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Dalsza rozbudowa przemysłu spożywczego 

• Budowa 3 kombinatów 
m.iesnvch i G /przetwórni 
A Podwojenie dostaw koncen
tratów· spożVwczvch i przetworów 

Przewodniczący Rad7 Pań
stwa Henryk Jabłoński wyato-
1ował depeszę gratulacyjną do 
sekretarza Ceileralnego Pow
szechnego Kongresu. Ludowego 
Libijskiej Arabskiej Republiki 
Ludowo-Socjalistycznej Muam
mara al-Kadafiego z okuli 
wyboru go na stanowisko. 

Prezes Rady Ministr6w Piotr 
Jarószewfoz przesłał gratulacje 
do Abdela Aii-al-Ubeidl w 
awłązku z powołaniem go na 
atanowisko przewodniczącego ge 
•eralneco Komitetu . Ludowego 
Libljakieł Arabskiej &Publiki 
Llldowo-ilocjalistyczneJ. 

-----------.I drobiarskich 
Projekt ustawy • 

I aktów wykonawczych Optymalne wykorzystanie surowców rolniczych, zwiększenie dostaw 
-~--------------------------·-

na rynek artykułów wyższej jakości, dalsze niwelc. waaie dvspropor-

· Pożyczka dla Angoli skierowano. do Sejmu 
Liga Krajów Arabskich i Orga

nizacja Jedności Afrykańskiej przy 
stąpiły do realizacji uchwał I 
Konferencji Szefów Państw i RZ\
dów Krajów Arabskich i Afry
kańskich. Osiągnięto porozumienie 
o utworzeniu wspólnych organów 
kontroli wykonania rezolucji tej 
k9nferencji. W siedzibie Ligi pod
Piaa.Ilo poirc:izun)ieni.e o ud2ieleniu 
pożyczki dla Angoli w wysokości 
13,2 mln dolar6w przez Arabski 
Bank d.1. Rozwoju Gospodarczego 
Afryki. 

e 
temat m posiedzenia R 
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Ministró 

cji regionalnych w rozwoju przetwórstwa - to główne cele przemy. 

siu spoźywc7lego w całym bieżącym 10-leciu. 

Ostatnie 6 lat znacznie zmieniło I dowie w latach 1977-81 sześciu 
ten przemysł, któremu przybyło nowoczesnych przetwórni-zamraża! 
kilkaset clobrze wyposażonych za- ni w pionie spółdzielczości rolni
kładów. Podkreślając te osiągnię- czej, które docelowo produkowa~ 
cia, trzeba jednak zdawać sobie będa rocznie ok. 150 tys. ton mro
sprawę, że przemysł spozywczy żonek i nrzetworów owocowo
ciągle jest jeszcze na dorobku. Za warzywnych. Opracowany został 

mało w stosunku do wciąż rosną- (Dalszy ciag na str. 2) 
cych ootrzeb mamy pi;zetwórni ·1 · 
proszkowni mleka, aby racjo~al
nie wykorzystać stale iwiek~za,jące 
się dostawy ,,białego surowca". 
Niedostatecznymi zdoi nóściami 

Zajścia w Bolonii 
Jak pódaje AFP. w miasteczku 11-

ntwarsyteck!m w Bolonii doszło w 
platek do starć między •krajnle pra 
włcowyml I 1lqajn1e lewtcowyrnl 
grupamJ atudencktml. lnterwenlowa-1 
la policja. Jeden ze studentów zOll-

· 11 bm. odbyło alę posle4zenłe Bady Minlstr6w. Rozpatrzono epraeowan/" przez Ministerstwo Pra
ey, Płac i Spraw Socjalnych i Centralną, Radę Związków Zawodowych projekt ustawy o dalszym 
zwiększeniu emerytur i rent oraa o zmianie niektórych przepisów o zaopatrzeniu ~meFytalny!D• 
wraz 11 projektami akt6w wykonawczych. W dokumentach tych, przygotowanych zgodrue z zapoWle
dsil\ I sekretarza KC PZPR - Edwarda Gierka na VIII Kongresie. Z'!iązków Zawodowych i .posta
nowieniami Biura Politycznego KC PZPR, przewiduje się reabzacJę podWYi"ek emerytur 1 rent 
tzw. starego portfela pocllftWlllly ad 1 maja tego .roku. 

przetwórczymi dysponuja przemysł 
mlęsny i drqbiarski, owocowo-wa
rzywny l koncentratów . spo:i:yw
czych, nie mówiąc iu:i. o branżach 
ściśle zw!azanych z rolnictwem. 
Jak przemysł cukrowniczy, paszo
wy itp. 

Real.izowane w tej li-łatce 
westycie stwai;zać będą sukcesyw
nie oodstaw:v pod wyższą produk
cję artykułów żywnościowych. 
Niedawno zapadł11 decyzja o bu-

„ 

KL PZPR ; 
W dniu 14 marca br. w Io-

• kal11 l:.ódikiego Ośrodka Kształ
cenia Ideologicznego KL PZPR 
odbędzie się plenarne posiedze.
nie Komitetll '!:.ódzkieR'O PZPR 
nt. „Zadr.nia w zakresie umac
niania dyscypliny s11ołeczneJ, 
bezl!ieczcństwa, ładu I porządkJ 
w województwie łódzkim miej
skim. 

tał zastnelony l'tzez policję. -----------... 

Dalsze wiece protesracvine 
arzeciwka silam atlwetawrm w ~ RfN 

'W piątek 11 bm. w wielu miei-
1eowościach, zakładach pracy, wyż
szych uczelniach, orgauizacjacn 
apołecznych odbyły się dalsze wie
ce protestacyjne, których uczestnl
~y potępili rozwijaną przez siłv 
odwetowe w RFN kampamę pro
pagandową przeciwko Polsce. 

W swych wystąpieniach rcbotni
ey, pracownicy naukowi, studenci, 
działacze społeczni wskazywali. ż..i 
głównymi inspiratorami kampanii 
kłamstw i osz..,zerstw są ludzi1>. 
którzy nie wyciągnęU żad nycl1 

wniosków z lekcjJ historii I nie 
uznali realiów politycznych zaistnia 
łych w wyniku klęski hitlerow
skich Niemiec. 

Inicjując nie J?rzebierająell w 
środkach kampanię przeciwko Pol
sce, ZSRR i innym krajom socja
listycznej wspólnoty - mówiono 
- siły te pragnęłyby 1;ahamować 
podjęty z takim trudem proces 
normalizacji stosunków, lakł6cić 
atmo~ferę odprężenia i współpra-
9• międzynarodowej, 

Rozpoczeh/ sie przvgotowania 
do · Ul )armarlm łódzkiego" 

Wczoraj w Klubie Dziennikarza odbyło się gpotkanle robocn 
organizatorów kolejnego „Jarmarku Łódzkiego", urządzanego 
pod patronatem „Dziennika Popularnego". Ustalono, ie tego
roczny „Jarmark Łódzki" trwać ma w dniach od 81 maja do 
5 czerwca. Jak zwykle, jarmarkowe centrum znajdzie się na 
ul , Moniu•zkL Głównym koordynatorem przygotowań do orga. 
nizowanej jut po raz szósty imprezy „Dziennika Popularnego" 
są Wydział Handlu Urzędu Miasta Łodzi oraz Wojow6dzkle 
Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego. Wydział Kultury Urz,. 
du Miasta Łodzi przyjął na siebie odpowiedzialność za wzbo
gacenie „Jarmarku Ł6dzkiego" Imprezami o charakterze kultu
ralno-rozrywkowym. 

Jut na podstawie wstępnego rozeznania, można stwierdzić, 
te tegoroczny „Jarmark Łódzki'' ma byc'! Imprezą o jeszcz.? 
większym rozmachu, nii w latach poprzednich. · Obfity wybór 
towarów, oferowanych klientom, będzie wzbogacony o wyroby 
niektórych łódzkich fabryk, cieszące się szczególnym powodze
niem na rynku. Organizatorzy przewidu.ją wyróżnienia nie tyl
ko dla przedsiębiorstw, które najlepiej zaprezentują się na 
„Jarmarku", ale · również dla producentów najatrakcyjniejszych 
artykułów. 

O szczegółac~ będziemy lnformowa6. 
(Id) 

Kanał 

Outle Sełlans 

w Amster-

tlamie 

Podwyżka obejmie około 2.11 mln 
świadczeń, przyznanych do 'końca 
1974 roku, przy czym będzie ona 
zróżnicowana. zależnie od roku uzy 
skania emerytury lub renty. Na1-
większą podwyżką objęte będa 
emerytury i renty przyznane przed 
1961 r- Podwyżka realizowana bę
d&le-c 'w r~terech co,r,aotnyc:l; 
tach - Lw okl:'esie od 1 maja 
do stycznia 1980 r. Em~rytom 
rencistom, kt6rr.y osiągnęli 80 19.t 
życia oraz inwalidom wojennym 
Podwyżka przyznana zostanie je
dnorazowo, a 9sobom, w wieku .od 
75 do 80 lat w dwócb terminach? 
1 maja br. i l stycznia 1979 r. 

Projekt ustawy przewiduje, :te 
w roku 1981 żadna emervtura nie 

(Dalszy ciąg na str. 2> 

Zmiany 
rządzie „ w Etiopii 

N"/z: WioHnny ołlrairek ~tolee11neJ llllq. 

W piątek przeprowadzo!le zosta
ły znapzne zmiany w rządzie 
Etiopii. Przewodniczący Tymczaso
wej Wojskowej Rady Ad,ministra
cyjnej f szef rządu pułkownik 
Mengistu Hajle Mariam mianował 
7 nowych ministrów. M1mstrem P R O G N O Z Y 
spraw zagranicznych został płk. 

·s Y N OPTYK óW 
Feleke Gedle-Ghiorgis. 

Starcia zbrojne Na. rażi • niema • wio na. 
Ar t 

• Na razie mamy niemal wio!ine. Temperatura w Mtatntch dw6ch dniach gen 11n1e r~:or~. st. we Wrocławiu. 18 st. w Lesznie, Jeleniej Górze, Słl1blcach 
I w· marcu i do 10 kwietnia br., synoptycy zapowiadają, te średnia 

Ogłoszony w piątek komunikat 
wojskowy stwierdza, ze w wyniku 
2 starć zbroinych między argen
tyńskimi partyzantami lewackimi 11. 

siłami bezpieczeństwa zginęło 7 
partyzantów. W ciągu ostatnich 2 
dni zabitych zostało w Argenty
nie 14 partyzantów leWa<'kich 

Stan wviatkowv 
w Chile przedlużonv 

Retlm chilijski przedlutył w pl14-
tek o dalsze 6 miesl1:cy stan wy
jatkowy. Informuje o tym z Santia
go Agencja Reutera. Stan wyjątko- 1 
wy został wprowadzony w Chlle 
przed 3 1 pół laty po przewrocie 
wojskowym, w wyniku którego do
szła tam do władzy junta P!noche
ta. 

RFN 

Ujęto sprawców 
kradzieży obrazów 

Policja ząchodnioniemiecka za-
trzymała w Kassel cztery osoby 
podejrzane o udział w kradzieży 
z pałacu w Sanssouci w NRD 10 
obrazów wartości 9 mln marek. W 
innych miastach RFN aresztowano 

· pod tym se.mym lllll'llUiem · ńedem 

temperatura nadchodzących 30 !ln1 będzie w p<:>bl~tl normy, tą znaczy, 
w przedziale od 2,8 st, do 4,Q st., e mieslęezna s\Jllla opadów ułoży się 
poniżej 23 mm. 

W plerw;szej części t ~ekady marca ma być na ogól ciepło. Temneratu· 
ra dzlenna wyniesie od ' do 12 st„ a minimalna od t d~ 8 st. \V nocy 
możliwe są takte przymrozki, zwłaszcza 'la wschodzie I pó.nocnY'? wscho· 
dz1e kraju. Wiatry umiarkowane, okręsaml dość: sllne połudmowo-za
chndn!e. 

W pozostałej cz~~cl 2 dekady bm. l na pol!zątku 3 dekady ma1·ca ma 
być znów chłodniej, Temperatura spadnie w dzleń do O i plus li st .•. 
a w nocy do O I minus 5 ~t. Zar.hmu rzeni<; t:ętlzie umiarkowane, okresauu 
dute z niew\el\dml opadami. 

W pozostałych dniach 3 ctekady marca I w 1 dekadzie kwletnla r.T
noptycy przewidują wahania temperatury w dzień od 8 ał do 19 st., 
a w nocy od minus 3 do plus s stopni, Niewielkie opady i raczej duto 
okresów słonecznych. 

Wiosna powoli daje znać o sobie. Przyleciały pierwsze stada bocianów, 
jaskółek, turawl, szpaków I innych ·gatunków wędrownego ptactwa, które 
powraea z zimowisk w ciepłych krajach. Ruszyła tak:!:e miejscami wio· 
senna wegetacja roślin ozimych na po!11cl:1. Oby tytko spadki tamnera-
tmy zapowiadane ze klika dni nie były zbyt du:!:e.„ WIC'HEREK 

Zakończenie akcji terr~rystów 
w Waszyngtonie 

W pl11tek 11 bm. o godzinie 2 nad I formuje prasa, policja pozostaje w 
ranem czasu miejscowego ~rupa ter- stanie pogotowia i wzmożono o-
roryqtów muzułmańskiej sekty Ha- chrom: gmachów publl~nych. 
naft. ktOra okupowała trzy ·l(machy Wydar:r.enia. które w ciągu minio
w CŁntrum Waszyngtonu, po wlelo· nych 48 godzin rozgrywały się w 
godzinuych nego„j11clach z władza- Waszyngtonie, I któl'ym ~rodki ma
mi pottdała się, zwalnia.ląc jedno· 1lowego przekazu nadały ogromny 
cze~nlt 134 zakladnlk6w. rozgłos, zwróciły uwagę na wiele 
Zgodńie s warunkami ustalonymi chorobliwych zjawisk I procesów do 

w trakcie negocjac:jl, prowadzonycn mJ,nujących w tyciu społecznym 
przy udziale ambasadorów trzei::h Stanów Zjednoczonych. 
państV> muzułmańskich - Iranu. Pa .Jednym ze zjawisk jest na 
ldstanu I Egiptu - przywódca sek- ru~zenie stabilności społecznej Ame
ty, Hamaa"S Abdul IChaalls, nie zos- ryki, Nantęcla występujące między 
tał „n1s;towany. Pozostali członko· kla~aml społecznymi, a in-upami 
wie s•.kty. kt6rzy wzięli udział w etnkznyml 'li coraz większe I stale 
akcji terrorystycznej, zostali osadze- ujawniają się w, różnee;o rodza1u 
nl w więzieniu, W wynl~u ujść ~ałtownych wybuchach. napięcia są 
jedna osoba została ubita. a kil- tym większe. te nie_ rnz!adowuje ich 
kadziesląt rannych. . aparat powołany do umarntanla I 

illąoła CllÓb, .. 
życie w Waszynfi;onte wróciło w egzekwowania sprawledllwo~rl. Wlłr-

-m.łe do norll11't. eboolał jale ta- . Q)alaą ciął Jl& m, 2) 

PocZl\łek obrad o godz. 9. 

DZIEi 
NIESIE 

W 71 dniu roku słońce wze
szło o godz. 5.58, zaj~zie zas 
o godz. 17.35. 

ł ni bch q 

DZIS: Bernard, CłrzegoH. 
JUTRO: Botena, Krysiyna. 

urn op 

w dniu dzislejS!lym dla ł.odzł 
i;r;iewiduJe następuj~cą vogode· 
zachmurzenie słabe lub umiar
kowllne. Temperatura. oil plu.s 
1 do plus 12 st. C. Wiati:y sła
be i umiarkowane 11łd.-wscli. i 
płd. 
Ciśnienie o godz. Ml - 142,0 

mm. 

WatnłeJ ze 

1911' - Obalenia caratu w l\o
sji. Powołanie Rad Delegatów 
ltnbotnfozych i Żołnierskich. 

1956 - Zm. Bolesław Bierut. 

a bi śl 

Nadzieja jest snem człowieka 
na Jawie. 

Uśmlech1:1iJ si 

........ lłli~' 

I&:~ 

••. I każdego ranka. kiedy on 
będzie budził pani meta - mą! 

· bi:dzie myślał o pani! 



Zakończenie akdi 
terrorvstów 

(Dokońcee.n.1.e ae str. 1) 
to przypomnieć, te sekta Hanafl. 
dokonała terrorystycznego ataku 
głównie dlatego, te czuła alę po
krzywdzona wvroklem sądu. Przed 
trzema łaty sąd w WaRzyngtonle ska 
aał morderców kilku członków sekty, 
w tym małych dzlecl, na wieloletnie 
więzienie, mimo te morderstwa były 
wyjiltkowo ohydne. okrutne l doko-
11anc lch z oremedytacją. 

Podwyżki emerytur i rent 
IDokończenite ze str. l) 

może być niższa niż 2000 zł: wzro
sną też odpowiednio najniższe ren
ty Inwalidzkie I rodzinne - renta 
Inwalidzka I 1 II grupy do 1.950 
zł, III grupy d_o 1.550 zł, a renty 
rodzinne - zależnie od Jlczby 
uprawnionych do nich członków 
rodziny - wynosić będą 1.600, 1.900 
lub 2.000 zł. 

rencistom, którzy osiągnęli 80 lat I to jedna z kluczowych spraw , do
życia prawa do 500-złotowego do- tyczy bowiem technicznego wypo 
datku, który przysługuje obecnie sażenia rolnictwa, a tym samym 
inwalidom I grupy. stanowi zasadniczą przesłankę rea~ 

Narada w sprawie gospodarki 
paliwowo-energetycznej 

Oczywiście, rozczarow4nle wyro
kiem sądowym nie może usprawte
dUwiać aktów terroru, faktem jest 
jednak. te niewiara I sceptycyzm 
wobec aparatu sprawiedUwo~ci staje 

W projekcie proponuje siQ rów-
nież przyznawanie emerytom 1 

Przewiduje się także podwyższa- llzacji programu rozwoju produk
nle aryczałtowanej podstawy wy- cji rolnej 1 gospodarki żywnościo
miaru rent inwalidów wojennych wej, wytyczonego na VI Plenum 
do S.000 z:ł oraz przellcz~nie rent KC PZPR. 'Zgodnie 11: postanowie
z tytułu wypadków przy pracy I niaml zawartymi w uchwale prze
chorób zawodowych przyznanych widuje się uruchomienie w zrzesze 
przed 1968 r. według zasad obecnie niu przemysłu ciągnikowego „Ur-
obowiązujących. sus" produkcji ciągników rolni-

Kolejne podwyżki dokonywane czyc~ o mocy 88-75 KM, na pod-
będą w ustalonych terminach z stawie licencji f~rmy Massey -
urzędu przez właściwe oddziały Ferguson - Perkms oraz uzyska-

Problemy ogrzewania naszych 
mlalłt 1 osiedli do 1990 r .• na tle 
aktualne3 sytuacji energetycznej w 
gospodarce komunalne3. omówiła 11 
bm. na swym kolejnym, plenarnym 
posiedzeniu Państwowa Rada d/!I 
Gospodarki Paliwowo-Energetycznej. 

Uczestnicy obrad byll zgodnl. te 

w dutych aglomeracjach mlejskic.b 
nalety rozszerzać zasięg scentralizo
wanego ciepłownictwa, jako systemu 
ekonomicznego, zapewniającego wY
godę mieszkańcom oraz stwarzaj ące
go najmniejsze zagrotenle dla natu• 
ralnego środowiska człowieka. 

• a n 1 e Sp o tk 
1lę w USA zjawiskiem niemal pow
IZi>chnym. 
Następnym wartym wymienienia, zja 

Wlsklem jest powszechna znteczullca 
1połeczna na dziejące się wokół zło, 

Zatrucie amoniakiem 
Pensylwanii 

na nieprawość I niesprawiedliwo~ć. 
Znieczulica ta, co gorsza, ogarnęła w 
równie:t władze 1 ludzi kierujących 
krajem. Politycy martwią się o wy-
nUti wyborów, biznesmeni o notowa-
nia giełdowe. Przeciętny obywatel, Ponad 30 kierowców 1amoch.od6w 
1zczegó!nie człowiek nlezamotny czu zatruło się amoniakiem na ruch.ll
je się opuszczony, bezbronny i bez- wej autostradzie w poblltu Clalrton 
radny. Coraz te:t częściej bezradność I (Pensylwania). Chmura tej substan
popycha go w kierunku gwałtu, tym ej! ulotniła się w czwartek z mlej
bardzlej :te gwałt wydaje się być scowyc!l zakładów metalurgicznych. 
czę3to jedynym dostępnym mu roz- Na autostradzie doszło do licznych, 

ZUS nie na koniec 1980 r. zdolnoś~1 
Obok 11:większenia emerytur l produkcyjnej na poziomie 75 tys. 

rent projekt ustawy przewiduje szt. rocznie. W ramach współpracy 
również korzystne zmiany w z.asa- ze Związkiem Radzieckim l Cze
dach zawieszania świadczeń eme- chosłowacją rozwijana będzie rów
rytalnych w razie kontynuowania nież '!" latach następnych produk-
pracy lub osiągania Innego do- cja ciągników o mocy od 105 do 
chodu 150 KM. Kontynuowana będzie tak-
Rad~ Ministrów postanowiła ie produkcja ciągników Urs_us C-

przewodniczących komitetów 
d/ s radia i telewizji w Moskwie 

skierować w najblitszych dniach 3.'łO, C-355 I C-383 w rozmiarach W piątek zakończyło się w Mos- I czących komitetów do spraw ra-
proj ekt ustawy oraz projekty 4_o_t.:y_s_._s_z_t._r_o_cz_n_i_e_. ________ k_wi_·_e_r_ob_oc_z_e_s...:.p_o_t_k_a_n_ie_p_rz_e_w_o_d_n_i- dia i telewizji Bułgarii, Czecho-
aktów wykonawczych do Sejmu. słowacji, Kuby, Mongolii, NRD, 

::łf * * Polski, Rumunii, Węgier, Wietna-

wiązaniem. niegroźnych zderzeń pojazdów. Tego samego dnia odbyło się w ni•edz•ielę 13 bm otwarc1•e mu i Związku Radzieckiego. 
posiedzenie Prezydium Rządu. Mi- • Głównym tematem spotkania by-
nisterstwo Rolnictwa złożyło in- ły przygotowania do 60 rocznicy 
formację na temat stanu przygo- h T L k h Wielkiej Socjalistycznej Rewolucjt Dalsza rozbudowa 

przemysłu spożywczego 

towań do prac wiosennych. Jesie- • ennyc argo' w ··ps ··c Październikowej. Uczestnicy spotka nią ubiegł.ego roku podjęto różM WIOS nla wymienili doświadczenia, om6-
działania mające na celu stworze- wili sprawę umocnienia i rozw.oja 
nie przez zainteresowane organiza- współpracy· 
cje gospodarcze, służby rolne I Z udziałem t wstęcy wystawców z ców zagranicznych jest tradycyjnie ----------------

&O krajów rozpoczynaJa się w nie- PoJ!ka. W tegorocznej Imprezie lip
administrację terenową należytych dziele 13 bm. tradycyjne Wiosenne skie.1 bierze udział 40 na~zych przed
warunków do wykonania ·zadań w Targi Lipskie. Kolejne spotkanie han sięb!orstw handlu zagranicznego, pre 
rolnictwie, a w pierwszej kolejno- dlowców s całego świata jest oka- zentuJacych swe wyroby na po
ści do sprawnego przeprowadzenia zją prezentacji nie tylko dorobku wierzchni 7.5 tys. m kw. Wyst'\pie
wiosennej kampanii siewnej. krajów socjalistycznych, ale I sze· nie naszych handlowców zbiega glę (Dokończenie ze str. 1) 

program dalszej rozbudowy prze
mysłu drobiarskiego. Celem tego 
programu jest zwiększenie za 3-4 
lata spożycia drobiu do 13 kg na 
jednego mieszkańca (dla porówna
nia - ok. 7 kg w roku minio
nym). Przystępuje się w tym prze
myśle również do budowy kllku 
kombinatów przemysłowej produk
cji jaj, aby rozwiąza~ problem 
zaopatrzenia rynku w ten artykuł 
w sezonie jesienno-zimowym. Na 
liście priorytetowych inwestycji 
bieżącej 5-latkl znajdują się też 
kolejne trzy kombinaty mięsne, 
kilkanaście dalszych zakładów 

z orzedstawionych materiałów rokieJ platformy wym!any handlowej z 30-leclem polsklego udziału w Tar-
oraz współpracy gospodarczej s pa6 gach Lipskich. 

wynika, te stopień gotowości sprzę stwami 0 odmiennym ustroju społe-
tu jest obecnie wyższy niż o tej cznym. Wiosenne Targi Lipskie potrwali\ 
samej porze przed rokiem. Rolnl- Jednym s największych wystaw· do 20 marca. 
ctwo dzięki zwiększonym dosta-
wom ciągników I maszyn rolni-
czych dysponować będzie w tego
rocznej kampanii wiosennej zna
cznie większą Ilością sprzętu. 

Zwr6cono uwagę na dostarczenie 
rolnictwu odpowiednich z punktu 
widzenia jakości nasion zbóż ja
rych, sadzeniaków, nawozów m!
neralnych oraz preparatów do 
ochrony roślin. 

Prezydiu_m Rządu, przyjmując 

Pomoc związliowców polskich 
dla ofiar trzęsienia ziemi 

W związku s tragicznym trzę- podj~te zostały w zakładach prac:v 
w naszym kra.lu. 

sleniem ziemi w Rumunlł Central-

Skocznia gigant 
powstanie w CSRS 

W Czechosłowacji zamierza się w 
br. wybudować nową skocznię nar
ciarsita. z której będzie motna do
konywać skoków na odległość 1'10 
metrów. Międzynarodowa Federacja 
Narciarska postawiła jednak waru
nek, by w stosunku do ziemi zjet
d:talnla poło:tona była pod kątem nie 
przekraczającym 40 stopni. 

Tego typu gigantyczne obiekty 
znaj.iują się na razie w 5 krajaęh: 

RFN. Austrii. Jugosławii, Norwegu l 
Stanach Zjednoczonych. 

50-tomowa edycja 

mleczarskich, nowe cukrownie, za
kłady przetwórstwa zbożowego, wy 
twórnie pasz:. Wyższe o ponad 50 
proc. od zrealizowanych w latach 
1971-75 będą w tej 5-latce na
kłady na przemysł koncer.tratów 
spożywczych. Równocześnie czyni 
się starania o przyspieszoną mo
dernizację ponad 100 pracujących 
zakładów przetwórczych. I kolejne 
zadanie - planowany w bieżącym 
5-leclu przyrost produkcji w prze
myśle spożywczym zamierza się 
osiągnąć w 40 proc. przez lepsi:(! 
wykorzystanie istniejącego poten
cjału. W tej dziedzinie decydując~ 
słowo należeć będzie do poszcze
gólnych załóg, które na niedaw
nych posiedzeniach KSR zadekla
rowały wiele cennych Inicjatyw. 

wnioski resortu rolnictwa, zwróciT 
ło szczególną uwagę na koniecz
ność szybkiego nadrobienia przez na Rada Związków Zawodowych 

Wysiłek grup pracowniczych ł zainteresowane resorty zaległości, podjęła decyzję o udzieleniu po-
racjonalizatorów jest także nie- którhe wyśstąl piły Im. in. wd dosta- mocy materialnej ofiarom katakll-
zbędny dla lepszego dostosowania wac czę c zam ennych o ma Wvroki na sprawców katastrotv 
oferty rynkowej do rzeczywistych szyn oraz nawozów. zmu. 

dzieł Marksa Srodkl przyznane a funduszu po-potrzeb oraz podniesienia jakości W kolejnym punkcie obrad roz
produktów spożywczych. Wprawa- patrzono i przyjęto projekt uchwa
dz:enie na rynek w tym pięcioleciu ły Rady Ministrów dotyczący roz- mocy solidarnościowej przeznaczo-
1!100-1500 nowych uszlachetnionych woju przemysłu ciągnikowego. Jest ne zosta!Uł na zakup lekarstw 

kolejowej w Julianee 
artykułów, co najmniej podwoje-

• Engelsa 
nie dostaw koncentrat6w spotyw- Innych niezbędnych artykułów. 

Przed Sądem Wojewódzkim w 
Częstochowie zakończył się pro
ces przeciwko sprawcom katastro
fy kolejowej, która wydarzyła &ię 
w nocy z 2 na 3 listopada ub. ro-

I czych, przetworów drobiarskich o- / 
raz mrożonej tywno~ci - to tył- Dz1·ec''O Jednocześnle Centralna Rada 
ko niektóre wskatnikl Ilustrujące I\ Związków Zawodowych dziękuje 

~~~~-owane zmiany w tym wzglę- o czterech nogach za wyrazy solidarności, któri< ku w Juliance koło Częstochowy. 50-tomowy zbiór dzieł twórców 
naukowego komunizmu ukazuje 
się od stycznia 1975 r . W edycji 
uczestniczą firmy „Lawrance and 
Whishart" (Londyn), „Internatio
nal Publishers" <Nowy Jork) I 
„Progress" (Moskwa) oraz Insty
tut Marksizmu-Leninizmu przy KC 
KPZR. Nad całością czuwają an
gielskie, amerykańskie I radzieckie 
kolegia redakcyjne, w skład któ
rych wchodzą wybitni znawcy. 

Rozwój tego przemysłu coraz -----------------------------

~~~iie~u~:;:~:1eni:: ~ęd:!~a:~
11

1 Makabryczna afera w szp,'1ta,łach RF·N potrzeby regionów. Najwyższą dy- W anglelsklm szpitalu dziecięcym , 
namikę wzrostu produkcji uzyska~ w Sheffield, zespól chirurgów doko
mają w latach 1976-80 w.>jew6- nał na 12-tygodniowym noworodku 
dztwa charakteryzujące się do- niecodziennej operacji usunięcia 
tychczas stośunkowo niskim udzia- dwóch nóg. Dziecko przyszło na 
łem w krajowej produkcji tego łwiat z czterema nogami. Przedsta-
przemysłu. Chodzi o 9 woje-
wództw: kaliskie, legnickie, łom- wir.lei szpitala zapewnił. te dziecko 
ż:vńskle. nowosądeckie, oiotrkow-1 będzie mogło po operacji normalnie 
skle, słupskie, tarnobrzeskie, wro- :tyć_ Dotychczas zarejestrowano 12 
cławskie I zielonogórskie. podobnych przypadków. 

Emocjonujące mecze trzeciej kolejki 

piłkarskiej ekstraklasy 

o Widzew gośCi wrocławski Slask 
o Trudnv mecz tKS w Gdvni 

Tym razem zdania znawców futbolowego rzemiosła są podzielone. Dla 
Jednych za najciekawsze spotkanie trzeciej kolejki wiosennej rund~ re
wanżowej w piłkarskiej ekstrakla•le uchodzi mecz w ~dyni pom1ę~zy 
miejscową Arką i liderem tabeU ŁKS. Zdaniem drugich, spotkan~em 
nr 1 będzie dzisiejszy mecz w Łodzi Widzew - Sląsk. 

Tymczasem obok tych dwóch po- bramki, wówcza• zwycięstwo go• 
jedynków pod uwagę trzeba brl!-ć spodarzy jest realne. Chocia:I: Sląsk 
r ównie:t mecz w Szczecinie, gdzie i w t ej sytuacji zechce od\Wócić !o
n.le pokonana te3 wiosny, (zajmująca sy spotkania, mając w zanadrzu atut 
ak tualnie drugą pozycję w tabeli) w postaci szybkich 1 slrntecznych 
jedenastka Pogoni przeegzaminuje kontrataków. stąd też widzewiacy 
chorzowski Ruch. I jeśli by poku- muszą być czujni wobec szarż skrzy
sić się o wskazanie faworyta w tych dlowych Sląska. 
trzech meczach to raczej absolutnym Trudny mecz preyjdzie rozegrad w 
pewniakiem jest przede WB'l:ystkim niedzielę drużynie LKS. - Piłkarze 
szczeciński zespół. • Arki nie zaliczani są wprawdzie do 
Oczywiście nie należy Ulllniejszać najgroźniejszych zespołów, ale na 

szans obu łódzkich plerw1zoligow- wlasnym boisku rzadko oddają pun
ców. Mimo luk.i spowodowanej „ab- kty. Przekonały się o tym najlepiej 
sencją" Bońka podopieczni trenerów zespoły Wisły, Ruchu, Pogoni i przed 
J . Kowalskiego i 7. . Kociołka zapre- tygodniem śląska. Z jednym muszą 
zentowali się w meczu z obrońcą się liczyć ełka esiacy: Arka występu
tybułu mist rzowskiego z jak najlep- jąc przed własną publicznością bez 
szej strony. Trudno przewidzieć jaką względu na klasę przeciwnika pro
taktykę w jutrzejszym meczu w wadzi najczęściej otwartą pozbawio
l:.odzi (początek o godz. 15) przyj- ną .lakichkolwielc kompleksów wal• 
mie trener wrodawian - W. Zmu- kę. Z drugiej jednak strony taki 
da . Sląsk czeka bowiem za trzy dni styl gry może być przysłowiową wo
rewanżowy mecz w PZP z se Na• dą na młyn dla drutyny łódzkiej. 
poll. Wprawdzie wrocławscy piłka- Tym bardzie.I, iż LKS powinlen zre· 
rze nie potraflll odnieść zwycię- habilitować się za nieudany występ 
stwa na własnym boisku, jednak te- przed tygodniem w Łodzi w bez• 
oretycznie mają jeszcze szanse na bramkowym meczu z ostatnią w ta· 
awans (poza bezbramkowym wy- bell dru:łyną poznańskiego Lecha. 
niklem 1 oczywiścle porażką ka:tdy 
remis w Neapolu faworyzuje jede-
nastkę Sląska). · 

A oto z~3tawienie par trzeciej so
lejki piłkarskiej ekstraklasy (w na
,,..„1.asie podajemy r ezultaty z rundy 
jesiennej: SOBOTA: Widzew 

SOBOTA i NIEDZIELA 

BOKS: Indywidualne mistrzostwa 
okręgu seniorów (półfinały) hala 
przy al. Kościuszki 73, o godz. 17.30, 
w niedzielę finały od godz. 11. 
PIŁKA NOŻNA& I llga Widzew -

Sląsk Wrocław, ul. Armil czerwonej, 
godz. 115. 
Plł,KA SIATKOWA I Finał "A" l U· 

Il kobiet, sal.a przy ul. Teresy, Pło· 
mied Milowice - AZS W·wa, godz. 
15.SO i Wisła Krak6w - Czarni 
Słupsk. W niedzielę dokończenie tur
nieju AZS w-wa czarni (godz. 10), 
Start - Wisła. ll liga kobiet Anilana 
- Gwardia Wrocław, ul. Armii Czer 
wonej 113, godz. 17 (w niedzielę godz. 
11), ŁKS - MZKS Jasło, ul. Za
kątna godz. 19 (w niedzielę godz. 
12), II liga mężczyzn Resursa 
Włókniarz Bielsko, ul. Letnia, godz. 
godz. 18 {w niedzielę godz. l ll). 
PIŁKA KOSZYKOWA: I liga ko

biet ŁKS - Sp6jnia Gdańsk, al. 
Unid godz. 17 (W niedz.>elę godz. 17) , 
Il liga kobiet - Wł6knlarz Pab. -
AZS Kraków, w Pabianicach, godz. 
17 (W niedzielę godz. 10.30), Widzew -
Hntnik N. Huta, ul. Armil Czerwo
nej 80, godz. 18 (w niedzielę godz. 
11). 
PIŁKA RĘCZNA! I liga mężczyzn 

Anilana - Wawel Kraków, al. Unii, 
godz. 19.15 (w niedzielę godz. 12). 
DŻUDO: Okręgowy turniej klasyfi
kacyjny junior6w młodszych sala 
MDK przy ul. Tuwima, godz. 16 (w 
niedzielę godz. 10). 

ZAPASY: Eliminacje strefowe junlo
r6w grupy „B" w stylu klasycz
nym , w Pabianicaeh, godz. 16 (w 
nledz.1elę godZc. 10), okręgowy turnie.I 
kadry spartakiadowej, w stylu wol
nym . ul. Krzyżowa, godz. 17 (w nie
dzielę godz. 10). 

SZERMIERKA: Kontrolny turnlej 
kadry spartakiadowej w szabli i 
szpadzie. W Pabianicach, godz. 16.30 
{w niedzielę floret d:lllewcząt i chłop 
ców (od godz. 10) . 
PIŁKA WODNA: Halowe miatrzo

atwa PoLsk.1 Anilana - Polonia By
tom, basen Startu, godz. 19.30 (W nie
dzielę godz. 9). 

NIEDZIELA 
Wydaje się, te końcowy rezultat 

Jutrzejszego spotkania Widzew -
Sląsk zależeć będzie w głównej mle· 
rze od postawy gospodarzy w pierw
szych kilkunastu minutach poJedyn-

Śląsk (O :o). G6rnik - Stal (O :Z), Le
gia - Szombierki (1:1), Pogo~ 
Ruch (O:Z), NIEDZIELA: Arka PIŁKA NOŻNA: Cwiereflnałowy 

' ku. Jeśll Widzew uzyska wyrdną 
prze\\lag, podpartą •dobyciem 

LKS (O:Z), Lech - Zagłębie (l:Z), mecs o Puchar Polski ORZEŁ 
ROW - Od:ra (0:1), GKS Tychy - POLONIA BYTOM, lltadłon pn:y ul. 
Wisła (1 :3). (W) 11Z Lipca. &odz. lLl-

I DZIĘNNIK POPW..ABNY nr Ił (864a) 

Prokuratura we Frankfurcie n/Me
nem prowadzi dochodzenie w spra· 
wie makabrycznej .iery w szpita
lach i klinikach RFN. Od wielu lat 
wyjmc.wano z ciał zn1arlych pacjen
tów stymulatory pracy serca. wy· 
syłano 110 odpowiednie.! firmy w Ko· 
lonii. skąd po oczyszczeniu, sprze
dawane były , jako nowe. Za każdy 
stymulator serca lekarze otrzymy-

wali około tysiąca 
nionlemiecklc)l. 

marek zacbod-

J~k pisze „Bild", łego rodiiaju pro 
ceder lekarze zastosowali wobec 100 
zruar1}'ch o•ób. Dochodzenie · prowa
dzoae jest równiet przeciwko fir
mie. która pośredniczyła w tych ma 
cłtinar.,lach, przekazu.ląc pieniądze na 
prywatne konta lekarzy, 

Po sensacyjnym zwycięstwie AZS nad Wisłą 3: 1 

Siatkarki Startu na mistrzowskim tronie 
Po dwuletnieJ przerwie •latkark l l6dzkiego Startu ponownie zajęły 

miejsce na mistrzowskim fotelu, &dobywając po raz piąty w historii 
klubu tytuł najlepszej drułyny w kraj'\l. Cho~ oficjalna koronacja ba· 
łuckiej drużyny nastąpi dopiero po ost atnim meczu niedzielnym ko6-
czącym tegoroczny wielki maraton pierwszollgowy łut dziś możemy po
sratulować wspaniałego sukcesu wszystkim zawodn eskom, duetowi tre• 
nerakiemu A. CHMIELNICKIEMU l A, KAZMIERCZAKOWI or&lt kie• 
rownictwu sekcji l zarz11dowl klubu. 

Stało sli: to jut we wczorajszym / biców siatkówki zawodnlczkl AZS 
trzecim dniu łódzkiego turnieju za odrobiły straty, wyr6wnały na 10:10 
sprawą znakomitej postawy war- l następnie przy żywiołowym dopin· 
szawskiego AZS, który odniósł sen- gu widowni zdobyły . kolejnych 5 
sacyjne zwycięstwo nad jednym s punktów. 
najgroźnlej~zycb . rywal~ Star~u, kr_:i· w zwycięskim zespole na słowa u
kowską Wisłą 3.t (15.lZ, 5.15, 15.3, znania za ambitną, pełną poświęce-
15:10). Sprawdziły się_ tym sa~ym nia grę zasłużyły wszystkie wystę
nasze progno.zy, w ktorych bylism~ pujące na parkiecie zawodniczki, 
zdania, że &atkarki z Bielan choc choć na końcowy sukces najbardzit?j 
nie m.!ały bdnych sz.a111.~ przy ubie· zapracowały Staniaszek. Skop I Cia· 
ga.niu się o trzy czołowe lokaty, szkiewicz. Drużyna Wisły zawiodła 
mogły odegrać znaczącą rolę w koń- wczoraj na całej linii, zapisuj ąc na 
cowym układzi~ tabeli. I tak też się swym koncie najsłabszy z dotych
sta'lo. Ambitnie grająca drużyna czaso\vych występów pn:y łódzkiej 
AZS wbrew głosom licznych pesy- &ia tce 
mlst6w nie ulękła się renomowane- · 
go rywala odnosząc zasłużony auk· W pierwszym meczu rozegranym 
ces. · wczoraj gospodarz turnieju Start 

wygrał bez większego wysiłku ze 
Najbardz.1ej emocjonujący był o- słabo prezentującym się w łódzkiej 

statni set tego spotkania. Zagrze. imprezie Płomieniem Milowice 3:0 
wane taz po raz przez ł6dzkich ki- (15 :9, 15:8, 15 :9). w starcie najlepiej 

wypadły w tym spotkaniu Denisow, 
oraz Kaliska I Lipska. Obok nich 

Dziś w Tokio 

Polska - Szwajcaria 
W drugim dniu hokejowych mi

strzostw łwlata grupy „B"• rozgry
wanych na lodowisku w Tokio, od
były się dwa kolejne mecze. 

W pierwszym Węgry zwyełętyłY 
Austrię 7:4 (1:0, 3:1, 3:3), a w dru
gim Norwegia pokonała Sl!lwajcarlę 
ł:3 (1:3_ 1:1, Z:O). Hokeiści Norwegii 
prowadził w tabeli, wyprzedzając 
NRD. Japonię i Polskę, które wczo 
raj pausowały. 

Dzlsle;jszym przeciwnikiem nawaeJ 
reprczentacjl, będzie Sswajcaria. 
Hokeiści NRD zmierzą - 1lę z Ju10· 
sławią. a Japonia a Holandl-. 

graly: Befdzińska, Krogulska, Wa· 
not, a na zmianę wchodziły Gibka, 
K:opczy6ska I Pluta. 

A oto tabela po trzecim dnłn łur• 
nleju. 

1. 8tar1 
2. Wisi.a 
3. czarn.1. 
ł . Pl!omieł\ 
5. AZS W-wa 

!41:11 
23:13 
22 :lł 
~ :15 
15:21 

91-U 
83---57 
84-ll7 
77-89 
70-75 

Nadal nie solłała rozatrzyplęta 
sprawa tytułu wtcemlstrzowskleso, 
do którego kandydują łtzy drufyny 
(Wiała, Csarnt Słupsk I Płomień), 

Zadecyduj4 o tym 90botnlo-niedziel
ne mecze łódzkiego turnieju, w któ
rych zmierzą slę dzU: Płnmleń -
AZS, Wisła - Czarni oraz jutro: 
AZS - Csarnl l Start Wisła. 

(wr6b) 

W katastrofie tej zginęło Z6 os6b, 
a 120 odniosło obrażenia: straty 
materialne wyniosły ponad 1,5 ml.A 
zł. 

Przewód sądowy wykazał, it 
przyczyną tragedii była m. in. 
nietrzeźwość pomocni.ka maszyni
sty - Adama Krawczyka l22 1.), 
któremu maszynista elektrowozu 

1wre1acji Lublin-Wrocław ...._ Wiesław 
Kowalczyk (26 1.) - powierzył sa
modzielne prowadzenie pojazdu. W 
czasie tragicznego zderzenia - obaj 
spali. 

Przewód udowodnił tet win~ 
dyspozy tora PKP Mariana 
Russa, który wyznaczył Kowalczy. 
ka na prowadzenie elektrowozu. 
Wiesław Kowalczyk i Adam 

Krawczyk skazani zostali na karę 
11 lat pozbawienia wolności oraz 
na karę dodatkową zakazu 
prowadzenia pojazdów mechanicz
nych na 10 lat. 

Marian Russ skazany został na 
! lata pozbawienia wolności. 

Kronika wypatlltów 
A Godz. e.10. skrzy:towanie ul. ul. 

Przędzalnianej 1 Il Marca. W czasie 
skręcania autobus „Jelcz" FT 336ł 
prowadzony przez Tadeusza S. po
tr ąclł Janinę s.. która doznała lek
kich obra:teń, 

4 Godz. 8. skrzyżowanie ul. ul. 
Wojska Polskiego I Spornej, Nie u
stąpił pierwszeństwa przejazdu kle
rująr.y „Skodą" 47115 l\V Jerzy N. 
I spowodował zderzente z tramwa~ 
jem linll 15/ll. Kierowca doznał zła
mania żeber. 

• God1. 9.30. 1krzytowanle ul, ul. 
KiUńskiego 1 Narutowicza. „P'iat" 
1084 IW prowadzony przez Czesława 
C. wjechał na skrzytowanie prą 
czerwonym śWietle 1 spowodował zde 
rzf'nle z •. Wołgą"'. Pasaterka „Fia
ta" Graż:vna K. doznała ran tłuczo
nych głowy. 

A Godz. 11 skrzyżowanie al. Kośclu 
szk! i ul. Andrzeja Strue;a. Weszła 
na jezdnię przy czerwonym świetle 
Janina Ł. i wpadła pod „Syren<':". 
Z obra!eniami ciała przewieziono ją 
do Szpitala im. Sonenoerga, 

A Godz. 14.40 skrzytowanle al. Ko 
ściuszkl t ul. Andrzeja Struga. Wbie 
gła na jezdnię 1 wpadła pod „Fia
ta" Aoolonia o .. doznając lekkich o-
braże1\. (ml 

Komunikat Totka 
W zakładach Małego Lotka z dnia 

9. III. 1977 r . stwierdzono: 

LOSOWANIE I 

22 rozw. z s trafieniami - wygra
ne po olroło 51.500 zł, 1.951 rozw. s 
4 trafieniami - wygrane po 879 zł. 
45.349 rozw. z 3 trafieniami wy-
grane po 113 zl · 

LOSOWANIE U 

111 rozw. 1 5 trafieniami - wygra• 
ne po około 79.500 zł. 1.790 rozw, • 
4 tra!leniaml - wygrane po 1.059 zł, 
47.674 rozw. z li trafieniami - v.-y
grane po S8 zł. 

W zakładach Express Lotka z dnia 
9. III. 1977 r . stwierdzono: 

1 rozw. z s trafl.eniami ·- wygrana 
919.132 zł, 385 rozw. z 4 ti·atien!amt 
- wygrane po 3.581 zt. 18."18ł rozw. 
• I tra!ieniaml - wygrane po 122 

sl. 



• • • 
~~,,~~ 

~ Dokonano niedawno wielkiego odkrycia. Odkryto nowy hormon. Dokonał tego brytyjsko-polski zespól 
~ naukowy pod kierownictwem prof. J. R-.-V_a_n_e-'a_:_R ...... y-sz_a_r_d_G_ry_g_le_w_s_k-i,-w-s_p_ół_p_r"'"--a-cu_j_ą-cy-r-ów-ni_e_i _z_V_a-

~ 

Wiele jest tematów do obywatelskich tozważań, ale 
jeden wydaje mi się szczególnie pilny - sytuacja lu• 
dzl starych, los rolników-rencistów doży·wają~ych dni 
swoich czy lat na ukochanej ziemi. 

Państwo uczyniło bardzo wiele, aby los tych, kt6* ' 
rym wiek nie pozwala juz pracować od „świtu do no
cy'', nie był losem wyrzuc~nych na margines życia. 
Wprowadzono renty, zapewniono Im opiekę lekarską. 
Ale ludzi ci, od urodzenia związani z ziemią, czuli na 
tradycyje rodzinne, bez ptacy na ziemi żyć nie mogą. 
Musz11 mieć •woje poletko, muszą hodować kilka kur 
lub prosiaka, muszą mieć swoje codzienne „obrządki", 

swój rytm pracy, wolnej, niedołężnej często, ale utrzy. 
mującej ich przy życiu. I pracują, jak mrówki, stano· 
wiąc często oodstawową kadrę dostawców spółdzielni 
"Las" lub witamin dla wnuków. 

I 
I 

ne'em, powiedział w wywiadzie dla prasy tak: „Mówiąc o ludziach, którzy tego dokonali, nie można nie 

I o wspomniei, ie w pracach, które doprowadziły do odkrycia, bardzo aktywnie uczestniczył student 

Chelsea College, Stuart Bunting. Ten niezwykle 

starszymi kolegami na równych prawach''. 

uzdolniony młody człowiek pracował i dyskutował ze 

~ 
~ W tej samej gazecie p.odano wyniki Turnieju Młodych Mistrzów Techniki ubolewając nad tym, ie w 
~ . I ruchu wynalazczym uczestniczy znikoma liczba studentów, że wynalazki są dziełem ludzi pracujących, 

~ głównie inżynierów i techników, chociaż student też odbywa praktyki w zakładach pracy, przygląda się 
Rozmawiałem z takimi ludźmi. Smutne to były roz• 

mowy. Ludzię cl, mając często dzieci i wnuki w mia• 
stach, często na stanowiskach, są w gruncie rzeczy sa
motni. Sąsiedzi? Najczęściej czekaią z utęsknieniem, at 
staruszkowie przeniosą' ·się na inny .świat i zostawią im 
kawałek ziemi lub zagrodę, na której jeszcze siedz~. 

·Dzieci sąsiadów? Popierają rodziców, gdyż automaty• 

Lobocie i uc:czy w niej. 

P 
olsl!la młodzłe:l długo cho.

1 

dzi w kapciach. Najpierw 
nosi tornister, potem za
mienia go na jakąś szma-

-an14 torbę, aby dać w ten sposób 
do zrozumienia, że wyrosła juź 1 ' 
w ieku sztubackiego. Ale naprawdę 
nie wyrasta się zeń do matury. 
Pr.zez wszystkie te lata uczeń jest 
po prostu dzieckiem. Nawet wów
czas, gdy ma 19 lat. Gdy zadaje 
trudne pytania, mówi mu się: no 
wiesz, myślałam, 7.e jesteś mą
drzejszym chłopcem. Gdy interesu
ją go przedmioty, których nie 
uczy się w szkole, upomina go się, 
aby nareszcie wziął się do roboty. 
.leśli nawet ma jakieś życie oso
biste, to z pełną świadomością, że 
to się dzieje wbrew przyznanym 
mu prawom. Przeciwstawia ;;ię mu 
koleżankę W„ która ma zawsze 
odrobione lekcje i czyste zeszyty. 

A kiedy juz pójdzie na studia, 
powinien zdawać kolokwia i egza
miny . Piprztycki - nazwijmy go 
- nie może uczestniczyć w pra
cach naukowych, ponieważ za ma
ło umie, a przede wszystkim nle 
ma dyplomu. Nawet jeśli jakaś 
myśl odkrywcza zaświta mu "\'' 
głowie, to musi sobie poczekać az 
będzie mógł tę myśl w sposób nau 
kowy rozwinąć pod kierunkiem ..• 
Oczywiście pod kierunkiem ko
goś, kto jest od niego mądrzejszy. 
A takich jest wielu, bo Piprztycki 
jest młody. Już w okresie swej 
pracy dyplomowej może pracowac 
dla kogoś, np. dla kogoś kto robi 
doktorat. Ale ule może pracowac< 
z . kimś, bo Jest tylko studentem, 
człowiekiem uczącvm sle. A czło
wiek ucząay się, to tyle sarno co 
niedouk. 

Do Piprztyckiego przede wszyst
kim nie można mieć zaufania, bo 
zaufanlem obdarzamy kogoś, ·-to 
już coś osiągnął, kto ma jakiś ·do
robek. Piprztycki nie ma dorobku. 
więc jest nikim. Może się tylko 
dobrze zapowiadać, nawet przez 
wiele lat. Jako partnera nauko
wego mógłby go poważnie potrak
tować tylko ktoś, kto sam nic nie 
umie. Piprztycki, jako partner, nie 
wchodzi w grę również ze wzglę

dów prestiżowych. Nasi partnerzy 
świadczą bowiem o nas. Radzić się 

praktyki l&łl'8nł111me ł wydall kll· 1 W Polsce łstnłeJe 9Zływny q. 
kanaście prac. A Piprztycki odbył stem hierarchii służbowej. Nauczy
tylko praktykę krajową, wakacyj- clela i ucznia, profesora i stu
n11, podczas której przyglądał się denta dzieli przepaść. Role 9' po-

Kapitał 

w krótkich 

s p o d 'e n k a e h 
można tylko autorytetów, 
tów, profesorów, którzy 

najczęściej jak pracują lnnf. A je-

1 
dzielone. Nauczyciel naucza, uczeń 

docen- dyną pracą jaką napisał było uczy się. Czasem zdarza się, h 
odbyli sprawozdanie z tej praktyki. jakiś asystent wyskoczy ze swoj4 

grupą na kawę, ale 8' to asysten
ci, którzy nie robią nazbyt wcze
śnie doktoratów. Bo kariera wyma 
ga powagi i dystansu. A fraterni
zowanie się z młodzieŻ4 jest dys
tansu zaprzeczeniem. 

Oczywiście, nie kddy 1tuden~ 

może stać się partnerem swego 
profesora. Także 1 w Anglii 

1 to przypadki wyjątkowe, uwarun
kowane talentem młodego człowie
ka. Ale talent ten może się ujawnić 
tylko wówczas, gdy nie istnie~ą 

bariery psychologic!ne, gdy istnie
je możliwość jego wykorzystania. 

Wiadomo np., ie umysł ludzki 
jest najbardziej chłonny do 30. 
Wielu też wynalazków dokonali na 
świecie ludzie mlodz!. Bo wyna
lazek związany jest nie tylko z 
wiedzą, ale także tt odwagą i fan
tazją. Naukowcy często mówi11 o 
roli przypadku. Ale te przypadki, 
które zadecydowały o wielkich od
kryciach, nie były takie 11upełnie 

przypadkowe. Zaistniały na dro
dze śmiałych i swobodnych pos11u
klwań. Aby olśnić czymś ludzkość 

i popchnąć ją na drogę nowego 
rozwoju potrzeba bowiem czego~ 

więcej nit wiedzy, potrzeba wyo
braźni. Z tego punktu widzenia 
człowiek młody, nawet nie cał

kiem douczony, może okazać się 

szczegół nie cenny 

Ktoś kiedyś powiedział, te 
nauki nie ma nic groźniejszego 

nit zdrowy rozsądek. I rzeczywi
ście, każdy wynalazek, każda łtnia 
ła myśl są w jakimś sensie bra
kiem rozwagi. Trzeba mieć duż::i 

śmiałości, aby stawiać nowe hi
potezy, które być może nigdy •ie 
nie potwierdzą. Trzeba mieć na t.:i 
także trochę czasu, który wypada 
nieraz stracić, a może nawet tak
że dobrze jest nie mieć nazwiska. 
a by nie martwić się nazbyt prze
widywaną porażką. Te wszystkie 
warunki spełniają ludzie młod&. 

A. J. 

cznie niejako, będą miały większe „pole" do popisu. 
Dzieeł własne? Mając swoje miejskie obowiązki, przy. 
jeżdżają więc na wieś tylko od czasu do czasu, aby 
zab~ać przygotowane konfitury lub jajka. Sołtys? Ma: 
tyle spraw na głowie I tylu ludzi, zajętych produkcjĄt 

ł.e nie ma czasu dla „bezprodukcyjnych" staruszków. 

A tymczasem, jakże często czytamy o „łańcuchach 
ludzi dobrej woli", których uczynki wzruszają nas i 
dowodzą, że człowiek może być naprawdę dobry. Ilei 
to razy oglądamy harcerzyków naszych lub zuchów 
opiekujących się starcami w mieście, ileż to razy szy.o 
azymy o zobowiązaniach młodzieży do opieki nad star• 
nymi. 

Gdzież są cri ludzie dobrej woli w wielu- wioskach 
polskich? Czemu weteranów pracy na roli, którym 
przecież też zawdzięczamy życie swoje, nie otacza lri.4 
taką opieką I szacunkiem, na jaki zasługują. Czemu 
nie doświadczają oni dobrodziejstw Jakiejś nie tylko 
telewizyjnej „Niewidzialnej ręki", czemu nikt nie 
przyniesie im wody, nie narąbie drzewa? 

Jeśli nie wszędzie jest tak jak piszę, to za ciche, u 
skromne są echa działania tych dobrych ludzi, którzy 
usłoneczniają ostatnie dni weteranów rolnictwa. Niech 
więc będzie głośniej o tych sprawach - na wstyd dla 
jednych i pożytek dla drugich. B. S. 

-.. „. ' .. : ' ' \ ' .- ' ' . 

Badacia 

Hipotezy 
Odkrycia 

Dla naszej służby zdrowia okres Jesieni ! przed
wiosenny oznacza wejście w stan mobilizacji prze
ciw grypie. „Sezon" grypowy trwa u nas mniej 
więcej od grudnia do marca. ale już wcześniej 
z różnych oznak wnioskuje się, czy będzie to 
zwykła, lokalna grypa, c:zy te2 nam, Europie, 
,światu - zagraża epidemia. 

Oficjalnie grypa pojawiła się w ~wiecie w 1889 
rokll; - rozpoczęła się wówczas w Bucharze, prze
rzuciła do Petersburga, zaatakowała kraje Euro
py zachodniej, później przetoczyła się przez 
wszystkie kontynenty, Od tego czasu epidemie 
grypy powtarzają się, a najgroźniejszą, jaka prze
szła do historii, była „hiszpanka" w 1918 r. Po
chłonęła ona więcej ofiar niż wszystkie fronty 
pierwszej woJny światowej. Wirusa grypy wy· 
izolowano w 1933 r. - udało się to badaczom an
gielskim. Dalsze badania ujawniły, te istnieją od
miany wirusa różniącego się między sobą; kdda 
z tych odmian - dzielących się na liczne mu
tacje - powoduje inny rodzaj i nasilenie epide-
mii ••• 

Ale .skąd się hierze owa regularność w wystę
powaniu grypy? Dlaczego szerzy sie tak szyb
ko? Czym należy tłumaczyć, że wirus grypv co 
p ewien czas powoduje światową epidemię, • po 
czym potrafi przyczaić się na czas d!u?..szy? Co 
dzieje się z tymi wirusami później, po wygaś
nięci u pandemii? Późniejsze próby wyizolowania 
ich nie dały wyników... Istnieje nawet hipoteza, 
:ie po każdej większej epidemii „zmęczony" wi
rus, nc.broiwszy wśród ludzi, ucieka w inną for
mę bytowania, wchodzi w związek genetyczny z 
WLrusami bytującymi w św·ecie zwierząt. O 
przechowy wanie wirusa grypy posądza się np. 
św inie„. 

Grypa inacze j przebiega w różnych strefach 
kllll'atycznych . Za każdym razem atakuje ludzi 
lnn_y szczep w irusa grypy, przy czym pandemia 
zagraża wówczas, gdy pojawia $ię nowy szczep, 

przecfw kt6remu nte uodpornłł sifł 'eM.CZe orga• 
nizm ludzki. Istnleje hiipoteza, że grypa rozpow
szechnia się poprzez !Uieci, przechodząc od nieb 
na d<irosłych. 
Przodujące laboratoria świata pra.cujll - jak 

d<>tąd bez większych efektów - nad szczepion
kami przeciw grypie. Skąd te niepowodzenia? 
Nawet w czasie jednej epidemii przygotowana 
szczepionka w jednym rejonie nie skutkuje w 
innym rejonie świata. W dodatku odporność na
byta przez szczepienie jest krótkotrwała. 

Mała skuteczność szczepień związana jest ze 
zmiennością wirusa - uczeni jednak pocieszają 
nas, że nie ma nieskończonej ilości jego odmian, 
można wtięc spod.ziewać się, że wJrus grypy 
ujawni swe cechy, co umożliwi ochronę ludz,i 
przed zachorowaniami. 

Wirus grypy wnika do nabłonka błon śluzo
wych w drogach oddechowych, mnoty się tam, 
niszczy go. tworząc warunki dla rozwoju i d?.ia
łania na organizm innych drobnoustrojów (pa
ciorkowce, gronkowce). Powikłania przy grypie 
aą więc wynikiem działania nie tylko wirusa 
grypy. 

Grypa sprawia poważne kłopoty w !Wiązku z 
masowością zachorowań i regularnością powta
rzania się. W związku z tym Swiatowa Organi
zacja Zdrowia wyłoniła ośrodki koordynujące 
walkę z grypą w Londynie, Atlancie, Moskwie. 
Pierwszy na świecie Instytut Grypy powstał w 
Leningradzie. W Instytucie tym rozwinięto ba
dania m. i.n. nad zdolnościami. przemian wirusa 
i nad kolejnymi jego mutacjami. 

!Vad ~zczepionkam i przeciw grypie pracują 
szczególnie aktywnie uczeni radzieccy 1 amery
kańscy. Bierze się przy tym pod uwagę żywę 
i za!tite w irusy; Większe ef.ekiy uzyskuje af.4 s 

• r 
wtrusamł tywymł, ale ltlł łrudnoAcł~ potrzebne I\ 
szczepy wirusa, przy których można uzyskać od
porność organizmu, nie szkodząc mu. Tymczasem 
ocenić szczepy można jedynie sprawdzając je 
na ludziach... DośW\iadczenia radzieckie wykaza
ły konieczność stosowania różnych żywych szc:ze
pionek dla dzieci i dla dorosłych - stwierdzono, 
że zastosowanie szczepionek zmniejsza ilość !a
chorowań. W Anglii 1 w USA uzyskano synte
tyczne preparaty przeciw i..n!ekcji grypowej. 
Obiecująco za.powiada się wykorzystanie własne
go interferonu, wytwarzanego przez zdrowy or
ganizm pod wpływem szczepionek przeciwgrypo
wych. Ale interferon utrzymuje alę w organis
mie tylko kilka dni - i trzeba stale zasilać nim 
organizm w czasie mipidemid crypy, co utrudnia 
profilaktykę. 

Odmiany włrula grypy rółni11 •l• miętlzy aob11 
budową antygenową. Generalnie odrótnia a\ę ty· 
py A - e - c. R6:łnią się one stosunkiem do or
ganizmu ludzkiego, mają odrębne właściwości e· 
pidemiologiczne. Typ A wywołuje rozlegle epide
mie - typ B daje ogniska epidemiczne - typ C 
jest przyczyną nielicznych przypadków achorzefl 
płucnych. Kaidą epidemię wywołuje Inna odmia
na zarazka. Typ A ma szczególną zdolnoś~ do 
przemian - dzieli się na podtypy A e - A 1 -
A z; ten ostatni od wystąpienia w 195? roku, 
kiedy to wywołał croin11 pandemię, przeszedł dal
He przemiany.,. 

Ostatnio, grupa naukowców leningradzkich o
pracowała wakcynę antygrypową, która zawiera 
wirusy stymulujące obronną reakcję organizmu 
- zmusza go do wydzielania przeciwciał anty
grypowych . Nowy lek może być stosowany w 
leczeniu i w profilaktyce. Wobec tego, 7.e winu 
grypy jest zmienny - trzeba będzie wymieniać 
azczepy wirusów, Dotychc.iu lenin&radzką azcze-

, 
• 

płonkę wprawd?Jono na li SZC'Ze]>ach wyodrębnio
nych w ostatnich latach podczas epidemii Za
notowano wyrażny wzrost przeciwciał u osób 
które ochotniczo poddały się szczepioniom. Sze
reg krajów zgłosiło się już po patenty :na lenin
gradzką szczepionkę antygrypową ..• 

W Polsce też trwają badania naukowe i ol:>
serwacje epidemiologiczne. Badania nad wirusem 
grypy prowadzi się w Zakładzie Wirusologii 
PZH. Zakład ten dysponuje dokbadrui statystyką 
grypy, w Polsce i w świecie, za ostatnie ćwierć
wiecze. 

Pandemia w 1'57 r. kosztowała Polskę s mln 
chorych. Pandemia w 1968/69 - ok. ł • .00.000 za
cborowail. - pojawił się wówczas nowy typ wi
rusa. Potem przyszły dwie wielkie epidemie w 
latach 1970 i 1971. 

Zgodnie z tendencjami światowymi, nasze pra
cownie naukowe nastawiają się na pilne potrze
by leczn!ctwa. Prawa rządzące w tym tajemni· 
c~ym mikroświecie każą się liczyć z możliwoś· 
c1am!, wybuchu epidemii u progu każdego „se-
zonu grypowego ... · . . , 

Na tle międzynarodowych poczynań antygrypo
"'.Ych warto je~zcze przypomnieć niedocenianą 
h1p~tezę o. wzaJemnym wypieraniu się wirusów 
ze srod~w~a. człowieka. Jak inaczej tłumaczy6 
fakt p0Jaw1arua się nowego zagrożenia wówczas 
gdy zwalc~yło s.ię. inne? Zwol.enn!cy tej hipotezy 
do:wodzą. ze m1e3sce „czarneJ śmierci" - ospy 
zaJęła odra. Kto wie, może grypa chroni na& 
przed . czyn:tś gorszym? Tego nie wiemy. Tak sa• 
mo nie wiemy, czy. kolejny szczep wirusa gry· 
PY.. kt~ ~P<>:VodUJe następną epidemię, nie o
kaze !!'I~ zJadhwszy od poprzednich. Mikroświat 
~!osn1e kryje swe tajemnice i opornie ujaw
nia Je 1!18Uce. 

DZIBNNIK-J'OPłJLAB~ ~ W tl84I) I 
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M 
al01Dnł0ze1 '°llaJM Capri QT'On aagłoda 
- pr:rynajmnt11j w HMle turystyCJ1:nym. 
Jale dotqd :tadna bowiem z admtnlstra
c1ł lokalnych nłe :rdo!aia rozwtq:rać nę-

JcaJqceuo wyspf braku w~y pttnej. 

Problem t11mcsa1em nłe 1e•t nowv - płeł'w
aze wykute w •kalach zbiorniki na wodę 
deazczowq pochodzq jeazcze z c:r<Uów Tyberlu
na, a jedyna na u-11apte mala od1alarnta wo
dy od roku jeat nieczynna. Transport wod11 
statkami z wybrze:ta sorrencklego te:!' nte roz
wtqzuje 1praw11 - jest drogi I ma!o wydajnll. 

GMwnym punktem w programach przedwy
borczych tutejuych dzia!aczy sq więc nie
zmiennie nowe pro1ektll rozwlqzanta tego rntj
powatnlejszego dla wyspiarzy problemu. 
Edwlng Certo w pelnej sarkazmu I zjadltwe
go dowcipu książce · „Aria dl Capri", (Pieśń 
Capri) ptsze: „Obcego można rozpoznać na
tychmiast. Po dwóch, trzech dniach pobytu 
na wyspie bez: zbędnych wstępów proponuje 
rozwlqzanle problemu wody, radzi przewrócić 
góry, wykuwać zbiorniki, szukać jej pod zie
mtq". 

Opublikowana o•tatnło przez J)TGSę wloskq 
wladomoAć, I:!' Ka•a do Spraw Po!udnia (in
stytucja ftnansujqca inwestycje na zaniedba
nym gospodarczo Po!udnlu) wra% a pewnym 

eowarz11etwem du!UJclm opraoowąia nowy pro
jekt rozwtqz:anla problemu braku wod11 na 
Capri - budowa akweduktu podmoralclego, !q
czqcego Punta Marina na Pólwy1ple Sorrenc
lclm z Marina Grande na Capri - wywolala 
wtęcej polemiki nl.ł nadz:let. Przede wszyatlclm 
dlatego, :te jego realtzacja kosztowalaby 7,5 
mlltarda Urów. Po oo w takim razie bylo bu-

c111tern jelt przelewana do I zbiorników, r 
których rozprowadzana jest przy pomocy 1ta
rej, ltczqcej z górq pól wieku stect wodnej -
•korodowanej I nle1zczelnej. W efekcte tud
noAć wyapy otrzymuje zaledwie 60 proc. wo
dy zakuptonej na Pó!wysple Apenińskim. Roz
poczęta 20 lat temu przez Kasę do •praw Po
łudnia budowa nowej stect woclnej, koaztowa-

IP~TASZ CAPRI.~.1 
dować odsalarnię woctyr - pytajq oponenci. 

· - Clqgle robimy nowe J)TOjekty, Ciqgte wy
dajemy na nle ptenlqdze t nigdy nle kończy-. 
my Ich real!zacjl - dodaje jeden z przedsta
wtcietl miejscowych wladz. Jest to - jego 
:zdaniem - absurdalne marnotrawstwo energii 
I pieniędzy, nie do przyjęcia w tak trudnych, 
wymagających oszczęd!łoścl chwt!ach, jak 
obecnie. 

Aktuatnle dostawy wody •tatkami I cyster
nami kosztują w!adze administracyjne wyspy 
2 miliardy tirów rocznie. Woda ze statków-

la jut 500~00 mutonów lirów ł„. dotqd nie 
zostala ukończona. Zbudowana pr%ed 1 laty 
koaztem 2,5 mttlarda Itrów nowoczesna odsa
tarnla wody najpierw dztatala na pótobro
tach, a potem w ogóte prze.tata funkcjono· 
wać. 

Trudno wtęc dziwić stę połamlkom, jakle 
wywo!a nowy projekt budowy podmorskiego 
akweduktu. Gdyby bowiem zrealtzowano sta
re projekty do końca - oszczędzono by pie
niędzy t wys!Łków, a wyspie nie grozłlaby 
„turystvczna zavtada". 

~ .;%» I Zawiedzione nadzieje 
~ Nie spełnione prognozy sprzed lat, można już dziś liczyć na dziesiątki. Wśród nie speł
~ nlonych nadziel znalazł się również samochód elektryczny. A wydawało się, że jest on 
~ w zasięgu ręki, że trudności techniczne przy jego konstruowaniu zostaną pokonane 

I~ niwe:.w,,ft~:: 
J·-""""""' silnika elektry- KŁOPOTY WIELKICH 

~ cznego wiąże się z naz,wL5kiem M.IAST 
~ Wernera Siemensa. Niektórzy 
~ l:listorycy techniki twierdzą, że 
~ pomysł tego wy;n.a1azku zrodził 
~ sdę w„. celi W(ę?Jiennej, Siemoos 
~ <Xlsladywal bowiem długi wy
~ rok w twderdzy magdeburskiej 
~ .za 1alrundowamie w pojedynku. 
~ Najpierw więc Siemens wy
~ nalazł genera.1:or dynamoelektry 
~ =y, czyli tzw. dynamo. któ
~ cy przyniósł praktycziną mo.żli
~ wość wybwa.rzanIB dużych ilości 
~ energU elektryczmej. Później 
~ udało się Siemensowi zrealizo
~ wać praktycznie odwrotną za
~ sa.dę, czyli przek.sztalceni.e dy: 
~ r.ama w silnik elektryczny. Dal 
~ sze pra<>e Siemensa były zwią
~ zane z wykorzystainiem ogrom
~ nych możliwości, iakie dawały 
~ silmki elektryczne: iego więc 
~ zasługą było zbudowanle w 1879 

~ roku pierwszej lokomotywy e
~ lektrycznej, której idea 7.03tala 
~ zresztą wysunięta także pmez 
~ inny<ih wyn.a.lazców, oierwnego 
~ dtwigu elekltrycznego oraz J)'ier

~ wirmj wiertarki górniczej o na
~ pęd:zip elektrycznym. Wynalatl..ca 
~ w irwoim rozpędzie stooowania 
~ silników elektrycznych nie =a 
~ wal gpoazy•nku, zbudowal naiwet 
~ pług o n.a.pędzie elektrycznym. 

Idea zastos()IW&nia lil.n.Lk.a .-. 
Jektrycznego w samochodzie nde 
Jest nowa. W An.glii Istnieje od 
1933 roku Stowarzyszenie Poja
mów Elektrycznych, kitórego 
r.zl,mkami nie 81\ jacyś tam bob 
·b~·ści. ale wieLkie firmy zajmu-

~~~ '~ ~ :-.:.::-\: 

Bardzo trafnie jeden z dziennikarzy zauważył 
k.iedyś, że na prawo od Franza Josefa Straussa 
jest już tylko... ściana. Jak się ostatnio okazuje, 
jego filozofia polityczna, upa.rte trzyman.ie się 
dawno skompromitowanych tez i koncepcji, za
kamieniała wprost nienawiść do wszystkiego co 
postępowe, nadojadly już nawet wiernym mu 
dotąd członkom bawarskiej CSU. Agencje praso
we przyniosły kilka dni temu wiadomość, że 
grupa bawarskich polityków niezadowolonych z 
przewodniczącego CSU powołuje do życia „Chrze
ścijańsko-Demokratyczną Unię Wyborczą". która 
chce zwrócić się do wyborców i działaczy par
tyjnych „mających odwagę publicznie wystąpić 
przeciwko wszechpotężnej CSU i panu Strausso
wi". Jak podał komunikat DPA, Unia prezentu
je siebie jako alternatywę dla tych wyborców, 
którzy czują się tradycyjnie związani z cha~e
cją, ale nie chcą należeć do CSU dopóki na Jej 
czele stoi Strauss. Jednym słowem w twierdzy 
FJS nastąpiła fronda, której następstwa mogą 
okazać się groźne dla niego. 

Na to, iż Strauss stal się mocno kompromitu
jącym szefem, złożyło s i ę w iele spraw. Nie ule-

ł DZIBNNIK POPULARNY m ff (8642) 

, • y mow1q 
prawda 

ga jednak wątpliwości, że niebagatelnym ele-
mentem okazała się gło&la w całym świecie 
afera Lockheeda, w którą zamieszanych zostało 
wielu polityków zachodnich, żeby wspomn.ieć tyl
ko holenderskiego księcia Bernarda, polityków 
japońskich I włoskich. Jej odpryskd prowadzą 
również do F. J. Straus.sa. Dziś wiele gazet 
przypomina ponownie niesławnej pamięci trans
akcję, którą zawarł w czasie piastowania urzędu 
ministra obrony RFN ze skompromitowanym 
koncernem na zakup 900 samolotów typu „Star
fighter". Katastrofy 186 z nich przyniosły im 
smutne miano „latających trumien'. Do tej po
ry Straussowi udało się wyjść z opałów obron
ną ręką. ale teraz po ujawnJeniu afe«"y łapów
karskiej Lockheeda, w zachodniej prasie poja
wiły się nowe dane, nowe znaki zapytania do
tyczące udziału szefa CSU w aferze międzyna
rodowej. 

K.llkuletnde milczenie wokół kontraktu z Lock
heedem naruszył :niedawno pułkownik w stania 
spoczynku Durich, który w 1960 r. był ekspertem 
Ministerstwa Obrony RFN. W opublikowanym 
przez jedną a gazet zachodnioniemieckich wy-

pieniądze 

milczy ... 
wia~e. wspomina, iż wielokrotnie występował 
wówczas przeciwko podpdsaniu kontraktu, a swo
je wątpliwości zawarł w memoriale skierowa
nym do dyrektora departamentu w Ministerstwie 
Obrony. Uwagi jego i zastrzeżenia pominięto mil
czerLiem, a wkrótce przęniesiono go do służby 
poza granicami RFN„. 
Następnie rąbka tajemnicy uchylił Fritz Rat, 

szef jednego z działów Ministerstwa Obrony 
RFN. Otóż ujawnił on, iż cała dokumentacja do
tycząca zakupu „Starfighterów" zaginęła bez 
wieści. Okazało się, że nie tylko nie można od
naleić stenogramów ówczesnych rozmów i doku
mentów, ale zniknęła gdzieś kartoteka całej spra
wy. Gazeta „Neue Ruhr Zeitung" zauważyła, że 
zginęły bez śladu dokumenty, które niewątpli
wie m-0gły na,prowadzić na ślad łapówek przyj
mowanych przez funkcjonariuszy rządowych. Je
den z dzienników uk11%Ujących się w W estfa1il 
stwierdza wprost, że „nie sposób prześledzić dziś 
wydarzeń mających miejsce w czasie kierowania 
Ministerstwem Obrony przez F. J. Straussa 
I związanych z koncernem Lockheeda". 

A jednak przynajmniej niektóra sprawy uda-

ło s.ię ujawnić. Pod naciskiem opinii publicznej 
Ministerstwo Obrony RFN zmuszone było wszcząć 
poszukiwania zaginionych dokumentów. Okazało 
się, że w 1962 r. przechodząc do Ministerstwa Fi-
nansów Strauss zabrał z sobą jakieś papiery. 
Odnaleziono nawet urzędnika ministerialnego,' 
który nadzorował wówczas ową przewózkę. Oto 
co powiedział po latach: „Nie wiedzieliśmy naj
pierw czy do transportu wystarczy samochód 
osobowy, czy potrzebna będzie ciężarówka. Oka
zało się, że było tego tyle, iż musieliśmy użyć 
samochodu ciężarowego". ' 
Cóż na to najbard:i:iej zainteresowany, czyli 

F. J. Strauss? Pomijając „drobny" fakt, że 
oskarżył swoich przeciwników politycznych wią
żących jego nazwisko z Lockheedem o posługi
wanie się metodami Goebbelsa, przewodniczący 
CSU przyznał, iż w 1967 r. polecił przywieźć do 
Ministerstwa Finansów około 400-500 teczek z 
aktami personalnymi. Później, jak stwierdził, z 
wyjątkiem 14 zostały one, w zależnoścJ, od ich 
treści (?l, zniszczone. Na pytania, jakie teczki 
wywieziono, jak.ie dokumenty niszcz.ono Strauss 
nie odpowiedział.„ ' 

Afera Lockheeda w RFN nie zakończyła się 
jeszcze. Działa specjalna komisja rządowa, która 
w oparciu o dokumentację dostarczoną przez 
władze amerykańskie, ma ustalić jej rozmiary 
i ujawnić winnych. Mówi się, że dokumentacja 
amerykańska dotychczas trzymana w głębokiej 
tajemnicy, liczy około 6 tys. stron. 

Warto dodać, na koniec, iż zeznający niedawno 
przed komisją senacką w Waszyngtonie pned
stawiciel Lockheeda w Republice Federalnej 
Ernst Hauser oświadczył, iż odnotował w swaim 
prywatnym dzienniku fakty wpłacania łapówek 
bawarsk.im chadekom za popieranie sw"j firmy„. 

ANDRZEJ HAMPEL 



Jak zapobiegać 
stratom biologicznvm w iVwności 

Przy Radzie Oddziału Łódzkiego NOT w Łodzi powstała kolejna 
komisja społeczna, która u.jmowa~ będzie się problematyką żyw
nołcl I fywlen!a. Celem pracs komisji Jest wsp6ldzlalanle s władza
mi politycznymi, admlnlsłracyjnyml I stowarzysztiniaml w zakr111le 
apeojallstycznych konsultacji, udziału w opracowanlach plan6w gos
podarczych, koordynacji dzialafl poszczególnych stowarzyszeń w u
kresie wytywienia ludności. 

WczoraJ odbyło Ilię pod przewodnictwem prof. dr Bolesława Bach
mana pierwsze inauguracyjne posiedzenie komisji na temat „Nie
bespleczeńatwa strat biologicznych w surowcach I artykułach spo
ływcaych". Referat wProwadzający do dyskusji wygłosiła prof. dr 
Jadwiga Jakubowska. 

Okazuje się, ie rejonem poważnych, nieodwracalnych strat o du
łym znaczeniu ekonomicznym (np. w samych zbiorach zbóż mo
ilł one sięgać od 25 do 50 proc.) są procesy natury enzymatycznej 
ł mikrobiologicznej, zachodzące w fywnośc!. Zasady zapobiegania 
stratom powstającym w wyniku niewłaściwego konserwowania, nie
stosownych temperatur atmosfery Itp. to pilne zadanie, które mo
te być opanowane dzięki bliższej współpracy placówek naukowych 
s laboratoriami przemysłu spożywczego i odpowiedzialny mi agenda
mi nadzoru I administracji. 

Wlelomll!onowe rezerwy, które Sił do wygospodarowania nie tyl
ko w postaci zaoszczędzonych złotówek ale konkretnie wymiernych 
partii pasz, surowców 1 żywności to majątek narodowy, który może 
by6 lepiej eksploatowany przy uwzględnieniu wnioskow I zaleceń 

I_ N_a_G_ór_ne_j ; • Likwidacja31 punktówdowozuwody 
Pawainym problemem na Gór

nej jeat zaopat.rz,enie mieszkańców 
obrzeży w wodę. Dlatego też w 
dziedzinie g~odarki komunalnej 
głównym zadaniem tegorocznym 
będzie sprawia rozbudowy sieci 
wodociągowej, ~ęki kt6N-j prze
widuje się l ikwidację 31 punktów 
dowozu wody. N iemniej jednak 

„ROMIE" 
„DIETETYCZNEJ" 

Zioło w 
• 
1 
Uwzględniając życ:t.en.ia stałych 

g.ości dwie łódzkie restauracje 
„Roma" 1 „Dietetycz.na" . wprowa
~ w najbliższych dn>iach pa.rze
nie ziół na zamówien.ie. A ponie
waż wielu ddetetyków ma przepi
sane przez lekarzy stałe picie róż
nych z;iół, z pewnością przyjmą 
Oiti z zadowoleniem tę nowość 
łódziki.ej gastronomiL 

A swoją drogą warto zastanowić 
się czy w Łodzi nie naleźałoby <>
tworzyć pdjalni ziół, która kiedyś 
była na ul. Piotrkowskdej ! rue na
rzekaht na brak kl.ientbw. 

• Modernłzac~ ulic i oświetlenia 
• Nowe sygnalizacje -świetlne 
na koniec 1977 roku będzie 
jeszcze 152. 

Plany na ten rok zakładają tak
że kontynuowanie robót związa
nych z uzbrajaniem w sieć wodo
ciągową, kanalizacyjną, ciepłowni
czą I energetyczną w okolicach ul. 
Ustronnej. 

Drugim ważnym problemem wy
magającym uporządkowania na 
Górnej, są roboty drogowe. &z
pocznie się m-Oderniz.ację ul. Pa
bianickiej oraz zakończ.one ząstaną 
prace na ul. Rzgowskiej (odcinek 
Kosynierów Gdyńskich do gra.n.ie 
miasta). Poza tym kosztem 1,3 mln 
zł wybudowane zostanie prz.edłu
żenie ul. Wedmanowej i rozpocz
nie się budowę ul. Projektowanej 
(k<JSt 5 ml.n zł). Uli.ce wykonane 
będą kompleksowo, łącznie z <>-
świetleniem. Rówrueż jeszcze w 

wanie ayg:nalizacj.! iw.!etlnych przy 
zbiegu ulic : Pabianicka - Wól
czańska - Bednarska, Pabianic
ka - Dubois, Pabi.andcka - Rudz-
ka. (j. kr.) 

Filmv oświatowe 
W Muzeum Arcbeologicznym 

Etnograficznym (pl. Wolności 14) 
w niedzielę, 13 bm. o godz. 12 od
będzie s.ię kolejna projekcja fil
mów ośwdatowych z cyklu: „Prze
szłość .ukryta w ziemi". Wyśwje
tlone zostaną filmy: „Skarby Ka
tedry Gnieźnieńskiej", „ W starej 
Samarka.ndz.ie", „Podróż po Syrii". 
.,Grenada". Wstiw wolny. 

„todzianie 

- 78" 
Redakcja tygod.ni<ka „Odgłosy" 

serdecz• :rapruza wszystkich 
ozytelndków na uroczyste ogło
szenie wyników plebiscytu „ŁO
DZIANIE 1976" do Sali Wielkiej 
Muzeum Historii Miasta Łodzi 
przy ul. Ogrodowej 15, które 
odbędzie się dnia 13 marca br. 
(niedziela), o godz. 17. 

W spotkaniu udział wezmą 
nie tylko laureaci tegorocznego 
plebiscytu: Tomasz Kiesewetter, 
Mieczysław Nowicki, Igor Siki
rycki I Teresa SkOC'liylas, ale 
także pretendenci do zaszczyt
nego tytułu „Łodzianina Roku": 
Janusz Dunin, Andrzej Feliks 
Grabski, Gnegorz Królikiewicz, 
Urszula Płażewska, Henryk 
Płóciennik i Jerzy Przybylski. 

W części artystycznej wystąpi 
z recitalem fortepianowym fi
nalistka Konkursu Chopinow
skiego - Elżbieta Tarnawska. 
oraz baryton - Jan Wolański. 

nowej komisji NOT. M. Kr. (j. kr.) 

llllllllllllllllllllllllllltllllll l llllłlllłlłllllllllllllllllllllllllllllll l lllllłlllllllllllllllllllllllllllfllllU.Ullllllllll I WAZNB TBLBFONY ILDK - ,.Dagny- pol. od lat 111, DUlJBY APTElt : 

tym roku zmodernizowane zostanie 
oświetlenie na ul. Milionowej (od
cinek Piotrkowska - Przędzalnia
na) d ul. Pabianickiej (odciJllek 
Chocianowicka - grani~ miasta>. 
Ogólne nakłady n.a ten cel wyniosą 
3 mln zł. 

Niedzielny poranek dla dzieci 
I 

godz. 15.15, 17.30, 20; 13.3. j.w. : 
lnformac]a e U&łusacJa JH·.10 STUDIO - „Motodrama" pol. b/o Sporna 13, Piotr.Ir.owaka aa, pl. „ 
Centrala informacyJna PKO 731-IZ godz. 18. „Jak zdoby~ prawo Pokoju 3 (boki>. Limanowslue- -

E ~~~:~m;~l!rn!e1ero't8~~:i-n. Jt,_ Jt;zdr;·J. ~:R~~„1a~0r.0~of!i ::; ~~~~.~~~ego 1 (bok.si, obr. ;: 

Poprawę bezpieczeńatwa na uli
cach uzyska s.ię poprzez za.ilnst.alo-

jE Pogotowie Ratunkowe ·e9 godz. 18, „Nie ujdzie cl to pła- - , 
!! Pogotowie MO tf zem" tr. od lat ta, godz. 17.IO, 11.ł. : U b 

1iO Komenda MieJska MO 1~.30 : l'\l"en1"e zra owane 

I cuntrala 117-U, UZ-U STYLOWY - „Trędowata• poi. TuW1ma ie, Zielona 14, Piotr- == I 

Jak Już !nformowa1tśmy, wzorem \o g-Odz. 11. Dzieci obejrzą w „Aga
lat ubiegłych dyrekcja WSS „Spo- wie" program rozrywkowy o swo
lem" Oddział Gastronomii - Ka- ich koleżankach i kolegach z całe
w.larn.!e postanowilła i w tym ro- go świata zatytułowany „Nasi r6-
ku organizować niedzielne poranki wieśnicy", który przygotowało 
dla dzieci w ,,Agawie". Pierwsza Łódzk ie Towarzystwo Muzyczne 
z tego cyklu impreza odbędzie s~ im. Karola Szymanowskiego. 
w nadchodzącą niedzielę. 13 marca (j. kr.) Informacja koleJowa 1155-55, 28'- IO od lat 12. godz. 15.30. 17.30, li.IO; kowaka uti (boka)> D11browakle-

lnformacja PK81 13.J. j.w. go 119, Lutomierska lff (bokll'), • Ł d • 
Dwonec Centralny H5-81 GDYNIA „Strzały Robin ubr. Stalingradu w =„ • W O Zł z Dworsec P6łnocny 147-IO Hooda" radz. b/o godz. 12.30, „ 

• Pogotowie wodoch"owe 836-łl 14.30. ,.Szczęki" USA od lat li, swe dyłllr7 nocne pemi11: : i ::::::::: :::::.~YUll• 195-81 D~o~z. __:o.„b~~OŻt~;; ;J:~Ży~;w· ang. ul~~:!~w~r 
1
:7-086 Konstantynów, E 

Z Rejonu Północ IU-11 od lat 15. godz. 18. 18, SO; 13.S. Apteka nr ł7-087 Aleksandrów, : 5 Rejonu Południe J3ł-U j .w . ul. Kośeiuszkl G : „ dla Odblorc6w pne- KOLEJARZ - „ WynaJflt}' czło- Apteka nr n-018 Głowno, vl. : 
: myalowych ł09·SZ l Hl-n wiek" USA od lat 11, gods. Lowicka aa. „ i oświetlenia ulic 220-81 16.30, 19.30; 13.3. j .w . IntormacJI 0 dyiuracJa apteka • 
: Pogotowie ciepłownie„ HS·U &Ił.ODA GWARDIA - „Barwy w Pabianicach udziela Apteka : 
• ochronne" pol. od lat 1&. godL nr 47-085, ArmU Czerwonej 7 : 
: TEATRY 9 30, 11.30. 13.30, 15.30, 17.30, 19.30; w Zgierzu udziela Apteka nt : 
: W I BLJU - cod.z. 1ll Wleo.z6r ba- 13.3 j .w. n-080. Da,browakiego 10 -
: latowy; lU. godz. 11 „Królew- MUZA - „Piraci na

8
tPacyfttku'

1
' w ozorkowte udziela Aptek.a : z na Snle&ka", godz. 10.30 Kon- rum. b/o godz. 15, •. ara • rze nr 47_092, Dziertyńsklego I. • 

: cert arii Pauloaa RapUaa ba" fr. od lat 18, godz. 1T, : 
: POWSZECHNY goda. 19.11 Seans nocny - „Gehenna" pol. DttultY SZPITALI : 
: „ZmartwychWlltanle" od 1. 15; godz. 19.30; 13.3. Bajki - godz. : 
• 13.3. godz. 18.30 j.w. 14, „Piraci ns Pacyfllm" godz. Por..oZNICTWO : 
: NOWY - godz. 19.11 „Wielki 'l';y 15. „Stara strzelbe" godz. rr, • 
: deryk"; 13.3. j .w. Seans n ocny - „Geh enna" poL Sapltal Im. u. WoU - Połoł-=. MAŁA SALA - godz. 2t „Jan godz. 19.30 nlctwo I ginekologia 1 dzielnicy 
• Maciej Karol Wścieklica"; 13.3. Bałuty I Polesie Poradnie K -
:: godz. te.30, 20 j.w. Kasprzaka 1 Gdańska 29. 

JARACZA - godz. 19.30 „Tram- szpital Im. Kopernika - Po-
• woj zwany pożądaniem"; 13.3. lotnictwo 1 glnegotogla z <lilel-
: godz. 11 „Trzy białe strzały". nicy Górna Poradnie K - Odrzan-

Jak już Informowaliśmy, niemal 
na gorącym uczynku zdołano przy
łapać nieletnich włamywaczy, któ
rzy grasowali głównie na terenie 
Helenówka. W toku postępowania 
dochodzeni<>wo-śledczego KD MO 
Łódź-Bałuty ustalono, że trzej M. D. W roku ubiegłym złoży. 
sprawcy, działając wspólnie I w łem do ZBoWiD wniosek o uzna
porozumieniu, dokonali co n.aj- nie mnie za kombatanta. Ale we
mniej czterech włamań do różnych ryfi.kacja ze zrozumiałych wzglę
domów jednorodzinnych, rabująt" dów nie przebiega tak azybko, 
mienie łącznej wartości około 200 więc nim otrzymałem lftosowne pi.
tysięcy złotych. Zrabowan& war- smo nadszedł 1977 rok. Pcmieważ 
tościowe przedmioty wywozili do uznano mnie już za inwalidę wo
znaj omego pasera, mieszkającego jennego III grupy, rentę otrzymam 
w Warszawie przy ul. Płatniczej za okrea wst.eczny od 1 stycznia 
na Żoliborzu. Znaczną część łupów 1976 r. Nie mogę natomiast uzy
właśnie u niego znaleziono skal: od swego zakładu 10 dni do
m. in. wiele wyrobów ze złota, datkowego urlopu, należnego o
stanowiących własność poszkodo- , hecnie wszystkim kombatantom. 
wanych łodzian. Podobno dlatego że nastąpiło prze-

Pasera aresztowano. (ld) dawnienie. 

Urlop 

kombatanta 
RED.: Do r r lopu dodatkowego 

należnego kom_atantom mają za
stosowanie ie same przepisy, któ
re ustalają apooób wykorzystywa.. 
nia urlopów wypoczy nkowych. W 
myśl postanowień kodeksu pracy 
urlop powinien więc być udzielo
ny pracownikowa w tym roku ka
landarzow ym. w którym uzyskał on 
do niego prawo. Pan w myśl usta
wy z dnia 23 października 1975 r . 
nabył uprawnień do urlopu w 
zwięksronym o 10 dni wymiarze 
już z dn iem 1 stycznia 1976 r. Nie 
wykorzystał go zaś z przyczyn od 
siebie niezależnych, a w takim 
wy.padku przepisy przewidują u
dzielenie pracownikowi urlopu w : 19.30 „Tramwaj zwany po1ąda- ska, Cieszkowskiego, Lokatorska. 

: niem" Przybyszewskiego J Rzgowska ora1 
: f.15 - nieczynny; 13.3. go<la. 19.11 Rlnekologla :r; dzielnicy Polesie -

Tłumaczył Bartłomleł Kamiński, I kwartale następnego roku kalen-
PWN 197'7, atr. 431, zł eo darchZO:megyo.zaznaczyć. że od"""'iedŹ : „ Znachor" 

· :, MUZYCZNY - godz. 11 „Nltou- t•oradnla K. ul. M. Fornalskiej . 
• che" 13.3. godz. 15. 19 j.w. Instytuł Poł.-Gln. AM (ul. Cu- _ 

Zamość - plan miasta. PPWK ... -·· 
l97e, sł 11. tę przekonsultowaliśmy z łódzk.im E ARLEKIN - godz. 17.30 „Przygo- rle-Skłodowsldej 15). Położnictwo -

-

: dy Wiercipięty" (Plotrkowsk• I ginekologia z dzielnicy Górna : 
%8%). 13.3. godz. Ili J.w. Poradnie K - Felińsldego i Za- „ 

Bletygroszek. Bajka ukraińska lu- oddziałem ZBoW.LD, który już 
Nowy sącz _ pl•n miasta. PPWK dowa. WL, 1978, stc. M, sł 20 niejednokrotnie interweniiOwał w 

1978, zł 12 I Sllwonlk R. - z pamięci. Czytel- sprawie owych IO-dniowych urlo-_ PINOKIO - godz. 17.30 „Popro- polskiej, z dzielnicy Sródrnleście „ 
: ścle Rzepa by się nił! czepiał•. - Poradnie ..IC z ul. 10 Lutego, „ Eskor Toyo - Marks t Keynes. nlk, 1977, str. 91, zł 15. pów. (h) 
: 13.3. j.w. gmina Ksawerów 1 gmina Rzgów 
: FILHARMONIA (Narutowicza 20) CJraz ginekologia z dzielnicy Po- -

V//./././///'.//'///////.////.///./////D'.//'/'/////.///./////'////////./Q./'././'///.//./'D'././U.//././././/////.///D'..Q'".///./././/./.b///./A 

„ godz. 18 KONCERT SYMFONI• lesie - Poradnie K, ul. l Maja = CZNY. ORKIESTRA SYMFONI- I Olimpijska. : 
: CZNA PFŁ. Dyrygent - FRITZ Instytut Pol.-Gln. AM (Sterlln- : 
: MARAFFI (USA). Solistka todz" • • 'd \ • ga 13). Położnictwo 1 ginekologia • 
: HALINA CZERNY-STEFAiq-SKA w 11 wo1ewo z wie z dzielnicy Sródmleścle - Porad- : 
: - fortep. W PROGRAMIE: L .v. nie K. Kopcińskiego 32, Próchni- : DzU i Jutro mR.adio 
: Beethoven - Uwertura „Leono- ka 11 1 gmina Brójce. -
: ra III". II Koncert fortep. • • knn' lo'dzknn" Szpital 1m. Jordana - POloi-: B-dur. III Symfonia Es-dur m1e1s , „ :_ „Eroica". 13.3. nleczynn• _ ructwo i ginekologia z d.Lielnicy 

- Widzew - Polożn1ctwo s dzielni-
SOBOTA. 12 MARCA 

===:„ MUZEA cy Polesie - Poradnia K. Sre- _ 
u1s·r0Rn RUCHU REWOLUCYJ- 1 MAJA - „Rafferty I dzlewczy- urzyńska 75. : to.oo Wiad. 10.oa D.c. Studio 8-!3. 

NEGO (Gdańska 13) nieczynne. ny" USA od lat 15, godz. 15.:iO, Zgierz miasto 11mina : 10.30 ,.Chłopi" _ fragm. 10.40 Pół 
13.3. godz. lG-16 17.30, 19.30; 13.3. Bajki - ~odz. 7gierz, 11mina Parzęczew, m. I wieku big-bandów jazzowych. 11.00 

• ODDZIAł. RADOGOSZCZ (Zgier- 14.30. „Rafferty i dziewczyny" gmina Ozorków, m. 1 gmina : Tu radio kJerowców. 11•10 Chwlla 

PROGRAM I 

: ska 147) godz. tG-18,; 13.3. j.w. · godz. 15.30, 17.30, 19.30 A:eksandrów, m. Konstantynów, ._ muzyki. 11•15 z lubelskiej fonoteki. 
: AfłCHEOLOGICZNE I ETNO- POKOJ - „Wrzos" pol. od lat gmina Andrespol. h I kl 12 o5 z 
: GRAF'ICZNE (pl. Wolności 141 12. godz. 1&. 18. 20; 13.3. Bai1~1 Chirurgia ogólna - Bałuty - : ~~!~u ~o~~eriwl~t~~ ~~~s z~pół roz-„ godz. 11-17; 13.3. godz. 10-15 - godz. 15. „wrzos" godz. • Szpital im. Biegańskiego (Knla- _ rywkowy. 12•45 Rolniczy kwadrans. 
: CENTRALNE MUZEUM WŁO- 18, 20 ziewlcza 1/5). Górna - Szpital im. _ 13.00 zespól Bogdana Ciesielskiego. S: KIENNICTWA (Piotrkowska ROMA - .• Niedorajda" pol. od Jonschera (Milionowa 14). Polesie : 13.ts Koncert życzeń. 13.35 „Pół wle-

282) godz. lG-15; 13.3, j. w. lat 12. godz. 12. 14. l6, „Po se- - Szpital im. Kopernika (Pabia- ku piosenki". 14.00 Tu radio klerow-
: BOLOGII EWOLUCYJNEJ ur. zonie" anii:. od lat 18• godz. lO, nicka 62). Sródmleścle - Szpital ców. 14.03 Gra zespół „Mainstream". 
• (Park Sienkiewicza) godz. lG- 18. 20; 13.3. Bajki - god12z. ~04 • 1m Bar11ckiego (Kopcińskiego Z2). • 14.20 Sport to zdrowie. 14.25 Ze śwla 

-
"' 18, 13.3. godz. IG-14 11, „Niedorajda" godz. • • Widzew - Szpital im. Sonenber- - i 30 Pr"" k ój t - HISTORII MIASTA ŁODZI (Ogro 16. „Po sezonie" godz. 18, 20 gft (Pieni'ny 30) :_ ta nauk . 14. ~e r muzyczny Y 

• a • godnia. 15.00 Wlad. 15.05 List z Pol-
: dowa 15) godz 10-14· 13 3 g STOKI - .,samotnik" fr. od lat Chirurgia urazowa - Szpital „ ski. 15.10 Muzyka 1 poezja. te.oo Wlad. E 10-1e · ' ' · · 15 godz. 15, 17.15, 19.30; 13.3. im Kopernika (Pabianicka 62\. : 16.05 Tu radio kierowców. 16.06 U 
• SZTUKI (Więckowskiego 38) godz. Bajki - godz. 14, „Samotnik" Neurochirurgia - Szpital Im. : przyjaciół. 16.11 Kronika muzyczna. i lł>-17; 13.3. godz. 10-16 godz. 1&. 17.15, 19.30 Barlickiego (Kopcińskiego 22) . : 16.30 przedstawiamy, komentujemy. 
: POI.SKIE.J WOJSKOWE.J SŁUŻMY OKA _ ,.Przepraszam czy tu bi- Laryngologia Szpital Im. - 16.45 Fonoteka folkloru , u.oo Radio-
: ZDROWIA (ŻellgowskJego 7) ją" pol. od lat 18, godz. 12, Pirogowa (Wólczańska 193). : kurier. 17.40 Tydzień kultury języka. 
: nieczynne 11, „ Powodzenia stary" fr. od Okullstyka - Szpital Im. Bar· 18.00 Muzyka I aktualności. 18.25 
._· lat 15. godz. 10. l~. 18. 20; 13.3. l!cklego (Kopcińskiego 22). : Tu radio kierowców. 16.33 Parada 
... ,Pow odzenia stary" godz. 14, Chirurgia 1 laryngologia <!zie- plCJsenki. 19.00 Dzlem:ilk. 19.15 W 
: ŁODZKI PARK KULTURY 

1 
16. 18. 20. „Przepraszam czy tu cięca - Instytut Pediatrii (Spor - • kręgu melodii. t9.40 Studio S-13. 20.00 

: WYPOCZYNKU (na Zdrowiu) b!ją" godz. 12 na 36/50). Wlad. 20.05 „Program z dywanikiem" 
: OGROD BOTANICZNY _ czyn- POLESIE - •• w pustyni I w pu- Chirurgia szczękowo-twarzowa : nr 192 (L). 21.10 Mistrzowie zespolo-
:. ny w godz. &-l7 szczy" I I II seria poi. godz. _ Szpital im. Barlickiego (Kop- wego śpiewania . 21.35 Przy muzyce 
„ OGROD ZOOLOGICZNY _ c~n- rn. „Od siedmiu wzwyż" USA C'ińskiego 221 . - o sporcie. ~2.00 Z kraju I ze śwla-
: ny w g odz. &-ls.30 (kasa d~,151 od la t 18. godz. 19.30; 13.3. Bajki Toksykologia _ Instytut Medy- ta. 22.20 Tu radio kierowców. 22.23 
: PALMJARNIA _ czynna codzlen- - godz. 13. „w oustynl I w pu- . cyny Pracy (Teresy B) . : 600 sek, z Peterem Nero. 22.30 so-
- nie (oprócz poniedzlałkóW) w szczy " godz. J4. „Od siedml1' bctnia dyskoteka. 23.00 Wlad. 
: godz. lG-l7 wzwyż" godz. 17.30, 19.30 · 13.3• : 

PROGRAM li 
: I•OPULARNE - ., Czterej muszkle ! I I N A t erowle" panam. godz. 16, 18.15; = ~j~ 
: ENERGETYK - „Tomcio Paluch" 
===. BAŁTYK - „Gehenna" pol. od fr . 'rJ /o (A) godz. 16.30. „Noce i 

lat 12. godz. 10, 12. 14. 16, 18, dnie" cz. II pol. od lat 15, g. 
20; 13.3. j .w. 1 p 1 eh" g IWANOWO - „Płonący wiato- 18.30; 13.3. „Tomc o a u . 

: wlec"' USA od lat 15. godz. 10, 1
1
5, „N

3
oce 1 dnie" cz. II godz. 

- 13, te, 19; 13.3. Bajki - godz. 7. 19. O 
:; 10. 11. 12, „Płonący w1etow1ec" HALKA - „Brunet wieczorową 
_ godz. 13. 16, 19 porą" pol. od lat 12, godz. 15.30, 
: LUTNIA - „Z przymrużeniem 17.30. 19.30; 13.3. Bajki - godz. 
: oka" fr . od lat 18, · ~odz. 10, 14.30 ,.Brunet wieczorową po-
: 12.15, 14.30. 17, 19.30: 13.3. j.\V. rą" ~odz. 15.30, 17.30. 19.30 
: POl,ONIA - .,Pani minister tań- Pl ONIER - „Moty lem jestem, 
: czy •• pol. od lat 12. godz. 10, czyli romans 40-latka" pol. b /o 
: 12. 14. 16. 18, 20; 13.3. j.w. p;bdz. 15, ,.Chiriatown" USA od 
: PRZEDWIOSNIE .• Uśmiech" lat 18, godz. 17. 19.30; 13;3. Baj 
: USA od lat 18. godz. 10. 12.15, ki - godz. 10 ~o. 11.30, .,Tr zej 
: 14.30, 16.4&. 19. „ostatni pociąg mm;zkleterowie" panam. od lat 
: z Gunhlll" godz. 21.15; 13.3. Baj- 12. godz. 12.30. 14.30. „ China-
: kJ - godz. 10, 11. „Uśmiech" town" godz. 16.30. 19 
: godz. 12.15. 14.30. 16.45. 19 „o- REKORD _ •. Pojedy nek potwo-
- statnl pociąg z Gunhlll'• godz. r ów•· Jap. b /o godz. 14. 16, „ Krzy 
: 21.lS Baj 
: WŁOKNIARZ - •• Jadzia" poi. od ~a('y• • poi. bfo godz. 18; 13.3t 
: Jgt 12, godz. to. 12. lł. 16. 20. ~ godz. 13, „Pojedynek po wo,: 
: ~eans zamknięty _ godz. 18; r w " godz. 14, 16, •. Krzyżacy 
- 13.3 ~ .w. <!Orlz. 18 
: WOLNOSC _ „Miłosna edukacja SWIT - „To moja wina" góodz.; 
•:"' VTo lentego" fr. od lat 18. godz. 14. „ Ulzana. wódz Apacz w 

10. 12.lS. 14.30, 17. 19; 13.3. j.w. NRD b /o godz. 15, .,Avanti" 
- WISŁA _ .,Cyrk w c:vrku" czes. godz. 17.30. 19.30 = : b /o godz. 10. 12.15„ ,.Oddział" SOJUSZ - „Podróż Slndhaba do 
_ •rsA od lat 15, ~odz. 14.SO. 17, Złotej Kra iny" ang, b/o godz. 17, 
: i;eans zamknlt::t~ - ~odz. 19.JO: 13.3 j .w. 
"".• 13.3. .,Cyrk w cyrku " ~odz . 10, TATRY - „Ol~nlenie" pol. ot1 

12.lS. .,Oddział" godz. 14.30. 17, od k 
: 19 30 lat 12 g z. 1-0, „Samotny dete -

Chirurgi.a ogólna - Bałuty -
Szpital im. Sterlinga (Sterlin
ga l/a). Górna - Szpital im. K o-
11.:rnika (Pabianicka 1>2). Polesioi 
- Szpital im. Pirogowa (Wól
czańska lll5). Sródmleście - Szpi
tal im. Pasteura (Wl11ury 19). W1-
d<.ew - Szpital im. Sonenberga 
(Pieniny 30). 

Chirurgia urazowa Szpital 
W <>M (Żeromskiego 113). 

Neurochirurgia Szpital Im. 
Kopernika (Pabianicka 62). 

Laryngologia Szp1ta l Im. 
Barlickiego (Kopcińskiego 22). 

Okulistyka - Szpital im. Jon-· 
schera (Milionowa 14) . 

Chirurgia i laryngologia dzl ł!
clęca - Szpital Im. Kurczaka 
(Armil czerwonej 15). 

Chirurgia szczękowo-twarzowa 
- Szpltal im. Barlickiego (Kop
clńsklego 2!). 

Toksykologia - Instytut Medy
cyny P racy (Teresy 8). 

NOCNA POMOC LEKARSKA 

Nocna pomoc lekarska Stacji 
Pogotowia Ratunkowego przy ul. 
Sienkiewicza 137, tel. 686-66. 

Ogólnołódzkl Punkt Informa
C'Yjny dotyczący pracy placówek 
służby zdrowia. telefon 615-19. 
czynny jest w godz. 7-15, oprócz 
niedziel ł świąt. 

: ZAC'fłĘTA - .. Konik Garbusek" tyw Me Q" USA od lat 15 godz. 
•: radz. b /o ~odz. t2.:m 14, 15.30, 12, lł, 16, 18, 20, 13.3. Bajki godz TELEFON ZAUFANIA - S37·31 

--: 8.30 Wlad. 8.35 .,Człowiek w miej-
- scu pracy". 8.55 Informacje o pro
: gramach. 9.00 Recital z nagrań 
: skrzypaczki Kajl Danczowskiej. 10.00 
: „Stara panna" - słuch. 11.00 .,Która 
„ watnleJsza?" - słuch. 11.25 Tańce 
: ludowe. 11.30 Wlad. 11.35 Od Tatr do 
- Bałtyku. 11.45 Bezpieczeństwo na 
: jezdn1 zależy od nas samych. 12.05 • 
- Terminarz muzyczny. 12.25 .,Wyda- I 
: rzenia, poglądy, refleksje" - maga-

zyn. (L). 12.45 E. Mrowiński w Wlel
: klej Sali Konserwatorium Mosklew
: skiego. 13.00 •• Nic do stracenia" 

słuch. 13.10 Koncert. 13.25 r<:. M. We
: ber - Wstęp i Chór strzelców z DI 
_ aktu opery .,Wolny strzelec". 13.30 

Wiad. 13.35 Magazyn wędkarski. 13.50 
Muzyka. 14.10 Więcej, lepiej, nowo
cześniej, 14.2S Orkiestra SzwaJcarU 
Romańskiej. IS.OO Zawsze o 15.00. 

: 15.40 Muzyka operowa. 16.10 Rytm, 
: rynek, reklama. 16.20 Katalog wy-

: ~6~~n1~~~a~~~~cl M~~~~le(Ł~. ~f.~~e~~ 
: cenzja W . Jażdżyńskiego (Ł). 17.00 
: Miniatury Instrumen talne Al. Tans
: mana. 17.20 Nowości poetyckie PIW. 

17.40 ,Czata" - magazyn wojskowy. 
• 17.55 Gra skrzypaczka 1apot\ska Ma-
• suko Ushloda. 18.25 Chwila muzyki. 
- 18.30 Echa dnia, 18.40 „Czas i lu-
„ dzie". 19.00 .,Matysiakowie·•. 19.30 
: Aud, •• Opera w przekroju". 20.30 
: Zwierzenia wieczorne. 20.45 Arcydzle
: la muzyki XX ~eku. 21.30 Dziennik. 
_ 21.45 Wlad. sport. 21 .l!O Barok dla 
: wszystkich . 22.30 „Kocia muzyka" -

audycja. 23.00 Panorama nyl6w jaz
zowych. 23.30 Wlad. 

.. Odnowledt zna t) lko wiat r" 10, lJl, ll, „samotny detektyw C7ynny w dni powszedn ie od 5: 'RJl'N od lat 15. godz. 10. 17, M e Q" godz. 13, lS.30, 18, Sean1 IS-7, w niedziele I &więta całll : 
\9.30; 13.3. j .w . zamknięty godz. 20.15 dobę. : 

• - 14.llO Sonaty t koncerty Arcangelo 

PROGRAM Jll 

li I li I I I I lllll li lllllllU llll lllllll łłl li I li łll llłllllllllllllll llllllllllllllllllll llllllllllllllllllłlllllłllllllllllllllllli Corellego. 15.00 Ekapreaem · przes 

łwlat. 18.10 Odkurzona przeboje. 15.30 
Divertimento. 18.30 Pleśni na forte
pian. 16.45 Nasz rok '1'7. 17.00 Ekspre
sem ptzez świat. 17.05 Muzyczna 
poczta UKF. 17.40 Zielone Oko -
.• Amator paradoksów" - słuch. 18.00 
R&gtimey klasyków ragtirne•u. 18.30 
Polityka dla wszystkich. 18.45 Salon 
muzyki mechanicznej, 19.1~ Książka 
tygodnia. 19,30 Ekspresem przez 
ś\'•lat . 19.35 Opera tygodnia - s. 
Prokofiew „Ognisty anioł". 19.50 
„Kobieta 1 pajac" - odc. 20.00 Baw 
się razem z nami. 22.00 Fakty dnia. 
22.08 Gwlaz·da siedmiu wieczorów -
Ray Charles. 22.15 Co wieczór po
wieść w wydaniu dźwiękowym. 22.40 
Mistrzowie gitary. 

PROGRAM lV 

12.45 Giełda płyt . 13.00 Z radiowej 
fonoteki. 13.50 „Nasza polityka mie
szkaniowa". 14.20 Omówienie pro
gramu. 14.25 Komedie wszystkie 
Aleksandra Fredry „z Przemyśla do 
Przeszowy". 16.00 Wlad. 16.05 Nowiny 
i nCJwlnkl. 18.30 Rozmowy l reflekSje. 
16.4d Aktualności dnia (L). 16.5~ Re
cenzja Wiesława Jażdżyn~l<lego (Ł). 
17.00 Tom 1 test (L). 17.03 Stereore
wla (Ł). 17.35 „Starty" - magazyn 
(Ł) . 17.SU Radloreklama (ł . ) . 18.00 
Transmisja recitalu planisty Ger
rlcka Ohlssona z FllharmonU Naro
dowej w Warszawie. Ok. 18.45 Czy 
znasz swoje prawo? Ok. 19.00 D.c. 
transmisji. Ok. 19.40 Poradnik języ
kowy. Ok. 19.55 D. c. transmisji. Ok. 
20.45 Lekcja jęz . francuskiego. Ok. 
21.00 Ziemia. człowiek. wszechświat . 
21.20 Grają orkiestry. 22.15 Radiowe 
portrety Polaków. 22.35 Muzyczny 
świat M. Davisa (ster eo). 

NIEDZIELA, 13 MARCA 

PROGRAM l 

10.0o Wiad. 10.05 Po Jednym cho
rus!" l0.25 Lista przebojów. 11.00 
Radiowy Teatr dla Dzieci Młodszych 
„Czy k1t<>ś nie widział mojega psa;• 
11.25 Radiowa Musicorama. 12.05 ,.W 
samo południe". 12.35 Tu radio kie
rowców. 12.38 Koncert muzyki po
pubn nej 13.00 Wizerunki ludzi my
śląC'ych . 13.30 Graj gracyku - wy
bieramy najlepsze zespoły. 14.00 Re
cital z pauzą. 14.10 Przegląd prasy. 
14.20 Recital z pauzą. 14.30 „W Je
zioranach". 15.00 Koncert tyczeń. 
10.00 Wlad. 16.05 Tu radio kierow
ców. 16.00 Wlad. sport. 16.10 „Trój
kąt J1ryc7ny" - słuch . 16.50 Gwiazdy 
jazzu. 17.15 Niedzielne spotkania 
Studia Młodych. 18.00 Komunikaty 
Totalizatora Sportowego. 18.10 Ty
dzień Kultury Języka. 18.30 Muzyka 
rozrywkowa. 19.00 Dzlennik. 19.15 
Przy muzyce o sporcie. 20.00 Wiad. 
20.05 Dyskusja na tematy międzyna
rodowe. 20.20 Nowości jazzu . 20.40 
Z teatralnego afisza. 21.00 Wiad. 21.05 
Para~a piosenki. 21 .30 Radlovarlete. 
22.30 Rewla piosenek. !3.00 Wlad. 

PROGRAM IU 

1.30 Wiad. 1.35 Publicystyka mię
dzynarodowa. 8.45 Motywy ludowe w 
twórc~oścl E. Pałłasza. e.oo „ W moich 
wierszach jest pole" - magazyn. 
9.30 Utwory Cesara Francka. 9.l!O 

Przegląd prasy. 10.00 Nowości pol
skich nagrań. 10.30 Metamorfozy -
„Mit asturlańskl". 11.00 Rozgłośnia 
harcerska - magazyn. 11.40 „czy 
znasz mapę świata?". 12.05 Muzylta. 
12.30 Wlad. 12.35 Czy znasz tę książ
kę? 13.00 Odtworzenie fragme_n tów 
konrertu. 14.00 Konfrontacje. 14.30 
L. Różycki - Suita z baletu „Pan 
Twardowski". 15.00 Radiowy Teatr 
dla Dzieci i Młodzieży „Porwany za 
młodu" - cz. III słuch. 15.30 „Dom, 
rodzinny dom". 16.00 Koncert cho
pinowski. 16.30 Podwieczorek pn:y 
mikrofonie. 18.00 Kameraln.e muzy
kowanie. 18.30 Wlad. 18.35 Fel. J. 
Białasika „Człowiek w miejscu pra
cy", 18,45 Kabarecik reklamowy. 19.00 
„Podróż pana Perrlchon" - słuch. 
20.20 A, Dvorak - Koncert na wio
lonczelę, 21.00 Wojsko. strategia, o
bronność. 21.15 Piosenki żołnierskie. 
21.30 Siedem dni w kraju l na świe 
cle. 21.50 Wiad. sport. 21.55 Komuni
katy Totalizatora Sportowego. 21.57 
Olga Szwajgier śpiewa pleśni Ch. 
Ivesa. 22.30 Listy z teatrów. 23.00 
„Se!va morale'e splrltuale" c. Mon
teverdiego. 23.30 Wiad. 

PROGRAM Ili 

l~.00 60 minut na godzinę. 11.00 
Dwie wersje tematu „l.a fiesta'". 
11.15 Szkółka muzyczna. 12.00 Godzi
na detektywów - „Tajemnica krwi" 
- odc. 12.25 Muzyka 7. sal koncer
towych. 13.20 Przeboje z nowych 
płyt. 11.00 Ekspresem przez świat. 
14.05 P eryskop , 14.30 Muzyczne dedy
kacje. 15.00 „Bajadera" - słuch. 15.50 
Antologia p1osenk1. lA.ls Z nowych 
nagrań. 16.45 Coś w tym jest - roz
mowa o filmach. 17.00 Zapraszamy do 
Trójki. 19.00 Muzyczne dedykacje. 
rn.30 Ekspresem przez świat. 19.35 
Opera tygodnia - S. Prokofiew 
„o~nlsty anioł" . 19.50 „ Kobieta 1 pa
jac" - odc. 20.00 Z tysiąca i jed
n2j oleśnl - album r osyjski. 21.00 
Poeta 1 muzy. 21.20 . ,Miłosne zmęcze 
nie" - nnwa płyta . 22 .00 Fakty dnia. 
22.08 Gwiazda siedmiu wieczorów. 
22 .15 „Paryski spleen" - wieczór 
pler,vszy. 22.30 Muzyczne dedykacje. 
23.00 Wiersze Paula Valery. 

PROGRAM IV 

12.30 Spiewa Zofia 'Borca. 12.40 
Polemiki filozoficzne. 13.00 •reatr Kla 
syk i dla Młodzle!:y „Zabił się mło
dy" - słuch . 13.30 Sergiusz Prok o
fiew - V Koncert fortepianowy. 
14.00 Studio Stereo zaprasza (ster eo). 
15.30 Muzyka ludowa (stereo). 16.~0 
Wlad. 16.05 Wyniki losowania „Ku
ku!c~zkl" (L). 16.lS Ton i t est (ł,) . 
16. \8 Rewla orkiestr (?,), 17.00 T u 
Studio 4. 17.30 Tygodnik d~wlękowy. 
18.00 Gra :espół Extra Bali. 18.10 
Lekcja języka łacińskiego. 18.30 En
cyklopedią kultury. 19.00 Karol Ma
rla Weber - Euryanthe - wielka 
opera (~tereo) . 22.00 Wlad. sport. (Ł). 
22.10 ,.Laboratorium" - aud. (ste
reo). 

PALISZ, PŁACISZ 
- ZDROWIE TRACISZ! 
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T. NOVY 

Mol znajomi mają 
'1J:oczą córeczkę, Ma na 
imię Jola, a do mnie 
fWl'aca się per „wuj
ku", mimo ta nie je
stem wcale bratem jej 
matki, Niedawno, w 
OZHle wlllyty, to mile 
dziewc1u1tko nepnęło 
mi do ucha: 

- Wujku, porwij 
lllDle, podzlallmy się .•• 
$tarzy nle chcą ml 
kupić roweru„. 
Zbaraniałem. Miałem 

zapewne głupią minę 
faceta, który absolut
nie nie rozumie co do 
niego mówią, bo Jola, 
westchnąwszy głęboko, 
spojrzała naJpierw w 
suflt, a potem na mnie 
z nie skrywanym po
litowaniem, Minęła dlu 
ga chwila. zanim po
jąłem co tu się gra„ A 
więc - porwanie 1 o
kupi Okropność! 

- Ale:!: Jolu - za
cząleni pedagogicznie -
aa często przesiadu
jesz przed telewizorem, 
oglądasz niestosowne 
filmy o lrldnaperach w 
Ameryce, Porwanie to 
ohydna rżecz. prze-
1tępstwo I Nie chcesz 
chyba przyczyniać ro
dzicom zmartwień.„ A 
roweru nie che• cl ku
pić, bo pewno nie me
jli. na to pieniędzy, Ro 
zumleszf 

- Wujku, czy ty je
lteł :l:onatyf - odezwa 
ła się znów Jola po wy 
1łuchanłu mojej tyrady. 

- A tak, Jestem .•• 

U~miechnęła al.ę, naj
wyratnlej zadowolona 1 
aapytała: 

- A ile mogłabym za 
t11dać, gdybym ciebie 
porwała? Bo widzisz -
ja muszę mleć ten ro- • 
werl 

Tłum. Bem 

Kiedy Ju! zdobędziemy się 
na supermodną suknię wie. 
czorową, zaczyna się pro
blem s fryzurą. W tym ro
ku najmodniejsze ą sztucz
ne warkoczyki, które mo
żna no;~ió na szereg różnych 
sposobow. 

POCIĄG ZADZUMIONY 

We Włoszech, Szwajcarii, Francji, RFN, Austrii, 
Anglii wchodzi na ekrany film „The Cassandra 
Crossing", produkcji Carlo Pontiego, z Sophią 
Loren i Burtem Lancasterem w rolach głównych. 
Akcja tilmu rozpoczyna się w Genewie, gdzie w 
siedzibie Swiatowej Organizacji Zdrowia potajem
nie hodowany jest dla celów militarnych straszli
wy wirus dżumy płucnej. Do laboratorium wdzie
ra się typ z bombą, nieopatrzenie rozbija fatalną 
próbówkę, bierze nogi za pas i ucieka pociągiem 

ekspresowym relacji Genewa - Bazylea - Paryż 

- Bruksela - Amsterdam - Sztokholm. W eks

presie wybucha zaraza, zagrażająca całej zachod
niej Europie. Aliści do akcji wkracza rezydent 

CIA w Genewie, płk Mackenzie, który obmyśla 

plan ratunku. A oto zbawczy pomysł pułkow

nika: skierować zadżumiony pociąg na zarośnięty 

trawił od 30 lat tor i przez zardzewiały „wiadukt 
Kassandry" pchnąć go do.„ Polski, 

Jak nadmieniają recenzenci, film kosztował 

15.000.000 franków szwajcarskich l nie kończy się 

happy-endem. 

HYDk PARK NA FALACH ETERU 

Programy włoskiego radia I telewizji od dawna 

tchną nudą. Aby ożywić repertuar, wprowadzono 
więc 4 razy w tygodniu tzw. „wolną trybunę". 

Jfp. w lutym ttdosfępnłono młkrofón!' ICamary 
grupom 1 grupkom reprezentującym: zespół pa
cjentów szpitala dla umysłowo chorych, prawico
we skrzydełko partii radykalnej, klub nauczycieli 
o poglądach maoistowskich, komitet rodzicielski 
szkoły opanowanej przez plagę młodzieżowej T1ar
komanii. Opinia telewidzów i radiosłuchaczy: 
„Najbardziej klawy był występ wariatów". 

PBODUCENCIAMORKOW 

Prokuratura w Marsylii podjęła dochodzenie 
przeciw licznej grupie lekarzy, którzy drogą za
biegów chirurgicznych i kuracji hormonalnych do
prowadzili do zmian zewnętrznych cech płci u 

chłopców w wieku od 13 do 18 lat. Młodocianym 

pac jentom zaokrąglano pośladki, biodra. piersi i 
owal twarzy, zmniejszano jabłko Adama i nos, 

nadawano pełniejsze usta i większe oczy pod wyż-
1zym łukiem brwi - itd. Aby pokryć w ysokie 
koszty zabiegów, chłopców posyłano „na ulicę" 

jako żywy towar dla homoseksualistów. 

20-letnia Irla Lenburg z Nieoborga (RFN) 
uprawia zawód jeszcze dość rze.dko spotykany 

Praktykę od-

(10) 

OPRACOWANIE:· JERZY KAŁUŻKA 

Natalie Wood zaczęła karierę 

filmową, jako 6-letnie dziecko, 
u boku Claudette Colbert i 

Crs<>na Welleea w filmie „To
morrów i• Forever". Wystąpiła 

o·ltąd w 45 filmach z takimi 
partnerami, jak: James Dean, 
Warren Beatty, Steve McQueen 
i wielu innych. Na zdjęciu 1.1 

r,łry - Ił-letnia Natalie z Joh
nem Payne 1 Maureen 0,Hara 

w „Miracle on 34th Street" 
ll!-74 r.) Z lewej - jako 16-let
ma blon!lynka w filmie „The 
Silver Chalice", który był de
biutem Paula Newmana. 

CAF 

·uzupełnianka krzyżówkowa 

Krzyżówka rysunkowa 
Należy odgadnąć siedem przedstawionych rysunków, a następ

nie lch znaczenia wpisać do cdpowfednich pól prawego diagramu. 

PnsentuJemy Cl drolf Csytehlłku 
nowy typ zadania. Aby je rozwią
zać, nale:ty uzupełnić wyrazy krsy· 
t6wkl brakującymi liter• tni, a na
stępnie przenieść je pod odpowiada· 
Jące iro llrzby w dolnej figurze. 
Pneuleslnne litery czytane kolejno 
rz11dami poziomymi, utworzą przy
słowie. Przy rozwiązaniu tego zada
nia nlł' uotrzebujesz wiec drogi czy
telniku korzystać ze słowników ł 
wszelkiego rodzaju encyklopedii 
wystarrzy • .fdU tylko pomyślisz. 

Rozwiqzanie 
„Rozkoszy łamania głowy" 

Nr 8 
Poziomo: Gamoń, reja, Are1, lu

tet, radio, sumo. łmlerdzlel, net. 
San. masztalerz. okap, ramol, Da
nia. kula. arak. barak. 

Pionowo: Garść, Aram, Medla, o
sie. ruszt, etui. Jemen, atol, ornat, 
denar, Dakar, opJk, lemur, azlak. 
mods. SaJJa. laka, rola. 

LOGOGRY~ SPORTOWY 

Hasło: Sport to zdrowie. 

ELIMINATK.A Z HERBEM 

Hasło ; Lekkomyślny gubi sl41 do
browolnie. 

• • • 

Szczypta humoru • Szczypta 

Każdy znak graficzny odpowiada tej samej literze. Zadaniem 
Czytelników jest odczytanie zaszyfrowanego hasła umieszczonego 
na samym dcle tej krzyżówki. Składa się ono z na3tępujących li
ter początkov.'Ych: W u. P. Z. 
Wśród Czytelników. którzy w terminie tygodniowym nadeślą 

prawidłowe rnzwlązanie tej krzyzówkt. dyrekcja łódzkiego „Unl
wersalu" rozlosuje 4 nagrody po 250 dotych każda. 

NAGRODY RZECZOWE ,,UNIWER
SALU" za rozwiO&llie krzytówkl o
trzymują. Bożena Chruśdńska Łódt, 

ul Rydzowa 4/58, Stanisława Knufer 
Łódt. ul. Tatrzańska 89. Sabina Ja-; 
niewicz Łódi, ul. Targowa 31 t 
Agnieszka Adamczyk Piotrków. uł. 

Jagielońska 9/34. Odbiór nagród! 
Łódt. pl. Niepodległoścl • - dział 

BARAN 21. m. - 20. IV.: Uwa
:taj r Pierwsza połowa tygodnia 
powinna cl minąć spokojnie, na
tomiast w czwartek twoją ener
gia może znaleźć niewłaściwe UJŚ
cie. Jeżeli, ostrzeżony, nie poha
mujesz temperamentu, zrob.tsz so7 
bie wroga z osoby, na ktorej c1 
zależy. 

BYK 21. IV. - 21. V.: Czy nie 
przesadzasz z nieustannym po
śpiechem? Dobra organizacja za
jęć sprawia cuda. Między Innymi 
te, że wraz ze zwiększeniem o
bowiązków przybywa czasu dla 
ich wykonania. Wbrew temu co 
sądzisz, skargi najbliższych są u
zasadnione: od ciebie samego za
leży, czy wasz kontakt będzie 
równie bliski jak dawniej. 
BLIZNIĘTA 22. V. - 21. VI.: 

Dla większości bllżnląt - jeden 
z najpomyślniejszych tygodni ro
ku, przede wszystklm jefoll cho
dzi o naukę, pracę l kontakty 
koleżeilsko-zawodowe. Na przekór 

- Do Wa• telefon • wroclawlal.h 

dotychczasowej niepewności, znaj
dą niezbite dowody na to, :l:e Ich 
obecność jest wręcz niezastąpiona 
w miejscu, które zajmują. 

RAK 22. VI. - 22. VII.: Byłoby 
może lepiej, gdybyś pohamował 
wyrażanie krańcowych opinlt 1 u
czuć. Rzadko kto umie docenić 
tzw. bezwzględną szczerość. jeżell 
ujawnia oceny dlań niemile. A 
jeśli nawet docent I podziękuje, 
nie uniknie przykrego uczucia, 
którego sprawcą będziesz ty. Po
lecamy wyjście pośrednie: mó
wić prawdę I tylko prawdę - ale 
niecałą prawdę. 

LEW 23. VII. - 23. VIII.: praw
dopodobnie będziesz musiał zmie
nić lub nawet anulować pewną 
decyzję. Nie przyjdzie ci to ła
two, ponieważ obawiasz slę, że 
odwołanie zachwieje twoim pre
stiżem. Tymczasem chodzi o 
sprawę rzeczową, bez następstw 

natury osobistej. Jednak w przy
szłości u~ycz sobie więae.l czasu 

na przygotowanie poatanowtań. 
Cóż przyjdzie • 112:ybkiej decyzji, 
Jeśll potem trzeba Ją cofnąć? 

PANNA Zł. VIII. 23. IX.I 
Sprawy zawodowe przybrały dla 
ciebie obrót pomyQlnlejszy z moż
liwych w obecnej sytuacji. Smla
ło wl<:c stawiaj żądania I nie od
stępuj od planów, które po
przednio przygotowałeś. Wbrew 
niektórym pozorom, otoczenie o
czekuje od ciebie stanowczości 
i poprze bez zastrzeżeń taką po
stawę. 

WAGA H. IX. - 13. X.t Nie 
daj się zbyt daleko ponieść za
interesowaniu osobą, która przy
padkowo weszła na twoją orbitę . 
Możesz, oczywlścle, użyczyć jej 
trochę miejsca w twoim :tyciu. 
Nie tyle jednak, aby jej obecność 
wyparła ugruntowane awlązkl 
miłości I przyjdnl. 

SKORPION 2ł. X. - tz. XI.1 
Całkiem zbytecznie sta'l'asz Idę u
czestniczyć w konflikcie, który 
clę bezpośrednio nie dotyczy. Je
:l:ell w porę nie odstąpisz, motesz 
spodziewać się wielu przykrości, 
nie tylko ze strony osób, przeciw 
którym slę wypowiesz. 

STRZELEC 23. XI. - 21. XJI.: 
Pomyślna wiadomość, której od 
dość dawna oczekujesz, powinna 
teraz nadejść, pr11no11ząc ci apo· 

llO nowej roboty l ntewsp6łmler
nte więcej satysfakcji. Skądinąd 
nie jest to odpowiedni moment 
do du:l:ych wydatków: efekty fi
nansowe nowej sytuacji odczujesa 
znacznie pótnleJ. 
K.OZIOROŻEC u. xn. - to. I.I 

osoby urodzone w znaku Kozio
rożca mogą się spodziewać awan
su lub Innego dowodu uznania 
dla ich osiągnięć . Nie jest tet 
wykluczone. Iż uzyskają satysfak
cję Jako rodzice, których dziecko 
lub dzieci wyróżnlly się na polu 
nauki, pracy zawodowej czy ··ar
tystycznej. 

WODNIK !1. I. - 18, II.: Nie 
oczelmj I nie żądaj rzeczy nle
możllwych do spełnienia. Mimo 
najszczerszych chęci twój partner 
nie jest w stanie Im sprostać, 
ponieważ przerastają wszystko, co 
można osiągnąć w obecnej sytua
cji. Twój brak realizmu prowadzi 
do konfllktów, które obrócą się 
przeciw tobie. 

RYBY 19. II. - 20. lll. Nie da
waj posłuchu złośliwym opiniom 
l plotkom: jedyne, co z nich wy
nika, to pogorszenie twojego sa
mopoczucia. Wiara w sens włas
nej pracy i w przyzwoitość oto
czenia, to niezbędne składniki za
dowolenia • tycia. 

reklamll' fl "P.}. · 

• • 
NAGRODY KSIĄŻKOWE otrzymu

ją drogą losowania: Małgorzata Snie• 
Jeżów 45 Rozprza 117-340 woj. Piotr
ków. Teresa Czubatka Bełchów 99-411 

woj. Skierniewice, Lech Grądzik Ra
domsko 97-500 ul. 1 Maja 28. Marek 
Nurzynskl Żyrardów, ul. Wewnętrzna 
3151, Paweł Andrzejewski. Aleksan
drów, ul, Piotrkowska 27./11, 

Naj\rody są do odbioru w sekreta
riacie naszej redakcji, 

• 
ROZWIĄZANIA przynajmniej 

dwóch zadań, nale:l:y nadsyłać pod 
adresem naszej redakcji w term.inia 
7-dnlowym z dopiskiem „ROZKOSZ!! 
ŁAMANIA GŁOWY NR. 10. 

OSIEM CZĘSCI TEGO RYSUNKU I NIU TYCH CZĘSCI w JEDNĄ ('A
PłlZEDSTAWIA JEDNĄ Z POSTACI ŁOSC, NALEŻY ODPO\VIEDZIEC, 
ŁODZKIEJ KULTURY W K.ARYKA· KIM IEST TA POSTAC. 
l'URZK, PO. WŁAlj:lWYlll ZŁ02B! 



~I 
Zakład Czyszczenia Szyb i Cyld:inowonio I 

111mm111m111111nmmm1111mmmmm1m111m 
~ · PODZIM. ZAKl/lJDOWEGO ~ 
i_ FUN·DUSZU NAGROD ~ 

tOD1, ul. HUTORA 34a - PRZEDSIĘBIORSTWO ~ 
zawiadamia PT Klientów, że świadczy usługi · 

I § ZAOPATRZEN1IA -=-
w zakresie: 

• mycie szyb i ram okiennych, 
• cyklirnowon·ie ręczne, 

= DZIEWIARSTW A = 
: BAZA" 5 - " . -

• cykli·nowanie mechonicme. 
§ w lodzi, ul. Tuwima 61 ~ 

TELEFONY: 231-60, 350-75, 323~08 wew. 28. 
7.głoszen!a przyjmujemy telefonicznie ł osobiście. Wymieni~ 

- zawiadamia e 
~ zainteresowanych, ~ I 

- ooug'I W)"konujemy w 1Y11tem!e dwuzmianowym. - że począwszy od dnia 10 mareo i;: 
S 1977 roku E I 804-11 

l~~~~QeQ~ - _ , = wypłacone są nagrody e ! 

WTBYSJU.IUQ; poz1om11 -
kqp111. Tel. 1!57-85. 

1208 g 

MASZYNą do nabijania 
naboi do autosyfonów 
sprzedam. Tel. '171-07. 

D3Z2 I 

URZĄDZENIE mechanics
nego zaJdadu •1usar1kie10 
z kompletem narz41dz1 
pilnie sprzedam. Oferty 
„531ie" Prasa, Piotrkowl5ka 
86 

s ADZONKI pomidorów 
Revermun" sprzedam. Te
esy &1. &524 g 

„ 
r 

s PRZEDAM ce&lłl rozbiór
ow, gruz bezpłatnie oraz 

nne materiały budowlane. 
kład Mat. Budowlanych l 
palowych Elibleta Dll
rowska, Aleksandrowska 

87 k . Szatani. Informacje 
el. 387-02, godz. lł-18. 

k 
i 
s 
o 
b 
1 
t K.UPIJlj bony, PrzeP:ok 111-

u po lG. &049/5551 g 
PIERSCIONEK s aleksan- ASTROL sprzedam. c 

l!TARS meble - kuplę. drytem - sprzedam. Tel. Tel. 862-28. 5608 g 
Oferty „5490" Prasa Plotr- 5t-l0-6ł po godz. 19. ---------
kOWllk:a 86. 11291 g SPRZEDAM radio „Pana-

SPRZEDAM kiosk. Tel. 
BONY - llupiti. 'hOhodnla 52-87-33 5331 g 

19 - a . 1643 g MAGNETOFON ZK 248, 
MASZYNą dziewiarską „7" Amatora a kolumnami ZG 
dwupłytową - sprzedam. lOC 11przedam. Tel. 
A. struga łl - aa. 16-99-98. Miil g 

5247 g 

PIERSCIONEK 1 brylan
tem 1,8 k sprzedam. Zielna 
8 m . tl. Każmierczak. 

5231 g 

PŁASZCZ skórzany męski 
czarny nowy rozmiar 52/54. 
futro 11 nutrii rozmiar lDO/ 
1~5 - sprzedam. Tel. 610-łł 
godz. 19-41. 1144'1 g 

8 Q.niC" Tel. 849-55 po godz. 
7. . 5587 g 1 

., 

d 

TELEWIZOR kolorowy 
Rubin 110p" na gwarancji 

- sprzedam. Rajdowa 10 
m. 68 (sobota od 14, nie

z!ela od 18) . 5651 g 

p UDELKI miniaturowe czar 
ne po championie l złotej 
medalistce. Wioślarska 13 
m. Dl. Guga. 5658 .g 

s 1 101kł-adowego funduszu nagród e i 
§ za rok 1976. E j 

§ Wszelkie reklamacje związane z § 
§ w.w. wypłatą przyjmowane będą ~ 
51 przez dział spraw pracowniczych 5 
5 w terminie 14 dni od daty uka- 5: s zania się niniejszego ogłosze- e I 
§ nia. Reklamacje złożone po tym § 1 

= terminie nie będą rozpatrywane. e = 812-k = 
iim m nm 11111111111m111m111111mmm11 1 11 1111111 

• KOMPLETNE koła 
felgi 14X6,5 cala duralu
minium, opony „Barum" 
175XH - sprzedam. Par
king - Komuny Paryskiej 

5441 g 

LOKALU SO - 100 m w 
budynku wolno sto.11lcym 
- siła, woda - poszuku
ji;. Oferty „5230" Prasa 
Piotrkowska 93. 

WYTLACZARKą do two
rzyw sztucznych wraz z o
przyrzlldowaniem - sprze
dam. Aleksandrów, Swler-

SPRZEDAM złoty pierścio
PIERSCIONEK z brylan- nek ! łańcuszek włoski 18 
tem 0,64 k bransoletkę zło- karatów. Narutowl~a 131 
tą - sprzedam. Tel. 746-33 m. 44, po l8. 
po 16. 5432 g 

„FIATA 126p" sprzedam. 
odbiór „Polmozbyt " - ma
rzec. Telefonować 867-48 
rano do 9, wieczorem po 
20. 5440 g 

MAŁŻE:l'lSTWO 11 dzlee
kiem poszukuje samodziel
nego mieszkania na 2-3 
lata . Oferty „5318" Prasa 
Piotrkowska 86. 

BLOKI własn~ciowe 2 po
koje, we wydzielone -
sprzedam. Oferty „9355" 

czewskiego 107 Grocliow-
ski.· 5229 g COCKER-spaniela rodo-

POLIETYLEN, polistyren, 
polipropyle n poleca 
Grzegorz Grochowski Alek
sandr ów, ul. Swlerczew
akiego 107 godz. 8-16. 

wodowego 3-mieslęcznego 
(suka) - sprzedam. Loren
tza 8 m. 11. 5411 g 

DOBERMANY po medali
stach sprzedam. Tel. 303-7ł 

5228 g 5603 g 

ATRAKCYJNĄ suknię ~lub SPRZEDAM tan&o pianino 
nil - sprzedam. Tel. 724-77 i kożuch damski. Tel 
godz. 18-20. 5326 g 384-37 1555 g 

Dnia t marca 19'1'1 roku smarł nagle, prze. 

t:ywazy lał 7S 

S. + P. 

KAZłMlERZ śWłDERS'K1 
Pogneb odbęd1lie Ml! dnia 1ł marea br. o 

godz. 15.30 na cmentarzu rzym.-kat. tinY ul. 
Ogrodowej , o czym zawladamlaJ11 pogrąłenl w 
głębo~im smutku 

ŻON"A1. SYN, SYNOWA I WNUCZ'llA 

W trzee.14 'rocznico, łmittcl naszego tlleorapom

nianego, najlepszego Męta I OJca 

$. + P. 

HENRYKA JACYNV 
zostanie odprawiona msza łw. w lrośctele NaJ

śwlętozeJ MUki Boskiej zwyelęsklej priy nt. 

Łąkowej o codz. u. dnia U marca br., w nie

dziel •· 

ŻONA I CORKI 

Dnia U marca 1977 roku zmarł, przetywuy 

lat 75 

$. + P. 

JOZEF DUCHNOWICZ 
P<>grzeb Odbędzie et41 w dnln tł marea br. o 

codz. tł z ka.plicy ementana katolleklego przy 

ul. Ogrodowej. 

O smutnym tym obnędiile pow.fadamlaJ11 

Z<>NA, DZIECI I WNUIU 

Dnia 9 marca 197'7 roku zmarła naj.uko.chal'I-

IZB Matka 
$. + P. 

FRA!NCISZKA SKŁAIDOWS'KA 
z domu K.UBASIEWIJCZ 

J1101rzeb odbędzie •ię w dniu U mar;ia br. o 
gods. 14.30 z kaplicy Cmentarza Ewangelickie
go przy ol. Ogrodowej, o czym zawia~mlaJll 
pograł:en.I w smutku 

SYN I RODZINA 

ProHę nie skladae kondolencji. 

Dnia 10 marca 1!1'77 roku zmarł, przdywuy 
lat 43, nas" naJukochal'lszy Mąt, Ojciec I Zięć 

ś. + P. 
MGR LNŻ. 

MIROSŁAW STRZELEC 
Pogrzeb odbędzie się dnia tS marca br. e 

s<><h. 14.30 z kaplicy cm en tarza w TułlZynłe, o 
csym pcwiadamiaja Krewnych I Znajomych, 
pogrążen~ w smutku 

ŻONA, DZIECI, TESCIOWIE · 1 POZO
STAŁA RODZINA 

1.„~„„ma„11111„„„„,„„„„„, 

Dnia 10 marca 1977 r. zmarł, po długotrwałe) 
chorobie, w wieku 7ł lat, naH ukochany Mął, 
Ojc iec i Dziadziuś 

$. + P. 
WINCENTY STAN1l1SZEW'SKI 

PORUCZNIK REZERWY 
uczestn ik kampan~i wrze3niowej 1939, b. Jeniec 
Ofiagu XII A Murnau, członek ZBoWiD. Za 
pracę zawodową i społeczną przy budowle No
wej Huty został odznaczony Krzytem łtawa
lersk:m Order u Odrodzenia Polski, Srebrnym 
Krzytem Zasługi, Odznaką Budowniczego K.om. 
binatu Nowa Huta. Złotą OdznakĄ m. Krako-

wa oraz innymi odznaczeniami. 
Wn>rowadzen le zwłok nastąpi dnia tł marca 

197'1 r . o godz. 15 z kaplicy cmenta.n:a łw. Ro
cha na RadogołlZC11U. 

ZONA, CORKA w KRAJU, CORKA, znsc 
I WNUCZKI ZA GRANICĄ 

DOMEK murowany 4 po
k-0je, kuchnia, piękny o
gr6d 1057 m - sprzedam. 
Zamorska 14, tel. '30-80 po 
1 8. 5296 g 

KUPIJ!l zalealonll działkę 
w Kolumnie lub Grotni
kach, z prawem zabudo
wy, Oferty „5442" Prasa, 
Piotrkowska 96 

KUPllS segment, pół domu 
komfortowego lub Inne 
propozycje w rozliczeniu 
może być mieszkanie P.KO 
- dzielnica Radiostacja . 
Tel. 824-81 54315 g 

DOMEK jednorodzinny, o
gród 1400 m kw w Andr-e9-
polu (dwa pokoje na pię
tn:e są wolne) - sprzedam 
Narutowicza 75 d m . 7 po 
18. 5574 g 

SPRZEDAM „Fiata-132 
GXL". Tel. 439-09. 
_________ n_n_n_g Prasa, Piotrkowska 86 

„FIATA 12Gp" - odbiór 
Polmozbyt 111>n:edam POSZUKUJą 1&modz1elne-
Tel. 789-81 aua g go mleszka.n!a. Tel. ł45-08. 

1399 g 
SPRZEDAM „Zastave-llOOp" 
Odbiór Polmozbyt. Oferty 
„5598" Prasa, Piotrkowska DWA pokoje, kuchnia nie 
98 umeblowane poszuku ję . 

Oferty „ 5525" Prasa, Plotr
kOMika 98. 

„ ZASTAV. - 750" sprze-
dam . Tel. &2-87-24 5547 I M-1 włamośc!owe - 1prze 

„SYREN. lOSL" (1971) 
dam. Tel. 868-43. BD61 g 

sprzedam. Tel. '1'53-42. CUDZOZIEMl .c poszukuje 
________ 092_a_g M-3 umeblowa ne. Oferty 

„5562" P r asa Plotrkow1ka 
96 

„SKODJS 100 S" (11172) 
sprzedam lub zamienię na 
„żuka - Nysę". Retkfńslcs 
114a m. 21 1571 I 

„SK.ODIS 100 L" (1973) 
sprzedam. zapolakiej 6ła . 

5565 Ił 

POSZUKU.Ją umeblowane
go pokoju - wygody -
niekrępujące wejście . Ofer
ty „5645" Prai.a P iotrkow
ska 96 

S1 .•ERKOMFORTOWE M-5 
WOŁGI!; M ł1" cen trum - zamienię na 

DOMEK murowany, pokój dam. Roldc!dska 168 •prze- M-3 z telefonam - •ród
kuchnla ogródek 180 m · 11543 8 

mieście. 621-57. 5710 g 
kw (Chojny) - sprzedam, 
e l. 220-~ po 15. t GA&A2 ogrzewany, woda, 

„SYRENJS 104" (1970) kanalizacja, światło - do 
PLAC budowlany - pllnle sprzedam. Pr11dzyńskiego wyn&jęc!a, tel. 848-98 
sprzedam. Zgierska 142 m . 75 po 15. 5630 g 1599 g 

l1G. 
5706 

g „WARSZAWĘ 223" (1969) -

„ZUK.A sprzedam (1976) 

sprzedam. Tatrzańalra 88 
m 15. 5849 g 

.,OPEL-Rekord-Furgon" -
sprzedam. Piotrkowska ł7 
- 5 5657g 

Sądecka f 10-17 „FIATA JJ6p" nowego, tół
________ n_os_2_g tego sprzedam. Tel . 208-79. 

INŻYNIER, samotna poszu
kuje pokoju · w okolicach 
śródmieścia . Oferty „5772" 
Prasa Piotrkowska 96. 

„NYSĘ" 
741-26. 

sprzedam po 18 5698 g PANI do prowadzenia go
,FIATA 126p" nowego •prze •podarstwa domowego 5368 g 
dam. Tel. 53-33-80, dni pow potrzebna . Obornicka 1n . ,FIATA 126p" odbiór Pol- ;zednie po 16. 5921 g m . 53 (IX piętro) . 

mozbyt zamienię na „Fia- 5848 g 
t 

a71 51255 P"d ro17k 109'1'1. Tel. ,,FIATA 125p" (11 .000 km) ANGIEI·SKJ - konwersa-
7 - go z. - 2 . 5315 g sprzedam. Fredry 13Ś825 g cja (Cambridge) Liwski, 

605-91. 5514 g . ,FIATA 1500" (1974) 
sprzedam. Ogllldać gard 
ul. Jaracza Ił w godz. 12-
18. 5286 g 

MATEMATYKA 
292-8!5 Rogo'IWld. 

tel. 

8398 g 

„FIAT-' 126P" odbiór Pol- WYNAJMą pokój lub ka- MATEMATYKA, fizyka, 
mozbyt - sprzedam. Tel. walerkę z telefonem. Tel. chemia - Lipka, tel. 411-19 
246-54. 1434 g 51-26-07. 1318 g 11433 g 

11mmmmmm11111111nmnmnmmnrmmmm111m111n11111111111mmmrr -§ ZMIANA ADRESU § 
::i = - -§i DYREKCJA OKRĘGOWA § 
- -5 DROG PUBLICZNYCH w tODZI 5 = -
~ została przenlesjona ~ 
~ z ul. Wólczańs•kiej 17 ~ 

I na ul. ROOSEVELTA 9 I 
3 -= = ::i TELEFONY: = 
~ 66 7 -88 centrafo ~ 
= = § 661-94 centrala ~ 

~ 663-73 centrala ~ 
3 621-37 naczelny dyrektor E 

§ 623-75 I zastępco dyrektora d.s. utrzymania ~ 

= drog = 
9 = a 622-47 z-co dyrektora d.s. budowy 5 
5 624-79 z-co dyrektora d.s. środków S - -
~=== produkcji ~==:_--.... 632-09 główny księgowy 

634-56 &espół zaopatrzenia 
E 620-40 wydział utrzymania dróg 5 = § 5 633-23 wydrioł admini<Strcrcyjno-gospodorczy. = 
= "2·11 5 
ii1111111111111111111111mnlllllummn11U1UU1ummm111111111111111111111mu11ii 

•es 
DVR-EK~JA ZAKŁAOU USlUG TECHNICZNYCH 
ł 

RZSl w lODZI 

uprzej_!TI!e powiadamia PT Kontrahentów, te 

Zakład Usług Technicznych 

Regionalnego Związku Sp-ni Inwalidów 

w lodzi 

został przekmałcony z dniem 1 stycmia 1977 r. 

w 

ZAKŁAD DOSWIADCZALNY 

RZSI w ŁODZI. 
SIEDZIBA ZAKŁADU: 

ul. Zbąszyńska nr 2. 

91·342 lOD:Z, TEL. n6-16. 

Rachunek bankowy nte uległ zmianie. 
m-k 

~· 
~~,~~~~~ 

~ ~ 

I ~o!~!~~ z~~~!~~,! ~I 
~ W TOMASZOWl:E MAZ. ~ 
~ zawierajq do końca kwietnia br. ~ 
~ UMOWY NA KONTRAKTACJE ~ 

~ JAJ WYLĘGOWYCH KURZVCH li 
~ (kierunku mięsnego). 

~ w ~ ~ orunkiem rozpoczęcia hodowli jest wybudo· 
~ wanie odpowiednich pomieszczeń ora2 złokalizo-

1 ~ wonie fermy na terenie woj. piotrkowskiego, ~ 
~ w promienfo do 50 km od siedziby zakładów. ~ 
~ Zgłoszenia przyjmuje oraz szczegółowych In· ~ 
~ formacji udziela: ~ 
~ DZJAt HODOWLI I WVlĘGU ~ 
~ ' TOMASZOWSKICH ZAKlA!DOW ~ 
~ DROBIARSKICH, ~ 
~ ul. Zawadzka nr 36, tel. 42-69. ~ 
~ UWAGA: informacje pisemne nie będą· wysyłane. ~ 
~ Tomaszowskie Zakłady Drobiankie ~ 
'O . 742.J( ~ 
~~~,~~~~,~~,~~~ 

MATEMATYKA 157-5'1 Klo 
nowa 13/8. Mgr Pluskow
ski 4681 F 

POMOC domowa 
trzebna. Tel. 358-21. 

I MARCA 1:agln1lł nary 
dog. Proszę odprowadzi~ 
za wynagrodzeniem - PO
jezleraka 8J. Tel. fl-10-37 

0418 g 

INSTALOWANIE anten te-
iewlzyjnyeh. Tel. ffl-91, 
Wolnlak CMl I 

TELEWIZORY - naprawia 
Janiak, tel. 181-llS. po li 

uu a lł5I I Jtll:ROWCA. laDlOChodu _________ ....; rx wn proaon7 je1t o POGOTOWI• 

DO Zakładu Kaletnlcz„o 
przyjmę wsp6lnilra - ka
letnika natych111lałtł 
Oferty „564ł" Pra„ Piotr. 
kawska 96. 

POMOC domowa umieJ11ca 
gotować potrzebna na Iła· 
łe . Warunld bardzo do
bra. tel. '1'13-78 po 11. 

171'1 I 

BLACHARZY - dekan7 
przyjm11. Tel. 132-779. 

wca 

POTRZl:BN A pomoe do-
mowa. Referencje ko-
nieczna. Tel. 861-0'I „ .• 
KIEROWCA •olldn)' (llOlld
n.a) dyaponuj11ey czuem 
potrzebny. Oferty „3828" 
Biuro Ołłoezeń, Piotrkow
ska 93 

POTRZEBNI dwaj kalet
nicy . Warunki bardzo do
bre. Koluszki tel. 296. 

5398 I 

POTRZEBNY pracowni Ir 
kraw!eckJ na konfekcję -
Próchnika H. tel. H8-IS, 
Grabiński . 8358 I 

PANI lat 5S - wykształce
nie średnie - poprowadsl 
gospodarstwo małej rodzi
ny. Oferty „5182" Praaa, 
Piotrkowska 88 

CZERWONIEC - lineko-
log, Tuwima IO 1678 I 

Dr Jadwiga ANFOROWICZ 
skórne. wenerycr;ne 15-19, 
Próchnika a 4'18a ł 

SZYBKO I 90lidnie odświe
żam odzlet skórzaną-lico
Wll. Prywatny 1akład i.i· 
manoWllkiego 211. 

llllOO g 

INSTALUJĘ karn1ne oraz 
najnowocześniejsze osłony 
do karnillzy - duty VY
bór kolorów. Zakład ul. 
Bohomolca 11-lł, Andrzej 
Banachowicz. lłlO g 

GABINET dentJ'Ztycmy 
wykonuje protezy, mo-
sty, korony. Reperacja 
protez natychmiastowa . 
Pawlikow1>ka. ul, Sienkie
wicza l'1 1308 1 

•kontaktowanie. Pabianice NowalroWlłld, 
n-u. PJ'tko. 1m 1 111-ss-e1 

telewt1111ne 
'11-0ł uli 

łlOł. 

,„„ ........... „ ........... „.„ ... „ •• „ ...•• 
ZAKtAIDV wtOKIEN 

CHEMICZNYCH 
„CHEMITEX - .A:N!ILANA" 

zatrudnią pracowników 

w zawodach: 

• mosrynista lokomotyw 
spalinowych, 

• . pomocn·fk moszyni·sty, 

• manewrowy, 

• ustowioa. 

Bliższych Informacji udziela: 

dział kadr I szkolenia, Łódź, ul. 

Armil Czerwonej 89, tel. 621-22, 

398-20 wew. 500, 276. 

"' I 
I 

..•.•..••••.••..•...•..........•...••• „ .•..••• 
~llllllWtlllUllllllllllllllllllllllllllllUllUUllllH~ 

= MPK ZAWIA1DAMIA E 
~ PT PASAżEROW 5 - -... t.e I dniem 14 ma.rea 1977 1"0k'U = i wprowadzona zostanie e 
§ SAMOOBSŁUGA ~ 
§ na linii „41" do Pabianic ł „45" § 
e do Zgierza. = = Podr&tnl wtnni za<>pa.kywać lłę w bilety §= = w Idolkach ,,Ruchu" lub w punktuh 
5 'l)rzedaty bilet6w MPK ł kasować je w i!!! = ir„oWllll!kach, z.rodnie se rtref4 płatnie\'.-. C 
1:1 HS-Ir 5 1111mnnrmmmmmnmnm11mn11m1111nm1n 

DZIEmTJK POPULARNY m M (1641) f 



lwqe osuu . ~ło'"ł eplnl• publiCZDlł sb ul~er11owa.ły doniesieni& prasowe n& temat afe
ry 01nuteJ wok6ł klhłtkl lloberta Kutza l opar tel'o na jej tle filmu pt. ,,Reppresaglla", wY
produkowane10 w WJtw6rnl Carlo Ponłiel'O. Oba te dslela m. In. ujawniły dwusnac•Dlł rolę 
Plusa · XD, Jaklł ode1nł w okresie ostatniej wojny, podcus WYdarzeń, kt6re miały miejsce 
w Fo11e Ardeatłne. Dotknięte tym pewne koła klerykalne, a 11scze,.6lnie hr. Elena Rossiirnoni, 
1lo1tnenlea Plusa XII smarłeco w 1958 r. wYto a1yła przeciw autorowi ksłlłżkl I realizatorowi 
filmu, procea •lłdOWJ' e sniesławienle pamięci 6wczesneJ flow)' Stolicy Apostolskiej. 

yda.Q.e:nl.a .tan~ce 
treść kaiąt.ki i tilmu 
m!Ały miejsce na tny 
miesiące przed opusz
czeniem Rzymu przez 

Wehrmacht i dotyczyły maso· 
wej egzekucji obywateli wło
skich na Wałach Ardeatyń.skich 
dni. 2ł marca 194ł r„ dokona
nej · przez hitlerowców. Osoba 
paJ>ieża została tu niejako 
„ wkomponowana": wiedz.iał o 
&a.mierzonej maaakrze czy nie . 
wi~ał? A jeżeli wied'Ział, dla
czego pozostał bierny? Faltty
ozn.a okupacja Włoch, jak cały 
„rodzimy" ruch taszystowski 
duce, budził :zawsze aprzeciw 
częki apołeczeń.stwa włoskiego. 
Pnede wszystkim taszyzmowi 
przeciwstawiali się działacze 
JMl(lziem.nego ruchu lewicowego, 
jak i postępowi obywatele wło· 
acy. którzy widzieli w „bru
natn~j falandu" realizator6w 
obłędnej polityki, staczającej 
kh knj w łlepy zaułek. 

W wyniku obalenia dyktatu
.,,, Mu.volinJ.ego, przy wgp6ł
udziale Piuu. XIl - o co po
sądzał ao Hitler - nastąpiła 
okupacja Włoch. Nienawtść mu 
obi:'óciła alę więc przeciwko o
ku.pantom, ·a lewica i całe pod
ziiem<ie zbrojnie wystąpiło prze
ciw mienewidzonemu wrogowi. 
mnMitc akcje sabotażowe; par
tyzanckie, zamachy itp. Ruch 
oporu i odejście Włoch z Osi 
sostało okreilone prse& Hitlera 
jako jawna ,,zdrada'', co na
łychmlest odbiło się na wzaje
m.nych stosunkach: m Rze.sza 
- Włochy. 

W marcowy dzieł! 19łł r. na 

dnia, na kt6re1 . włamie znajdo
wał aię pluton i:;s, z potwocną 
siłą została wyrzucona w po
wietrze". Było to 2' marca 
19« • r.. a tniwo zamachu oka
zało aię krwawe, gdyż śmi~6 
poniosło 3ł żołnierzy ipod zna
ku SS. 

Sytuacja Wehrmachtu była 
ta.k dalece niepomyślna, ie na 
w~e dochodzenia li.le było 
czasu. Odpow~i.alny za stan 
bezpi~czeó&twa _uet policji w 
Rz1Dti• płk Her))ert K'appler, 
znany s okrutnych metod 
d:r;lałania, dokonał aruztowafl 
wśr6d mieszkańc6w Rzymu, 
biorąc tzw. 1takładnlkbw rekru
tujących się sarówno z 1nteli
gencji, robotników, chli.ałaczy 
katolickich i komunistów. Nie 
U.l;lomruano l o k1iędzu Papa
gallo. Nie mogło więc budzi6 
wątpliwości. że skład społ~cz.ny 
aresztantów ułożył s:ę w spo
sób . nieprzypadkowy. 

KAPPLEB POSTAWIŁ BEZ· 

badających ten okres, osobista 
mterwencja papieża mogła za
pobiec masakrze. Postawa naj
wyższej „osoby moralnej", któ-
1'« zaniechała interwencji. co w 
konsekwencji pociągnęło śmierć 
ponad trzystu nJ.ewinnych lu
dzi, spowodowała spekulacje na 
temat faktycznych przyczyn 
bierności. 
.Jako najważniejszą wymie

niano obawę przed sprowoko
waniem Hitlera do zrealizowa
nia planu „ewakuacji" papieża 
i Kuru .Rzymskiej wraz z ko
rz.ystającym.t z azylu papieskie
go przeciWllikami hitleryzmu, 
11krywającymi się na terenie 
Watykanu. Przypamnieć nale
ży, te w tym okres.ie hitlerow
cy zdeklarowali się jako „o
chrona Stolicy Apostolakiej". 
Kolejną przyczynę stanowi pa· 
pi.eska próba wynegocjowania u 
Niemców zaniechan.ia prztr~ 
kształcenia Rzymu w kolejny 
„Featung" i ogłoszenia „mia-

kanu z tamtego okresu twier
dzą, jakoby papieża „poinfor
mowano za pośrednictwem o. 
P!eiffera, ale zbyt późno". Na 
tej podstawie można domnie
r.1ywać, że Pius XII powziął 
wiadomość o tragedii ardeatyń
~klej post factum, stąd jego 
milczenie. 

Znany historyk jezuicki R. 
Graham w 1973 r. na łamach 
jc~uickiego organu ,,La Civilta 
Cattolica'', powołując się na 
noiatnik Dollmanna twierdzi, 
Iż papież nie m6gł zostać poin
! or mowany o egzekucji, gdyz 
sam Dollmann nie wiedział o 
ruzkazie Hitlera. Również nil!I 
był o nim poinformowany 
przez Kapplera, wykonawcę 
wyroku z marca 1944 r. Wida6 
z tego, że coś nie zagrało w 
pedantycznej machinie hitlerow 
~kiej. Wszak sam Kappler spo
rządzał dokładn11 t ltarannie do 
hraną pod W2:ględem społecz
nym listę zakładników, a na
stępnie ofiar. Trudno przeciet 
nie wiedzieć o 335 ludziach 
orzetrzymywanych przez trzy 
dni w rzymsklch kaz:am11.tach 
gestapo. W gmachu tym praco
wał przecież I sam Dollmann. 
szef SS w Rzymie. 

ulicach Rzymu dało się wyczu- WZGLJl;DNE 'ULTIMATUM item otwartym", co miało za-
weć pewne podniecenie I na- Jeżeli społeczeństwo rzymskie pobiec jego zniszczeniu. Zda-

Jak było naprawdę, §wiat nie 
~ert w stanie dociec, gdyż Jak 
oi~ze Graham na wspomnia
nych łamach czasopisma je
:mlckiego: „Żałosn'ł wymow• 
minionej wojny jest to, te nikt 
dziś nie pamięta jej odratal'ł

cych stron, upodlenia t okru
cieństwa. Nikt nie pamięta. 

nikt nie wiedział, a kontury 
zbrodni rozmazane zostały w 
ludzkiej pamięci, jak błoto 

oi:'sychające 1 odpadające pod 

wpływem czasu". 
pięcie, mające swój związek z nie wyda sprawc6w zamachu, niem k6ł watykańskich, pou!ne 
postępującą oferuiywą aliancką zakladn!cy w liczbie 33:1 IOl!lta- negocjacje w tym zakresie z 

8. ZATORSKI 

na Półwyspie Apenińskim. ną rOZ11trzelani. Rozkaz ten o- hitlerowcami stanowiły wyżazy 
Mieszkańcy Wiecznego Miaata sobiśc.ie wydał Hitler, polecajĄc „ciężar gatunkowy" niż życie 
liczyli na rychłe przełamanie straci6 10 Włochów za jedneto rozstrzela.nych. Nie jynjano 
„linii Gotów", a tym samym Niemca. r6wnież dN.i.on.i6 Hitlera dalaz:y-
na upadek faszyzmu i wyz:wo- · 4ed · · t bardz' j · 
1 ji W tym m---'• „_a-•ty-- m1 -. aniam1, ym ie , ze 
enie apod okupac • ~=..,..,. ,....,~ ~ 4 ilhr r gr 'ł w tak h f ii 

na sytuacja .zaczyna w!4za~ aię • e oz1 a ac ur 
Maszerując. 4 nneniesznie ko- 1boonbardowani.em •• Swiętego 

lumn„ hi'tler-·c'6-;" przez vla z osobę papieta w aapekci• od- M1asta". „ uw powied.zlalnoki · moralnej 110- _„_ 
Roaella . ścigały raczej ponure wy Kościoła za dalszy bieg wy- Wiadom.,.,.,i dochodzące 1 „re-
spojrzenia nienawiści niż stra· darzeń. Za.rł>wno 0 llllhlytn za- publiki Salo", utworzonej na 
chu. „Żołnierze śpiewali, lecz machu, jego skutkach i dal- r6łnocy Włoch przez: „odzyska-
porucznik SS Willy Sch!Snert azych konsekwencjach policyj- neco" • rąk partyzantów 
n.ie słyuał nawet, co śpiewaj4... nych papież ponoo został wcze· Mussoliniego, budziły najwyższy 
T:dt .zajęty był swymi myliła· śniej J>Oill'lformowany przez za- nif'pok6j Kurii Rzymskiej. 7 
mi, że nie zauważył kapitana konnlka pochodzenia niemlec- patdz:lernika 1943 r. przejeto 
w mundurze Armii Republikań- kiego, gener11.ła aalwatorianów oiwladcz:enle rozgłośni „repu-
akieJ. który stał na krawężni· o. pteiffera. w tym okresie bl1ki", że „pnygotowuje się w 
k•l, obok ścieku do kanału. tajemnicę poliszynela ttanowił Niemczech pomieszczenia 1..la 
Przeszedł koło niego, nie odpo- fakt, źe łącznikiem pomię<hy papieża". 

· wiadając na oddane mu ho11o- SS i GKtaJ?O a Watykanem Czy rzecsywlstośt właśni 
ry. za nim przeszli żołnierze 1 płk Do1lmann uczynił właśnle tak się przedstawiała, trudno 
czarnymi wypustkami na kol- salwatorianina.. Jednak reakcja Jednak 
nierzach. KAPITAN PATBZYt, ~iś dociec, wiadomy 

,...pieia ogran.iczyła s:i- niespo• j t t kt · K '-'6ł 6 ZA NIML Gdy oddalili się na ..- cf a , z:e o:sci w wcze-
kilkadziesiąt metr6w. kapitan dziewanie do •• Qiłobistego wstrq snej dobie „walczył wyłącznie o 
zerknął na zegarek i gwałtow· 1u" drama~e~ wiadomości11, za..,howanie własnego bytu, tak 
nie nadepnął nogą żelazne że- natomiast naturalna reakcja jalt gdyby był celem sam dla 
berka ścieku. po czym oddalił siebie". PIUS XII ZABRAł· 

wyst4pienia w obron.ie nie11zczt- "''VOJA TAJEMNI.....,. DO GRO 
się szybko w przeciwnlm kie- •H " ~„ 
runku. Po kilku sekundach po· snych ~zakładników" nie nutą- BU. Historycy katoliccy badając 
wietrzem targnął wybuch. Jez- piła.. WedłUł zdania historyk6w dokumenty archiwalne Waty-

HlłlłUłlflllłllllllllllllllllłllHlllHlmlłlłllHlllllllllłl,llłlllllllllłllllllllllllllllllłllłlllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllłllllllł 

ltościanko. prowadZ11cY przybyłych ,wuedł włamie tamtędy, 
zapr.uzając ich aestem. Drzwi prowadziły do duie&o ~
pokoju. Tu takze - obrazy na śc~naeh, dy'waJl M podłodze 
i boazerie. Tyle, że wszystko jakby w '}aśniejąe' tonacji nit 
w holu iłównym. I z:n6w drzwi do dalszych. ł pOl!!'l.ies~l'ifJń· 
Po p?'awej stronie 1chody. Pi.itne, rteżbiona dębowe schody, 
wi0<ł4ce na balkon - c·alefię c:i41nąc, · •14 W7.dłuż najdłuiJlzel
ze ścian przedpokoju. z· balkonu kolejne trzy jvejłcill. do po
mieszcnń. Pomiędzy nimi na kia.nach obrą:y ,. l atylowe )l:in-
kiety. . 
Kośclanko wska&ał 1..iem łrodkowe drzwi. 
Sk&rbek wszedł wraz z lekarzem. , 
Na prawo od wejścia, przy kian!e tapczan. ' Na nakrytym 

pościelą tapczanie - kobieta. Piękna kobieta o "Złocistych wło
sach, w nocnej bieliźnie. Kołdra Odrzucona pod ścia.nę. Lewa 
dłoń zaciśnięta w pięść. Z prawej strony, wz:dlti.i ciała, leżał 
lufą w kierunku głowy sportowy 'ka.rabinek. Prawa · ręka, 
także z zaciśniętą dłonią, lekko zgięta w łokciu, dłoń oparta 
na tułowiu. Gdyby nie strużka zakrzepłej :tuż krwi w dekol· 
cie koszuli, można by pomyśleć. że ta młoda, bo ,23-24-letnia 
kobieta śpi. · -

- Proszę zbada~ - zwrócił się Skarbek do lekarza. 
Ten dotknął twarzy leż'łcej. Obejrzał strużkę ukrzep1ej 

krwi. Odchylił powieki. - Za pót110. Nie żyje - oświadczył. 
. Skarbek zwrócił się do jednego a funkcjonaJ!iuszy: 

- Dopilnujcie, aby każdy z: domowników pMMtał w od.
dzielnym pomieszczenlu. do czasu dopóki nie $kończę roz:mll
wi.a~ z nimi. Zr6b zdjęcia - zwrócił się do fbtografa. - Ty 
- polecił technikowi śledc:i:emu - z:abezpi.eczysz śrady linii 
papilarnych, potem sporz11dzisz szczegółowy szkic i orotoxól 
o&lędzin. 

- Po skończonych oględzinach, chciałbym, aby pn:ewiózl 
pan zwłoki do Zakładu Medycyny Sądowej na .Oczki - zwr6-
clł się do lekarza. - Pojedzie z panami sierżant Kłosowski. 

Fotograf robi zdjęcia, Skarbek rozglądał się po polc.oju. Na 
prawej ścianie drzwi łączące pokój z sąsiednim pomieszcze
niem. Na wprost drzwi wyjściowe na taras. Na lewej ~ciani e 
- duta stylowa szafa, obok niej mały sekretarzyk. DW<t fo
telilti, mały stolik oraz stolik s radioodbioi:pikioem przy tap-

- 1 -

cz.anie uzupełniały urządzenie pokoju. Tu zamiast tyrandola, 
wisiały kinkiety nad wezgłowiem tapczanu, nad sekretarzy
kiem. Stojąca lampa uzupełniała oświetlenie. Przy radiood· 
biorniku trzyramienny lichtarz 1: nadpalonymi świecami. 
Skarbek wyszedł na taras, ciągnący się wzdłuż budynku 
I stąd, podobnie jak z balkonu, z przedpokoju drzwi prowa
dziły do trzeeh pomiet!7.Czeń. V{ środkowym - znajdowały 
lię zwłoki. 

- Kapit11.nie, niech pan zobaczy - tl!IChnik wskazywał na 
ue!łniętl\ dłoń kobiety. 

Skarbek nachylił się. W dłoni - jakiś przedmiot. Ostrożnie 
roachylił palce, wyjął m11.ły złoty medalion. Wewnątrz - fo-
tografia Wiktora Kościanko. . 

- Co z karapinkiem? - zapytał. 
- Dziwne - · rzucił technik. - Nie ma na nim śladów li· 

nii papilarnych. nawet denatki. A przecież ona jest bez rę
kawiczek. 

...- Kończy~ oględziny, niech Jut zabierają zwłoki na sekcję. 
Ka:r11.binek odesłać do pracowni broni. Gdzie jest pan Kościan· 
ko? - spytał Skarbek któregoś z funkcjonariuszy. 

- Na dole w hallu - odparł sierżant Kłosowski. 
- Poproście go tu. 
- W czym moi. by! pa.nu pomocny? - !Cołcianl\:o atol w 

dnwiach. 
- Proszę o zaznajomienle • rozkładem pomieczczeń w domu. 
- Naturalni• - Kościanko ni• zdziwił się. - Ten pokój, w 

którym się znajdujemy, iajmowała Irmina Adamska . Sąsiedni, 
połączony drzwiami WPwnętrznymi z pokojem Irminy, zajmu
je m6j teść - Leon Cieślik. Przyległy - z drugiej strony do 
pokoju Irminy, ale nie mający wewnętrznego połączenia z tam
tym, należy do mojej żony Anny. Ja zajmuję gabinet - pro
wadzą do niego pierwsze drzwi na prawo z hallu na parte· 
rze. Drugie drzwi - z tegoż hallu to wejście do stołowego. 
Moja matka. Maria l{ościanko mieszka na parterze. - Wchodzi 
się do niej drzwi.ami znajdującymi się na wprost wejścia 
z hallu do przedpokoju. Z tegoż przedpokoju wchodzi się także 
do kuchni i łazienki. Jeszcze jeden pok6j znajduje się w pod
ziemiach. Połowę piwnicy pod budynkiem przebudowałem na 
pokój przyjęć. urządzony w stylu starej wi,niarni - dodał wy
jaśniająco. - Obok jest łazienka. Wejście do te' części jest 
także z hallu głównego. Drugą część piwnicy zajmuje garaż . 
Do budynku prowadzą dwa wejścia. ,Jednym wprowadziłem 
panów. drugie jest przez garaż. 

W domku góralskim, w ogrodzie mieszka n11.sz dozorca 
i ogrodnik w jednej osobie. Marcin Pustak wraz z żoną Kazi. 
mierą. Ona jest zatrudniona u nas jako gospodyni. Parter tego 
domku składa się z pokoju. kuchni i łazienki, na piętrze jest 
mały pokoik. W głębi ogrodu znajduje się podpiwniczony bu· 
dynek gospodarczy. 

Na posesję można dostać się przez bramę, którą wj~chaliś· 
my. a także przylegajacą do niej furtkę. Druga furtka jest 
w głębi ogrodu, z przeciwnej strony posesji, od strony Wisły. 
Obie furtki i brama są zwykle zamknięte. 

-li-

llOBOTA, 1% MARCA. 
PROGRAM I 

1.oe TTR - hodowla swlerząt. 6.30 TTR - mechanizacja rolnic-
twa. 10.00 Dla szkól: program dla klaa 1-In - Czerwone, tólte, 
zielone. U.05 Geografia dla klas VIII - Hutnictwo w Polsce. 
lLH Te1tr Senaacji· Juliusz Stefan Znamierowski - Honor bea 
motywów cz. Il - Morderca się pomyl!ł. 13.10 TI'R - język pol
iki. 13.ł& TTR - hodowla r.wierząt. 1U5 Redakcja Szkolna zapo
wiada. 1uo Dla dzieci: Legendy z wiślanego brzegu. 15.05 Leli• 
tury Pegaza. 15.20 Radzimy rolnikom. 15.80 Dziennik. 15 .łO Obiek
tyw. ie.oo Sobota młodych - Kalejdoskop. 18.45 Za wolność wa
szą i nasz11. 17.35 Noc na Karlszteinie - film fab. prod. cze
choslowacldej. 19.00 Dobranoc dla najmłodszych i program dla 
młodzieży . 19.30 Wieczór r. dziennikiem. 20.so Akcja Saturn - cz. 1 
wojenno-sensacyjnego filmu prod. radzieckiej. 21.55 Dziennik. 
22 .10 Gdański jarmark rozrywki - widowisko rozrywkowe. 22.40 
Kino Nocne - Ogród dr Cocka - film fab. prod. USA. 

PROGRAM U 
15.łO Popołudnie podróży i przygody. lUO Uśmiech starego ki

na - Nikt nic nie wie - film prod. czechosłowackiej. 17.45 Te
lekino sprzed lat - Czterej pancerni i pies <>de. XIX pt. Tier
carten. 18.łO Studio Pl - wydanie kieleckie (l.). 19.00 Dobranoc 
dla najmłodszych l program dla młodzieży. 19.30 Wieczór z dzien· 
niklem. 20.30 Studio Sport - sprawozdanie z halowych mistrzostw 
Europy w La. w San Sebastian. 21.40 24 godziny. 31.50 Van der 
Walk - Clenie p;zeszłości - film fabularny . 

NIEDZIELA, 13 MARCA 
PROGRMI I 

UO TTR - język poakl. 7.20 TTR - hodowla zwierząt. 7.50 
R·TSS - nane spotkanla. 8.10 Nowocze&ność w domu i zagro
dzie. 8.35 Studio Sport I Andrzej Bachleda zaprasza. 9.00 Telera
nek, 10.20 Antena. 10.45 Wielcy odkrywcy - Mary Kingsley -
kobieta nleiwykłej odwagi - fabularyzowany film dok. prod. 
angielskiej. 11.85 Dziennik. 11.55 Rolnicze rozmowy. 12.15 TYLKO 
\V NIEDZIELĘ. 12.20 Prosto apod Giewontu. 12.40 Rozmowa na 
migi - qui:a rozrywkowy z udziałem znanych aktorów i plasty
ków. 13.~ Prosto apod Giewontu (c.d.) 13.30 Na kogo popadnie? 

13.50 Film dokumentalny. 14.05 Felek Wróbelek - pro
cram dla dzieci. lł.35 Po latach. 14.50 Studio Sport z Pu
charu Europy w Zakopanem. 15.00 Losowanie Dużego Lotka. 15.15 
Legendy aktorskie: Jan Kurnakowicz. 15.30 Warszawska Lodzia 
- reportat filmowy. 15 .50 Ludożerca z Surrey Green - film 
sensacyjny z serii „Rewolwer i melonik". 16.40 Pamiętnik lite
r11ckl Jerzego Putramenta. 16.55 Trybunał wyobraźni - spór · o 
kryminały. 17.45 Studio Sport z wyścigu kolarskiego Paryż Ni
cea 1 z halowych mistrzostw Europy w l.a. 13.00 W projektorze 
W3_pomnleń. 18.16 Program rozrywkowy. 18.35 Zapis z przeszłości 
- Nowa Huta. 18.45 Studio Sport. 19.00 Wieczorynka. 19.30 Wie
czór :a dziennikiem. 20.30 Bajka dla dorosłych. 20.łO Najmłodsi ko
chankowie - ftlm fabularny prod. USA. 21.30 Sam na nm s 
Grzegorzem Królikiewiczem. 22.20 Hawaj - widowisko :a cyklu 
„Sentymenty". 23.10 Studio Sport. 23.20 Gwiazdy patrz11 na na1. 

PROGRAM Il 
11.0łl Tranamicja meczu o mistrzostwo I ligi Arka - ŁKS. lł.111 

Muzyi:z~ tele~eka. lf..S5 Woj owy film do umentalny - Obro-
na c flJl'ł ma młodych włm6\ir. 11 ~ -
wy al Ze oł P.le§n! S 'J'ańaa - • tł 
Czterdsl la k t- fł<1c. ~ pt. =i , ~ 
film MtJ'Jny roij. po1*idj. U.Jl!>' Prawda , 
- żecnaJc!e • - W !& • prod. ra<tzl~k.i•J. 
rynka. 19.30 ecz6r c!ńenn1 m. 30.Jł Sil-.,_~ 
mlstrZO.!ltwa Europy w I.a . w San Seba m.,Je .~~~llJ4P 
progr. rozr, 2.2.00 w Starym Kinie T 
rzy - film prod. USA. 

PONIEDZIAŁEK. tł MARCA. 
PROGRAM I 

U.łll RTSS - chemia. 13.25 RTSS - biologia. 111.511 NURT - ftlo
zofla. 1UO Dziennik. 16.łO Obiektyw. 17.00 Zwierzyniec. 17.55 Znaki 
szczególne - odc. 3 pt. Układy - film fab. prod. pol. 111.00 Do
branoc dla najmłodszych 1 program dla młodzieży. 19.30 Wieczór 
z dziennikiem. 20.30 Teatr Telewizji - Vivat, vivat, Regina wg 
sztuki Roberta Bolta. 22.25 Camerata przedstawia - Polemlki na 
temat muzyki. 22.u Dziennik. 

PROGRAM II 
15.11 Jęr.yk niemiecki - kurs podstawowy. Studio bla - Blok 

prosramowy Naczelnej Redakcji Informacji I Publicystyki (po• 
wt6rsenle prosramów Studia 2 zrealizowanych pr:aez Tomasza 
Dembl61klego). 16.45 Program rozrywkowy. 17.05 Rozmowa w stu
diu • Tomaszem Dembińskim. 17.10 Dwadzieścia okrąteń toru -
Fiat 12llp contra Porsche. 17.30 Studio - rozmowa z inż. Kll
mecklm. 17.35 Wszystko za wszystko - :a kpt ŻW. K. Jaworskim. 
18.łO Stadło Pl (ł.6dł lok.). 19.00 Dobranoc. 19.30 Wieczór z dzien
nikiem. 20 ,łO Josef Laufer - program rozrywkowy. 21.16 Film 
dokumentalny J. Surdela - Sarisarl - świat zaginiony. 21.łll 
Studio - rozmowa :a J. Surdelem. Zl.55 Ponarowska i PUgaczo
wa - program rozrywkowy. 22.10 2ł godziny. 22 20 Trzy balety. 
22.35 Studio - rozmowa 1 uczennicami szkoły baletowej. 22.łO 
Abba - rozmowa z Tomaszem Dembińskim o tym zespole. 22.411 
I znowu Abba - program rozrywkowy. 23.25 NURT - Matema
tyka - nauczanie matematyki w klHach 111czonych wykł. 
prof. dr Zbigniew Semadenl (powt.). 

WTORF.K, 15 MARCA 
PROGRAM I 

Mo RTS$ chemia. UO RTSS - biologia. 9.0o Program dla 
naJmłodszycb - matematyka. 10.00 Język polskl kl. ll Uc. - z. 
Krasiński - Nie-Boska komedia - odc. I 12.00 Język polski -
1<1. .4 lic. - T. Rótewlcz - Karto.teka. u.25 Matematyka - sem. ł. 

H.30 TTll - mechanizacja rolnictwa (ł.. og.). 16 30 Dziennik. 16.40 
Obiektyw. n.oo Studio Telewizji Młodych. 17.łO Kółko I krzytyk 
- teleturniej. 17 .55 Z cyklu „Z ziemi polskiej" - Sl11zacy w 
Teksasie - film dok, 18.25 Komicy niemego ekranu - montaż 
starych l<omedU filmowych prod. angielskiej 18.50 Radzimy rol
nikom. 19.00 Dobranoc. 19.30 Wieczór z dziennikiem. 20.30 33 
zgłoł aię - film fab. prod ZSRR. 22.0!5 Swlat 1 Polska. 

PROGRAM Il 
18.20 Język angielski. 18.55 Zbrodnia pod błękitn11 gwlazdit -

f\lm fab. prod. CSRS. 18.20 Studio Sport - memoriał B. Czecha 
l H Marusarzówny. 18.łO Jak zdobyć mistrzostwo Polski - rep. 
(L. lok.). 19 .00 Dobranoc. 19.30 Wieczór z dziennikiem. 20.30 Wto
rek melomana - twórcy l Ich dzieła - Jan Sebastian Bach. 
21.~ 24 godziny. 21.SO Galeria 34 m11lonów. 22.10 Orenburski ga
:aoctąg - polski film dokumentalny. 22.50 Język niemiecki. 

SRODA. 16 MARCA 
PROGRAM I 

8 OO TTR - matematyka . 6.~o TTR - mechanizacja rolnictwa 
{powt. L. og.). 9.0o Chemia dla klas 7 - żółty skarb. 11.05 Hi
storia dla klas T - o polskość a.oo Wychowanie muzyczne kla1 
T i 8 - Style, gatunki. 12.30 TTR - język polski. 13.05 RTSS -
matematyka. 13.35 W drodze do nowego. lł.0'5 NURT - matema

tyka. lf.55 Studio Sport - transmisja z 1/4 finału· Pucharu Zdo-
• bywców Pucbar6w - piłka notna FC Napoli - Sląsk Wrocław 

(w prze:W1e ok. godz. lS.łS Dziennik). 16.43 Obiektyw. n.oo zga
dywanki obrazkowe. 17.2!5 t.osowanie Małego Lotka. 17.łO Polski 
egzemplar7 Biblii Gutenberga. 18.05 Irena Jarocka I jej goście -
progr1m muzyczno-rozrywkowy. 18.35 Skarby siódmego kontynen
tu - tllm dok. pt. Kusz11ce głębiny . 19.00 Dobranoc. 19.30 Wie
ez6r z d7.lenniklem. 20.30 Kino Interesujących Filmów - z dala 
od zgiełku - tllm fab. prod. angielskiej. 23.05 Dzien.nlk. 

PROGRAM li 
18.35 Ję2'ylr francuirki. 17.10 Twarze teatru - Wanda Neumamt. 

17.„ Rozbitkowie - odc. 5 filmu seryjnego prod. angielsko-au
!ltraUJ~klej 18.10 Skrzydła - dalszy ciąg historii lotnictwa. 18.łD 
St11dio Pl (l.. lok.). 19.00 Dobranoc 19.30 Wieczór z . dziennikiem . 
sq.30 Studio Sport - sprawozdanie z Pucharu EurÓpy w piłce 
notnej Dynamo Kij6w - Bayern Monachium. 22.00 2ł godziny. 
22.10 Dialogi z przeszłością - publjkatory średniowiecza. 22.40 
Język englelskl. 23.10 NURT - psychologia. 

CZWARTEK, 17 MARCA 
PROGRAM I 

ł .00 TTlt - język polski. 6.30 RTSS - matematyka. tt.119 Jęsylł 
polaki dl1 klH T - Stanisław Moniuszko. 12.00 Język polski dh 
lt!a1 I - Karol Szymanowski. 12.55 Język polski dl.a lrlH I i ł 
lic. - Wł. Broniewski. l3.ł5 TTR - fizyka. lł.SO TTR - uprawa 
roślin. 16.30 Dziennik. 16.40 Obiektyw 17.00 Ekran z Bratldem. 
12.00 Poligon. 18.20 Przygoda z nauką . 18.50 Radzimy rolnikom. 

19.0D Dobranoc. 19.30 Wieczór z dziennikiem. 20 .30 Teatr Sensacji 
- Honor bez motywów - odc. 3 pt, Klub trzech sprawiedliwych. 
21.50 Pegaz. 22.35 . Dziennlk. 

PROGRAM Il 
15.25 Język rosyjski. 15.55 Teatr Telewizji - Vivat, vivat, Re

gina - powtórzenie. 17.50 Sladem wynalazku - Wielkie sprawy 
małej floty . 18.10 Kto pyta, nie błądzi - Wiek gatunku ludzkie
go. 18.15 Kino filmów animowanych. 18.łO Magazyn Kulturaln1' 
(ł.). 19.00 nobranoc. 19.30 Wieczór z dziennikiem 20.30 Złota nu
ta - program rozrywkowy telewizji NRD . 22.00 24 godziny. 22.10 
Kino miniatur - Coś z :tycia. 22.50 Język francuski. 

PIĄTEK. 18 MARCA 
. PROGRAM I 

8.0o TTR - flzyks. 6.30 TTR - uprawa roślin. 9.00 Dla klu I 
- w odwiedzinach u tubra. 11.05 Wychowanie techniczne - kl. 
1-3 lic. 12.45 TTR - uprawa roślin. 13.25 TTR - mechanlzacJa 
rolnictwa (l. og.). 15.50 NURT - psychologia. 16.30 Dziennik. 
16.40 Obiektyw. 17 .oo Pora na Telesfora. 17 30 Lektury Pegaza. 
17.50 Powszednie dni - odc. 2 filmu fab prod NRD pt. Matka 
Stark 19 .00 Dobranoc, 19 .30 Wieczór z dziennikiem. 20.30 Miłość 
niejedno ma Imię - Całkiem Inna dziewczyna - film fab. prod. 
USA 21.25 Filmy Ingmara Bergmana - Dotknięcie - film fab. 
prod. szwedzko-amerykańskiej. 2315 Dziennik. . 

PROGRAM Il 
18.25 Pegaz (powtórzenie). 17.10 Towarzystwo Wiedzy Powszech

n!!j· 17.40 Poradnia młodych - decyzje piętnastolatków. 18.łO stu· 
d10 PI (ł.). 19.00 Dobranoc. 19.30 Wieczór z dziennikiem. 20.30 Tu
rystyka i wypoczynek. 21 .00 Szybujący w ciszy - film TV ZSRR. 
21.20 24 godziny. 21.30 TaJemniczy świat przyrody. 22 .30 Język ro
syjski. 22.!5>5 NURT - filozofia . 
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