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z rac rezydiu Rządu 

• Emervturv i rentv dla· rolników 
Higiena bezpieczeństwa pracv 
Przyspieszenie produkcii drobiarskiei 

„Słoń" A. Kopkowa w Teatrze P11wszechnym 

~UTJ.!.O MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU. Swięto lu
~z1, ktorzy swym talentem, umiejętnościami, pasją twórczą, da
Ją nam c!twile niezapomnianych przeżyć. Ludzi tworzących 
sztukę, ktora nas wzrusza, bawi, wzbogaca, rozjaśnia i skłania 
do re~leksji •. w ~niu ich święta, składamy nąjserdccznie.isze 
życzenia I dz1ękuJemy za to, w czym mogliśmy uczestniczyć 
J~ko Wi~zowie, akto.rom, re:i:yserom, scenografom i tym wszyst
kim, ktorzy pozostaJą dla nas anonimowi, a dzięki którvm kur
tyna idzie w górę ; otwiera się przed nami wspanialy świat 
teatru. Wszystkiego najlepszego, 

Ja.k informuje rzecznik prasowy rządu - 25 bm. Prezydium 
Rzl\du odbyło swoje kolejne posiedzenie. Rozpatrzono załoie
nia systemu emerytalnego rolników. Jego wprowadzenie za
powiedział I sekretarz KC PZPR - EDWARD GIEREK na VI 
Plenum Komitetu Centl'alnego. 

opraco.wało Ministerstwo Pracy, 
Płac i Spraw Socjalnych wspólnie 
z Centralną Radą ZwiązkOW Za
wodowych. 

Na posiedzeniu rozpatrzono kilka 
spraw związanych z rozwojem pro 
dukcji rolnej i gosp1>darki żywno
ściowej. Powzi~o decyzję o przy
spieszeniu w tym pięciol,;ciu roz
woju produkcji drobiarskiej Cho· 
dzi o stworzenie warunków urno-· 
żliwia'ących osiągnięcie w 1J80 ro
ku spożycia mięsa drobiowego na 
poziomie 15 kg na 1 mieszkance, 
to znaczy 'IVYŻSZ)'m o 4 kg od 
założonego w planie pięcioletnim 
i o 8,3 kg od poziomu z 1975 r. 

Edward Gierek 
z 

25 bm. I sekretarz KC PZPR 
- Edward Gierek .;dwiedził 
załogę podkrakowskiego Kom
binatu Mefalurgh:znego im. Le
nina, który w br. wyproduku
je 6,7 mln ton stali - oraz bu
dowlanych nowej huty. 

I sekretarz KC PZPR zapo
'znał się m. in. z pracą jednego 
z najważniejszych zti ·;połów 
kombinatu - wydziałem wal
cowni, gdzie wytwarzane są 
blachy przeznaczone na karo
serie samochodów osobowych, 
autobusów oraz obudowy pra· 
lek i lodówek. 

Przedstawicieie załogi zamel
dowali I sekretarzowi KC 
!Edwardowi Gierkowi, że zgo
dnie z przyjętymi przez siebie 
postanowieniami, dostarczą w 
br. 20 tys. ponadplanowych ton 
blachy. 

Serdecznie witany przez za~ 
łogi Edward Gierek interesował 
się rotIJ;oczętą już realizacją II 
etapu budowy walcowni. 

E. Gierek spotkał się z kie- · 
rownictwem partyjno-admini
stracyjnym Kombinatu im. Le
nina. 

Kolejnym etapem wizyty by
ła - znajdująca się w ostatniej 
fazie realizacji - budowa osie
dla . „Piastów" w zespole mie· 
szkaniowym Mistrzejow1ce. 

Od 3 kwietqia 
czas letni 

Decyzją wspólnego jury, przy
znającego z okazji Międzynarodo
wego Dnia Teatru doroczne nagro
dy „Srebrnej Łódki" i „Sri:ibrneg'J 
Pierścienia", wyróżnienia te w ro
ku 1977 otrzymują: Nagrodę Iowa.
rzystwa Przyjaciół t.odzi - „Srebr· 
ną Łóclkę" - Pl'Zedstawienle „Sło
nia" Aleksandra Kopkowa w Tea-

Rząd akceptował wstępną kon
cepcję systemu, która przewiduje 
objęcie świadczeniami emerytalny
mi rolników Indywidualnych w 
stopniu zbliżonym do świadczeń 

przewidzianych dla pracowników w 
powszechnym systerpie emer~tal
nym. Uzyskanie prze:i: rolnika eme 
rytury lub renty - mówiąc naj
ogólniej - byłoby uzależnione, 

obok spełnienia takich warunków, 
jak wiek Jub inwalidztwo ora7 
opłacenie składek ubezpiecz'!1nio
wyc:h, rówmeż od spnedaży p„ll

stwu produktów rolnych odpowie
dniej wartQści. Ze względu na 
wagę społeczną, zasięg i złożoność: 

problemu, pr~ewiduje się, Iż pro

Rząd ocenił równi.eż stan v;.•y
korzystania zdolności prorlukc~·j

nych w przemyśle la9zow :'Tl or11z 
zatwierdzil kierun'ki jego d>..lsz-ego 
rozwoju na tle _planow11nego po
większenia produkcji zwierzęcej i 
drobiarskiej. 

trze Powszechnym, w reżyserii 
s kwietnia zostanie wprowadzony Andrzeja K-0ndt·aliultR, do sceno

w Polsce czas letni. W ten sposób 
zn„Jdziemy się w strefie czasu grafii Jana Banuchy. 
\','Schodnio-europejskiego. 3 kwietnia „Srebrny Pierścień" - nagrod~ 
o godz. l nastąpi przesuniecie zeRa- \Vyd7iału Kultury j Sztuki Urzędu 
-6 .... ?la >.t•...,hlę 2, na•o·,ui'l't 2" wrze Miasta. Lodzi 't s•uwa:t<tV'i!i<Dia 

2 cofniemy zeuary na 1 wracając Dzienmkarzy Polskich Oddział w śnta postąpimy odwrotnie - o godz. I . · · · · -
w ten spÓsób do czasu środkowoeu- Łodzi - Jerzv Przybylski za rolę 
r$pejsinego. Augusta Strindberga w „Nocy try„ 

ponowane założenia systemu eme- . Na posiedzeniu rozpa.trzo110 ta~~ 
rytalnego rolników zostaną podda- ze sprawę wykorzystam~ zdolnosc1 
ne szerokiej konsultacji na wsi. wytwórczych w przemysle owoco-

Kolejny ~unkt obrad dotyczył I wo~warzywnym . oraz ~prawy 
zagadnień bezpieczenstwa i higie- \związane z r,ozwoJem zaplecza re
ny pracy. Informację wyjściowa montowego floty. 

1 marca -
Muzeum 
Prasy, Radia i TV 
P'OWstanie w lodzi 

Prezydium Sejmu postanowiło zwoła6 S posłedzenłe Sejmu 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w dniu 31 marca 1977 r. • Z inicjatywy Oddziału Łódzkiego 

Posie4zenJe rozpocznie llię o go- Ochrony Srodowiska oraz Komisji Stowarzyszenia Dziennikarzy Pol-
dzinie 14. Prac Ustawodawczych o przedsta- skich w Łodzi powstanie Muzeum 
Porządek dzienny posiedzenia wionym przez Radę Państwa pro- Prasy, Radia I TV. Zami:rzenie 

przewiduje; jekcie ustawy o zmianie ustawy o realizowane będzie w biezącej pię-
- informację rządu o realizacji radach narodowych; ciolatce i następnej. Zgromadzenie 

programu społecznego wynikające- - sprawozdanie Komisji Gospo- eksponatów wymaga bowiem czast. 
go z uchwały VII Zjazdu FZPR; darki Morskiej i Żeglugi o dekre- i żmudnych prac. Na razie organ!-

- sprawozdanie Komisji Pracy cie z dnia 12 marca 1977 r. o zowane będą okolicznościoW>cł eks-
i Spraw Socjalnych o rządowym zmianie ustawy - Kodeks Morski pozycje w Muzeum Historii Miasta 
projekcie ustawy o dalszym zwięk- (Dz. U. nr 8 poz. 31); Łodzi przy ul. Ogrodowej 15 
szeniu emerytur i rent oraz o - sprawozdanie Komisji Spraw Pierwsza z tych ekspozycji ·- w IV 
zmianie niektói:ych przepisów o Wewnętrznych i Wymiaru Sprawie- kwartale br. - ilustrować będzie 
zaopatrzeniu emerytalnym; dliwości o rządowym projekcie 

1 

rewolucyjne tradycje ł6dzkiej pra-
- sprawodzanie Komisji Admi- ustawy o zmianie ustawy o cudzo- sy. Przygotowana ona zostanie 

nistracji. Gospodarki Terenowej ziemcach. . z okazji 60-lecia Wielkiej Socjali-

stycznej Rewolucji Październiko
wej. 

Decyzja o organizacji takieg.• 
muzeum zapadła wczoraj na nad-1 
zwyczajnym, rozszerzonym zebra
niu Zarządu ŁódzJd„go Oddziału 
SDP. Uczestniczyli w nim; kierow
nik Wydziału Propagandy i Kul. 
tury KŁ PZPR - M. Celeda, za
stępca dyrektora Wydziału Kultu
ry Urzędu Miasta Łodzi - M. Pra
cuta, dyrektor Muzeum Historii 
Miasta Łodzi - A. Szram, dyrek
tor Łódzkiego Wydawnictwa Pra
sowego - P. Sagan oraz naczelni 
redaktorzy łódzkich gazet I czaso
pism, sekretarze POP PZPR po-1 

szczególnych redakcji, przedstawi
cie! zwiazków zawodowych i de-
legaci SDP. ' 
Władze polityczne i administra

cyjne przychylnie ustosunkowały 
się do tej inicjatywy. 

W najbliższym czasie ogłosimy 
apel do społeczeństwa o groma
dzeniu eksponatów do nowo pow
stającego Muzeum Prasy, Radia I i TV. 

(wit) 

Jak wyg ą ają swobody obywatelskie 
w krajach kapitalistycznych 
w owi ź d r. In tytułu Badania W 

Swoistym komentarzem do tzw. 
wolności na Zachodzie są mnożące 
się doniesienia na temat różnego 
rodzaju afer podsłuchowycn, roz
budowanego systemu szpiegowania 
własnych obywateli 1 notorycznego 
naruszania tajemnicy koresponden
cji. Najświeższym przykład<!m tegc> 
rodzaju akcji są doniesienia na te
mat podsłuchów telefonicznych 
w Republice Federalnej Niemiec. 
które - nawet w kołach prawni
czych tego kraju - ocenione zosta
ły, jako kolejna „eskalacja działan, 
zmierzających do łamania zasaq 
prawa państwowego". 

Uwagami na temat tego rodzaju 
praktyk, stosowanych coraz po
wszechniej na Zachodzie, podzielit 
się z nami dyrektor Instytutu Ba
dania Współczesnych Problemów 
Kapitalizmu, dr Andrzej Ławrow
ski. 

- Ostatnie afery, których miej
scem jest Republika Federalna 
Niemiec - powied.ział dr, A. Ła
wrowski - są częścią sk~adową 

, 
znacznie szerszego zjawiska łama
nia podstawowych praw .;iJywatel 
skich w krajach, które bardzo czę
sto lubią powoływać się na stare 
tradycje demokracji. Tradycje te 
są niejako „towarem e ksportowym" , 
którym przec:zy nie ty lko praktyka 
życia codziennego, ale i istniejąc" 
ustawy. 'l'rzeba bowiem wiedzi eć. 
że wszystkie państwa ?.achodnie 
mają w swoim arsenale prawnym 
ustawy, umożliwiające daleko idą
cą ingerencję w sprawy swoich 
obywateli. Dla przykładu warto 
rzypomnieć głośną uchwałę podję

tą w RFN, a dotyczącą zakazu za
trudniania radykałów, zwaną po
wszechnie zakazera wykonvwania 
zawodu (Berufsverbote) lub Radi
kalennerlass. Na mocy tej uchwałv 
Urząd Ochrony Konstytucji uzy
skał niezwykle szerokie możliwości 
inwigilacji obywateli. O skali te
go zjawiska świadczy fakt, iż tyl
ko w latach 1972-1976 odpowiedni
mi badaniami objęto aż 496.724 
kandydatów do służby państwowej. 

czesnych Pro 
Warto zwróci~ uwagę, te liczba ta 
jest tzw. wersją oficjalną. Za
chodnioniemiecki tygodnik „Stern" 
szacuje bowiem, iż badaniami tymi 
objęto w RFN około 800 tys. osób. 
Duże poruszenie w opinii publicz

nej w RFN wywarły też mne po
stanowienia, wskazujące wyrażnie 
na uwstecznienie prawa l{arne&o 
i prawa dotyczącego procesów kar
nych, poszerzające zakres władzy 
policji oraz pomniejszanie ochrony 
obywatela przed samowolą władz 
wymiaru sprawiedliwości. Do takich 
zaliczyć należy np. postanowienia 
pozwalające sądowi na wyłączenie 
obrońcy z procesu, jeśli tylko zaj
dzie podejrzenie, iż utrzymuje on 
kontakty z obwinionym, które mo
gą „zagrażać bezpieczeństwu po-· 
rządku prawno-ko.nstytucyjnego". 
Sądowi wolno prowadzić proce~ 

zaocznie w nieobecności oskarżo
nych, a także wolno ko~trolować 
korespondencję między obrońcami 
i obwinionymi. , 

Ministrowie spraw wewnęt.rznych 
poszczególnych krajów RFN pr%e-

prowadzili ustawi:, która „upowat
nia policję do posługiwania się me
todami służby wywiadowczej' .. 
W praktyce umożliwia to obcho
dzenie tych paragrafów kodeksu 
karnego i konstytucji, które gwa
rantują ochronę prywatnej sfery 
życia obywateli Zgodnie z tą usta
wą, wszystkie organy administracji, 
podlegające nadzorowi władz kra
jowych (gminy, powiaty, sądy, 
a nawet kościoły), mają „bez wez
wania informować organa ochrony 
konstytucji o wszystkich faktach 
i dokumentach, wskazujących na 
działanie wrogie konstytucji". 

Warto zafoaczyć, iż wspomniany 
już tygodnik „Stern" komentując 
tę ustawę, stwierdził, iż idzie ona 
dalej, aniżeli ustawa o Gestapo 
z 1933 r. W tej ostatniej obowiązek 
składania meldunków miały tylko .. 
powiatowe komendy policji. 

Wiele smutnych przykładów bru
talnego gvmłcenia praw obywatel
skich dostarczają Stany Zjednoczo
ne. Tak np. - powiedział <ilr ;Ła
wrowski - w toku badań, prze-

. Ławrowsk1e 
prowadzonych przez podkomlsję 1 

Izby Reprezentantów w 1975 roku, 
ujawniono, że telegramy prywatne 
w tym kraju systematycznie były 
przekazywane do wglądu .FBI oraz 
CIA. W ubiegłym roku wicuprezes 
„Western Union International•·· 
Thomas S. Greenish, przesłu.chiwa
ny przez podkomisję Kongresu ze
Zlllł.ł, że telegramy osób prywatnycłl 
wysyłane z W. Brytanii do USA 
były także przekazywane brytyjskim 
władzom bezpieczenstwa. Również 
w ubiegłym roku w dokumencie 
senac.kiej Komisji d/s Wywiadu 
stwierdzono m. In., że CIA prze
kształciła się w prawie tajną po
licję, inwigilującą różne grupy 
społeczeństwa amerykańskiego. W 
ramach tzw. operacji „Chaos•·, CIA 
objęła ewidencją komputerową po
nad 300 tys. nazwisk, w tym 12 tys. 
osób posądzonych o po~lądy sprze
czne z poglądami władz odnośnie 
wojny w Wietnamie. W tym ~a
mym dokumencie komisji stwier
dzono, że amerykańskie siły zbroj-

(Dalszy ciąg na str. 2) 

Jerzy Przybylski w roli Strind• 
~erga w „Noey trybad" 

bad" O. Enquista. w Teatne im. S. 
Jaracza. 

W toku dyskusji nad najd:kaw
szym przedstawieniem roku, pod.; 
czas obrad jury, WYmieniono po
nadto: „Wielkiego Fryderyka" 
Adolfa Nowaczyńskiego w Teatrze 
Nowym, w reżyserii i adaptacji 
Kazi~erza Dejmka. do scendgraffi 
Zenobiusza Strzeleckiego. 

(jb) 

Chirac 
merem Paryża 

W piątek na posiedzeniu przed
połudruowym, nowa Rada Miejska 
Paryża dokonała wyboru mera sto
licy - pierwszego od ponad stu \at 
i dwunastego w historii miasta 
Stan~wisko to otrzymał przywódc~ 
e;aulbstowsklej partii RPR. Jacques 
t:'.bl~ac. na któregr> padl<' &7 e;łosów. 
40 radnych lewicy głosowało na se-
kretarza paryskiej federacji FPK 
Henri Fiszbina. ' 

DZIEK 
KIESIE 

W 85 dniu roku słońce wze
szło o godz, 5.25, za.jdzie zaś o 
17 .59. 

mn 

DZIS: Emanuel, Teodor, 

JUTRO: Lidia, Ernest, Ja.n 

w dniu dzisiejszym dla Łodzi 
przewiduje na.stępuiaca pogode: 
zachmurzenie umiarkowane. 
okresowo duze z mozliwością 
wystąpienia opadów des'zczu. 
Temperatura od plus 3 dQ plus 
12 st. C. Wiatry słabe i umiar
kowane płd.-zaeh. i zach. Wa
runki biometeorologiczne nie
korzystne - zakłócenia ezasu 
reakcji. 
Ciśnienie o godz. 19 - T48,7 

mm. I 

ałn e • rocm c 

1827 - Zmarł Ludwig van Bee
thoven, kompozytor nie
miecki 

1867 - Ur. S. Noakowskl, ry· 
sownik, małarz, architekt 

1945 - Zjazd radykalnych 
działaczy ludowych w 
Łodzi I wybór NK WSL. 

Malarstwo jest mllcząeą poe
zją, J?oezja - malarstwem mó
wiącym: , 

- Mallnowskł, czy bierze pan 
sobie za małźonk'l tę tu panue 
Zofię z własnej 1 nieprzymuszo· 
nej wo!i ..• 1 



Zjazd 
Radzieckich 

Spotkanie załogi „Mera - Pultik'' Młodzi 
z I sekretarzem Kl PZPR -B. Koperskim - partii 

I 

. 
ł 

Przekazanie sztandarów polskich 
ojczytnie dla Muzeum Woiska Polskiego 

Zw. Zawodowych 
zakończył obrady 

W Zakiadach Mechanizmów Pre-1 zapoznał lię 1 biet11icl\ produkcJ1.t 
cyzyjnych ,,Mera-Poltlk" odbyło sic: Zakładów Mechanizmów Precyzyj. 
wczoraj spotkanie załogi z I se- nych „Mera-PoUlk" odwiedzajq,c 
kretarzem KŁ. PZPR -' Bolesła- pracowników prsy lch stanowi· 
wem Koperskim. W 11potkanla •kach pracy. 
uczestniczył równlet I sekretarz W czasie spotkania z załogą r 
KD PZPR - Tadeusz Lewandow• 1elćretarzowi KL PZPR - Bole-
skl. W imieniu załogi przybyłych sławowl Koperskiemu wr!;czono 
gości serdecznie powitał I sekre- odznakę „Zasłutonego dla ZMP w piątek sakoiacmyly si• na Krem

lu obrady XVI Zjazdu ZWll\Zk6W 
Zawodowych ZSRR. Uczestniczyło w 
nim przeszło 5 tys. delegat6w re
prezentujących 113,5 mln członków 
Radzieckich zwlązk6w zawodowych. 
Omówili oni referat sprawozdawczy, 
wygłoszony przez przewodniczącego 
Centralnej Rady Związków zawodo
wych, Aleksieja Szybajewa. Delegaci 
za)łierający gło1 w dyskusji przed
stawllt wiele wniosków. zmierzają.• 
cych do dalszej poprawy pracy 
związków zawodowych. Zjazd Jedno
głołuie zaaprobował działalność Cen
tralnej Rady Zwląsk6w Zawodo
wych. zatwierdził sprawozdanie Ko
mJsjl Rewizyjnej, uchwalił odpo. 
wlednie rezolucje I wybrnł nowy 
skład organ6w klerownie:iwch. 

tarz POP - Zblrniew Olszak. Na- • .Mera-Poltik". (kt) 
stępnie dyrektor naczelny zakła-
dów - dr Ryszard Talacba w 
obszernym wystąpieniu przedsta- Z JO-?etnią tradycją..:. 
wił aktualne sprawy de>tyc24će pr.i 

P. Jaroszewicz 
przvial arcvbiskupa 
L. Poggi 

Prezes Rady Ministrów Plołr 
Jaroszewicz przyjął 25 bm. prze

dukcji oraz warunków socjalno
bytowych załogi. W dyskusji gło3 
zabierali: Jacek Grabowski, Ta
deusz Kowalski, Stanisław Izydor
czyk, Michał Jadczyk, D&nuła Sie· 
kowska I Adam Urbaniak, 

W swoim wystąpieniu I 11ekre
tarz K.Ł PZPR - Bolesla.w Ko
perski nawiązał do niektórych za 
gadnień poruszonych przez dysku
tantów. Mówca przed•tawił tef; pro 
blemy gospodarczo-społeczne na
szego miasta i kraju. Na zakończe
nie swego wystąpienia I sekretarz 
KŁ PZPR - Bolesław Ke>perskl 
złożył załodze Zakładów Mechani
zmów Precyzyjnych „Mera-Poltik' 
gratulacje za pozytywne wyniki 
produkcyjne osiągane m. In. po
przez stałe podnoszenie -wydajno
ści pracy i wykonywanie wyrob6w 
wysokiej jakości. 

Przed spotkaniem I sekretarz 
KŁ PZPll - Bolesław Koperski 

Komunikat GKKFiT 
wodniczącego zespołu Stollcy Apos- Główny Komitet Kultury J'lzyczneJ 
t I k. j d t ł h k t k 1 Turystyki w porozumieniu z wła-o s 1e o spraw 11 a yc on a • dzam.1 turysty=ymi socjalistycznej 
tów roboczych z rządem PRL ks. Republiki Rumuni! odwołuje okrKo
arcybiskupa L11l1rl Po1r1rl w roz-. we wstrzymanie wyjazdów turysty-• · I cznych do tego kraju. fhovpe uczestniczył minister - kfo Zorgan.1.zowane 1 indywidualne wy 
rownlk Urzędu do spraw Wyznafl jazdy turystyczne obywateli PRL 

. do Rumuni realizowane będą n.i 
Kazimierz Kąkol. dotychczasowych warunkach. 

„stop! 
Dziecko na drodze" 

Jak co roku prgyat4pił do działa
nia w naszym województwie Społecz
ny Komltet Akcji „Stopi Dziecko na 
drodze". Wiosenna aura sp.rzyja spa
cerom l wojażom zmotoryzowanych, 
rośnie Więc niebezpieczeństwo na 
drogach i szosach. Szeroko zakrojo
na akcja prowadzona wespół z Ko
mendą Wojewódzką MO, Kuratorium 
Oświaty i Wychowania, PZU, PZMot. 
i Autome>bilklubem przeWiduje sze
reg przedsięwizlt:ć, które obejmują za. 
równo naWJ:ych najmłódszych jak I 
kierowców. 

We wszystkich 11Zkołach podstawo
wych naszego województwa rozpoczo:
ła sit: Jut Olbnpl.ada Wiedzy o ruchu 
drogowym. Jednocześnie uceniowte 
11%kół podstawow:veh Ućzestniczq w 
turnieju zorganizowanym dla posia
daczy motorowerów. Jak eo roku na
si mlluslńscy ubiegać się będą o Mr
ty rowerowe. Dodajmy, te corocznie 
10-11 tys. młodych rowerzystlYW zdo
bywa niezbędną wiedzę do _prawidło. 
wego porusza·nla się po .jezdniach. 
Temu potytecznemu szkoleniu slutą 
m. tn. tny Istniejące w ?.odzl Mia· 
steczka Ruchu l:)roiiowego. Kolejne 
powstanie w P.ablanicach. 
Równocześnie 1>Tzeprowadzane sa 

liczne J)Ogadankl w FZkołach i w 
Wydziale Ruchu MO dla zmotoryzo-
wanyeh t pieszych. · (at) 

Jak wyglądają swobody ohyWatelskie 
w krajach kapitalistycznych 

(Dokoiiczeniie ze str. 1) 
ne szpiegują obywateli ameryk11ń
skich zarówno w kraju, jak I za 
granicą, nie posiadając do tego wy
raźnej podstawy prawnej. W okre
sie od 1967 r. do 1975 r. służby . wy
wiadu amerykańskich sil zbrojnych 
sporządziły listy 100 tys. obywatel! 
amerykaiiskich w celu poddania 
Ich inwigilacji. Inwigilacja prowa
dzona przez siły zbrojne obejmo
wała m. in. kontrole koresponden
cji' oraz podsluch rozmów telefo
nicznych. Warto przyp·omnieć, te 
w 1971 r. na przygotowanej przez 
Departament Stanu liście podejrza
nych obywateli amerykańskich, 
których należało stale mieć pod 
obserwacją, z powodu wyjazdów 

do krajów naszej wspólnoty i po· 
dejrzanych o sympatie prokdmunl
styczne, znajdo:wało się 234 tyi. 
nazwisk! 
14 czerwca 1976 roku 1enacki Ko
mitet do spraw Sądownictwa, wy
raził zgodę na wprowadzenie w ty
cie „Ustawy o nadzorze policyjnym 
nad zagraniczną działalnością wy. 
w!adowczą", która sankcjon~je sto
sowanie wobec obywateli amery
kańskich, którzy - Jak pisze „Na
tion ff - „nie popełnili żadneg'l 
przestępstwa" - podsłuchu i inwi
gilacji korespondencji. 

Sprzeczne z prAwem praktyki 
organów bezpieczeństwa I pol!cjt 
nie omijają nawet członków Kon
gresu: Swiadczy o tym m. in. arty-

kuł zamieszczonr. w "International 
Herald Tribune • :& 1 marca br., 
w którym czytamy o włama:J.iu się 
współpracownika FBI do mieszka· 
nia członkini Izby Reprezentantów 
ze stanu Colorado Patrlcjl 
Schroeder w poszukiwaniu kom
promitujących ją dokumentów ..• 

Fakty te - stwierdził w zakoń
czeniu dr A. Lawrowskl - są je . 
dyrue tragmentarycznymi przykła
dami trendów w:ystępującycb 
w ostatnfm okresie w świecie ka. 
pitalistycznym. Nawet te fragmen
taryczne dane, wyraźnie świadczą, 
te mamy do czynienia z dalszym 
wzrostem konserwatywnych l reak
cyjnych praktyk, godzących w pod· 
stawowe swobody obywatelskie. 

Szczecińska Pogoń trudnym przeciwnikiem Widzewa · 

Lider · tabeli ŁKS - „sprawdzi" Zagłębie 
Piąia kolejka meczów rundy wloH nnej upłynie m6w pod imakiem 

ostrej rywalizacji o mistrzowskie punkty dru:iyn z czołówki tabeli 
ekstraklasy. Za najbardziej emocJon ujący uchodzi pojedynek w Warsza
wie, gdzie piłkarze Legii będą zapewne szukać szansy wzbogacenia swego 
dotychczasowego konta z jedenastką mlatrza Polski mielecką Stalą. 

Wiele emocji naldy spodziewać się w meczach obu łódzkich zespo
łów. Lider tabeli przeegzaminuje •osnowieckie Zagłębie. Piłkarze ŁKS 
nie rezygnują bowiem z możliwości uzyskania kolejnych punkt6w, a 
tvm samym powiększenia dystansu do naJgroźnieJezych rywali. Pocz11tek 
dzisiejszego 1potkanla ŁKS - Zagłę ble 11a stadionie prsy al. Unl.l o 10-
dzlnle 18. 

W!.ele aależe~ bt;dzi• od rez\fltatu 
spotkania w Szczeclnte. gdzle Wid1:aw 
stanie dzlA (początek o godz. 17) do 
trudnego mem;u z tamtejszą Pogonllł. 
w przypadku zwYOlęstwa Widzew ma 
nanse nie tylko ut·rzymania llłl w 
ścisłej czołówce tabeli, ale równiet 
dobrze może przyslutyć się są.sl.ado
v.'i zza miedzy - ŁKS. 

Szkoda, że trenerzy Widzewa P. Ko· 
walskl I z. Kociołek, nie mogą sko
rzystać ze wszystkich czołowych pił
karzy. Brak w składzie kontuzJo~va
n ego Janasa, oraz ukaranego żoltą 

Lekkoatletyczne przelajc 
W niedzielę, 27 bm. na Zdrowiu 

· (koło mus.zli konce·rtowej) o godz. 
15.30 roze,grane zostaną międzynaro
dowe lekkoatletyczne biegi przełajo
we. Startować będą zawodnicy z te
renu całej Polski oraz 20 reprezen
tantów z NRD i 8 z Belgii. ' 

Program przewiduje następujące 
konkurencje: 1500 m juniorek, 25(10 m 
~enlorek, 4000 m juniorów młodszych, 
6000 m juniorów starszych i 8000 m 
senio·rów. · Są •to t ·radycyjne biegi 
organizowane przez wł6ikniaT~Y . 

Sukces miodzieży 

Społem . 
W czasie mistrzostw Polsld junio

rów w jetdzie flguTowej rozegunych 
w Oświęcimiu sukces odnieśU młodzi 
łyżWiane Społem . 

W tańcach Iwona Bielas I Jacek 
Jaslaczel< zdobyli złoty medal. a sre
brny - Dorota Pela I Tomasz 
ChmlelewskL W kO'.lkurencji soUstek 
Beata Nachszter wywalczyła drugd.e 
miejsce. w jeźd?.ie dowolnej chłop
ców Ireneusz Szymański zajął dn1gie 
miejsae, a w ogólnej klasyfikac ji - 5. 

Trenerami naszych doskonale za
vowladających gję łytwiarzy są: M. 
Olszewska, B. Kossowska i B. Nyk. 

łnl 

Ji;artlr11 R.osboHktego Ntabl.a au6,.... 
no defeaqw-11 jak 1 ,,sl.111 udercenio
w11" Widzewa. W tej aytuacji wldze
Wll.acy wyatq,pi.11 dzi6 w Szczecinie 
prawdopodobnie w zeatawientu: Bu
rzy6skt, lio•trzewi!l.skl lub zawadzki, 
Grębosz, Chodakowski, Motejko, 
Blachno, Jędrzejczak, Boniek, Pyrdo!, 
Tłokiilskl, Gapiński. 

Z podobnymi kłopotami boryka !Pit: 
trener ŁKS L. Jezierski. „Absencja" 
Bulzacklego, a także kontuzje po 
meczach w Mielcu I Wrocławiu ltUku 
innych zawodników, sprawiły, te w 
ostatnich dwóch treningach uczestni
czyło zaledw1e 9 pUkarzy. Jest jed
nak nad.zlej a. lt t. KS wystąpi dziś 
przeciw sosnowiczanom w podo!mym 
składzie w jakim grał na Stadionie 
Olimpijskim we Wrocławiu, choć L. 
Jezierski ostateczne decyzje perso
nalne podejmie dopiero przed samym 
meczem. 

Nie mnłej interęsUjąeo zapo~rtadają 
się inne spotkania sobotnio - nie
dzielnej kolejki. :!:e wymienimy cho 
cla~by meco:e Górni.ka - ze Sląskiem 
w Zabrzu, ROW z Szombierkami w 
Rybniku oraz GKS Tyehy i. Ruchem. 

A oto zestaw1enle oar ph1tE>j kolej
ki. (w naw1asle podajemy wyniki z 
jesl~nnP1 runt1vl. 

SOBO"I',"'.: t.K& - Zael„ble IO:Ol. PO· 
eoń - WidzP.w wn. Lell'!a - Stal tl:t\, 
Lech - Wlsla (1:1), Górnik - 8!11sk 
(0:21. 

NTl!DZmLA! Arka ,- Odra 111:3), 
ROW - Szombierki (!:!), GJIS -
Ruch (O:i). . 

W PIOTRKOWnr. 
CONCORDIA - A VIA SWIDNlK 

Drul(oli~mn" resnól ptofrkow.dtlej 
Concordii zalna~u:rul<'! ml~tr:towsk!e 
bo.fe na wl~Mt:vm st.~<ilo!\!e ~ dru
tvna Avll Swldn!k. P<> nf!rażce w 
nf P-r~1Szvm vt.tio~~nnvm f'!1PC'1:U „ wtee„ 
Hfir.trPm . +ahpl\ 7.~W'\~A (1 • .:t). ni~lł"~„·v~ 
C".lncnrd'il mum1'. <in•ożvć w~>.„lldch 
~t~r ą ''· a'bv zw·""1f' tf).~Vf> 'iti-r n!P„·h·\Ptnvm 
'"'"""'ZP z „,~~. · cho~1.,.; tu howtd.m uf11o 
t""lP n uf1anv TeW:tT"lf '7.a JP!'i'tP„T\P 
nf•l!o-wod7eni• w Swl•''11ku 1„0.,.„„„„ 
1 :2\, 11„ o '""'hn ~ar•ntP ""nl<tt"'•ł'"'" 
lrortt~, '1\r"'"l'.'nY'ł~"faCPPn tTł.tievm.anłe ~•" 
w drugollgoweJ ne•nastce arnp„ 1161· 

I DZIENNIK l'OPtJLA.RNY Dl' Oli (9654) 

·nocneJ. Jak polnfo-rmował naa wczo
raj dyr. ldubu I'. Pomykała, Con
cordia wystąpi w jutrzejszym meczu 
w podobnym zestawieniu ja·k w 
spotkaniu bydgoskim. Zabraklll.le je
dynie kontuzjowanego Jabłońskiego. 
Początek meczu o godz. u. (w) 

Mistrzowie celuloidowej 
piłeczki 

W tegorocznych łl m1atrz0dltwach 
ok.ruu łódzkiego w teniale stoło
wym uczestniczyło 164 zawodniczek 
1 zawodników "' 11 klubów. W po
szczegółnyeh konkurenejach wyniki 
były następujące. 

Gry pojedyńcze m11tczy1~: 1) z. 
Frączyk, 2) J. Ozimek, 3) z. 
.fędrczak (wszyscy z Włókniarza 
t.ódlt.), 4) H. Scierwlckl (Elta); ko
biety: !) E. ArnbrożeWicz (Elta\), 2) 
W. DOmagała, 3) E. Page!, 4) M. 
KęblowsJta (wszystkie z Włólm!a, 
rz.a). . 

Gra podwójna mę:tcayzn: 1. z. 
Frączyk: - J. Ozimek (Włókniarz}, 
2) H. Włodarski - B. Badziak 
(Start Pabianice), 8) K. Gajewski -
z. Markiewicz (Energetyk), 4) L. Ko
zieil - J. Kli~er (AZS). 

Gra podwójna kobiet: 1) E. Am~ 
brożewicz - A. To:nczyk (Elta), 2) 
M. Kęblowska - E. Pagel. 3) H. Do
magała - J. Barelska (Wtókniarz), 
4) E. Janik - z. Pawelczyk (Włólc
nian Pab.). 

Gra mieszana: 1) z . Frq,czyk 
E. Pagel, 2) Z. Jęcl.rczak - H. Do
magała (Włóll:nlan.J. 3} s. Kasprzak: 
- A. Tomczyk (Elta), 4) J . Łopiń
ski - I . Klimek (Włóknla·rs Pab.). 

Staill11Ław Fr11czyk nie brał 
Udziału w tej lm;pre%1e. Mistrz Pol
Skl przebywa w Anglll na mistrzo-
stwach •wiait11. (n) 

Na stadionie Orla 
zawarczą motory 
Dziś o godz. 15 na stadionie Orła 

przy ul. 22 Lipca zalnauguTowany 
zostanie tegoroczny sezon II Ugl tu
:Uowej. Druzyna łódzkiej Gwardi1 
spotka się z silnym zespołem Star
tu z Gniezna. Zgodnie z zarządze
niem PZMot. wszystkie. motocykle 
pow:lnny być iraopatrzone w ęecjal
ne tliiłlnlk1. 

W ZPB \m. F. Dzierżyńsklegc 
odbyło się wczoraj spotkanie akty
wu ZSMP li władzami dzielnicy 
Górna, · na czele z I sekretarzem 
KD PZPR E. Grabowskim. 
Przedstawiciele kilkudziesięciu orga 
nizacji zakładowych dzielnicy zło
żyli podczas spotkania meldunek 
o przyjętych I już zrealizowanych 
zobowiązaniach. 
Odpowiadając na apel Krajowej 

Narady Aktywu Robotniczego 
ZSMP. młodzież Górnej zadeklaro
wała czyny produkcyjne i społecz
ne, obejmujące ponad 17 tys. robo
czogodzin oraz dodatkową produk
cję wartości ponad 5 mln zł. Do 
dnia dzisiejszego zrealizowano zo
bowiq,zania produkcyjne o wartości 
1,6 mln zł, przepracowano JJonad 

25 bm. w Sali Zwycięstwa Mu
zeum Wojska Polskiego w Warsza. 
wie - odbyła się - w związku z 
30 rocznicą śmierci gen. Karola 
Swierczewskiego „Waltera", le
gendarnego dowódcy z ukresu 
walk o wolność Republiki H!szpań~ 
skiej, uczestnika Wielkiej bocja
llstycznej Rewolucji Październiko
wej - uroczystość przekazania do 
zbior6w muzealnych dw6cn pol
skich sztandarów z okresu walk 
w Hiszpanii. Są to sztandary Pol
skich Batalionów imienia: gen. Ja
rosława Dąbrowskiego i Adama 
Mickiewicza, które przed 40 laty 
wchodziły w skład hiszpańskich 
Brygad Międzynarodowych. Sztan
dacy te były przechowywane pnez 

komunistów włoskich w Pesaro i 
przekazane zostały w ub. roku Pol 
sce przez delegację Włoskiej Partii 
Komunistycznej, z okazji obchod6w 
40 rocznicy utworzenia lJry&aC!. 
Międzynarodowych. 

W uroczystości uczestniczyli człon 
kawie Biura Politycznego KC 
PZPR: minister obrony narodowej, 
gen. armii Wojciech Jaruzelski 1 
sekretarz KC Stanisław Kania. , 

Obecni byli: minister d.s. kom
batantów gen. dyw. Mieczysław 
Grudzień. ! szef GZP WP, Wicemłn. 
ON gen. broni Włod:i;imierz Saw
czuk. 
Przybyła grupa b. tołnierzy walk 

w Hiszpanii, delegacje młodzieży. 

1 tys, godzin na rzecz t:akładów z e 
1 ~~ agran1czna Podczas spotkania z rąk I sekre-
tarza KD PZPR - E. Grabowskie
go, 56 wyr6żnlających się w pracy 
zawodowej I społecznej działaczy p 0 d r 0-_ z· V a n c e'a ZSMP, rekomendowanych w szere-
gi partyjne przez swoje koła. 
otrzymało legitymacje kandydackie 
i członkowskie PZPR. Jednocześnie Am~rykański sekretan ,;tanu Cy-' skąd tego samego dnia wieczorem 
gospodarze spotkania, mlodziei rus Vance opuścił dzis Waszyngton uda się do Paryta na spotkanle z 
ZPB · F · · ń ki 1 uda! się w swą kolejn4 podró1 prezydentem Francji. Powrót sekre-im. · Dzierzy s ego wystą- zagra:liczną, w której głównym punk tarza a-tanu USA do Waszyngtonu piła z apelem do całej mrodzieży tern bt;dą 3-dniowe rozmowy w Mo- crzewidzlany jest na 2 kwtetnia. W 
robotnkzej Łodzi I wojew6dztwa skwte z przywódcami radzieckimi podróży do Moskwy Vance·owt bę
o udział we wsp6łzawodnlctwlll w drodze do Moskwy Vance zatrzy dzie towarzyszyć liczna grupa dorad 
o tytuł Brygady Pracy Socjallstycz ma się dziś w Brukseli, ~dzie wet- ców I ekspertów. głównie z dwóch 
nej Im. 60 rocznicy Bewotucjl Paź- mle udztal w posiedzen\u Rady dziedzin: rozbrojenia i stosunków 
dzlernikowej. Dobrymi wynikam! Atlantyckiej I poinformuje członków amerykańsko-radzieckich. 
w pracy t młodzlelrow;vm współz& . tego forum o amerykańskich propo
wodniet'\'l'le młodzlet GÓTnf.J ftrl\w• zyc;fach w dziedzinie rozbrojenia. W " "' czwartek 31 bm. Vance opuści Monie uculli 60 rocznice Wlelkleł SO· skwę t uda się do Bonn na rozm<>
rjalłstveznej Rewolucji Paźd'lliernl · wy z kanclerzem RFN Helmutem Sezonowa obniżka 
kowcJ. Schmidtem. w piątek 1 kwietnia • • • 
_______ <_er_> _I Vance oczekiwany jest w U>ndynie, cen Jabłek I cebuli 
Pierwsze od 16 lat bezpośrednie Od piątku - H bm. w całym kra

ju "'prowadzono 1ezonow11 obnitkę 
detali<'znych cen Jabłek, przi:ciętnle 
o 2 złote na kilogramie. Tak więc 
cena jabłek tzw. pierwszego W}bO· 
ru nie będzie przekraczać 12 zł za 
kg, a drugiego wyboru - S zł. na
wet w / woJtwództwacb o słabo roz· 
wlnlętej produkcji tych owoców I 
uzalrf:nionych od · ,.lruporttt" z In
nych rt>glonów. Obnitono takie ce
ny cebuli U wyboru. 

rozmowv kubańsko-amervkańskie 
Przedstawiciele rządów Kuby 

Stanów Zjednoczonych rozpoczęli w 
czwartek w Nowym Jorku rozmo
W-/ na temat uregulowania proble
mów rybołówstwa oraz grantc mor
skich. 
Ob~erwatorzy podkreAlaj11. te •11 

to plerwgze bezpośrednie rozmq,wy 

„Satyra w walce 

między obu krajami od czasu zer
wania przed 16 laty E'tosunków dy
plomatycznych. Preypomina się, że 
w 1973 r. toczyły slt: negocjacje, 
dotyczące porozumienia w sprawie 
zwalczania piractwa powietrznego, 
które prowadzone były za posredru
ctwem ambasad trzecich krajów. 

o pokój" 

Wystawa w Moskwie 

MOSKWA, - Przebywa3ący z ofi
cjalną wtzytq, w Zjednoczonej Repu
blice Tanzanii. przewodniczący Prl'
zydlum Rady Najwytszej ZSRR, Ni
kołaj Podgorny zapoznał się w pią
tek z oslągnięclaml Zanzibaru i kon 
ferował z przewodniczącym Rady 
ltewolucyjnej Zanzibaru i wicepre
zyder>tem Tanzanll Aboudem Jumbe. 
Tego samego dnia N. Podgorny po
wrócił do Dar es Salam. Otwartą w Moskwie l cieszącą 

się ogromnym powodzen!t!;n wy
staw~ pt. „Satyra w walce o po
kój" zwiedzili 25 b'm. sek.retan 
generalny KC KPZR Leonid Breż
niew I inni przywódcy radzieccy. 
W salach Akademii Situki Wysta
wiono prace 350 autorów z 25 kra
jów Europy, Azji I Ameryki. Te
matem ekspozycji jest walka o za-

SOBOTA 

PlLKA NOZNĄ: I llga ŁKS -
Zagłębie Sosnowiec, etad~on przy 
al. Unii godz. l.G, wojewódzka kla
sa A Elta - Orkan. godz. 111.30. 

Pii.KA RĘCZNA: I llga męt-
czyzn Anilana - Spójnia Gdańsk 
al. Uni, godz. 1930 (w niedzielę 
godz. 12) . 

GIMNASTY.KA.i Indywidualne ntls· 
trzostwa o.kręgu mętczyz.n, sala w 
Pałacu Sportowym, godz. 16.30 (w 
nled24elit od godz. 10). 

HOKEJ NA LODZllll:_ lltli~aro
de>wy turniej juniorów w Pałacu 
Sportowym CSRS Il - NRD (go
dzina 16) l Polska lzwaJcarla 
(&odz. 18.30). 

PILKA KOSZYKOWA.I TUrnleJ 
reprez!l'nta eji sparta•kladowych, "8-
la Widzewa Kielce - Poznań ł 
Lublin - Lódi (początek o godz. 
16), w nledzielę: Kielce - Lublin, 
Poznań - Lódź. 

TENIS STOŁOWY: I Jlga kobiet 
Wł6kniarz - Odra Wrocław, ul. 
Obrońców Stalingradu 4, god-z. 17 
(w niedzielę godz. 1-0). 

ZAPASY: Towarzyskie spotkanie 
juniorów w stylu wolnym Łódż -
Karl-~tarx-Stadt, ul. K:rzyoo"""'• go
dzina 16 (w ndedzie.lę godz. ll). 
mecz w stylu klasycznym w Pa
bian1cach, 1 godz. 17 (w n1ec1Zielę 
godz. 11). 

ŁUCZNICTWO l Kontrolne zawody 
okręgowe, ul. Pó1nocn.a godz. 14 (W 
llliedzielę godz. 10). 

NIEDZIELA. 

LEKKA ATLETYKA: Międzynaro
dowe biegi przełajowe na Zdro
wiu, o-bok muszli koncertowej, go
dzilna 15.30. 

ZUZEL1 Inauguracja roogrywek o 
mistrzost"'"' II ligi Gwardia - Start 
Gniezno, stadion Orla przy ul. 22 
Lipca godz. 15. 

PILKA N02:NA.1 InauguracyJne 
mecze klasy mit:dzywojewódzklej 
(runda w1<>1entla) Włókniarz ł.. -
Wł(łknlau Pab„ Słarl - Stal Ostrów 
Wlkp., Boruta ZIJ. - Piotrcovia o 
godz. U. Klasa wojewódzka A: 
RKS - Start, Tęcza - Widzew, 
godz. ll, Włókniarz Pab, - ChKS, 
Energetyk - Orzeł, Metalowiec 
Bzura O. godz. 11.15, LKS - PTC 
godz. lt.30, Włókniarz L. - Stal Gł. 
godz. 15.3-0. 

PODNOSZENIE CIĘŻARÓW: Tow a 
rzyśki mecz grupy spartakiadowej 
L6di - Płock, w Bratoszewicach, 
godz. 11. 

HOKEJ NA LODZIE: Dokończenie 
międzynarodowego turnieju junio
rów Szwajcaria - NRD (godz. 16) 
l Polaka - CSBS Il (god:&. lł.10), 

hamowanie wyścigu zbrojeń oraz 
uczynienie nieod0wracalnym proce
su odprężenia. 

Trzesienie ziemi 
w Turcii 

w nocy z czwartku na piątek na
stąpiło trzęsienie ziemi w tureckiej 
prowincji Elazig, 500 kilometrów na 
wschód od Ankary. Do godziny 6.30. 
spod graz6w zawalonych domów wy 
dobyto o.koło dwudziestu za.bitych. 
Epicentrum znajdowało się okolo 50 
kilometTów od potę:l;ncj zapocy wod 
ne.t Keban na Eufracie. 

W pi11tek rano o godz. T GMT za
rejestrllwano nowe wstrząsy pod
ziemne. w miasteczku Paiu znblz
czonycb zostało ponad 400 dol'n6w. 
Spod i:ruzów wydobyto do~ychcz;u 
około 40 rannych. 

Komunikat Totka 

BERLIN. - lV rezultacie "'"izyty, 
jak4 :llotYł• w Berlinie węgierska 
delegllc1a partyln.o-rządowa z Jano-
11em Kadarem na czele. podpisany 
Z'.°>stał 24 bm. Układ o Przyjaźni, 
Wspótpracy 1 Pomocy Wzajemnej 
mięctzv Niemiecka Republiką Demo
kratyczną i Węgierską Republiką J;u 
dową, 

MADRYT. - Po raz pierwszy od 
czasu hiszpańskiej wojny domowej 
na Jednej z aren Madrytu odbędzie 
się Wielki wiec polityczny. Do u
działu w wyznaczonej na sobotę 
manlfei;ta.cji wezwała nwolch zwolen 
ników Ludowa Partia socjalistyczna. 
Zezwolenia na Jej przeprowadzenie 
udzie!U przywódaa partii. Tlernowi 
Galvanowi. gubernator cywilny sto
licy r!iszpanli. 

Kronika wypadków 
.a. Godz. &.25 w Pabianicach na 

skrzyżowaniu ul, Żukowa - Wiej
ska. Przechodząc w miejscu nie 
przeznaczonym dla pieszych wpadł 
pod „:tuka" Stanisław K. łat 83. / 
Pieszy doznał obrażen ogolnych I 
przebywa w szpitalu w Pabianicach. 

• Godz. 10.25 w Konstantynowie 
na skrzyt.owąniu ul. Łódzka - Cu
rie-Skłodowskiej rowerzysta Włady
sław A. nie ustąpił pierwszeństwa 

W zakładach Małego Lotka s dBia przejazdu 1 wpadł pod „Fiata". Do-
23.03. 197'1 r. stwierdzono: znał on ogólnych potłuczeń l prze

bywa w SZpltalu lm. Sonenberga. 
101owaule I " God&, 11.25, 11krey:towanle ul. 

I rorw. s I tratienlamt - wygra
Oelańska - Zamenhofa. Klerując7 
„Wartburgiem" .Tan R; nie ustąpił 
plerwmeństwa przejazdu t zderzył 
&141 & „Jelczem". Straty 8 tys. zł. 

ne po około 144.000 zł 
1127 rozw. z 4 trafieniami -

grane po S.OIM ał 
111.42ll rozw. a s trdlenlaml -

grane po 92 ld: 

!osowanle U 

T rozw. 1t I trafieniami 
grane po około 98.500 zł 

678 rozw. z 4 trafieniami 
grane po 1.525 zł 

19.006 rozw. 7. 3 trafieniami 
grane po 86 zł 

* .... • 

wy- • Godz, 11.3' na ul. Północnej n 
wy- kierowca „Nysy" trzymał bliską odle 

głość i zderzył sit: z „żukiem". Oba 
pojazdy zostały uszkodzone. 

• Godz. 12.50 na ul, Jaracza kie
rowca .,żuka" trzymał bliską odle

wy- głość l uderzył w tul drugiego „żu
ka". Pojazdy uległy uszkod;;:eniu. 

A. Godz. 13.15 ul. Tuwima przed 
wy- CPN. Rrystyna W. weszła raptownie 
wy- na jezdnię i wpadła pod „Fiata" • 

Piesza doznała stłuczenia uda. po 
opatrzeniu prze:i: lek<1rza - zwolnio
na do domu. 

W zakładach Express Lotka 1 dnia • Gcdz. 17.20 ul. Puszkina. Kte-
23.03. 19'17 r. stwierdzono: I rowca autobusu MPK Unil 6414 nie 

2 rozw. a I trafieniami - wyg~a- dostosował szybkości nojazdu do wa 
ne po 431.'lliłl. zł runków i spowodował zarzucenie au-

653 rozw. z 4 trafieniami - wy- tobusa. W wyniku tego 3 pasazerów 
grane po 1.983 zł przewróciło się l doznało obrażeń. 

22.06ł rozw. z I tratlenla.mi - v;y- Po udzieleniu pomocy - zwolnieni 
grane po 97 zł. do domu. fch) 

z głębokim talem zawiadamiamy, te w dniu 25 marca 1977 r. 
zmarł opatrzony świętymi sakramentami 

s. t I'. 

ANTOŃI FRANCISZEK Wl$NIEWSK1 
mac-ister prawa I nauk apołecznyeh, 

urodzony dnia 29 •tycznia 1901 roku w 8ełchatowl•. 

Były lolnlen POW, Inwalida wojenny, maJor Ludowego WoJ• 
1ka Polskiego w atanle 1poczynku1 wieloletni 1t. wykładowca ołl
cersklch 11zk6l kwatermlstrzowskłcn, były referendarz Wlle6aklego 
Urzędu woJew6dzklego, wykładtn11ca paJl.atwowych '1-ednlch nk6l 
ekonomicznych, radca prawny wielu instytucji l przedsiębłoratw. 

Kawaler Orderu Polonia Restituta, odznaczony dwukrotnie 
Złotym oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Zwycięstwa 
i Wolności, Medalem Niepodległości, a ponadto innymi odznacze
nlam.i państwowymi I wojskowymi. 

Msza św. talobna zostanie odprawiona w dniu is marca br. 
o godz. tł w kościele Podwyżazerua św Krzyta w Łodzi, ul. Sien
kiewicza 38, po czym o godz. U.SO nastąpi eksportacja na cmen
tarz św. J6zefa przy ni. Ogrodowej 39 i złożenie do grobu o 
1odz. 15. 

ltONA, DZIECI, WNUKOWIB I RODZINA 



-;.Orfeusz'' w Teatrze Wielkim: opera - sztuka 
trudna ale jakże piękna.„ 

w Teatrze Nowym: współczesność 
nie zakamuflowana 

„Oszałamiający zapach świeżego siana" 
w TZŁ: Anna Grzeszczak - najlepszy debiut 

sezonu 

·„P.rotokół z pewnego zebrania" 
w Teatrze im. S. Jaracza: „Coś więcej 

niż publicystyka„." 

I 

\. 

J 
uż blisk o rok radują się widzowie 
przedstawieniem „Słonia" w Teatrze 
Powszechnym. Spektakl bawi, śmie
szy, ale i skłania do głębszej reflek-

stiumu, wszystko to są spektakle podejmu
~ące dyskusję o wartościach istotnych i dzi
siaj. Oczywiście w owych pOl!Zukhvaniach 
repertuarowych zdarzały się i „wpadki", no, 
ale „kto szuka ... ". • 

I wreszcie sprawa chyba najbardziej wi
doczna dla widzów. Toż przecież niie tall 
dawno „pastwiliśmy się" w recenzjach, nis 
bez słusznych powodów zresztą, nad pozio
mem gry aktorskiej w Teatrze Powszech
nym. A dzisiaj ... Nie tak dawno, z okazji 
ostatniej premiery w teatrze, trzy gazety 
łódzkie zdecydowały się na przepisanie w re• 
cenzji prawie całego afisza teatralnego ..• 

sji. Jest tak dlatego, iż Andrzej Kondratiuk, 
reżyserując utwór Aleksandra Kopkuwa, nie 
poprzestał na wyśmienitym wypunktowaniu 
tego wszystkiego, co w tekście najzabawniej 
sze, a co nierzadko jest dowcipnym komen
tarzem do naszych codziennych doświadczeń 
polityczno-społecznych. Powiedział nam rów
nież wiele o tym, że człowiek ze swymi na
miętnościami, pas]a.mi i niedoskonałościami 
psychiki, nie zawsze musi być człowiekiem 
pisanym przez duże „C". 

Reżyser „Słonia" jest filmowcem 1 krwi 
i kości, nie jedynym zresztą, który podjął 
współpracę z Teatrem Powszechnym, byl! 
przecież jeszcze Zaorski, Królikiewicz. I to 
również symptomatyczne. K'.łosowski J>rzez 
półtora roku kierowania teatrem rue stronił 

Cieszą zmiany w Teatrze Powszechny~ 
cieszą tym bardziej, że następują one .„ cza
sie, w którym mogą się wpisać w obraz 
teatralnej Łodzi, malowany coraz ciekawiej, 
coraz barwniejszymi farbami. Przypomnijmy 
tylko niektóre z komponentów tego obrazu 
w ·ciągu czasu zawartego między dwoma 
Dniami Teatru, tym dzisiejszym i tym sprzed 
roku. 

Reżyser w realizacji swe.1 koncepcji zna
lazł świetnych sojuszników w zespole aktor
skim. Kreacja Romana Kłosowskiego, wto
piona w galerię postaci doskonale zagranych 
przez: Ewę Zdzieszyńską, Miobała. S:i;ewczy
ka, Wiesławę Grochowską, Włodzimierza 
Saara, Bogdana Kopciowskiego, Teresę Ma
karską, Ewę Frąckiewicz, Halinę Pawłowicz, 
Zbigniewa Nlewczasa, Mariana Wojtczaka, 
Bogdana Wiśniewskieg() i Czesława Przybyłę 
- to jeden z najmocniejszych atutów tego 
spektall:lu. Jeżeli dodamy jeszc:r,e udana sce
nografię J-itna Banucha, otrzymamy spektakl 
godny przyznania mu „Srebrnej Łódki". 
I nie inaczej też się 'stało. 

A więc repertuar współczesny. I co istot• 
niejsze, repertuar nie uciekający sią w .sta· 
wianiu problemów do kamuflaży I metafor, 
ot chociażby „Egzamin" Gawlika w . Teatrze 
Nowym. Teatr ppdejmujący sprawy ważkie 
dla całego społe.:zeń~twa. Stawiający pro
blemy najtrudniejsze, ale i najistotniejsze. 
„Protokół pewnego zebrania" w Teatrze im. 
S. Jaracza, „Wielki Fryderyk" w Teatru! 
Nowym, „Boldyn" w Teatrze Powsze~hnyM 
- to właśnie te spektakle, które w różnych 
konwencjach teatralnych, z róimą silą ekspre· 
sji atakują nas ze sceny, zmuszają do my
ślenia. Teatr wnikliwie analizujący zło.żonośa 
psychiki ludzkiej w „Nocy trybad", w „Tra
gedii Eumenesa", czy też w „Ja.nie Macieju 
Karolu Wścieklicy" - że wymienię tylko 
te przedstawieni"a z teatrów im. S. Jaracza, 
Ziemi Łódzkiej i Nowego. 

Nie ma potrzeby rozpisywania s!~ o wa
lorach tegorocznego spektaklu-laureata, kto 
na nim był, pamięta go dobrze, a kto go nie 
zna, niech wybierze się czym prędzej do 
teatru. Polecamy gorąco. 

Warto jednak spojrzeć na „Słonia" ja-
ko na etap zmian zachodzących ostatnimi 
czasy w Teatrze Powszechnym. Spektakl ten 
doskonale odzwierciedla wiele z tego, co 
w gmachu przy ul. Obrońców Stalingradu 
się dzieje. „Szwejk", „Zapomnieć o Herostra
tesie", „Słoń", „Boldyn", „Zakręt", „Zmar
twychwstanie" - te tytuły ostatnich dwu 
sezonów świadczą o poszukiwanin przez 
teatr takiego repertuaru, który nie tylko by 
nas bawił ze sceny, ale i wzbogacał o wra
żliwość na sprawy ważkie i współczesnti. 
Współczesne, gdyż mimo historycz11ego ko-

od prób oddawania swej sceny ludziom ki
na. Raz było lepiej, raz gorzej, w „Słoniu" 
był sukceą. 

Ale dzięki Teatrowi Powszechnemu oglą
daliśmy nie tylko robotę filmowców. Podzi
wiamy ostatnio efekt pracy Lidii Zamkow 
w „Zmartwychwstaniu". A więc z Jednej 
strony próby odchodzenia od pewnych sche
matów wypowiedzi teatralnej, z drugiej zaś 
prezentacja indywidualności na wskroś 
teatralnych. 

Mamy za sobą rolt poszukiwań repertuaro
wych, rok_ wspaniałych kreacji aktorskich. 
Rok, w którym · łódzki teatr coraz lepiej, 
pełniej i - co równie waż.De - piękniej zaczyna 
wypełnia~ swe wielorakie funkcje społeczne 
i artystyczne. Sceny łódzkie oferowały nam 
dużo, zapowiadają pozycje równie atrakcyjne, · 
-korzystajmy z tego, gdyż to przecież z my
ślą o nas - publiczności, podjęto owe po. 
szukiwania twórcze. 

JERZY BĄBOL 

Iski p • 1a a: J rzy 

' 
es tem 

pro e·s j onalis tą" ... 
„Mimo płynących ze sceny dialo

gów, dyskusji, rozmów, przysłu
cnujemy sie jednemu ,w1tdkiemu 
monologowi. Monologowi Strmdber
ga, o Strindbergu ( ... ) Przybyl-
ski kreśli postać ostro, mo-
cnymi środkami . aktorskimi 
__, mimika. gest dyna-
miczne, wyraziste, lecz nigdy ni.i 
przerysowane, nigdy nie wykorzy-
stujące łatwych,, tanich efektów 
kryjących się w tej czy ir .nei 
kwestii, w tej czy innej sytuac;ji. 
Jest brawurowy tam, '!dzie 
Strindberg Enquista powinien być 
taki, a nie gdzie tekst daje akto
rowi świetną okazję dla zdobycia 
poklasku wjdowni". Pisaliśmy tak 
po premierze „Nocy trybad'' o ro
li .Jerzego Przybylskiego. O roli, 
w której aktor stworzył wspania
łą kreacje oisarza pragnąc„go od
naleźć samego siebie. wyzwolić się 
z wszystkiego tego co z zewnątrz 
i wewnątrz ogranicza człowieka.„ 

- Nie znoszę jJrzymiotników w 
Oce!lie grv aktorskiej. Cóż znaczą 
te: „wspaniały", „wyśmienity", 
„wyborny". „doskonały". Chyba 
tylko tyle, :i:e recenzent nie wie co 
napisp.ć. Trafiają się jesz,~ze lep
sze „kwiatki". ot chociażby taki. 
„przeszedł samego siebie". Na mi
łość boską, toż to recenzent prze
szedł samego siebie. Istotna dla 

iest analiza psychiki i dzia-

łania postaci, którą gram. Jeżeli 
znajduję w niej coś z tego, o czym 
myślałem przy jej tworzeniu, bu
dowaniu, to jest to dla mnie 
potwierdzeniem mojej pracy aktor 
skiej ... 
Lubię próbować, może nawet 

bardziej niż grać. Ale próby to 
sprawy wstydliwe. Wpuszczenie na 
nie kogoś obcego, spoza teatru 
miałoby w· sobie coś z ekshibicjo
nizmu. Na próbach często jestem 
bezradny, szukam dopiero. I wte
dy lubię spokój. Chyba słusznie, 
no bo wyobraźmy sobie pisarza, 
któremu ktoś zagląda przez ra-
mię, co 011 też tam smaruje na 
kartce, czy stuka n'a maszynie, a 
może on ma kłopoty z ortografią 
cho6 pisze wspaniałe powieści. 

Pyta pan czy popularnoś6 mote 
być· dokuczliwa.. Nie, nie cierpię 
z powodu jej braku. Jade w 

dla jakiej publiczności lublę gre.ć 
najchętniej? Dla dużej I często 
przychodzącej. 

Czy uważam, że zrobiłem ke.
rierę. w teatrze... Wydaje mi się, 
:l:e jestem aktorem użytecznym. 
Powiada pe.n, że ktoś dowcipny 
rozstrzygnął spór o to czy aktor 
jest odtwórcą, czy też twórcą, się
gając po termin: utysta. Nb 
każdy aktor musi być arty5tą. A 
czy ja nim jestem? Jest<>rn pro
fesjonalistą. Na koniec powinien 
mnie Pan zapytać dlaczego · zo
stałem aktorem. Więc powiem 
panu: do teatru poszedłem, bo 
nic innego nie umiałem robić. 

Dziękujemy pv.nu, panie Jer1y 
za ową nieporadność życiow~, 
dzięki której od 1946 roku pul:Jli
czność najpierw Wrocławia, po
tem Gdańska, Nowej Huty, Kra• 
kowa i wreszcie od 14 lat Łodzi 
moze pana podziwiać na scenie, 
Dziękujemy za role, wymieńmy 
chociaż te z ostatnich sezonów, w 
„Szewcach", w „Popiele i dia· 
mencie", 0 Tangu", „Okapi", ,,Do
mu", „Litości Boga", „Szkole 
błaznów". „Nie-Boskiej komedii" i 
w „Nocy trybad". Dziękujemy za 
nie wszystkie, gratulujemy wyróż
nie1_1ia „Srebrnym 11lerścieniem" 
i ... czekamy na jeszcze. (Jl>) 

XIII tódzkie Spotkania 
T~atralne 

tramwaju, a stające obok mnfa Spotkania w pełnym toku. Sp~k7 
panienki z prawdziwą znajomościa takl goni spektakl. A przec1ez 
rzeczy rozmawiaja 0 teatrze Ha- oprócz teatru są jeszcze projekcje 
nuszkiewicza. z rozmowy, której filmowe, koncerty, spotkania z pla
iestem mimowolnym słuchaczem styką. i tak dziś o godz. 22 w klu
wynika, że obie są mieszkankami Pie festiwalowym (ul. Piotrkow- pracownicy „Szpilek" i „Studenta" 
nasze.ro miasta, a ze spojrzenia .ie- ska. 77) odbędzie się recital piosen- - Andrzej Czeozot i Andrzej Mlecz.. 
dnej czy drugiej, które prześliz- karski Wolnej Grupy „Bukowina" ko. , Na wielkich, białych, pokry
nle się po mnie od czasu do cza- zaś w dwie godziny później w tym tych emulsyjną farbą płaszczyznach, 
su, czytam, iż nigdy mnie na ~amym miejscu usłyszymy koncert narysują i napiszą swoistą kroni
scenie nie widziały, lub też nfe Jazzowy Międzynarodowej Gruny kę festiwalu - komiks, pow!eśc 
zasłużyłem, by być zapamiętanv . Jana Valdgrena. Jutro natomiast w odcinkach. Wszystko pod hasłem: 
Albo to moja wina, albo zasługa w sali Łódzkiego Domu Kultilrv ZYCIE JAKO TEATR, Jak dono!i 
Hanuszkiewicza, ale czy mam z (ul. Traugutta lB) wystąpi z rec!- jednodniówka festiwalowa, ostat
tego powodu cierpieć? Zadziwię się talem piosenkarskim Krystyna Kro- niego dnia XIII ŁST, po zamknię. 
może na chwilę., gdy urzędniczka towska. Początek imprezy 0 godz. ciu wernisażu. autorzy uroczyście 
w Wvoziale Kultury i Sztuki na- 20·30 w Sali Kolumnowej. zamalują swe prace. 

z.e iestem umówiony z wicedvrekb kie Spotkania Teatralne komento- =?aJ?ll!l się to. Jednak 1tanie, jui 
$Zego miasta, gdy powiadam Jej, 1 · Nie próżnują plastycy. XIII Łódz.- . . . 

rem tej placówki pyta: „Jak pań- wać będą w jednym z pomieszczeń dziś 1 Jutro mozna oglądać w Klu
skie nazwisko?" I to wszvstko. A przy ul. Piotrkowskiej 77 współ: 1 !;>ie 7_7 wystawy !'to.tra Chrobok& 

Konkurs n a ... 
a 

Z okazji tegorooznego ,Mlędzynarodowel'o Dnia Teatru na
sila redakcja wraz z Towarzystwem Przyjaciół ł.odzi ogłasza 
d~a Czytelników „Dziennika Popularnego" konkurs na recen
zJę teatralną ze sztuk znajdujących się w aktualnym repertua-
rze łódzkich scen dramatycznych i muzycznych. _ 

Recenzje (pisane na maszynie lub czytelnym pismem) należy 
nadsyla6 pod adresem naszej gazety (ul. Piotrkowska 96) do 14 
maja br, Zgłaszane prace powinny być samodzielną ana.lizą 
recenzowanego spektaklu, objętość wypowiedzi dowolna. Naj
lepsze recenzje zostaną wyróżnione atrakcyjnymi D&l'rodaml 
oraz wydrukowane na łamach naszej g11zety. 

Rozstr:z:ygnlęcle konkursu l ogłoszenie wynłk6w n.a8t,pl w 
końcu maja. 

l WoJciecha Wołynsk1ego. 
(jb) 
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POCZTÓWKA Z „MARIANEK" 
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PIERWIZB IANATOBIUM powwtało tv. "' Ifloll roku I 
stanowiło, podobnie jak cały teren Mariańskich 1.Aźnl, 
własność najbogatszeco na &iemiach czeskich klag;toru. 
Dopiero w 1818 roku Mariańskie Łatnie oficja lni e ogło
szono otwartym miastem sanatoryjnym. Stało tu wów
czas lS niskich willowych domów, które odwiedzało ro
o:i:nie llOO kuracjuszy. 

Na ekranie dowleszc:zy mani ko

lumn SS, ryaqcy w eksta%ie o zbawie

niu Rzeszy Hitler I wreszcie oddziały 

Wehrmachtu w stalingradzkim kotle. 

Stare dokumentalne kadry przewijajq 

się przed widzami. Obrazom towarzr-

•ZJ stara niemiecka piosenka chieci.

ca o małym Hansie wracajqcym po 

siedmiu latach do rodzinnego domu. 

Kontrast bardzo czytelny - piekł; w~j
ny i sielski dziecięcy wierszyk o domo-
~~-- . 
wym cieple I spokojnym życiu. 

o a... = 
W 1815 roku uloło1ay llGlłd w Mart.6aldca Laz:niach 

tzw. ,,8pla unatoryJnyeh •olei", k t óry do dz1aiaj je1t 
nieprzebranym ir6dłem in!orruacji o znakomitych eoś
clach, którzy w tym mieście leczyli się i odpoczywali. 
Już w plerwezych latach lstnleni• ośrodka sanatory jnego 
odwiedzali go w ielcy tejfo świa ta . Wśród nich z:iajdował 
si ę poeta, filozof, dy plomata , przyj aciel króla, ksiąir; 
.Johann Wolf~ana Goeth„. Przyjech ał do l\Iariai1skich 
f,ażn i po raz pierwszy w 1 8~0 roku na dwa tygodnie. 
:'vliasto mu silt spodobało, loteż od wiedzał je k olej no 
w latach 1821, 1622 i 1823, leczac tu schorzenia .: i,ladu 
pokar m owego oraz nerek. P ·1koje, w któr ych mieszkał , 
bogate w liczne pam ia tkl po znakomitvm poel'ie , aą 

KOWBOJ 
~ 

I 

cizisiaj częścią m uzeum miejsk iego. · 
Maksymłlian Schell 
w r oll kapiiana 
Stran1k11'ego, jed
nego 1 „d11letan
t6w", kt6rz11 m
przepalcłlł „mi.;ę 
c11willzacyjnq III 

Rzeu11".„ 

W MARl~RSKICB ł..AZNIACH poznał si ę Goethe Ile 
współzałożycielami Muzeum Królewskie&o (dzisiaj Mu
zeum Narodoweco w Pradze), którzy wzbudzili wielkie 
zainteresow•nie poety czeską kulturll I czeskim językiem. 
Tu, w Mariańskich Łaźniach, prze:l!ył 7ł-letnl poeta 1wo-
jj\ ostatni11 wielk11 miłość do młodej Ulrlkl Leveł1onJ, ' 
która &aizapirowała 10 do napisania „Elerli mat'lołasle6-
1kłel". 

Z fnnych •naltomttołd owych caas6\\r, bywalców .,Ma
rianek", należy wymienić sławne10 szwedzkieco chemika 
J. J. Berzelluta oraz kompozytora Carla Marii Ton 
Webera. Mieszkał tu również - w dzisiejszym domu wy
poczynkowym ,,Krym" - klasyk roayjskieco dramatu 
N. W. Go•ol oraa autor „Zapi1ków my8llwero" - I, S. 
Tur1lenlew. Jlysurcl Wa1ner 1tworzył tu szkice 1wołch 
sławnych oper „Lohen1rln", „Parlłfal" I .Splewaoy 
norymber11C1y". Leczył tu swoje dolecllwołci również 
znakomity włock:I kompozytor G. Spontlnl. C214sto coi
ciem Mariańskich Łaźni był takte twórca cze::l:;.osłowa
ckteco hymlllU narodowe10 pt. „Gdzie Jest m6J tlom" 
- l'ranłiselr hkroupa. 

W latach 1890 - 18111 odwiedzał Marlaflllkle I.dni• 
król walców1 Johann ltrau• I amerykański plsar1 Mark 
Twain, ktory wychwalał pod niebiosa ten kurort w 
dziennikach ,,Dalsze podr6łe 11 rranle!e". Sławny n:We• 
dzkl dramatur1 H. lbun napisał po pobycie w Marlań
akich Łaźniach: „Oenlult& Goethero prześladuJe mnie łu 
na kaidym kroku". 

l'fA PBZBł..OMIE mtnlonero lłuleda najsnamlentt11ym 
gościem Mariańskich l.atnt był król angielski, E4war4 
Vll. Tutaj spotkał 1ię li cesarzem Franclnklem J6Hłem 
I , a w 1907 roku 1 rosyjskim ministrem spraw zagrani
cznych, bwouklm I premierem francuskim, Clemenceau. 
Z Inspiracji Edwuda VII powstało w 1905 roku pierwsz1 
w łrodkow~j Europie pole aoltowe w Mariańskich Łaż
niach. 

W 1921 roku leczył Il• tutaj lllł&komlty r09J"j1ld łpt ... 
wak Floclor laalapln, a w latach 1023-2ł twórca reali
zmu 1ocjall11tye&neeo - Mallaym Gorki. Na pami11tltę le-
10 pobytu otworzono łu •l• wystawow• jego Imienia 
Włród fołcl te10 ltulecla znajdowali 1it takte m. In.: 
Franclaek Lehar I malara Van Dyck. 

Marla6skie Le.tnie były takie ulubionym kurortem 
Fryderyka Chopina. Z. z1romadzonych w muzeum J•-
10 Imienia dokumentów wynika, te bawił w tym ku
r orcie w latach 1829-30, w 1835 l 1838 roku. Przyjeżdt.ał 
t u nie tylko w celach lecanlczych, ale takie aby Ilię 
spotyka4 za 1woj._ rodzln11 oraz dam._ 1wero serca, n.le 
ą>ełnlonll miłoich' - lllarlll Wodzlń•klło 

T 
llk DICZ}'Da E4 sachod· 

ruQ!l.iemliieclti mm „st~
ner - żelaz.ny Krzyż". 

reklamo'WU!y ja.ko „an
tywojenna epopea po
kazująca bezmyślność 
wojny". Cieszy si• on 

w RFN ~gromnym powodzeniem. 
eoo tylll.ęoy widzów w ciągu trzech 
tyf(ldini.. mm z.realizowany został 
przez żna.nego twórcę westernów, 
weteran.a kli.na amerykańskieao. 
Indianina Sama .Peckin.paha („Ma
jor Dundee", „Sacramento", „Ge· 
taway'', „Patt Garrett i Billy Kid"). 
Producentem „Steinera" jest Wolf
l&nł Hartwif, który już wcześniej 
zrobił miliony i<.a pornoer.aficznych 
filmach z udziałem nieletnich 
dziewcząt. Teraz reklamuje 11woje 
przedsięwzięcie (koszt realizacji -
16 mln marelc) jako wydarzeaie 
artystyezt\e, które pochłonęło 300 
tysięcy 'wystrzelonych naboi w 
scenach batalistycznych, 4 tysiące 
worków '-"ementu i 5000 litrów a
merykańslciej tarby imitującej 
krew. 

Tymczasem na ekrarue zamdlkł 
cbDi~ięcy głosik śpiewający o ma
łym Hansie i pojawfa s.ię bohater 
filmu, amerykański aktor Jamea 
Coburn w rolil feldfebla Wehrma
chtu, Steinera - dowódcy pluto
nu zwiadowczego. Feldfebel dz.ier
ży - jak kowboje z filmów 
Peckinpaha w inchestery - 7.do
byarui radziecką pepeszę. Walczy 
Steiner jak profesjonalista. Spryt
nie i dziielnie - walka to jego ży
wioł. Jest wysportowany jak 
Tana.n i sprytny jak Odys. Zoł
nierze ufają mu bezgranicz.rue i 
gotowi •Il iść za n.im w o&ień i 
wodę. 

kiedy zagarniętego przez zwdad 
nien11ieckd małego chłopca radziec
kiego zabijają czerwonoarm.iści. 
Mężny feldtebel rzuca lię do wal· 
kd i mści ~mierć radzieckiego 
dziecka. Oto jak wspamał7 l ry
oersk;i był Wehrmacht •• , 

„Steiner - Ze!azny Krzyt" tre
fla doskonale w nut.roje panujące 
w ~ej częśa! •r.łeczeń&twa Re
publiki Federalne • realizuje za
mówienie częśc.i tamt.ejszej elit)' 
wł.ada. z kręgu CDU/CSU, powiela 
od lat !Ulllkcjonujące tezy odwe· 
towc&w na temat przyczyn i prze.. 
biegu ll wojny matowej. po raz 

Jamet Cobu1'n 
jako bohaterslcł feldfebel. 

Akcja filmu rozgrywa Ili• w 
1943 roku na froncie wschod!lJim któryś z rzędu próbuje rewidować 
i oczywiście przeciwnikami kowbo- oceny Wehrmachtu, dokonane już 
ja-Steinera są żołnierze radzieccy, dawno, bo przecież w Norymber
ustępujący dzielnym wehrmacb- dz.e. 
towcom pod każdym względem. Niebezpi.ec."Zeństwa, jakie przed-

Pamlęć po Chopinie jelł w Mariańskich Ła!nlach wy- Sam Peckinpah, realizując swój stawia jego odbiór, uświadamiaill 
jątkowo '"'·wa. W samym centrum miasta, w aloi Zwi11z- najnowszy !ilm zgodnie z założe- · 'd ó · k od •:r niaml odwetowej i antykomunisty- Wypowiedzi w~ z W w wie u 
ków Zawodowych pod numerem 28, znajduje się cznej propagandy w RFN, ~robił 20 do 40 Lait, inda&owanych po se-
Dom Chopina z popiersiem I muzeum. Naprzeciwko tego obraz o „zwykłym niemieckim żol- ansach przez dzieI).tlikarzy. Oto co 

i ru·erzu We'--achtu, który brom mówili młodzi Niemcy w RFN . historycznego domu w pięknym parku wznos się pom- ,...... St · · t dz' ' ołni zachodniej cywilizacji przed bol- ' emer Jes praw iwym z e-
nik Chopi na, ufundowany przez Towarzystwo Im. F szewi:z.mem". Steiner w myśl tej- rzem niemieckim". „Wydarzenia 
Chopina w 150 rocznicę jego urodzin. Najwięk$zym je- że propagandy nie popełnia żad- przedstawione na tilmie realistycz-
dnak pomnikiem dla naszego &enialneco kompozytora Slł ny.eh zbrodni,, wype.łnia .tylko nie oddają przebieg wojny i pokry-

dzi J.ni ój i rski bo k wają się z tym, co wiiemy z opo-odbywające sle od 1960 roku corocznie w sierpniu mię- e e sw zołni e 0 
. wi1;1ze • wiadań znaJ'omycb ! szkolnych ' . . . jest „surowy, ale spraw1edllwy" 

~ynarodowe testiwala chopinowskie w Mar1ańsk1ch Laz- (broni •np. radzieokiego jeńca pod~zników" (I). .,Steilner Jeflt 
mach. przed śmiercią.), „odpowiada r~ wzorem do naśladowania" .•. 

ZDZISŁAW CZAPLII'łSKl presjami tylko na wypady party- Film Pecldn.paha nie Jest tylko 
zantów" itd. itp. · incydentem, patologicznym obra-

zem antykomunizmu I odwetu. 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Feldfebel Wehrmachtu steineł' 1 Jest jeszct.e jednym lfłosem w do-

jego ludzie przeciwstawieni są in- skonale funkcjonującym od lat 
trygarntom i dyletantom w oficer- chórze. Znajduje się w tym sa
skich mundurach. To tamol - m~ mym szeregu rozlicznych „hitle
wi film Peckinpaha - przegrali l'i.ców". którymi zaczytuje się Za
wojnę. Zmarnowali wysiłek i mę- chód. wspomnień i memuarów bi
stwo Steinerów, którzy chcieli za- tlerowsk!ch genenl6w, ministrów 
trzymać .• hordy Iwanów". i bonzów NSDAP, artykułów, wi-

.. - .· 

Steiner przemocą odpowiada na dowisk 1 programów radiowych I 
jeszcze wdększą przemoc. Przecłw- telewieyjnych, broszur I książek 
nik jego jest przecież tak barba- faszystowskich. Wspomaga wresz
rzyński. Jest w tym filmie ·scend, cie zakłamane podręczniki szkolne, 

• 

Z ZELAZNYM 
KRZYŻEM 

Morderców i mordowalllych. Jak 
wiemy, niedawno krok ten w .R.&
publice Federalnej Niemiec odwe
towe kota zrobiły. 

Dziw tylko, że pomaca Im ,.. 
tym d.zie le stary lndta.nin.„ 

a których nauczy~ m• można 
kłamstwa t Jadu rewanżu. Powta· 
rza któryś już raz z kolei kłam
stwo o Rlachetnym Wehrmachcie 
który n.ie pnykładał ręki do zbro: 
dni faszyzmu. walcząc tylko w o
twartym boju. Stąd jut tylko kr<>k 
do od"'.'rócenia ról !tatów i ofiar. AndneJ Hampel 

llUUIJIHllllllllUJUlllllllJIUJllDIDUllilllUIJlllllllllllUJIJJUIWWIUI 

i Włoskie rekordy I = ~ : Krya71 1ospoclarłlly amołliwU Włochom usłanowlenle kliku = 
: godnych uwagi absolutnych rekord6w 6wlata. Rekord pler. 5 5 wsz7 - deficyt budtetu ubezplecaeń społecznych kraju ostunłe : 
: w br. a1łronomlcsnll 1ume 38 OOO OOO OOO OOO llr6w. RekOt'd lłrurt : 
C - opr6ca 1 500 OOO besrobotnych Włochy posiadaj" „czarny ry- = 5 nek", llm"°y 2 500 OOO chałupników pracujących bel umów, Ja- 5 
: kichkolwlek iwladcseń ł ochrony prawnl'J, w warunk•ch ń'e· : 
: dnlowleczne10 wyzysku. RE-kord trzeci - na 19 ooo OOO załru- : 
: dnlonycb jest tn 3 OOO OOO uraędnlków państwoQ.-ych, których $ 5 dzienni\ „produkcję blurokratvcan11" rzac•uJe 1ie na ?O OOO OOO : 5 kg papierków. 5 
llllllJllllllUllllllDlllllllllllllllllUIUllllllllUIUlllllDllllHRlllllUllW r aoblektywle 

lobleżySwiata 

W tzw. rybim oku nowe 
centrum KansaJ City w Sta
nach Zjednoczonych. 

CAF-AP 
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Zniszczony w 1906 r ok u bud11nek Ra.du Miejskie j 
w San Franc isco. 

Z achodnie wybrzeża 
obu Ameryk, Jopo
flia, Archipelag Ma

lajski, obszar Himalajów, 
Iran, Kaukaz, Karpaty, 
Półwysep Bałkański i kraje 
śródziemnomorskie należą 
do obszarów najbardziej 
aktywnych sejsmicznie. T rzę 
sienia ziemi w tych rejo
nach sq tragiczne w skut
kach, pociągają zazwyczaj 
za sobą dziesiqtkl, a nawet 

setki tysięcy ofiar oraz po
lJOstawiajq po sobie kra
iobroz niemal księżycowy. 

Przypomnijmy niektóre z 
nich: 1906 rok - w San 
Francisco zginęło ponad 
500 osób, miasto zostało 
zniszczone. 1963 r. - Sko
pje w Jugosławii, gdzie 
zginęło ponad 7 tysięcy o -
sób, miasto liOStoło pra
wie doszczętnie zrównane z 
ziemią. 1972 r. Nikara-

ł DZIENNIK POPULARNY nr Ił (1165ł) 

ZYWIOl! 
gua - kilka tysięcy ofiar 
smiertelnych. 1976 r. -
Gwatemala - 25 tysięcy 
ofiar. 

Seria trzęsień ziemi, któ
ra zaczęło się w ubiegłym 
roku od wstrząsów w Chi
nach, Gwatemali, Nowej 
Gwinei, Filipinach i Turcji, . 
pociągnęła za sobą około 
miliona ofiar śmiertelnych. 

Trzęsienie ziemi w Rumu
nii, Bułgarii i Jugosławii by 
ło właśnie jednym z ta
kich tragicznych katakli
zmów. Zginęło ponad ty
siqc osób, a kilka tysięcy 
wstało rannych. W Rumu
nii - która ucierpiało naj
bardziej - poważnie jest 
inlszcwna 1tolica kroju 

Bukareszt i Ploesti, W tych 
też miejscowościach odno-

towono nojwiększq 
ofiar. 

liczbę 

i' 

Oryginalny widok na budy

nek Komitetu Centralnego 

Związku Komunistów Jugosła

wii w Belgradzie poprzez nef 
I 

bę Vojin Bekica usytuowanq 

przed Muzeum Sztuki Współ

czesnej. 

CAF-Tanjug 
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~;~~~Ma łllll· I O I a .n a s z y c h m i I u s i ń s k i c h eo 
:==:~:T.:~mr-:~:::~ -:r::= i drzewka - „Zielone świadectwa urodzenia" 

I •aso1podarowanla pnesb'zennego woJew6d:&łW& do r. 1990 or&• e trasach komunrlkacyjnych ro.śnie E programu roswoJu usług I rzemio1ła w latach 1971-U&o. - WJłl.aczamy w kolejny sezon sadzenia drllew w rama.eh popu- juz plę6 tysięcy dl'Zew - własność = Radni wy1łue11a.i, takłe aprawozdanla • reallzacJI planu opo- CE larnej jus nawet daleko pOlla Łodzią akcji zainicjowanej przed najmłodszych obywateli mia.sta, Ich 
• j D I Ik " t Ł6·'-ki K mt• • F ,.zielone świadectwa arodzenia". i tecano-gospodan:seg'o I budłetu naszego województwa sa rok U'l'ł. paru laty przez redakc ę „ z enn a ..,. o .e. ron-

(k) c łu Jednośei Na.rodu pod hasłem ,,zielone .iwiadeotwo urodae- A teraz, przedstawiwszy pokrótce 
i:!L_____ : nia". nasze credo, zaipruzamy na nie-WUllllllllllllllmlllllDlllllllllUDlllllOIWllllUWlllDllllDDIWUDU Ciąg daln:y akcji, k&óra pnypomlna się łodzianom lui.łdej dzielę, 27 marca, na osiedle Piaski. 

wiosny l jesieni, do.piszemy Jut w niedsielę, 2'1 marca, na Zbiór.ka rodZiiców, którzy zechcą po-

Wysoka ranga obrony cywiln~j 
O&ledlu Plaski (Re&klnJa). Dla najmłodszych mieszkańców bMł- lllld%ić swoim d%iecdom ,,ziel0111e 
aeJ i dalszej okolicy sadzl6 będsiemy klony •l Jarzębiny świadectwa u!l"<ldzeJlllia", o gOOZ. 11 
,,Zielone świadectwa urodzenia".- .przy b10ku n.r 87, Rajdowa 6. Do-

W naszej akcji spla~ją się dwa nanowa6 I ohronió ueleń. nie po-Ponad M ty-. mieszkańców wot. mi.ano przodującego oddziałU samo- 1 łó p · · Ją j j - ·· mil ść JD!eJsklego łódzkiego pneszkok>no w obrony w naszym województwie. oe e g wne. 0 pierwsze - ~rzYJ- :wo . na d e znisze_zeme, ~ 0 

ubiegłym roku w zakresie podstawo- Do naJiepszych naleil\ t:akładowe mując, że zieleni nigdy za wiele - o przyro y przekazą nas ępnemu 
wego szkolenia obrony cywilnej oddziały samoobrony „Marchlewskie- pragniemy wzbogacić jej zasoby W pokoleniu. Tak.ie były nasze zało
kraju. Ponadto specjalistycznym szko- go", Elektrociepłowni u, ,,Maltexu", naszym mieście, powiększyć to, co zenia gdy po raz pierwszy posa.
lenlern objęto 241 oddziałów samo- Łódzkich zakładów Kopii Filmowych, nazywa się zielonymi płucami mia- dziUśmy „Zielone świadectwa uro
obrony w miastach i gminach, prze- ,,Anilany". Pabianickiej Fabryki Na- st-a. Po drugie - i jest to co naj· dzenia" w Parku StaromJejskim je
szkalając około 28 tys. osób. W 412 rzędzl, „Fresco" w Zgierzu, „Sandry" mniej tak samo ważne - sadząc sienią 1973 roku, to samo powta-
~w\C%enlach · uczestntczyło 5.200 pr.a- w Aleksandrowie, ,,.Konatllany w małym obywatelom drzewka rziamy w kaidym Stl'Z.Ollie sadzenia 
cownlk6w r6tnych aakładów l m.sty~ Konstantynowie oru terenowy od- - · l t d i „ -'--· 
tuc;l1. ~ dział 1amoobrony miasta Głowna I . w-.. " e '"3 uro zen a • .... -w. 

W llbleabm roku IOł oddslaJy bra- terenowy oddział •amoobr_„ miasta j jesteśmy przekonani. łe nawet gdy Nasza akcja rozwdjia •lilł ooru 
li' adldaJ we wspObawvdntctwi• 0 1 IDllDY ,ue1Qan4r6w. eł. kr.I ·~ "~·~„• uorui.uą - zawsze będll piękniej, zysłwjemy wciął ll<>-

rodne oka.zy klonów i jarzębin do
starczy ze swoich szkółek Łódzkie 
Przedsiębiorstwo Ogrodnicze. Spół
dzielnia „Polesie" - gospodarz te
go osiedla - . zapewnia uczestni
kom akcji sprzęt i fachowe porady 
ogrodników. Niedzielne sadzenie 
drzew w :ramach akcji „Dziłmlllika 
Popularneg·o" i Łódzkiego Komite
tu Frontu Jedn<IOOI Nll1"odu będzie 
ważnym punk,tem programu zago
spoda.rowywap.ia ładnego I właŚDlie 
urządzanego osiedla Piaski. 

Z,nymy Wam łobreJ po1o4t 
o:1ekamy m. Wasi · 

a. „.) 
wych sojuszm.ików. W ł6d:żklloh par

mmm11nnnrn1111111111Jłlllll1fllDRlllllllllllUlllllllHIHIHlllllllllflllllllllnllllłlllłllllllllllłllllllllll1Un.; kach, na · licznych csledlacb, przy 
li WA2:NB TELEFONY marmuru" &oda, 10, li, tł, „.Jia- bajD, Soda. 14 - „Bajka o Ca- : __ .:_ ___________ :.__:_ _______________ _ 
: dzla" pol. od lat lt. godz. 18 rze $altanie" gods. 1111 „wspa- • · • ' 
: Jnfonnac,fa 0 uśługaoll 191-11 WISŁA - „Płon11cy WiezoW.ec" - nialy !Jlter~" godz. 17, 111 : z l,o ~„,· w 1„;11„u . ,,,, ... „„.a'#' 
: c ... nm,1a Informacyjna PKO m..a USA od lat 15 godz. to. 1• •n: SWIT - .,N~edort,lda" pol. od lat i5 UA~ lltlllfi aU,..•••1 •J E Informacja telefoniczna OJ „Za roll: za dSieti za ch.wllę" - 12 godz. 15.30, 17.30, 19.30; 37.S. - • 
;: Sirat Połama 08, 651-11, 795-55 pol. cd lat 1li godz. 19; •· ,,. - bajk4 - godz. 13.30, 1'.30; „Nie-- :.„ SOBOTA, Ml llARCA Pańatwowego . Teatru · Powszechnego 
.., Pogotowie Ratunkowe 89 j.w. dorajda" godz. 15.30. 17.30. 19.30 w Łodzi - Romanem KlosoWlildm -
• Pogotowie MO n ZACH~A - „Barwy ochronne - IOJVSZ - „Skarb na wyspie" - E e „Nasze 1obołnie wleczor)"" 0 godZ. 18 w filU DDK - Bałuty 
: Komenda lllleJska MO pol. od Lat U godz. 10, 1<2.15. rum. b/o. godz. l'l; 23.3. - ~· w. • kolejna Impreza a tego cyklu a u- (żubardzka ł). W programie m. in.: 

zobaczymy 

dziś jutro? • I 

DZIS (26 bm.): Teatr „sylaba -
ł8" (Wrocław) : „Jasność wyli 
trzeci wiersz", godz. 17 1 lł (Sa-

'Ia Technikum Włókien.niczego, ·lJl. 
Żeromskiego 100). Teatr „Zielona 
Latarnia" (Wrocław): „Przed1ta
w1enile Hamleta we w.i Głueha 
Dolna", godz. 17 i 12 (Sala Klu
bu „Bawełna" ul, PlotrkoWllka Q, 
li p.) Scena Plaityc•na Teacru 
Akademickiego KUL (Lublin): 
„Zielnik", godz. n (Sala ą_w A, 
Park Im. Slenkiiewdcza). Teatr 
„Maja" '(Poznań): „P~on„ godz. 
18 1 2l (Sala KolumnO'Wa ŁDK, 
ul. Traugutta 18). Teatro Experi
mental de Cali (Kolumbia): 
„Oskarżeni~". godz. 18, Teatr 
Nowy (Lódź): „Wielki Fryderyk" 
godz. 19.115 (ul. Więckowskiego 15). 
Teatr im. J. Kochanowskiego 
(Opole): „Opowieści kanterbeTyj
skiie", godz. 17 l 20 (Teatr Wielki, 
pL Dąbrowskiego). 

IT HABCA - HnmZDILA 

Teałro l:Qerłmen&al ile call 
(~olumbia): „osltaneale", godz. 
18 1 u.ao CS•la „TutU.lmpexu". 
ul. Til'augutta IS). Teatr Nowy 
(Łódt! „DtalogWI de Paulone ebo 
2alolłna Tragedyja o M•Cll Jen
"" (ul. Wlt:cko\Y\flr1ego 11). 

Pozostałe bilety eto nebyda w 
g<><k. 10-U przy ul. Piotrkow
a.klej 77 oras na cód.%inll przed 
apektaklam1 w mlej•caoh pned
stawleń". i ventrala 6'17-!t. ztz-n 14.30. 111,411. 11; S'l.I. ,,Policja d&I• TATRY - „Ponad lltrac~· fr. :: działem artystów 8Cen 16dzkich - o fllm w .wtbte 1een7 ona wystawa 

I 
hllormacJa koteJowa 855•55, zu-• kuJe" godz. 12.1s. „~arwy od lat Ul godr&. 10, 12, H, 16, 18; : godz. 18 w soK ,,Lutnia" (ul. Pt.otr· plaill:atu teatralnego. Ni•edzi•elne 
Informacja PKSr ochrollDO'' &oda. 10. U.IO, 19.4S, (Sean. 111unknlęty - Jodz. 20.15) • kowwka 143). wye1•eczki• 

C ,_ lllS-H li 11.1. - bajki godz. 10, U, 12, : • , "'ktualna mu&cja poUQ'clllla w NIBDZIJILA, l'f AllARCA Dwor.sec entra .... „ '"D.._ _ 1! __ ._ „_._._ „ooda" 13; „Ponad llt.raehem" - dodz. :'" ""' : W M"•eum a..•u"' (Ul. Wt--.w-Dwonee Północny TłT-lD „ - .„_.., -· " U. •• 18 9 samlrol „ Europie" - prelekcja red. Edmwi.- - -· ... ....--
Poiotowle wodociągowe 831-łł rada. od ' U godi. 11.11; ,,Lu- - < e- · city - • da Mi;clewsldego - o goda. Ul.Ili w 1 ego 38) o godz. 1ł - prof. dlr hab. .A ~a na trallle: LęC11)'ca 

I 
. Poiotcwle guowe IBS-11 dlk łodnl -~UiDJN" (w~ od ~. IO.lit. : DDK - Pol"1e (al. 1 Maja_ fi). Józef Mat\lllZ8waki a Untweniytetu Tum - Mentle• - Mierzyo Ml~ 

Posotowle energetyean. lat li Coda· 11.lS. a•c n · - DYZUBY APTBll : e ,,&ytuaoJa w RFN" - - apotJranta Ł6dHiego wygłoal odc'lyt pt .• .Sto- - Lellmlerz - Dlterzblętów ~ ~· 
J P6ln -· n l w ~ : na ten temat a red. Jadmundem Mii- WlaJ\sld tydzień". WstltP wollllJ. czyca (1ł lun). Zbiórka na Dworcu Re onu oc .... ' · bafft" Vlł.l od l'tołNowua 111. R, LuklembUS'll cJewskim 1 TV warnawa - o coda. e Impreza 1 oyklu „Słuchamy na- KaU.ldm o 1odll. a.ao.. OdjUd o 

Rejonu Poludnle llł-ll •t!!~11°1;d.L'lf.81 ao 1u1-so· 1u - I (boks). Narutowicza 8 (boks), :! 18 w sali 111 t.DK (ul. Ttau-•t>ta 18). -a4" - o 1ods. 18 w sali 209 t.DK godz. e.11. .A Pl- na traale: Ea-tlla odblorc6w prse- ':!"'! k
0 

'boj' <Jd Clenkowllkl-o I, Wte'"--1.ska • •- •- W i kOW1ce - OhrU.t" s•-·e - Borowa e myslowych ffl·łl 141·'111 Bajlril - I>Slemi ow • •-„~· .... Obr &t"·"M•ad 11._..,., : Wstęp wolny. (ul. Tl"augutta 111). program e na- Z1 
1 

, -. 
;;; ołwletlenła ulic IZl-19 w.a, "le.lll; „Kabaret" - g....,,. -. .• a.._ u • :: ez okuJI Mlędz:ynarodowego D11ła g1"ania grupy HKłnl Crl.mson••. Wstęp eona 06ra - Juatyn6w (l\I 
• Posotowle clepłownlcu llJ-U 11.1~; Premiera mle11,oa 1•8el'l>i- n.a • Teatru ~ spotkanie s dyrektorem wolny. km). Zbl6l'ka na Dworcu l'•'o/Y-: oo" - USA od lat 18 goaz. !li.IO • : cznym o gods. a. Odjazd o godz. 

5_ TEATRY S~YL~~. god~~~~ca.:~:=~ d=:-n!-l5"~:~a!:ws:!: 2_ D . gastronom···· węg·1ersk·1e1·" ~o~ó:o~~a.biant~ i_:_as~~~~~ - . WIBLIU - „OpowleścJ kanter- tyczna Angielka" - ang. od l.at go 1, Ryd.zowa u (boik:S), Obr. - n~ I tynów - Lód* (50 km.), spotkanie 
• beryjskle" 18 od 17 lll 1uo• 2'1.3 jw Stalingradu 15. • ' ' na Rynku Stareon Miasta 0 dodz. 1. "" POWSZECHNY godz. 11.11 

1 
g< z. . ' I • - . • Apteka 111' ł7-08C Kon.ltalltyn6w • A Kolarska na trasie·. 'ódź • _ Pa-*:• GDYNIA - „Kariilllo' a. l l Jl - ul Sado•••• lO. :. W dnl.ac.h &-9 kwietnia l>r. WSS atronomll wa""erskdej". Do Lodzi .., „Zmartwychwltanio" (od lat 111); l b/o ....... 11 45 '-•n~ &a• na """ i Id i k blanice - Barycz. Zbiórka na pL po • „.,,._ ' ,.._ Apteka nr fr'l-ll87 Alekllandrów, : „SpOlłem" Oddział Gastroru>mil zorita- przyjechał już węg ers p osen arz, 9 j „ 27.3. jak wYżej mknięty - godz. 18) ,,Max l I Kości • mzuje w IUISZYm mieście „Dnl ga- artysta estrad.owy, a jednocześnie Ma a o godz. 9. A Popularne za-2 N~~~eeyk";go~~:3. 19R~~z. „w~~~~ ferajna" - tr.1 a: l•\ 111r1gods. u Apteka usr:.ki ,:·oua GłoW1110, ul. = świetny kucharz - Balazs Ferenc, ~!Y ra orl=ję d~ p~czątlrują-

: „Dialogus de Passlone" go~~.~:.1•11~•J~rin-;„ :odz. u: Łowloka aa. - 2 PŁ który będzie przyrząduł dama Wit· N za';; wany · potkalllie 
- MAI.A SALA - godz. 20 „wassa J „ g.od 1130 lnforwacJl o dylurach aptek• „ Na chem1"ę w gierSlde w „Peszcie"·. Jak ośwlad- ~K o:ogs:da~j 10. p.rzyP''eszpar~ta'!:1'a~ : „eleznowa"·, 2".3. "odz. 20 ,,Jan „Max i tera na - z. ' • w Pal>lanicach udziela Apt~ka : czyl on naszemu reporterowi, w • • a ·- "" 

-
•- "" • „ J.7,łJI, JO • ,,Dm gas~ronomil węgiersltlej" ło-Maclej Karol Wśctekllca" DK.'W _ ł,Pnepranam oą tu bl- nr ł7-1185, Armii Czerwonej 1. • Ili• GieCllllo - Leśml!erz. Spotkanie „ .JARACZA ·- godz. 111 „Szaleit- ) d lat 111 godz u i.1, w Zgierzu udziela Apteka nr : • • dzianie bt:dlł mieli mo:liność l;legu- na DWOl'cu Północnym przy stano-
·- 30 lll" (po . o J • • ł7-080, D•brow11kl""'O 10. =·= - I no· CZeJ . . stosować nie znane do teJ pory potra atwa panny Ewy", dodz. 19. •o· •• 3 w „ ~„ I kl h l . · 1 •• „_.... -- 1 o "~d- 10 • N =- „ wo"L'EJ·A··R·„--·,.-'•d'o" (U•A) __... w Ozorkowie udziela Apt.eka I wy naszych węgers c pnyamo. „ ... au - - ...... a Zl'll· •• Adam I :E:wa"; 27.3. godz. 11 - L> "'„ • "' "" ł1-G92 .Dll .._:6 kl • Wśród nich znaJdlł alę m. in. kur- śctóW!k h d :_ •• Trzy białe atrzałY". godz. 19.30 lat 15 goda. 1&.30, 18.30; n . . •· - nr • er.„ s ego „ : w ble:l:ącym roku &młen.ł.one zoslalll czak " pa.prykarzem, paprykar21 cze- czno • samoc o OWll zaprasza 
... _ „Tramwaj awany potqdan!em" J.w. DYŻURY SZPITALI C egzaminy watwne na kierunku che- reśniowy, .kapusta 1 placki po wę- Akademiokil Klub Motorowy. Społ-
•. TEATR 7.15 - godz. 19.15 •• zna- POLOZNICTWO : micznym tej uczelni. J'izyka ni• bil- gier.ku oraz specjalny gulas:. zwa- kanie o godz. Ml przed Halą Spor-
: chor"; 27.S. jak wytej SlpHal Im. a. Wolt _ Polot- : cizie przedmiotem obowiązkowym,· ny „sz~kely": Dodajmy, że Balazs tow". A Wycieczka motorowa n.a 
• łolUhZ~f~-i: - gdodz.1• 191 „1N1tJouk *'wo l gl.nekologla a dzteln!cy : kandydat będzie miał prawo wybo- ~renc Jut od ł lat współpracuje z trasie 

0 
dłndOllc1 lłO km u llwle-

: c e ; ••·•· co z. " 9 a Bełuty 1 Polesie. Poradnie K - : ru mlędS)' egzaminem a fl&y;Jcl lub łódzki! gastronomią a swlaazcza „Pe- -
• wyfeJ Kaaprzaka l Gdańska 21. • chemii. Egzaminy s pozostalych szteńl ". dzaniem Lęczycy - TUrnu, Kro•-
: ARLEKIN - nieczynny; l'T.3. c. Szpital im. Kopernika - Po- : pnedmiot6W nie ulegaj4 zmianie. .,„om g~qmii węgierllkiej'' bł:- nlewlc, Kutna t Oporowa. Zbiórka 
: 12 •. Chce t>yd duty" 1PIQttkow- , łożnictW<i 1,.ginekoJ9Bi~.t- • cb;tel- : No'Ye warunki egzaminów wstepn.yeh d'ł willi: okazjll do \Wbogacenla jad- 0 g<Jil:IJ!. , na parll:lngu przy pl. Ko-
: alea 212) , na.cy Gónui, Pora(\nie K - Odrzan : obow1ązul1 . nrówno na 1tu~ia9h sta: ło!ipiau „Pentu"' -o nowe orygl·nalrie : ~~~~~.? 2.U. ~~~;. TI·3111ak."~~~; 1ka, Cie&kowsklego, Lokatorska, E c]onarnycb, Jak i zaocznych. db) dani•. u. kr.) muny Parysk!.ej. (k) 

__ ! ~~~~ ~f~f.~~ i __ -: V/.DW////nviii7/JU.wiio7Radi0 
atak. soUści - Bro~sława Ka- polskiej, z dzielnicy Sródmleścle. 

:_ wolla - . fortep.. Andrzej Ba- Poradnie K z ul. IO Lutego, gmina :_ „ chleda - tenor, W programie: Ksawerów i gm. Rzgów oraz gl- „ 
• T SzeUgowski - l!:pltaflum na nekologla a dzielnicy Polesie - „ 

SOBOTA, U MARCA. 

PROGRAM I : śmierć K. Szymanowskiego._ Fr. Poradnia K ul. 1-Maja 1 Ollm- E 
• Chopin - Wariacje „La el da- iodz• ' 1"eitl1o'dztwi•e pljska. - k E rem la mano" op. 2. Andante W J J WO '" lnatycuc Pol.-Gln. AM (Sterlln- :_ 10.00 Wlad. 10.08 Muzyka woJs o-

&planato I wielki polonez Es- ca 13). POłożnlctwo I ginekologia „ wa. 19.3tl „Ta trzecia" - odc. 10.40 

Za kiei:own1c11. 13.00 PowtOrka a ro:a 
rywkl, 13.$0 „Samotny lot" - odc. 
14.00 L. van Beethoven - opera 
„omnia". 15.00 Ekspresem przez 
llWiat. 1&.10 Odkurzone · przeboje. 
15.:;o Magazyn deblutów. 111.30 „Ho· 
dowca kogutów" - gra zespół Z. 
NamysłC'wsklego. 18.45 Nasz rok 'l'l. 
17.00 Ekspresem przez świat. n.os 
Muzyczna poczta UK.I!', 11.40 Tea
trzyk Zielone Oko - „Umierający 
detektyw"_ 18.10 z „Llstąw aplewa
jącycb" Agnieszki Osieckiej, lb.30 
Polityka dla wszystkich. 18.45 Salon 
muzyki mechaniczneJ. 19.15 Książka 
tygodnia. 19.30 Ekspresem przez 
świat. 19.35 Opera tygodnia - M. 
Mussorgsld- „Chowańszczyzna". 19.50 
„śpiąca królewna" odc, pow. 
20.00 Baw cl• razem z nami. 22.00 
Fakty dnia. 22.08 Gwiazda siedmiu 
wieczorów - Cliff Richard. 22.15 Co 
wle~zor powteść w wydaniu dtwięko
wym. 22.36 Fletowe sola. 23.00 Zo
fia Małynicz recytuje wiers:te. 

: dur. K. szymanowskl _ Harna- a dz1eln1cy Sródtnii!Ścle - Porad- :_ In.~trumentarium jazzu. U.OO Tu ra-
sie· 27.3. nieczynne mI"e1'skim lo'dzkim e~e 

11
k. 1Kog~<;~kiBegroójc3e.2, Pr6Chn1- • dlo kierowców. 11.10 Chwila muzyki. ""' ......... 11.15 z lubelskiej fonoteki, 11.30 

MUZEA Szpital im. Jordana - Polot- - „Beethovenlsta" gra utwor.Y Chopi• : - s 0 R OLU nlctwo 1 ginekologia z dzielni- : na. 12.os z kraju l ze świata. 12.25 
ol '.f RU UCHU REW • !\U.ODA GWARDIA - ,,Noce l cy Widzew, poło:tnictwo z dzielni- : Zespół rozrywkowy. 12.45 Rolniczy 

: CVJNEGO (ul. Gdańska nr 13) dnie" cz. I - pol. od lat Ul ey Polesie - Poradnia K. Sre- : kwadrans. 13.00 Zespół Bogdana Cie-
: n1 ... czynne 27.3. godz. 10-~6 godz. 10; „NłewYgodny kocha- brzyńska 75. : sielskiego 13.15 Koncert tyczeń. 13.35 
- ODDZIAŁ RADOGOSZCZ (lll. nek" WłOll. od lat 18 godz. 13, Zgierz - miasto t gmina = POł Wlllku piosenki. 14.00 Tu radio E Zgierska UTl łtOdZ. 10-16: 27.3. 15, 17, 19; Seans nocny: „Kil· 2:gierz, ~inii1la Parzęczew, m. I : kierowców. 14.03 · Instrumentarium 
_ jak wytej rtera na zlecenie" - fr. godz. gn:itna ozorków, m i gmma : jazzowe. 14.20 Sport to zdrowie. 
: ARCHEOLOGICZNE l ETNO- 11l; s7.3. _ „Noce 1 dnie" godz. Aleksandrów, m. Konstantynów, =:_ 1u5 ze świata nauki. U.30 Prze-„ GRAFICZNE (pl. Wolności 14) 10: „Nie-wygodny koChmek" - gm.ina Andrespol. króf muzyc:zny tygodnia. 15.00 W!ad. 
: ~odz. 11-l'l: 27.3. godz. I0-15 godz. 13, 15, 17. 19 Chirurgia ogólna - Bałuty 15.05 List z Polski. 15.10 Muzyka l 
: CENTRALNE MUZEUM Wt.O• MUZA - „Oddżlał" - USA od Sr.pi.tal im. Skłodowskiej-Curie : poezja, l6.00 Wlad. 16.05 Tu ndlo 
E_ KJENNJCTWA (Piotrkowska 282) lat 14 gOdz. 15.30; „Płonący wle- (Zgierz, Parzęczewska 31). Górna : kierowców, 16.06 u przyjaclÓł. 18.11 

r:o<'lz 10-tS: 27.3. jak wytej :towde'C" - USA od lat 15 god.ż. - śzpltal im. Joruichera (Mlllono- : ·Kroni1'a muzyczna. 16.30 Przedlltawta 
: ' BIOLOGU EWOI,UCYJNEJ UŁ 18; Seana nocn„1 „Serple" wa lł): Polesie - szpital im. : my, ktJmentujemy. 1 ~.45 Fonoteka 
: (park Sienkiewicza} godz. t0-18; USA godz. 21: 27.3. - „Colar- Kopernika (Pabianicka 62). Sród- : folklort. muzycznego, 1'1.00 Radloku-
: 27.3 11:odz. 10-14 gol na Dzikim Zaóboclltle" poi. mieście - Szpital im. BarllCkle- : t!er. t8.00 Muzyka i aktualności. = HISTORII MIASTA ŁODZI ,tul. b/o godz. u, „Oddzlal" - CO<IS. go (Kopclńsklego 22), Widzew - = 18.25 TU radio kierowców, 18.33 Pa- PROGRAM fV : Ol!!rodowa IS\ godz. 10-14: 2'i.3. 15.49; „Ptonillcy Wie~" - «~oltal im. Sonenl>erga (Pieniny : rada otosenkl 19.00 Dziennik. ,19.111 
• ll!odz. to-111 godz. lAl •· • w k I dl! 19 "0 Sł n e mu 12.411 Giełda płyt. 13.00 ż radiowej : SZTUKI (WlęckoWRklego nr 36\ 1 MAJA - „Colargol na Ddll:4m --:ntrurgia urazowa - Szpital : ręgu me 0 · • • Y n -
• "'odz. 10-1'7: ~'f.3_ l!odz. tG-11! Zachodzie" pal. b/o~odz. lUO, lm. Jonschera (Milionowa Ul. : slcale „Kabaret". 20.00 Wiad. 20.ftS fonoteki (stereo). 13.50 „wyspa a I 

· - " 1 i " lt 1 1 „ „Szlakiem ballady" - ll\agazyn roz-. - POLSKJ"E:,J 'WOJSK.OWE.J SŁUŻ· 16' „Pol.leja pnyg a s Il - Neurochlrurgia -· szp a m. „ rnvkowy, 21 ,35 Przy muzyce 
0 

spor-E BY ZDROWIA (żeUgoWi<k!ego 'T) włos. od lat 111 godz. lUO, li.IO Barlickiego (Kopc1ńskieg1o 1
a2) lm :! cte. 2200 z kraju 1 ze świata. 22.20 

kontynent". 14.20 Omówienie progra
mu. 14.25 Teatr PR: „Mi6d kaszte· 
lańsk!" - słuch. 16.00 Wlad. 16.05 
NoWiny 1 nowinki. 18.30 Rozmowy i 
refleksje. 18.40 Aktualności dnia CŁ). 
16.55 Nowe tomiki poezji - recen
zja (Ł). 17.00 Ton i test (t.). l'l.03 
Stereo-rewia (Ł). 18.15 Rad!oreklama 
(Ł). 18.25 Czy nas21 swoje prawo? 
18.40 Pllradnlk lflzykowy. 111.115 Zie-

nleczYnnv J'l.a. - J.w. Laryngolog!„ - Szp ta • - T dl ki ów 22 23 M tak " - . . • "'t' * POKOJ .... „Wtnnerou" a. III Jug. Pirogowa (W61czań$ka 195). ;: u ra o erowc • . ·• e sa 
: ...... 0 _ 1 PARK KULTURY b/o gódz. 1s.so: „Zapach kobie- OkUllstyll:a _ Szpital im. Bar- : - zespół SBB. 22.30 Halo Berlin, ha-.E „.., ~~ z I ty" włos. od lat 18 godz. 11.SO, llclrlego (Kopclńskiego 22) „ lo Warszawa. O.Ol W1ad. 

E o:'iio"gc~cF:~c~v ~
0

;'zy~ny a~'m.; :2·~:w;z'c;;.· poL od lat 12. ct;~;r~111~~Y:~P'~l!'f;~1 c:;;~ ~ 
: oa~%l "ZooLOGtCZNV - ezyn- t~djii 1~ i:~J:'. i~. 1~i;20,;,~~:o;. n~i:.u~~:>- ~czękowo-twarzowa : 
- nv w trodz. -18 lkMa dn 11) 16 tli 20 li ki K -• PALMTARNlA _ czvn.na codtteri- - godz. 12. 14, , • - Szpital im. Bar e ego ( op- _ 
: · OK.A - „Opow:teść w oze:włenl" clńSk:l~o 12). : 
: nte (oprócz poniedziałków) w (pol.) od lat 15 godz. 12, „Go- Toksykologlia - Instytut Me- : 
: i;:odz. 10-1'1 dzlny gro,zy" (ang.) od lat 11 dycyny Pracy (Teresy 8). : 
: r I N N A gOdz. 10, 14, 18, 18, 20; 27.3; - : „ " „Godziny grozy" god1:. u. i •• te. 11. nr. „„-
: BAJ,TTlt - Konfrontacie - Tft 181 20 d&ała Chlit'ur.gl• ogólna - Bałuty - _. 
: Wlll d I I I b I d POLESIE - „G11zle Idę po od Biegańskiego (Kn1a.z1ewlcza 1/11); = 
: „ 9wa 2 en ca" tul(. 5 ~5 siódma Jcompan!a" (fr.) I z. Górna _ Szpital im, BrudZil.ń&kie- „ 
: lat. 1 . !!Od:&. 10.411. N1~1 .1s. t ·'1· · 17; „Morderca samotnyCh ko• go (Koa. Gdyńskich 81). Polesie - 5_ 

=
: 18.fo, 20.4!1: 2'1'.3. •. emoe" - blet" (NRD) od let 18 gods. 18; Szpital Im. Pl.rogowa (Wólczań-

•eneli(al od lat te, ~odz. 10.41, 27.3. - bajki gods. 14: „Gdzie •ka 191). StódmieActe - Szpl- -
_ 13.18 t!l.ł!I. lB.15, 20.4$ alę podziała s16dma kompa.nla" tal im, Pasteura (Wigury 19). Wi- : 
_ JWANOWO - .,Konle Walde.:a" - god:t. 15, 17; „Morderca llA- dzew _ Sz!l1tal tm. sonent.erga : 
: wt. od lat 15, l!odz. 10. n.is. motnych kobiet" godz. 111. (Pienilny 30). : 
: 14.30, 11!.4!1, 19. Seans nocnv: POPULARNE - „Motyli!m jestem chirurgia urazowa - Szpital : 
: „O•tatnl pocląf{ z Oun FIHI" czy Id roman.a tO·latka" (pot.) g. Jładliń&klego (Drewnowska 76). : 
• USA. go<lz. U: :>'!'.~. b'likl J?o<lz. 18; .,sandakan nr 8" Oaf..) od Neurochirurgia - szpital Im. • E: !O. 11 . .'Konie Wald<>z'l" eodz. lat tli godz. 18; 27.3. - .w. Kopernika (Pabianick.a 62). :; 

§ ~v"„6:i~'n118i>~e1~!· s8~~~ ~~.~ 8~~!t 12 g;;f;ęf~w~~;9; 2'1.f°_: st1'n~~~~~~opdiu:~~~al !2). im. S 
- eodz. '1 bajki godz. U; „Trędowata" - Okulistyka - Szpital Im. .Ton- : 
- LT1TN'l1\ - .. Uśrntech" USA. od god:t. 15. 1'1, 19 1chera (Milionowa 'l.4). : 
: lnl 18. J(odz. 1~ t.2.UI. 14.30. ENJ[ltGETYK - •tZorrou - wt.-tr. Ch11'urg1a 1 laryngologia dzle- 5 
- 1~.1~. 111: 27.3. lak wytej b1v godz. lll.30, - 19; 17.3. cl~ca - Szpital Im. Korczaka „ 
: POLONIA - „Ryzykant" USA, „Zorro" godz. lUO. 1'1, 19.JO (Armil· Czi!nvonej 15), : E od lat ts„ godz. 18. 12. 14. Kon HALKA - „To niemotliwe" rada. Chirurgia szczękowo-twarzowa : 
• trontac!e - 7~. „Willowa dziel- od lat 15 godz. 1S.1S; „Nocni! _ Szpital lm. BarUokiego (Kop- : 
: nlra" buł!!. od lat 1R. flOdz. widma" - ang. od lat 18 godz. etńskiego %2). -
: t8.!!0 t9. 21.30! 2'.3 ... R-nvkant'' 1'7.15, 19.a:i 1'1.1. - bajki gt><łz. Toksykologda - It1.Stytut Medy- 5 
: „rod%. •li. 1!. 14, Konfrnntnc!e - U; „To emo:tUwe" godz. 19.11 eyny Pracy (Teresy 8). -
: ""· •. Niemoc ... - St!ne1!ał od lat .,Nocne widma'• godz:. 1'1.15, 19.30 : = 11' Potłz tA,3n. 19. 21.!łO IONIEB - „FUp l !'tao w t_.e„ NOCNA POMOC LEKARSKA = 
: rftZ'flTIWTOANT'll: - .Czfowlek " ~li Cudzoziemskiej" RFN b/o Nocna pomoc lekarska Stacji „_ ... 
„ marmuru" not. nil lst 15, l!odz. godz. 13.30; „Dziewczyna do Pogotowia Ratnnkowego przy ul. E •li. 13 l~. t9: 27.M jak wy:!Je1 dziecka" - włoa. od lat 18 godz. Sienkiewicza 137, tel. 666·66. : 
• W' O'K"'1H'RZ - Konfrontac1e - 17• l9.lll; %'7.3. - bajld fodz. 12, Ogólnołódzk.i Punkt Informa- „ 
: 76. „wtllnwa dzielnica" buhi:. 13 ; „Flip 1 Flap w Legi Cudzo- ~ny dotyczący pracy placówek S 
E ~~30'a\0~9· 27.3~0~~n~~on~;;:~e 1

_: ~ii~:~~na cd~'dzte~~a" :~J. ~Y~':?; ;:;t~ago:~"'i~. o;~Ó~ E 
: "" „Niemoc" - senee:al od lat 17, 19.11i nledzdel i świąt. • = 11,' 1todz. 10. 12.30, 15. 17.30. ~o REKORD - ·~a;lll:a o Elarze Sal- TELEFON ZAUFANIA - ł3'1-3'r ---

PROGRAM. li 

mia, człowiek. wszechświat. 19.15 
Lekcja jęi:. francuskiego. 19.30 

8.30 Wlad. B.311 Sprawy codzienne. 
fi.55 Informacje o programach. 9.00 
Koncett. 10.00 Biografie nlezwYkłe. 
10.30 Sonaty mistrzów 1taroku, 11.00 
„Sląski Drzymała". 11.30 Wiad, 11.35 
Od Tatr do Bałtyku. 11.4łl Bezpie
czeństwo na jezdni zalety od nas 
samych. 12.05 Terminarz muzyczny. 
12.25 „Wyr;tarzenla. poglądy. reflek- 1 

sje" - ml\gazyn (Ł). 12.45 J•cques 

Beethoven - twórca l człowiek. 
21.15 O~tatnte opuzy Beethovena. 22.15 
Radiowe portrety Polaków. 

NIEDZIELA, l'l MARCA 

PROGRAM I 

lbert - Concertino da camera. 13.00 t.oo Wlad. 1.05 Wladomogcl sporto
„Nlezwykłe spotkanie 1 Wybickim" we. 9.10 Tu radio klerowcow. 9.13 
- Słuch. 13.20 Uwertura „Korsarzn. Chwila muzyki. 9.15 Magazyn woj
J3.30 W!ad. 13.311 Magazyn wędkarski, skowy, 10.00 Wiad. 10.011 Po Jednym 
13.50 Koncert Chóru PR 1 TV. 14.10 chorusie. 10.25 Lista Przebojów. 11.00 
Więcej, lepiej, nowocześniej. 14.25 Radiowy Teatr dla Pziecl Młodszych 
Wszystkie koncerty klawesynowe. „o rnorzu. rybach l okrętach". 11.25 
15.00 z:iwsze 0 n.oo. 15.40 sonaty na Radiowa musicorama. 12.05 „w sa
skrzypce. 18.10 Rytm. rynek, rekla- mo południe". 1%.35 Tu radio kle
ma. 16.20 Katalog wydawnlczy. 16.2~ rowców. 12.38 Koncert popularny. 
Melodie z muslcalt. 16.40 Aktualno· 13.llO „ Wesoły Autobus" nr 104 (Ł). 
śct dnia (Ł). - 1~.ll! „Nowe tomiki 14.00 Recital z pauzą. 1uo· Przegląd 
poezji" - recenzja (Ł). 1'1.00 c. prasy. 14.20 Recital z pauzą - M. 
Monteverdi - Utwory skomponowa- Grechuta. 14.30 „w Jezioranach''. 
ne do „Pieśni nad pieśniami". 17.20 11~.0~ Koncert życzeń. 16;00 \Vlad. 
Wspomnienie 0 w Bronlewskhn. u. Tu radio kierowców. 16.08 
t'l.40 „Czata" - magazyn• woJsko- • Wtad, sport. 18.10 „Ogłoszertle" -
W)'_ 17.Ss Antologia sonaty fortepla- słuch. 16.50 Gwiazdy jazzowe. l'J.lS 
nowej. 18.25 Chwila muzyki. 18.30 Niedzielne spotkania Studia Mło
Eche dnia. 18.40 „Cza.~ t ludzie", dych. 18.00 Komunlk•ty Totalizatora 
19.00 „Matysiakowie". t9.30 , Bal ma- Sportowego. 18.10 Magazyn muzyki 
skoWY'' G. Verdiego. 20.30 Metr rozrywkowej. 19.00 Pziennl.k. 19.15 
książek w ka:tdym domu. 20.48 B. Przy muzyće o sporcie. 20.00 Wlad. 
Bartok - „Cudowny mandaryn". 20.05 Dyskusja na tematy mlędzyna
.21.15 M. de Falla - 7 pieśni. 21.:!0 rodowe. 20.20 Nowości Jazzu. 20.40 
Dziennik. Zl.4S Wlad. sport. 21.50 Sztuka nie tylko zawodowa. 21.00 
Barok dla wszystkich. 22.30 „Na afl- Wlad 21,05 Parada piosenki. 21.30 
ST.U" - audycja satyryczna. 23.00 Radlokabaret. 22.30 Rewla piosenek, 
„Panorama stylów fazzowYch••. 23.30 23,00 Wiad. 23.05 Niedz1elntt Wiad. 
Wlad. sportowe. 

PROGRAM m 
PROGRAM li 

sldch. s.oo „Stli'• w nowym stylu„ 
- magazyn. 9.30 Marle Claire Alain 
gra utwory organowe Cesara Fran
cka. 9.50 Przegląd prasy. 10.00 „Po
znajemy płyfy „Polskich Nagran". 
10.30 Koncert życzefl. 11.00 Rozgło
śnia harcerska. 11.40 Anegdoty l 
fakty. 12.05 F. Martin - !tra własne 
preludia_, na fortepian. 12.30 W!ado
mosct. lll.35 Czy znasz tę książkę? 
13.00 XXXl Tygodnie Muzyczne w 
ARconle - 76. 14.30 Wszystkie kon
certy klawesynowe. 15.00 Teatr Mło
dych .,Edukacja sentymentalna• -
słuch. 15.30 Koncert muzyki opero
wej, ie.oo Koncert chopinowski. ltl.30 
Podwieczorek przy mllf,rofonte. 18.00 
Al. Borodin - II Kwartet 51nyczko
wy. 18.30 Wlad. 18.35 Felieton aktual 
ny. 18.46 Kabarecik reklamowy. 19.00 
Wielcy mistrzowie batuty. 21.00 Woj
sko. strategia, obronność, 21.15 Pio
senki zolnierskie. 21.30 Siedem dnl 
w kraju 1 na ~wiecie. 21.50 W!ad. 
sport. 21.55 Komunikaty Totalizato
ra Sportowego. . 21.57 Muzyka w 
kralnle Pięciu Kantonów. U.30 Ma 
gazyn Uterackl. 

PROGRAM W 

9.30 Gdy Biil m6Wl A.... - aud. 
9.SO Dwie wersje piosenki „świat ' 
nad deltą". 10.00 60 minut na godzl-
11ę. u.oo Cudowny św1at tanga. 
lt.15 Szkółka muzyczna. 12.00 Godzi
na detektywów - „Tajemnica krwi" 
- słuch. 12.28 Muzyka z sal. 13.20 
Przebc.jf' z nowYch płyt. 14.00 Eks
presem przez świat. 14.05 Peryskop. 
14.30 Jazz polski na estradach euro
pejskich. 15.00 „Odwledzinkl" - mo 
nodram. 15.40 „ W grocie króla g.6r" . 
15.50 Antologia piosenki. 16.15 .,z 
muzy(znego archiwum. 18.45 Coś w 
tym jest. 17.00 Zapraszamy do Trój
ki. 19.00 Jazz polski. 19.30 Ekspre
sem pnez świat. 19.35 Opera tygod
nia. 19.50 „śpiące królewna" - Odc. 
20.00 Nle znane pleśni Szymanow
skiego do słów Joyce•a. 20.40 Jazz 
p~lSki na estradach europejskich. 
~1.00 Eeha fl()renckle. 21.20 „Piosen
ki w tonacji tycia". 22.00 Fakty 
dnia. 22.08 Gwiazda siedmiu wieczo
rów - Cliff Richard. 22.15 Charles 
Bauddalre „Paryski spleen". 22.30 
Restlesl z drugiej rllkl. 23.00 Zofia 
Matynłcz recytuje wiersze Mickiewi
cza. 

PROGRAM JV 

8.00 Wiad, 8.0' Program dnta (Ł). 
8.07 Ton i test (Ł), 8.10 Wersje roz
rywkowe (Ł). 9.00 Niedzielny pro
,IU' ara literacki (Ł). JO.OO Kl1,1b Mło
dych Miłośników Muzyki, U.OO Fr, 
Schubert: „Det Schwanengesong". 
12.00 Chw11a muzyki. 12.05 Aud. „Na 
własny rachunek". 12.30 Roussel -
.,Sinfonietta". 12.40 Polemik! fllozo
fkzne. 13.00 Teatr Klasyki dla Mło
dz1e1:y „za rzekę" - słuch. 13.55 
Śpiewa ,.A:ElBA". 14.00 Studio Stereo 
zaprasza (stereo). 15.30 Rytmy ludo
we (stereo). 16.00 Wlad. 16.05 Wyni
ki losowania .,Kukułeczki" i rekla
ma (Ł). 16.15 Ton i test (Ł). 16.18 
Z estrad. na~zych. przyjaciół (L). n.oo 
Tu Studio ł. li.30 Tygodnik dtwlę
kowy, 18.00 „Pachnąca jaśminem". 
IB.10 Lekcja jęz. łacińskiego. 18,30 : WOLNO~C _ .. CY.łowiek z mar- tanie" radz. /IO godz, Ił.JO, 18.ltij ceynny w dni powszednie od i muru" poi. od lat ts. 11:odz. 10, 18Wspam;!h Interes" - fr. ott ,11-'1, ,,.- nied2:1ete i !lwięta ułc 5 

: u. 1e, 19; 27.s. „Człowiek s t li • U. 19.łl; :17.J . .-- dob•· : 
10.llll Zkspresem przez •wt11t. 18.JS 

Kiermasz płyt. 11.llO Zycie rodzłnne 
- magazyn, 11.30. Złote lata awtn
CU. 12.0ll z kraju l • lwtatll. u.-

. „Klub pod znakiem zai>Yłanła". · 1u.oo 
8.SO 'Wlad. 1.311 PUbtlcystyka ml~ L. van Beethoven: „FtdeUo'• - ope 

dlynarodowa. &.4S Motywy ludowe ra (stereo). 22.00 Wlad, aportowe (ł.). 
llłlllllllllllllllłllHllUllllllJIHllJlll lllłlłłllUIHHllllUllUIHmlllllllłl lllllllHłHIUIWIHllUllUllDlllUlllJ w twórczołlll kompozytorów poi- 23.lłl ,,Laboratorlum". 

DZIENNIK POPULABNY ar es (llłllł) I 



Pa:miętaj, 
• ze ... 

-!: kobiet' nie ma ł.art6w 

- w miłości czy gniewie 
Co myśli, 

nikt nie zgadnl<Y. 

leo zrobi, 

_ nikt nie wte. 
~ ......... 

* 
Ta oryginalna 
bransolet& 
na kształt
kręgosłupa 

zwyciężyła 

w konkursie 
biżuterii 

dlamentiwel 
przedstaVvionel 
do 
międzynarodowej 
nagrody. 

* 

w aparacie rządowym. Odko• 
menderowując swoich łudzi na 
posady dyrektorskie, a.rmia pod· 
porządkowuje sobie stopniowo 
zakłady przemysłowe, handel, 
rolnictwo, f.ransporł l komuni· 
kację, porty, a także uniwer• 
sytety i instytuty naukowe. Pod 
względem liczebności kadry 
generalicji - w służbie czyn• 
nej i w rezerwie - Izrael daw• 
no zakasował „bananowe repu• 
'!>liki" i dzierży absolutny re• 
kol'd światowy. 

Tempo 1 OO OOO 

Z an alizy przeprowii.dzonej 
przez kompetentne czasopismo 

Na ślubny 
02). kobierzec 

Przez cały zeszły rok trwal 
w Linzu spór mięQ,zy wladza.· 
mi ko§cielnymi i świeckimi na 
tle ekspansji fHmów pornogra· 
ficznych - potępianych z am· 
bon, lecz tolerancyjnie tra.kto
wanych przez austriackie pra
wodawstwo. W tym roku kle-r 
ra.dykalnie zmienił metody wal 
ki z kinematogTaficznym zgor
szeniem. KuTia diecezjalna 
przestudiowała repertuar P'J'zy
bytków X muzy, dokonała hu1'· 
towej rezerwacji miejsc i grze
cznie powiadomiła panów z 
magistratu, prokuratury i poli
cji, ze mają czuć się zaprosze
ni na koszt władz duchowycl!, 
na najrozpustniejsze filmy, wy· 
świetlane w kinach o „specjal
nym programie" i stosownie 
drogich biletach. Postawiono je· 
den tylko waTunek: po seansie 
drodzy go.ście podyskutują z 
przedstawicielami kurii · o mo· 
ralności i niemoralności. Dzia
łające w Linzu biura wynajmu 
filmów porno z zadowoleniem 
odnotowują wzmożony ruch w 
interesach. 

„Tli.e Economist" wynika, te 
Londyn jest miastem skazanym 
na. gospodarczy. i społeczny u· 
padek. Poteru:jał przemysłowy 
kurczy się co roku o 5 proc. W 
ostatnich 12 latach stolica utra
ciła bezpowrotnie bli.sko 500.000 · 
miejsc praey, a w związku z 
odpływem siły roboczej liczba 
ludności zmniejsza się średnio 
o 100.000 osób rocznie - głów· 
nie wykwa1ifikowanyc1i robot• 
ników i młodych specjalistów 
po studiach. Podczas gdy ceny 
mieszkań w centrum osiągają 
astronomiczną Wysokość, pra· 
wie dwie trz.ecie londyńczyków 
pnieździ się w ·mdeTach, na 
których remont brak środków. OPRACOWANIE: JERZY KAŁUŻKA 

Logogryf teatralny 
Do ponluzego diagramu nale:!;y wplsa4 li wyrazów az,e. 

llcloliterowych. Zaznaczone pola pierwszego rzędu pozwolą 
odczytać nam imię 1 nazwisko popularnego muzyka i dy
rygenta. 

Znaczenie wyrazówt l. Populuny aktor Teatru 7 .1~ w 
Lodzi, znany z takich sztuk, jak: Ciotka Karola, Leztern. 
Klub Kawalerów, Znachor. 2. Dyrektor Wydziału Kultury 
Urzędu Miasta Uldzl. 3. Solista Teatru Wielkiego w t.odzl 
(Rycerskość Wieśniacza, Cyganeria, Pajace, Straszny dwór). 
ł. Twórca muzyki do spektaklu teatralnego „Zmartwyctl'
wstanle" Lwa Tołstoja (Teatr Powszechny w Lodzi). 5. Na
zwa starożytnej Japonii. 6. Autor „Słonia" wystawianego 
aktualnie w łódzkim Teatrze Powszechnym. 7, Dyrektor 
1 kler. artystyczny Teatru Nowego w Łodzi. a. Epopeja 
narodowa ,staroiytnych Rzymian napisana przez Wergiliusza. 

. 9. Tytuł sztuki J. Putl"amenta granej obecnie w łódzkim 
T!"atrze Powszechnym. 10. Jedno z imion autora sztuki wy-
11tawianej w Małej Sali Teatru Nowego pt. Jan Maciej 
Karol Wścieklica. 11. Autor „Patny" wystawianej na de
skach .łódzkiego Teatru Nowego. 12. Kie.rowni·k muzyczr,iy 
Teatru im. s. Jaracza w Lodzi. 

l' Hl li L 

• • • 1m1en1nowa 

KRZYŹÓWKA 

„UNIWERSALU" 
Znacaenla wyrazów zostały poda· 

ne w dowolnej kolejnofol. Dla uła
twienia wpisaliśmy Jednak do dla· 
cramu I pomocnicze litery. 

POZJOMOr Utwór dramatyczny o 
konflikcie moralnym - Wieś na 
krańcu Puszczy Kampinoskiej 
(cmen1arz 20 tys. ofiar hitleryzmu) 
- Twierdza - Wąskie długie zapa
dlisko - Góry w Afryce. lub gęsta 
tkanina Jedwabna - Łowca. mysi.y -
Włos1tle miasto znane z produkcji 
serów - Odmiana. esperanta - Ra
sa golębi lub ręczna broń palna z 
lufa CXV:lII wiek) - '_\'worzy prze· 
łomy prze111 Bieszczady I Pogórze 
Karvackie. 

PIO'NOWOr Ruchome połączenie 

dwóch stykających •lę kości - Skla· 
da •I• 111 podmiotu I orzeczenia -
Rolnik przygotowany teoretycznie l 
praktycmle do wykonywa.nia zawo
du - Lejkowate odgałęzienie u;Jścla 
Amazonki - Mągma wypływając& s 
wulkanu - Nazwa roQ'.lantycznego 

ku koło Nieborowa. 1 Łowicza -
kasiewlcz otrzymał • niej naftę 

- Tkanina bawełniana lub jedwab
na, której jedna strona jest błysz

cząca - Warowny obóz Kozaków na 
-Siczy Zaporoskiej Opera G. 
Verdiego. 
Wśród Czytelnlk6w, którzy roiwlą

łą powyłsz11 krzyłówkt dyrekcja 
„UNHVERSALU" przygotowała f na
grody neczowe ka:tda. warto§d 250 
złotych, Termin nadsyłania rozwlą· 

zail. - T-dnlowy. 

Rozwiqzonie 
„Rqzkoszy łomonio głowy" 

Nr IO 
UZUPEŁNIANKA KRZYŻOWKOWA 

Hasło: ;,Zawsze się kłamca swymi 
kłamstwami pobije". 

* 
KRZYŻOWKA RYSUNKOWA 

Hasło: "W Unlwersalu 
zima''. 

* KIM JEST? 

prawdziwa 

Bez &łów 

Jastrząb jastrzębiowi„ 

„.ok& nie wykole. Z takiego 
założenia wychodzi armia' izra· 
ełska, która poprzez przyspie
szoną rotację wyższych kadr 
oficerskich zapewnia sobie co
raz pełniejszą militaryzację ży
cia politycznego, gospodarczego 
i społecznego kraju. Generało
wie wcześnie są odprawiani do 
cywila, jednak nie na emery
turę, lecz na wpływowe ·stano
wiska, gdzie mają wykazać 
twardą. rękę i zaprowadzać woj 
skowy reżim. Klika blłycb ge· 
nerałów stanowi naJsilniejszą 
frakcję parlamentarną. w Kne
ssecie, dostarcza też przywód
ców partyjnych. Odpowiednio 
liczna jest obsada. generalsl~a 

·obywatele 
poza prawem 

Ponad 600.000 robotników 
przemysłu włókienniczego w 
południowej części Stanów Zje• 
dnoczonych jest pozbawionych 
praw obywatelskich, z wolnoś· 
cią zrzeszania się włącznie. Za 
przykładem panującego w tej 
branży koncernu Steensa, fa· 
b1·ykanel nie pozwalają. na two• 
rzenie w zakładach organizacji 
związkowych. Większość włÓk· 
niarek I \Vłókniarzy jest pozba· 
wiona płatnych ul'lopów wypo· 
czynkowych i zasiłków ehoro• 
bowych, nie "lua wyrównań Ila 
godziny nadliczbowe, nie istnie
je ochrona ciężarnych kobiet 
ani młodocianych. warunki bez
pieczeństwa pracy są katastro
falne, a nfiarom wypadków 
rzadko kiedy udaje się wypro· 
cesować odszkodowanie za in
walidztwo czy utratę zdrowia. 

-···· 
„.„„ __ _ 

INSTRUKCJA 
lDlB urq 

- Cześć drogi Janku. 
Karolu, Sta•iu (niepotrze
bne skreśljć). Jestem nie
zwykle rad, że cię widzę, 
słyszę, dotykam (wa.żne 
podkreślić). 

- Cześć, tet się cieszę. 
Pozwól kochany Jacku, 
Gusta·wie, Zbyszku (nie
potrzebne skreślić), że po 
przyjacielsku poklepię cię, 
pana, was, po plecach, po
lic21ku (ważne podkreślić). 

- Jasne! Przecież je
steśmy starymi kumplami, 
t~warzyszami, znajomymi 
(niepotrzebne skreślić). 
Zawsze byliśmy sobie bli
scy, dalecy (ważne pod
kreślić). 

- Tak stacy, to byly 
wspaniale dni, miesiące, 
lata (niepotrzebne skre
ślić). Ale, ale, nie wiesz 
przypadkiem co pmabiają 
Kowalski, Nowak? (ważne 
podkreślić). 

Myślę. że warto by spot
kać się z nimi, ale po
wiedz lepie.i co z twoimi 
sprawami osobustymi, za
wodowymi, urzędowymi? 
(niepotrzebne skreślić). 

- NU: szczególnego uro
d7Jił rni. się syn, eórka, 
doktorat (ważne podkre
ślić). Nazywa się Lqdwiś, 
Oleńka, „Teoria wsuwu" 
(niepotrzebne skreślić). 

- No a-tary, toś ty gi
gant, tytan, zuch! (ważne 
podkreślić). Powiedz gdzie 
mieszkasz, gnieź.dzLsz się, 
·przebywasz (niepotrzebne 
skreślić). 

- W Dolnym Zagórzu, 
Gómym Zadolu. właści
wie trudno to bliżej okre
ślić (ważne podkreślić). 
Jakie tam powietrze! Zu
pełnie jak w polu, w le
sie, na łące (niepotrzebne 
skreślić). 

- Ja również jestem 

- Cieszę się, stareńki, 
że ieszcze ży Jesz, bo prze
cież gdyby nie to, me 
spotkalibyśmy się, nie zo.. 
baczyli się. (ważne pod
kreślić}. Wie.si co, rn.am 
pomys!. Myślę, że na 
cześć naszej stare'.i przy
\a-bni ?<>Wi:nni&my po.sa
dzić 1ak\eś drzewo. Na 
prz;yklad lLpę, brz.ozę, 
ha obab (niepotrzebne 
skreślić). 

- Fajny pomysl ! Tym 
bardziej, ze będzie to też 
z pożytkiem dl.a miasta, 
półkuli, globu jeśli po.sa
dzimy je na pustyni Gobi, 
Kara-Kum. Saharze (wa. 
żne podkreślić). 

- stary, jesteś dowcip
ny. Ha-ha, ho-ho, hu-hu 
(niepotrzebne skreślić). 
Pamiętam cię dobrze, za
wsze byłeś dO<Wci.Pn·iś, ·ka
walarz (ważne podkreślić). 
Potem jednak straciłem 
twój ślaid. 

bardzo zadowolony ze - Jak to? Przecież vry-
- O ile wiem C7lują E>ię swojego regionu, wo.ie- jechałem z nakazem pra-

wyższego Zagórza (ważne 
podkreślić). 
- No stary, muszę już 

lecieć, ale wymieńmy 
przed rozstaniem telefony, 
telewizory, lodówki. P9d
Jueśl d() choler.y sam, co 
ci poti:zeba. 

- Kochany, przede 
wszystkim p-0tr.2le!bny mi 
drozd, rasowy boa dusi· 
ciel. stówa. 

- Z forsą u mni.e kru· 
cho. Drozda mogę ci dać. 

- żartujesz?! Wymie• 
n.ię na autograf Maupas· 
san ta. 

- Kochany przyjacielu, 
sto lat go szukam! Wacuś 
daj pyska. 

- Kuba. 
drogi! 

przyjadelu 

Instrukcję. opracowali 1 

I. Dźwiński 

W. Kowal· Łamigłówka dobrze, źle, tak sobie wództwa, miejscowości cy do Wysokiego Zagórza, 
Włodzimierz Pośpiech - dyrektor (niepotrzebne skreślić). (ważne podkreślić). Wyższego Zagórza. Naj- (Niepotrzebne skreślić) 

z szeklu przed- czerwiec grudzień 
Teatru Wielkiego w Łodzi. ~" ~,,. ... "W"' 'V _1,,. ,.. ..,. ~"\IV .- ..,._..,,...,,.. - ,,.. ~.,. 1.1"t1~ lf~~~'\t'W\if~JW~ • '.1lW www„~ ww ~~'*'i w 1l1 -* .... • stawionych kartek 

kalendarzowyc.IJ na- 23 leży odgadną~ imio 
na sześciu solenizan 
tek, l'rzypadające 

wlaśnie w tych patdz. dniach. Pierwsze 'Il-
tery odgadniętych 27 imion dadzą wam 
dodatkowe rozwiąza 4 
nie tego zadania. 

paźdz. 

20 
2 

lipiec 

27 
5 

17. 
3 

luty 

5 
6 

NAGRODY RZECZOWE „UNIWłlR· 
SALU" otrzymują drogą losowania; 
Tomasz Winter, Łódź, ul, Bratysław
ska 19, Mieczysław Kroczewski. Łód:!;, 
ul. Gagarina 17-13, Czesława Dylew
sl<a ł-ódź. ul. Umińskiego 2-{i9 I W. 
K. Klimczak Łódź. ul. Łucji 12-'15 
- II POSW, 

Nagrody prosimy odbierać w dzla-
1 

Ie reklamy łódzkiego „UNIWERSA~ J 
I,U" Łódź, pl. Nlepodlegtości 4 -1 
I :piętro. 

W twoim. przypddk.tt nie chodzi 

~ ~ I ~{'~ 
wp1'awdzie o przyjaźnie w tTady-

~ '/A ] • cyjnym Slmsie tego słowa., lecz 

~ ( ~~ I ~if.A'A IJI ~Y~!~~~ekw~~~~~~~e;r;,,.~:u~fe1~ • ; - - _ . _ _ = nia, zaakceptowania i trwałego 
współdziałania. 

WAGA (24. 9. - 23. 10.): Nie 
BARAN (21. 3. - 20. 4.): Łatwiej zwo!i ci to zrozumieć, skąd się 'staraj się 1"Tzysz:ies~ać . de7yzii, 

niż sądzisz uda ei się rozwikłać wzięły obecne powikłania i co po· które aktualnie pode3mu3e~z. . w skomplikowaną sprawę, nawet bez winieneś robić aby się ich szybko g'.ę wchodzi:~ sprawy ludzi, więc odwołania si.ę do dodatkowej po- pozbyć. ' 'n,tgdy za wiele. namysłu ~ „wc.zu-. wania się" w ich sytuac3ę. Mimo mocy bliskiej osoby. Zastanow się RAK (22. 6. - .22. 7.): .Małe roz- tylu obowiązk.ów, znajdź czas i na. 
jak spożytkować „zaoszczędzoną" ~zaTowa.nie, to nie powod .d? du- rozrywki: ich brak w jakiejś mie-
energię i czas. Niekoniecznie na ze3 rozpaczy, a tym bardzteJ do rze zuboża twoją osobowość. 
pracę; dobry wypoczynek ma war- deprecjacji własnych walorów. Być . tość nie do pogardzenia (także ze może, spłatała ci figla wyobraźnia, .SKORPION (2~ •. 10. - 22. 1l.). 
społecznego punktu widzenia). której pozwoliłeś się zbytnio roi:· 'f!/te odkła.da3 i:-a.. 1.utJ o teg?, co mo-

BYK (21• 4. _ 21, 5.): Postąpi· huśtać?.„ A może chodzi 0 niepo· zesz zrobić dzisiaJ. Chodzi me tyl-
rozumienie? Pamiętaj! żadnych ko ~ zasadę, le_cz o konkretną ffy-leś nie całkiem właściwie, ale mil- poważnych wniosków „ błahych tuacJę, kt6Ta ci pr~y~p~rzy , dodat· żesz naprawić swój błąd, jeżeli "' k wych kłopot w 3 zeli 3e3 szyb spojrzysz na sprawę oczami .dru· faktóip.J Zachować dystans! 0 . ? • e -

b LEW (23. 7. - 23. 8.).· Za tobn ko nie opan1,1-3esz. . l· giej zainteresowanej oso y. Do .., 
ciebie należy teraz inicjatywa. Im najmniej awantażowny okres rt}]W STRZE_LEC . (~3. 11. - 21 .. 12.:. 
szybciej z nią wystąpisz, tym le- 1977; wszystko, co teraz nastąpi, K~iecien l>o~inien ~Yć. dla ciebie 
piej będzie przyjęta. będzie lepsze w tej czy innej na3pomyś'.me3szym mies1.ącem Toku. 

dziedzinie. Najbliższy tydzień po- Ale „gu:i~zdy propon~Ją, ludz:e BLIZNIĘT A (22. 5. - 21. 6.): Nie święć na pchnięcie mocno do przo· dysponuJ~ - . mó~i fTancusk1~ 
przejmuj się nadmiernie probl!!- du tego co aktualnie robisz. przysfowie. Wię~ me oszczędzi;-3 
mem, który - choć nieprzyjemny ' rąk i głowy, zeby prognoza się 
- jest (jak wiesz) tylko chwilowy. PANNA (24. 8. - 23. 9.): Jasne spełnila. 
Chcąc wla.śc:iwie ocenić sytuację, uklady twoTZą szczerych przyjar KOZIOROZEC (2Z. Z2. - 20. 1.). 
spójrz na n!q „z lotu pUika". Po- ciól - mówi iactń&~i11 p.11zysfowi11. Gn~ew jest złym dor(łdcq. Njm się 

więc osfotecznie zdecydujesz Jak 
postąpić, uspokój się, powściągnij 
złość 1 dopiero wtedy zastanów się, 
co powiesz drugiej stronie. Spóź
nione żale i pretensje niczego już 
nie zm\enią. Najlepiej przyjąć ne· 
czy talcimi, jakimi są; przyszłość 
polcaże, co powinieneś robić dalej. 

WODNIK (21. 1. - 18, 2.). Hość 
- ale nie kosztem jakości; szyb
kQść - ale nie kosztem słuszności. 
To ostatnie jest dla ciebie aktual
nie przestrogą, ponieważ nie uda 
Ci się dotrzymać zapowiedzianego 
te1·minu bez narażenia na. szwank 
trafności projektu. Uczciwe wyj
ście na dziś, to przyznać się do 
mylne.i kalkulacji czasu i popro
sić o prolongatę . . Na przyszłość -
zrezygnować z efekciarskich ter· 
minów na korzyść rzetelnych. 

RYBY (19. 2. - 20, 3.): Swego 
zmęczenia nie kładź na karb przy
jaciół, którzy - może zresztą nad
miernie - absorbują twój wolny 
czas. Zastanów się przede wszy
stkim jak ułożyć dzień, tydzień i 
miesiąc, żeby zmieścić w nich swo
bodnie pracę, -rozrywkę ł wypo-
czynek. Nie znamy przypadku, 
aby lepsza organizacja nie wy~r11-
la rezerw eza.su. 

Liza Minnelli w tflmle „Kabaret" 

S"ój pierwszy amerykański film Claude Lelouch poświęca francu
skim osadnikom na Dzikim zachodzie w początkach XIX wieku. 
'l'ytuł „Simon l Sarah", w rolach głównych Genevieve BuJold i Ja-

:mes caan (na zdjęciu), 



DOMBK na Jladlostac:Ji ku
pię. Tel. 1rzeczno4ciowy 
838-łS. 6617 I 

DOM murowany, plac 
600 m kw . . - sprzedam. 
w rozli~n!u bloki M-S. 
Lódt., Pierw1oankow 13. 
oatl\da.! po 11. . 11118 g 

SPRZEDAM dnalkę laG m 
zadrzewioną, budynek go
spodarczy, Andrzejów, ul. 
Pr.zej asd o. 8811. g 

KUPDI w okolteach Lodzi 
domek a działką do 4.000 
m kw. Oferty a opisem „.,,,„ Prasa, Płołrlmwaka 

8PBZEDAM domek właa
nośeioW)' (.JulianóW), Tel. 
ne-10. mo 11 

DOM ł-pokojoWJ, w1z;ystkie 
wygody, działka 2000 m, 
azklamla gotdzlltów 300 m. 
„zklarnla uparaguau 10 m, 
budynek gospodarczy pod
piwniczany, 1arat (siła. 
woda bidą.ca). Detal kwia
tów na miejscu zapewnio
ny - sprzedam natycnmtast 
z powodu wyjazdu. Kutn.,., 
Matejki 28, tel. 30-53. 

•• 
OOIU)D 1100 m kw. spra-
dam tub wydzlerławi•. 
Bolnlna le. 112411 11 

DOMBK murowany - po
Jcó:I, kuchnia, ogród 350 m 
- sprzedam. Lódt-Chojny, 
Kurczaki 19. Oglą,dal!, nie
dziela. 8459 g 8872 g 

w dam a marea wrr •· 9lllMł&, prsffY'WCrr 
" IM, - altochana Małka l Babok 

ł. t P. 

· ruG9łlA GAtĘCK!A 

r~ od'btute •• eaia • mana "'· • 
..,u. u.a • Jl&płlcF cme-oia.rn llatoHcklego 
pny 111. oirodoweJ li, • aym powb.<hml&JI\ 
potl'ltłenl W cłflJO'lmn lllml41lU 

COoBiJlA a Mą2;Dol l WNU·CZltA 

1' 411.ta h MAH& 1m ziokU odAIHJa od llU. 

•- u.jukocbat\ua ~a, llałkia I BM»cla 

ł. ł P. 

HELENA KOMOr'ISKA 
s WAWRZYNIAKOW 

p~ odbędsie •I• 41lia li mana lt!. • 
So«b· u 1 lCa:t>t1.cY ementa.TneJ na Ha.ni. • eaym 
powła.daml~ pogn,telllł w lalu 

llĄ:t, CORK.I, SYN, SYNOWA, ztlłC 
ł WNtJC~TA 

ł. ł '· 
JAN ŁUSZCZ 

„„~d.słwo łało.bne łłę&de odpraWione llftła 
21 mar<:& br. o gods. 14.30 w ka'clele łw. J6ae
fa w lłudzJe Pab!JutlcldeJ, po kt6rym nuł1u.i 
wyprowadzenie dr1>gich nun :&włok na mleJ· 
1eowy cmenta.r&, o csym sa•!adam\aJI\ 1101111.
te'lli "' talu 

ftNOWllt • !tONAMl, WMlllU ens ~O. 
ZOSTAŁA ROD~tNA, 

Dlllia 23 maua tł'7T r„ po 4ł1111'kh I cłętldeh 
cierpieniach zmarła, prze:łyWS1'Y la~ rr, naJuko
cha11sza żona, Hatka I B&bc·i• 

$. i' P. 

CECYLIA NiOW Al~OW'S11CJA 
• 4omu NOWICKA 

Poen:eb o4bodz!e •i'I dn.!a li muea n. • 
godz. is s kapfk:r cmentarza na K:urc:&ń:aeh, 
o e:r:ym powiadamla.14 poirrlllknł w stębolWD 
.mutku 

lllATltA, MĄ:t, SYNOWI&, Sfl(OWs, 
WNUCZIU { pOZ&STAŁA. RODZINA 

I 

w dniu 11 maro& tm roku •JIUll'ł. 'W wlaln 
lat 11, ultochML"1 OJcl&c I Dll'lade.lr. 

S. + P. 

TAOEUSZ OP ALA 
EMERYT 

Ull~DU TELEFONOW MJE.JSCOWTCR 
W:ri>rowa.ilun:ie drocich ll&1D swłok a kapUcy 

cmentana iw. Wojciecha, ul. KIJll'ezaikil ~~„~ 
dniu 18 muea br. o gcxh. 1c.so, a oaym „„„. 
damlal- pogrątenl w &łtboklm •mułku 

BYN, S'UilOW", WNtJCZlU I ~TA.LA 
RODZINA 

w dalu u ma.re.a tt'l'r ffk'll amuła., pl'HłYW-
11117 lał w;, aaaza nkoehAn& :tona. H&tłeAka l 
Babe-la 

\ 
ł. ł P. 

ANNA JANECZE1< 
• domu WALCZYl'il'SK:A 

Popnłl odbędzie •Ił " dniu 29 marca bY. 
o gollls. Ił s k1Lplłc:r ementari:r;a na Mani, • csym 
zawiadamia posu,ło.na w 1lę1tokim talu 

a<>DZJ'.NA. 

Dnda a 111Mca tm roku •-rł•, pnn:vwaz:r 

lał • 

ł. ł P. 

MARIANINA KUBICKA 
1 PATOROW 

PoSne'b odbędzie 1lę dnia Zł marca bir. o 
•oda. li a d<>mu tałoby w K.otumnlo. al. Pla
•l<OWa I, o C'll"DI p1>w,iada·mia po-sn,toua w 
•mutk• 

•ODZlHA 

W ulu l!I marce 117'1 1'. amarl, przetywoy 
• J.a.ł 

TOW. 

JA1N KOSZTUR 
4Jucoletnl I aastutouy pracownik ł drdataea 111>3-
łeczno-pol>ltycZllY u&S1'e<gO pn:e·dslęblor•twa1 a 
takte dobr:r I uczyu.n:r Kolega. żonie I Roa1'i
ni~ zma.rłe·i:o wyraey glębokie10 wsp6łczuc.ia 
skir.dają: 

DYREKCJA, POP PZPR, RADA ZA&LA
DOWA oraz KOLEŻANKl i KOLEDZY z 
ZAKLADOW ARTYKULOW TECHNICZ-

NYCH „ARTECH" w ŁODm 
p~ odbę~ie się w dniu 2-6 maTC>Ą br.· o 

soda: lł.łó na cmentanu •rzy ul. lhczeciiNkieJ. 

DOM - 1 pokojo a kueh
n!ą. a wy11odam1, lokal rz• 
mieślnicz:v - sprzedam, 
Lódż, ul. Góralska al (od 
Warszawskiej). Tel. 76.5-06. 

6921 .g 

DZlALKlli budowlaną 42.00 
m, w tym 1.200 m stawu -
sprzedam Zgierz·Chelmy, 
Kasztanowa 74. Wiadomość: 
Nowotki 211 m. IO, lewa ofi
cyna, II wejśel4, I p, Kroc. 

8989 Ił 

PRASĘ do robienia kołnie
rzy, mankietów - wkładów 
sztywnych koszul męskic'1 
- kupię. Tel. 847-64. 

11270 g 

uięcuszEK &loty, płaszcz 
akóru.ny spn:edam. 
394-fll, po 111. 8432 li 

PIEBSCIONJm s br)1antem 
1,03 k, czyst:r - sprzedam. 
O:terty „8320" Prasa. Piotr
kowska H. 

STOI.o, ll:n:esla - clemn::v 
orzech - sprzedam. Luto-
mierska m m. to. 8354 li 

KOLEKCJĘ starych kufli 
wartości 200.000 - tylko 
w całośct - sprzedam 
Oferty „8244" Prasa, Piotr
kowska 96. 

.JUGOSŁOW!ANSKI kom
plet wypoczynkowy, ka.na. 
pa, I fotele, putt - sprze
dam. Tel. BS8·45. 8428 11 

POKTEPIA.N bardzo dobry 
- sprzedam lub zamienię 
na dobre pianino. Tel. 
245-84. 1142« g 

K.ALKULATOR wieloczyn. 
nośclowy - spnedam. Tel. 
51-17-&e. 83114 li 

PIANINO „:tlbtger" ezame 
- sprzedam. Wigury !Ml. 
tel. 834-88. 8łl34 I 

KALKULATOR Pr!vlleg" 
trygonometria " tanio 
sprzedam. Kllil\1kle11<> 114-4. 

8943 li 

lłĘKAWICZARK.1; - sprze
dam. Teł. 113-42·119. 8837 11 

PJEKSCIONEK z brylanta
mi - sprzedam. Oferty 
„lllll!2" Prasa, Plotrkowska 
H. 

SADZONKI pomidorów „Ze 
land.la'", „Rewennun•• 
ęrzedam. Romanów g koto 
Aleksandrowa. Solarek. 

NARYBEK karpia - '!Coła
ctn, 1przedam 1-2 kwietnia. 
zgtoszen ta 782-ff, p0 17. 

8880 g 

MASZYNĘ do pisania -
sprzedam. 708-12, niedziela. 

6927 lf 

K.ASFJ pancern11. (300 kg) -
sprzedam. Oferty „708111" 
Prasa, Plotrll:ow•ka 96. 

CASTROL - 11przedam. Sie
rakowskiego H m. 30. 

&26'1' I 

AUDI 100 or. automatlc 
1974 r. pilnie sprzedam 
Konarowa I, po 14. 

SPRZEDAM „Skodę 100-S", 
tel. 750-36, godz. 1-16 -
niedziela. 8701 1 

nFIATA. 128" - sprzedam. 
Polmozb:yi. Tel. 810·~. po 
18. fJ72ł I 

K.UPDI nowego „Wartbur-
11", "l.adic'', .,,Skodie••. 
OfertJ' „870!' Pran, Piotr
kow1ka ee. _______ , 
„TRABANTA IOI" combi 
(11173) po maJ:vm przebie
gu - sprzedam. Tel. 327·9S. 
l)O 17. 8711 g 

,,FIATA t29p" - sprzedam. 
Odbiór Polmo?:byt, Tel. 
350-31. 6200 g 

SPRZEDAM „Fiata 125p" 
(1974). Dzwonić 336·2~. godz 
l&-Zl. 8128 g 

PRZEDNIĄ szybę 
126p" - sprzedam. 
53-41-11. 

„Fiat& 
Tel. 

8418 g 

WŁOSltĄ karoseriq kom
pletn11 z •llnlldem 1800 na 
wloskleh częśctaeh. garat 
blaszany sprzedam, 
Zglerz. zawadzka lt. 

6375 g 

•• SK:ODE 100 S" - snrze
dam. Bazarowa 8 m . ,9. 

642~ J: 

"WARTBtmGA 1000" 
spn„d&m. Tel. 761-1!2 , PO 16. 

'!422 !t 

,.MERCEDESA 21!0 SB" 
(1988) - sprzedam. Tel. 
88ł-!!O, 8376 g 

SPRZEDAM kuoserlę „Fia
t& nftp" po WV1'adku. Tel . 
8«9-21 - wieczorem. 

„PEUGJIJOTA 4n4" - lfPN:e
dam, T~l. 112-03-0!1, po ,O, 

~61 1 " 

„WOLGA Gaz 21" C70r'1~ 
t•~R - ~nrzet111m. ul. Gru. 
s?:owa 17 - l'ładogos71'1. 

1rm<? 
„SYRENI; 1n4" - spnedam. 
Lódt, Obywatelslta e1 m . !11 

88-ł'! I 

f IHDlliriD=~;;~t;n;;;;;11mnui 
5 1DROGOWEGO 5 
E Kombinat Robót Drogowych § - -·i w lodzi, ul. Sł<'iernlewicka 3/5 I = z a w I a d a m i a, 
§ ie z dniem 28 marca br. _ e ul. UNłWERSVTE·CKA § e zostaje zomkmęta cUo ruchu = 
e drogowego na odcin·ku od ul. e = d IN tk' -e Narutowicza I() u • owo I. 5 
5 Objazdy ulicami bo.cznymi wg § 
5 oznakowania. = 
5 UWAGA: 5 
~ ulice: Wierzbowa na odclTiku od i 
E ul. Nowotki do pl. Pokoju I od E 
~ ul. Ja·racza do pl. Pokoju oraz , E = ul. Zacisze od ul. Nowotki do ul. E 
§ Rewo!ucj'i 1905 r. I ul. Buczka i 
e od ul. Rewolucji 1905 r. do ul. : e Uniwersyteckiej na czas trwania (i 
5 · robót będą 5 
5 ur.cami bez \VYl1otu. § = 985-k = = ~ JllllDJJllUIJilWJllWlllJUUllUllllUIUJlllllJ IJIJU 
CIĄGNIK C-4011. stan do- „SKODll 100 B" (1973) 
bry - sprzedam. Antoni sprzedam. T·el. 110-119. 
Paprocki, Wierzchy kolo 6870 li 
Koluszek. &'131 g 

DO~ M -
dtutny 1111-k&nie - ł po. 
lc°'e. k'Omfort, CS4łclowe 
11111ebtowane. Wladom04łd: 
tel. ł21-ł5, w goda. lł-3.8. „. 
WA.BSZA.WA, Saska K.IH)a. 
- M-S, komfort - zamie
ni• na 1anon!et"11 w Lo
dzi. oferty „67311" Pr.ua,. 
Piotrkowska !Ił. 

DWA pokoje, kuchnia 
atare budownictwo - · aa
mieni• na trzypokojowe 
z wygodanil. (Godzc 1ic na 
wszelkie warunki). Oferty 
„67H" Prasa, Piotr~owska 
H. 

M-4 wtasnośeiowe - Retki
nla - sprzedam. Oferty 
„6785" Prasa. Piotrkowska 
96. 

WIDZEw-Wschód clo wy. 
najęeia M-4 lub M-1. Ofer
&y „6'796" Prasa. Piotrkow-
1ka 86. 

POSZUKU.JQ lokali!. na 
warsztat samochodowy 
minimum l stanow!skL 
Oferty „6888" :Prasa, Piotr
kowska 81. 

PO KOJ śródmieście, 
all m, do wynajęcia na rok. 
Tel. 384-52. 6819 g 

t 
CUDZOZIEMCOWI wynaj
mę 2 pokoje 11 kuchnią 
w blokach, umeblowane. 
telefon. Dzwonić: godz. 
llh20. Tel. 51-16-40, MU I 

. 
"FIATA mp" 1500 nowego 
- sprzedam. t.ódt-Ruda, 
Promowa JO od Ksawerow
skiej. 6745 g 

„8YRENą lllł L" 11pr:&edam. M·I - IV p. (ostatnie) -
Odbiór Polmozbyt. Tel. sprzedam. Oferty „6961" 
grzecznołclowy :t!Al-37, godz. Prali&, Ploirkowska 96. 
~lł. 5886 g 

X:UPIJll - wynaJm• garat 
„SlMCll-1000" sprzedam. - dzielnica żubarcli. Tel. 

„STilENll 103" tanio epne· Z.ódt, ul.. Nowe Górki 17. lil·ł0-19. 6455 g 
dam. Grunwald7'ka 48, autobull „11". 6892 Ił 

6748 li 
„NYSJV' - 1przedam. No

„FIATA 125p" - sprzedam. wosolna kolo l,odzl, Stry. 
Aleksandrów, Wschodnia ii. kowsk(l a1. Wdowiak • 

. 871K g ll89e I 

„WAKSZAWJS 224" - 11pn:o llPBZEDAM „Fiata 1:15p -
dam. Lódi, Ruska 10. 1200" (1973). Tel. 786-52. 
_________ &'l_lll_I 8902 I 

,,ŻUKA'', atan dobry - „SYRENll lOS" - sprzedam. 
sprzedam. Stanisław Sito- Berlińskiego 15-28. 6880 g 
tarek, Stryków, OzorkoW· 

.ska 1. 
8810 

• „FIATA asp" fabrycznie 

„WARTBURGA 353" spne
dam. suczka aa. m. 11, po 

nowego - 11przedam. Rem
bleUńskiego 25. 1918 11 

lł. ł8til Ił „SYRENJJ 104" (19721 sprze-

NOWĄ karoeerlia „Fiata 
128p" po wypadku - sprze-

dam. Tel. 8ll2·7ł. po 11. 
7000 li 

dam. Zgierz, tel. 16-26-61. 
8811 Il „IKODI$" (1173) -

---------- dam. Tel. 11·20-1'1, 
sprz.e
godz 

7004 I 20-21. 
„ZUltA" aprzedam (19'18) 
_s..:.ąd_e_c_k_a_,_c1_0-_11_i_. _ _ s1_s1_1 „WARSZAWĘ S03" (do re

montu) - •przedam. Ul-28. 
'7068 li „ZAPOROŻCA" (1974) 

sprzedam. Tel. 11-24·84. 
6831 Il ,,FIATA lffp" (1971) -

----~------:- ai;rze<1am. Ul. Rysownicza 
„BANOMAG" 1,S ton aprze- 39/45. 7119 I 

dam. Pługowa 39. łS'.12 • „SYKENll 101 L" (llTll) 

„WA.BBZA~-22ł" - sprze- sprzedam. Tol. '7A-ł2 
dam. Skartyńskiego 7. 

6821 I 

„ZAPOROŻEC" (1973) 
sprzedam. Tel. M-311-13. 

6818 g 

SPRZEDAM samochód „Mer 
cedes-200". Przebieg 50.000 
km. Wyposażerue specjal
ne. Oferty „6'1'78" Prasa, 
Piotrkowska 96. 

SPRZEDAM nadwozie „ Wa>:t 
burga-353", tenny gazowe 
na propen-butan. Andrze
jów, \el. eo, godz. 16-20. 

łl'173 Il 

WARSZAWA M-2 wszyst
kie wygody - zamienię na 
M-3, M-4 w Lodzi. Oferty 
„5956" Prasa. Piotrkowska 
96. 

TRZYPOKOJOWE - kwa.· 
terunkoWl!, I piętl'O- - •ta· 
re. budownictwo centrum 
Kolumny - zamienic na 
mniejsze w Lodzi. Tel. 
372-53, po IT. 8%11 I 

STUDENTOWI. mote byd 
obcokrajowiec, wynajmę 
samodzielny umeblowany 
pokój, wygody, telefon -
Rondo Titowa. Dzwonił!: 
łlll-H, po 11 (niedziela ca
l7 dzień) • 119'11 I 

MATDIATYKA. !'7-ll'r Xlo 
nowa lS/8. .Mgr Pluakowskł 

41181 I 

MATEMA.TYKA.. fizyka, 
chemia - mgr Szerszeń, 
tel. . ar:&aeznoiciowy 841-79. 

ua3 a 

ANGIELSKI. niemieokl, 
t rancuskl. Strm. Tel. 758-62. 

8731 I 

PRZYJMJl akWi~ora s 
praktyką. Warunki bardzo 
dobre. Oferty „&m" Pra
sa, Piotrkowska 98. 

KOBIETY do pracy w !Kklar 
nl (kw!atyl potrzebne. 
Konstantynów, ł3 Lipca 87 

6'197 g 

POTRZEBNY ml<>dy pra
cownik - szycie sp<><!,ni 
miarowych. Nawrot 8. 

fl'/92. 

POTRZEBNA szwaczka luo 
uczennica do pracowni ble
Uzny niemowlęcej. Pół
nocna Ul, sklep 32881 • 

•TM & 

„SYRENll!-103", „ Tra ban· 
ta-601" - sprzedam. Ka
zimierza T m. 4~- 8'66 li 

BUKIECIARQ a\rudnl•'. 
Tal. 12·03·119, po SO. 8611 I 

LOKA.Lu poaklepowego na 

„SYKl!lNJ$-lOS" (1976) sprze
dam. Drz:vmaly 21. 6970 li 

Cichą pracownię - pilnie 
poszukuję. Oferty „6287" 
Prasa, Piotrkowska 96. 

„WAlłTBURGA-312" sprze- M·l lub M-3 - kuplę. Ofer
dam. RogoZińskiego 23 ty „6283" Pras~ Piotrkow-
m. 30, po 17. 11949 !! ska 98. 

~~~~~~~~,~~ 
§ ZMłANA rus ~-s: 
§ AUTOBUSOWYCH ~ § w llW'iąu1u z cal!kowilt~ nmknł..,i«n § 
S ruchu kołow'ego S 
§ na ul. Uniwersyteckiej, § 
~ na oddnikiu od ut Narutowic1a ~ 
§ do ul. N~otki, § § od dnia 28 marca br. od godz.. I § 
~ autobusy linii 51, 52, 56, 60, 67, ~ 
§ 681 '251 i „D" na czas robót § 
§ kursować będą trasą objazdową. § § Trasa obja.zau prowa.dz;ió będzie z pl. Dą.- § 
~ browsklego ul. ul.:· Narutowicza, Sterlln- \.'\ 
~ ga, Pólno9ną. Zródłową. ~trykowskl\ i da- S: 
~ lej bell zmian. ~ 
~ W kierunku przeciwnym ul. ul.: l!ltrykow- S 
~ ską, Zródlową, Północną, Sterllnp do pl. ~ 
~ Dllbrowskiego, ~ 
~ Autobu,sy linii „D" w obu kJerunkaeh ~ S kursowa6 będą ni. ul.: Strykowską, Zró- ~ 
~ dłową, Północną, Sterlinga I dal~j wła- ~ 
~ śeiwą trasą. S 
§ Na zmienionym odcinku trasy § 
§ autobusy zatrzymywać się będą ~ 
~ na ul. Strykiowskiej przed ulicą ~ 
§ Żródłową. § 
~ W riwląz'ku z J>OWYŻSZY'!ll. na czas wyko- S S nywanych robót, ulegną likwidacji prz:y- S 
~ stanki na ul. · Uniwersyteckiej przv ul. ~ 
~ N awoiilti. 1006-k ~ 
~~~~'~'~~~ 

~~~ r ~==~=:~:~ 
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 
w Konsta.ntynowie, uL l.ódzka !3 

~~ zawiadamia., te 

>~ w dniu 1 ·kwietnia br. o godz. 18 
{~ w Zak?adowym Klubie Fabrycznym. ZPW 

I 1
5r,. „Ko.nstdla1t1a w Kcmstaintynowie. '!lrZY ul. 

Łód7Jkiej 28, odbę!Wie się zebranie s 
człcllll!karm oraz kandydll'tami oazelruiacY-
md na przydział mieszkania. 960-k 

POTRZEBNY mechanik sa
mochodowy 1 Ue7.eli. Stry
kowa.lca Ul. 05411 g 

POMOC do 2,łl·letnieJ dziew 
czynkl potrzebna. Zellgow
•klego 50112 m. 17. ll58a 1 

UCZNIOW przyjm'" Zair.ład 
ltaletn!ozy, Ml. 751·1ł. 

M4T I 

POTRZEBNA. kulturalna 
pani do półroe:&nego dziec
ka. Widzew-Wschód. Tel. 
51-28·1H, po H. , 1681 J 

OPIEKUNKA do dziecka 
na stale lub przychodne.. 
Tel. 619-11, zamenhofa 23 
m. 2. 0698 g 

UCZENNICĘ zaawansowe. 
ną w kraWiectWie przyjmę. 
Tel. 278-03. 7026 g 

POMOC domowa (rodzina 
ł-Osobowa) potrzebna. Wa
runki dobre. Tel. 118-711. 

7228 I 

STOLA.Rz potrzebny na. ca
ły lub pół etatu. Plotrll:ow 
ska 19'1. 11 eo 1 

BLACHARZA 1 lakiernika 
ntrudnlę natychmiast. Wa
runki dobre. WschOdnia 7 

7201 lt 

CZllBWONIBC - ltnekolot 
Tuwima 20. ł8'1ł 1 

Dr BORllCK.I - ginekolog. 
Traugutta 8. Hlł g 

Dr .Jadwłp ANFOROWJCZ 
skórne, wenłlI'J'csne 15-18, 
Próchnika I łTBI g 

'1"8m!:W1ZORT - naprawia 
lanl.1111\, tal. 181-12, po 18. 

12118 

UW AGA, PT ABON:ENCI 
TELEFON1ICZN'l I 

Wojewódzki 
Urząd Telekomunikacji 

w lodtl 

1 a w I a d a m I a, ł e 

z dniem 19 mOll'Ca br. 
we Wrocławiu uległy zmianie 

numery tel~nów, 
zoaynaijących się cyłrq „7" na 

SZEśCIOCYFROW'E, 
przez dodon·ie pned numerem 

cyfry „6". 
Pozostało część numeru nie ule

ga zmianie. Na przykład: 

• stary numer - 7-23-48; 
• nowy numer - 67-23-48. 

982 k 

~-~~----'------~------~ e TRA1NSPORTERV METALOWE 
do but. 1 / 1 I. - 5000 szt. 

e TRANSPORTERY METALOWE 
do but. 1 / 4 I. - 5000 szt. 

oferuje do sprzedaży 
Wojewódzka Spółdzielnia 

Mleczarska w lodzi · 
Zokłady Mleczairskie w lodzi, 

ul. O·młotowa 12. 

l 

~~~"-~~~'~ 
~ PODZIAt ZAlfCŁA1DOWEGO ~ 
~ . ~ 

~ FUN:ouszu NAG'ROD ~ 
~ Dyrekcja ~ 

I PP POLMOZBYT ~ 
~ w locł'łi, ul. Strykowska 1 /5 ~ 

~ z a w I a d a m I a, ~ 
~ d k ~ ~ łe od nia 3 marca 1977 ro u ~ 

~ rozpoc1ęto wypłatę nagród ~ 
~ 1 fundus1u zakładowego. ~ 
~ Wszelkie reklamacje prosimy ~ 
~ składać w dziale spraw pracow- ~ 
~ niczych w terminie 14 dni od da- ~ 
~ 1 

ty ukazania się ogłoszenia. ~ 
~ ł8tl-k ~ 
~~,~~~~~,~~~ 

PO~OTOWIB 
Nowakowski. 
U-25-łl'I ' 

telewtayjne 
łlłl-Gf lub 

łl05 g 

INSTALOWANIE anten te-
lewlr;yjnycb. Tel. 4411-95, 
Wolniak 4flS1 g 

Bl.OTNllU plastikowa do 
„s··reny 101", wytWarzanla 
I montat - szybko, aolid'!lio 
- wykonu,emy prywatnie. 
!'losnowlee, przy trasie E-12. 
przed Strykowem. 6938 C 

PRZETARG 
Huta Szkła Gospodarczego ,,Hortensja" w 

Piotrkowie Tryb. 

OGLASZA 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 

na wykonanie przebudowy konstrukcji 
dachu ł poszycia dachowego w budyn
kach mieszkalnych osiedla zakładowego 
przy ul. Okrzei 5, 7 I 9. 

Wartośt robót ok. 950 tys. zł wg koszto
rysu, który wraz z dokumentacją majdu
je się do wglądu w dziale gl spec. d.!. 
utrzymania ruchu HSG „Hortensja". 

Oferty w zalakowanych kopertach 1 do
piskiem „Przetarg" należy skład~ w ter
minie do dnia 9 kwietnia 1977 r. 

~arcie ofert nasf;ąpl dnia n kwietnia 
br. o godz. 10. 

_ HSG „Hortensj~" zastrzega sobie prawo 
wyboru oferenta lub odstąpienia od prze
targu bez podania przyczyn. 

Termin wykonania robót - do końca 
kwietnia U>78 r. 800-k 

DZIENNIK POPtJLABNY m Ili (865ł) f 



lali Jut Dlsallłmy w popnebleJ „Panoramie'" na terenie o1iupowan~ Polskł tłllalało w lałacJi 
1940-45 kilka konsplraoyjnyoh wytw6rnl broni. Obok 1llne10 ośrodka wa.rnaw11de10, 1d1łe m. ha. 
1najdowało Ilię oentralne laborałorłum GL, a nalłępnle AL, drugim powałnym „oentrum sbroje• 
niowym", praoująoym dla połneb ruchu oporu były miasta l osiedla 1kupłone w ctawnym COP 
Kleloe, Radom, Sta.ra.chowioe, Skadysko I Suohednl6w. W łeJ osłatniej mlejsoowośol pod kierunkiem 
ln:t. Kazimierza Czerniewskiego, kt6ry przed woJnl\ swłl\zany był 1 przemysłem sbrojenlowYm, pod• 
jęto produkcję polskiej wersji pistoletu maszynowego „Sten". O tej niezwykle trudnej ł niebezpiecz• 
nej akcji prowadziliśmy swego czasu rozmowę z jeilnym ze współpracowników fabryki - technikiem 
mechanikiem panem Michałem Dąbrowskim. 

„Steny" z Suchedniowa 
- Traf chc!J8ł. ie tu:t przed wy

buchem wojny w tutejszej ~bryce 
Tańsk:iiego wykonywano odlewy na 
użytek wojska. Właśaiwie rzecz 
cała sprowadzała się do zwykłej 
obróbki pocisków, niemniej byli 
już fachowcy i pewne urządzenia. 
Ponieważ zakładzik był zbyt mały, 
po wkroczeruu okupantów nie obję
to go zarządem komisait'ycznym. 
Zresztą fabryczka od razu przesta
wiła się na produkcję narzędzi rol
niczych i zaczęła WY'fabiać kdem
ty, młocarnie. sieczkarnie świad· 
cząc jednocześnie usługi kowalskie 
dla ludnoŚci wiejskdej. l'6źniej na 
zlecenie fabryki Herman Goering 
Werke w Starachowicach dodat
kowo zajęła się jeszcze wyrobem 
dla niej oprzyrządowania. To spra
wiiało, iż wytwÓit'nia znajdowała się 
jakby na marginesie zainteresowa
nia okupant.a - uboga w maszyny, 
ot taka trochę nowocześniejsza kuź· 
nia, Illie budziła widocz.nie skoja
rzeń z możliwością produkcji na 
potrzeby armii podziemnej. I dla
tego wybór padł właśnie na Su
chedniów. 
Byłem akurat WTaz 1 lln.ż. Czer

niewskim (w 1943 r.) na zgrupowa· 
niu dowódców oddziałów partyzanc
kich; kiedy zapadła decyzja o pod
jęciu produkcji pistoletów maszy
nowych na wzÓit' angiie.lskich „Ste
nów". Dokumentację miał przygo
tować z zespołem swych kolegów 
inż. Czerniewskd. Pierwsze trzy 
sztuki pistoletów wykon.ano w oią
eu 4 tygodni. Próby wypadły po
myślnie. Postanowiono więc rozpo
cząć produkcję seryjną. I tu od 
razu zaczęły się piętrzy:ć trudności.. 
Przede wszystkim okazało się, że 
brak jest potrzebnych materiiał6w, 
zwłaszcza na magazynki i spręży· 
ny. Zwijanie spirali sprężyn było 
w naszych warunkach wri:cz nie
możliwe. Ostatecznie sprowadzano 
je z Warszawy. 

- A czy wykonujący poszozeg61-
ne elementy pistoletu robotnicy 
(bo wszakże nie wszyscy zapewne 
byli wtajemniczeni) zdawali sobie 
sprawę co i dla jakich celów wy
konują? 

--' Oczywiście, te nie! O produk· 
cji „Stenów" wiedziało zaledwie 
kilka osób najbardziej zaufanych. 
Nie choieliśmy narażać całej zało· 
gi na ewentualne konsekwencje, 
wpadki. Dlatego też dokumentacja 
była opracowana i rozrysowana na 
kalitach ze znakami firmy Herman 
Goeriing Werke i to tak zmyślnie, 
że wykooujący jakiś detal pracow
nik nawet nie przypuszczał, że ma 
w ręku część pistoletu. Tym trud
niej zaś było mu silę domyśleć. 

U WJAZDU DO SUCHEDNIOWA VIS A VIS STACJI BEN
ZYN.OWEJ STOI UK.RYTY WSRÓD DRZEW MAt.Y PARTE· 
ROWY DOMEK. WCHODZI SIĘ DON PO KILKU STROMYCH 
SCHODKACH OD STRONY OGRODU. WAŻNY TO SZCZE· 
Gót. - POt.OŻENIE DOMU UMOŻLIWIW BOWIEM PANU 
MICHAŁOWI UCIECZKĘ W 'CHWILI, GDY NAPROWADZENI 
PRZEZ SZPICLA NA $LAD FABRYKI NIEMCY URZĄDZILI 
OBLA WĘ NA PRACOWNIKÓW WYTWÓRNI „STENÓW". 

ALE WLASCIWIE DLACZEGO W SUCHEDNIOWIE, DLA· 
CZEGO WLASNIE W NIE.WIELKIEJ FABRYCZCE SIĘGAJĄ
CEJ SWĄ HISTORIĄ CZASÓW STASZICA, ULOKOWANO TĘ 
RYZYKOWNĄ PRODUKCJĘ? OPOWIADA PAN DĄBROWSKI: 

lufy 1 trzony zamków powgf;awały 
w Suchedniowie. Ale ich produk
cją zajmowali się już ci najbar
dziej zaufanli majstrowie i robotni· 
cy. A obróbka odbywała się w o
kreślonych godzinach nocnych i 
przy zachowaniu odpowiednich 
środków ostrożności. • 
Rzeczą charakterystycmą było 

to. że uproszczona konstrukcja na
szego „Stena" poa;walała go mon· 
tować w prymitywnych warunkach 
obl)ZÓW partyzanckich. Poza tym, 
dla pełniejszego kamuflażu, na kor
pusach pistoletów wybijało się ory
ginalne znaki i symbole brytyjskie. 
Chodziło bowiem o to, by Niemcy 
wszedłszy nawet w posiadanie pi
stoletu, mield utrudniQJle dotarcie 
do miejsca jego produkcji. 

- A jak długo Suchedniów pro· 
dukował polskie „Steny"? 

- Niestety, zaledwie kilka mde
sięcy. Dużo wcześniej Niemcóm u
dało się wprowadzić do jednego z 
oddziałów partyzanckich swojego 
człowieka. I ten wpadł w końcu 

na ślad wytwórnd. 23 października 
1943 r. żanda,rmi otoczyli zakład. 
Padły strzały trafiając trzech zu
pełnie niewinnych ludni. Spędzona 
na plac załoga milczeniem kwito
wała żądanie ujawnienia kierowni· 
ków konspiracyjnej fabryki. bron.i. 
Aresztowano kilku majstrów i pra
cowników umysłowych. Niemcy u
parcie jednak poszukdwali inż. 
Czel'niewskiego. Ten jednakże prze
bywiał akurat wraz z żoną w War
szawie. W Suchedniowie pozostały 
tylko jego dzieci. Powiadomiona 
przez robotników mania wyprowa
d7Jiła malców z terenu zakładu za
nim żandarmi zorientowali się w 
sytuacji. 

Równocześnie w fabryce zaczęła 
się szcegółowa rewizja. Ale za póź· 
no. Tego bowiem dilJia o świcie ca
ła nielegalna produkcja została wy
Wlieziona do lasu. Bo już dz.ień 
wcześniej otrzymaliśmy ostrzeżenie, 
że jeden z partyzantów o pseudo
nimie „Motor" jest l!Zpiclem. Po 
wsypie wydano na „Motora" wy· 

• rok tmlercl. Zginął na jednej 
wiejskich dróg, gdy próbował u
mknąć z KJielecczy.zny„. 

• • • 
Po wojnie pan Michał Dąbrowski 

był długoletn.im dyrektorem zakła
du, którego okupacyjną historię 
pisał wraz z innymi mieszkańcami 
Suchedniowa. A swoją drogą jak 
dziwnie układały się losy tej osa
dy. Od 1.arania .swych przemysło
wych dziejów zawsze wiązała się 
ona z ruchem oporu. I tak w 
okresie Powstania Listopadowego 
wyrabia.no tu broń (m. in. odlewa· 
no działa i wytaczano lufy kara
binowe) dla wojsk narodowych. 
Suchedniów ma też swą chlubną 
kartę w dziejach Powstania Stycz
niowego, kiedy to robotnicy tutej· 
szych zakładów przemysłowych u
tworzyli oddział pod dowództwem 
Ignacego Dawidowicza, dozorcy 
miejscowych kufaic. Grupa ta pod 
Bodzentynem stoczyła walkę z od· 
działem carskim. Te same kuźnice 
wspierały później przekutymi na 
sztorc kosami chłopskie oddziały 
Kościuszki. I wresz.cie ostatni „pro
dukt" warsztatów - p istolety ma· 
szynowe. 

Wśr6d producentów „Stenów" 
było także dwóch ludzi (wyb.iitny 
specjalista spawacz i blacharz 
Spychaj oraz Miernik), o których 
mówiono w Suchedniowie, że po
chod?Jili z Lodzi i do Lodzi powró
cili. Gdyby przeczytawszy tę rela· 
cję zechcieli ją uzupełnić swoimi 
wspomniendami, bylibyśmy nie· 
zmierrui.e wdzięczni. 

J. 8. 

że każdy najmniejszy element I 
wykon:rwano gdzie indziej. Tyllt<> Okolice Suchedniowa 
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- Wczoraj póf.nym wieczorem ZO&tałem wezwany z domu 
do komendy - zaczął relację opisując przebieg wydarzeń pod 
kątem podjętych przez niego działań a dnia poprzed'lliego 
i nocy. 

Adamska lłuchając z napięciem jego opoW'iiadania :n.ie za
uważył.a, że informację o znaleeienlu zwłok Irmilny sbył jed
nym zdaniem, te 11ozpłynąła się ona w opisie illlllYoh okolioE
nośoi. 

- C%y to llD.acą, te IlmlDa llOlltala samord.owamaT - lllPY
tała szeptem. 

- Nie wiem. Jesza&e n.ie ~m. Sam chciałem uw;:raka~ od pa
ni trochę informacjd, które pomogą md do wyjaśniienia sprawy. 
Chciałbym dowiedzieć się wszystkiego o Irm.iinie i jej irmajo
mych. Wszystkdego co pa.n.i wie. Potem zdecydujemy oo z te
go może mleć maczen<ie dla wyjaśnienia tej tragicznej 
sprawy. 

Adamska skinęła· głową. - Mieszkaliśmy w Miiechowil.e -
zaczęła. - Mąż był lekarzem. Zmarł przed dziesięciu laty. 
Zostałam sama z cól'kami. lrmilna była zawsze żywa, peł!lla 
życia. energii, radości. Była wybitnie uzdolniona. Małgosia 
także jest zdolna, ale brak. jej energld i uporu Irminy. Skali 
zainteresowań. W s:rAtole prowadziła kółko dramatyczne. jed· 
nocześnie pasjonowało ją strzelectwo. Po maturze zdała do 
szkoły teatralnej i po jej skończellliu rozpoczęła pracę w war
szawskim teatrze, zaś mieszkała w wynajętym pokoiku. Nie
wiele zarabiała, nie stać jej było na luksusy, a ja Illie byłam 
w stanie jej pomóc. Dwa lata temu napisała. że zmienila 
mieszkan.ie na komfortowe i że jest szczęśliwa. Dziwi mnie 
tylko jedno. Zawsze była wobec mnie szczern. Nie miała 
przede mną tajemnic. Jednak przez ostatnie dwa lata tak 
lawirowała, że nigdy nie byłam w jej nowym lokum - do· 
piero dzisiaj. Po jej śmierpi. W tym okresie kilkąk.rotnie by
łam w Warszawie, ale ona tak organizowała czas, że nigdy 
nie zdążyłam pojechać do tego domu. Dowiedziałam się od 
niej, że jest zakochana w starszym mężczyźnie, że, choć żo
naty, z żoną nie żyje. Nle wiedziałam, że zamieszkała u nich 
właśnie. Była dOit'osła 1 samodzielna. Trudno mi było wniikać 
w jej sprawy osobiste I kontrolować ją. Oceniałam, że i w 
sprawach serca potrafi być rozważna. Zawsze kręciło się ko
ło niej wdelu mężczym. Nde traktowała ich poważnie. Były 
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to towarzyskie kontakty i koleżeńskie przyjaźnie. Zawsze mi 
mówiła: Kocham 1wobodę, chcę być wolna. Nie sądziłam, te 
je&t i.dolna zamieszkać w takicn układach. Czy nie sądzi pan, 
że mogła ją zamordować fona tego mężczyzny? - spytała n.ie
ocu.ekiiwanie. 

- Nie mam podstaw do wysuwania takdch wniosków -
odparł Skarbek. - Niech mi pani zaufa, zrobi~ wszystko, 
aby tę sprawę wyjllłŚnić. 

- Wiel'Zl! panu - oświadczyła Adamska. - Znam się na 
ludziach. Co z pogrzebem? - zmieruła -temat. - Kiedy mogę 
jl\ pochować? Chc:iałabym przewieźć ją do Mieehowa. 

- Za jakieś dwa dni. Musimy„. 
- Rozumiem. Sekcja zwłok. J"estem wdową po lekarzu. 

Wflem, że to konieczne. 
- Mam do pani prośbę. - Skarbek szukał odpo~iednich 

słów. - Będą pa.nie nocowały w domu państwa Kościanków. 
Bardzo pl'OO.Zę o dyskrecję. Myślę, że rozumde mnie psni? 

- Może pan być spokojny. W tej sytuacji niechętnie tam 
je.d41. Jeśli dowiem się czegoł od nk:h, natychmiast pnekaię 
panu. 

- Pozwoli pani, t.e pomówi' jencse ehw4Ję • Malgoslll, 
postaram 91.ę, :teby nie trwało to długo. 

Skerbek odprowadził do poczekalni maik' ~. popro-
liłł do aieble Małgorzat4 Adamską. 

- Pand Małgosiu - zaczął - jest pani osobą dorosłą. Pro
wiadzą śledztwo, żeby wyjaś~ przyczyny tragicz.nej śmierci 
liostiry. Czy i co wiedziała pani o lrmirue i jej znajomym? 

- Wiedz.iałam tyle. Ile było w listach Irminy. Pół roku 
temu będąc w Warszawie poznałam pana Wiktora. Przedsta
wiła md go Irmin.a. Byliśmy razem na obiedzie w Bristolu. 
Po tym pojechałyśmy razem do Miechowa. Rozmawiałyśmy 
na ten temat. Uważałam, że ten pan Wiktor wydaje mi s ię 
za stary dla niej. Odpowiedziała, że jestem jeszcze dzieckiem 
i wielu r:zeczy n.ie rozumiem. życzę ci - dodała - ż:eby i cie
biAI pokochał taki mężczyzna. Pned tygodniem byłam w War· 
szawie, widziałam się z Irmi.ną. Poszłyśmy do cukier.rui. Pro
siłam ję, :teby md wyjaśniła, co mi.ala na myśli, mówiąc k ie
dyś, że n.ie zrozumiem jej związku z panem Wiktorem, Nur
towało mnie to. Wie pan. Taka dziewczęca ciekawcść. Irmina 
wykręcili& &.ię Od odpowiedzi. Miałam wrażenie. że coś się 
chyba między Illim.i pop$UłO. Nieoczekiwanie poprosiła, by niic 
nie mówić mamle. Nie wiem o co jej chodziło. Wspomniała 
coś o jakd<:hś perypetiach w teatrzę, ale tak jakoś mglisto. 
Niekonkretnie. Odprowadzając mnie na dworzec, dzwoniła z 
ulicznego automatu do jakiegoś pana Roberta. ale nie zasta
ła go. Na dworcu pożegnała się ze mną niezwykle serdecz
nie, czulej niż zwykle. Musiała mieć jakieś kłopoty. I nagle 
ta depes:i:a. ·ezy sądzi pan, że Irmitla popełniła samobójstwo? 
- spytała. 

- Nie potrafię na to odpowiedzieć. Wyjaśniam przyczynę 
jej śmierci. Dziękuję pani bardzo za rozmowę - wstał z fo. 
tela. - Pan Kościan.ko już od piętnastu minut czeka na pa
n.ie • . 

-so-

WOBO'l'Ai, ....... 
PBOGBAJI I 

.... ftlt - „- IOłllD, Ja. 11. .„ 'l'TA - hodowla ..... n-t, 1-k. tt. Ul MlloU nt-.ledno ma 1m1~ - llsterina - film 
feb. prod. wloAlej. 11.łł TTR - jęsyll: pol8ki. 1UO TTR - ho
dowla nrien:-t. lUO Redakcje lbiłl!Olna 1«powUd1. 11.111 Dla 
clziecl: _Legendy 1 wHla·ne10 brHcu - Dary tułacu. 11.311 Aa<U:i
my rolnikom. 11.• Dlllennłlt, li.N Obiektyw. le.te Sobota mło
dych. 1•1.110 NtezHtiu>iony m'.latrs - film Tv bułgerskll.ej. li.Oli Studio 
Sport - transmisja 1 I llCi piłki notnej. 19.00 Dobranoc. 19.3* 
Wieczór a dziennikiem. 20.30 Akcja Saturn - odo. I filmu ser. 
prod. !ltd&. 22.00 DzH 1ukces - Pa.rUt1 - progr. rozrywkowy. 
*2.50 Dlllennik, U.06 Kino nocn. - Zaułek aniołów - ftlm fab. 
prod. ans. 

l'BOGRAM n 
U.ot Genft'et Walter - fllm dok. JiUI Popołudnie podróty 

l pnygody - Złoto K4l1fornll - film do.Jt. prod. kanad. 16.00 
Uśmiechy starego kina - znak Zorro. 17.30 Telekd.no 1przed lat 
- Czterej pancerni 1 piesr - odc. pt. Dom - fllm 1er. prod. pol
skiej. 18.łO Studio Pl (l.6dł lok.). a.oo Dobranoc. 10.SO W1eczór 
a dzienniktem. so.30 studio Sport - transmisja • meczu piłki 
nożnej Belgia - Holandia - ellmtn.acje mistrzostw łwiata. Il.IO 
24 godz.iny. 22.00 Telefon 110 - odc. pt. Człowiek a więzienia -
film prod. Tv NRD. 23.10 Słynne big-bandy - spotkani• • orkie
strą Imre Zaaldou. 

NIEDZIELA, r1 MARCA. 
PROGRAM I ..,„ TTR - J!lZyk polski., lek. łO. UO TTB - hodow1a irw!en„ 

lek. ł3. 7.50 Nasze spotkania. e.10 Nowoczesn~ć w domu 1 za• 
grod2lle. 8.35 Studio Sport - Abecadło piłkarskie K. Góraklego. 
9.00 Teleranek. 10 . .20 Antena. 10.ł5 Wielcy odkrywcy - Henry 
Morton Stanley wyjaśnia tajemnice Lualaby - film ser. prod. 
ang. U .35 Dziennik. 11.55 .Rolnicze rozmowy. J.2,%5 TYLKO W NIE• 
DZIĘLĘ Blok programowy Naczelnej Redakcji Publicystyki 
Kulturalnej. 12.30 Piosenki na życzenie.. 12.35 Szachy Wł. 
Schmidt rozgrywa partię szachów z telewidzami. 12.1111 Teoria 
względnych wartoścl - z cyklu St. Hadyna opowiada. 13.15 Ku
lisy magli. 13.30 Studio Sport. 13.50 Krakowski fotograf - rep. 
14 .05 Bajkowy koncert tyczeń. 14.50 Szachy - cz. 2. 15.10 I.oso• 
wanie Dużego Lotka. 15.25 Dama z Lazuczką. 1&.sn Legendy ak
torskie: Aleksander Zelwerowicz. 16.05 Najtrudniejszy był POCZll• 
tek - montaż archiwalnych kronik filmowych o budowie Nowej 
Huty. 16.20 Szachy - cz. 3.16.40 Prawda 1 legenda - Marta Wa· 
lewska. 17.15 Smiertelny sygnał - film z serii „R~olwer I. me
lonik''. 18.05 Po latach - powojenne dzieje Teatru Polskiego. 
18.20 Pamiętnik literacki J. Putramenta. 18.40 Program rozrywko· 
wy. 19.00 Wieczorynka. 19.30 Wieczór z dziennikiem. 20.30 Bajka 
dla dorosłych. 20.40 Boy-Frlend - musical prod. ang. 22.25 Infor
macje Studia Sport. 22.35 Zaproszenie do teatru - fragmenty 
sztoki W. szukszina „Energiczni ludzie" (Teatr Ateneum). 23.01 
Gwiazdy patrzą na nas - re<p. cz. n - Jowisz. · 

PROGRAM II 

12.45 RTvSS - wskazówki metodyczne, lek. T. 13.28 '.RTvSS -
historia, · lek. a, iem. 2. 15.50 NURT - filozofia markBlstowska. 
15.30 Dziennik. 1&.40 Óbiektyw. 17.00 Zwierzyniec. 17.55 Radar. lhO 
Znaki szczególne - odc. I pt. Romana - film 1er. prod. pol
akleJ. 19.00 Dobranoc. 19.30 Wieczór z dziennikiem. 20.30 Teatr Te
lewizji łl1l Swiecde - William Szekapir - Wszystko dobre, co 
końcey ale dobrze. 12.211 Camerata - magazyn muzyczny. 12.50 
Dziennik. 

PROGRAM ll 
18.1$ Język nlemłl!'eki, lek. 23. 16.łO Studio Bis. 18.ł!I Sp!ewa 

węgierska grupa „s,-rtus''. 17.00 Goście pana Zygmunta. 17.20 Roz
mowa z red. Kopelcm. llf.25 „Norma" raz jeszcze - rep. z La 
Scall. 17.40 Nakla ~ odc. 1 filmu fab. prod. USA. 18.35 Spiewa 
Tony Patton. 18.łG Studio PI (Łódt lok.). 19.00 Dobranoc. 19.30 
Wieczór z dziennikiem. 20.30 Studio Bis. 20.35 Adam Musiał -
ren 20.30 Spiewa Marle Laforet. 21.05 Rozmowa Fibak - Borg. 
21.20 Nlki l'.jluda 1 James Hunt - film. 21.45 Marek i Wacek -
progr. rozr. 22.05 24 godziny. 22.15 Rozmowa z red. J. Borkow
skim. !3.10 NURT - matematyka. 

WTOREK, 2' MABCA 
PROGRAM I 

8.00 RTvSS - wskazówlrl metodyczne, lek. T, iem. 2. 8.30 RTvSS 
- historia, lek. 5, sem. 2. 8 .łO Hasło „Korn" - film fab. prod. 
pol 10.00 Dla szkól: program dla kl. 1-3 Czerwone, tólte, zlelo· 
ne - przygody rowerzysty. 12.55 Program dla szkól średnich -
Rodzlna współczesna razem czy osobno? 13.45 TTR - matematy
ka, lek. 52. sem. 4. H.3o TTR - mechanizacja rolnictwa, lek. 39 
(Łódź og.). 16.30 .Dziennik 16.40 Obiektyw. 11.00 stud1o Telew1zjf 

l\Ilodych. 17.40 Kółko I krzyżylr - teleturniej. 17.55 Długowieet:ni 
rep. filmowy, 18.25 Komicy nlemE>go ekranu - montaż lt.ome

dll prod. ang. 18.so Radzimy rolnikom. 19.00 Dobranoc. 19.30 Wie
czór z dziennlk1em. z0.30 Dziewczęta z Placu Hiszpańskiego -
film fab. prod. włoskie}. 22.10 Swlat i Polska. 22.45 Dziennik. 

PROGRAM ll 
18 .25 Język angielski. 17.0o Hasło Korn - film fab. prod. pol• 

sklej. 18.20 Tawerna „Pod różą wiatrów". 18.40 Tajemnlca spal· 
skich bunkrów - rep. film. (Ł6dź lok.). 19.00 Dobranoc. 19.30 
Wieczór z dziennikiem. 20.30 Wtorek melomana. 21.30 24 goazI· 
ny. 21.40 Na końcu języka - Czy znamy języki obce? 22.00 Pol· 
ski film dok. Powiązania. 22.35 Język niemiecki. 

SRODA. 30 MARCA 
PROGRAM I 

8.00 TTR - matematyka, lek. 52, sem. ł. &.30 TTR - IC'4lchani· 
t:acja rolnictwa, lek. 39 (Łódź og.). 7 .25 Dziewczęta a Placu Hi· 
szpańskiego - film fab. prod. wł. 9.00 Dla szkół: fizyka kl. ł -
Ciśnienie w gazach. 10.00 Fizyka kl. 7 - Silnik 1palinowy. 12.łl 
RTvSS - matematyka, lek 22. 13.25 RTvSS - fizyka, lek. 13, 
sem. 2. H.00 W drodze do nowego - odc. 13. lS.SO NURT - ma
tematyka. 18.30 Dziennik. 18.40 Obiektyw, 17.00 Dla dzieci. 17.38 
Lotoowanle Małego Lotka. 1'1.50 Rodowody - Dłłbrowszczyc - film 
dok. 18.35 Skarby siódmego kontynentu - Elfy morza - flllm 
dok. prod. francuskiej. 19.00 Dobranoc. 19.30 Wleczór s dzienni• 
kiem. 20.30 Filmoteka. arcydzieł - Do utraty tchu - fll.lm fab. 
prod. tranc. 22.20 X Y Z - cz. s. 22.50 Dziennik. 

PROGRAM II 
111.35 Ji:zyk francuski. 17.10 Piosenka, romaM, walc - ttlm 

prod. TV ZSRR. 17.40 Rozbitkowie - odc. 7 pt. Buntownicy -
film ser. prod. ang.-australijskieJ. 18.10 Dla d7..lecl - Skrzydła -
historia lotnictwa światowego. 18.łO Studio PI. 19.00 Dobranoc. 
19.30 Wieczór z dzi!!nnlklem. 2n.30 Studio Sport. 21.30 24 godziny. 
21.40 Siadami Plastów - Opole - progr. filmowy, 22 .10 
Powtórzenie na życzenie - Kazimierz Pułaski - Za wolnośc! 
waszą i nas-i:ą - film dok. powt. 1 11. Ill. 1977. n.55 lęzyll: an
&lel.skl. 23. .. 215 NURT - pedagogika. 

CZWARTEK, 11 MARCA. 
PROGRAM I 

8.00 RTY.!9 - 1ru1tematyka, lek. n. 9.30 :RTvSS - 111ą1ra. Jelr. ft; 
sem I. 8.30 Obce twarze - film fab. prod. TV węg. 10.00 Dla 
11kół: historia kl. e - Za wolno4ć waazłł l nan11. 11.30 Decyzje 
piętnastolatków. 12.55 Język polski Trl. ł lic, - Polaka poezje 
współczesna cz. 1. 13.ts TTR - fizyka, lek. n. u.aa 'l"1'R - upra• 
wa roślin, lek. ł5, ęem. 4. 16.10 Informator wydawniczy. 19.30 Dzien
nik. 16.40 Obiektyw. 17.00 Ekran z Bratkiem. 18.00 Wytsza Szkoła 
Marynarki Wojennej - rep. wojskowy. 18.20 Przygoda z nauk
- progr. popularno-naukowy. 18.50 Radzimy rolnikom. 19.00 Do
branoc. 19.30 Wieczór z dz\enniktem. 20.30 Teatr Sensacji - EUe· 
ry Qu!!i!n - .Przeklęty dom. 21.55 Pegaz. 22.40 Dziennik. 

PROGRAM Il 
15 05 J<:zyk ro.,yJsld. 15 .45 Teatr Telewizji. na Swiecl.e - Wl.1-

llam Szekspir - Wszystko dobre, co kończy się dobrze (powt.). 
17.35 Rada Pedagogiczna - Wszyscy jesteśmy wychowawcami. 
18.05 Kto pyta nie błądzi - Quo vadis homine. 18.15 Kino fil
mów animowanych. 18.łO Magazyn Kulturalny (L6dt lok.). 10.01 
Dobranoc. 19.30 Wieczór z dziennikiem. 20.30 Studio Przebojów -
progr. estradowy TV NRD. 21.20 24 godziny. 21.30 Notatn1k kultu• 
ralny. 21.SO Kdno miniatur. 22.~ Język francuski. 

PIĄTEK, 1 KWIETNIA 

PROGRAM I 

8.00 TTR - fizyka, lek. 32. 8.30 TTR - uprawa r~lin, lek. 45, 
sem. 4. 8.40 Teatr Sensacji - E. Queen - Przeklęty dom. 10.00 
Dla szkół: U źródeł Wisły. 11.05 Wychowanie obywatelskie kl. 7 
- Służba trudna i odpowiedzialna.. 12.00 Geografia kl. 7. 12.łl 
T'.l'R - hodowla zwierząt, lek 18. 13.25 TTR - mechanizacja rol· 
n1ctwa, lek. ~ (Lódź og.). 15.50 NURT - pedagogika. 16.30 Dzien
nik. 1~.40 Obiektyw - proJl'r. woj.: łódzkiego, kieleckiego, plotr• 
kowsk1ego, radomskiego, sieradzkiego, tarnobrzeskiego (Łódz og.). 
17.00 Pora na Telesfora. 17.30 Lektury Pegaza. 17.50 Powszednie 
dni - odc. 5 pt. Jedna wielka rodz.ina - fllm ser. prOd. NRD. 
19.00 Dobranoc. 19.30 Wieczór z dziennikiem. 20.30 Magazyn Na
czelnej Redakcji Muzyki Rozrywkowej i Estrady • Polskiego Ra
dia I Telewizji przygotowany przez zespół łódzki Telewizji Pol
slrlej przy współpracy wszystkich ośrodków TV oraz telewizji U• 
aran!.eznych. Ok. 2uo Dziennik. 

DZlENNIK POPULARNY - dz1•nlk Robotllillczej Spółdzielni Wydawniczej „PraH-Ka1ą11ta-Ruch„ Wydawca: Łódzltie Wydawnictwo Praaowe RSW „Prasa·Kslłł2ka·Ruch" Redaguje Kolegium Redaltc.Ja kod 90-103 Łodź. Piotrkowska 98. Adres pocztowy: „DP" t.ódź, 111:rytka nr 89. Telefony: centrala 293--00 łączy z:e wszystltlmi d:r.J.ała mi. Redaktor naczelny 325-M z..ca redaktora naczelnego 307-21. Sekretarz odpowtedzialny, ll sekretarz 204-75 Działy: miejski 3U-10, 33'1-47, sportoW3' 208-95, ekonomiczny 228-32 wojew6dzłl4 223.05, d&iał u.stów t Interwencji 303-04 (rf;lkopiaów nie zamówi.a. nych ~edakcja nie zwraca), kulturalny 62i·60, „Panor~ma" 307-28, d:r.J.al apoleczn:v I fotoreporterzy 878-97 Dział Ogłoszeń 311-60. (Za tre~ ogłoszeń redakcja nie odpowiada) Redakcja nocna 889-88, 
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