wciąż wracam, książką 
mego życia jest „Moby Dic!t"• Her
mana Melville'a. Fascynuje mnie 
w niej romantyka, zmagania czło
wieka z przyrodą, jej wspaniała 
filozofia i głęboki humanizm. 
Zupełnie przypadkiem . zaczęła się 

moja inna pasja ~ rzeźba w 
drzewie. W okresie przygotowań 
do lotu mamy w programie przy
stosowywanie organizmu do dłu
giego przebywania w zamkniętym 
pomieszczeniu o stosunkowo nie
dużej powierzchni. By wypełniĆ' 
sobie czas, do kabiny wziąłem nóż 
i kawałek drewna. Bez planu i 
celu zacząłem je struga~. Ze 1dzi-

- J. GŁAZKOW: - W kosmo
nautyce - myślę - rozwijać siq 
będą zarówno systemy podboju 
przestrzeni przez automaty, jak 
i przez pilotów. Nadzwyczaj tru
dne - kto wie zresztą czy to w 
ogóle możliwe? - będzie skons
truowanie automatu, który mógł
by wyeliminować człowieka. Na 
przykład jak zastąpić tak przy. 
datną w czasie naszej pracy in
tuicję? Czyż można obarczać ni11 
jakieś urządzenie atltomatyczne? 

Tytko człowiek może znaj
dować związki między różny 
mi sprawami i procesami, ko 
jarzyć je. A z drugiej strony -
i o tym dobrze wiemy - czło
wiek jest istotą słabq, słabszq 
pod niektórymi względami od 
automatów. I dlatego moim 
zdaAiem przyszłość kosmonau 
tyki leży w optymalnym wyko
korzystaniu najlepszych cech 
ezłowieka I maszyny„_ 



z posiedzenia Komisji Zaopatrzenia Ludności Usług m. lodzi RN 
5-29 ITI. Sklepv spożvwcze 

czvnne 1 niedziele Wiosenna ·oferta Mer ureno 
„KONFR01'~ACJE-76" 

21 tvtułów Trzv zestawv 
Jak poinformował nu Zarząd 

WSS ,,Społem", w niedzielę, 27 bm. 
czynnych będzie w Łodil dodat
kowo 15 sklepów. lS • nich, to 
sklepy spożywcze przy ul. ul.: Za
chodniej 25, Aleksandrowskiej 38, 
Rojnej 1, Rydzowej 12, Placu Koś
cielnym 4, Kowalskiej 2, Rydla 10, 
Przybyszewskiego 1, Dąbrowski~
go 50, Bratysławskiej 8a, Piotr· 
kowskiej 96, Złotno 60162. Będą 
one czynne w godz. 10-16, a sklep 
przy ul. Retkińskiej 106 w godz. 
10-14. Ponadto w godz. 10-16 za
praszają dwie kwiaciarnie przy ul. 
ul. Małej 2 i A. Struga llZ. 

Zbliża 1lę okre1 W'Z~feh zakupów Die tylko arlykulów 
przemysłowyoh, a.Ie i żywoościowych. W zwią'l<k.u 1 Dniem Ko
biet, sezonem wiosenno-letnfm l święta.ml, łodzia.nie z pewnoś
cią ozęściej odwiedza-O będą sklepy I domy towarowe. O tym 
Jak nasz handel przygo~wa,ny jest do za.spokojenia potrzeb 
klientów mówi6no na wczorajszym posiedzeniu Komisji Zaopa
trzenia Luduoscl I Usług RN m. Lodzi, 

senno-1letniego mieszkańcy naszego 
wojewód:zltwa mogli otrzymać wię
cej !llowalijek m. in. pomidorów, 
ogórków, salaty, rzodkiewki, zielo
nej pietruszki. Dostawy truskawek 
SPOdziewane są dopiero w cze!"W
ou. Lódź o trzyma ieh Olkolo 450 
t.a<n . 

Doroczny maraton filmowy bę
dzie tym razem wyjątkowo długi. 
W czasie „Konfrontacji-76" zoba
czymy 21 filmów. Zostały one po
dzielone ną trzy siedmiotytułowe 
zestawy, które wchodzić będą na 
ekrany po dwudnic;iwej przerwie. 
Początek „Konfrontacji" 5 marca. 
Zacznie je „Diały statek" reż. B 
Szamszyjewa. Do 11. III. obejrzy
my m. in. także ,,Intrygę rodzin
ną A .• Hitchcocka, „Lokatora" R. 
Polańskiego, „Szacownych niebosz
czyków" F. Rosiego. 

Viscontiego, „Omen" R. Donnera1 
„Twanll w twarz" I. Bergmana. 

Zestaw trzeci wejdzie na ekrany 
23. iil. Zobaczymy m. in.: „Tabor 
wędruje do nieba" E. Lotianu, 
„Kantatę o Chile" H. Solasa, „Tak
sówkarza" M. Scorsese'a. Konfron
tacje kończy 29 marca film A. Ko
stenki „Sam na sam„_ 

(k) 

W naszym województwie d.zi..a
la ok. 2.000 placówek haindlowych 
WSS Społem . W okresie wiosenno
-le tnim c:i:ynnych będzie ponadt1J 
ok. 50 zieleniaków oraz 360 mnych 
sezonowych punkt&w !!przedaj;y ta
kich jalk. np. kioski z l<>dami. kwia
tami, sprzedażą cis.st. WSS „Spo
lern" U.'Planowała ponadto coocganl-

ZO\\.Tanie 35 k 1er maszy z \Varzy\va~l 
i owocami. W ce lu zapoamama 
konsumentów z nowościami i:>Ne
mysłu spożywczego m. in. koncen
tiratami, przetworami owocowymi 
i !<p. - ur.ząd,zi się ok. 700 róiID.ego 
rodzaju pokazów i degustacji. 
Dołożono wszelkich starań, aby 

podezas tE\ll'O!"OC7lflego sezonu wio-

Drugi zestaw będzie prezentowa
ny w dniach 14-20. m„ a wśród 
tytułów są m. in.; „Niewinne" L. 

Drugi f'estaw będzie tet prezen
towany w Piotrkowie Tryb. w kl
nie „Hawana" (w dniach 12-111 
marca). 

~I li lllll lllflllllllllllllłłłlłl 111! !!Il !U li łll 11Il11111111 ! U' !111 lllHllUllllllHlll 11111111tł11IlliIl1111 lłl :::..111•!111 li! 

Do okresu świątecznego przygo
towuj e się już przemY\Sł drobiarski, 
przyrzekając dobre zaop<i.tr.zenie 
m. in. w indyki, kaczki i konser

. wy. Także jaj świeżych ma być 
pod do.sta•tk.iem. Spółdzielnia mle
czar&ka p.rzyirzeka dostarczyć ~ię
kszone ilości twMogu. C~tirala 
Rybna oferuje dostawy ta.ldch ryb 
jak: mintaj, morszc2lllk, ostrobok, 
dors:z, a :ze słodkowodnych les?;cz 
i płoć. Z ryb solony'Cb pod dostat Umieralność 

niemowląt 

W Łodsl projekcje odbywać sł11 
będą w kinach: ,,Bałtyk" w godz.: 
10.45, 13.15, 15.45, 18.15, 20.45 
I „Włókniarz" w godz.: 10, 12.30, 
15, 17.30, 20, Przedsprzedaż karne
tów - na wszystkie lub wybrany 
zestaw - zacznie się we wtorek, 
1. III. o godz. 9. Karnety (po 150 :d 
- I miejsca i 120 zł - II, na je
den zestaw) rozprowadzać będą 
tylko kasy kin. Tam . też j;.iż od 
dziś można składać zamówienia 
zbiorowe. 
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WAŻNE TEI.EFONY 

.1.11tormacja o usługach 
Centrala Lnformac~Jna PKO 
Informacja telefoniczna 
Strat Pożarna 08, 661-11, 
Pogotowie Ratunkowe 
Pogotowie MO 
Komentla Miejska MO 

centrala 611 -U, 
Informacja Kolejowa 655-5~. 
Informacja PKS: 

DworJ<eC Centrr.lny 
Dworzec Północny 

Pogotowie wodocią11:owe 
Pogotowie gazowe 
Po11:otowie energetycsne 

Rejonu Północ 
Rejonu ·Południe 
dlJI otlbiorców pnie-
myałowych 619-11 
oświetlenia ulic 

Pol{otowle elepłownlc:ae 

TEATRY 

39&-18 
>Jl-82 

U3 
WS-55 

09 
O'/ 

UZ-!I 
i&4-60 

215-91 
1'7-20 
836-41 
S95-81 

>34-Sl 
33ł-28 

Ul-71 
no-as 
!53-11 

WIELKI - godz. lt „Wieczór ba
lt!towy"; 27.2. godz. l9 „Knld 
Igor'• 

POWSZECHNY - 1od1t. 19.11 „!lol 
dyn"; 27.2. j.w. 

NOWY - godz. 19.ll •• Wlelkl Try 
deryk"; 27.2. j.w. 

MAŁA SALA - n!t'czynna; '7.t. 
godz 20 „J an Maciej Kuo! 
Wścieklica" 

.JARACZA - godr.. 14 „Trą bia
łe strzały'', 19.30 „śluby panleń
skie"; 27.2. 11. 14 „Trzy białe 
strzały", 19.30 „Sluby panlefl
skleh 

T.15 - godz. 19.lD „Klub Itawa
lerów" 27.2. j.w. 

Jl.1UZYCZNY - godz. lł "Nltou
che"; 27.2. j.w. 

ARLEKIN - godz. 17.30 „Przygo
dy wiercipięty" (Piotrkowska 
282); 27.2. godz. 12 j.w. 

PINOKIO - godz. 17.30 „Popro
scie Rzepa, by eitt nie czepiał"; 
21.2, godz. 12 j.w. 

i'lLHARMONIA (Narutowlcza 20) 
godz. 18 KONCERT SYM~'ONl
CZNY w 150 rocznicę śmierci 
L. v. Beethovena. Dyrygent -
GRZEGORZ SUTT. So!iscl 
TADEUSZ CHMIELEWSKI 
fortep., JERZY SULIKOWSKI -
tortep. W PROGRAMIE: L . "· 
Beethoven - Symfonia C-dur 
„Jenajska'', I Koncert fortep. 
C-dur, V Koncert !ortep. .S:.
dur; 27.2. nieczynna 

HVZEA 

HISTORU RUCHU REWOLUCY.J
NEGO (Gdańska 13) nieczynne, 
27.2. godz. 10-16 

ODDZIAŁ RADOGOSZCZ (Zgier
ska 14'1) v;odz. 11)-16; 27.2. j.w. 

ARCHEOLOGICZNE I E'l'NOGRA 
FICZNE (pl Wolnoścl 14) nie
czynne 

CENTRALNE MUZEUM WŁO-
KlENNICTWA (Piotrkowaka 282) 
godz, 10-15; 27.2. j.w. 

BIOLOGII EWOLUCYJNEJ Ul. 
(Park Sienkiewicza) godz. 111-18, 
27.2. godz. 10-14 

HISTORII lllIASTA ŁODZI (Ul. 
ogrodowa 15) godz. 12-19; 27.2. 
godz. 15-19 

SZTUKI (Więckowskiego Ml godz. 
10-17: 27.2, godz. 10-16 

POLSKIEJ WOJSKOWE.J SŁUŻBY 
ZDROWIA (Żeligowskiego 7) nie 
czynne 

ŁÓDZKI PARK KULTURY 
WYPOCZYNKU (na Zdrowiu) 

OGROD BOTANICZNY - czyn
ny w godz. 9-17 

OGROD ZOOLOGICZNY - csyn
ny w godz. 9-15.30 (kasa do 15) 

PALMIARNIA - czynna codzien-
nie (oprócz poniedziałków) w 
godz. 111-17 

KIMA 

H. 30. „stara strzelba" fr. 
lat lB, godz. 10, 17, 19.30: 
J.\V. 

od 
27.2. 

l.DK - „Eliksir młodosci" rum. 
godz. l'l, „Rozmc;iwa" USA od 
lat 15, godz. 17.15, 19.45; 27.2. 
.i.w. 

STUDIO - „Godziny grozy" ang. 
od lat 15. godz. 15, 17. Seans 
zamknięty godz. 19; 27.2. „Mały 
marzyciel" radz. b/o, godz. 16, 
„Godziny grozy" godz. 17.30, 
19.30 

Sl'YI OWY - „Prze;>ra1uun, C:lY 
tu biją" poi. od lat 18, gods. 
15.30, 17.30, 19.30; 27.2. j. w. 

GDYNIA - „Colargol na Ddklm 
Zachodzie" ' po!. b/o godz. 12, 
13.45, Pożegnania z tytułem: 
„Nocny kowboj" USA od lat 
18, godz. 9.45, 15.30, 17.45, 20; 
~7.2. „Colargol na Dzikim Za
chodzie" godz, 10, 11.45, 13.30, 
Pożegnanie z tytułem: „Nocny 
kowboj" godz. 15.15, 17.30, 19.45 

DKM - „Niedorajda" poi. od lat 
12, godz, 16, „Romantyczna An
gielka" ang, od lat 18, godz., 
]8, 20; 27.2. j.W. 

KOLE.JARZ - „Con amore" poi. 
od lat 12. godz. 16.30, 18.30, 2'1.2, 
j.w. 

MŁODA GWARDIA „Barwy 
ochronne" poi. od lat 15 godz. 
9.30, 11.30. 13.30, 15.30, 17.30, 19..;IO; 
27.2. j.w. 

M'.UZA - „Al1cja jut tu nie mia 
nka" USA od lat 15, godz. 
14.45, „Oddział" USA od lat 15, 
godz. 17, 19.30; ~7.2, Bajki 
godz. 13.45. „Alicja już tu nie 
mieszka" godz, H.45, „Oddział" 
gcdz. 17, 19.30 

w ~dzi i województwie 
miejskbn łódzkim 

1 MAJA - „Olśnienie" poi. od 
lat 1! (A) godz. 15.30, „Niewy
godny kochanek" wł. od lat 18, 
godz. 17.30, 19.30; 71.2. Bajki -
godz. 14.30, „Olśnienie" IA) g. 
15.30, „Niewygodny kochanek" 
godz. 17.30. 19.30 

POKÓJ - „Dziewczyna do dzie
cka" wł. od lat 18. godz. 15.30, 
17.45, Seans nocny „Z przymru
żeniem oka" fr. godz. 20; 2'1.2. 
b~jkl godz. 14.30. „Dzlewczyna 
do dziecka" ii;odz. 15.30, 17.45. 
S'!ans nocny „z przymru.że
nlem oka" godz. 20 

ROMA - .. Najlepsze w śwlecie" 
poi, ble godz. 12.30, 14.30. .,Nie 
ma dymu bez ognia" fr. od lat 
18, godz. 10, 17. 1~.30; :7.2. Bajki 
- godz. 10. u. 12, „Najlepsze 
w twlecle" l(odz. 13. (seans 
zamkni<:t~·) godz. 15, „Nte ma 
dymu bez ognia" godz. 18 

OKA - „Nikt nls rodzi się toł
nlerzem" radz, od lat 15. godz. 
12.30. „Ponad strachem" fT. 
od lat 15. godz. 10, 15. 17.30. 20; 
27.~. .,Ponad •trachem" goli%. 
12.30, 15.30. 17.30, 19.30 

POLESIE - .• Brunet wleczorow11 
porą" poi. od !st 12. y,odz. 17, 
19: 27.2. Bajki godz, 14, „Bru
net wt~orow11 por11" godz. 15, 
17, 19 

BAł TYK - „PłonacY wtetowtee„ 
USA od lat 15, godz. 10, 13, 14, 
1u.rn: ?.7.2. j.w. 

IWANOWO - „Konik Garbusek" POPULARNI!! - „Na tropie !lo-
radz. b/o, godz, 10, 11.30, 11, koła" NRD godz. 10. „Od sled-
14.30, 16, 17.30 „Zwycięzca" mlu wzwyż" USA od lat 18, g. 
radz. od lat 12, 11:odz. 19; 27.2. 19.15; 27.2. j.w. 
Seans zamknięty godz. 10. ba!- STOKI - „Ucieczka Mr Me Kin-
Id 1!'.odz. 12. 13, „Konik Gar- !eya" radz. od lat lt, ~odz. 18, 
busek" godz. 14, 15.30, 17, „Romantyczna An!!lelka" ang. 
„Zwycięzca" godz. 11 od lat 18, godz. 17.45, 20; 27.2. 

LUTNIA _ „Anno Domini 1873" Bajki - godz. 14, „Ucieczka Mr 
jug od lat 18, godz. 10, 12.30. Me Klnleya" t!odz. l~. „Roman-
Kino „Varlete" - w programie tyczna Anl(lelka" t!Odz. 17.45. 20 
„Tropicale Thaltli Granda ENERGETYK - .,Draplet.ca• tr. 
Banda" ·oraz film „"Pani mini- od lat lft. godł. 16.30, 18.30; 27.2. 
•ter tańczy" godz. 17, 20; 27.2. „Drapieżca" godz. 15.30, 17.30, 
jak wy:!:ej 19.30 

POLONIA - „Dagny" poi. od HALKA - „Bitwa w wąwozle" 
lat 15, godz, 10, 12, H, 19, 18, radz. b/o (A) godz. 15.lll, „Fllc 
20: 27.2. J.w: Story" fr. od lat 18, godr.. 17.15, 

PRZEDWJOSNIB ;,Polleja 19.30; 2'1.2. :ęajkl - godz. H, 
dziękuje" wł. od lat 18, godz. „Bltwa w wąwozie" godz. 15.lG, 

USA, od lat 15. godz, 10, 100, 
17, 19.30; 'l!/.2. ba.lkl godz. IO, 
U, 12. 13, „Szczęki" godz. 14.30, 
17, 19.30 

DYŻURY APTEK 

Klllńllklego 126 a, Plot1·kowska 
307, pl. Wolności 1 (bok~). Bra
t)slawska 2a (boks), Dąbrowskie
go eo, Obr. Stalingradu 15 

2'1..l. 

Piotrkowska S'f, pl Kościelny a, 
Gagarina 9 (boks), t.anowa Ull/131 
(boks), Armil Czerwonej 9/11, 
Obr. Stallngradu i& · 

Stała dytury nocne pełni'' 
Apteka nr 47-086 Konstanty-

:; kiem ma być śledzi kanadyjskich 
_ i sardynek. Niest ety. ilości r.yb 

dalekomo.rskich będą dużo mniej
: s.ze, niż byśmy tego chcieli. Im
- port konserw uzupełni dostawy 
: kirajowe. 
„ Korzystn.le;J nit w ub. ('()ku za. 
S powiada &i.ę :zaopatl'zenia w kOill
„ centraity apożY'Wcze i przetwory 
: •WarzyWno-<0wocowe: dżeiny, ko.m
: r>oty, pastę pomidorową itp. Nie
; dobory mogą dotyczyć gro.szku, !a
: rollki i ogórków konserwowych. W 
: okresie przedświątecmym ma1ą na
: dejść znaczne li<>ści pomarrancLY, 
- rodzy nków, migdałów, orzechów, 
- fig itp. 

nów, ul. Sadowa 10 Plamowane dostawy napojów bes-
Apteka nr ł7-087 Aleksandrów, alkohod,....~ch, chłodzących b<>dą o 

ul. Kościuszki 8 v~, -. 
Apteka nr ł7-098 Głowno, wL 12,5 proc. więkis.ze niż w u!;i. rok.u 

Łowicka 38 i c:hyba zaspokoją potrzeby. Mamy 
Inłormacjl o dyłuracb apteki O!tnzyima<! w sumie ponad 47 mln.. 
w Pabianicach ud:tlela Apteka liotrów wód gazowanych i m.iinerad-

nr 47-085 Armii Czerwonej V !llych, Pep.si Coli I innych 
w Zgierzu udziela Apteka Jllf Na W07JOrajs:iym posiedzeniu nd-

47~800~~~~~~!kl~~~zt!~a Apteka 2 ni Qpoonall się ~akże z informacją 
nr 47-093, Dzlerżyńsklego I :: Wy~u lła.ndlu I Usług dotyczą

DYŻURY SZPITALI 

POŁOŻNICTWO 

S:apital Im. H, Wolf - Połoil
nlctwo 1 ginekologia s dzielnicy 
Bałuty I Polesie Poradnie K -
Kasprzaka 1 Gdańska 29 

Szpital Im. Kopernika - Po
łożnictwo I ginekologia s dzlel
nlcl Górna, Poradnie K - Od
rzańska, Cleszkowsklego, Loka
tcr>ka, Przybyszewskiego 1 Rzgow 
ska oraz ginekologia z dzielni
cy Polesle - Poradnia K. ul. M. 
l'"ornalsklej 

Instytut Poł.-Gln. AM rui. Cu
rie-Skłodowskiej 15), Położnictwo 

„ cą załatwiania skarg zgłoszonych w 
:: ub. roku. Analiza tych skarg wy-

lk:azuje, że sytuacja. w ha.ndlu I 
usług.a.eh jest daleka od ideału, a 
zwlększa.jące się dochody ludnośal 
nie znajdują niestety pełnego po
krycia w wielu a.sortymenta.ch, ja.k 
i w ja.kości towarów. Podkreśla.no, 
te sprawność organizacyjna w 
przedsiębiorstwach handlowych, a 
także ozęsto kultura obsług:! przed
sta,wiają jeszcre wiele do żyozenia. 

(kas) 
~~~~~~~~~~~~~~-

W Informacji „Oddziały pracy 
chronionej" („DP" a 22 bm.) poda
liśmy - za materiałem opracowa
nym przez Ministerstwo Przemy
słu Lekkiego - Departament Pra
cy, Płac i Spraw Socjalnych, te 
umieralność noworodków w Łodzi 
wynosi at 29 proc. Z Informacji, 
uzyskanej od prof. Józefa Siero
szewskiego z łódzkiej Akademii 
Medycznej wynika jednak, !ie ska
la problemu jest, na szczęście, 
znllcznle mniejsza I wynosi 29 pro
mille. Profesor wyjaśnił ponadto, 
że dane te dotyczą umieralności 
nie noworodków, a niemowląt. 
Rozbieżności istotne - szkoda więc, 
że zabrakło miejsca na erratę 
w materiałach resortu. 

W katdym ra:iłe odeicbnęHśmy 
11 ulgą .•• 

(AT) 

(rió 

Uczniowie na CZD 
UczMtniq obMU prsyaposoblenla 

obronnego), zorganizowanego w 
Głownie przez Kuratorium Oświaty 

I Wychowania Urzędu Miasta Łodzi. 

wykonywal1 prace 1POłeczna prą 

pielęgnacji wadzonek le~nych na 
rzaos leśnictwa w Głownie. OZęśd 

prac wykonali w czynle 1połeC2:nym, 

natomiast sa ozęłć otrzymali wyna
grodzenie w wysokokl 2.-47ł zł. kt~ 

re w ~łośal przekazal! na budo~ 
Centrum Zdrowia Dziecka. 

fj. lrr.) 

Z lodzi w kilku zdaniach 
IOBOTA, 18 LUTEGO 

• w Klubla MPiK. (ul. Narutowi
cza 12) o godz. 17.30 w ramach Łódz
kich Dni Poetyckich - rozpoczęcie 
Turnieju Jednego Wiersza. 

• Zajęcia z astronomii dla matu
rzystów - o godz. 17 w LDK (ul. 
Traugutta 18, sala 203). 

all:roid b1U%kę" oras spotkanie • red. 
.J. Niecieckim. Wstęp za zaprosze• 
niami. 

NIEDZIELA, 11 LUTEGO 

l ginekologia z dzielnicy Górna 
Poradnie' K - Felll~skiego l Za- -
polskiej z dzielnicy Sródmleścle = 
- Poradn'.a K z ul. 10 Lutego : 
gmina Ksawerów l 11mlna ·Rzgów : 
oraz ginekologia s dzlelnicy Po- : 
lesie - Poradnie K, ul. 1 Maja : 

Za brudy 
zamknięto piekarnię 

• „Nasze sobotnie wieczory" 
kolejne spotkanie z tego cyklu w 
SDK „Lutnia'~ (Ul . Piotrkowska 243) 
o godz. 18.30. W programie: występy 
artystów scen łódzkich. Wstęp wol
ny. 

• Program muzyczno-poetycki pt. 
„Owieczka ldy na Broadway'u" -
o godz. 18 w Kluble Studentów UL 

Jak nas Informuje Wojewódzka „Na Piętrze" (ul. Jaracza 7, 1 pli:-
Stacja san.-Epid. w Lodzi ostatnip tro). 
została czasowo zamknięta plekar- • Dzielnicowy Dom ltultury·Ba
nia prywatna prowadzona przez Wla- łuty (ul. żubardzlta 3) zaprasza o 
dysława Darabasza w Łodzl przy u!. I godz. te do dziecięcego kina „Przy
Wróblewskiego 34. W czasie kontro- gada" na „Bajkowy przekładaniec 
11 stwierdzono w piekarni antysanl-1„Semafora". W programie: gry, kon

• „Przeszłość ukryta w 11leml" 
projekcja zestawu filmów oświato
wych o godz. 12 w Muzeum Arche
clogicznym I Etnograficznym (Plac 
Wolności 14) Wyświetlone zost!nł! 
filmy: „Malarstwo l rzeźba w staro
żytnej Grecji'\ „Na skraju wielklch 
pustyń Iranu", „Pigmeje puszczy 
afrykańskiej". Wstęp wolny. 

• .rjf • 

• Dom Kultury ltoleJarza w lA>• 
d11l (ul. A. Struga 90) ogłasza rekru
tację młodzieży powyżej 18 lat do 
zespołu wokalno-estradowego I ka
baretu. Mile widzians młodziet za
awansowana wokalnle, Zaplsy chęt
nych - w terminie do dn. 15 marca 
br. - przyjmuje lnstr. Piotr Omą
kowskl, w ponledz:iałkl l wtorki w 
godz. 16.30-20.00. Informacje w wfW 
sprawie uzyskać można telefonl~la 
pod nr tel. 347-54". 

I Olimpijska : 
I111tytut Poł.-Gln. AM (Sterlln- : 

ga 13). Położnictwo i ginekologia : 
• dzielnicy Sródmleścle - Po- -
radnla K. Kopcii~sklego ~. 
Próchnika 11 i gmina Brójce 

Szpltal Im. Jordana - . Po!ot
n!ctwo t ~nekoloe:;ia s dzleln1cy 
Widzew - Po!ożnlctwo z dzl„1-
nlry Polesie - Poradnia K. Sre
brzyflska 75 
Zęlerz mla~to I gmlna 

Zl!ierz, gmlns Parz(!czew. m. l 
gmina Owrk6w, m. I v;m!na 
Aleksnndrów. m. Kon•tantynów, 
gmina Andrespol. 

Chirurgla ogólna - Batuty -
Szpital Im. Skłodowskiej-Curie 
(Zgierz, Parzęczewska 35). Górns 
- Szpltal Im. Jonschera (Milio
nowa 14). Polesie - Szpital Im. 
Kopernika <Pabianicka ft2l. Sród
mle~de - Szpital im. "Barlickle
l!o <Kopcińskiel(o 22). WldzPw -
Szpital Im. Sonenberga (Pieni
ny 30) 

Chirurl(la urazowa 8zoltal 
Im Skłodowskiej-Curie (Zl!ierz, 
Porzeczewsks 35). 

Neurochlrurl!ia - Szpital lrn. 
Bnrl!cklego (Kopclńskle~o 22) 

Larynii:oloi:>:la Szpi~al Im. 
Pirogowa (Wólczańska 195) 

Okulistyka - Sznltal Im. Skło-
dowskiej-Curie (Zgierz, Parzę-
czewska 3~) 

Chirurgia I laryngolol!la dzłe
clęca - Instytut Pediatrii <Spor
na 3~150) 

Chirurgia n:czękowo-twarzowa 
- Szpital Im. Sk!odow~kleJ-Curie 
(Zgl„rz, Parzęczewska 35) 

Toksykologia Instytut Me-
dycyny Pracy (Teresy 8) 

117.!. 

Chlrurda ogólna - Bałuty -
!zpltal Im. BleJ';ańsklei:o IKnla
zlewlc:i:a l .IS). Górna - Szpital 
Im. Brudzlńsklel!o (Kosynierów 
Gdyń~klch 61). Pole„le - Szplt!ll 
Im PITO!!'OW8 <WólczańBka 195). 
~rł,dmlP~rlP - !'!zpltal Im. Pa-
•te11ra 1w1~ry 19l. Wld7.eW 
- Szpital Im. So1'enbP.r 1~a (Pie
niny Ml 

Chlr11ri.;la urnowa Szpital 
Im. Radllńsklego (Drewnowska 7ll) 

Nt'urochlrurda - !zpltal 
Sklodow•k!ej-Curle (Zgierz, 
rZt:czew•ka 35) 

Im, 
Pa-

LarynJ?:ologia Szpital tm. 
Barllckl~go (Kopclń•ldego 22) 

- tarny stan pomieszczeń I urządzeń kursy, zabawy I niespodzianki. Dla 
: oraz obecność moll mącznych. rodziców Imprezy towarzyszące: bly-
: (j. Jr.r .) .ckawic1:ny pokaz krawiecki „Jak 

~~~~~ 

DzD i Jutro·&J.Radio --------„ SOBOTA, ZI LUTEGO --- PROGRAM I I 
tus" - na gitarze gra Joe Beck. I sk1e. s.oo „stare w nowym stylu" 
16.45 Nasz rok 77, 17.00 EkSpresem - mag. 9.30 Organista :r.. Rogg. 9 50 
prz1;.i: świat. l'f.05 Muzyczna poczta Przegląd prasy. 10.00 Poznajemy 

• UKF. 17.40 Zielone oko - „Hotel po płyty. 10.30 Koncert tyczeń. u.oo 
: 10.00 Wlad, 10.08 Stara I nowa mu- godnych snów" - słuch. 18.08 .,Ko- Studio Młodyeh - R<l'Zgłośnia Har-
„ zyka. 10.30 „Chłopi" - !ragm. 10.40 lacja gotowa". 18.30 Polityka dla cerska. 11.40 Anegdoty i fakty. 12.05 
: Hi~•c.rla jazzu, n.oo Chwila muzyki wszystkich. 18.45 Salon muzyki. 19.15 C. Saint-Seans - Wielki duet. 12.30 

11.05 Tu radio kierowców. U.15 Z Książka tygodnia. 19.30 Ekspresem Wlad. 12.35 Czy znasz tę książkę? 

: ~:.~~~~i~~~· f!f Ji:~~~}J;
0 

id~~::i!~ ~i~~iaśf ~!~.e~:~ci~?retf i~~~:·~
1

J~~ ~f ~e~!f f ~~k ~~~~ac~r:.~J4~~~::I~1; 
„ tonu. 12.45 Rolniczy kwadrans. 13.00 20.00 Baw się razem lt nami, 22.00 Teatr dla Dzieci I Młodzieży, „I 
: Zi;,spó! Bogdana Ciesiellikiego. 13.15 Fakty dnia. 22.08 Gwiazda siedmiu posłuchajmy Mozarta" - słuch. 15.30 

Koncert życzeń. 13.35 „Pół wieku wieczorów - Quincy Jones. ~2.15 co W. A. Mozart: Kwartet smyczkowy. = polskiej piosenki". 14,00 Tu radio wieczór powieść w wydaniu d~wię- HLOO Koncert chopmowskL 16.30 Pod-
: kierowcow. 14.03 Muzyka. H.20 Sport ko~rn. 22.45 „Chałturnicze tango" wieczorek .Pr;zy mlkrofome. 18.00 Mu
: to zdrowie. 14.25 Ze świata nauki. - Zb. Namysłowskiego. 23.00 Swoje zyka Kazimierza Serockiego. 18.30 
• H.30 Przekrój muzyczny tygodnia. ulubione wiersze recytuje Andrzej Wlad. 18.35 Felieton aktualny. 18.45 
: 13.00 Wiad. 15.05 List z Polski. 15.10 Tomecki. 2S.05' Gwiazdy festiwalu Kabarecik reklamo'A'.Y. 19.00 Teatr 
: Muzyka 1 poezja. 16.00 Wlad. 16.05 „Jazz J 9 mboree 76". Sensacji. 20.00 Wielcy mistrzowie 

= ~~~~.:!~;3: z dl~ro~~=~-:-có~aug~~·=~ PROGRAM IV ~~-~~~ńość.al.OO:U.15W<>J~!"t;nki s~~:~~:~ 
- cyjnego spotkania piłl<arsklego 0 rol- skie .. 21.30 Siedem dni w kraJu_ i na E strzostwo I ltgl Sląsk Wrocław - 12.45 - Muzyka. 13.DO z t'adlowej świecie. 21.50 Wiad. sport. 21.5a Ko-
- Stal Mielec 16 50 Fonoteka folkloru. fonoteki (stereo). 13.50 „Nasz part- munikaty Totalizatora sportowego. 

· · 21.57 Wirtuozi nowej muzyk.I. 22.30 
17.00 Radlokurier. 18.00 Muzyka 1 ner". 14.20 Omówienie programu. Spotkanie na szczycie 

: aktualności, 18.25 Tu radio kierow- 14.25 Komedie wszystkle Al. 1''redry "\ · 

: ~óz%nn\~~3 1t1~rar;; 1:1~:,=~kl. mel~~~!~ 18.oiiClo~~f- l~~ó;o .J~~~l~;t·~ r~~~ PROGRAM m 
: 19.40 Festiwalowe przeboje. 20.00 Wiad. wlnkl muzyczne". 16.30 Rozmowy I 

20.05 Podwieczorek przy mikrotonie. refleksje. 16.40 Aktualności dnia (Ł). 
: 21.35 Przy muzyce o aporcie. 22.00 16.55 Recenzja s książki B. Baranow
: Z kraju 1 se świata. 22.20 Tu radio sklego „o dawnej Łodzi" (Ł). 17.00 

·: kierowców. 22.23 600 sekund z mu- Ton 1 test (t.). 17.03 Stereorewia 
: slcalem. 22.30 Sobotnia dyskoteka. (Ł). 18.25 Czy masz swoje prawo? 
- 23.00 Wlad. 18.40 Poradnik językowy. 18.55 Zie-
: mia, ezłow1ek, wszechświat. 19.15 
: PROGRAM R Lekcja jęz. franc. 19.30 Sylwetka 
„ kompozytora - G. P . da Palestrina. 
„ 8.30 Wlad. 8.35 Komunlst11 - czlo
: wiek, który nie opu~zcza rąk. 9.00 
: R. Srhumann: Wariacje. 10.00 Mył! 
: współczesna. 10.30 Sceny z opery 
: Masseneta - Aria Cyda. u.oo „Sty
: cznlowa ballada" - rep. lU\O Wlad. 
: 11.35 Od Tatr do Bałtyku. 11.45 Bez-

§ f;:'::;~~~t"i:~.o~a T~~~~~a;:le~uz~~z~;~ = 12.2fi „Wydarzenia, poglądy, retlek

20.30 Wieczór muzyki Liszta. 21.40 
Hiszpania w muzyee Ravela. 22.15 
Radiowe portrety Polaków - prof. 
Gust11w Wuttke. 22.35 Muzyczny świat 
M, Davisa. 

NIEDZIELA, ł'I LUTEGO 

PROGRAM I 

10.00 60 minut na godzinę. 11.00 

10. 12.15, 14.30. M.45. 19, Seans „Flic story" god:i:. 17,15, 19.30 
nocny: „mimleeh" U!A godz. PIONIER - .. Piosenka za koro- Okullstvka - !!lzpltal im. 1on-
~1: 27.2. Bajki - godz. 10, 11, n~" czes. b/o (Al godz. 15.30, srhera IMlllonowa 14) 

„ sje" - magazyn (t.). 12.45 F. Carulll: !Ili.OO W1ad. 10.0I Po jednym Cho
: Serenada G-dur. 13.00 „Warszawski rusie. 10.25 Lista Przebojów. 11.00 
: rymar:i:" - słuch. 13.20 T. Alblnonl; Radiowy Teatr dla Dzieci Młodszych 
• Koncert B-dur. 13.30 Wlad. 13.35 Ma I „Cezary wnuk żblka" - słuch. 
: gazyn wędkarski 13.50 $plewa Chór ll.32 Radiowa musicorama. u.05 „W 
.: PR I TV we Wrocławiu. 14.10 Wlę- samo południe". 12.35 Tu radio kie
: cej, lepiej, nowocześnlej, H.25 Re- rowców. 12.38 Koncert muzyki po
: mlnisc~ncje • oper. 15.00 zawsze o pularneJ. 13.00 „Wesoły Autobus" 

Recital zespołu „The &plnners". 
11.15 Szkółka muzyczna. 12.00 Gene
rał Zygmunt Berling - aud. l!US 
Muzyka z sal koncertowych. 13.20 
Przeboje z nowych płyt. H.00 Eks
presem przez świat. 14.05 Peryskop. 
14.30 Muzyczna podróż Ricka Wake
mana. 15.00 „Portret" - słuch. 15.25 
Muzyczna podróż tria Bartkowski, 
Karolak, Urbaniak, 15.50 Antologia 
piosenki. 16.15 z muzycznego archi
wum pr. III. 16.45 Coś w tym jest. 
17.00 Zapraszamy do Trójkl. 19.00 
Muzyczna podró:!: zespołu Weather 
Report. 19.30 Ekspresem przez świat. 
19.35 Opera tygodnia - Henry Pur
cell „Król Artur". 19.50 „Huśtawka 
miłości" - odc. 20.00 z tysiąca I 
jednej pieśni. 21.00 „ Uwiędłych lau
rów liść" - o poezji. 21.20 „Niespo
dzianki" - nowa płyta. 22.00 Fakty 
dnta. 22.08 Gwiazda siedmiu wieczo
rów - Qulncy Jones. 22.15 Rozmo
wy 11 mistrzem Franciszkiem. 22.:111 
Johnny Cash w Londynie. 23.00 Swo
je ulubione wiersze recytuje A . To
mecki. .. Konik Garbusek" radz. b/o „Mr Majestyk" USA od lat 15, Chlrure:ta I laryn<!olol(h dzle-

goctz 12. (seans zamknletvl J!:. l(orlz 17 30 19 30 27 2 Ba jki c!Pca - Szpital .Im. Korcza ks 
tą ,,Po~1~1a dZi6 kt1je" "•-"dz. H, · · · · " · · · ' ' • 15.00. 15.40 G. Faure - I Kwartet nr 226 (ł..). H.00 Recital z pauzą. 14.10 

fortepianowy 16.10 Rytm rynek re- Przegląd prasy. 14.20 Recital z pau
klamn. 16.20 · Katalo .~ ~·yĆ!awnirzy. zą. 14.30 „"l;'I' Jezioranach". 15.00 Kon-
16.25 Melodie z musicali lli.40 Aktual cert :t;vczen. 16.00 Wlad. 16.05 Tu ra
no~ci dnia IŁ). 16.55 nez.mowy 0 kul- dlo kierowcó1v. 16.06 Wlad. sport . 

• lO,,O ' ~ ''' s:crlz. 12.30 „Sami swoi" oni. <Armil Czerwone1 151 
: WŁÓKNIARZ _ .. z nrzvmru~e- blo godz. 10.~o 13.~0. 15.30, Ch!ruri:>:la szcr.Pknwo-twanowa -
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-
- niem oka" fr, od lat IS, ii;odz. „Mr Majestyk" USA od lat 15, - Szplt~l tm. Barlkklel(o (Kop-
• 10 1 0 4 l(c;dz. 17,30, 19.30 crn•1<\P..-O '2) 
- • 2.3 · 15, „P!onący wte~o- REKORD - „Ocalić miasto" poi. Tok•vknlnt!la - Tnstytut Me-

• ~'.~g_" K~~~ 0~Ei:~JI 15'o~°J;~ ~yr~f~y~~ (A:O::i~~Ćwl'~ tr '.' B~~ dyryny Pracy <Teresy ei , = NALNEJ (czytana ll"ta dlalogo lat 15 godz 17 30 19 30· 27 2 NOCNA POMOC l.EKARSłtA 
: wa) .,Terror Mechagodzl111" jap. bajka ·godz ·14 30 'Oe ·uć

0 m1",.' 
• gorlz. 20.45; 27.2. J.w. sto" godz · 1• ~o· "B a r t - Nocna pomoc lekarska Stacji 
: WOLNOSC - ,,Samotnik" tr. od · "· 0 

• " ez wy a -
- lat u, godz. lO, 12, l'. (•eanse nych motywów" godz. 17.30, Pogotowia Ratunkowego i>ny ul. 
: • g 19 30 'ilenklewlcza UT, tel. 181-88 
·--. zamknletel god:i:. l,, 19: 27.2. swiT _ .,Zosia" rads. b/o CA) 

•. samotnik" godz. 10, 1~.lS, 14.30, Jiiodz. 15.30 „Zew krwi" ang.- Ogólnoł6dzkl Pnnkt Inform11-
: w%r.~·3~ .. Tredowata" p.ol. od hiszp. od 111t 12 IB) godz. 17, cv.1nv dotvez11c-v pracy placńwek 
: !At 12. 1!'.0dz. 10_ 12.15. 14.3n. 17. 19, 27.2. bajki e:odz. 12, 13 „Zo- s!utbv zdrowta 1„1~ton ftl~-19 

2 turze. (Ł). 17.00 Tańce renesansowe. l6.lO „ „Pięć dialogów wielkopost
- 17.20 „Z pierwszej ręki" _ , ostat- nych . słuch. 17.00 Niedzielne 
: nie polowanie". 17.40 „Czata" .:..._ ma- spotkanie Studia Młodych. 17.45 stu
: gazyn wojskowy, 17.55 Antoloi;:la so- dlo S-13 - transmisja z I rundy 
: naty fortepianowej. 18.2S Chwila mu- s16ot:ań piłkarskiej ekstraklasy 
: zykl. 18.30 Echa dnia. 18.40 .,Czas 1 Ł d • Katowice, Szczecin, Poznań. 
: Judzie" 19 oo Matysiakowie" 19 30 18.20 Komunikaty Totallzatora Spor
- .Najsławniejsza" Bttttertly" ..:... Ro- towego. 18 .30 Magazyn muzyki. 19.00 
: • Dziennik. 19.15 Przy muzyce o spor
- setta Pampanlnl. 20.30 Metr ksl~żek cle. 20.00 Wlad. 20.05 Dyskusja na 
: w ka:!:dym domu. 20.45 Arcydzieła mu tematy międzynarodowe. 20.2o No
- zykl XX wieku, 21.30 Dziennik. 21.45 woścl jazzu. 20.40 sztu· -· nie tylko 

- 19 . ~o . Seans nncnv .. Gehf'nna" . la" godz. 15.30, „z„w krwi" r1vnnv jMt w e;odz. 7-15 oprócz 
_ 1 d · IFl) e:odz. 17. 19 niedziel I ~wiat. -
: po i go zd 21.~0; 2Tl' „Tr~do- ;,,O.TUSZ - „Mala •vrena" jap. : 

Wlad sport, 21.50 Barok dla wsz.y- zawodowa. 11.00 Wlad. 21.05 Parada 
stklch, 22.30 „Pokłosie kar~awału" - p!osenkl 21.30 Gwiazdy estrady _ 
aud. 23.00 Panorama stylow jazzo- B Krnfftówna. 22.30 Rewia piosenek 
wych. 23.30 Wlad. 23.00 Wiad. · - ~~~,(Ja. go z. l. 12 .. 14.30, 17, b!o (A) godz. 17; 27.2. jak wyże.1 TET.F.FO:'ll' ZAUJl'~NJA - 337-37 = 
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12 !O Polemiki filozoficzne . 13 .00 
Teatr Klasyki dla Młodzieży „Przed-
wiośnie" - słuch. 14.30 studio Ste
reo zaprasza (stereo). 15.30 Węgier

skie zespoły instrumentów ludowych 
(st&.reo). 16.00 Wiad. 16.05 Wyruk11 lo
sowania „Kukuleczkl" (L). 18.lt Ton 
I test (L). 18.lG „Sonety" - słuah. 
(Ł). 16.45 Koncert Moskiewskiej Or
lrlestry Kameralnej (L). 17.00 Tu 
Studio ł . 17 .30 Tygodnik Dżv.ięko

wy. ie.oo Gra zespół .,Melodia". 1e.10 
Lekcja jęz . łac . 18.30 Encyklopedia 
kultury . 19.00 Gluseppe Verdi 
Makbet - opera w czterech aktacll 
(~ereo) 2UO Muzyka. 22.00 Wiad. ~ z~1~::a~~ rsdz. b~tr~~~z. R~!~~~ T~2T~!> -.~tz~e~i.~~. ra~~Śz~~ę~~~ ~~ry w wn1:;.,\e1:0(";~~1;t~ ed~ _ 

j I 1111111111111111łI11Ili11111111111IłIu11111I11I1111I111111lili111I11liIfłl1111111uIn111 m li łHIHłlłlllHłll ltłlHlłl 11 niT 
11.10 Odlrnrzone przeboje, li.SO !\a- I .IO W1ad. U6 Publicystyka m.1,- sport (Ł). 111.10 „Laboratortum" -

turo - radloW'J' turnteJ. 18.30 „Kai.. dQ'narodowa.. .„ Spi&'WJ' staropot- aud 



Kadr z filmu „Oersu Uzała'' - A. Kurosawy 

Dersu Uzała w syberyjskiej 

W radzieckim miesięczniku „lskusstwo Kino" zamieszczo
no interesującą dyskusję między znanymi operatorami ra
dzieckimi Jurijem Gantmanem i Wiaczesławem Jegorowem na. 
łema.t pracy operatorskiej. Z dyskusji tej wybraliśmy frag· 
ment dotyczący pracy Gantmana w filmie „Dersu Uzała", re
żyserowanym przez Akirę Kurosawę. 

Oto co pisze Jurij Gantman: 

tajdze 

sprowadzony s Japonii aparat do 
automatycznego przewijania taśmy 
i za dwa tygodnie zmontował dwie 
serie filmu. Przeglądał taśmę, za
ginał ~ fragmenty. które potrzeb
ne były do tilmu - montażystka 
wycinała le i sklejała. Kurosawa 
oglądał to wszystkb jeszcze raz, 

Miałem szczęście uczestniczyć w I za \Vskazane interesować się wszy- robiąc małe poprawki. 
tworzeniu filmu „Dersu Uzała". stkim co wpadło w oko kamery. Zmontowanego filmu nie można 
Główna nauka, jaką wyniosłem Żaden kadr w tajdze nie był fo- było jednak oglądać. Takie było 
ze współpracy z Kurosawą, to tografowany ot, tak sobie. Zawsze nie tylko moje odczucie, ale wszy_ 
przekonanie, że sztuka nie znosi dodawano na planie jakieś kawał- stkich osób uczestniczących w je
szablonów. Kiedy zjawia się praw- ki· kory, gałązki. W filmie jest np. go realizacjL Po zmontowaniu 
dziwy mistrz, najbardziej wymyśl- fragment, kiedy wyciągają sanie Kurosawa przez miesiąc osobiście 
na, teoretyczna konstrukcja może rui skraj skarpy. Znalaźliśmy taką doglądał prac nad muzyką, dźwię
runąć od jednego dotknięcia jego skarpę. Wokół, rra pierwszym pla- kiem. szumami. Do elementów 
dłom. Oto historia która doprow!V nie, była cudowna śnieżna taktu- tych przywiązywał ogromna wagę, 
dziła mnie do ~j konkluzji: ra, którą każdy reżyser i operator osobiście dyktując, gdzie ma za-

Przy produkcji „Dersu" zjawi- kręciłby z wielką radością. Ale ćwierkać ptaszek, kiedy ma być 
ł~m się niespodziewanie. Do me- Kurosawa przed totografowąniem słyszalny odgłos kroków i kiedy 
go pojawienia się nakręcono już tego kadru kazał przynieść bryły ma on uciC'hnąĆ'. 
600-700 metrów taśmy. Kurosawa lodu, które wypatrzył po drodze, I dopiero wtedy, gdy ujrzeliś-

'----------------------------------. popros ił mnie wręc, abym przej- ułożył je w kadrze, a potem ze my to wszystko na jednej taśmie, 
C:~::""'F""'-.'T~--------------..,-,-.,...._--.-_~~~......J rzał nakręcony materiał. Przejrza- zlodowaciałego śniegu zaczął wy- zrozumieliśmy zamierzenia wiel-

Za 
łem - zrobił na mnie okropne cinać różne figury, które też prze- kiego mistrza. To było jedno z 
wrażenie. WszJstkie zdjęcia ro- myślnie wkomponował w obraz. największych przeżyć w mojej o
biono statyczną kamerą w śred- W .ten sposób każda scena wyma- peratorskiej karierze. Po raz 
nim planie„ długoogniskowym o- gała olbrzymiego wysiłku i wiele pierwszy bowiem zobaczyłem jak 
bieil:tywem, co dawało wrażenie czasu. z chaosu wielu elementów rodzi Grażyna Krukówna-Fry jeden 

r:;;:::;;;:;;::;.:;i::i~ statyczności i stłoczenia. U Kuro- z całego tumu w czasie ekspe- się. dzieło sz:tuki. I , wówczas, gdy 
"' sawy aktorów na dużym planie dycji zmontowano tylko jeden e- dzieło to było skonczone, zroz!-1-

nie było, tło pozostawało ostre. pizod, a nakręciliśmy 50 tysięcy miałem. to wszystko, co stl!-now1lo 
wyraźne. Na żadnym z kadrów metrów taśmy! I nie byliśmy w dla mme zagadkę w trakcie rea
me było widać linii horyzontu. stanie pojąć jak Kurosawa da so.

1 

lizacji. W pierwszym rzędzie . zro: 

mar z Teatru Współczesne
go we Wrocławiu do tej 
znanej ze świetnych insceni 
zacji placówki trafiła bez
pośrednio po ukończeniu 
studiów. Tu zadebiutowała 
I tu odniosła pierwsze suk
cesy. Za kreację Bianki w 
„Białym małżeństwie" S. 
Różfiwicza otrzymał9 nagro 
dę Towarzystwa Miłośników 
Wrocławia, przenaczoną 
dla młodych wyrozniOJQ
cych się aktorów. Nie bez 
echa przeszły także jej role 
w takich sztukach, jak „Mo 
tyle są wolne'', „Grzech" 
czy „Matka Courage". Gra 
żyna Krukówno-Frymar wy 
stępowało także w sztukach 
telewizyjnych, w filmie „Toń 
czący jastrząb" oraz wy
świetlanym ostatnio na 
małych ekranach interesu
jącym serialu „Zaklęty 
dwór". 

• 

- Od malego u
czę dzieci oszczę
dzać każdy grosz, 
moja pani! 

----

• 

-------

e 

- lekarz chorych przedmiotów 
M ieszkańcy stolicy i kolekcjo 

nerzy zabytkowych przed
miotów z całego kraju do
skonale. znają mieszczącą 

się przy Krakowskim Przedmieściu 
maleńką, ale pełną tajemniczych 
narzędzi pracownię znakomitego 
„lekarza chorych przedmiotów", 
mistrza Gracja.na. Lepianko. Nie
wiele jest rzeczy, których nie po
trafią zrobić złote ręce pana Gra
cjana. Wykonuje on nawet nai
trudniejsze orace konserwatorskie 
dzieł sztuki, antyków i przedmio
tów artystycznych, naprawia starą 
biżuterię, dorabia i klei części za
bytkowych rzeźb, porcelany, prze
prowadzą nawet laboratoryjne ba
dania techniczno-chemicime. 

koracje na karnawałowy bal. ud 
wielu zaś lat jest jednym z naj
bardziej cenionych w Polsce kon
serwatorów i znawców sżtuki, do 
niego też zwracają się wielokrot
nie z prośbą o ekspertyzę znan: 
kolekcjonerzy prywatni i muzea. 
Nic więc dziwnego, ze w słynnym 
sztambuchu mistrza można wśród 
wielu wpisów znaleźć i taki: 

„Gdyby Mistrz Gracjan skleił 
tyle złamanych serc i pokruszo
nych sta.dl'ł, co figurek, Warsza
wa byłaby najszczęśliwszym mia. 
stem na ziemi". 

Nic więc dziwnego, te często c:, 
którzy odwiedzają gabinet mistrza, 
zastają na drzv.iach wywieszkę. 
„W poś11iechu pTS.cuję, proszę nic 
przeszkadzać". Nikt nie ma tego 
:r:a złe oanu Gracjanowi, trudno -
trzeba przy.iść kiedv indziej. 

Nie tylko klientów przyciaga ga
binet mistrza Gracjana. Odwiedza 
go też wiele osób, które chcą po
patrzeć na r1.adko spotykane arcy
dzieła i... posłuchać pełnych życia, 
barwnych opowieści U pana Le
pianki bywali bowiem różni cie
kawi ludzie - Konstanty Ildefons 
Gałczyński, Mieczysława Ćwikliń
ska, l.eon Krut'zkowski, Aleksan
der Żabczyfaki. Pablo Neruda. ... 

Życie G1·acjana Lepianki obfito
wało \I\ ciekawe przygody. Jaku 
kilkunastoletni chłopak był goń
cem w Ministerstwie Spraw Woj· 
skowych. w roku 1!!14 zostal wraz 
z rodzicanii \\'ywieziony na Sa
chalin (tam zresztą zapoznał się z 
chińska sztuką uzdrawiania przed
miotów). Wróciwszy do Warszawy, 
ukończył naukę w szkołacn: ry
sunków i malarstwa, sztuki stoso
wanej i szkole zdobniczej. Rów
nocześnie trenował zapaśnictwo u 
słynnego mistrza , Pytlash1skiego, 
zarabiał na życie boksowaniem w 
cyrku braci Staniewskich, był rów 
nież wytwórcą popularnej amery
kańskiej zabawki „Jo-jo". Nieco 
póżniei prowadził popularne Ate- .,, 
lier Przemysłu Artystycznego, 
gdzie można było kupić wyrobv 
z drewna i metalu, a także„. de-

I DZIENNIK POPULAR.NY nr 46 (8il31) 

Ani jeden pejzaż nie był stotogra- bie radę z tym ogromnym mate. zumiałem niepowtarzalne zw1ązk~ 
fowany bez człowieka. rialem. A tymczasem siadł on .za jap~ńskieg_o i:nalarstwa z obr,~zam1 

Wszystko to było dla mnie nie- pulpitem starego stołu montazo- taig1 w f1lm1e „Dersu Uzała . 
oczekiwane, dziwne. Tym bardziej, wego, obok postawił specjalnie Oprac.: R. SZCZĘSNOWICZ 
że w ostatnim swoim filmie „Ro-
syjskie pole" stosowałem obiek- JJ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!, 

' tyw szerokokątny, wychodząc z - = 

I 
założenia, że tylko on oddać może = Młodzieżowe : 
przestrzeń i pejzaż ziemi rosyj- - dzielnice : 
skiej. Nic więc dziwnego, że sty- : 
kając się z diametralnie inną kon- -
cepcją wpadłem w popłoch. 

Po pewnym czasie zrozumiałem • 
jednak, że taki styl fotografowa- -
nia, to świat widziany oczyma 
Kurosawy - wspaniałego mala
rza, który swoj11 artystyczną ka- : 
rierę zaczynał właśnie od malar- : 
stwa. Trzeba jednak podkreślić, _ 
że przy jasno sprecyzowanej kon
cepcji przyszłego tilmu Kurosawa : 
był bardzo' czuły na każda propo
zycję czy uwagę bez względu na : 
to, kto z ekipy ją zgłosił. I dla- • 
tego, bez względu na iście koron
kową drobiazgowość tego wielkie
go reżysera, pracować z nim nie 
było trudno. 

Kurosawa zaraz na wstępie za
pytał mnie, jakie mam uwagi na 
temat filmu. Powiedziałem, że 
według mnie, obok głównych bo
haterów - Dersu i Arseniewa -
powinien być trzed bohater -
przyroda, która jest mi bardzo 
bliska i droga. 

Kurosawa z uwaga wysłuchał 

Alchemicy 

W ostatnim czasie obserwuje: 
się w USA gwałtowną ekspan-;: 
s,ię tzw. przemysłu porno. W: 
Bostonie, Oklahomie i Las Ve-: 
ga.s ograniczono jego nieskrę· : 
powa.ną działalność do kilku: 
wydzielonych stref miejskich,:; 
nazywanych popularnie „dziel·: 
nicami młodzieżowymi". \Vkr6t- : 
ce okazało się jednak, ze te : 
„centra rozrywkowe" z 0 salo- : 
nami masażu''. księgarniami, : 
sklepami, barami, klubami i: 
kinami specjalizującymi się w: 
pornografii, nie budzą szczegół-: 
nego zainteresowania młodych : 
Amerykanów, natomiast wręcz E: 
masowo przyciągaj11o wszelkie : 
elementy przestępcze, narkoma-: 
nów i zboczeńców. Ostatnio: 

:~ę~n~ wwii&~~':Y~~r:!i,asta~~: ~ 
troit i Los Angeles sądy za- : 
wyrokowały, iż „władze miej-: 
skie nie llljl.ją prawa. hamować: 
swobodnego rozwoju usług sek-:..---------------
sualnycb i pornograficznych'', E 
przy czym nie wolno dopusz- : 
czać do nadmiernego zagęs:tcze-: 
nia tego ,,prz<'mysłu" i poszcze- : 
góln-e placówki „winny być: 
rozmieszczone przyna.JmnieJ co E 
300 metrów, za.~ lokalizacja do-: 
mu publicZnl'go wymaga zgo.: 
dy minimum 51 proc. ludno'·ci: 
zamieszkałej w promieniu 150: 
m''. : 

tłumaczenia i powiedz'al, że tajgę 
bardzo trudno fotografować. „Wi
działem wiele waszy<'h filmów -
dodał - i wyda.ie mi ~ię, że 
wszędzie fotografo •ana je t ooa 
jednako ~o. Drzewa. na p!erwsz. m 
planie, a dalej bezkresny bory· 
zont.„ Chciałbym fotografować 
tajgę inaczej, 011 wewnątrz, tak, 
żeby trudno ją było rozpoznać. 
Chciałbym w tym widzeniu tajgi 
oprzeć się na malarskich doświa.d
czenia-0h Ceza.nne'a albo Van Go
gha„.". To wyznanie wydało ml 
się dosyć dziwne, bo według mnie 
artystyczne spojrzenie na świat 
Van Gogha, skojarzone ze współ
czesną optyką, bliższe było obiek
tywowi szerokokątnemu, dające
mu ostre skróty perspektywiczne, 
podkreślone kontrasty planów zu
pełnie inne niż w obiektywie dłu

= Sredniowieczn.i alchemicy da
: re-mnie się biedzili, usiłując 
:; przemienić to i owo w złoto. 
: Dopiero wspólcześni e, w kręgu 
: kultury i cywilizacji „wolne
: go świata" zachodniego, udała. 
: im się ta sztuka: najzlocistsze 
: złoto uzyskują z papieru za
E drukowanego najciemniejszą 
: ciemnotą. Tylko 16 dol. kosztu
: je książka, która wyjaśnia jak 
: z pomocą „tele-foto-transmito
: ra" można dokonać „z materia
: lizoicania niewidzialnych for
: macjj protoplazmy ducl1owej". 
: Eksperymentvjąc np. z „formp.
: cją nr 1", wywołuje się h1J
: najmniej nie zjaw1.1, lecz pliki 
E banknotów, szk11tuly pełne dro
: gocennych kamieni, woTki zło
: ta itd. W formacji nr 2 proto-
: plazma mateTializuje się w po- Wydane w tej kwestii orze·: 
:staci nowiutkiego Rolls-Royce'a, ezenie Sądy NajwyiS"J:ego p0-: 

googniskowym. 
W odpowiedzi na moje wątpli

wości Kurosawa przypomniał słoń
ce w vangoghowskich „Czerwonych 
winnicach": „Przecież to jest wy. 
raźnie widziane przez długoogni
skowy obiektyw" - powiedział. A 
później dodał: „Lubię fantastyczne 
pomysły •.• W tym filmie, na przy~ 
kład, chciałbym - dodał - wszy
stko pomalować na złoty kolor. 
Ale to niemożliwe. bo pogoda 
zmienia się zbyt szybko". 

Jako twórca o bardzo silnej in-
dywidualności, Kurosawa uważał 

: formacja nr 3 nada cielesne wołuje się na. „wolność zagwa-: 
: kształty kobiecie waszych ma- ra.ntowa.ną obywatelom w Kon-E 
: rzeń formacja nr wyczaruje słytucjl". · - l\fój horoskop powiada, te 

:; bu;-;e loki na_ łysej gtlow
00
ie itq. lłlllrlłllllllllłllłlllllllllłlllłlłlllllll7 ::~śnPn·~Y:~~ę. Obb/aed pzoJ~ewmoylić ~·,·nę~. 

: O 3 dol. ta.nszy jes p ręcz- „ J ~ " 

:nik z tabelami „szczęśliwych :0-----------------i na mil'ście! 
=ztczb dla każdego", gwarantują-: 
: cych cotygodniowe glówne wy-: 
: gTane na loterii ł w totku. Za: 
: jedyne 4 dol. można. nabyć : 
: komplet skryptów koresponden-:; 
: cyjne1 kuracji odchudzającej.: 
E: Firma „Friede Bioąuell Ag.: 
: Abt. 29 BX 55/2" zaręcza, że: 
: największy tluścioch schudnie: 
: w ciągu miesiąca o 34 kg. : 

: Niewygórowanq cenę ma też E: 
: „magnes kosmiczny" do za wie-: 
: szania na szyi, ponoć „leczq.cy: 
: choroby przewodu pokarmowe- E: 
: go, migrenę i depresję na tle : 
:; powszednich trosk bytowych". E 
r1111111111111111111111111111111111111 uii 

BA~AN (21. 3. - 20. 4.): W pra- wstecz, jakie skutki przyniosly po
cy, nie tracąc rozmachti, uważniej szczególne etapy twojej dzialalnn
ob~e:wuj wszystko, co się dokoła ści. Niestety, nie zawsze byly one 
d~1~3e, Ch:cqc osiągnąć lepsze wy- zgodne z oczekiwaniem i popelnio
mki, powinieneś być dobTze poin- ne . a. nie dostrzeżone błędy za.czy
formowany, zaś cudze spostrzeże· na;q ci ciążyć. Nie zwlekaj dłużej 
nia nie zastąpią własnych. ze zrobieniem f'a.chunku. 

BYK (21. 4. - 21.5.): Nie podda- SKORPION (24. 10. - 22. 11.): 
waj się nastrojowi zdenerwowania Nie do każdego celu prowadzi dro
i zniechęcenia: nie m11 on zwiqz- ga po róż11ch., 4 jeśli nawet - to 
ku z obiektywną 1ytuacją, lecz tr~eba wk<tlkulować i ciernie. P11· 
jest typowym •tanem przedwio1en- m1ęć o tym ch.f'oni przed zniechę
nego zmęczenia. Więcej ruchu na ceniem, więc polecamy :Jq tobie 
powietrz1i i •urowimy na stole :Jako skuteczny ~rodek tera,peu
szybko poprawią twoje samopoczu- tyczny. Twoje obecne „dreptanie w 
cU!. m_iejscu" jPst faktem, ale najpóź-
BLIZNIĘT A (22. 5. - 21. 6-): Zbyt nteJ w połowie lipca pójdziesz 

surowo oceniasz i osądzasz postę- ostro do przodu - i do góry. 
pawanie osoby z twojego najbliż- STRZELEC (23. 11. - 21. 12.): 
siego otoczenia. Błąd zdarza się ZalFcamy cierpliwość i wytrwałość 
każdemu i może w ogóle nie wy- w tym, co sam sobiP przyrzeklpś: 
nikać z cech charakteru: dopiero o~ietnica, da.na sobie, powinna 
powtarzające się uchybienia dają wiązać czlowieka silniej niż wszel
podstawy do ogólniejszych umio- kie nakazy z zewnątrz. Wystrze
sków krytycznych. Ale lepiej się gaj się_ improwizacji: obecne, bar
z nimi nigdy nie spieszuć. dzo poml{ślne . dla ciebie układy 

RAK (22. 6. - 22. 7.): W pewnej faworyzu3ą przede wszystkim to 
bardzo osobistej sprawie możesz co solidniP 'Drzemyślaleś. ' 
oczekiwać milej niespodzianki. KOZIOROZEC (22. 12. - 20. 1.): 
Staraj się jednak nie słuchać, a W tym tugodniu u wielu Kozio
zwlaszcza nie ulegać opiniom o- Tożcó1.v będą górować wrażenia ty
sób, których „życzlii.vÓść" dla cie- pu towarzyskiPgo, czego troc-hę im 
bie nie w11trzurnała pTóby sytuacji, brukowało w karnawale .• Inżynie
w jakiej się niedawno znalazłeś. rowie i technicy, zwłaszcza zajmu-

LEW (23. 7. - 23. 8°): W twoim jacy się najnowszum: galęzi?zmi 
charakterze nie leżu przecir>ż pned produkcji, mo17q oczpk;1ea<' pTesti
kładanie drobinzgóu; nad powame żowych i pi1miężnych dou:odów u
problemy: robiąc tak, sam sobie znania ich pracy. 
rzucasz klod11 pod nogi. W tych WODNIK (21. 1. - 18. 2.): W 
d.niach zna,idzipsz okazję zajęcia sprawie, która wymaga jednoznacz 
si~ czymś, co przy dużym wkla- nej decyzji, powinieneś wykazać 
d.zie pracy . prowa~z! .do dużych o-

1 
się energi~ i zdecydowaniem 

szqgnzęć. Nie omm Je;! tak, aby J<t ostatecznie załatwić. 
PANNA (24. 8. - 23. 9.): T-rudno Drobne nieporozumienia domowe 

się dziwić, że w obecnej skompli- choć irytujące, nie mają głębszych 
kowanej sytuacji nie widziu jasno '[YT'zyczyn i wkTótce będą zapom-
drogi wlMnego postępow<tnia. niane. 
Is.to.tnie, jedyną wskazówką, ja· RYBY (19. Z. - 20. 3.): Nie po
kteJ sam sobie m-0żesz udzielić i dejmuj zobowiązań, których do
~onsekwentnie się nią kierować, trzymanie przekracza twoje obec
Jest spokój i dobra wola w ocenie ne możliwości. Dotyczy to zarów
nMt1wający9h się '[YT'Oblemów i w no spraw zawodou·ych i dzialalno
próbach ich rozwiąaanin. ści 8polecmej, jak i np. decyzji 

.WAGA (24. 9, - 23. 10.): Popel- o większych zakupach. Mówiąc o
m.le~ częs~y, choć rzadko w pol'ę bra.zowo, twoja zmagazynowana e
uswiadamiany błąd ~c z rozmo:- ne1'gia znajdzip swobodne ujśde, 
chem do przodu, me pa,trzylei począwuv od łierpnia. 



PODZiAiŁ ZAKŁADOWEGO 

FUN1DUSZU N1AGROD 
ŁODZK:l1E 

PRZEDSIĘBJ10RSTWO 
BUD'OWNilCTWA 

Wl1EJLK'OPŁ VTOWEGO 
,,DĄBROWA" 

w lodzi, ul. Gaga1rina 13 

z a w I a d o m I o, 
ie 1 dniem 10 morca 19n ~ 

ro:zpoayna wypłaty 
1 mkłodowego funduszu nagród 

ia rok 1976. 

Wszeillcle reklamacje należy 
składać do działu służby pro
cown Jczej, ul. Gagarina 13, po
k6j nr 4 w ciągu 14 dni od daty 
ukazania się niniejszego ogło
szenia. Po upływie tego terminu 
roszczenia nie będą uwzględ
niane. 

D7!iekan l Rada Wydziału Elektrycznego 
Politechniki Lódzkiej podają do wiadomo
ści, że dnia 7 marca 1977 r .o godz.12.30 w 
Sali Konferencyjnej Politechniki Lódzkiej 
(Gmach . Rektoratu, Łódź, ul. Żeromskie
go 116) odbędzie się publiczna obrona pra
cy doktorskiej mgr inż. Jana Wawszczaka 
nt.: „Analiza obciążhlności transformato
rowego potrajacza częstotliwości". 
PROMOTOR: doc. dr inż. Tadeusz Ja-

nowski - WSI Lublin. 
Z pracą doktorską można za.poznać alę w 
czytelni Biblioteki Głównej Politechniki 
Lódzkiej. 660-k 

PUDELKI brl!ZO- po 
championach sprzedam. -
Wróblewskiego 17-20 -
Swledkowkz 4366 g 

KUPIĘ szczeniaka: ratler-
p1nczer. Tel. 607-81 4312 . g SADZONKI pomldorbw -

„Revermun" sprzedam. Ta 
BlBLIOTEKĘ, biurko I In- resy 31 4382 I 
na meble międzywojenne 
kuplę. Tel, 660-54, wleczo- FORTEPIAN „Blilthner" 
rem 4200 Il - • sprsedam, Narutowicza 

119/101. m. 18 41111 1 
OBRAZ pejzat !'alata lub 
dobrego malarza polskie- NOWĄ law'il - ri6t ma
go - kuplę. Oferty „3816'' tową - sprzedam. Hlbne-
Prasa , Plotrkowska 9e ra 11, m. 29, Koziny 

4158 ' MASZYNĘ do lodów wło-
skich wezmę w dzierżawę SPRZEDAM pierścionek z 
lub kupię. Ofer ty „ 4554" brylantem 0,82 1 0,40 ka
Prasa, Piotrkowska 96 rata oraz złote kolczyki. 

Oferty „4Hl2" Prasa, Ploti-
KUPJĘ bony. 'T52-3e _k_o_ws_k_a_9_6 _____ _ 

KALKULATOR wielodzla-{ SPRZEDAM tanto plerścło 
lanlowy „Nelcor SC-635" nek a brylantem 0,78 ka-
sprzedam. Sienkiewicza 31, rata. Tel, 67ł-92„ Jl'.Od:r.. 
m. 2 4541 g 17-11 4278 g 

w dniu M lutego 1!1'11 ~olnt nnarł w wieku 
63 13.Jt 

$. + P. 

STAIN:ISŁAW SOKOlOWSKI 
byty pracownik sakladów ga&tronomAcznyi:h. 

Pogrzeb odbędzie Ilię w dniu li luł._o n. 
o god-z. 16 na cmentarzu Mania. 

·Pozoata.11 porrążmt w amutki11 

20NA, 8YNOWI&, SYHOWJI I WNUCKI 

z 11łęboklm talem ł bólem saiwładamłamy, te 
dnia 23 lutego 1977 r. zmarł w wieku 53 łat 
naM n a.jukocbail.szy Syn, OJoclee, Brat I Dziadek 

S. + P. 
EDWAlRO ZIMOCH 
były długirletnł prac.ownlk 

za.kładów OdzidOWY'Cb w Pabianicach. 
Wyprowadzenie zwł(}]( nastąpi dnia u lutero 

1977 roku o godz. 15.39 z ka.plicy cmentarza 
pny ul. Kilińskiego w Pa.blanlcacb, o c-zym 
uWil.aidamlaJą pogrą,żeni w rłębokim wmutl!Ju 

DZWCil, MATKA, M>DZElll'STWO, t1ł'.HV• 
lt'I 1 POZOST.At.A RODDNA. 

z Cfęl>O'klllll talem u'władamlamy, h w dni11 

• Iuteso tm roku mnul, pnetywezy lał Tł 

najdro44-z)' M~ Tałd ł Dzladzluł 

!. + P. 

JAN ŁASI« 
P~e'b <>d1będ.zle 91(1 dnia 1 marea br. o go. 

dzinle 15..30 na cmentarzu Zanew. 

t.: głębokim łeAem uwiadamiamy ła dala 
IS lu,tego 1977 Toilw IPO dhl&lch ii cięt;ktdl eler
pleula ch zmarła 

ł. + P. 

ELE·ONÓRA DZIUBIŃSKA 
s domu STRZEJLCZYlt. 

Nabożeó.stwo :ła!obóe odbędzie Ilię dnia Ził lu
tego 1977 roku w ka.plicy cmeµ.tarza św. Fran
efs71ka, ul. Rzgowska 158/lBn o godz. 15.30 po 
C'l:y1m nutąi)i WY\P?OWad-zenie %Włok do fro. 
bu rodzinne.go. 

aODZINA 

MAlRilil NOWAtK 
wyrazy •e-rde·cznego wwpóksuela a 11owod'U 
śmierci 

MATJll 
składają: 

· DYREKCJA, POP PZPR, !LADA ZAltLA
DOWA oraz KOLEŻANJU I KOLl!<DZY 
z s r sso HLASTOFROJE'K.T - I w ŁODZI 

un111mmrnmmnmmn1nm1mnmrmrrrnrrf!1 
~ PODZI~ ZAKŁADOWEGO § - -:: FUNDUSZU N1AGRóD :: - -= = : PABR'VK1A SZUFIER1BK : = o ~ = = „PONAIR - Ł DL" = 
~ ZAKŁAD „JOTES" 5 
$ im. J. Strzelc7l/lka E 
~ w lod.zi, ul. Popi;;nicta 7 ~ ., 

a oraz e i 
§ Somodrielny Oddział § j 
§ Wykonawstwa l1111Westycfl e · 
5 tódź, ul. Wólaańska 178 i 
= = : z a w i a d a m i a j ą, ! 
= e = ie wypłaity n·agród ,z zo1kłodowe- : - -5 go funduszu nagród zo rok 1976 :5 
5 dokonywa'"·e będq w dn-iu 5 = 3 ma.reo 1977 r. 5 = = E Wszelkie reklamacje należy e 
: , zgłaszać do działu osobowego 5 
~ i szkoleni'a zawodowego zakła- § 
§ du do dnia 31 mar_ca 1977 r. § = MLk = 
lilUłlllllllllllllllllllllllllłłllUUllUHillllll~UllllU 
SPRZEDAM pierścionek I „FIATA 
brylantem 0,82 karł!ta, czy Odbiór 
sty. Oferty „4477" Prasa, 53-55-00 

128" sprzedam. 
Polmozbyt, Tel. 

4838 ' Piotrkowska 96 ----------
„WARTBURGA llił W" 

JtIOSK warzywno-owoco- (19'75) zamienię na nowego 
wy sprzedam, tel. 82-87-33 „Fiata 125 p". Tel, BS-14-4'1 

FUTRO z łapek - 1prze- „FIATA 121 MR - 1800", 
dam. Tel. 355-09 4290 g 1978 - sprzedam (wypo58-

Bł.AMY, łapki karakuło
we czarny i brązowy -
sprzedam. Ł6dt, al. 1 Ma
ja 11. m. e od 14, nle
dzlela - cały dzień 

NA Starym Cmentarzu 
odkupię pla~. Oferty 
„4222'' Prasa, Piotrkow-
ska se 

tenie dodatkowe). Tel. 
422-08 4148 g 

,AUDI 80-LS" (1975) aprze
dam. Tel. 784-82 4465 g 

„ŻUKA.„ górnozaworowego 
skrzynlow1ec, stan dobry 
sprzedam. Tel. 7114-11 godz. 
8-17, prócz niedzieli I po
niedziałku 4450 g 

BAROWOz gastronomlczny „FIATA 1211 p - 1300'' -
s wyposateniem sprzedam. sprzedam. Odbiór Polmo
Tel. 773-04, po 18 4629 g zbyt, Oferty „4430" Prasa, 

. PIERSCIONEK s brylan-
Piotrkowska 9CI 

tem 1.15 karata - sprze- SPRZEDAM ;,Zalltav, '1'0" 
dam. Tel. 52-95-~4. po go- po remoncie, stan bardzo 
dzlnie 17 4656 g dobry. Konarowa I 43e8 

KUPIĘ działkę przy tra
sie głównej, przy tramwa
ju, Kamiński Poznań, ul. 
Tomasza Zana n 654 k 

DZIAł.KĘ - ' ul. Opolska 
sprzedam. Wł, Bytomskiej 
11-39. tel. 793-08 437'7 g 

„NYSĘ Towos-Diesel" 19'12 
sprzedam, Harcenka 3-32 

ODSTĄP~ niepełny Wkład 
„ Fiata 126" 1979. Tel. 
53-35-15. po 1, 4SllO g 

KAROSERIĘ ,,Syreny 105" 
po wypadku - sprzedam. 
.Dostojewskiego 10, m. O, 
blok 120, ~odz. 8-U (Wi
d ew - Wschód DJ. 

SPRZEDAM nadwozie .,Fla 
ta 132" po wypadk!.1 . Tel. 

SPRZEDAM plac budowla- 720-60 4794 ' 
ny zalesiony 4 tys. m w 
LeśneJ Podkowie k. War
szawy. Tel. 821-27 4361 g 

SOKOLNIKI - działkę le
śną budowlan4 - sprze
dam. TeL 51-53-51 4560 g KUPiii; M-S. M-4 w ł.o-

dzl. Oferty z cen11 „4386". 
DOM 8-izbowy. plac 430 m Prasa, Piotrkowska eo 
- aprzedam. Zgierz, Gwar-
dtl Ludowej 21 4165 I M-3 własnościowe - ku-

plę. Oferty z cen11 „4192" 
Prasa, Piotrkowska 98 

MIESZKANIA z telefo
nem poszukuję. Tel. 674-81, 
godz. &-15 4458 g 

WYKONAWCY 

na wymianę rurociągów 
winidu,rowych na polietylenowe 
do pnetlaczan1i.a kwo,su soł1nego 

f ługu s1odowegoz 
</) 40 40 mb, 
(/)_ 50 25 mb, 
<:/) 90 85 mb, 
</) 1 OO - 290 mb. 

poszukuje 

ZESPOt ELEKTR'OCl1EPŁOWN1I 
im. W. LEN1INA 

w lodzi, 'ut Wróblewskiego 26. 

Zabezpieczenia materiałowe, 

koszt wykonania oraz szczegóło
wy zakres prac do uzgodnienia 

między zleceniodawcą a wyko
nawcą. Oferty zgłaszać mogą 

instytucje państwowe, spółdziel

cze oraz osoby prywatne. Zgło

szenia należy kierować do wy
działu . organizacji remontów 
ZEC im. Lenina, Łódź, ul. Wró
blewskiego 26, tel. 403-00, 
wew. 157 lub bezpośredni tel. ;fi 
468-32. ~· 

910-ll 
IA!i~llA!~~~~~A:!j~~~~ 

RBTKINIA - 114-1, 41,I m, 
I piętro - umlenlę na 
M-4 Teotllów, Bałuty. Ofer 
ty „4150" Prasa, Piotr
kowska Ił 

BEZDZIETNE małżeństwo 
poszukuje umeblowanego 
mieszkania, domku, willi 
na rok - dwa na dobrych 
warunkach. Tel. 549-!50 
grzecznościowy 41!118 g 

LOKAL utytkowy, piekar· 
nie bez urządzeń, biurowy 
140 m kw. AlekHendrów 
- wolny dla nabywcy -
tel. 722-78, po 19 678 k 

GINEKOLOG specjalista 
Cyperlln~ 18-18. PKWN 4, 
tel. 240-1'1 ~519 g 

OPIEKUNKA do 1,1-roczne 
go dziecka potrzebna. for 
nalskiej 114. m. •2 4331 g 

t:YWOPŁOT mocwowy to 
piękne ogrodzenie i tródlo 
paszy dla jedwabników. 
HoduJąc jedwabniki w po 
koju przez miesiąc zaro
bisz 15 tysięcy ?:łotych -
potrzebne, tylko Uście ze 
150 metrów tywoplotu. Por 
cja nasion z Instrukcją -
200 zł. Wysyła za pobra
niem: Leon Drzeil, Ho
dowla Morwy - , Jed
wabników, Ferdynandów, 
99-208 Pęczniew. Wysiew 
majowy w ogródku. Adre1 
- kod. łll2 g 

Il LUTEGO na terenie 
„Unlwersalu" zgubiono J;lo 
tą obrączki! grawerowan11. 
Znalazcę wynagrodz<i war
tołcią zguby. Zofia Le-
wińska, Broniewskiego 
57/50, m. f 4557 g 

PIES foksterier - :sagtn~. 
Dr Jadwlga ANFOROWICZ Odprowadzić za wynagro
skOrne, weneryczne ll>-18, dzenlem: Rybna f E. m. I, 
Próchnika a 21148 ł tel 'TllS-113 4228 g 

Dr BORECKI - ginekolog POMOC domowa potraeb
Traugutta I ł735 I na. Obornicka 11, m. Il!, 

IX p, 4648 g 
GINEKOI,OO Czerwoniec 
14-18, Tuwima 20. telefon POMOC do dziecka po-
355-30 2202 g trzPbna, Warunki ba r dzo 

d'.'bre. Orla 3-7 4600 g 
„FIATA 132 1800 GLS" -
1974. sprzedam. ·rei. 433-91, 
godz. 8-17 4655 g 

k j CHAŁUPNICTWO przyjmę 
UCZENNICA poszu u e po Grabarczyk, Gru nwaldzka 
koJu. Tel, 52-96-47 4428 g 

7 
,.

40 
g POGOTOWIE telewizyjne 

'"" Nowakowski 415-04 2534 g 

„FIATA 125 p - 1500 cm 
sześc. MR" 11176 (Upiec) na 
gwarancji - sprzedam. Tel. 
656-52 4601 g 

Z POWODU wyjazdu wy
najmę kawalerkę o pow. 
14 rn, parter bez wygód. 
Płatne z góry za 3 lata. 
Oferty „4482." Prasa, Piotr 
kowska 96 

·- '-

GOSPOSIA. - pomoc do- TELEWIZORY naprawiam 
mowa na I godzin po- _ Janiak. Tel. 381-82, po 18 
trzebna :saraa. Rojna 84 21190 g 

4211 ' --------
POTRZEBNA pomoc do CYKLINOWAlflB. laklero-„l'IATA l:te P'' odbiór ;.P~l M-4 - bloki do wynaję- rudecka, ul. Jarzynowa 44, wanie parkietów TUrskl. 

mozbyt'• sprzedam. Te • cła na dwa lata. TeL m. 1 4475 g IS-55-21 4738 tr 
434-30 4884 g 484-78 . 4821 ' 

SPRZEDAM „Wołgę Gaz POSZUKUJĘ nlekrępuj·-
24" 1971, Gagarina 21-19, cego pokoju, najchętniej 
tel. 442-81 4697 g w centrum. Oferty „4581" 

Prasa. Piotrkowska Ile 
„J?EUGEOTA 404" •prze-
dam, Tel. 51-67-80 4528 g M-4 sprzedam. 11-49-93 -

„FIATA 126 p" 1977 sprze
dam. Tet 51-14-96. po 18 

„FIATA 126 p" fabrycznie 
nowego - sprzedam. Ju
lianów, Orzeszkowej 4ł 

„PIATA 117" - włoskl, 
stan doskonal}'. prod. 1974 
przebieg 20.000 sprzedam. 
Oferty z cen11 „4268" Pra
sa, Piotrkowska 96 

„WARSZAWĘ Combi" -
sprzedam. Oglądać parking 
przy ul, Tuwima 4206 g 

„SYRENĘ 104" (1972) -
sprzedam. Okólna 149 

4121 g 

„WARTBURGA 353" 
eprzedam. Basenowa 28 
(oglądać w nledzlelę) 

3918 g 

„VOLKSWAGENA 1600 
TL" (1969) sprzedam. Tel. 
79lHl2 4173 g 

Godz. 12-14 ł479 g 

M-4 własnościowa bloki, 
śródmieście, parter sprze
dam. Oferty „ł451" Prasa, 
Piotrkowska 9CI 

SPRZED Alii mteezkanłe 
własnościowe M-J ł M-11 
centrum • telefonem. Ofer 
ty „4236" Prasa, Pl.ottkow
ska 96 

!-POKOJOWE, kuchnia 811 
m, częściowe · wygody -
centrum, parter - lde~l
ne na działalność rzem1e
ś lniczo-handlową, zamienię 
na 3-pokojowe, kuchnię -
bloki lub stare budowni-
ctwo, wygody. Oferty 
„HB3" Prasa, Piotrkow-
ska 96 

ZAMIENIĘ 114-1, n piętro, 
Retkinla - bloki apółdziel 
c-ze na podobne w innej 
dzielnicy. najchętniej Do
l}'. Oferty „4389" Prasa, 
Piotrkowska 98 

~Ą'Ą'Ą'Ą'Ą'~AA'AA'Ą'AA'Ą'Ą'Ą'Ą'Ą'Ąl.\'.\'Ą'ol\'Ą'~~ 
~ t 
~ ZAMKNIĘCIE ~ 
3t ·R'UCHU KOŁOWEG'O ~ 
~ *( -'<. MPK zawia.damia o całkowitym zam.knię- ~ 
~ ciu ruchu kołowego na ul. NICL.<\RNIA- 'f: 
>c. NEJ na odcinku od ul. PRZYBYSZEW-
~~ SKIEGO do ul. ARMII CZERWONEJ 
~ od dnia 1 marca br. 
~ bóAt utobusy l!nibl d„84" i „85"b~ ozuie ro-
~ kursowac ę ą trasą o Jazdowit. 
~ Linie „64" i „85" na trasie obJa•du 
~ kursowah będą ul, ul. Armii CzerwoneJ, f Rokiciński\, Puszkina następnie ul, ProJe• 
1.-)r. ktowam~ wzdłuł parkanu cmentana do 
>.<. ul. Lodowej i dalej bez zmian. 
R Na zmienionym odcinku trasy autobu- ~ 
~ sy Li n ii „85" zat:rzymywać się będą na ~ 
~<. wszystkich istniejących przystankach ~ 
R Z41ajdujących się na trasie objazdu. Na- ~ 
ł tomiast autobusy linii „64" na trasie ob- :?<' 
~ jazdowej zatrzymyWać się będą tylko na ~ 
~ ul. NICIARNIANEJ przy ul. ARMII I 
4 CZERWONEJ oraz na ulicy LODOWEJ 
~ przy cmentarzu. . 694-k 
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~ ~ ~ PODZW. ZAKtA1DOWEGO ~ 
~ FUNDUSZU NAGROO ~ 
~ Il ~ WfDZEWSKl!E ~ 
~ ZAIKlAIDV MASZYN ~ 

~ ~ ~ WtólOENINil,czYCH ~ 

~ „POLMATEX - Wt'FAMA'' ~ 
~ z a w i a d a n:i i a J ą, ~ 
~ te od dnia 3 marca 1977 roku ~ 
~ ~ ~ wypf.ocone są nagrody ~ 
~ 1 zokłocłowego funduszu nogród ~ 

~ zo rok 1976. ~ 
~ ~ ~ Ewentualne reklamacje I tytułu ~ 
~ ~ ~ podziału zakładowego funduszu ~ 

~ nagr6d należy zgłaszać no pl- ~ 
~ jmfe do Rody Zakładowej ~ 
~ przedsiębiorstwa w ciągu 14 dni ~ 
~ od daty ukazania S'lę niniejsze- ~ 
~ ~ 
~ go ogłoszenia. Po tym terminie ~ 

~ żadne reklamacje nie będą ~ 
~· uwzględniane. - I 
~~MW»ł"I 

PODZtM. ZAKŁADOWEGO I 
FUN1DUSZU N\AGRóD 

ZJ,ElDNOCZONIE .., 
ZAKŁADY URZĄDZE~ ~ 
TECHNl,CZNVCH PL ~ 

„uN1tPROT" ~

1 Zakład Unądzeń E1ektryanych 
(dawne Łódzkie Zakłady 

Remontu Maszyn Elektrycznych i 
w lodzi, ul. pii~ktronowa 6 t 

z a w I a d a m I a j q, ..,, 

ie w dnru 26 lutego 1977 roku " 
będą wypł.acane nagrody · ~ 

ł z zakładowego funduszu nagród ~ 
%0 rok 1976. 1 

:?< Ewentualne reklamacje przyj- ~ 
1

1 

mowane będą w terminie 14 dni ~ 
od daty ukazania się ogłosze- ~ 

~ ~ nia. ~ % ~~ ~ 
«~~~~~~~~~~~AAAA 

Fabryka Osprzętu Samochodowego „Pol
mo" w Lodzi, ul. Przybyszewskiego nr 99 

OGl..ASZA 
PRZETARG NIEOGRANICZONY 

na wykonanie rozbiórki poszycia l kon
atrukcji dachów magazynowych przy 
ul. Kilińskiego 121. 

Dachy konstrukcji drewnianej o łącznej 
powierzchni 500 m kw„ termin wykona
nia rozbiórki do 16 kwietnia 1977 r. 

Cały odzysk materiałów staje się wła
snością rozbierającego. 

Wszelkie informacje urzyskać moma w 
dz. gł. mechanika w godz. 7~14, tel. nr 
402-40 w. 286 i 305. 

UWAGA! 

Obowiązuje wpłata wadium 3.000 ~ ~o 
kasy FOS „Polmo" jako warunek wz1ęc1a 
udziału w przetargu. 

Oferty należy składać w terminie do 
dnia 17 marea 1977 r. do god~. 14 w se
kretariacie fa bry kl, pokój 307, III p. 

Otwarcie i rozpatrzenie zgłosronych 
ofert nastąpi 18 marca 1977 r. o godz. 9 
w sali konferencyjnej fabryki FOS „Pal
mo". 

FOS „Polmo" zastrzega sobie prawo od
stąpienia od pnzetargu bez podania przy. 
ceyn. 

W przetargu mogą wziąć udział przed
siębiorstwa państwowe, spółdzielcze i pry
watne oraz osoby fi:zyczne, posiadające 
uprawnienia do wykonywania robót. 
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Fabryka Osprzętu Samochodowego „Pol
mo" w Lodzi, ul. Przybyszewskiego nr 99 

OGLASZA 
PRZETARG NIEOGRANICZONY 

na wykonanie s materiałów oferenta 
remontu dachów magazynowych przy 
ul. Kilińskiego 121, polegającego na czę-
6ciowej wymianie konstrukcji drewnia
nej I pokrycia dachów o łącznej pow. 
1.100 mkw. 
Termin wykonania do 30 kwietnia br. 

Wszelkie informacje uzyskać można w 
dz. gt mechanika w god2. 7-14, tel. nr 
402-40 w. 286 i 305. 

Rozliczenie za wykonanie robót nastę
pować będzie na zasadzie obmiaru wyko
nanych robót wg obowiązujących stawek 
dla tego typu remontów. 

UWAGA! 

Obowiązuje wpłata wadium 3.000 zł do 
kasy FOS „Polmo" jako warunek wzięcia 
udziału w przetargu. 

Oferty należy składać w terminie do 
dnia 15 marca 1977 r. do god~. 14 w se
kretariacie fabryki, pokój 307, III p. 

Otwarcie l rozpatrzenie zgłoszonych 
ofert nastąpi 16 marca 1977 r. o ~d.z. 9 
w sali konferencyjnej fabryki FOS „Pol
mo''. 

FOS „Polrno" zastrzega sobie prawo od
stąpienia od pmeta!'gu bez podania przy
czyn. 

W przetargu mogą wziąć udział przed
siębiorstwa państwowe, spółdzielcze i pry
watne oraz osoby fizycme, posiadającę 
uprawnienia do wykonywania robót. 
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logogryf sportowv 
h W}łlsanłv. U W'l'l'UOw f-nt.e

wych do powyusego dla1ram•, 
plerwaae Utery ~ -m laulO 
tego lOl'Ogryfv.. 

(8) 

10PRACOWANJE: JERZY KAŁUŻKA 
POZIOM01 1. Głupiec nieco Ina

czej, li. 7.ewietl'JllOna na maszcie bel
ka podtt'z;Jmu.jąca ta&llel. 9. Bóg 
wojł!y cłz!!lciej ł dkrutnej <w mi to
logii fll"eokiej), 10. Pierwiastek che
miczny s rodzi.ny IA!ntanowców, 11. 
WYllll!llazek PO!J)OWa ł Mat"coniego, 
18. Japońska forma i:.apaśnictwl\, w 
której pnegrywa zapaśnik wy
pchnięty & ringu 14. SkunkR, dra
pie:!:nik & rodz!111y ła.sioowatych, 16. 

'\ . 7: 
- -

~ 

-

r ... r. 
_l I -

„ 

r11~ „. ·I 7;'" Il 1' ! . 
l 
.. . 

-1 - --
Siatka oddzielająca ;><>1a gry :na / 

,.. 19 \Q.•, 1- . I 1 -1 
.. 

Znacsenle wyra&6w1 
l. Obiekt sportowy, a. Reprennta

cyjn)' pomocnik dru:lyny piłkarskleJ 
CSRS, 3, znany tenisista, uc:zestnlk 
turnieju „Masters-Tl", 4. Moze być 
kosmiczna lub tenisow•. 5, Węgier
ski tenisllta. e. Popularny klub 
mo~klewski, 1. Klub Wojciecha Fi
baka. 8, Znany dwuboista Polski, 
9. Bokser polski wagi papierowej. 
lt, żeil1ka część Enakomltej pary 
sportowej ZSRR w ty:lwiarsiwte. 11. 
Oorgoil lub Bulzackl. 12. Napastnik 
hokejowej drufyny ZSRR, lS. Skac•lł 
na njm skoczkowie, 14. Imię znane
go kierowcy - byłego mbtrza łwla
ta formuły I, 

korcie tem&oWym, 18. Tworzy pcr.e 
łamy pme:a Bieszczady I Po~órze 
Krurpa.clde, 21. W)"kwalif.ikow:my 
pracownik ob1!ługujący konie, 25. 
Dach, 26. 71niedołęilnialy atat')' męt 
czyzna, 27. Państwo w płn. Euro
p!.e, do któreeo naletą równi.et 
Wyspy Owcze, 28. Si>r:zet z teli
w.a utywainy w lekkiej atletyce do 
pchni~. 29. Moony na;pó1 alkoho
lowy z soku palmowego lub ryżu, 
30. Tymczasowy, prowizory<l'L!ly bU
dynek parterowy. 

PIONOWO: 1. Tradycyjna :na.j
mniejsz.a miara, Ilość, 2. Imię kom 
pozytc>ra baletu „Gajane". go=ą
cego nrledaw.no w łódzkim Teatr7.e 
Wielkim. 3. W starożytności kraj 
n.a pcludniowy zachód od Morza 
Kaspijskie.go. 4. Toczne, ooląC7JO!lle 
z kolami jezdnymi oojazdów, 5. 
Część paleniska wykon.ana z prę
tów żeliwnych, 6. Futer.al na oku
lary, 7. Republika w Azji nad Mo
rzem Czerwonym, granicząca z A
rabią Saudyjską i d.Adenem, 8. Ra 
ta koralowa, 12. Oz.dobna szata ko-
9clel.n.a, 15. W Śt'edndowiecznej Pol
sce drobna moneta o rMne1 wal"to
śct, 17. Stolica i główny port Se
n-e~lu, 18. Tkainka wypełniająca 
jamy lkznych kości. l!l. Małpiatka 
z Madagaskaru, 20. Odcinek dro~ 
między dwoma stacjami. 21. U na 
!rzycb pań zmienia 91ę niemal co 
roku. 22. Stolioa Jemenu. 23. Trwa 
la politura wyrabiana. w Chinach i 

Ell·m1·natka Z herbem . -Ja--po---nii <z fywicy drzewa lakowe-,~ 24. Praeuje na niej rolnik 

P L.. E S K 

KOWOMi:. 

o o L p N o 
~ T Gr o E V 

o 8 E I R w z każdego pio-
nowego rzędu na- s 'R o Ęi 
leży skreślić na-
zwę jednego z M D L o A B sześciu miast, kt6-
rvch iymbolem sq s l( ~ % o przedstawione her-
by, a na terenie 
kt61'1/Ch rozprawa- w ~ V N 1) 
dzana jest także 

14 nasza gazeta. Po- K L. N z zostale liteT"y, czv-
tane rzędami po- o w o E ziomymi, utworzą 
T"ozwitłzanie. 
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„UNIWERSAL„ to szybki€ ~'lkupy 

„Rozkoszy łamania głowy" Nr 6 
K:RZYŻOWKA „UNIWERSALU" 

POZIOMO: Tobruk, mandragora, Kartagina, rzepa, brama. ruta, 
dyna, klasa, Matka, palisada szarada Marchut, peleryna, ramol, 
Erazm. Atma. ogar. okręt, anion, araukaria, epifania. atrapa, 
PIONOWO: tokarz, baTetka uran, Alabama. abrakadabra. opera
cja, Atlanta, fizyka, kaktus Filharmonia, pra. dwa, n1ateracc, ro
galiki. Tamara. platan. lampas. Sigeria, armata. skat. 

MAGICZNY Ji.l\'ADRAT LICZBOWY 

I n;ąd: 1, 15, U, ł 
n rzad: 8. io. u, !„ 

Ul n:ąd: U. I, T, 8, 
IV rsąd: U. 3, Z, 16. 

NAGRODY UFUSDOWANE PRZR7: „UNIWERSAL" otrzymują: 
Barbara M11sz} ńska. Pabianice, ul. Monmszki 159; _Jadwi)l!l Ku
rowsk'l, Łódź. ul. Slużbo\\a JQa i Alicja Kabat, Łódz, ul. Fornal
skiej 20 21. 

Nagrodv rzeczowe (\\artości 200 i.il><YCh każda), s11 do odebra
nia " działa reklamy dyrekcJi „t;NJWERSALU". Łódź. pl. Nie
podległo•ci ł n pif;'troJ. 

NAGRODY KSIĄŻKOWE O'l'RZYMUJĄ drog11 losowania: Jan 
Strzembosz. Radomsko. ul Koścluazl<ł 1!'9; Sławomir Zal~g, L6dt, 
ul Rzgow~ka &1; Andrzei Rajewk„. Kutno. ul. Kras\tlsk1ego 1115; 
Ańna Sta,T.ew•ka. Aleksandrów, ul. llaszyt\skiego 5/32 I Zy,;munt 

~ Piątkiewicz. Błaszki, pl, $wier<:rc\hk1ego 12. 

~'"'-t:'t:Pł::i~~~'""'-AA.FtP~d> 
nmm111111inmm n m 11 1 

Tłum.: WANDA WĄSOWSKA 

Spencerowi nasunęło Ilię ~ tel chwill pytania, jak koro.ner 
nazywał sekretarkę, gdy byl z nią sam na sam. Dziewczyna 
ta był.a dość tęga, ale nawet zgrabna. Miała duże oczy o bt'Z
myślnym spojm.endu i szerokie usta. Przechodząc kolo A.shby'ego 
spojrzała na niego tak, jak zapewne patrzyła l'loll wszystkich 
mętczyzm: z pewnym błyskiem zaciekawienia i z ledwo do
strzegalnym uśmiechem w kącikiaich ust. Kołysząc się lekko w 
biodrach, przeszl.a do eą!.1edn1ego pokoju, ale dt'lrlWl za 1obą po
zostawiła uchylone. 

Ashby był w świetnym nastroju. Zac-howywal się z pewtl(l
śclą Riebie, a nawet bM ceremonii oczyścił swoją fajkę nad 
popielnicllką, które. stata :na biurku pre.wie pi:;zed nosem Rya
na. Potem nabił fajkę tytoniem, zapalił i us1ad1 z powrotem 
na fotelu. 

- Od tej chwJll - zacr.ąl koroner - odpowied:!li pana nie 
będą protokołowane. Pyt.ania bowiem. które pragnę panu z,a
dać dotyczyć będą 9P1'.aw n.atut')' bardzo osobistej. Mial p-rzy tym taka minę, Ja'k gdyby spodziewał się pro-
te.'ltu ze strony Ashby'ego. Ale ten milem!. . 

- Czy może mi pan powiedzieć, oo było ptteyc:ey'Jll\ śmi.eroi 
pańskiego ojca? z pewnością znal tę piizyczynę, gdyż spoglądal jeónoczaśnłe 
na leżącą przed mm kartkę papieru. mpis.ainą drobnym pis
mem. Zadawal to pytanie :zapewne po to tylko, te.by przekonać 

, się, jak na n.ie Spencer zareaguje. 
Ashby, chcąc pokiarzać, iż do~konale rozumie: o . oo Ryanowi 

chodzi, odwrócił się w stronę l..ewisa i odpow1edz1al: 
- Ojciec móJ popełnił samob61stwo, strre1aJąc &Obie w usta 

z rewolweru. , 
Foster I.ewls siedzial w da19Zy1m otągu obojętny, jakby nie

obecny. Za to Ryan ld.wnąl parę r~ gt~ą, PQ~ob.nłe }a.k ~ 
czynią niektórzy profesorowie, chcąc zachęcić ulubionego uczn1e. 
do dal.s?P.JJ odpowiedzi. 

- Czy wie pan, dl.aczego to zrobil? 
- Przypt~m. że mial już dość zycl:a. 
- Chodziło mi o to, ozy mi!al do tego wyratn.e pow<idy, łlo 

jest czy może PQpełnil jakle5 przestępstwo lub tet mala7J się 
p~adkowo w trudnej sytuacji? 

-DS-

- Jeżeli wierzyć mojej rodzinie, twltt'Wo.nil on ca.ty l'Wój 
mająfek, a także część majątku matki. 

- Czy był pan ~ przywiązany do ojea. pan.le Ashby? 
- Mało go zn.alem. I 
- Czy dlatego. że rzadko bywał w domu? 
- Dlatego, że }a pm.eważnie praebywalem w l!ntemacle azltol-

ny:rn. . 
Na te pytani.a Spencer był przygotowainy. Domyślal się, h 

koroner i jego milczący gość za.granawiają !i.ę teraz nad tym, 
r:r:y i jakle ?>rzyczyny mogły złożyć się na jego psychiczne od
chylenie od normy. Ta świ.ad<lllllo~ć bynajmniej go nie peszyła. 

- Co pan sądzi o swoim ole-u? 
Spencer uśmiechnął się. 
- A pan, panie koronerze? Sądzę, te nńe będzie oozbawiO!lle 

sll.1.!!'1JTlości twierdzenie. {ż był kl człowi~k. który !lie mógł zs:o
dziś się ze swoim otoczeniem, i że był orzez nie pot~piony. 

- Ile mial lat, e;dy odebrał sobie fycie? 
Spencer musiał chwile zastanowić sle I obliczyć w pamięci. 

Re2llllta.t tego oblicsenia zaskoczył go. Powiedział jakby nieco 
zmieS?..any: 

- Trzydzieści osiem. 
A więc o trzy lata mni.ej, .ndt Spt>neer mtal w teJ chwili. Wy

dało mu się dziwne. te ojriee tył krócef od D!lego. 
- Nie chciałbym 5prawić panu przykrości, painle Ashby, 

ł dlatego mote powstrzymam ,iq od pytań szczególnie dla pana 
lilrępującycn ... 

- O, pro~ się nie obawiać! Nle Jestem tak wr.ullwy. 
- Czy ml.ał pan wdelu P'l"ZY1'ad6ł w szko~. do k;tórych pan 

uczęm:zał? 
Ashby namyślał się, gdyt mimo wszystko 1111.e traktowal tego 

pr.zestuchania zbyt lekko. 
- Miale.."ll raczej kolegów, tak jak W'!IXY&CY· 
- Chodzl mi o przyjaciół. 
- Właściwie ich nie miałem: 
- A.nil Jednego? . 
- Przyjaciół w ścisłym .maczenłu tego ełowa nie mtałem. 
- To by :maczylo, że musi.al !ię P8lll czuć samotny? 
- Nie, nalet.alem przecież do drufyny piłki oomej, hokeja, • 

a poza tym bralem nawet udzial w amatorskich przed.stawie
niach 82lkolnych. 

- Ale nie szulatl pain b!Jwarzy&t'Wa kolegów? 
- Może to raczej oni nie szukali mojego. 
- Czy powodem teeo mogła być opinia, jaki\ miał pański 

ojciec? 
- Tego nie wiem. 
- A czy nie sądzi pan, • był pan może zbyt nieśmiały cz.y 

tet podejrzliwy? Uważano pana zawsze za świetnego ucznia. 
w szkołach, do których pan uczęszczał, pozostawił pan jak nai
lel)llU wspomni!en.ie. Był t>an chłopcem inteligentnym, ale za
nu:em zamkniętym w łlObie l •klonnym do melancholid.. 

-M-

llOllOTA. • •V'IMO 
PBOORAll l 

,.. 'lr\Oft ~ l'Ołlln. Ul TTTa - mecibasluaja 110lnłotwa „„ 1.00 Dla ak6ł: nauka o cdow1elru 1111.. I - Zdrowie csłowte
ka. 1uo Koju - st11d nle ma wyjłcia - film fab. prod. USA. 
1ue Dla nkół: j19Zyk polaki lek. 38, K. Przerwa-Tetmajer. lUO 
TvTlt - hodowla sw.lerz11t. lł.IO Redakcja Szkolna sapowiada. 
111.0I Znacie! to po11luchajcle - pt. Kapitan All I jeło plea. 15.35 
Radzimy rolnikom. Ul.ff Dzl.eruilk. 15.łl Obiektyw - program 
woj. ł6dzklego, kieleckiego, plotrkow1kier;o, radom1klego, tderads
klego, tarnobrzeskiego (Ł). 18.lft Chansonada. \7.00 Stucłio Sport 
- mecz I ligi piłki nożnej ~ląsk (Wrocław) - Stal (Mlele.c). 
17.411 Lawina - tllm fab. prod. ZSRR. 19.00 Dobranoc. 19.30 Wie
czór a d&lennlklem, 10.30 Gentleman 1: Cocod7 - ttlm fab, prod. 
frane.-wł. 22.00 Dziennik. 22.15 Spotkanie z gw1ezd11 - Georges 
Moustaki. SUO Bob, Carel, Ted l Alice - ł1lm fab. prod. USA. 

PROGRAM U 
l.ł.llO Popołudnie r.n:r&ody l podr6ty. 15.00 Uśmiechy Starego 

Kin.a - Wołga, Wo ga - film fab. prod. ZSRR. 17.45 czterej pan
cerni i pie• - odc. 17 - pt. Klin - film fab. prod. TP. 18.łO 
Studio Pl (Ł). 19.00 Dobranoc. 19.30 Wieczór z dziennikiem. 20.30 
studio Sport - sPrawozdanie z halowych MP w lekkiej atletyce s Zabrza oraz kronika MS w skibobach. 21.30 H godziny, 21.40 
Twarze teatru - Eugeniusz FUlda. 2%.lłi Nlebleskl sygnał - ocfc. 
pt. Tango retro - film fab. prod. TV bułg . 23.10 Sp1ewa Runo 
Andersson ze Szwecji. 

NIEDZIELA, l'7 LUTEGO 
PROGRAM I 

e.11 .Język polllki lek, li. 1.25 TvTR - hodowla swierz11t. 7.51 
>lasze IPOtkania - Uprawnlenia uczniów. 8.10 Studio Sport -
Andrzej Bachleda zaprasza. 8.30 NowoC1:esność w domu i zagro
dzie. 9.00 Teleranek TDC. 10.20 Antena, 10.45 Biały nledźwledź -
film dok. prod. ZSRR, 11.45 Dziennik, 12.05 Rolnicze rozmowy. 

BLOK PROGRAMOWY PRZlrGOTOWANY PRZEZ NACZELNĄ 
REDAKCJĘ PUBLICYSTYKI KULTURALNEJ 

1%.36 Prosto spod Giewontu (1). 12.45 Kradzlete dzieł 
sztukl. 13.00 Prosto spod Giewontu (2). 13.15 Bułgarski 
cyrk fUm pokazujący bułgarskich mistrzów areny. 
13.35 Prosto spod Giewontu (3). 13.45 o morzu, rybach l okrętach 
- widowisko bajkowe dla dll:lccl. 14.10 Bliźniaki. U.20 Rodzina -
zabawa quizowa w formie testu. 14.40 Po latach - montaż ar
chiwalnych kronik filmowych o kobietach. 14.55 Piosenki na ży
czenie. 15.00 Losowanie Dużego Lotka, 15.IS Kino, kino - pro
gram publicystyczny o filmowych adaptacjach „Romea I Julli" 
Szekspira. 15.55 Niezatarte ślady - z cyklu „:!. Hadyna opowia
da'' - opowieść o przedziwnych spotkaniach z muzyką Chopina. 
16.15 Dom :t tektury - film fab. prod. USA. 17.05 Pamiętnik li
teracki J. Putramenta. 17.20 Studlo Sport. 18.15 Legendy aktor
skie: Jacek Woszczerowicz. 18.35 Zaproszenie do teatru. - W~y
ta w Teatrze Nowym w Warszawie na spektaklu A. Arbuzowa 
„Staroświecka komedia". 18.55 Plosenk1 na eyczenie. 19.00 Wie
czorynka. 19.30 Wieczór z dziennikiem. 20.30 Bajka dla dorosłych. 
20 .40 Biuro matrymonialne - fllm kryminalny z serii „Rewol
wer I melonik". 21.30 Tajemnica szmaragdowego naszyjnika -
komedia kryminalna 22.00 Studio Sport. 22.10 Parada blagierów. 
22.51; Premiera. 

PROGRAM U 

u.io Muzyczna teleteka. 11.so studio l!lport. 12.30 MlkołaJe. lUO 
Militaria, obronność, nowoczesność - C~ będzie jutro. H.20 Tur
niej o SrebrD.lł Lódkę (Ł). 15.!0 Teatr Małych Form - Drzwi 
muszą być albo otwarte albo zamknięte. 15.155 Czterdziestolatek -
odc. pt. Cudze nleszczdcie. czyll świadek obrony - tum TP. 
18.40 Tańczy i śpiewa Abchazja. 17.20 Prawda czasu, prawda ekra
nu. 11.00 Wieczorynka. 19.30 Wieczór :i dziennikiem. 20.30 Studio 
Sport - w programie m. in. sprawo~nie z rozgrywek I ligi 
plik! notnej oraz kronika MS w skibobach. 21.30 Człowiek z tłu
mu - mm fab. prod. USA. 

pONJEDZIALEK, 28 LUTEGO 
PROGRA,'\f I 

11.36 „Oficer łledczy" ł1lm fabularny produkcji radzieckiej, 
12.45 TVTR ·- chemia. 13.25 TVTR - biologia, 15.50 L~UR'r - tl
lozofla. 16.30 Dziennik. J6.40 Obiektyw. 17.00 Zwierzyniec. 17 45 Ra
dar. 1a.05 Znaki szczególne - odc 1 - Podejrzany - film ser. 
prod. TP 19.00 Dobranoc. 19.30 Wieczór z dziennikiem. 20.30 Teatr 
TV: St. Przybyszewski - Dla szczęścla, reż. I- Gogolewskl. 22.00 
Camerata - hlstolia Jednego nagrania - M. Mussorgskl - „Bo
rys Godunow". 22.3'5 Dziennik. 

l'ROG&All D 
)łłelnłećld. 18.lO }'V1.ecsór s pnyjaclółml program 

o'fy 1,8.~ lntermóda - film. 17.10 WesO!y prze?,ląd 
a y s~dio ów. 1a.10 Z m119klego punktu widzenia -

ZsBR.. U.'° Studło 1'1 (L). 19.GO Dobranoc. 19-30 Wle
łl!l.~l'll'lliterft-.. so.311 1tan~rt tcarela Gotta. 11Jl5 2 miliony 

nutek - program muzyczno-rozrywkowy. łl.20 l!l!n Kc&11elbuntes 
- progr. rozrywkowy TV NRD. Il.le tł godziny 22.oe Po pre-
mierze - rozmowa o spektaklu ,,Dla ,8ECZ.;ścia" 22 ZO NURT -
matematyka. 

WTOREK, 1 MARCA 
PROGRAM I 

6_0Q TvTR - chemia. S.30 TvTR - b1olog!a. 9.00 Dla szkól' ję
zyk polski kl. 8 - spotkanie z pisarzem. tl.30 Fibn fabularny. 
13.45 TvTR - matematyka U.30 TVTR - mechanizacja rolnk•wa. 
(ŁJ. 16.30 Dziennik, 16.40 Oblektyw. 17.oo Studio rv Młodych 11 JS 
Kółko I l!:rzyżyk - teleturniej. 17.50 Tokio - rep. tllmowy, 18-25 
Komicy niemego ekranu - film montażowy. 18,50 Radzimy roJni
l!:om. 19.00 Dobranoc. 19.30 WJeczór z dziennJkJem. 20.30 Lucjan 
Leuwen - odc. I t1lmu •er. prod, franc. n.20 Swiat I Polska. 
22.311 Dziennik. 

PROGRAM U 
15.GO Jezyk anglelslrl - lek. 19 l&.15 Tatrzaflsltie szałasy - z cy-

1t\u - Ocallc od zapomnienia. 18.55 Prawda czasu, prawda ekra
nu - Wierność - mm fab prod. ZSRR. 18 20 Morze wokół nas 
- program publ. 18.łO K.alejtloskop baletowy (L). 19.00 ·Dobranoc. 
19.30 Wieczór z dzlennlklem. 20.30 Wtorek melomana. at.30 21 i:o
dziny. 21.40 Galeria 34 milionów - W kręgu realizmu. 22,20 Pol-
5ki film dokumentalny - Gebsltl i Halor. 22.55 Język niemiecki 
- lek. 19. 

SRODA, 2 MARCA 
PROGRA.'W I 

g_oo TvTR - matematyka. 8.30 TvTR - mechanizacja rolnictwa 
(L). 9-00 Dla szkół: chemia kl. 7 - o niektórych tlenkach . 10 oo 
Fizyka kl. 7 - stany skupienia ciał. 11.30 „Smierć kar 
pia" film fabularny produkcji czech. 12.30 RTvSS 
- Jezyk polski - Mickiewicz, najwybitniejszy poeta romantycz
ny. 13.05 RTvSS - matematyka. 13.40 w drodze do nowego -
odc. 9. lł.15 NURT - matematyka. Ok. 16.45 Dziennik. 16-45 Obiek
tyw. 17.00 Entliczek-słowniczek. 11.30 Losowanie Małego Lotka. 
17.45 Studio tnterdlsco przedstawia - przeboje sezonu zimowego. 
18.35 Swiat, który nie mote t:agl.nąć - Arktyczne lato - odc. 
filmu dok. prod. ang, 19.00 Dobranoc. 19.30 Wieczór :i: dzienni
kiem. :ro.30 Panorama współczesnego filmu radzieckiego - Dzoiecko 
wojny. 22.20 X Y Z - cz. 2. 22.55 Dziennik. 

PROGRAM Il 
16.30 Ji:zyll: francuski lek. łl - kura l stopnia. 17.05 Rodowody 

- Pseudonim Swoboda - film dok. o Adamie Próchniku. 17.łO 
Rozbitkowie - film ser. prod. sng.-australljsklej. 18.10 Latający 
Holender. 18.40 Studio Pl (Ł). 19.00 Dobranoc. l!ł.30 Wieczór z 
dziennilrte,m. 20.30 Studio Sport. 22.00 24 godziny. 23.10 Maroko -
film dokumentalny, 22.40 Dialogi z przeszłośclą. 23.10 Język an
g1elslrl. 23.40 NURT - pedagogika. 

CZWARTEK, I MARCA 
PROGRAM I 

S.00 RTvSS - język '!>Olskl. a·.30 RTvS9 - matematyka. !~OO 
Spotkanie - lnscenlzacja teatralna. 11.05 Dla szkół: ji:zyk pol
ski kl. 7 - Eliza Orzeszkowa - ABC. 12.00 Jezyk polski kl. 8 -
Stefan Zeromski - Siłaczka. 12.30 Decyzje piętnastolatków. 12 55 
Dla szkół: język polski kl. ł llc. - Leopold Staff. 13.45 TvTR -
historia. 14.So TvTR - uprawa roślln. 18.15 Telewizyjny Informa
tor Wydawniczy. 16.SO Dziennik. 16.40 Obiektyw. 17.00 Ekran z 
Bratkiem. 18.00 Pollgon. 18.20 Przygoda z nauk11 - progr. oświa
towy. 18.50 Radzimy rolnikom. 19.00 Dobranoc. 19.30 Wieczór 
z dziennlltiem. 20.30 Teatr sensacji: J. s. Znamierskl - Honor 
bez motywów cz. 1 - Czy ja zabiłem. !1.55 Pegaz. 22.40 Dziennik. 

PROGRAM U 
Ul.35 J'ezyk rosyjslti. 18.10 Teatr TV: St. Przybyszeweki - Dla 

szczęścla (powt.). 17.:!5 Rada Pedagogiczna - Zawiść. 18.05 Kto 
pyta nie błądzi - struktura materii. 18.15 Kino fllmów animo
wanych. 18.łO Magazyn Kulturalny (Ł). 19.00 Dobranoc. 19.30 Wie
czór z dziennikiem. 20.30 Kopciuszek - film baletowy prod. NRD. 
21.45 24 godziny. 21.55 Kino miniatur. !2.55 Język francuski lek. 41 
- kurs 2 stopnia. 

PIĄTEK, ł MARCA. 
PROGRAM I 

ft.OO TvTR - historia. UO TvTR - uprawa roślln. 9.00 Dla szkół: 
geografia kl. s - Wśród śniegów l lodów. 10.00 Geografia kl. s 
- Pojezierze Drawskie. u.os Wychowanie obywatelskie kl. 7 -
Wolny czas 1 odpoczynek. 11.45 „Słomkowy kapelusz" 
film fabularny, produkcji węglersklej. 12.45 TvTR - uprawa 
roślin. 13.25 TvTR - hodowla zwierząt. 15.50 NURT - pedagogi
ka. 16.30 Dziennik. 16.40 Obiektyw. 17.00 Pora na Telesfora. 17.30 
Lektury Pagaza. 17.45 Niedzielne dzieci - film fab. prod. poi. 
19.00 Dobranoc 19.30 Wieczór z dziennikiem. 20,30 Miłość niejedno 
ma lmlę - Trudne powroty - fllm fab. prod. ZSRR. 22.00 Pa
miętnik wychowawcy - film prod. włoskiej - odc. 3 pt. „Kolo
rowe ryStlnki". Z3.05 Dziennik. 23.20 Ekran i tycie - Ze ścianą. 

PROGRAM ll 
te.25 Towarzy!ltwo Wiedzy Powszechnej - Złotówka, gram, mi

nuta: 18.55 Pegaz (powt.). 17.40 Decyzje piętnastolatlt6w. 18.łO 
Studio Pl (Ł). 19.00 Dobranoc. 19.30 Wieczór z dzlennlklem. 20.30 
Turystyka i wypoczynek 21.00 Jutro sobota - progr. rozrywko-
wy. 21.45 24 godziny. 22.00 Tajemniczy świat przyrody - ptak!. 
22.łll Język rosyjski - lek. 19, kura podstawowy. 13.15 NURT -
Ulo.zofia. 
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