
Posiedzenie 

orni tu O Z 
w sp,rawie Rodezji 

Komitet ONZ ds Dekolonizacji na 
posiedzeniu w Nowym Jorku wyraził 
solidarność z walk.ą narodu Zimbab 
we przeciwko rasistowskiemu reżlmo 
wi Smitha. 

W Rodezji powstała bardzo nie
bezpieczna sytuac.1a i jeżeli w naj
bliższym czasie nie zostaną podjęte 
kroki w kierunku przekazania wła
dzy narc>clowi Zimbabwe, nie będzie 
on miał innej alternatywy, prócz 
wzmożenia walki zbrojnej - oświad 
czyi przewodniczący Komitetu ONZ 
d.s Dekolonizacji s. A, Salim (przed 
stawicie! Tanzanii). 

Spotkanie 

Carter Soores 
Prezydent USA, Jimmy Carter, 

pr~yjął w czwartek w Białym Do
mu przebywającego z nieoficjalną 
wizytą w Stanach ZJednoczonych 
premiera Portugalii Marlo Soaresa. 
Rozmowa dotyczyła głównie proble
mu pomocy finansowej, o jaką Por
tugalia zabiega w czołowych pań
stwach Europy zachodniej, Japonii, 
Międzynarodowym Funduszu Wa
lutowym, a także w USA. Obaj przy 
wódcy omówili również rolę Portu
gal!i w sojuszu atlantyckim oraz 
sprawę kandydatury tego kra.lu do 
Europejskiej Wspólnoty Gospodar
czej, 

Nowości 

z łódzkiego 
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I Komunikat o wizvcie l Babiucha I 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ ~ p;!':b~~!fhn~dz;:r!~e;}e k;~~~:tubrce:ir;;:~~~k'k!:~~~~~;~~ ~ 
~~ nej Partii Związku Radzieckiego członek Biura Politycznego, ~~~ 
~ sekretarz KC PZPR, Edward Babiuch, który zaznajomił się ~ 

~
~ z doświadczeniem pracy KPZR w dziedzinie budownictwa par- ~ 
o: tyjnego. 0. 

Edward Babiuch został przyjęty przez sekretarza generalne- ~ 
~ go KC KPZR, Leonida Breżniewa. Odbył spotkania i roz- ~ 
~ mowy z zastępcą członka Biura Politycznego KC KPZR, se- ~ 
~ kretarzem KC KPZR, Borisem Ponomariowem, sekretarzem ~ 
?a KC KPZR, Iwanem Kapitonowem i członkiem KC KPZR, kie- ~ 
~. rownikiem wydziału KC KPZR, Konstantinem Rusakowem. ~ 
~; Spotkania i rozmowy przebiegły w serdecznej, przyjacielskiej ~ 
~ a~mosferze. Wzięli w nich udział zastępca członka KC KPZR, ~ 
~ p1i;rwszy zastępca kierownika Wydziałt d.s. Pracy Organiza- ~ 
~ CYJDo;-Partyjnej KC KPZR, N. Petrowiczew oraz zastępca kie- ~ 
~ rowmka wydziału KC KPZR, G. S.chnazarow. ~ 

~'~~~~~~~-;.:~~~~ 

n· CZU Ch Uroczystoś~i z okazji 107 !ocznicy 
urodzin W. ·I. Lenina 

" OJU 
• ra re ar o 

Pod hasłem „Twórczą, pracą, powiększamy moc I dobrobyt ojczyzny" rozpoczął 22 bm. w War-
szawie trzydniowe obrady VII Kongres Ter.hni ków Polskich. Jego uczestnicy określą węzłowe 
zadania środowisk technicznych w realizacji programu społeczno-gospoda.rcze10 rozwoju kraju, 
wytyczonego przez Vll Zjazd PZPR. Przedyskutują kierunki i możliwości dalsze10 zwiększenia 
udziału tych środowisk w budowie i unowocześnianiu gospodarki polskiej. 1900 biorllcycb udział 
w kongresie przedstawicieli ponad 800-tysięcznej kadry lnżvnieryjno-technic:i:nej podsumuje także 
dotychczasowy dorobek Naczelnej Organizacji Technicznej I zn;eszonych w niej stowarzyszeń 
oraz wytyczy program działalności na najbliższe lata. 

dy członków najwyższych władz 
partyjnych i państwowych. 

Rozległy się dźwięki hymnu 
narodowego. 

(Dalszy ciąg na str. 2) 

22 bm. w 107 rocznicę urodzin stacja ta Żbiegła się z 65 roczni
przywódcy Wielkiej Socjalistycz-1 cą przybycia W. l. Lenina do Kra 
nej Rewolucji Październikowej i kowa, skąd w latach 1912-191• 
twórcy państwa radzieckiego kierował przygotowaniami do re
w. I. Lenina oraz w 32 rocznicę wolucji oraz pierwszą legalną ga-
podpisania historycznego Układu zetą bolszewicką „Prawda". 
o Przyjaźni Współpracy i Pomo- Długoletnia współpraca łączy 
cy Wzajemnej między Polską a także Kijów i Kraków, który zo
Związkiem Radzieckim odbyły się stał wyzwolony z okupacji hitle
w całym kraju liczne uroczy- rowskief i uratowany od zagłady 
stości, w czasie których społe- przez żołnierzy I Frontu Ukraiń
czeństwo polskie zamanifestowało skiego 
niezłomną wolę dalszego umacnia- W Ri.dzyniu Podlaskim (woj. 
ni.a i pogłębiania przyjaźni I bialskopodlaskie) odbyło się zor
wszechstronnej współpracy z Kra- ganizowane dla uczczenia 32 rocz·-
iem Rad. nicy podpisania układu między 
Główne uroczystości odbyły się Polską a Związkiem Radzieckim 

pod Pomnikiem W. I. Lenina w sympozjum. w którym uczestni
Nowej Hucie, w których wzięło czyła delegacja Komsomołu z 
udział ponad 10 .. tys. członków I obwodu brzeskiego (BiałO{USka 
kandvdatów partu - przedstawi- (Dalszy ciąg na str. 2) 
cieli wszystkich środowisk i poko
leń tego województwa. Manife-

Na uroczyste otwarcie kongre
su przybyli: I sekretarz KC 
PZPR - Edward Gierek, przewo
dniczący Ra.dy Państwa - Hen
ryk Jabłoński, prezes Rady Mi
nistrów - Piotr Jarosiewicz, 
członkowie Biura Politycznego i 
Sekretariatu KC PZPR: Edward 
Babiuch, Mieczysław Jasielski, 
Wojciech Jaruzelski, Stanł•ław 
Kania. Józt>f KęJ>a, Stanisław 'Ko
waJczvk, Włndv„ław "Kruczek, Ste 
fan Ol<izowski. Jan S>:vdlak, Ka-
11imler>: BRrrll(ow kl, J„IT!' Łu-

Piotr Jaroszewicz DZ I ER 
KIESIE 

ka t:t>Wif't:. 1 .f?.„ 'Kart. a. 
Jó-r;t>f Plńkow•l<i, Andrzt>1 l'r-
blan, Zrłzi•law Ż'ln-ll\row'<li:i. '7,il„1-
•law Kurowski, Zhięnif'W 'Zielłń
ski. 

Przybyli także członkowie kie
rownictw bratnich •tronnictw PO
litvrznych ze ~fani•lawt>m Oucwą 

i Tadeu„11em Witolil"m !Wlvń""'"· 
kiPm, c7.łonkowie Rady Państwa 
i Radv Minl•trów. · 

I 
transportowców 

I 
• 
I drogowców, 

I 

W 113 dniu roku słońce wze
szło o godz. 5.22, zajdzie zaś 
o godz. 19.48 • 

DZIS: Jt>rzy, Wojciech. 
JUTRO: Grzegorz, Aleksy. 

Zbliia się sezon wypoczynkowy. Wielu amatorów rotografii wyjedzie 
na wczasy z aparatami, by przywieźć pamiątkę w postaci diapozyty
wów barwnych. Dla icb odtwarzania polecamy ostatnią nowość Łódz
kich Zakładó" Kmotecbnicznycb „l'rexer" - projektor „Diaprox
B-11„. Nowy aparat ma wszystkie najlepsze cechy dotychczas powsta
łych r7utników. N/z: Gratyna Rybkowska przy montatu automa-

Obok 1900 delegatów na kon
gres miejsca zajęli licznie przy
byli przedstawiciele świata nauki, 
zasłużeni twórcy myśli technicz
nej, robotnicy-v.'Ynalazcy i racjo
nalizatorzy, działacze społeczni i 
gospodarczy. 

I 
z okazji ibliżającego się ,,Dnia Transportowca i Drogowca." I 

prezes Rady Ministrów - PIOTR JAROSZEWICZ przyjął 22 
kwietnia br. grupę przodujących praf'owników te.i gałęzi gos
podarki narodowej, reprezentu,iąf'ych ponad 340 tys •. rzeszę 
transportowców i drogowców. W spotk1miu uczestniczył wice
prezes Rady Ministrów - JAN SZYDLAK. 

2odczas spotkania przedstawia
no najważniejsze zadania pracow
ników transportu i drogownictwa. 

nictwa i transport u lotniczego. 
Szczególnie podkreślano potrzebę 
dalszego wzrostu gotowości tech
nicznej transportu samochodowego 
na tle jego rosnącego znaczenia 

Uczestnicy spotk;rnia dużo uwagi 
poświęcili problemom transportu 
samochodowego, a także drogow-

w dniu dzisiejszym dla t.od7.i 
przewiduJe oaslepującą pua:ude: 
zachmurzenie duze, okresowe 
opady deszczu. Temperatura 
minimalna ok, plus 8 st„ mak
symalna plus 12 st. C. Wia
try umiarkowane i dość silne 
w porywach ok. 15 m/sek. z 
kierunków zachodnich. 

tycznego ,!mi~nnika tarczowego do rzutnika „Diaprex-B-11". Długotrwałymi oklaskami zebra
ni powitali przybyłych na obra-

-

S 
toję w bramie Parku Pa
łacowego i patrzę na bieg· 
nącą w dól wieś. Cicha 
czysta. długa. Główna uli· 

n nosi imię gen. Al. Waszkie
wicza. Bohater Związku Radziec· 
kiego, który Eginąl pod Budziszy· 
nem jako żołnierz Wojska Pol · 
skiego - tu się urodził. Odznaczo. 
ny pośmiertnie Krzyżem Złotvm 
Virtuti Militari - pozostał w 
czci i pamięci mieszkańców Biał.l
wieży. 

CAF - Zbraniecki - telefoto 

ZNASZLI TEN 
Obudziła mnie cisza. Odsunęłam zasłony z 

Krajobraz parku - ja.k w listopadzie. Nie 
lam sobie porzekadło o kwietniu - pletniu 
pó.iść na wczesny spacer po Białowieży„, 

KRAJ ... Zofia Tarnowska 

okna. Na szyby padały gęsto drobniutkie płatki śniegu. 
dziw, :ie ptaki milczą. Pełna rezygnacji przypomnia· 
i zdecydowałam - wbrew nieprzyjaznej pogodzie -

Interesowała mnie wieś, której zarysy widniały poprzedniego dnia wieczorem we fragmentach 
świateł. Usiłuję sobie wyobrazió jej obraz sprzed 300 lat, chciałabym zobaczyć młyn, który dał 
początek małej osadzie I staw na Narewce. Młyna nie ma, jest Park Pałacowy, Nie Jawią mi się 
żadne postacie ze świty Jagielly, nie brzm.l róg. Oglądam się za 1iebie, a może 1amiast hotelu 
„Iwa" zobaczę stare mury carskiego pałacu myś liwskiego? Jesł tylko mała brama z czerwonej 
cegły - pozostałość po pałacu. W bramie... punkt Informacji turylłycznej. Opodal - Dom Wy· 
cieczkowy PTT-K, Biuro Obsługi Turystów. Co da lej? Wszystko nosi piętno turystów. Gospoda oczy· 
wiście nazywa się „Turystyczna". Bardzo la.dna. Stuknęło j"j jui 130 lat. Ciekawe Jak ona wyglą,· 
dała .ia.ko leśniczówka, a potem jako dworek myśliwski. Pewnie podobnie, może i wtedy wisiały jui 
na jej wewnętrznych ścianach skóry z dzików? Tylko zamiast elektrycznych lamp paliło 1ię łu

czywo ••• 

biona polowaniami i kłusownic
twem. W 1919 r. padł od kuli Kłu
sownika ostatni żubr.„ 

placówki wnętrza były nagrzane. 
Rozmawialiśmy o puszczy. Była 
jego domem. Przepracował w n;iej 
czterdzieści lat. Od dziesięciu lat 
W•iedz.ie czynny żywot emeryt.a 
t1racy w wielkim lesie nie rozsta
ląc się z nim. Od dwudziestu lat 
jest kwalifikowanym przewodni
kiem. 

- ••• A wtedy przyszli do nas o 

(Dalszy ciąg na str. 2) . 

- Ten młody człowiek, to pa
na syn? - pytam wskazując na 
młodzieńca ubranego w mundur 
leśnik.a . 

..:. To mój wnuk - Synek zmarł 
jak miał dwa lata, właśnie wtedy 
Zachorował na grypę. Nie było 
ratunku. A to jest syn córJt,i. Uczy 
się w Technikum Leśnym. 

- Pójdzie w ślady dziadka? 
- Chyba nie. Nie chce do lasu. 

Oni teraz młodzi, mogą wybierać 
Do przemysłu idą. Robota na njcb 
czeka, nie oni na robotę. 

A puszczę to trzeba kochać 

proszę pani, kochać. Jej się odda
je serce, ona ciągnie, woła, pp. 
trzebuje człowieka, ' człowiek jej. 

- Dlatego został pan pr:r:ewod· 
nikiem? 

- I dlatego i dla czego innego. 
Widzi pani turystów trzeba pro
wadzić i uczyć m ilości do lasu 
Bo nie wszyscy z tego umiłowania 
przyrody ciągną tu, by poznać ta
jemnicę jego bogatego życia. Co 
tu się niera• wyrabia, to pa
trzeć i słuchać ciężko. Mądrzy lu 
dzie chcą zwiedzać, wiedzieć jak 
najwięcej, a inni - wie pani -
organizują wyjazdy do puszczy 
żeby popić. Marne rozumy, serca 
nie najlepsze„. 

Nazwisko widn.iejące na tablicy 
pomnik ku czci ofiar faszyzmu 

przypominają jeden z najtragicz
n'ejszych rodziałów życiorysu wsi. 
W tym miejscu hitlerowcy powie
sili 90 osób. Nie jedyne miejsce 
hitlerowskiego ludobójstwa. Kilka
set metrów dalej, wznosi się pom· 
nik, w miejscu gdzie hitlerowcy 
rozstrzelali w 1942 r. 222 miesz
kańców Białowieży. Dwa razy go
spodarzami puszczy byli najzago. 
rzalsi wrogowie naszego kraju 
Podczas pierwszej wojny świato 
wej Niemcy wycięli ponad 5 mln 
metrów sześciennych drzewa. Dla 
celów rabunkowej gospodarki wy
budowali sieć kolejek leśn,ycb 
tartaki w Bi"alowieży, Hajnówce 
w Gr6dkach. Padały wiekowe 
drzewa, padała zwierzyna, trze-

Podczas drugiej wojny światowej 
siepacze hitlerowscy sięgnęli ludzi. 
Traktowali puszczę Jako teren re. 
prezentacyjnych polowań, pozosta· 
jący w bezpośredniej dyspozycji 
Goeringa. Wsie leżące dookoła spa
lono i spacyfikowano. Towarzy· 
szyły temu egzekucje. Pamięta o 
tym dobrze stary, 75-letni leśruk 
G. Paszko. Mało, że pamięta. On 
wciąż widzi płomień trawiący na 
jego oczach nową gajówkę, w któ
rej zamieszkał z rodziną. 

• rano. Uzbrojeni, okrutni. Kaza· 
li spakować osobist& rzeczy i wy
nieść na wozy. Poganiali. krzy
czeli. Myślałem, że m.i serce pęk-
nie jak zobaczyłem ich ręce mio- „Puszczańskie" 
taJ!łce na mój piękny dom strugi d k 

n 

Opowiada mi o tym rozpalając 
ogień w piecu pomieszczeń .,Do
mu Książki". Jest ojcem iego kie· 
rowniczki. Przychodzi tu co rano 
o siódmej, żeby z chwilą otwarcia 

ru 

paliwa i podpalające ściany. Pło. O toraty 
mień ogarnął domostwo ze wszyst· 1 · 
kich stron. Słyszałem jęk palone- Przyjechaliśmy opóźnieni, ale w 
go drzewa aż do Zambrowa. do- Muzeum cz<>.kał na nas jego ku-
kąd nas wywie:m. (Dalszy ciał na str. 8) 

Ciśnienie o godz. 19 wynosiło 
740,3 mm. 

1616 - Zm. W. Shakespeare -
dramaturg angielski. 

1964 - Ustawa o nieprzedaw
nieniu zbrodni hitlerowskich 
w Polsce. 

myfl 

Takt okazuje się zawodny 
w momencie, w którym został 
zauważony. 

Jut czuję, te w tym sezonie 
planu nie wykonami •.• 



Gospodarska dyskuSja 
w • 

I województwa sprawach miast~ 
Wczoraj w Ozorkowie bawił po- 'kraju. Przeżywamy obecnie dyna

aeł na Sejm PRL, sekretarz NK mic:i:.ny okres rozwoju o czym 
ZSL Roman Malinowski, który świadczy przekroczenie wszystkich 
spotkał się z wyboccami tego mia- planowanych na I kwartał br. 
ata. wskaźników. 

W swoim wystąpieniiu R. Mali- Następnie R. Mallinowskd. szery 
nowskd omówiił aktualne zagadnie- ko omówJI plany, mające na celu 
nia pracy Sejmu. który ootatruio zwięki;zenie i.lości usług i popra
b~ intensywnie zajmuje się wienie ich jakości. M. in. zalda
m. m. oceną realizacji zadań spo- da się w bieżącym pięcioleciu po
~eczno-gospodarc.zego rozwoju kra- dwojenie ilości usług a w przy
JU w roku ubiegłym, formułując padku usług wyraźnie deficyto
Jednocześn.ie odpowiednie wnioski wych takich jak np. motoryzacyj
które będą pomocne przy opraco~ ne, remontowo-budowlane nawet 
wywan.iu projektu pl.anu na rok trzykrotne ich zwiększenie. 
następny. W dyskusji mieszkańcy Ozorko-

. W. dalszej częśe;J. swego wystą- wa poruszyli sprawy istotne dla 
!Plenia poseł R. Maliinowski ocenił dalszego rozwoju miasta. 
_ak~tu_aln~-ą~syt~u_a_c_ję~g_oo....:..p_od_a_r_c_zą..:_~w~~~~~~~~~~.........:~_:(ms) 

Obuwie z „Contessy" - najwyższej jakości 

Sztandar za 
Ogłoszono wyniki socjalistycz.ntl

go ws;półzawodnictwa pracy w 
1976 r. w zakładach branży skó
rzanej. W grupie przedsiębiorstw 
wielozakładowych I miiejsce zaję
ły Zakłady Przemysłu Skórzane
g-0 w Otmęcie, a II - Łód.z.kiie 
Zakłady Przemysłu Skórząnego 
„Skogar". 
Ł6dzki kombinat obuwniczy, ~ir

mujący swoje wyroby znak.iem 
„Contessa", okazał się be7lkonku
rencyjny w produkcji wyrobów 
najwyższej jakości. Tzw. wskaźnik 
obuwia· zgodnego z normą wyniósł 
w ubiegłym roku 94,4 proc. i był 
naj~ższy w branży. O wysokiej 
lokame zadecydowały również wy
nikd w dziedzin.ie poprawy wa
runków pracy w poszczególnych 
zakładach kombinatu. 

Za . zajęcie II miejsca w branży 

dobrą 
z.ałoga „Skogaru" otrzymuje 
sztandar ipi.nistra przemysłu lek
kiego i Zarządu Głównego Związ
ku Zawodowego Pracowników 
Przemysłu Włókienniczego, Odzie
żowego i Skórzanego. Uroczystość 
przekazania. sztandaru odbędzie się 
podczas dzisiejszej zakładowej 
aka.demiii. Najbardziej zasłużeni 
pracowndcy udekorowani zostaną 
odznaczeniamJ. państwowymi, re
sortowymi oraz Honorowymi Od
:i:.nakami m. łA>d:zd. 

Warto d-odać., że z~ga „Sko
garu" równie dobre wyniki il.zy
skuje w roku bieżącym. Plan 
I kwartału pod względem ilościo
wym i. jakościowym wykonany 
został z nadwyżką. „Skoga;r" wy
produkuje w br. 3,1 mln par po-
szukiiwanego obuwia. (ik) 

Piotr Jaroszewicz 
(Dokończenie ze str. 1) I Dziękując uczestnikom spotkania za 
. . trud I zaanga:i:owanle. premier prze-

w życiu gospodarczym kraJU. W I kazał obecnym - a za ich pośred
ubiegłym roku przewieziono u nas nictwem wszystkim transportowcom 
samochodami 1,9 mld ton ladun- i drogowcom - serdeczne pozdrowle
ków, a w tym roku plan przewo- nia od Biura Politycznego KC PZPR 
zów -.qynosi aż 2 mld 87 mln ton. I .1 sekretarza KC PZPR - Edwarda 
W czasie dyskusji poruszono za- Gierka. Złotyl Im takie tyczenia dal 
gadnienia dotyczące komunikacji szych osiągnlęt w pracy zawodowej 
pasażerskiej PKS, wskazując na oraz pomyślno§cl w życiu osobl
kierunki dalszego jej Ul!Prawnia- stym. 
nia. Przede wszystkim trzeba ża-

Sytuacja 
nadal 

w Pakistanie 
napięta 

Jak wynika z najnowszych do- , nych zostało co najmniej 10 osób 
niesień agencyjnych sytuacja w w czasie demonstracji, zorgani
P_akistanie jest nadal napięta. W zowanej podczas krótkiej, kilku
piątek rano w Karaczi zastrzelo- godzinnej przerwy w godzinie po

NOT kuźnia patriotvcmvth postaw. 
szkoła nowoczesnei mvśli technicmei 

licyjnej. Wiele osób odniosło ra
ny. 

(Tezy przemówienia E. Gierka na VII Kongresie Techników 'Polskich) 

107 • rocznica 
(Dokończende ze str. 1) 

SRR). Goście radzieccy złożyli 
kwiaty u stóp Pomnika Ofiar Fa
szyzmu w Holi oraz spotkali się z 
załogami zakładów pracy. 

O współpracy polsko-radzieckiej 
oraz obchodach 60-lecia Rewolucji 
Październikowej mówiono podczas 
spotkania grupy radzieckich spe
cjalistów z załogą skierniewickich 
Zakładów Urządzeń Wentylacyj
nych Odpylających „Rawent" • 

AKADEMIA W MOSKWIE 
W piątek w Kremlowskim Pa

łacu Zjazdów odbyła się akade
mia poświęcona 107 rocznicy uro
dzin W. I. Lenina, W Prezydium 
zasiedli Leonid Breżniew, Alek
siej Kosygin, Nikołaj Podgorny 
oraz inni przywódcy KPZR i rządu 
radzieckiego. Referat pt. „Leni
nizm - rewolucyjny sztandar na
szej epoki" wygłosił sekretarz KC 

W piątek incydenty wybuchły 
także w mieście Sukkur w pro
wincji Sind, gdzie doszło do starć 
między studentami i policją. 

Niepokoje przenoszą się rów
nież na inne większe miasta, nie 
objęte godziną policyjną. W wy
niku incydentów w Lajalpur w 
prowincji Pendżab, w czasie któ
rych dwie osoby zostały zabite, 
władze wprowadziły godzinę po
licyjną. W innym mieście tejże 
prowincji w Multan policja 
otworzyła ogień do demonstran
tów, zabijając. jedną osobę i cięż
ko raniąc inną. Informacje o 
starciach i demonstracjach nad
chodzą również z innych części 
Pakistanu. 

* 
Według kolejnego oficjalnego ko

munikatu, liczba ofiar śmiertelnych 
piątkowych zamieszek w Pakistanie 
wzrosła do zs. Nieoficjalnie mówi 
się jednak, te zostało zabitych około 
60 osób. / 

N a wstępie Edward Gierek prze 
kazał polskim technikom 1 in
żynierom słowa gorącej po
dzięki za wielki wkład w 

realizację nakreślonej przez partię 
atrategll społeczno-gospodarczej. o
to tezy jego wystąpienia. 

- Przyspieszenie rozwoju gospodar 
czego w ostatnich latach otworzyło 
nowe horyzonty przed nauką 1 tech
niką. Udział nakładów na prace nau 
kowo-badawcze wzrósł prawie do 3 
proc. dochodu narodowego. w ponad 
1500 placówkach naukowo-ba:law
czych l rozwojowych pracuje dziś 
około 300 tys. osób. • 

- W latach 1971-1976 wartość tech
nicznego uzbrojenia w przemyśle 
wzrosła o połowę, a w budownictwie 
o ponad 2/3, więcej, nl:t trzecia ozęść 
całego naszego majątku produkcyjne 
go, a prawie połowa maszyn i urzą
dzeń w przemyśle pochodzi z ostat
nich 6 lat. Wykorzystanie stworzo
nych dzięki temu sprzyjających wa
runków przy;pleszenla rozwoju spo 
łeczno-gospodarczego leży w rękach 
Inżynierów 1 techników polskich. 

- Wzrastający potencjał Intele-
ktualny 1 materialna baza naukowo
techniczna nie zawsze są należycie 
wykorzystane przez gospodarkę, Kra 

~:;:" ;;: . a VII Kongres Techników Polskich 
yw · . (DokończellJ!e ze str. 1) odznaczenia Naczelnej Organiza-

przea.WkO poWSłant' Oft1 vn Kongres Techników Pol- cji Technicznej.~ .Medalu im. Bo-
skich otworzył prezes NOT !~sława Rummsk1ego, a następ-
Aleksander Kopeó. ru!? wrę~zył medale . Edwa~dowi 

w Za•1rze Głos zabrał I sekretarz KC Gierl;to~, He~rykowi J~bło~ie-
PZ

PR Ed d Gierek który mu ~ Pi_otrowi Jarosze~czowi. 
, war • NaJWyzsze odznaczeme NOT 

Radio Kinszasa podało, te w no
cy z czwartku na piątek wojska 
zairskie, wspierane przez oddzia
ły marokańskie zdobyły zajęt..e 

przez powstańców miasto Kapan
ga, położone w południowo-wscho
dniej części prowincji Szaba, w 
odległości około 60 km od grani
cy z Angolą. Radio poinformowa
ło także, iż wojska rządowe i in
terwencyjne rozpoczęły wielką 
ofensywę przeciwko powstańcom 
w prowincji Sza ba. 

pr:z:ekazał ~elegatom oraz 'Ys~y- przyznano też 20 zasłużonym 
st.kim polskiJ?l technikom i mzy: działaczom stowarzyszeń technicz
merom podziękowania za wielki ny h 
wkład w realizację nakreślonej v{ ~e!eraoLe prezea NOT - Alek
przez partię strategii społeczno- sancls 'Kopeć podkreślił aspiracje, 
gospodarczej. (Tezy przemówienia dążenia i pracę pols~lch inżynierów 
E. Gierka podajemy obok). i techników, które były zawsze ze-

r sekretarz KC PZPR poinfor- spalone z postępem 1 losami naszego 

Ż • k B' p narodu. 
mował, e na wmose iura ?- stwierdził on. U: obecna dekada 
litycznego KC PZPR Rada Pan- rozwoju naszego ltraju charakteryzu
stwa nadała Stowarzyszeniu Inży- je się dynamizmem innowacyjnym, 
nierów i Techników Mechaników stanowilącym powa:tną siłę napędową 

i El kt 
postępu społeczno-gospodarczego. za-

Polskich, Stowarzyszen u e ry- daniem polskich i:nżynlerów i techni
ków Polskich oraz Polskiemu ków jest szybkie l jak najpełnlejs:re 
Związkowi Inżynierów i Techni- wykorzystanie możliwości, jakie 

Kosztowne 
k6w Budownictwa ordery Sztan- stwarza dla rozwoju kraju proces 
daru Pracy I ·klasy w uznaniu unowocześnienia potencjału produk-

polowanl"e i Iki h ł t h t cyJnego. w e c zas ug yc s owarzy- Po przerwie kongres wznowił 
szeń. obrady plenarn.e. życzenia owoc-

Pewien myśliwy z francuskiego 
miasta Bordeaux wracając do domu 
z pustymi torbami postanowll za
strzelić na ulicy kota, Wybryk dro
go go kosztował, Sąd przyznał wła
ścicielowi kota odszkodowanie w wy 
sokoścl 2.600 franków. 

Aktu dekoracji sztandarów sto- nych obrad złożył delegatom .,.e
warzyszeń dokonał Edward Gie- zes PAN Włodzimierz Trzeblatow-

. ski. Wyraz.ił on przekonanie, :te 
rek. podjęt.e uchwały będą dobrze Iłu-

Prezes NOT odczytał uchwał~ zyły zacie6nlan.lu współpracy pol-
Rady Głównej NOT o nadaniu sklieh naukowców 1 techników - w 
nowo ustanowionego, najwyższego imię dalszego, szybkiego rozwoju 

kraju. 
Pozdro~e.n.ia dla kongresu - w 

imieniu 8-milionowej rzeszy człon

jowe rozwtązania techniczne niejed
nokrotnie ustępują poziomowi roz
wiązań zagranicznych, szczególnie w 
zakresie technologu wytwarzania. 
Niezadowalająca jest sprawność wdra 
żatlia i opanowywania produkcji no
wych wyrob'>w. a rezultaty gospo
darcze obniża często niska jakość 
wykonania. 

D 
o najważniejszych problemów 
o podStawowym znaczeniu 
dla dalszego rozwoJą kraju. 
naldy wyżywienie narodu. 

Chodzi o dalszy wzrost krajowej pro 
dukcJi białka, unowocześnienie I 
zwiększenie efektywności produkcji 
zwierzęcej, oszczędne gospodarowania 
zasobami żywności. 

- Uchwały V Plenum KC PZPR 
zakładają wydatną poprawę zaopa
trzenia rynku w artykuły przemysło
we. Dotyczy to zwłaszcza zwiększe• 
nia produkcji wyrobów służących 
lepszemu wyposa:teniu mieszkań, wy 
robów przemysłu lekkiego 1 dóbr słu 
żących zaspokajaniu kulturalnych po 
trzeb ludności, Chodzi też o podnie 
sienie ich walorów użytkowych, ja
kości i niezawodności oraz obnlże
nle kosztów produkcji, 

Zagadnieniem o wielkiej wadze 
społecznej jest rozwój budownictwa 
mieszkaniowego. Jedno z najważniej 
szych zadań - to poszukiwanie lep
szych rozwiązań urbanistycznych, 
technologicznych i konstrukcyjnych 
w budownictwie. 

- Wciąż rosnące znaczenie dla gos 
podarki ma odpowiednio rozbudowa
na własna baza surowcowa 1 energe
tyczna. Trzeba zmniejszać materia
łochłonność produkcji, zwtększa4 
oszczędność surowców i materiałów; 
naslllć prace naukowo-badawcze nad 
racjonalizacją zutycla, gazyfikacją l 
chemicznym przetwórstwem węgla 
zajmującego czołową pozycję wśr6d. 
polskich surowców, 

- Będziemy kontynuować rozbudo• 
wę i unowocześnianie hutnictwa. 
Symbolem postępu w hutnictwie jest 
budowa przy pomocy ZSRR Huty 
uKatowice". • 

S zczególnego znaczenia nabiera 
racjonaina i oszczędna gospo• 
derka wodą. Coraz istotniejsza 
jest planowe kształtowanie 

środowiska naturalnego, które mu
simy pleczołowicl11 zachowywać dla 
współczesnych l przyszłych pokoleń. 
Powinniśmy dalej rozszerzać wspól 

dztałanle z innymi krajami w sterze 
nauki i techniki. W sposób bardziej 
przemyślany należy korzystać z mo
żliwości zakupu licencji za granlc4 
i w sposób bardziej twórczy dą:tyć 
do ich doskonalenia. opierając się 
na osiągnięciach polskiej myśll nau
kowo-technicznej. 

pewnić punktualność I polepszenie 
warunków podróżowania. 

FunkcjonQwanie transportu 
mówiono - zależy jednak nie 
tylko od dobrej pracy kierowców, 
mechaników czy dyspozyto?ów, 
ale także od wysiłku drogowców. 
Rezultatem ich pracy jest syste
matyczna poprawa stanu dróg, a 
także budowa tras szybkiego ru
chu. Zaznaczono, źe pełne efekty 
wysiłków służb drogowych zale
żą m. in. od odpowiedniego utrzy
mania dróg, zagospodarowania no 
wych tras, budowy stacji CPN, 
moteli itp. Omawiając podstawo
we problemy dotyczące warunków 
pracy i socjalnych załóg trans
portowych oraz drogowych wska
zywano na ich stałą poprawę. 

§ • l •);i' JĘł-1 •):i ( l#i ;i.) :i ( ; 
ków radzleokieh stowarzyszeń nau
kowo-technicznych - nadesłała dla 
VII Kongresu wszechzwiązkowa Ra
da Stowarzyszeń Naukowo-Techni
cznyeh ZSRR. w odczytanym liśt'le 
działacze ruchu naukowo-techn.!czne
go Kraju Rad wyrataj4 przekona
nie, te rozwój owocnej wspbłpra
cy spe<:jalistów obu krajów m:dz!.e 
nadal służyć dal.aemu wzrostowi 
po7Jlomu tycia naszych narodów. 

- Polska prsywiązuje szczególne 
znaczenie do pogłębienia Integracji 
oras rozszerzenia współpracy gospo• 
darcsej i naukowo-technicznej z kra 
jami RWPG, a zwłaszcza ze zwi42-
kiem Radzieckim. Przykładamy wiei 
ką wagę do dalszego pogłębiania te
go wapóldziałanła, do aespalanla wy 
sitków polskich I radzieckich nau
kowców. Inżynierów I techników dla 
dobra obu Jlł.sZYCh bratnich naro
dów. 

- Polska lntellgencja techniczna 
szczyci się pięknymi tradycjami dzia 
lalności spoleczneJ. Tradycje te po
wJnna nadal wzbogacać, wnosić twór 
czy wkład nie tyikQ w sferę pro
dul<c:l1 dóbr materialnych, lecz rów
niet w sferę stosunków między 
ludzkich, w wychowanie młodego po 
kolenia. w podnoszenie poziomu wie 
dzy i tlwiadomoścl społecznej. 

Na zakoiiczenle spotkania zabrał 
głos premier PIOTR JAROSZEWICZ. 
Oceniając dotychczasowe osiągnięcia 
transportu drogowego, premier wska 
zał na konieczność efektywniejszego 
wykorzystania wszystkich mozllwo
łcł przewozowych przedsiębiorstw 
transportu, zwłaszcza samochodowe
go. Jest to jedno z podstawowych 
zadali mające niemały wpływ na 
sprawne funkcjonowanie całej gos
podarki. Premier podkreślil konie
ezność dalsze.I poprawy warunków so 
cjalnych pracowników transportu I 
drogownictwa, m, in. poprzez . roz. 
budowę urządzeii socjalnych. 

Koncert z dedyka~ją 
W niedzielę (24 bm.) o godz, 11 w 

programie II Ośrodek Telewizji Pol
skiej w Łodzi nada specjalny kon
cert z dedykacj 11 przeznaczony dla 
załóg trzech największych zakładów 
Widzewa: WZPB Im. 1 Maja, „WI
FAMY'• i LZPB 1.m. Obrońców Po
koju, 

W koncercie oprOcz spotkań. z 
przedstawicielami załóg - popular111 
piosenkarze: Ewa Snleżanka Nina 
Hagen, Anna Jantar, Penny McLean, 
Shirley, Karel Gott, Irzi Korn oraz 
balet Telewizji NRD. 

Komunikat Totka 
W zakładach Małego Lotka z dnia 

20. IV. 1977 r. stwierdzono: 

LOSOWANIE I 

3 rozw. z 5 trafieniami - wygrane 
po 235.258 zł. 834 rozw. z 4 trafienia
mi - wygrane po 1.269 zł, 27.582 
rozw. z 3 trafieniami - wygrane po 
63 zł. 

LOSOWANIE II 

2 rozw. z 5 trafieniami - wygra
ne po 332.071 zł. 608 rozw. z 4 tra
fieniami - wygrane po 1.638 zł, 21.156 
rozw. z 3 trafieniami - wygrane po 
78 zł. 

* 
W zakładach Express Lotka z dnia 

20. IV. 1977 r. stwierdzono: 

1 rozw. z 5 trafieniami - wygra-· 
na 835.501 zł. 327 rozw. z 4 trafienia
mi - wygrane po 3.832 zł, 18.858 
rozw. z 3 trafieniami - wygrane po 
123 zł. 

SOBOTA 

BOKS: Finałowy turniej juniorów 
pionu gwardyjskiego, sala przy al. 
Kościuszki 73, godz. 18 (w niedzielę, 
godz. 10). 
ŁUCZNICTWO: Zawody „otwarcia 

sezonu". ul, Północna, godz. 14 (w 
niedzielę godz. 9). 
PŁYWANIE: Międzyklubowe zawo

dy dzieci (roczniki 1986 i młodsi) ba
sen Startu przy ul. Teresy, godz. 16, 
PIŁKA NOŻNA: Klasa międzywo

jewódzka - Start - Włókniarz Pab., 
godz. 16. Klasa wojewódzka A Łódź: 
Orzeł - PTC godz. 16, Elta - Bzu
ra ozorków, godz, 16,30. 
PIŁKA SIATKOWA: Mecze o pu

char OZPS kobiety ChKS - ŁKS II 
(Armil Czerwonej 113) - godz, 17, 
Włókniarz - ŁKS I (Ul. Kopcińskie
go) - godz, 17. Mę:l:czyźnl: RKS -
PTC (ul, Tarnka) - godz. 16.30, 
Gwardia II - Resursa - godz. 17.30, 
Gwardia I - Włókniarz Al. (ul. Oby 
watelska) - godz. 16, Reprezentacja 
Spartakiadowa - Anilana (ul. Oby
watelska) godz. 17. 

PODNOSZENIE CIĘŻAROW: Mi-
strzostwa okręgu seniorów sala PTR 
w Bratoszewicach, godz, 18 (w nie
dzielę, godz, 9). 

TENIS STOŁOWY1 I liga kobiet 
Włókniarz - Zagłębie Lubin (w nie
dzielę o godz. 10). sala MKT w par
ku Poniatowskiego. godz. 17. 

KOMETKA: Il Mistrzostwa Polski 
Włókniarzy. sala Resursy godz, 8.30 
(w niedzielę, godz. 9), 

NIEDZIELA 

BOKS: Turniej juniorów, sala Wi
dzewa, od gotY.. 11. 

KOLARSTWO: Kryterium uliczne 
w Zduńskiej Woli (seniorzy, junio
rzy, młodzicy), od godz. 10, 

LEKKA ATLETYKA: Mistrzostwa 
Start 1 ŁKS. stadiony przy ul. Te
resy 1 al. Unii, od godz. 15 i 18. 
PIŁKA NOŻNA: Klasa międzywo

jewódzka Boruta - żyrardowianka, 
godz. 11, Wojewódzka klasa A ŁKS 
- Start Gł.. Tęcza - RKS - godz. 
ll. Orkan - ChKS. Energetyk -
ll'.idzew, Metalowiec - Start. Włók
marz Pab. - Włókniarz Ł. - o 
godz. 11.15. Wq.jewódzka klasa junio
rów: Elta - MKS PTC, ŁKS -
- Włókniarz Konstantynów, Włók
ni~rz Pab, - Tęc_za - godz, 9, Ło
dzianka - Włókmarz Ł„ Stal Gł. -
ChKS. godz. 11. Start - Widzew 
godz. 13. 

RUGBY: I liga 
snania, w parku 
dzina 11, II liga 
snanla godz. 8 .. 

Budowlani - Po
Promlenlstych, go
Budowlani - Po-

PIŁKA SIATKOWA: Zawody o pu
char OZPS Budowlani - ŁKS, go
dzina 11, mężczyźni: Resursa - RKS 
(g. ,lll. PTC - Gwardia II (g, 12), 
Anilana - Gwardia I (g, 10), Włók
niarz Al. - Reprezentacja Sparta
kiadowa (g. 11). 

TENIS STOŁOWY: li liga Start 
Pa b. - Lewart Lubartów w Pabia
nicach, AZS Ł. - AZS Białystok, 
ut. Lumumby, Elta - ZWAR W-wa, 
ul. Warecka. Włókniarz Pab. -· San 
Poznań, w Pabianicach, Elta - Stal 
Szczecin. ul. Warecka (kobiety) -
wszystkie mecze o godz, 10. _ 
ŻUŻEL: Il Jiga Gwardia - Stal 

Rzeszów. stadion Orła, godz. 16. 

I DZIENNIK POPULARNY nr 91 (8676) 

Polska - RFN 1: 1 w Pucharze Oa~isa 
Pierwszy dzień. meczu tenisowego 

Polska - RFN. rozgrywanego na kor 
tach warszawskiej Legli nie dał od
powiedzi na pytanie, która z dru
tyn wywalczy awans do następnej 
rundy Pucharu Davisa. Po piątko
wych pojedynkach. wynik jest re-

Hokejówe MŚ 
W piątek , w drugim dniu hokejo

wych Mistrzostw Swiata w Wiedniu. 
rozegrano także cztery mecze, 

W pierwszym spotkaniu USA wy
grały z Rumunią 7:2 (0:1. 4:1. 3:0). 

W drugim piątkowym meczu, który 
odbył się w wiedeńskiej bali „Dunau 
park". ZSRR pokonał Finlandię 11:6 
(2 :0, 6:2, 3:4), 

mlsowy 1:1, W. Pinner pokom1l dość 
łatwo Jacka Niedźwieckiego 11:9, 
6:2, 6:1, a Wojciech Fibak wyrów
nał. zwyclę:l:ając we wspaniałym sty 
lu Karla Mellera 6:0, 8:1, 6:1. Tak 
więc sobotnia gra podwójna bł;dzie 
miała prawdopodobnie decydujące 
znaczenie dla losów tego spotkania. 

W trzecim meczu CSRS 
RFN 9:3 (4:2, 2:1, 3:0), 

Szwecja - Kanada 

Jeśli w piątkowe zimne, deszczowe 
popołudnie na trybunach kortów Le
gli zebrało się ponad 4 tys, publi
czności. to przede wszystkim po to, 
aby podziwiać grę Wojciecha Fiba
ka. Nie sprawił on zawodu kibicom, 
Fibak dal prawdziwy koncert gry, 
a o jego klasie najlepiej świadczy 
fakt, że nawet tak renomowany prze 
clwnlk, jak Karl Meller zdołał uzy
skać tylko dwa gemy, Wspaniałe wy 
czucie piłki i dystanau, dość mocny, 

pokonała plasowany serwis, bezbłędna gra 
przy siatce - oto atuty Wojciecha 

4 
=
2 <2:0, 1 :O, Fibaka. Nie ulega wątpliwości, że 

1:2). 

Tramwajarz w Stambule 

w porównaniu z rokiem ubiegłym 
zrobił on dalsze. znaczne postępy. 
Jego pojedynek z Mellerem trwał za 
ledwie godzinę i 10 minut. Po be:r.
błędnej nlemal grze. Fibak zdobył 11 · 

DzU' rano udali się do Stambułu kolejnych, gemów. Meller był bez-
k 1 lód radny I tylk9 czasami udawało mu 

o arze zkiego Tramwajarza, któ- się mijać atakującego Polaka sllny-
rzy wezmą udział w IX Międzyna- i 
rodowym Wyścigu Sróózlemnomor- m uderzeniami z backhandu. Mimo 
sklm. Wyścig składa się z 6 etapów olbrzymiej pq:ewagl, Fibak był skon 
(pierwszy 26 bm a ostatni _ 1 ma- centrowany do ostatniej plłkl, gra
ja) " jąc uważnie, Wiedział bowiem, te w drutynie Tramwajarza znalełli Karl Meller to tenisista, który w 
slę: Zawada, Bednarek, Gorzkiewicz, najmniej spodziewanych momentach 

Bajerski I Grodzki Trenerem j tmoże poderwać się do walki. Meller 
M. Fiiipczak, a kler;,wnlklem eklp;s

1

1 Fibak w roku ubiegłym występo-
prezes klubu w Krzyżanowski wali razem w deblu i zdobyli ml-

• 'en) strzostwo WCT. 

Gwardia-Stal(Rz.) o mistrzostwo 
li ligi żużlowej ~ast".'lerćf~~~le zawodów o Srebrny 

żużlowcy łódzkiej Gwardli mają 
za sobą dwa zwycięstwa w me
czach o mistrzostwo II ligi. Pierw
sze spotkanie w Łodzi wygrali ze 
Startem Gniezno 49:46, a na wy
jeździe w Tarnowie pokonali Unię 
53:43. 
. W niedzielę 1wardzHcl spotkają 

się na stadionie Orła prsy ul. 22 
Lipca o godz. 16 ze Stala • Rzeszo-
wa, 

Gwardia jest liderem, a Stal zaj-
muje 4 miejsce, mając wygrany 
tylko jeden mecz. 

W dru:l:ynle Stall wystąpią m. in.: 
Kuźniar, Jąder. Romaniak Janik 
i Wilk. • 

Barw Gwardll, jak nas poinformo
wał trener mgr s. Kwoczała bronić 
będą wszyscy zawodnicy znajdujący 
się obecnie w najlepszej formie, w 
tym Pakulski, Jatczak. Gortat, Ko• 
sek, 

Sądząc ze składów obu ze.społ6w 
niedzielne spotkanie zapowiada się 
Interesująco, zwa:tywszy, że Stal 
ostatnie spotkanie wygrała z byłym 
pierwszoligowcem, Falubesem (Zielo-
na Góra}. 1 

27 bm. w Gnlełnle dwaj łodzia
nie Jąder I 2erdzliiskl wezmą udział 

Koszykówka w LZS 
RW LZS w Lodzi jest organizato

rem półfinałowego turnieju szkół 
rolniczych w koszykówce chłopców. 
Udział w imprezie wezmą druzyny 
LZS z: Warszawy, Zielonej Góry, 
Torunia I Łodzi. Łódź reprezento
wana będzie przez zespół Szkoły Rol 
nlczej w Żd:l:arach. 

Turniej odbędzie się w bali Wi
dzewa przy ul. Armii Czerwonej w 
sobotę (początek o godz. 9.30). a w 
niedzielę o godz, 9. 

Giełda 
sprzetu 

używanego 
turystycznego 

SDK RSM „Lokator" organlsuj• 
giełdę użyWanego sprzętu sportowe
go 1 turystycznego. Impreza pomy
ślana jest głównie dla młodzieży. 
Chodzi o to, aby chętnym umotli
wlć tanie kupno, ewentualnie sprze
dat czy wymianę spr~tu. Wszyst
kich, których to interesuje klub 
zaprasza w niedzielę, 24 bm. na plac 
przed SDK „Lokator" na Dołach 
(Nowopolska 12-14), (k) 

• • • W godzinach popołudniowych 
prezes Rady Ministrów Piołr Ja
roszewicz przyjął grupę przed
stawicieli środowisk technicznych 
- delegatów na VII Kongres 
Techników Polskich. 

RZYM 

Nielegalnv skarb 

I nżynterowie t technią •• 
wrośnięci w klasę robotnicz-. 
Dla podwładnych powinni sta
nowić wzór postawy wobec 

P1?CY i wobec społeczeństwa. Mają 
oru wielki wpływ na poglądy l za
interesowania współtowarzyszy pra
cy - zwłaszcza młodzieży. Wynika 
stąd wielka odpowiedzialność za 
własne postępowanie 1 poglądy za 
zgodność słów z czynami, za wiailcl
:i~b. rozstrzyganie problemów ludz-

- Szybkie tempo rozwoju nauki l 
techniki wymaga stałego uzupełnia-

Około 35 kilogramów złotych monet nla wiedzy fachowej !n:l:ynlerow 1 
1 z brązu, wyroby jubilerskie, po- techników, pojawiające się współcze
są:tkl i Inne przedmioty pochodzące I śnie dziedziny techniki 1 produkcji 
z okresu I wiek pne. - 111 wiek ne., nasuwają konieczność zdobywania no 
znalazła policja rzymska w mieszka- wych specjalności zawodowych Ro
ntu jednego z mieszkańców stolicy dzl to potrzebę nowego spojrzenia na 
Włoch. niejakiego Mario Tlstl. Jak system doskonalenia kwalitikacji. 
przypuszcza się skarb ten zgroma- - Partia i państwo oczekują od 
dzony został w wyniku prowadzo- polskiej inteligencji technicznej nie 
nych nielegalnie prac archeologi- tylko osiągnięć produkcyjnych I no
cznych w rejonie Rzymu. wych rozwiązail technlcanycb ale 
Według ustawodawstwa włoskiego, także propozycji I sugestii d~tyczą

wszystkle odkrycia archeologiczne są cycb rozwoju społeczno-ioapodarcze. 
własnością państwa. go ~raJu, NOT powinna stać 11, 

kutnią patriotycznych postaw szko-

Kronika dlł
. łą nowoczesnej mylili tecluiicsneJ, 

W upa o' w gospodarności I demokracji aocJaU-
,, stynneJ. 

.A Godz. 11.0ll. Na ul. Tuwima przed 
posesją nr 1, .Tan Cb. WYbległ na 
jezdnię 1 wpadł pod samoch6d „Opel" 
3536 IF. Pieszy doznał urazu głowy 1 
po udzieleniu pomocy, zwolniony do 
domu. 

"' Godz. 12.30. W Pabianicach na 
skrzy:towanlu ulic Żukowa z Party 
zancką, kierowca „syreny" FX 4489, 
Jan s. niewłaściwie skręcał l zde
rzył się z „Jelczem" MA 0008. Stra
ty wyniosły około 1,5 tys. zł. 

... Godz. 13.30. Na skrzyżowaniu 
ullc Sienkiewicza 1 Narutowicza kie
rowca samochodu „Audi" RAA 0504 
Stefan B„ nie ustąpił pierwszeństwa 
przejazdu l zderzył się z tramwajem 
nr 21/12. Straty wynikłe z kolizji 
wyniosły około 1 tys, zł. 

... Godz. 14.10. Na ul Okrzei 40, 
kierowca samochodu „Zuk" Wiesław 
P. nleostrotnle cofając uderzył w 
zaparkowany samochód „Syrena" 
IF 5008, Oba pojazdy zostały uszko
dzone. 

"' Godz. 14.4S. Na ul, Letniej przy 
Srebrzyńsklej, kierowca „Stara" FI 
8043 Antoni s., nieostrożnie jechał 1 
Uderzył W tył „Syreny". Straty 8 
tys. zł. 

"' Godz. 15.50. Na ul. Aleksandrow 
sklej przy Kllnowej, Marian B. ja
dąc rowerem po torowisku, przewró
cił się 1 wpadl pod tramwaj 44/1, 
ponosząc śmierć. 

... Godz, 19.lB. Na ul. Kopcińskiego 
przy Narutowicza, kierowca „Fiata" 
IW 2934 Jerzy Rz„ niewłaściwie skrę 
cal 1 zderzył Ilię z tramwajem 9/S. 
W wyniku zderzenia samochód uległ 
uszkodzeniu. 

"' Swladkowte potrącenia mętcey
zny przez samochód „Skoda'• w dniu 
21. IV. 1977 r. około godziny 21.45 
w Lodzi na ul. Szczecińskiej pro
szeni są do WKRD MO L6dł, ul. 
Wł. Bytomskiej eo, tel. 715-86. 

(eh} 

Zmarła koleina 
o·linra katastrofy 
w Santa Cruz 

W szpitalu w San Antonio w w 
Teksasie zmarła kolejna ofiara naj
większej katastrofy w dziejach Jot• 
nlctwa - zderzenia dw6cb „.JumbO
Jetów•• na Wyspach Kanaryjskich IT 
marca br. Smiertelny bilans teJ tra
gedii podniósł się więc do SIO oa6b. 

w tym samym szpitalu przebywa 
Jeszcze 14 poparzonych pasaterów a
merykaiiskiego „Boeinga 747'• ł • 
nich znajduje się nadal w 

0

kryty
cznym stanie. Wypada przypomnieć, 
te w katastrofie zginęli wszyscy pa• 
saterowle I załoga dru1łego, holen
derskiego „Boeinga 1'47". 

27 ofiara kidnaperów 
we Włoszsch w tym roklł 

W piątek rano trzech młodych 
osobników uprowadziło w cen
trum Rzymu córkę profesora Ilio 
Spallone, właściciela renomowa
nej kliniki Kidnaperzy porwali j' 
do swego samochodu z przystan
ku przed domem, na którym ocze 
kiwała na autobus, udając się do 
szkol~. 9-letnia Patricja jest. jui: 
27 ofiarą w tym roku fali upro
wadzeń we Włoszech. W ciągu 
ostatnich 7 lat we Włoszech por
wano 230 osób, z których 30 nie 
odzyskało wolności. 



• W obserwatorium astro 
fizycznym Akademii Nauk 
ZSRR w Obwodzie Kara

czajsko-Czerkieskim za
montowano najsilniejszy 
na świecie teleskop. Jeg() 

głównq częściq jest ref
lektor o średnicy 6 m. Za 
pomocq tego teleskopu 

można zobaczyć światło 

świecy z odległości 25.000 

km. 
Na zdjęciu: budynek, w 

którym znajduje się naj

większy teleskop świata. 

CAF-UPI 
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Dlaczego zmieniamy pracę? 

• 
I I 1nzyn ·er ••• 

lntynłer ;ledn11go s dut11ch zakladów przemysto
wych zo•tal wystany na praktykę do Japonii. Prak
tyka trwata rok, łnżynler wrócU, z samochodem 
jak mu potem wypomniano w fabryce - I... zmte
nU pracę. Do ustawienia t remontu masz71n, któfe 
wtalnle fab1yka kupna na Dalekim wschodzie, we
zwano fachowców z Japontł. Przyjechali bardzo 
zdziwieni. - Tu u nas byt s wasze; fabryki takt 
inżynier, .tedzta! rok - mówili - dlaczego nie wy
korzystujecie go teraz? 

No, właśnie. 
Na inżyniera posypaly się w fabryc• gromy. :te 

odszed!, że wykorzystat pieniądze, atypendiUm, a 
potem ntczym się nie wykupił. To wszystko praw
da. Ale czy ;jedyna? Jeślł ktoś wraca po roku z za
granicznego stażu, z samochodem, a potem Zf!llenia 
pracę, to chyba nie dlatego, te inny oftarowu3e mu 
o 890 zlot11ch mtesięcznle wlęce;I. Prawdopodobnie 
inny zaklad ofiarowal bardziej atrakcyjną pracę, a 
może fabryka, lctóra wy• ala za granleę, nte mtala 
potem chęci wykorzystać należycie wledz11 i do
świadczeń inżyniera? Ale nawet jeśli ów łnżymer 
odszed! z zak!adu t przentóst się do tnne.1 fabryki 
w tym samym mteścte, to może jednak latwtej by
loby go wezwać do ustawienia i naprawy jwleżo 
zakupionych maszyn, anttelt sprowadzać fachowców 
z Japontt. A mote z fachowcami z Japonii mojna 
bulo.„ zatatwlć nowy stat dla kogo innego? „. 

Tak czy łnaczej, fakt ten lwtadczy o •po•obtc 
wykorzystanta k.adr. Upieram si. przy apostrzete
niu, te nłld nie zmtenla pracy dla przyjemnośoł. 
Rozumiem, że kterowników produkcji ten fakt mo
że denerwować, ale cziowiek zaz1D11czaJ szttl<a swo
jego wia.łctwego miejsca. Ludzte zmlenia:lą pracę na 
ogól wówczas, gdy dotychczasowa nie odpowtada 
Ich kwalifikacjom, ambtc:lom. Zmieniają pracę, gdy 
się w niej nudzą, t wtedy, gdy nte mają w niej nic 
do powiedzenia. Człowiek, który uważa się za fa
chowca - a życie dalo mu szansę potwierdzić to 
mniemanie - ma oczywiście większe wymagania dd 
tego, który dopiero zdobywa w •wolm zawodzie 
pierwsze ost10gt. Tacy ludzie 1ą mntej cterptiwl w 
oczekiwaniu na lepsze tycie. Szybciej pode:lmu:lą 
decyzje dotyczące zmiany pracy, tym bardziej, że 
maja po temu wlęk.sze możttwości. 

Nie zawsze, oczywiście, potwierdza stę ta regula, 
ale et, co zmtenia:lq pracę, to często ludzie bardziej 
aktywni, energiczni. Gdy przynoszą do dzłalu kadT 
podanie o zwolntente, budzą - zdarza się - złość, 
zawtść, a takte tal. Najmilsze Jest to, co atę traci. 
Ale dlaczego tak wielu ludzi ma chęć zmieniać pra
cę? To zjawisko jest chyba nawet grotnlejsze od 
fluk.tuacjl, która apędza sen z oczu •zefbm produk-

c:ll. Bywa tak, h dopókł cztowtek zgadza lł4 na 
awój los w zakładzie, nikt się nim 1pec;lalnle nte 
interesuje. Co robt? Czy jest mu dobrze, czy :ile? 
- pytanta takie nie dręczą na ogól kłeTowntków. 
Problem pojawta się wówczas, gdy człowiek odcho
dzt. Odchodzi szukając lepszych warunków, ciekaw
szej pracy, lepszych zarobków Tównleż. Bardzo czę
sto lepszych stosunków międzyludzkich. Na ten o-
statni problem zwracają uwagę wszystkie ankiety . 
aocjologtczne, zajmµ:lące atę sprawą fluktuacji kadr. 

Nie wiem dlaczego odszedi z fabryki Inżynier X, 
ate sprawa nie wydaje się tak prosta, aby można 
ją bylo skwitować jedynie w kategortach rozważań 
moralnych typu: odszedł, bo taki już jest. Nato
miast wydaje się, że fakt ten must budzić reflek
sje inne. Dobry fachowiec, ceniony w fabryce, wy
syłany na stypendia nte powinien tak azybko po 
powrocie z zagranicy zmieniać pracy. Jeśli to robi 
- nawet z chęcł zyaku - to znazy, że rodzimy 
zakład nie zadba! o niego naletycle. 

Ale nie tdzle tu jedynie o owego nie1zczę1nego 
inżyniera, który wyjechal, przyi echat I odszedt. IdzłR 
o to, czy przeciętny pracownik, Jan Kowalski, ma 
w B1Vojej pracy poczucie satysfakc:lt, czy też jest 
go pozbawiony. Satyafakcja lub jej brak wplywa 
prsecież na tak wiele zjawlak związanych z pracą 
zawodową. Determinuje np. w ogromnym atopntu 
subiektywne, prywatne poczucie awansu. Bo czym 
w koncu 1eat awans? W pojęciu urzędniczym pr%e
chodzeniem po uc:z:eblach hlerarchll s!utbowaj w 
górę, co na ogót wtąh się takte z wyższymi zarob
kami. Ate przectet aą ludzie, 'którzy w t~ 'llertste 
nie pnq st.ę wzwyż, a mają poczucie awansu. Dzie
:Je się tak wówczas, jeśli wiedzą, że zdobyli wyżaze 
kwalifikacje, te więcej umle:Ją, że stworzyli coś, co 
kiedyś byłoby poza z411lęgtem !cli motlłwośct. Taka 
droga życiowa jest awansem, jeśli towarzyszy :Jej 
akceptacja spo!eczna. Jeśli w odczuciu ~rodowtska 
jestem kimś więcej, niż 10 lat temu - zaczynam 
rozumieć, że czegoś przez ta dziesięć lat dokona
łem. Może zdarzyć się, te cztowiek ma poczucie 
wartoecł swoich czynów t bez tej akceptacji, ale do
tyczy to chyba tylko twórczości artystycznej. za
tem w większości przypadków o tym, czy osiągamy 
sukces, awans, satysfakcję, nie decydujemy samt, 
decyduje wraz z nami środowisko, szefowie i kole
dzy. 
Łatwo rzucać gromy na kogoś, kto odchodzi z pra

cy. Wydaje się jednak, te cztowlek ma prawo zmie
nić każdą pracę, jeśli subtektywnte uwata, że nie 
ma jut w ntej szans rozwoju. Przynajmniej :z: tego 
jednego powodu. A tych powodów, jako się rzekto, 
bywa więcej. 

. . ANNNA JAGLI~SKA 

Zgodnie KONSULTACJE 
1 konstytucyjną 

zasadą -
eme I r 

W gminach, wsiach, a takie w wiejskich domach trwa 
obecnie konsultacja projektowanego systemu eme· 
rytur dla rolników. Piszę „takie w domach" ponie
waż dyskusje społeczności wiejskiej nie kończą się 

wraz z zamknięciem zebrań, lecz toczą się dalej i przeno
szą się „pod strzechy". ~eh.rany ~ ten ~p-~sób. mate.ri~ł. po· 
zwoli rządowi na wyrobienie sobie opmn o Jego m1c1aty: 
wie ustawodawczej w· projektowanej formie oraz pozwoli 
dopracować ostateczną wersję. Od razu tei moina by po
stawić pytanie: dlaczego ta konsultacja i dlaczego jest 
ona przeprowadzana w skali tak masowejł Odpowiedź jest 
nadzwyczaj prosta. Chodzi przecież o sprawę wielkiej wagi 
- sprawę wagi narodowej. Inicjatywa objęcia rolników -
systemem emerytalnym, podobnie jak akt objęcia rolników 
bezpłatną opieką lekarską, wywodzi się z głębokiej troski o 
przyszły kształt wsi polskiej, o jej coraz bardziej nowocze· 
sne i coraz bardziej humanistyczne oblicze. Jest 
to inicjatywa wyrastająca 1 Ideałów socjalistycznych, któ· 
re głoszą, ie nadrzędnym celem jest dobro człowieka. Pro
jekt systemu emerytalnego to kolejny krok na drodze 
konsekwentnego realizowania tych ideałów. 

Ale obecna konsultacja zasługu- cano się o opinię do wielkoprze
je na słowo komentarza również z I myslowej klasy robotniczej w 164 
powodu zastosowania tej metody największych zakładach przemy
wyrażania opinii przez obywateli. słowych Polski, a inne problemy 

Po roku 1970 kierownictwo par- konsultowan~ z bezp~średn~o zain
tii ustami Edwarda Gierka wie- teresowanym1 środow1skam1 społe
lokrotnie podnosiło problem dosko- c~no-zawodowymi (n~. z nauczy
nalenia naszej socjalistycznej de- c1elaml na ~emat ~ro1ektu ustawy 
mokracji i stwierdzało, że ważnym o. p;i-aw~ch 1 o~ow111z~ach nauczy
elementem tego procesu jest co- ~leli), Jeszc;:e mne hczne l!ro
dzienny dialog partii z masami, Jektr dec~z11 konsultowano ze ~ro
zasięganie przez partię opinii mas doW1skam1 fachowców (n_p "IJl'.Iele 
w każdej żywotnej dla narodu aktów prawnych z prawmkam1). 

sprawie i konsult~':"anie urzygo- Konsultacje potwierdziły w prak 
towywanych decyz11 oraz aktów tyce doniosłość tej metody dla 
prawnych. W ślad za tym Vl udoskonalania demokracji socjali
Zjazd partii stwierdzał w swojej stycznej. Będąc obywatelską ro-::
uch.wale m. in.: „Naleiv roJ:Sze- mową o sprawach państwowych I 
rzac stosowanie metody konsuUa- sprawach najżywotniej obchodzą
cjl, dyskuł?Wańla kazdeJ istotniej- cycb l_udzi pracy, sprzyjalv ugrun
szej decyzji s aktywem, kia~ ro- towaruu świadomości że nie ma 
botnJczą 1. 11 zainteresowanymi sro: i nie mote być taklc'h spraw pol
dow1skam1 '<POłecz!'o-sawodowym1 skioh, kt6rych nie można byłoby 
w celu korygowania I doskonale- dla ogólnego dobra omówić roz
nia projektu dl'cyzji, jak r6wnief: watyć od wszystkich stron 'ł za
wyjaśniania jej motywów i two- stanowić się. 

rze!lia przez . to warunków • spo.~~- p 0 tych, jakże owocnych doś
czme sprzyjaJący<'h Jej reahzaeJt • wiadczeniach, przyszedł czas ua 

Za słowami poszły czynv. wyciągnięcie prawnych wniosków 
W okresie np. od VI Zjazdu do i uogólnień, ponieważ stał1J się ja- · 

stycznia 1975 roku poddano kon- sn~.„ że konsultacje powinny 
sultacji 15 węzłowych tematów, w ~eJSC do stałej praktyki życia po
tym 6 kompleksów tematycznych litycznego. A tym samym powin
o najszerszym zasięgu społecznyr. . ny wzbogacić i rozszerzyć wach
M. in. program poprawy wyży- larz. form socjalistycznej demo
wienia narodu i rozwoju rolnictwa k~acJl. Ich bowiem walorem Jest 
przyjęty następnie przez XV Ple- me tylko przepływ opinii „z do
num, nroblemv wvchowania mło- łu do góry", ale także stanowią 
dzieży, założenia ustawy o zakła- bardzo. owocną formę insoirującf, 
dowych funduszach socjalnych myślenie obywatelskie o najżywot-

a e 

wspólnej troski ł wspólnej od
powiedzialności, W rezultacie - w 
ramach dyskusji nad projektem 
zmian do Konstytucji Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej - par
tia wystąpiła z inicjatywą, aby 
tę formę współrządzenia zapisa.6 
jako zasadę w usta,vie zasadniczej. 
Jak pamiętamy, inicjatywa ta 
spotkała się z pełną aprobatą.. 
Obecnie - przypomnijmy - 86 
artykuł Konstytucji brzmi: „Oby
watele Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej uczestniczą w sprawowa , 
nlu kontroli społecznej w ko n• 
s u 1 t a c j a c h i d ys k u 1 j a e Il 
nad węzłowymi problemami roll• 
wo.iu kraju oraz zgłaszają wnio• 
ski". 

Obecna konsultacja 11 rolnikami 
Aa temat systemu emerytalnego 
dla rolników, a więc z częścią 
społeczeństwa najżywotniej zainte•. 
resowaną przyszłym kształtem 
ustawy, jest właśnie realizacją tej 
1.asady. Totet władze przywiązu
ją wielką wagę do wy.ników tej 
konsultacji. Idzie wszak i o to, 
aby ostateC'llny kształt ustawy llł· 
cznie z Jej przepisami llZC'llegóło· 
wym! był wynikiem wszecbstrono1 
nych przemyśleń, by był wypraco
wany pny udziale samych rolni~ 
ków I 11a ich Bkceptacją. 

JERZY KOCHAię-SKI 

-
W Kozłowie (woJ. olsztydskle) 

powstała wytwórnia koneentra· 
tów wysokobiałkowych - nie
zbędnych składników pasz dla 
trzody i bydła. Dotychczas kon
centraty kupowallłmy za 1ranł· 
cą. 

1 
nrojekt Kodeksu Pracy, progra~ niejsz:ych ~prawach kraju, państwa 
ołacowo-socjalny na lata 1974·-'75. ~ ludzi. _Tym samym zwielokrotnia-

'----------------------------------------------.;, W wiel.u Innych wypadkach zwra- Ją kapitał społecznej energii, 

N/z: ogromne 1Uosy zbotowe; 
każdy z tych dwunastu magazy
nów mieści 150 ton. 

o trudoośoiach zwykło 
się mawioć, że sq 
pnzejśoiowe. 1 coł· 
kiem słusz.nie; kto ma 
chociaż kilka 1inijek 
w życi•rys.ie i jaką to· 

kq pom1ęc nie będ11ie się ze 
mnq spierał. Był OZO$ no przykład 
- młodzież nie ma prawo o tym 
wied.llieć gdy do nojba1rd,z;iej 
sensacyjnych zoliazoło się wiado
mość, iż do pobliskiego sklepu 
(niektól1V( nazywali go wtedy spół
d21ielniq) przywieziono transport 
cytryn. Był czas, qdy szturmem bro
no firmowy sklep „Olimpii" z ko
szulami „polo" przy zbiegu ulic 
PiotrkoW&kiej I Na1rutowiozo (jakoż 
flo była ta,ndeto !), a do szczyto
wych osiql)nięć wytwornej elegancji 
należało obnoszenie na sobie 
pr,zeszworcowanego z Zochcxłu 
wwrzystego swetro zopino.nego no 
ekler (ekipy spol'towców, którym 
zows.ze noHobwiej pokonywać qroni
ce, robiły no tym kokosy). Miewa
liśmy kłopoty z pralniami i „koni
kami" pr,ze<l kinem, z gnuśnymi 
urzędnikami nieusto,nnie pompują
cymi w siebie herba.tę i „zygrami" 
no ekranie telewiwra, z piłką noż
ną, zo,połkami i oukrem (no sam~ 
wspomnienie zeszłorocznego amoku 
robi mi się niedobrze). Wszystko ti;, 
ołbo już przeminęło, albo włośnie 
przemija, albo przeminie - co pi
szę zdrów no umyśle i jak liWYkle 
z umio.rkowanym optymizmem. I 
chociocż: głupio uszczelka może je
&Zeze zagrać rolę w filmie, będą
cym szlagierem dla kilkunastu mi· 
tronów widzów, wierzę, że kiedyś 
będzie się to pokazywać w proqra
mie pt. „Uśmiechy starego kina". 
Może jeszcze nie zo pięć lat, nie 
zo d.lliesięć - ole tok będzie! 

Jest jednak pewna parszywa 
&prawa, która nie poddGje się 

biegowi czasu, rozwojowi cywiliza· do się przy niej poS<tawić szofy: 
cji, najostrzejszym krytykom, nai· szafo stoi kHko centymetrów od 
mądrzejszym uchwałom. Nowet na sc10,ny pr,zylego do niej, lea 
poczcie czeko się już !Qrócej niż kie- tylko w jednym punkcie; 
dyś, oowet tramwaje jeżdżq odro- e ściano, na którą skłodojq sqę 
binę prędzej, zdarza się, że no dwie płyty: jedno płyto postowio
sitocji benzynowej przetrą szybę, a no jo,k trzeba, druga - kląco do
kelner w kno1pie drugiej koteqoni1 
mo obcięte po.znokcie. Tu - nic 
się nie zmienia! Tu - na przekór 
Heraklitowi - wszystko stoi I Mimo 
próśb i gróźb, mimo powszechne
go zdania, że tok jak jeS<t, jest 
niedobrze - fotolniel - hamulce 
nie pusz-ozoją. 

C złowi
ek poruszoiqcy 5lę po 

obS<zo,rach centrum mio~to, 
lub w od dawno urządllO
nej dz;iefoicy, nie mo zie-

lonego ,pojęoio, jo.k wielką udręką 
może stać się życie no nowym 
osiedlu, którego budowo jeszcze 
trwa, życie w domu dopiero co zo
siedlonyim, je.s.zoze ciepłym, jeszcze 
nie „zoust.erkowonym" (używam 
teg.o kancelaryjnego termi1nu bez 
pewności, czy 11na.czy on to, co mi 
się zdaje; choci21i mi o dom, któ
rego nie zbadafo jeszcze komisja 
spisująca usterki, lokator pozosta
je więc no roliie sam no sam ze 
swoją męką, niepewny ozy mu co 
poprawią i kiedy). Gdzieś no dale
kiej Retkini (wydawało mi s.ię w 
drodze, że to już i1nne wojewód<Z
two„.) nosłuchalem się ostatnio ta
kich rzecVJ i tylu, że oni tego spa
miętać nie mogłem, oni powtónzyć 
rvie potrafię. Spróbuję zosygnolia:o
wać n:ektóre: 

e pokój, w którym są tylko po. 
zory imtolocji el,ektrycznej: 7. su
fitu zwisa kobei, są kontakty -
wewnętrznej insta!ocji nie ma, za
pomnieli! Trzeba pruć ścio,ny i 
ciągnąć druty; 

e ściano tok brwclxt~ ie nie 

lej w głąb pokoju - dotyka jej 
tylko kontem, pokazując całą swo
ją grubość; wygląda to jakby 
d21leck.o bawiące się klockami za
jęło s ię riogle czymś innym, więc 
kopnęło klocki i sobie po$zło; 

• kaloryfer w kuchni, który 
według przepisu mo wis1ieć w rów· 
nym odstępip od sufitu i od pod. 
logi: lokator - oglądając przyszłe 
mieszkanie w trakcie proc wyk.oń
czeniowych - proS<i fachowców, że
by dali ten kaloryfer albo pod 
sam strop, albo pod poro.pet, io
mierzo powiesić S<?Ofki no ścianie: 
foohowcy c „dasz pon pięć stów, 

to sie uobi''; ootywiśoie, w21ięlo 
s i ę pięć stów i się zrobiło; 

e prVJS1Zły lokator stwierdui, ie 
wonna mo stłuczoną emalię: fa
chowcy: „możem podciągnąć 
dźwig pod okno i wonne sie wy
mieni, iebyi pon sobie tego i owe· 

go nie zodropał, ole, wies:i pon, 
praca dźwigu kosztuje; zgodał Pa
nie, jak sie da, to sie zrobi"; 

e kobieto z Retki ni: „zawsze 
zabieram z sobą dwie pory bu· 
tów: przez osiedle idę w gumia
kach, przy pętli autobusu chowam 
je do torby a wkładam pantofle: 
kiedyś zgubiłam jeden kalosz, a1e 
to jeszcze nic: dziecko sąsiadki 
zgubiło w biocie obydwa I samo 
omal nie utonęło"; 

e inno kobieta z Retk'ni: „mó· 
wią, ie pod moimi oknami będzie 
kiedyś pawilon handlowy - czeka
my tego iak zbCIMenia; na l'OJie 

.najbliższy sfclet:> Jest o dw~ kilo
metry stqd: jok się wejdzie do 
niego o czwartej - piątej po po
łudniu, można kupić budyń, mu· 
sztardę, proszek „lxi''; dałabJm 
tego proszku na przeczyszczenie 
tym, co nos tak urządzili; chleb, 
kartofle, no, dosłownie wuystko 
trzeba wlec z miasta; naprawdę 
nie potrafię udowodnić, ie nie je· 
stem wielbłądem". 

Wysto,ror,y? Wystof'CZy ! Studiom? 
ż.e to nic nowegoł Otóż włoŚllie ! 
To.k · jes<t no ko~dym oowym osie
dlu, to'k jest od lot, a my sobie 
woiąi z tym wrzodem ni• możemy 
porodziić. Nim nom położq chod
llik p~zed domem, nim Z1C1lepią 
wszystkie d21iury w śoio,noch, nim 
w ok·oHcę wbudujq sklep I pl1.ted
S<z:kole, ni·m zatrąbi autobus -
przesto,nie tlić siię ostatnio iS<kier
ko rodośoi, że oto ma s·ię nowe 
miellkonie, lctóre pr76z lato śniło 
S1ię po nocach - wydeptane, wy
stane przed okienkiem, opłacone 
trudem, który Je.st wcale niemały, 

P rogrom naszych ciosów -
miesz;kanie dla kaidej ro· 
dziny - jest' uskrzydlający. 
Ze smutkiem konstatujemy, 

że kolejko po klucze woiqż je
szcze długa, więc rowcjamy wysiłki, 
żeby tak najprędzej uoieleśnić jej 
monzenic. W tym nosaym pro
gramie najoczywistszo ludzka po
trzeba - pragnienie własnego kq
ta - znajduje wyrM nie tylko w 
patosie haseł, lecz przede wny· 
stkim w realnym k.sztołcie ezie· 
rech icion. To je5t wofoe I wiei· 
~ie. Tolc trzymać! Ale pm~-oież -
no Boga Ojcol - coś trzeba .zro
bić, żeby nie M~l'UĆ ludlliom pierw
szych dni I mies>ięoy aiutentycznego 
ROtęśdo. 

W łonie tej samej branży, wśród 
tych samych zológ budowniictwa 
spotykamy się zo1równo z pasją. 
którą to1k bardzo cenimy, jo1k i 1 

partactwem, które jest noszą ud•ę
ką. Najtęższe głowy badały jui 
s.etki ro,zy problem . usterek, dzie-
S<iątki rozy nojbard21iej serio jole 
tylko można postano,wioliśmy so-
bie, że osiedla w21nosić będziemy 
komplelcsowo, o więc w toki spo
sób, w to·kim porząd1ku, by można 
tom bylo wpr.owo<lzić się i żyć PGI 
ludzku. N.ie udaje się! Nie potra
f'mył 

Zostonowiom się nO'd wniosk,iem, 
który wyłonił nom siię w ~mow.e 
z pewnym storsa:ym po,nem, które
go szanuję zarówno dla jego do
świodozenio życiowego, otwartej 
głowy, jok I nie5zo1blonowych po
glądów. Ten wniosek nie przyis.zedł 
nom łatwo i do końca pm.ostał 
ie znakiem uipytonio. Mimo to -
io1k sądzę - wa·rt jest uwagi. Ten 
wniosek brzmi: o może jednak tro
c~ę zwolnić tempoł Po oo, w ja
k!m ~~lu? Otóż po to, aby więcel 
sił niz dotychczas poświęcić ja
kości, którei. lei pod rygorem na
leży wymagać. I po to, aby stor• 
czyi o czasu i 'środków na jedno· 
czesne urządzanie całej reszty. któ
rej dziś nie mo, o bez kt6rej tok 
cięiko S<ię żyje no nowym osiedlu. 

Znpewne, kolejko będzie ezekać 
nieco dłużej (chociaż, jok się do· 
brze policzy, ile trwa naprawianie 
tego, co się kiedyś napsuło, to 
wcale J1ie wiadomo czy dłużej). Za 
l>o z pewnością - kiedy się już 
dO<Stonie kłuoze - soty.sfokc}a bę
dzie pełniieijszo. 

Uchrońmy tę islderlc~ radokłl 

Jerzy Szele'fłickł 



• 

Ulica w stolicy Salwadoru - San Salwador 

rtobie~tyw~e . 
oblezyswtata 

Wyrób parasolek jest głównym źródłem utrzymania 
małej tajlandzkiej wioski So Sang. Wykonuje się je z 
rozmaitego tworzywa: papieru, drewna, jedwabiu. Ry
sunki na parasolkach przedstawiają motywy charakta-

rystyczne dla miejscowego folkloru. 

Ji;to by pomyłlał, :łe widnie 

tutaj - na południowym cy-

piu Manhattanu, kilkaset 

mełr6w od Wall Street 

gmachu Now0Jor1kiej Giełdy 

· - przycupniemy wszyscy Jak 

kr6llkl, ehot do tej pory w ka:ł

dym porcie, jaki odwiedzaliśmy po 

drodze z Gdyni do Ameryki, nie 

czekaliśmy długo, by spróliowa~ jak 

smakuje miejscowe piwo •.• 

Nie byto jeszcze zbyt późioo, in!e 
byliśmy z.a bardzo zmęczeni, nie 
rozlen.iwila nas także euforia z 
osi~nięcia wymarwnego celu na 
naszej 13-metirowej, a więc nieoo 
mniejS>zej od „Baitorego" łajbie, a 
jednak ... żaden z nas nie palił się 
jakoś, a.żeby oo pręd:rej wy&koczyć 
w to &.lynne miasfo. 

I ohoć było to peWUlie najroosąd
ni-ejs.ze wyjście - zootać na jach
cie i doczekać świtu, bez kuszenia 
loou w 21biega.jącyoh ku W.schod
niej Rzece l dość lu~ato wy
glądających Ui1ioaclh - choć wklrót
ce zdao.izało się nam wychodzić „w 
Manhaitt.a.n" o i2ltlaCZ!ile pó:bniejszej 
niż wówczas porze - to wlaśnie 
ten pierwszy, wspóll!ly lęk przed 
miastem, które przecież tak bardzo 
pragnęliśmy wszyscy zobaczyć, od
stania chy'ba najlepiej jedną z jego 
wJelu jakże odmiennych twarzy.„ 

Robert de NilI'o - boiha.teir wy
świelanego niedaiwno u nas filmu 
„ Tabówkan" - określa je z ob
rzydzeniem jaiko „śclek najohyd· 
niejszych paskudztw", a Wieslaiw 
Górnicki, znający Nowy Jork chyba 
naijlEIJ)iiej z polskich dziennikarzy, 
nazywa „miastem oszała.miaJl\cym", 

Prawda, którą tak wygodnie by
łoby ułożyć gdzieś pośrodkiu obu 
tycll opi.nii, nie z.a,grzalaby tam je
dnak długo miejsca. ltoz.ma.Lte prze
ciwstaiwne racje i opimie o Nowym 
Jwku nie wykltlcz.ają się wzajem
nie, lecz po prostu urupelniają, 
egzystują obok siebie jak Green
vich Villa.ge - dzielnie.a nowojor
slmej cyga.ner~ i Chinatown, jak 
Bowery Sbreet - ulica wykolejeń
ców i Piąta Avenue - najelegan
tsza arteria miasta, jaik Central 
Paxik i Ha.aclem, jak biaili i czami, 
jak„„ 

le wszystko to miałem 

A sprawdo;ić, zobaczyć, oce
nić i odczuć dopiero Ju
tro - w niedzielę. za
wiadomieni telefonicznie 
o naszym pr:11ybyciu do 

Nowego Jorku, mieszkający tu od 
paru lat przyjaciele moich łódz· 
kich przy Jaci6ł z nie ostygłą łódz
obczyżnie, prawdziwie polską ser
decznością, wołali w słuchawkę -
z odległej dzielnicy Jamalca - o 
•wojeJ chęci do poświęcenia nam 
całej niedzieli na pokazanie „wszy
stkiego co w mieście najciekaw
sze" ... 

le-

• 
Niedziela na Manhattanie 

(Korespondencja i Własna z USA) gainerdl, hl,ppisów i turystów, i:miee 
zala1Itą jui: od rana Bowery Skeet, 
do kit6rej wirócę jeszcze w repoc-
tażu z i.ninej niż ta niedzielna nego dudnienia I szumu umocho- z aczęllśmy od naJsłynnleJ- w""~ówk.i. 

dów gnających gdzieś w wielkim szej dzielnicy Nowego "~ 

pośpiechu po wyniesionym nad po- . Jorku - Manhattanu, wy- N a razie muszę · zobatzyć 
bliską South Street highwayu. spy odciętej od reszty p · t . "'-'--tą AleJ·ę 

z tego patrzenia, słuchania l dy- mlaata wodami trzech 1ą ą I .,,....,..,, • 
1 tans1,1 daliśmy się jednak, mote na rzek: Hudsonu, Wscbod· nie mniej .słynną Madi-
zapas I przedwcześnie, urzec uro- niej I Haarlem i połączonej w SM Avenue, sfotogirafo-
dzie „Manhattanu by night" - nie- związku z tym z resztą miasta wać k.aitedrę świętego 
pokojącego Molocha błyskającego ku mn6stwem mo1t6w i tuneli. Przed Patryika., której bia.le od-
nam milionami liwiateł z podpiera- 350 laty za tę wyspę o 1kalistym bicie w brązowej $Zklainej ścianie 
Jących czarne niebo „drapaczy" - Sl'llllde Holerutr.zy zaipłaefll zamiesz- stoJ·"ce.go obotk wieżowca tw<\irizy 
SYMBOLI NOWEGO JORKU PO· kującym ją Indianom Z plemienia "' l br M 
ZUJĄCEGO, BYC MOZE TYLKO Algonquin kilkoma sznurami pa- pr~piękny, nierea ny o az... u-
WEDŁUG TURYSTOW, NA SYM- clorków. Był to ponoć szę zobaczyć także elegancką twarz 
SOL AMERYKI„. Nowego Jorku, najałynruejsze ho-

. 'I b'1znes tele, sklepy Tiffa.niego i Dunhilla, 
oja pierwsza niedziela naJ epszy 2ll'Obić zdjęcie wieżowca „Painame-

M na Manhattanie Pełna W dziej' ach świata rican" (wspaniale zamykającego 
byla słońca już od &a- perspektywę Park Avenrue), a tak-
meiio świtu, który ode- kt6rego powtórzenia domagają się że sius.iu w Waldorf Astoria Hotel, 
brał najbardziej ponu- na pr6:tno potomkowie owych In- bo a:lrurat w jego pobliżu s·zczegól-
rym za.kam.arkom ich dian, pragnąc odzyskać za zwrotem nie mnie przypiliło. 

nocny, ~Y wygląd. Wpraw- · dawnej o.płaty w.artoścl okO'ło 30 dol. w okolic.aclJ. RoQkefeLler Center 
dz;ie, ja.k wczoraj, śmierdziało ry- wycyganion11 od icb przodków ojco- p~konuję się, że ten moloch nie 
bą z pobli&kiiei;io Fish Mlwket. a wlznę. wszędzie je.sit miastem dus:mlym, 
za bramą SeaPOl't Museum wiatr W lndlail•klm n•rzec:1u nazwa ciasnym, pozbawionym światła, zie. 
gOl!l.il po pustej ulicy stoay papie. Manhattan oznaczała „ml~Jsce, leni i arehitektonic®nego wdizięik111.„ 
rów w-prawdzie pobliskie niewy- gdzie biały c:&łowiek l o,dchodzi nla Ni~···tety, ru'e mo~ zbyt wi'el.e -9-

.' . lato" - powiada Kaz m erz - a e ~ „_„ ~·-
soklie dorny POikiryte liszajem od- wkrótce zaai:ęlo tu być zbyt elasno i su na k0Ilrtemp1a,cje, bo pol}'lkając 
padających tynków, ą!liete siatka- duszno na odpoczynek i weekend. pośpiesznie kupione na ulicy ham
mi przeciwpożarowych sch-Odów, Zabudowano Ją za to, Jak sam wi- burgery, ginamy by ,,.zalic:zyć" dla 
nie były niczym szc;zegóLnym i spe- dzisz, doAc! przytomnie 7' w wygod- mnie gmach ONZ czyli _ jak po
cialnie nowojorskim ale tam da- ną kratkę, w ktc)rej idące z za- w' 0 da Wiesław Górnicki - , ~~''la-
. . . • . . . chodu na wscb6d i nazwane po ""' ~ 

le1 błyszczały, złociły Slę przeciez prostu kolejnymi numerami ulice ną mena.żeriE)''. na której zwiedze
w słońcu układane coraz wytej i przecinają pod kątem prostym nie Kazimierz da.je mi 30 milnu•t, 
wyżej klockii wieżowców. budził biegnące z południa na p61noc ale- uwożąc mnie zara:z w jak najszyb
sie pewnie - a może raczej do- Je. Ponad 30-kllometro:wy Broadw~y szym tempie tam, gdzie ~baczę 
piero zasypia} - sly.nny Broadway - n~Jdłuższa chyba uhca ~ śwlec1e inną t.warz Nowego Jorku - do 

. . . . • - biegr e przez miasto nieco uko-
n<! i była moia ciekawość .- me sem I _ jak sam zobaczysz _ co Haarlemu i Bronxu. 
Wiem, śmieszna lub zrozumiała - parę kilometr6w zmienia charakter Z rolllpędu, po da:odize i P'O łeb
którą chciałem wreszcie wystawić z bogatej na bledną I odwrotnie... kach oglądam jeszcri:e to i owo, 
na próbę w tym spotykanym już Na rarzie j~teśmy jeszca:!! na staa.-am się chłonąć i zrozumieć at
w tylu · ksią:i:kach i filmach orze- Wall Stre.et, uhcy reki-nów fman- mooforę tego miasta, k•tóre jed
kllnanym lub w:Ynoszony~ p0d sjery, 1?'D pr.zec;eż. być . w N.:>wym nych odpycha, in.nych pra:yciąga 
niebiooa mieście. Jorkru 1 Illle w1<'.Wieć giełdy, czyli jak magnes - tego tygla ras i 

Renata i Kazimierz. którzy orzy. New Y<llI'k Stock. E.xchange... ~e narodowości, zbiorowiska kon•tras
jechali po mnie wozem _ należy- n~jipierw było zdjęcie pod P?'fl:lm- tów o tak.im natęże·niu, jakie 
cie. jak na amerykańskie ootrze- ktem Wa.s2yngtona! w !ll~eJscu trudno byłoby znaleźć gdziekol
by i warunki. wy~odnym i rozlo- gda:ie od przyłaciela K-0sc1usclJ!d wiek w świecie i zmieścić w jed
żystym - zaof>iarowall mi siebie odebra>no przysięgę prezy!ienoka. nym migawkowym repoctaźu„. 

Tu Dolnym Manhaittame za- I tak łykałem Nowy Jork w ka-
jako cicerone 1 propozycję na. • na . ' · · ' walkach - · jak kluski - dławiąc 
prawdę nie do odrzucenia czynała się zresztą histon.a N.CYWe- się tym i owym - tu nie mogąc 

· go Jorku, to tu zbiły się ciasno pohamować zdziwienia i zaskocze· 
- Słuchaj - powiedzieli - te w wielką gromadę pierwsze dn- nla, ówdzie - obrzydzenia lub za

nłedzielę musisz wykorzystać pacze chmur, tutaj także - nad chwytu.„ wyciągany i wpychany na 
maksymalnie, bo tylko dziś może- samym brzegiem Hudsonu - sta- powr6t do samochodu, przewożony 
my ci poświęci6 tyle czasu ile nęły dwie bliżniacze 116-piętrowe, z miejsca na miejsce, z dzielnicy 

„wieże" World Trade Center w dzielnicę, do utraty tchu i zupeł-
zeehoesz. Jutro idziemy do pracy, (czyli Swiatowego Centrum Han- nego oklapnięcia wysapałem wresz
wrócimy późn;vm wieczorem, bę- • cle okolą północy przy Times Squa
dz1esz musiał radzić sobie sam. dlowego) do niedawna najwyższ.e re, na plonąe:vm Jak wielka. rzu~~ 
Spróbujemy Jednak pokaz.a.ć ei w budynki na świecie. na wzdłuż Manhattanu, pocbodma 
ciągu jednego dnia wszystko. 00 Spod tych w.ielkiich, prostokąt- Broadwayu: Kochani, mam chyba 

h · bł h w ł ' u aż dosyć! Już nie chwytam, nie tra-w Nowym Jorku najważniejsze i nyc i ys.zozącyc s one eh wię, nie składam w żadną cało~d 
najciekawsze. To będzie pośpiech do bólu ~u.' 450-met.rowy tego cholernego nowojorskiego ka-
i gonitwa; nie wiemy Jak to znie klocków odJeżdzamy . do . centr~ lejdoskopu„. 
siesz - i czy my sami wytrzyma- Manha~nu prz~ dzi~lmcę c~in- A nazajutrz skoro świ.t - l&'D<'ZY
my to tempo - ale dobrze byłoby, ską. gdzie nawet budki telefomcz- wie, !l"Orą.czkowo. podniosłem iro z 
aby ktoś zapoznał clę najpierw ne mają kształt małych pagód:( powr<>te.m do <>czu. 
trochę z tym miastem zanim od przez G:reenvich Village, któreJ 
jutra s.aezniesz po nim chodzić d<>my? remauracie, kawiarnie i Zdzisław Szczepaniak 
własnymi drG!;anli... zaułk1 pełne są a.rtystycz1ne1 cy-

Nie przewidywałem wtedy 
dwie mogąc doczekali rana 
przyjdzie ml poznać I 

połknąć Nowy Jork 

I tak się zaczęła moda iście be
że dekerowa. błyska wi=na gonitwa 

po Nowym Jwku. Nie gonili nas 
gangsterzy, a111i żadne „Cza1me 
Paintery" (illo, może z wyjąit:kiern 
przeja®du przea; Haait"lem), gonił 
nas tylik.o CtZas i wpał tężejący z 

w 12-godzinnej pigułce 
I ie będzie to dawka potężna I nie- godz-il!ly na god,zi.nę, a także mo
łatwa do przetrawienia, Na razie je, Renaty i Kaa:imierza zrn~e
jednak, tego pierwszego sobotniego nie, chociaż on był właściwie nie
wieczoru, patrzyliśmy na Nowy zmordowamy, wYciąg>ają.c mnie 
Jork z ostrożnego dystansu - wda- niemal przemocą z wozu i poka;zu
Jąc się w pogawędkę z czarnymi jąc jakieś szczególnie ciekawe 
strażnikami Seaport Mu~eum, P!ZY miejsce, jakieś ujęcie niezbędne 
którego nabrzeżu zdobyllśmy mieJ• do fOtogirafi=ego poo1iretu mias
sce na parodniowy post6J, przyglą- . k. 
dając się podpitym włóczęgom przy- t~ -:- namawiał goi;~ dJO pstry .
tykającym twarze do ogradzając.ej I męoia d,wuseimego JUZ chyba slaJ-
nabrzeże •iatki, słuchając nleustan- du„. 
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: 140 proc. dochodów z brazylijskiego eksportu i wymiany handlowej. Nie uszło to uwagi E J 

akl powszechnie Wiadomo„ I wszystktch siedmiu „c%erwonych 
wszelkie organa wywtadow- wywrotowców", pokazano im druz
cze tym leptej . funk.cjonuJq, goco,cy artylcut i poproszono bta
tm mnle;I dajq o sobie sty- gatnte: „Powiedzcte, źe ont napisait 
szeć. Niedobrze natomiast, tu cholerne bzdury''. Niestety, : A z y L I A i jeżeli ceny ropy będą wzrastać, odsetek Waszyngtonu, który kraje położone na : : 8 R ten może się zwiększyć. Rozpoczęto wpraw- południe od rzeki Rio Grande przywykł =--

: dzie budowę zapory ltapu, która ma być traktować jako wyłącznie swój obszar wpły-
: „największą hydroelektrownią świata", ale wów. : 

E przewidywane koszty jej budowy rozrosły Stosunki amerykańsko-brazylijskie pogar- -
- się z 3 . do 6 mld dolarów, a ·poza tym jest : 
: b ł wątpliwe, czy zacznie ona funkcjonować w szały się niemal z dnia na dzjeń. Sam pre- : 
:: Kiedy w lutym 1976 r. prze ywa Z 1982 r„ jak to pierwotnie przewidywał rząd zydent Carter zaatakował Brazylię za pod- : 
: wizytą w Brazylii ówczesny amerykań- brazylijski. wyżkę kaw;:, 'Yzywając ~m~ryJ;tan6wb w ra- : 
: K' . . # Po drugie, Brazylia ma ambicje sta- dlowo-telewizyJnym wys ąpiemu, a Y za- : 
: ski sekretarz stanu, H. 1ssmger, I nia się mocarstwem, mocarstwowość zaś częli bojkotować kawę I pili herbaLę. 11 -= deklarował spec1'alnie uprzywilejowa- wymaga - jej zdaniem - własnego prze- marca rząd brazylijski oficjalnie wypowie- : 
: mysłu nuklearnego. dział w całości układ wofskowy ze Stana- : 
: · ne stosunki USA z Brazylią, nikt nie mi Zjednoczonymi, podpisany w marcu 1962 : 
: przypuszczał, ie dokładnie rok pÓŹ· roku. Agencja France Presse pisała, iż sto- : 

§ niej w brazylijsko-amerykańskich sto- P. I e c a m •
1 

:~~~Jakb~i~~js:i;::,ie~~k~r::~~z:C~gl~~y;~ ~ 
„ k h ' t 180 t ' II wojnie światowej. „ 
: sun ac nastąpi zwro 0 s opm. w tym klonkretnym przypadku opinia pu- : = A ziarno niezgody było jui wtedy po- bliczna Brazylii na ogół przychylnie powi- = 
5 siane i powoli kiełkowało. tała reakcję gen. Geisela. Obie partie - : 
'" w czerwcu 1975 r . Brazylia I RFN podpl- prorządowa ARENA (Sojusz Odrodzenia Na- : 
:_= sały gigantyczny kontrakt nuklearny war- rodowego) I opozycyjna MOB (Brazylijski : 
„ tości 10 mld dolarów (wg niektórych żró- d d Ruch Demokratyczny) poparły prezydenta, : 
- deł _ nawet 12 mld). przewidujący dostar- 9 zapewniając, że „w tej historycznej chwili" 
: · · · d h Geisei przemawia w imieniu całego naro- : 
- czenie Brazylii szeregu s1łowm Ją rowyc o sąs I a a du. Biorąc pod uwagę antyjankeskie nastro- -E i uruchomienie do 1990 r. pełnego cyklu Ła ·, kl · 

1 
· d 'ć "ż • 

- technologii jądrowej, łącznie z budową . je w Ameryce cms eJ, na ezy są zi i • 
:: reaktorów, · wydobywaniem uranu i jego tak jest. Latynosi od dawna nie wii.rzą w : 
: wzbogacaniem. Administracja prezydenta jakiekolwiek szczere intencje potężnego s.ą- : 
: Forda nie przywiązywała do niego większej siada z północy jeśli chodzi o deą;iokracJę, : 
: wagi, a w każdym razie nie ujawniała * Po trzecie, chodzi 0 posiadanie włas- sprawiedliwość ~ „prawa człowieka'. : 
S swych Za$trzeżeń w sposób kategoryczny nej broni jądrowej. Brazylia, jak wiadomo, Jest i druga strona medalu. Rząd prezy- _ 
: nawet jeśli istniały. Uczynił to natomiast nie przystąpiła do układu o nierozpowszech- denta Geisela niechybnie wykorzysta kon- : 

~ ~~:fl!r:~:!~!:K:~ ~~:!~!:~r· :~~;;5~ ~~~~~ b~~~~t~:::ej~p::::~w:::p~;:0 p: rY~:t~:t~~~:~~i. ;~;:::;~~~~?im~:~i: s 
_ i Niemcy zaczekały aż będziemy mieli oka- pisze w komentarzu francuska agencja AFP ną prawicę, jak Urugwaj I Argentyna, a _ 

§ ~t'itie~: a~~!~~1ty!~sk~:!i r!!~z.a!lim,pr~~::: 'Bra~;~tu~;:!: i::;;.r:1Y:~~ą:u~e~:~eg:posó': ~~~~~~ó:°s~~nęi.~n;~~ ~la :!aj~~e~~ : 
: odzyskiwania paliw ją.drowych i Pl'acy z zapobiec rozszerzaniu się klubu oaństw- krótkim stosunkowo okresie „cudu gospo- : 
_ urzą.dzeniami na wzbogaconym uranie". producentów broni jądrowej. Obawiają się darczego" Brazylia popadła w poważne kło- : 

~ :r~~\\t~:zę'.a R~:C~~i:łabr~zy~fi~~!~o P~;z ~:~:~~ ż:ee~!~o;~wJ:J~o::~a ;::::ig!!: ~~?i~toT~m:0~0~;;i i:~!aj~j~ ~~~P~~~~cz~~~ S 
• oświadczył, że rząd brazylijski nie widzi nowi chodzi jednak głównie o tot .ie rzą- niosła 50 proc., zwiększyły się różnice w : 
: możliwości przerwania lub zawieszenia dząca Brazylią grupa wojskowych widzi w dystrybucji dochodu narodowego na nie- : 
E realizacji porozumienia. kontrakcie z RFN szanse uniezależnienia korzyść biednych (większość społeczenstwal), • 
E Brazylii zależy na rozbudowie prza"l!ysłu się od międzynarodowych, głównie amery- zadłużenie kraju sięgnęło 28 mld dolarów. ~ 
: nuklearnego co najmniej z trze~h przyczyn; kańskich, karteli energetycznych. Do rozbieżności na tle trudności gospodar- : 
: >tf Po pierwsze, ma ona duze trudności Tendencje do ożywienia stosunków poU- czych dochodzi już w samej brazylijskiej : 
"' energetyczne, a zwyżka' cen na ropę nafto- tycznychi a zwłaszcza gospodarczych, z in- elicie władzy, . Agencja Reutera ocenia, że • 
: wą pokazała, że będą one coraz w~ększe. nymi państwami kapitalistycznymi przeja- w Brazylll wystąpił pierwszy kryzys w ga- : 
:: Własnych zasobów węgla ani ropy ~ie po- wił prezydent Brazylii, gen. Geisel, jut la:: blnecle Gelsela od chwili objęcia przezeń :_ = siada zaś nadzieja na roponośne złoza w tern ub. roku, odwiedzając kolejno Paryż, urzędu prezydenta w marcu 1074 r. E Ama;onii i lch ewentualną eksploatację są Londyn i Tok_io, gdzie prowadził rozmowy E 
: raczej enigmatyczne. Import ropy pochłania w sprawach kredytowych, inwestycyjnych JERZY ANKUDOWICZ : 
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jeżeli wywiad Jest gtośno wszystko się zgadza.Io. Mt!tony ucz-
chwalony zupetnie źle -· jeśli jest niów we Francji odrysowuje, ten 
ganiony 'a już na kBtB•trofę zakra- plan z podręczników histortt, ty. 
wa syt{iacja, gdy wzbudza śmiech. sto,ce nauczyctell ZBbiera bazgroty 

Francuslca agencja wywtadowc:l'a do d·omu · do sprawdzenia. A że 
DST mia.ta ostatnio kolejno, swa, obwinieni pedagodzy nte pouczytł 
pikantna, prz11godę, którq Francuzi speców DST o Ich fatalnej omytce? 
delektujq się już od paru tygodni. Nie mia.to sensu, nilct by Im tu nie 
Otóż DST, jak wszystkie wywiady uwlerzyt. 
tzw. zachodniego &wiata, z najwyi- ANDRZEJ WALIMOWSKI 

~~~ó~~u~:~~1 °o~no:Ji~~e:~ ~~::~ (//././////./7/////.//////h-7//.ff/ff/,M 
mieli na oku młodego nauczyctela, 
zresztq nte kryjqcego twych lewi· 
cowych pog!qdów. Pewnego piękne
go dnta zaryzykowait, dopadli go, 
prfetrzqsnęlt kieszenie i - znaleźli 
odręczny szklic olcoltc wsi A udin
co·urt. Jako asy wywiadu momental
nie zorientowali się, że chodzi o 
•upertajny rejon · !olcaltzacji bront 
atomowych systemu „Pluto". Nie 
zdradzt!i Ilię ant stawem, lecz prze
siuchali pedagoga na kitka ok.olicz
noścl, a szczególnie: „Od. jak daw
na planuje porwanie rakiety? Może 
kUku rakiet? z kim jest w zmo-
wie? Na zlecenie j11kiego obcego 
mocarstwa dztata?". Podejrzany 
wpterw oponowa.i energlcznte, a!t
act podsunięto mu pod nos maplcę 
- I oniemiał. Potem zaś rzek.i: 
„Róbcie co chcecie, ja nic więcej 
nte powtem". 

Dalej wszystko potoczyło stę 
wartko. Asy zła.paty trop, wychwy
ctly caio, statlcę najbliższych „k.on
taktów" BWej ofiary. Jak nal(lżało 
pczekiwać, byli to również lewi- . 
cowcy - pięciu nauczycieli i stu
dent. Udawatt naiwnych, jednak 
szkic okolic Audtncourt wywarł na 
nich piorunujqce wrażente. 

Aby pochwalić się dobro, robotq, 
DST poda.Ła do prasy krótko, wia
domość: „Dztęlct c:mjnośct naszego 
wyu,iadu udalo atę w ostatniej 
chwłti udaremnić zamach niebez
piecznych terrorystów na bazę bro
ni atomowych. śledztwo w toku". 

Nie za bardzo w tok.u, bo wywro
towcy nabrali wody w usta. No 
wtęc ~;;ekano al: skruszejq t zaczną 
„sypac . 

Ponad 450 godzin za
brało Bobowi Hickoxowi z 
San .Francisco wykonanie 
z drewnianych wykałaczek 
tych „jaskółczych gniazd" 
na spróchniałym . pniu 
drzewa. Tok wielka cierpli· 
wość i pracowitość zosta· 
ły uhonorowane I nagrodq 
na miejscowym konkursie 
rzeźby. CAF - UPI 

Potem nastał pochmurny zimowy 
ranelc t w centra.Ił DST rozdZwoni
ly się telefony. Istne urwanie gło
wy. Bo satyryczne pismo „Le Co
nard Enchaine" opublikowato inkry
minowany azlctc. supertajnego tere
nu. I zamteśctto ztośttwy tekst, że 
niby wywtad apó:fnit stę o 203? ta.t, 
bo mapka zoatala sporzqdzona na I 
zlecenie niejakiego Jutłusza Gajusa 
Cezara przez sztabowców w okresie 
przygotowań do najazdu na Galię. 

W lllad11m •~rachu •prowadzono ._ ______________ _, 

• 



Budują, grają Alarm dla służby sanitarnej 

Masowe zatrucie ciastkami na Balutaeh , . . 
sp1eWQJą ••• 

~ Chodzi rzecz ]Una o budow-
1?:! lanych. którzy w 11wolch amator-
~ •kich zespołach - grają, lplewa- (INFORMACJA WŁASNA) cić na oddziale zakaźnym Szpita- zdarzenia toczy się postępowanie 
~ Ją, tańczą z werwą I zapałem Ia im. Biegańskiego. U 16 osób WYJ'aśniaJ'ące. 
~ nie gorszym niż u muzycznych T 6 
~ profesjonalistów. Odbywające slę ego rodzaju przypadk w stwierdzono stan ciężki, wymaga- Tak masowy przypadek zatru-

~ 
właśnie w Łodzl konfrontacje nie mieliśmy w Łodzi już jący intensywnego leczenia. Kie- cia nie wystąpił na naszym te-

ln. przeglądowi aktywności kul- placówki lecznicze 1arejestro· Opieki Zdrowotnej zapewniło nas waliśmy przed pięcioma laty 

Profilaktyka przeciwpożarowa 
• zawsze na czasie 

Na wczorajszym posiedzeniu Komisji Przestrzegania Pran, 
Porządku Publicznego oraz Samorządu Mieszkańców RadJ' 
~arodowej m. Łodzi, dyskutowano problemy profilaktyki prze• 
ci wPo:!:arowej. 

kultura1ne budowlanych służą m. l dawno. We wtorek bałuckie rownlctwo bałuckiego Zespołu renie już O"d lat. Ostatni zanoto-

~ turalneJ pracowników budowni- wały masowy napływ pacjen- jednak z' h 'li b j · Rad sk P b ł wt 
ctwa i praktycznej ocenie zwląz- , e w c w1 o ecne me w om u. rzyczyną y a e-

~ ków Jakie zawarto w haśle ~ tów 11 silnymi objawami H- zachodzi obawa zagrożenia życia dy partia rozmrożonych I następ- Jak wyn,ika 11 lntormacjl ko- strzeganie prawidłowego przechO

~ •• lConfrontacjl": „Człowiek trucia. Ustalono, że przyczyną któregokolwiek z pacjentów. nie zamrożonych ponownie lodów. mendanta Wojewódzkiej Komen- wywania asortymentów chamicz

~ prwaca -
1 

twórcpzo1ść", Mł d 
1 

.... , kbyła parhtia ciastek, wyj produ- Sytuację komplikował fakt, że I tam jednak zasięg zatrucia był dy Straży Pożarnych w Łodzi _ nych. Poważny niepokóJ' budzi 

~ czara , w a acu o z e~, t owanyc w prywatne ciast- najprawdopodobniej niektórzy z znacznie mniejszy. . łk · ni t st · ł w 
~ Im. Tuwima, w ramach finału 2 karni przy ul. Wo;ska Polsk1'e· kupu3'ący h . . l' . t k d p pozar c wa ams awa oź- także fakt, że w gospodarstwach 

~ u Ogólnopolskiego Przeglądu ł • c me spozy I cias e 0 Przypadek ten powinien być po- niaka - przeprowadzono w zesz- rolnych (skontrolowano ich ponad 

~ Amatorskich zespołów i Piosenki >$ ll'O w ł.odzl. Chorzy z silnymi razu, lecz schowali w lodówkach. ważnym sygnałem ostrzegawczym. łym roku ogółem 44.688 kontroli 38 tys.), w około 12 tys. budyn

~ Budowlanych. odbył slę koncert ~~ objawami zatrucia bakteryjne- Z tego powodu ostatni pacjent z sil Wiosna zaczyna się na dobre, la- stanu bezpieczeństwa pożarowego. ków występują poważne niepra-

~ pn, „Budowlani - włókniarzom". ll'o zgłaszali się stale w ciągu nymi objawami zatrucia znalazł to za pasem Rozpocznie się sezon Kontrole te wykazały, że mimo widłowości w zakresie bezpieczeń. 
~ Dzień dzisiejszy jest dnlem de- następnych dni. Ciastkarnia się w szpitalu dopiero w czwar- lodów i ciastek. Nie tylko służba pewnej poprawy pod względem od- stwa przeciwpożarowego. 
~ ~~~w~a:y~~~r~e Ju~o.śr~d0:C,1~~~ zostaklal toczywiście natychmiast ~etk. j Dz

5
ielnicowa i Wojewódzka sanitarna, ale i kierownictwo powiedniego zabezpieczenia obiek- Do 1980 r. w naszym woje. 

~ 
nle 11 w Teatrze Muzycznym w zam n Il a i rozpoczęto bada· ac a anitarno-Epidemiologiczna łódzkiego handlu powinny zainte- tów przed możliwością powstania wództwie wszystkie OSP będ1& 

Łodzi, odbędzie alę koncert ga- n.ta
1 

zakwestionowanego małe· podjęły w tej sytuacji natych- resować się, kto, gdzie i w jakich pożaru, nadal stwierdzono szereg zmotoryzowane. w Łodzi nato-

W.~ Iowy „Konfrontacji". opatrzony na u. miast energiczne działania. W dniu warunkach wytwarza i puszcza usterek I zaniedbań. Do nich naJ· - · t · 
Y. tyt ł p d j k ł ń , j m1as zorgamzowano dla straży 

~ u em „ o a rę ę 1 o cu '. wczora szym nie stwierdzono już do sprzedaży tego rodzaju wyro- częściej należą: gromadzenie zbęd- zawodowych bazy gaśniczych 

~ to~~~;i:~cy~~ w r~~n8r~~n~:%: W s.umlbe,k dt o ~nia wczorajszego,, ~astęp~łych przypadków zatrucia. by. Społeczne niebezpieczeństwo nych materiałów palnych i złomu środków chemicznych, a w naj-

~ kulturalnym budowlanych , wystę- zatrucie a eryJne, spowodowane zczeg owo badaJ1e są w la bora- niechlujstwa I braku poszanowa- na terenie przedsiębiorstwa, brak bliższym czasie w oddziale stra-

~ pował takte zespół Budowlanych ciastkami dotknęło 112 osób. Z tej toriach przyczyny, a przeciw oso- nia d~a zdrowia I życi~ wspó~oby- dostatecznej . ilości po.dręc~n~go żackim przy ul. Sienkiewicza, 

v.1 :r Mińska Bla!Ot"uskiego, (Sł) liczby 47 chorych musiano umieś- bom winnym tego dramatycznego wat 11 m g k ć t g sp t g ś g i t 
U11111111111u11111111111111111111u11111u11u1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111u.i.11111111111 e ' 0 ą 0 aza się ra iczne r~ę u a. mcz~ 0 m~umieJę - powstanie Oddział Ratownictwa 

: w skutkach. l no"śc· po~ług1wama się mm. przez Technicznego. Myśli się również 

! WAŻNE TELEFONY WISŁA - „Gdzle woda czysta I TATRY - „Po.nuklwany, poszu- - (L. Rud.) pracowmków zakładu, meprze-, o zapewnieniu w budynkach wy-

: trawa zielona" poi, od lat 15, kiwana'• pol. b/o, godz. 10, 12, : soklch bezpośredniej łączności te~ 

-
i Informacja o ulłucach m-10 godz, 10, 12.15, 14.30, 17, 19.30, 14, 1e .•• Ojciec chrzestny II" • Fi• lmy b '' lefonicznej .z najbliższą jednostką 

: Informacja telefoniczna os dziewczyna" pol codz:. 21.45; Bajki godz, 10. 11, 12, „Poszu- = a Centrala Informacyjna PKO 131-82 Seans nocny: „Czy Lucyna, to USA, od lat 18, godz, 18; 24.4. - z ,,zę em straży pożarnej. (J. ~r.) 

i ~~:!to~~:a~tunko~~ lłl-U,'1:~
51 -;:~\1~?o~~.~ g~~~ l~z~~~~. 114~ic,~ ~w~~~'. }1%~~~w~~~~~~~z. 1i~: S 

Po&otowłe MO '7 17. 19.30 godz, 19 "' 

Komenda Miej•lla MO ZACHĘTA - "Płon11cy wloto- _=== 

=
• centrala en-u, 182-11 wiec" USA, od lat ia, godz, 10. DftURY APTEK. 

Informacja kolejowa 155-55, Uł-CO 13, 18. 19; 24.4, jak wyżej 

PowledzmJ' cd ruu, ie 8' to 
filmy ciekawo, pożyteczne l ro
bione nie tylko z ,.zębem", ale I 
o... zębach. Chodzi nam bowiem 
w tej okolicznościowej ln!ormacji : Informacja PKS: ŁDK - „Rafferty I dziewczyny" Sporna 13, Piotrkowska lN. 

! Dworzec Centralny 111-H USA od lat 15, godz. 17.30, 19.41, pl. Pokoju a (boki) Ltmanow- : 
,.. Dworzec Północny 7ł7-Z9 godz, 15 - seans zamknięty; skiego 37. Felińskiego 1 (boks), : 
: Pogotowie wodociągowe 835-48 24.4, j.w, Obr. Stalingradu 15 -
: Pogotowie gazowe 395.95 STUDIO - „Kabaret" USA. od X M 
: Pogotowie energetyczne lat 15. godz. 15.30, 17.45, 20; 24.4. 24,4, : uza 
: Rejonu Północ 334-Sl Bajka „Baba Jaga" godz. 15.45, 

:
'"' Rejonu Południe JU-U 16.45. „Kabaret•• godz. 17.45. 20 TUwlma 19, Zielona 28, Piotr- : 

dla odbiorców przemy- S;I'YLOWY - „Dagny" pol, od kowska 225 (boki), Dąbrowskiego - • d k • 
: Iłowych 109-31 I 145-TZ lat 15, godz, 15,30, „stara strzel- 89, Lutomierska 146 (boks), Obr. = I e u acja 
: ołwietlenła ulic Z20-h ba" fr. od lat 18, godz, 17.30, Stalingradu 1~ 

: Pogotowie ciepłownicze Z5J·ll 19.30: 24.4, j.w. Apteka nr 47-Getl Konstantynów, - ł d • 
• Pocotowle techniczne 4ł9·31 GDYNIA „Konik Garbuaek" ul. Sadowa 10 _==. m o z1ezy• 
: radz. b/o godz, 12, 13.30, „Po- Apteka nr 47-0IPJ Aleksandrów, 
5 TEATRY jedynek rewolwerowców" USA ul. Kościuszki 6 
,.. od lat 115, godz, 10, 10. 17, 19; · Apteka nr 47-o911 Głowno, I.Il, _ 

:_ WIELKI - godz, 19 „.Jezioro ła- 24.4. „Konik Garbusek'' godz. Z..owicka aa : O roll filmu. jego wpływto na 
będzie"; 24.4. j.w. 10, U.30. 13, „Pojedynek rewol- InformacJł o dyiurach apteki „ wychowanie młodziety mówi •li: 

: POWSZECHNY god&. 19.lll werowców" godz. 15, 17, 19 w Pabianicach udziela Apteka _ ostatnio sporo, choć ocena tej roll 
• „Szwejk"; 24.4. godz. 10 „Zmart DKM - „Miłosna edukacja Wa- nr 47-085, Armii Czerwonej 7 "' - m. in, ze strony naszych Czytel-
:S wychwstanle". 19.15 „Boldyn" lentego" fr, od lat 15, godz. V' Zgierzu udziela Apteka nr = nlków bywa różna - pacząwszy od 
• NOWY - ii;odz. 19.15 „Dlalogu1 16, 18, 20; 24.4, j.w. 47-'080, Dąbrowskiego 10 • peanów na cześć dydaktycznych za-

:

==. de Passione"; 24.4, j.w. KOLEJARZ - „Werdykt" fr. od w Ozorkowie uozlela Apteka : let niektórych filmów, aż po oskar-
HAŁA SALA _ godz. 20 „Jau. lat 18, godz. 16.30, 18.30; 24.4. nr 47-092, Dzierżyn.sklego 2 żenla o demoralizację. 

Maciej Karol Wścieklica"; 24.ł. J.w. - Ten Interesujący problem postano-
• j,w, DYŻURY SZPITALI = wił wziąć na warsztat ZNP w Ło· 

:-

•:'"' JARACZA - gods. n „Trzy bla- Szpital im. H. Wolt - Polot- : dzl, Ośrodek Usług Pedag, I So-
le strzały", 18 „Siódma rzeka"; nlctwo i ginekologia z dzielnicy = c:jalnych Ol,'aZ NauczyclelSkl Ośrodek 
24.4. godz. 11 „Trzy blałe atrza Bałuty l Polesie, Poradnia K - : Społeczno-Kulturalny, organizując w 
ły" , 19.30 „Adam I Ewe" Kasprzaka i Gdańska 29 = dniu dzisiejszym w Klubie Nauczy-

: MAŁA SCENA - nieczynny; 24.4. Szpital im, Kopernika - Po- : clela (od godz. 14) oraz Jutrzejszym 
: godz. 111 „Sllnlejsza". „Noc try- łożmctwo i ginekologia z dziel- _ (od godz, 10) specjalną sesję popu-
: bad" nicy Górna, Poradnie K - Od- • larno-naukową pt, „Miejsce filmu 

: 7.15 - god:r, 19.111 „Klub kawale- 1·z.ańska, Cieszkowskiego, Loka- we współczesnej edukacji młodzie· = rów"; 24.4. j.w. torska, Przybyszewskiego i Rzgow iy". 
: MUZYCZNY - nieczynny; 24.4. ska oraz ginekologia z dzleln1- __ Organizatorzy zapraszają na to 

: godz. 11.30 „Carewict" (zamkn.) cy Polesie - Poradn1a K, ul, M . _ spotkanie stanowiące jedno z 
:_ ARLEKIN - godz. 1'1.30 „Cudow Fornalskie j - ważniejszych wydarzeń - IX Łódz-

na lampa Aladyna" (Piotrkow- Instytut Poł.-Ging. AM (ul. Cu- - klej Wiosny Artystycznej - wnyst-
ska 282); 24.4, godz. 12 j.w. rle-Sklodowskiej 15), Położnictwo : kich zainteresowanych tematem, a 

PINOKIO - godz, 17.30 „Cyberła- i ginekologia z dzielnicy Górna : szczególnie nauczyclell oraz uczniów 
da"; 24.4, godz. 12 j.w. Poradnia K - l'ellńskiego i Za- : pragnących podyskutować z pedago-

ZIEMI ŁODZKIE.J - godz. 11 polskiej z dzielnicy Sródmieście, : 11:aml na temat aktualnych rozwlą-

„Maskarada" Poradnie K z ul. 10 Lutego gml- : zań edukacji fllmowej młodzieży. 

CYRK „Arena" - itod:r. 19; 24.4. na Ksawerów I gm, Rzgów oraz - (Sł) 

----= -------

- 1wdązanej 1 rozpocisyuającym się 
dslltaj I Łódzkim Pneglądem Fil
mów Stomatologicznych - o pod
kreślenie, że właśnie w stomato
logii film stwarza doskonałe moż
Ll.wości przedstawdenia szczegółów 
postępowania diagnostycznego, pro 
filaktycznego i lecznicrego w ma
łym polu operacyjnym, jakim jest 
jama ustna. Dodajmy, że zapotrze
bowanie na filmy stomatologiczne 
gwałtownie wzrasta w związku z 
kształceniem podyplomowym leka
rzy stomatologów w ramach wpro
wadzonej apecja.Li.zacji. 

Jeśli chodzi o łódzki ośrodek 
akademicki, to ma on na 1wolm 
koncie aere1 sukcesów w za.kre
sie naukowych filmów 1tomatolo-
1icznych. Np. filmy zrealizowane 
przez dr med. Teresę Daszkiewicz 
w Instytuote Stomatologii AM w 
Łodzi uzyskały 1zere1 nagród w 
tym równiei międzynarodowych. 

Dzisiejszy przegląd jut im.prezą 
o zasięgu ogólnopolskim, przedsta
wia filmy przygot-owane w róż
nych ośrodkach akademickich kra
ju. Najliczniej prezentowan~ są 
filmy z zakresu chirurg.li stoma
tologicznej oraz stomatologii za
chowawczej. Za najlepsze ti•lmy 
zostaną wręczone nagrody jury 
oraz Nagroda· Publiczności. Mamy 
nadzieję, ie w przyznawaniu tej 
ostatniej czynnikiem decydującym 
nie będzie wyłącznie strach przed 
dentystą„. 

Zapraszamy wdęc w 
ganizatorów do kina 
Traugutta 18) o godz. 

Unieniu or
ŁDK (ul. 
9. 

(Sł) 

Z Łodzi 

w kilku zdaniach 
SOBOTA, ZS KWIETNIA 

4 Otwarcie wystawy filatelistycz• 
nej w rocznicę urodzin W, Lenina 
- o godz. 11 w Muzeum Historii Ru
chu Rewolucyjnego (ul Gdańska 13), 

4 ,,Nasze sobotnie wlecsory" -
kolejna Impreza z te&Q cyklu s 
udziałem artystów scen łódzkich, o 
godz. 18.30 w SDK „Lutnia" (ul 
Piotrkowska 241), 

4 „Taneczne rendez-vous" czyll 
„Poznajmy się" (muzyka, taniec. 
konkursy, film) o godz. 18 w DDK
Bałuty (ul. Limanowskiego 166). 

4 Filia DDK-Baluty (ul. żubardz
ka 3) zaprasza najmłodszych \\>idzów 
do dziecięcego kina „Przygoda" 
o godz. 17, 

NIEDZIELA, Zł KWIETNIA 

;. Z okazji Dni Kultury Radllfe• 
ckiej pokaz najnowszych filmów o 
sztuce Kraju Rad - o godz, 12 w 
sali MBP Im. Waryńskiego (ul. Gdań 
ska 102). 

A Projekcja fłlm6w o•wtatowych 
z cyklu „Kultura ludowa sześciu 
kontynentów" (Australia, część II) 
o godz. 12 w Muzeum Archeologicz
nym i Etnograficznym (pl. Wolno
ści 14), 

;. W ramach impres towarzyszą• 
cych 1X Łódzkiej Wiosny Artystycz• 
nej - koncert w wykonaniu zespo
łu wokalnego „Bel canto" pod dy
rekcją K, Dębskiego - o godz. 12 
w Muzeum Historii Miasta Łodzi (ul. 
Ogrodowe 15). 

godz. 15, 11 ginekologia z dzielnicy Polesie : 

FILHARMONIA (Narutowicza %0) UT J ndz1• 1• wo1'ewo"dztw1•e - Poradnia K. ul. 1 Maja I Olim- : 
godz. 18 Koncert Symfoniczny. fi , W pijaka -

________ „ ---- Orklestra Symtonlczna PFŁ. Instytut Pol.-Glu. AM (Sterlln- •• 
Dyry11:ent: Włodzlmlerz Kamlr- • • k• }'d k" ga 13). Położnictwo i ginekologia 
skl. solistka Lidla Grychtołów- m1e}S llll O Z llll z dzielnicy Sródmieście - Po-
na - fortepian, W programie: UU radnie K. Kopcińskiego 32, 
J. Elsner - Uwertura do op. Próchnika 11 I gmlna Brójce : 
Leszek Biały, W, A, Mozart - MŁODA GWARDIA - „Oddział" Szpital Im, Jordana - Polot- : 
Koncert fortepianowy A-dur KV USA od lat 15. godz, 10, 12.30. nlctwo l -ginekologia s dzielni- -
488, A. Dworzak - IX Syrńfo- 15, 17,15, 19.30; 24.4, Bajki - cy Widzew polotnictwo z dziel- : 
nla e-moll „Z nowego świata" god:r, 12. „Oddział" godz. 1,411, nicy Polesie - Poradnia K, Sre- • 
24,4, nieczynna 15.15, 17.30, 19.45 brzyńska 75 -

MUZA - „Colargol na Dzikim Zciera miasto i gmlna : 
zachodzie" pol. b/o godz:. 15.30, Zgierz. gmtna Parzęczew, miasto : 

HISTORII RUCHU REWOLUCYJ- „Policja dziękuje" wł. od lat l gmlna Ozorków, miasto I gml- = 
NEGO (Gdanska 13) nieczynne, i~d:°df.i.3!~· .~~~~~r~~!· :j~z"i- rya,,t.!~k::i':aó~n~i::~~l.Konstan- : 

24.4, godz. 10-16 kim Zachodzie" godz. 15.30, : 
ODDZIAŁ RADOGOSZCZ (Zgler- „Pollcja dziękuje" godz, 17, Chirurgia ogólna - Bałuty - : 

ska 147) godz, 10-16, 24.4, j.w. 19.15 Szpital Im, Biegańskiego (Knla- -
ARCHEOLOGICZNE I ETNOGRA- ziewicza 1/5), Górna - Szpital Im. : 

FICZNE (pl. Wolności 14) godz. 1 MAJA „Strzały Robln Kopernika (Pabianicka 82), Pole- -
11-17, 24.4, godz, 10-15 Hooda" godz. lS.30, „Trędowata" ale - Szpital im, Pirogowa (Wól- -

CENTRALNE MUZEUM WŁO- godz, 17.30, 19.30; 24·4• Bajki g. czańska 195), Sródmleścle - Szpi- : 
KIENNICTWA (Piotrkowska 282) 14.30, „Strzały Robln Hooda" g. tal Im, Pasteura (Wigury 19). • 
godz. 10-15. 24.4. j.w. 15.30, „Trędowata" g, 17.3o, 19·36 Widzew - Szpital Im. Sonenber- : 

BIOLOGII EWOLUCYJNEJ UŁ POKOJ - „Barwy ochronne" pol ga (Pieniny 30) : 
(Park Slenkiewicza) godz. 10-18. od lat 15, godz, 16, 18. 20; 24,4. : 

- 24.4. godz. 10-14 , Bajki - godz, 15, „Barwy o- Chlrurgla urazowa - Szpital Im. -

S R~~~~R:J) ~:tz~;!-.~?~~- ~°oltf~ R~~~n~" .• C:~:dt~\~8'ws~stko" ::i~~~~ego (Kosynierów Gdy·ń- E 
: 1~18 

1 
ki 

3
.., radz. od lat 12, godz. 12,15, Neurochirurgia - Szpital Im. : 

: SZ UK;I (W ęckows ego u1 14.30, „Uśmiech" USA od lat Kopernika (Pabianicka 62) : 
• godz. 10-17, 24.4. godz. 10--18 18, godz, 10, l'1, 19.30; 24.ł, Baj- Laryngologia Szpital Im. • 
• POLSKIEJ WOJSKOWEJ SŁUŻBY ki godz 10 U Gwlżdtę na Barlickiego (Kopcińskiego 22) : 
: ZDROWIA (Żeligowskiego 'f) nie waz-;stko" ' gÓdz ' "12 15 14 30 Okulistyka - Szpital Im. Jon- : 
: czynne „Uśmiech" godz,' l'l, i9.3o ' ' schera (Mlllonowa 14) • 

E ill" ~ * STOKI - Ryzykant" USA od lat Chirurgia l laryngologia dzle- : 
• 15, godz, 15, 17, 19; 24.4. Bejkl cięca - Instytut Pediatrii (Spor- : 

: •0DZ"'I PAR"' ~uLTUR'I' - godz. 14, „Ryzykant" godz. na 36f50) • 
: a.. .... .... n. 15, 17, 19 Chirurgia szczękowo-twarzowa : 
_ WYPOCZYNKU (na Zdrowiu) OKA _ „Wrzos" pol. od lat 11, - Szpital im, Barlickiego (Kop- • 
• OGROD BOTANICZNY - czynny g d 10 12 14 16 18 20· 24 4 clńsklego 22) : 
=: godz. 9-19 j 

0 
z. god i2 i4 ie 1'8 20 · ' Toksykologia - Instytut Medy- -

OGROD ZOOLOGICZNY - czyn- PO~ESIE :_ „Mój' brat ńa fajne- cyny Pracy (Teresy 8) : 
ny w godz. 8-19 (kasa do 18) g br t " czeski g d 1'1 W r : 

§ PALMIARNIA - czynna codzlen- d~kt"a ~r. od lat 
0

1:.· god'i. ~9~ 14.&. : 
_ nie (opr6cz t>onledzlałk6w) w 24.4. Bajki - godz, 14, ,,Mój E 
• godz, 10-1'1 · brat ma fajnego brata" godz. Chirurgia ogólna - Bałuty - : 

~ „ 1t r N A P~fi~/i~~i::~:t~a;~~~g1J]3z~\at.~: ;r~~~e~:Jd:i~~~~~:<~:;~E: ~ 
§ 8~u~V:n1;.- tiS~t~~nl1ar0~~.-~od:. u~~cj~d j'l!t t~5, ~~~z. ~~~sz~~~: ~z;;'1ta?d~~kiic~p~ii1ka p~~~s~~anl- = 

10, 12.30, 11, 17.30. 20; 24.4. j.w. j.w. eka 112). Sródmleście - Szpital : 
: IWANOWO - „Trudny jest tyl- ENERGETYK - „Trzej muszkle- im. Sonenberga (Pieniny 30). • 
: ko pierwszy krok" radz. blo g. terowle" panam. od łat 12, Widzew - Szpital im. Sonenber- : 
: 14, „Terror Mechagodzllll" Jap. godz. 1e.30 „Hitler z naszej 1:11 (Pieniny 30) : 

: ~~lk~o~. i~az~2· 1l8· 1i~· .~u~~~ ~-1~r 24.r::Tr~~j 1~u;:it1e~~~~: s~~~o~~~~eJ~~a~:l~a <z:~::~~1 ~~~ -

• 1est tylko pierwszy krok". !!:. wie" godz. 15.30, „Hitler z na- rzi:czewska 35) Szpital E 
E ~.'!re~~~ :r~~:an,:;~~illl" god~·oJ~ H~~k..i1ll~"„~~;b 11

;:· ~~~le" s:i~~~~s~f~:~1~rle- (Zgierz, i~: E 
„ . 12. 18. 20 rum, b/o, godz. 15.30, „Avan· rzęczewska 35) : 
: LUTNIA - „Panl minister tań- ti'• USA. od lat 15, godz. l'l. Laryngologia Szpital Im, : 
_ czy" ool. od lat 12. godz, 10, 19.30; 24.4. Bajki godz. 14,30 P1ti~11:o~a ~Wólczańsra 

1 
195) 

1 
: 

: 18, tB. 20. „Nieproszeni goście" •• ASkarb
1 

na wyd spi
7
e" godz. 15.30, dows~tejt!cuarl-e (Zsgzipertaz, Plmar·

7
„Sckzeow- : 

: radz . godz. 12, 14: 24.4. j.w. .. vant ' 1 go z. 1 . 19.30 -.. = POLONIA - „Kariera na zlece- PIONIER - „Hubal" poi. b /o, ska 35) : 
: nie" fr. od lat 18, godz. 10, 12.15, godz. 15, „Miłość w godzinach Chirurgia I laryngologia dzle- : 
: 14.30. 17. 19.30: 24.4. „Kochany nadliczbowych" ang, od lat 15, cli:ca - Szpital Im. Korczaka 5 
~ ~ita"i1~;~lk'~arad~iecb:~ie•~od~0J:: l~~ś.dćzi2. 17,'.~~~!1i;,o; g~~!: ~3~j~~Mf~ (A~~~~r;faerw~~;Jęk1;!.,o-twarzowa § 
„ 12.15, 14.30. 17, 19,30 o w godz nach nadllczbo- - Szpital Im. Skłodowskiej-Curie • 
: PRZEDWIOSNIE - .. Człowiek z wych" l(odz, 17.30. 19.30 (Zderz. Parzęczewska 35) = 
: marmuru" poi . od lat 15, godz. REKORD - „Afonia" radz, b/o, Toksykologia - Instytut Medy- : 
: 9, 12. 15, seans zamknięty 11:odz, 15.30, „Synowie szeryfa" cyny Pracy (Teresy 8) : 

„ l'(odz. 19: 24.4, Przegląd Filmów USA, od lat 15. godz. 17.30, 
: Animowanych dla dzieci Wy- 19.30: 24.4. Bajkl godz. 14 „Joe NOCNA POMOC LEKARSKA : 

: twórnl SE-MA-FOR: „Colargol K~';?'j USA, o~ lat 15, godz. 115, Nocna pomoc lekarska Stacji : 

: 1noa•o Dz~1!!~ Uzacthko~zie" godz. ie geo~z «i;ec 19u~~ pol. od at Pogotowia Ratunkoweco przy ul. : 
: .~ , „»u• sy e l'(Odz. 12, . · • · Sł kl I • 
: „Zaczarowanv ołówek" godz. SWIT - „Jak rozpętałem U woj- en ew cza 137, tel. 161·&1 : 

: 13. „Kot Filemon" 11:odz. 14, nę gwiatow•" cz. II, pol, b/o, : 
• „Człowiek z marmuru" godz. J?odz. lS.15, „Charley Varrlck" Ogólnopolski Punkt lnforma- : 
: 18, 11 USA, od lat 18, godz. 17.lS, cyjny dotyczący pracy placówek • 
: Wł.OKNIARZ .,Kobieta w 19.30; 24.4. Bajki godz. 14.15 służby zdrowia telefon fJtS„19, 5 
: czerwonych butach" fr. od lat „Jak rozpętałem II wojnę śwla- czynny jest w godz. 7-11 oprócz : 

E i:: •. 11:1'.~!: 10. 12. 14, 18. 18. 20; ~~;iyagic~;. g;:Ji. 1~/.~5. „:;~3~r- ni;~~~lrJNświ~uPANIA - UM'1 E 
: WOLNO!łC - „Człowiek z mar- SOJUSZ - „Przeciw Kingowi" czynny w dni powszednie od : 
: muru" poi. od lat U, godz. 10, jug, b/o, godz, l'I; 24.4, jak wy- 1&--7, W niedziele i łwlęta cal• -
: 13 19, 19; 24.4. j.w. żej dobę. : 

T.11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111I1111111111111111111111111111111 ft 
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MUZEA 

-----!:: ---

Dm i Jutromlładio 
SOBOTA. U KWIETNIA 

PlłOGRAM I 

10.00 Wlad, 10.08 MUzyka wojsko
wa. 10.30 „Listy z podróty do Ame· 
ryki". 10.40 Jazzowe portrety. U.OO 
Tu radio kierowców. 11.10 Chwila 
muzyki, 11.15 z lubelskiej fonoteki 
muzycznej, 11.30 Koncert chopinow
ski, 12.05 Z kraju i ze świata, 12.25 
Zespól rozrywkowy. 12.48 Roln1czy 
kwadrans. 13.00 $plewa Franc Gall. 
13.15 Koncert życzeń. 13.35 Pół wie
ku piosenki, u.oo Tu radio kierow
ców, 14,03 Gra zespół Jazz Cariers, 
14.20 Sport to zdrowie. 14.25 Ze śwla 
ta nauki I techniki. 14.30 Przekrój 
muzyczny tygodnia, 15.00 Wiad. 15.05 
List z Polski, 15.10 Muzyka i poezja. 
16.00 Wiad. 16.05 Tu radio kierow
ców, 16.06 U przyjaciół, 18.11 Kronika 
muzyczna. 18,25 Relacje s 2 dnia me
czu tenlsowsgo o Puchar Davisa 
RFN - Polska. 17.00 Studio Mło
dych. 17.50 Sprawozdanie z 2 dnla 
meczu tenisowego o PUchar Davl.sa 
RFN - Polska. 18.00 Muzyka i 
aktualności. 18.25 Tu radio kierow
ców, 18.33 P, Figiel - .r. Kondrato
wicz - znane spółki autąrskle, 19.00 
Dzienn1k. 19.15 W kręgu melodii. 
19.40 Laureatki festiwali „Eurowizja". 
20.00 Wiad, 20.05 Aud, rozrywkowa 
pt. „Jedno z dwojga". 21.35 Przy 
muzyce o sporcie, 22.00 Z kraju l 
ze świata. 22.20 Tu radio kierowców, 
22.23 W rytmie cza-czy, 22.30 Sobot
nia dyskoteka. 23.00 Minął dzień. 
23.12 Wiad, sport. 

PROGRAM li 

8.30 Wlad: 8.35 „Komunista". 8,55 
Informacje o programach. 9.00 J, 
Brehms - I Koncert fortepianowy, 
10.00 Polemiki literackie. 10.30 Utwo 
ry kameralne, 11,00 „Dziedzictwo pia 
stowskie" - słuch, 11,30 Wlad. U.35 
Od Tatr do Bałtyku, 11.45 Bezpie
czeństwo na jezdni zależy od nas 
samych. 12.05 Terminarz muzyczny, 
12.25 „Wydarzenia, poglądy. reflek
sje" - mag, (Ł). 12.45 P, Czajkow
ski - Kaprys włoski. 13,00 „Nadmor
skie krajobrazy". 13.20 T. Alblnioni 
- koncert. 13.30 Wiad, 13.35 Maga
zyn wędkarski, 13.50 Koncert Chóru 
PR i TV, 14_.10 Więcej, lepiej, nowo 
cześnlej, 14.25 Malarstwo I muzyka. 
15.0o Zawsze o 15.00. 15.40 Nagrania 
skrzypka s. Snltkowskiego. 16.10 
Rytm. rynek. reklama, 16.20 Katalog 
wydawniczy, 18.25 Melodie z opere
tek, 16.40 Aktualności dnia (Ł). 16.55 
Recenzja E. Szustra (Ł). 17.00 Utwo-
ry klarnetowe. 17.20 Powieść miesią
ca „Na wspak" - fragm, 1'1.40 „Cza
ta" - magazyn wojskowy, 17,55 An
tologia 1onaty fortepianowej, 18.25 
Chwila muzyki, 18.30 Echa dnia. 18.40 
.• Czaa i ludzie". 19.00 „Matysiako
wie". 19,30 Il:, Wolf-Ferrari - „Ta
jemnica Zuzanny", 20.30 Metr kslą

tek w katdym domu, 20.41 Arcydzie
ła muzyki, 21.30 Dziennik. 21,40 Ko 
respondencja z zagranicy. H.41 Wlad, 
st>ort. 21,50 Nagrania polllklej Orli;. 
Kameralnej, 22.30 „Imieniny pana 
kierownika" - aud, 23.00 Panorama 
stylów Jazzowych. 13.30 Wlad, 

PROGRAMm 

U.oo życie rodzinno - magazyn. 
11.30 Z klasycznych nagrań, 12.05 Z 
kraju I ze świata, 12.25 Za kierow
nicą, 13.00 Powtórka z rozrywki. 
13,50 „Pamiętnik z trzech mórz i 
jednego oceanu" - odc. 14.00 Lud
wika Beethovena opera „Omnia". 
15.00 Ekspresem przez świat, 15.10 
Odkurzone przeboje, 15.30 Zgryz -
mag M, Zembatego, 16,30 .Jak za 
dawnych lat - grają i śpiewają 
Sami Swoi, 16.45 Nasz rok 77, 17.00 
Ekspresem przez świat. 17.05 Muzy
czna poczta UKF, 17.40 Teatrzyk 
Zielone Oko, 18.10 Boogie wczoraj l 
dziś. 18.30 Polityka dla wszystkich, 
18.45 Salon muzyki mechanlcznej. 
19.15 Kslątka tygodnia. 19.30 Eks
presem przez świat. 19.31 Opera ty
godnia -' G. Pucclnl „Tosca". 19.90 
„Ludzie l drzewa" - odc. 20.00 Baw 
się razem 1 naml. n.oo Fakty dnia. 
22,08 Gwiazda siedmiu wieczorów, 
22.15 Co wieczór powieść w wydaniu 
dtwlękowym - T. Parnicki -
„srebrne orły". 22.45 Ballady bez 
słów. 23.00 Nowe tomiki poetyckle. 
23.05 Z nagrań Janll .Joplin l .Jiml 
Heridrlxa. 

PROGRAM IV 

12.00 Wlad. 12.05 Terminarz muzy
czny, 12.25 „Wydarzenia, pogl•dy, 
refleksje" - mag (1.), 12.411 Giełda 
płyt, 13.00 Z radiowej fonoteki, 13.110 
„o tym trzeba pamli:tać". 14.20 O· 
mówienie programu. u.21 Teatr o. 
Zapolskiej - „Panna Mallczew1ka", 
15.40 L, Boccherini - Kwintet for
tepianowy, 18.00 Wiad. 16.05 Nowin
ki muzyczne, 18.30 Rozmowy I re
fleksje, 16.40 Aktualności dnia (Ł). 
16.55 Recenzja E, Szustra (Ł), 17,00 
Ton I test (1.). 17.03 Stereo-rewia (Ł). 
18.25 Czy znasz swoje prawoT 18.40 
Poradnik językowy, 18.55 Ziemia, 
człowiek, wszechświat. 19.15 Lekcja 
jęz, franc. 19.30 Odtworzenie kon
certu symfonicznego, 20.20 Odtworze
nie recitali fortep, Z. Kocslsa. 21.43 
Zespól A, Dellera śpiewa utwory H. 
Purcella, 22.15 Radiowe portrety Po
laków, 

NIEDZIELA, 14 KWIETNIA 

PROGRAM I 

10.00 Wiad. 10.05 Radiowy Teatr 
dla Dzieci Młodszych „Opowdadanie 
zwykłego ołówka" - słuch. 10.25 U
lta Przebojów. 11.00 Koncert poran. 
ny_ 1.2.oo Chwila muzyki. 12.05 „W 
samo południe". 111.„ Tu radl.o kie
rowców. 12.48 Muzyka. 13 .00 „Weso
ły Autobus" Nr 228 (L). 14.00 Re
cital z pau 7 • , 14.10 Przegląd prasy. 
14.20 Recital z pauz•. lił.30 „W Je· 
zloranach". 15.00 Koncert tyczeń. 
16.00 Wiad. 16.05 Tu radio lr.ierow
ców. 16.06 Wlad. aport. 18.10 Muzy. 
ka. 16.25 Studio S-13 - tranam. z 
Dublina międzynarodowego spotka· 
nla piłkarskiego Irlandia - Polska 
oraz dokończenie meczu tenlaowego 
o Puchar Davisa. 18.20 Komunikaty 
Totalizatora Sportowego. 18.30 Maga
ayn muzyki rozrywkowej. 19.00 
Dziennik. 19.11 Przy muzyce o spor
cl.e. 20.00 Wlad. 20.os Dyskusja na te
maty międzynarodowe. 20.20 Nowo
ści jazzu. 20 .40 Sztuka n,Je tylko za
wodowa. 21.00 Wi n<l 21.05 zna~ 

spółki autorBkle: Seweryn Krajew
ski - Krzysztof Dzikowski. 21.30 
Radiokabaret. JUO Bewia pi01enek .• 
23.00 Wiad. . 

PBOGBAM Il 

8.30 Wiad. 8.31 Publicystyka m!4-
dzynarodowa. a.'5 Pieśn.t butgar
slde. 9.00 Magazyn llteracld. 9.80 
Utwory org~mowe. 9.50 Przegląd pra
sy. 10.00 Poznajemy płyty „Pol
skich Nagrań", 10.30 Koncert ty
czeń. 11.oo Studio Młodych. U.to 
Anegdoty I fakty. - Dainy Przy. 
byszewaka. 12.os Gra A. Grumiaux. 
12.so Wlad, 12.35 czy sn.aaz tę książ
kęT - zagadka Uteracka. 11.00 Po
ranek muzyki. 14.oo Konfrontacje. 
14.30 Arie operowe. 11.00 Pod zna
kiem kolorowych tarcz - „Błękit
ny Wlleloryb" - cz. Il 1łuclt. 15.30 
F Schubert - VIII SymtonJ..a. 1e.oo 
Koncert chopinowski. 18.30 Podwie
czorek przy mikrofonie, 18.00 z. NOll
kowaki - Kwartet 11tnyczkowy, 18.JO 
Wlad. 18.31 l'elieton aktualny. 18.ł5 
Kabarecl.k reklamowy. 19.00 „Morze 
Je.t zawsze w moich słowach" -
mag. 19.30 Tranamllja koncertu 
aymfon. IG.20 Woj.sko, 1trategia, o
bronn>Odlć. 20.:n Chwila muzyld. 2o.ł0 
d.c. konce.rtu. 2UO Sledem dni w 
kraju i na łwleale. 21.50 Wiad. sport. 
21.111 Komunikaty Totalizatora Spor
towego. 21.57 Ch~la muzyki. 22.00 
„Zabić czu - czyli retro, retro" -
!iłuch. 13.00 Muzyk.a staropolska. zuo 
Wlad. 

PROGRAM m 
UO Ody 114 mówi A„. - aud. 

9.50 „Speejalnle dla ciebie", 1ra ze
spół Old Timera. 10.00 llO minut na 
godzinę. 11.00 Maryla Rodowicz śpie
wa piOtlenkł. 11.15 Szk6lka muzycz
na. u.oo „Wdng Commander Douglas 
Bader" - oda. 12.25 Muzyka z sal 
koncertowych, . 13.20 Przeboje z no
wych płyt. 14.00 Ekspresem przez 
świat, 14.05 "Peryskop. 14.30 Wirtuoz! 
fortepianu. 15.00 „Mały.„ mRlusień
ki" - słuch. 15.35 Wirtuozi fletu. 
15.50 Antologia piosenki . 16 .L~ z mu
zycznego arehiwum. 18.45 c°' w tym 
Jest. 1'1.oo Zapraszamy do Trójki. 
19.00 Wirtuon gitary. 19.30 Ekspre
s.em przez świat, 19.35 Opera tygod
nia. 19.50 „Ludzie i drzewa" - odc. 
pow. 20 .00 Muslca humana. !1.00 
„UUca Sarg l inne". 21.20 „Ciętkl 
deszcz" - nowa płyta. 22.00 Fakty 
dnia. 22 .08 Gwiazda siedmiu wieczo
rów - zespól The Carpenters. 22 .15 
ChArles Bauldelalre „Paryski sple-
en'' . 

PROORAMI IV 

O.OO Niedzielny program l!teracld. 
(Ł). 10.00 Klub Młodych Miłośników 
Muzyki. u.oo V, de los Angeles śpie. 
W• piffnl kompozytorów francus. 
kich . 12.00 Chwila muzylrll. 12.01 
Aud. „Na wła•ny r-achunell:". 12.:!0 
L. van Beethoven - Rando a ca
prlccl.o. 11.40 Polemlld filcnoflczne. 
u .oo „Kalifornia - ziemia obiecana" 
- słuch. 14.00 Studio Stereo (stereo). 
15.10 Lekcja jęz. łac. is .30 „Nagro
da" - słuch. 16.00 Wlad. 16.05 Wyni
k'! l0110wania „Kukule-czki" (Ł). 16.lJ 
Ton i test (L) . 18.IB Gwiazdy estrad 
(Ł). 17.00 Tu Studio 4. 11.30 Tygod
nlJc Dtwi~kowy. 18.00 Ryszard \Vag
ner - „Spiewacy Norymberscy" -
opera. 
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.- eo d„ do Heba, e nimi dl!lejeł 
„.nęll w tym roku. OZJ' coT -

Stopa 
Student Akademil Sztuk 

Pięknych z uniwersytetu sta
nowego Michigan C. Lederer 
wyrzeźbił dla jednej :a restau
racji w Detroit olbrzymia sto
pę, która stanowić będzie de
korację w hallu. Lederer, któ
ry jest zapalonym kibicem k«;>
szykówki twierdzi, że natchnie 
niem do rzeźby stały sie zna
ne ze swej wielkości stopy czo
łowego koszykarza dru~yny 
Detroit Pistons Boba Lamera. 
Do restauracji, w której umiesz 
szona będzie rzeźba ~chodzą 
się zwykle po meczu kibice tej 
drużyny. 

' 
T 

8ABMABK PllMNob 

~ubłleunowe :XXX Mlę4ą
narodowe Targi Mody Dziecię• 
ceJ w Kolonii zsromadzlły 42: 
wystawców • 17 najzamożniej
szych państw kapitalistycznych 
I stały pod znakiem szałowych 
kreacji, kt6re nawet puez za. 
chodnią prasę zostały skryty
kowane jako przesadny luksus. 
Dla milusińskich lansu;ie się 
więc na ten rok bluzki 'I bra
banckich koronek, ubranka z 
aksamitu, jedwabne sukienki z 
riuszkami, falbanami I kr6-
lewskim trenem, kosztowne fu
tra i lakierki. Wózki dziecięee 
llll wzorowane na monarszych 

t 
e ... 

W Paryżu odbyła się niedawno 
premiera filmu dokumentalnego o 
Charlie Chaplinie. Film autoryzo-
wany przez Chaplina obejmuje 
całokształt długoletniej kariery 
znakomitego aktora i reżysera, 
fragmenty jego filmów oraz bo
gatą dokumentację związaną za
równo z osobą artysty, jak epo
ką, w której tworzył swe naj
większe dzieła. 

doścl. Dzieciństwa -: jak .sugeru
je film - godnego pióra D1cke:15'.1• 
spędzonego bowiem na przedr.me~
ciach Londynu w borykajaceJ się 
z niedostatkiem rodzinie skrom
nych aktorów. 

Byłem grubawy i niski pi-

Gentleman-tramp" „,Le gentle
m~n Vagabond") zrealizowany zo
stał przez Richarda Pattersona i 
stanowi 'obszerną kompilację obra
zującą zarówno twórczość artysty
czną Chaplina jak fragmenty z 
jego życia osobistego począws~y od 
okresu dzieciństwa i wczesneJ mło 

sał w swych wspomnieniach Chap
lin. Mój brat Sidney ~rzekoma
rzał się ze mną, mów1ac: „Bę
dziesz pewnego dnia wielkim ko
mikiem". Wpadałem wówezas . w 
złość, gdyż nie miałem zamiaru 
być komikiem, lecz wręcz prze
ciwnie - tragikiem, b,1dzącym 
wzruszenie publiczności. Nie roz;i
miałem jeszcze wówczas, że wszy
scy wielcy komicy sa w rzeczy
wistości urodzonymi tragikami". 

e Znaki zodiaku • Znaki zodiaku 
BARAN, at. 3. - 20. ł.: Kto 
jak kto, ale osoby urodzone w 
znaku Barana umieją podporząd· 
kowal! swoje pragnienia poczu· 
ciu rzeczywistosci. Nie jesteś 
wyjątkiem. I n!e żałuj tego1 pc_i· 
niewaź właśnte rzeczyw1stosć 
szykuje ci bardzo przyjemną 
niespodziankę. 

BYK 21. 4. - 21. 5.: Obecnie 
najlepiej zrobisz ograniczając 
wydatki do takich, których nie 
moźna uniknąć. Nie źebyś się 
obawiał braku pieniędzy, ale 
dlatego, że w niedługim czasie 
będziesz miał okazję pokrycia 
kosztów czegoś, na czym ci bar· 
dzo i od dawna zaleźy. 
BLl:tNIĘTA 22. 5. - 21. S.: De• 

cyzję, którą odwlekasz, będziesz 
w końcu i tak musiał podjąt!. 

Nasza rada: 
zastanawiat! 
myśl przede 
ci stojącego 
mu. Gdy ją 
wyda ci się 
sze. 

zamiast wciąź się 
nad szczegółami, 

wszystkim o całoś· 
przed tobą probie· 
ogarniesz, wszystko 
prostsze i łatwiej· 

RAK 22. 6. - 22. '1.: Czeka clę 
interesująca zmiana. Dotyczy ona 
zwłaszcza Raków, mających do 
czynienia z jakimiś nowościami: 
z dziedziny techniki, sztuki, 
myśli - czy prościeJ: z nowym 
miejscem pracy albo pobytu. 
Paniom spod znaku · Raka ra· 
dzimy przykładać mniejszą wa· 
gę do informacji „kto i co o 
nich powiedział". Naszym zda· 
niem, ludzie przyjaźni i życzli· 
wi nie powtarzają plotek, chy· 
ba że robią to z głupoty-
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ka.rełat!łł I -JnoW8"el me&• 
lach Bolls-Boyce'a. Dżinsy zo
stały wYParte przez popelinowe 
wdzianka w stylu safari. Na 
wiosnę proponuje się płaszczy
ki z mohairu, sk6ry, lekkich 
futerek I sierści wielbłądziej. 
Preferowane akcesoria, to haf
t.lwane chustki i czape!'Zkl oraz 
medaliony „retro" wysadzane 
brylancikami. 

NIE CZAS ŻAt..OWAC RÓŻ 

Francja posiada 30 OOO zabyt
ków architektury i sztuki, obję. 
tych ustawową ochroną. Nieste
ty. stan wielu pomnlk6w kul
tury jest poważnie zagrożony, 

- Musimy trochę wolniej rosn,ć. bO 
tam na aórse Jest podobno bardsO 

!llmno 

GA'' 
Zauważony prze~ znanego akto

ra Macka Senneta podczas przed
stawienia musichallowego, w któ
rym Chaplin miał niewielka rólk~, 
otrzymuje on w 1914 r. propozycJę 
wytwórni filmowej „Essanay" 1 
po raz pierwszy staje przed kame
rą. 

W filmie Pattersona nie brak 
wątków osobistych, zwiazanych z 
kolejnymi małżeństwami Chaplina 
i jego „aferami" sercowymi. Wy
korzystano również fragmenty 
wspomnień Poli Negri, która w 
swych „Pamiętnikach gwiazdy' 
wspomina często o przyjaźni z 
Chaplinem. W filmowej autobio
grafii nie pominięto kontaktów 
Chaplina z wieloma osobistościam · 
świata filmu i teatru oraz polity
kami i mężami stanu. 

Epilog - to wzruszający moment 
z uroczystości wręczenia Chaplino
wi w 82 roku życia Nagrody 
„Oscara" za całokształt twórczo 
ści artystycznej jak również ty 
tulu szlacheckiego nadan.,go arty 
ście przez królową W. Brytanii. 

W związku z ukazaniem się fil
mu specjalna wysłanniczka pisma 
„L'Express" udała się do Vevrey 
szwajcarskiej posiadłości Cbai'.'li 
nów. Wśród oglądanych przez nią. 
zbiorów na poczesnym miejscu 
znajdują się 3 „Oscary' ' . Pierwsz 
z nich otrzymał Chaplin za film 
„Monsieur Verdoux" następny za 
„Swiatła rampy", trzeci zaś przed 
5 laty za całość swego filmoweg 
dzieła. 
Życie codzienne Chaplinów zor 

ganizowane jest niemal iak w wo 
sku. Wszystko odbywa się z ze~ 
garkiem w ręku i liczna rodzina 
musi się ściśle do tego stosować 
Każdego poranka Chaplin, któr. 
przykuty jest od kilku lat do fo
tela, Przechodzi serię ćwiczeń dl 
pobudzenia krwiobiegu. Chaplin 
lubi dobrzej zjeść i jak twierdza 
jego przyjaciele, „mógłby strawie'! 
nawet ołów". Wieczorem Chaplin 
ogląda telewizję, słucha muzyk 
oraz lektury czytywanej przez 
żonę. Próbuje też nadal kompono
wać muzykę, nucąc temat, roz 
wijany następnie przez współpra
cownika. Niedawno została ukoń 
czona kompozycja zatytulowan 
„Opinia publiczna" przeznaczona 
dla telewizji. 

1171 froi4M 1>1-.-.ne na łelk 
konserwację i remonty są, ooraz 
bardziej skJlpe i 11tanowl11t :aa· 
ledwie 0,009 proc. bud:l;etu na
rodowego, Dotacje na ochronę 
zabytków np. w 1976 r. zosta
ły zmniejszone o jednll trzecią, 
zaś w 1977 r. zredukowane do 
połowy dotychczasowych nakła-1 
dów. Polityka państw" zmie
rza do dalszego uszczuplenia te 
go funduszu, przy czym na 
<;topnioWll zagładę skazuje się 
obiekty, których utrzymanie 
jest szczególnie kosztowne. Tak 
więc na renowację zespołów 
staromiejskich przeznacza sie w 
tym roku 33 mln frank6w, 
podezu gdy na wyburzenia w 

troll 11abyfto'W7eh Ctzielnlcat1ti 
:aaprellminoJ'V&no 795 milionów 
frank.ów. 

NAPOLEONOWIB 

Mn6stwo anegdot unieśmier
telniło wariata, który miał się 
~a cesarza Napoleona I. Anna
ły humoru światowego utrwa
liły postać niegroźnego szaleń
ca, nawiązującego w swych ro
jeniach do pogodniejszych frag 
ment6w biografii „małego ka· 
prala", niż up. zakonczona 
klęską pod Berezynlł wyprawa 
w rosyjskll dal. 

Na ponurą i groźna formę 
napoleońskiej manii cierpiał na 
tomiast Hitler ze swymi gene-

rałamł, • wsp61csełnle •• nt„ 
bezpieczne opętanie daje o so
bie zna6 w Pentasonle. Jak po. 
daje prasa, „w trosce o maksy. 
malny realizm, psychiczni~ mo
tywację i pobudzenie wyobra
ini" w ćwiczeniach wojsk ame
rykańskich w rejonie Fort 
Ilood w Teksasie wprowadzono 
„specjalne jednostki" żołnierzy 
US-Army przebranych w ra
dzieckie mundury i wypo110.źo-
11ycb w broń wzorowana na ra
tłzieckiej. Obecnie Pentagon 
poinformował, że „ekspnyment 
uzano za owocny" i maniackll 
maskaradę zamierza się „na 
szerokll skalę llitosować w 
manewrach sił zbrojnych USA·•. 

05) 

OPRACOWANIE: JERZY KAtUZKA 

KONIKÓWKA 

Rozpoczynając od lewefo -
oznaczonego górnego pola, na
leży ruchem konika szachowe
go obejść wszystkie pola i od· 
czytać aktualne hasło. 

Za prawidłowe rozwl11zante 
tego zadania Oddział Woje,
wódzkl PZU w Łodzi przygo
tował nagrody łącznej warto• 
śel 1.500 złotych. 
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KRZYŻÓWKA KOŁOWA 
POZIOMO: 1. Działo o płaskim torze poclsku, 1. Wydłutona, 

v:klęsła forma pow. ziemi wytworzona przez rzekę, 3. Słodkie 

mocno wino luq gTupa wysp wulk. na Ocearue Atlantyck1m, ł. 

Powództwo w procesle cywilnym, 5. Potoczne określenie zespołu 
blaszanych lrurtrumentów dętych w orklestrze, 6. tmlę :l:eńskia, 

7. Skazany na wygnanie z ojczyzny. a. Szeroka, dtuga wstęga czę

sto ozdoba stroju kobiecego, 9. Telewizyjna lub radiowa, 10. W 

staroż. stolica Grecji. n. Pierwszy rosyjski kompooytor narodo
wy, 12 Pochyłość nasypu, 13. Tkanina dekoracyjna zawieszona na 
ścianach, 14. t.udowa, stosowana lub użytkowa, 15 Robocze z.ebra
nie, 16. Zobojętnienie na wydarzenia l bodź~ zewn„ 17. Stępka 

okrętowa, 18. Przyjaciel A. Mlcklewlcza, 19. Pływa wiosnit po rze
ce, 20 Dwuletnia roślina warzywna, 21. Jednogłosowe następstwo 

dźwięków o śpiewnym i rytmicznym przeblegu, 22. Jej stolicą 

jest Erewań, 23. Sklep z wyrobami tytoniowymi, 24. Klika . 

"WAGA: Hasła od I do 16 aą sześcioliterowe o wspólnej Ute
rze końooweJ 

·Rebusik 
Z powyższego r~ 

busu należy odczy 
tać lmie i nazwi„ 
sko popularnej "°"' 
stacl Polskiego Ra>! 
dia w Lodzi. 

BikwadrQł 
KWADRAT Wl'l';KSZV: 1.. Sya 

Aga~mnorui 1 Klime.try, 2. Częśl 

ruchoma w pr11dnicach, s. Długoś4 

i azeroko4~ kołnierzy futrzanyeh. 
f. Prawodawca Aten. I. Stan zbll• 
żony do •n.u. 

KWADRAT MNil!:.JSZY: A) Prze
znaczenie, B) Plea myśliwski, O) 

Zwi<!1"zę przetuwaj11oe, D) Nap6J 
wyskokowy. 

Rozwiqzanie 

„Rozkoszy łamania głowy" 

j Nr 13 
Konikówka z hasłem: ,.Wesołych 

Sw111t Wielkanocnych tyczy klien
tom Uniwer„al". 

ł..amlgłówka: „Jut Wielkanoc„, 

Łamigłówka: „Trubadur" (Not~. 

Warta, Bug, Biebrza, nunajei:, Wda, 
Bzura i Narew). 

NAGRODY RZECZOWE UNIWER
SALU otrzymują: Alojzy Górny 
Lódt, ul. Promińskiego 3 /12, Sławo
mir Rosloń Łódź, ul. Zachodnia 79, 

Emilia Kautsch Lódź, ul. Tuwima 
84 '13 i Janina Makowska Łódź, ul. 
Dąbrowskiego S2/78. 

Po odbiór nagród prosimy lli'ł 

zgłaszać w „Uniwersału" Lódź, pl. 
Niepodległości ł - dział reklamy 
a piętro). 

BILETY DO TEATRU WIELKIE· 
GO OTRZYMUJ" Ą: Krystyna Kalisz 
Lódź, ul. Gandhiego 2/21, Anna 
Stasiak Zgierz, ul. Spacerowa bl. a, 
Marian Tomczuk Lódź. ul. żerom- . 

I 
skiego 9, Jerzy Malinowski Pabla• 
nice, ul. Zytnia 19. Wanda Nowa
kowska Łódź, ul. Bratysławska ł, 
Jadwiga Brajczewska Łódź, ul. 
Piotrkowska 1!!2, Jan Pawlalr Kon
stantynów, ul. Łaska 60 1 Mirosława 
Ptasińska Łódź, ul. Mostowskiego 
111. 

Odbiór biletów w Biurze Obsłuct 
Widzów Teatru Wiell<J.ego Łódź, pl. 
Dąbrowskiego, w godz. od 1 do 18. 

Uk, 

• Znaki zodiaku • Znaki zodiaku • Znaki zodiaku • Znaki zodiaku 
LEW 23. 7. - 23. 8.: Francuzi 

mówią: pokażcie takiego, co zro· 
bi jajecznicę nie tłukąc jaj. U· 
rodzeni w znaku Lwa mieliby 
chęć dokazać teJ sztuki, ale, 
niestety. albo zachowają nlena· 
ruszony spokój domowego ogni· 
ska, albo pozwolą sobie na tzw. 
niewinny flirt. Może istotnie nie· 
winny, tylko jak wytlurńaczyć 
to drugiej połowie? 

PANNA 24. 8. - 23. 9: Ostatni 
tydzień kwietnia wniesie trochę 
zamieszania, co zmusi cię do 
zmiany planów. Ale nie podej· 
muj nowych decyzji, dopóki nie 
rozważysz wszystkich motliwo
łci, nie wyłączając tzkich, któ
re na pierwszy rzut oka nie ro
kuj11 powodzenia. 

WAGA 2ł. 9. - 23. 10.: Nie 
tłumacz każdego konfliktu w 
miejscu pracy „walką nowego 
ze starym". Po pierwsze dlate· 
go, że bywają „nowości" pozor· 
ne. kamuflujące powrót do daw· 
nych, czasem już skompromito· 
wanych form i metod działania. 
Po drugie - ponieważ tycie jest 
zbyt skompliko,vane, aby można 
Je objąć jedną, choćby najszer· 
szą teoretyczną ramą. Po trze· 
cie - gdyż w ogóle „nowe" nie 
zawsze jest lepsze od „starego''. 
Prawda? 

SKORPION M. 10. - !%. 11.: 
Zazdrość, a zwłaszcza jej oka· 
zywanie nie prowadzi do odzy· 
akania uczuć, przeciwnie. Trzy· 
maj na wodzy nerwy i... ję:iyk. 

STRZELEC 23. 11. - 21. 12.; 
Twój dobry kontakt ze zwierzch· 
nikami i w ogóle z osobami 
starszymi pozycją zawodową lub 
wiekiem ułatwi ci dokończyć 
podjęte zadanie, Musisz jednak 
pamiętać, :l:e ludzie mogą pa· 
trzet! na ten sam problem z róż
nych punktów widzenia, a mi
mo to dojść do wspólnego wnio· 
sku. 

' KOZIOROŻEC 2%. 12. - 20. l.: 
Tym razem ty okaź wspanialo· 
myślność i pierwszy wyciąr;niJ 
rękę na znak zgody. A w ogó· 
le - więcej wyrozumiałości dla 
innych, chot!by faktycznie prze· 
winili. Surowość nie jest synoni
mem obiektywizmu. lecz często 
wynika z braku informacji albo 

wniknięcia w motywy, tóre 
kierowały postępowaniem dru· 
giego człowieka. 

WODNIK 21. 1. - li. 2.: Przed 
tobą tydzień brzemienny w kon· 
flikt.y. Czy wybuchną? DużG 
:i;al~zy od twojego opanowania i 
sw1adomego unikania sytuacji, 
w których antagonizmy docho
dzą do głosu. Lecz są sprawy, 
któt;Y!DI. od poc!ątku roku nie• 
wJasc1w1e kierowałeś I które hę· 
dą ci ciĄłyć jeszcze do końca 
maja. 

RYBY lt. %. - zo. 3.: Czeka 
cię przetycie niezbyt przyjem
ne. Ale decyzja, którą pod Je· 
go wpływem podejmiesz, przy
niesie ci więcej korzyści, niź 
móg:byś oczekiwać. 
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kontraktację gęsi do tuczu 
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§ KOBllETV N~EPIRACUJĄCE § 
: (pełnoletnie) : 

§ z wykształceniem średnim lub 5 
E niepełnym średnim 5 
§ na stanowisko 5 
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= -= MleDZVIMIASTOWEJ w t01DZł. 5 - -ES Bliższych informacji udziela sek- 5 

~ Gęid kontraktowane okres D:11p11 ceny skupu ~ 

~ 
(umon wieloletnie) (s łopłat\ eksport. ~ 

§ cja służby pracowniczej - Łódź, 5 
E al. Kościuszki 5/7, pokój 817, 5 
;3 tel. 314-44. uaz.ar § 
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2 zł) sa 1 kr w zł ~ 

I 
a) tu-o L VID. - U. XU. 11% ~ NOWY kotuch damski za- „SYRENą 104'• (1970) -

~ graniczny sprzedam. sprzedam. Zarzewska 114, 
'b) 4o łaon -sian~ 15. vm. - zo. XL ł8.50 ~ 737-82 8692 g m. 91'1, Po 15 9232 g 

~ ~ PIERSCIONKlt z brylan- „FIATA 1211 p MR 1500" -

~ 
Wal'Ulnkiem otrz-anla w_.__. -•fm.!onej ceny jest „osiadanie ~ tem. brylancikami, topa- sprzedam. niedziela, po u, „_. „ • ..,, „„,.,.. " i2 zem - sprzedam. Oferty Łód:t, Obornicka a, m. 45 

I 
umowv kon.Waktacyjnej - w!eloletn.lej na dostawę mi.nimum ~~~~ s~s,:2•;.. Prasa. · Plotrkow-
200 azt gQ!ri. Umowy wieloletnie 1 Tomauow8kimi Zakładami ~ •• 

Dro.blarskimł Dl. dostawe gę;si mog11 zawiera~: ROZSADĘ pomidorów do-

l. Bolnlcy ln4ywldualnl, poslacJaJ!łoY oc1powlec1nle warunki 4e ~ ~:~o::i~n~~h - sprz~~;mg 

I 
!~0c-howuMa~.si 1 mlenkaJiłOY w promieniu 100 km od Toma- ~~ 

M-z, kawalerkę najchet
nteJ z telefonem, na 1-2 
lata poszukuję, Płatne z 
góry, Oferty z cen11 „8872" 
Prasa, Piotrkowska · 95 

- • ~ MIKROFONY Shure 588, 
Bułgary nowe - sprzedam. 

!. Przedstawiciele K61 Gospoc1y6 WleJskłeh upowałulenl prses ~ Tel. 53-87-76, godz, 11-10 
zesp6ł (minimum 200 szt. resi na 1 umowę kontraktaeyJ!l\. ~ 9087 g 
na kt~ mon złoły6 się najwięcej ł ~łonkinie po 50 nL ~ 

1J!1 kałda). ~ ii!.~TROL sprzedam. .J'ii 
POSZUKUJĘ umeblowa
nych 2 pokoi s kuchnią, 
telefonem. Dzwonić 51-29-47 

~ L Spółclsłelnłe produkcyjne. ~ 

I &. Sp6łc1ńelnle K6łek Bolnlosyeh. ~ 
godz. 11-17 9075 g 

z POKOJE, kuchnia w 
domku własnościowym -
sprzedam. Łódł, Pustynna 
42 am g 

Xontrahmtom przysługuje b'edyt obrotowy w wyaokołcł: ~ 
- 110 zł aa 1 nL sęsl do łu01111 ~ 

~ - HO sł na 1 nL sęal tuczone. ~ ,voL-SWAGENA Combi M-ł spółdzielcze. TeofUów 
~ ~ "' 1 - zamlen111 na dwa od-

GĘ.51 KONTRAKTOWANE SĄ UBEZPIECZONE. ~ 1600" sprzedam, Tel. '189-3 dzielne mieszkania. Oferty 

Za sprzedanv 1 q t;ywej wa«t gęsi onysługuje zakup 2 kg 
8973 

g „8846" Prasa, Plotrkow-
„„, k-'--u IQ. „RENAULTA 10" (1968) - _sk_a_98 ______ _ 

W-•• - """' • ~ sprzedam. Tel. 11'19-45 

Zakłady Drobiarski• 11.iiewn.iaj11 puzę w Uołcl: 8311 g nie na wleksze w Łodzi. ~ 
PABIANICE M-3 - zamie-

L !.\ ':~ c1o tumu T tr mlenankl pina I kr łrut1 la'b !dar- ~ P~~~~~zn~19i:> sprz;~4~mg ~:!~a 0
::

56
" Prasa, Piotr 

I. c11a irl!ld tucsonyoh I tr mlenanltl plua I ks kuły la'b alar- ~~ „FIATA 125 p 1500" (1978) M-ł Retklnla do wynaję-
Da plas 7 kr o-Il at. sprzedam. Tel. 52-88-80 eta na pół roku. · Tel. 

~ 8303 g 53-11'1-78, godz. ..-10 9088 g 

~~ Pod&nia przyjmuje 1 udsi•la nczea6ł()Wej t.n1ormacjl ~~ ZARZEW M-3 parter, za-

D • ł Sk ' K ł kł " D b' PRZYCZEPĘ camptngow11 mienie na podobne w In-
~ ZIO U·pU I on ·ra• aCfl ro IU ~ N 129 - kuple. Oferty nej dzielnicy, najchetnleJ 
~ T k' h Z kł d • D b' k• h ~ ,8408" Prasa, Plotrkow- z telefonem. Parter wy-
~ omaSZOWS IC O O OW ro 1ars IC la ska 88 kluczony. Oferty „8384" 

~ w TOMASZOWIE MAZ., al. WABSZA WSKA 168/172, ~ „FIATA 125 p 1300" (18'13) Prasa. Piotrkowska 99 

~ I piętro, 'POk6J 23 I 24. ~ sprzedam. Tel. 783-09 8379 

~ Informacje pisemne nie bed2' wysyła.no ~ „FIATA 125 p 1300" rok 

~ plę garat przy Zaolzlań-~ 
• 1002~k ~ 1972 - sprzedam I odst11-

~~~~~~~~~'-~'-'-~~~~ sklej. Dzwonić 837-78. gcdz. 
'f.30-14.30 8585 g 

DOBERMANY szczenięta 
rodowodowe wYsoklej kla
sy 1przedam. Suka kryta 
za l(ranlcq, Armil Czerwo
nej 4. m. 71 

PARKIET - kupl11. Tel. 
53-97-58, po 17 848'1 g 

D.M& u \twletula im roku odMZł& o4 naa 11a 

11a.waze najuk!J'Cha6.sn Slońra i Ciotec'lka 

S. t P. 

HELEN!A ElżBl1ET A 
STAWOWCZYK 

Pogrzeob Od będ"&ie 1lę , dnu 23 kwietnia blr. 

o godz. 1ł 11 ka.plky cmentarza na Dolach, o 
czym powia.da.mda 

RODZINA 

z wielldm ta.Iem zawiadamta.iny, te dnia U 
kwietnia 1977 rokn zmarł1 w wieku lał H, po 
~6tldicb, lecz eięłkich e1erpie«1la.ch, 11- naJ
ukocha6.1zy Hl\ł, Ojciec i D~a.delk 

S. ł P. 

WlJJDYSŁA:W MINISZEWSICI 
MISTRZ 9LUSARSIU 

Pogrzeb odbędlZle Ilię dlllla 23 kwietnia bT. 
o god'&. 15.30 z kaplllcy cmentaina na Kurcza. 
ka.eh. • 

'20NA, CORKI, ZIĘCIOWIE, WNUKl 
l POZOSTAŁA RODZINA 

z głęboldm emutlriem sawla.damia.my, le w 
dniu Il kwietnia 1977 r ., po dłqotrwałej cho
robie smart aua naJukocha!ifty Hąt, O)clec, 
Brat. Teł~ I Dzladsluł 

S. ł P. 

ZVGMUNT WASILEWS·KI 
byty otl.eer rezerwy - nczeetnik ostatndej bitwy 

w kam'Pa.nil wrześniowej pod Kockiem. 

PogTzeb odbęd~e się dala 25 ~nia br. 
o Sods. 14 '& ka.plicy Cmentana Ewagellcklep 
przy ul. Ogrodowej. 

RODZINA 
Uprama alę o nieskładanie ltOndolencJ'I, 

W 4nlu 1ł kwietnia 19'1'1 r. 'Zmarł, przetyw. 

•zY 1a.t n 

S. ł P. 

JOZEF BURtDAJEWICZ 
- KAIROL 

HUl'DlZ CU1UE1tNICZT 

PoFZeb odbędzie silę cmia 23 kwdemł& br. 
o godz. 14.SO na cn11mtarzu pny ul. Szcze.clil
skiej w Łodtt!l. 

RODZINA l PKZYJACU:Lli 

Dnia IO kWietnia urr r. -a.rła, ~ywny 

lat 8& 
S. ł P. 

ST AINl'SlNNA FUS 
wdowa po kapca WladY1łartrie l'l!Ae 

POfrH>b odbędzie etę 23 kwletnla w. o Soda· 

15 u emen tanu iw. Rocha (Rail>Os-•), o 
czym " cł~bokim 11mutkiem powiad.amla 

SYN z RODZINĄ 

DOMEK Jednorodzinny. &
Izbowy, wygody, podplw
nlczony. garat. ogródek -
wyłączony, Radogoszcz -
sprzedam. Oferty „8370" 
Prasa. Piotrkowska 95 

SPRZEDAM „Fiata 125 P" 
(197!) po wypadku - u
szkodzona blacharka. Tel. 
678-33, wewn. 41. godz. 
!1-15 8885 g 

DOM piętrowy nowy - „FIATA 128" - sprzedam. 
sprzedam. Zglerz-Chełmy, Odbiór Polmozbyt, Tel. 
Chopina 2 8581 g 51-57-85 8735 g 

POMOC domowa do dwu
letniego dziecka potrzebna 
zaraz. Tel. 452-31 v.ieczo
rem 8972 g 

POMOC domowa potrzeb
na zaraz Konstytucyjna 9, 
m. 15 (Radiostacja), Tel. 
888-29 8'140 g 

DZIEWIARZ na maszyn11 
osnowową - potrzebny. 
Tel. 757-35. wieczorem 

NADWOZIE „Fiata 125 p" 
WILLĘ 4-lzboWll murowa- sprzedam. Łódt, · Reymon- POTRZEBNY fryzjer(kal 
ną. podplwnlczon11. garaże, ta 58 8765 g damski I uczennica. Roose 
warsztaty - sprzedam. - velta 7 8937 g 
Oświatowa 20 877'2 g „ŻUKA" (1976) sprzedam. 

Sądecka 4. godz. 10-17 
8791 g BOKSERY pręgowane -

szczeniaki sprzedam. Lipo-
wa 53. m. 8 8795 g SPRZEDAM „Syrenę 104" 

w bardzo dobrym stanie. 

ZATRUDNIĘ pracowników 
na krosna pasmanteryjne. 
Tel. 479-88 po 20, w nie
dzielę cały dzień 8395 g 

STEMPLE drewniane bu- Zakątna 4B, m. B. tel. POTRZEBNE buklechrkl 
do nowo otwartej kwia
ciarni. Oferty „9292" Pra

dowlane - sprEedam. Tel. 3-28-14 8903 g 
757-35 wieczorem 8540 g 

.,SKODĘ S 100" sprzedam. sa, Piotrkowska 95 
ZAGRANICZNY, nowy. dłu 
gl kotuch (lamskl sprze
dam. Wielkopolska 68. m. 
14. niedziela godz. 15-20 

8582 g 

Tel, 209-42 8808, g 
POTRZEBNA pontoe domo

.• SKODĘ s 100'• (1973) prze wa. Zamieszkanie nie wy
bieg 47.000 - sprzedam. kluczone. warunki dobre. 
Tel. 838-'19 8989 g Tel. 288-95 9358 g 

UWAGA I UWAGA I 

ODSWIEŻANIE i FARBOWANIE 

KOZUCHOW 
możesz zlecić 

Spółdzlelnf Pracy 

„CZYSTOSC" 
w niżej podanych punktach przyjęć: 

ul. Rojno 25 ul. Politechniki 14 
ul. Rojno 520 ul. M. Fo11nalskiej 38 
ul. Rojna 37 ul. Lutomierska 144 
ul. Wrześnieńska 102 ul. Czarneckiego 4 
ul. Limainowskiego ul. Bracka 45 

194/196 ul. Lumumby 1/3 
ul. Lima:nowskiego 34 ul. Piotrkowska 112 
ul. Więckowskiego 27 ul. Piotrkowska 147 
ul. Próchnika 16 ul. Wici 6 
ul. Pojezierska 2/8 ul. Broniewskiego 60 
ul. Zgierska 38 ul. Tetmajera 12 
pl. Reymonta 3/5 ul. Łączna 29/31 
ul. Pobia1niclco 200 ul. Gagadna 47/49 
ul. Stefa.na 2 ul. Rudzka n. 

Termin wykonania 12 dni. 
Zapraszamy do korzystal'.lia z naszych usług. 

1128-łi 

• 
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e rNSTAILACJ!E C.O. WOD1NI0-1CAN1AUZA-
-

CVJNlE w domkcrGh jednorodzinnych i obiek-

toch towarzyszących; 

• PR\A!OE w ~RES~'E i1rolcrcn termianych i łlu
sorstwa budowlanego z garażami przenośnymi 

ł ogrodzeniami włącznie 

wykona w li kwartale w ramach usług 

dla ludności 

SPOŁDZIELCZY 

KOMBINAT BUDOWLANY 

„KOMBUD" 
ODDZ1·At „ łN1STAILATOR" 

ŁODZ, ul. KILIFJSKIEGO 117. 

WOJEWODZKA SPOŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 
Zakład Budowla1no-Remontowy w Łodii 

z a w I a d a m I a, 

że dyrekcja I biuro zakładu z dniem 20 kwietnia 
1977 r. przeniesione zostaną na 

ul. OKRZEI 40 
nr kodu poczt. 91-009. 

TELEFONY: 
Dyrektor zakłac1u - sekretariat 
Z-ca dyr. d.s. łeohnleznyeh, naczelny lnłynler 
Z-ca dyr. d.s. środk6w produkcji 
Główny księgowy 
Kierownik zaopatrzenia 
Centrala telefoniczna 

51-S0-08 
51-30-08 
51-35-08 
51-2ł-45 
51-38-09 

111-30-H, 51-30-18 
1136-k • Dr Jadwiga ANFOROWICZ POGOTOWIE telewizyjne. 

skórne. weneryczne 15-19, Nowakowski, 415-04 7842 
Próchnika a 7417 g 

INSTALOWANIE anten te-
GINEKOLOO Czerwoniec Dr BORECKI - stnekolog lev.izyjnych tel. 445-95, 
u-18, Tuwima 20 '1217 g Traugutta 9 · 88211( Wolniak 7817 g 

~~~~~~'-.~ 
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(Dokończenie ze ~tr. 1) 
st.osz - dr Czesław Okołów - en
tomolog z zawcidu, żywa encykl<>
pedia puszczy. Doktorat zrobił na 
owadach z puszczy. Materiału by
ło dosyć. (Owadów jest w pusz
czy około 8.500 gatunków, w tym 
3 tys. błonkówek 2 tys. samych 
chrząszczy i 1000 motyli. Do tego 
trzeba dodać 18 ga unkó ~· małży, 
81 ślimaków, 14 pl;awek, n.ie li
cząc tasie mców, przywr i nicieni). 

R eprezentacja flory i fauny leś
nego świata zgromadzona w no
wym Muzeum (w 50-lecie ut\'(). 
rzPnia Białowieskiego Parku Na
rodowego przeniosło się do nowej 
siedziby wybudowanej na miejs-:u 
spalonego przez hitlerowcSw daw
nego pałacu myśliwskiego cara -
a później rezydencji prezydenta 
R zeczypospolitej) liczy prawi„ 
2.200 eksponatów. Wiele z nkh to 
tylko ilustracje I ryi.:my gatun
ków, które wyg;nęl~·. 

W ostatnich 300 latach zniknęły 
t ury, żbiki, sobole, daniele, roso
maki i polatuchy, norka europej
ska i niedźwit:dź (został wytępio
ny w końcu ubiegłego stulecia). 
Z okresu międzywojennego, kiedy 
t o spr owadzono kilka sztuk 
przetrwały czasy wojny tylko trzy, 
a le I one wkr ótce zginęły. Po wojnie 
pojawiały się z rzadka, przychorl ząc 
z północno-wschodniej części Bia
łorusi. Są jednak z powrotem bo
bry. Przywędrowały z radzieckiej 
części rezerwatu i zadomowiły się. 
Białowieski obszar leśny nie jest 

j uż puszcza pierwotną . ZlJyt ctuzo 
świadczyła ona na rzecz o adnictwa, 
r olnictwa, gospodarki leśnej i ło
wieckiej, węglarstwa, sm·">larstwa , 
bartnictwa. Całe jednak jej połacie 
przypominają las naturalny i, cho
<"iaź p ochód cywilizacji ;:irze\valil 
się przez nią także - choć nie 
w dosłownym tego słowa znacze
n iu - zachowały się fragmenty 
pierwotności Im też poświęcił ca
ły rozdział w swej książ-::e o naj 
p ier w otniejszych mieiscac:1 przy.a 
r odniczych w Europie, Anglik -
Douglas B otting. 

W tym r oku broni pracę doktor
aką Holender, którzy przez trzy la
ta zbierał materiał w Białowieży. 
W Londynie ukazała się praca na 
temat od nowienia gatunku lipy 
w puszczy. W NRD i RFN wyszła 
cała ser ia prac rodowodem z P usz 
czy Białowieskiej , m. in. na temat 
jarząbka. . Stypendyści z obcych 
stron r az po raz goszczą w parku 
narodowym unikalnym war
sztacie pra cy badawczej, żywym 
laboratorium przyrody. Od pół wie
ku jest on wyłączony z działal
ności gospodarczej człowieka, W)'
odrębniony (obszar 4.747 ha), jako 
ścisły r ezer wat. 
Działają tu trzy zakłady nauko

we (Zakład Badania Ssaków PAN, 
Stacja Geobotaniczna i Instytut 
Badawczy Leśnictwa). a ponad 40 
p lacówek z 13 ośrocików nauko
wych kraju prowadzi badania. 
A jednocześnie Białowieża stała się 
bazą r uchu turystycznego. 

Tu ryś ci i.„ „ turyści" 

Zdarzaja się takie niedziele 
jak mówi dyrektor Parku, mz 

Stefan Krukowskt - t e 800 sam o
chodów parkuje opoda l , sklep 
w Białowieży ma milionowe obr o
ty. Wycieczkowicze kupują skrzyn
kami wódkę i - hajda w las. To 
są oczywiście zespoły l udzi o za
interesowaniach tak określa ny h. 

„chcieliśmy wypić pół litra na zie
lonej trawce, a gd zie pan nas pro
wadzi?'1 ... 

Im jest wszystko jedno. dokąd 
jadą, bo chcą biwakować przy 
wódce. Zakład zapłacił, biu r o p o
dróży zorganizowało , myśmy pr zy
ię1i, d ajemy przewodnika i okazu 
je się, że wszystko chy bione - bo 
kogo interesu je dąb, któr ego gałę- j 
zie wyrastają d opiero na wyso
kośc i 26 metrów, albo nawet żubry? 1 

Nikogo nie interesują opo\\<ieści 
o tym, jak zimą 1970 r . strażnicy 
donosili na rękach dziki do miejsc 
ka r m ienia, bo zw ierzy na słabła 
i padała z głodu w m etrowych po~ 
kładach śniegu . 

- Czy pu szczy grozi niebezpie
czeństwo ~e strony otoczenia prze
mysłowego? 

- Mogą zagrozi~ - odpowiada 
dr Okolow - emanacje 11 elektro
ciepłowni w Białymstoku, przy 
kier unku wiatru w stro .. ę Biało-

wież;ir i może zagrozić projektowa
ny zbiornik na Narwi - zakłóce
niem stosunków wodny ch. Prooo
nujem y maleńką tamę, ieby za
chować wody i nie osuszyć doliny· 
p uszczy. No i sprawa otuliny, to 
znaczy str efy ochronnej, j est pilna. 

w głębi 
Dyrektor Krukowski wiedzie nas 

w głąb puszczy , tam, gdzie, stada 
żubrów żyją wolno. Rozlega sie 
wołanie : pula, pula, pula.„ Cisza. 
Stado zwy kle zjawia się na wo
ła n ie do miejsca karmienia przy 
za budowaniach odłowni. Nie zia-

wiło się jednak. WldaE tylko łlady 
buszowania: kompletnie zniszczony 
dębowy. młodniak. Sterczą kikuty 
drzewek, żubry obgryzły całe ko
rony. Dlatego utrzymuje 5ie ich 
określoną ilość, dlatego przeznacza 
się sztuki na odstrzał (beznadziejne 
są te polowania, bo strzela się do 
nieruchomego kolosa, bez żadnej 
satysfakcji, Jakii daje wykazanie 
sprawności w pokonani u groźnego 
:i;wierzecia). 

Dr wetery narii, Zbignie t\• Kra
si ński od 15 lat opiekuje ;;ię zwie
r:i;yną. Je~t chrzestny m ojcem 
żubrzvch noworodków. Przy jego 
pomocy urodził si<;> także tarpan. 
W zagrodzie tarpanów żyje łania , 
matka pięknego jelonka. Trafiła 
tu ciężko chora, poran!o!la. W~·
leczono ją, pozostała z ludźmi, peł
na zaufania i żadna pie~zczot, po
dobnie , jak tarpany. Zjawiem e sie 
dy r . Krukowskiego wśr6d zwierza! 
b udzi ich wyra źne z;idowolenie . 
I nsty nktow nie wyczuwa ia jego 
uczucia. 

L eczenie żubrów - · ze względ u 
na ich wielkość jest kłopotiiwe. 
W 1975 r. wystąpiła wśród m ch 
pos ocznica krwotoczna. Szczepiono 
je przez ażury klatek. Sto~owan i e 
broni nowozelandzkiej „Paxarum" 
do usypiania w razie potrzeby 
strzałami - okazało się w naszych 
warunkach nie do orzy.ię-: ia. P r P
parat zamarza. Poza ty m był wy
padek, że żubr ugodzon~· 5roctki e11" 
u sypiają cym zasnał i ni e obudził 
się. Nie wytrzymało ser ce. I l'O 
ciekawe - nie z fizyczny ·h nowo
dów. Żubry są bardzo ner>:\-owe. 
wrażliwe. 

Bardzo interesujący b:v ł przebieg 
ekspedycji czterech sztuk. sprzeda
n ych do Korei. Na miesięczną po
dróż koleją trzeba było zabezpie
czyć karmę i wodę - w ogrom
ny ch ilościach . Pojenie inną woda 
po drodze, było wy kluczone z l'Ó 
r y. Groziło to rozstrojem zolądka 
i zej~ciem zwierzat. 

Ujrzeliśmy wreszcie stado. Poja
wiło się ..irzed nami. dalelto. Kil
kanaście sztuk olbrzymów mknęło 
bezszelestnie w sobie tylko zna
nym kierunku ..• 
Wrócą tu na pewno wówczas, 

gdy nie będzie obcych przybyszów, 
gdy rozlegnie się znajome „pula, 
p u la„." z ust Judzi, którzy serc• m 
odbierają zew puszczy. 

ZOFIA TARNOWSKA 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 n 

Portyłło popatrzył: - Swietne zdjęcie. Kto je robił? 

- Mój kolega - odparł krótko. - Chciał zacho!wać Inco
gnito. Twórcy na ogół nie pałają sympatią do pr zedstawi
cieli organów ścigania - powiedział. - P oczucie niezależ
ności, swobody myśli i wypowiedzi, tej codziennej i tej 
twórczej, p owoduje z reguły niechęć do tych, któr zy r ep1·e
zentują prawo, stwarzające kanony, bariery, ramy, pozba
wiające człowieka indywidualności. Wiele r azy słyszał taką 
argumentację. Osobiście był zdania , że o zdławieniu indywi
dualnośc i mówią zazwyczaj ci, którzy jej nie posiadają. Osą
dził, źe takie cechy rodzą się także w wyniku zetknięć twór
ców z ludźmi ograniczonymi, pozbawionymi wrażliwości. R e
prezentanci tych ram i kanonów j eśli są ludźmi inteligentny
m i, o b ogatej psychice. siłą rzeczy nie tylk o nie tłamszą, 
ale rozbudzają indywidualność innych. Umacniają poczucie 
wolności, swobody i osobistego bezpieczeństwa. Ale skoro nie 
wiadom o jakie gospodarz ma do~-wiadczenia, lepiej n ie spr aw 
dzać, nie utrudniać sobie rozmowy. 

- Gdzie znajduje się teraz ten portr et? - spytał Portyłło. 

- W mieszkaniu p ana Wiktora Kościanko. - Rzucił nazwi-
sko ciekaw reakcji malarza. Ten jednak nie zareagował. 

- Ten chłopiec - powiedział - był kiedyś moim sąsiadem. 
J ego matka - nawet nie pamiętam już jej nazwisk a - zacna 
kobieta została sama z dwojgiem dzieci. Mąż jej został skaza
ny. Twierdziła , że niewinnie. Była dla mnie bardzo miła . K i_e
dyś podczas choroby opiekowała się mną przez dwa tygodnie 
Nie chciała przyjąć pieniędzy. W rewanżu zrobiłem ten por
tret jej synowi i ofiarowałem go jej w prezencie. Cieszyła 
się ogromnie. 

- Czy nie pamięta pan jak miał na imię chłopiec? 

- Nie, nie pamiętam. Portret. zrobiłem szybk?· Z chłopcem 
miałem kontakt przez parę dm. Był zresztą cichy, milczący. 
Czuło się. że tkwi w nim jakaś zapieczona gorycz. · może po · 
czucie krzywdy. Wkrótce potem wyprowadz\li się , niP wiem 
nawet dokąd. Nigdy ich nie spotkałem. To była zacna ko-
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bieta - powtórzył . Znów dolał wódki do swojej szklaneczki 
- Co pana do mnie 11prowadziło? - spytał nieoczekiwanie. 

- Historia tego portretu i chłopca. - Zabrzmiało nieprze-
konywająco. 

Malarz popatrzył- uważnie na gościa. - Pa.n chy ba 11 mili
cji - rzucił n.i to tw.ierdząco, n.I to pytając<>. 

- Tak . .Testem z milicjit - odparł. - Czy to ma jakieś zna
czenie!? 

Portyłło znów popatrzył na niego uważnie. - Dla mnie nie. 
Ale dla kogoś chyba ma znaczenie skoro zainteresował się 
pan tym portretem l je$o modelem. 

- Tak. Muszę usta1ić nazwisko chłopca. Jest to istotne w 
pewnej srawie o zabójstwo. 

- Zabójstwo? - powiada pan? Nigdy nie przypuszczałem, 
:te mój obraz odegra jakąś rolę w tak iej sensacy jnej spra
w i<' ! Mogę tylko panu podać ich ówczesny adre.o;, a pan już 
sam trafi do moich ówczesnych Sl\Siadów. 

Skarbek zanotował adres, dziękując za miłą rozmowq. -
W idocznie brak mi selektora barw - rzucił wychodząc - m i
mo rozpuszczalnika widzę wszystko w nie zmienionych kolo
raćh. 

Ciekawe - medytował w drodze do komendy. - Chłopiec 
mieszkał z matką i siostrą, jego ojciec przebywał w więzie
niu. Podobne do h istorii Butrymów. Skąd ten portret u Koś
cian.ki? Czy rzeczywiście kupił go przez przypadek? Jak od
naleźć But.rymów? 

Po przyjeździe do komendy zabrał się do wertowania infor
macji nadesłanych przez niektóre komendy. Z paru odpowie
dzi wynikało, że znaleziono paru Robertów Małyszów. Tyle, 
źe ani wiek, ani rysopisy n.le pokrywały się. Nie nadeszły 
wprawdzie wszystkie informacje. W poczcie, zadekretowanej 
na jego nazwisko znalazł odpowiedź z warszawskiego biura 
ewidencji. Wynikało z niej. źe Aniela Butrym nie żyje, a jej 
syn, Romuald wkrótce po śmierci matki wyprowadził si ę na 
Wybrzeże. Wysłał telefonogram na Wybrzeże. Może podjął 
prace w stoczni? - pomyślał. · 

Zatelefonował do Wiktora Kościanki. Poprosił, żeby jutro 
wstąpił do n iego, do komendy. Chciał pomówić z nim o por
t recie, nie uprzedził go o tym. - Lepiej, uważał, źeby rue 
zdążył się przygotować do tej rozmowy. Raz jeszcze sięgnął 
po akta dotyczące samobójstwa Rembielińskiej. Nic nie wska
zywało, by miała jak ichś bliskich krewnych. - Trzeba bę
dzie jednak pomówić z sierżantem Goździkiem. Może kogoś 
zapamiętał. Kogoś ~ rodziny zmarłej kt<> kontaktował się z 
nim w tej sprawie Czyżby brat nie wiedział o jej śmierci? 
Może przedtem wyjechał na Wybrzeże nie zostawiając adre
su ? Trzeba to sprawdzić. Ciekawe, kto zajął się pogrzebem? 
A może Kościan.ko coś wi~ej wie o całej tej rodzinie? 
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SOBOTA, li JtWIBTNIA 
P'llOGRAM I 

s GO T'I'R - uprawa roślin .I.IO TTR - mechanłsacja rolnictwa 
(Ł. Oli·>· T.30 „Danaida" - film fab. prod. węgierskiej. 9.00 Dla 
szkół: Nau.ka o człowieku dla klas a - cz. 1 - „Spr~wy 15-lat
ków". lJ.45 TTR - matematyka. U.30 TTR - · mechanizacja rol
nictwa (l.. og.), 15 .25 Redakcja Szkolna upowl.ada 15.łO Dla dzie
ci: „Znacie? To posłuchajcie". 18.15. Radzimy rolnikom. 16.25 Obiek
tyw. 18.46 Dziennik. 18.55 Sobota młodych. 17.łO „Kartka z mło
dzieńczych lat" -: film tab. prod. radzieckiej . 19.00 Dobranoc. 
dla najmłodszych l program dla młodm~y. lS.30 W1eczór z dzien
n ikiem. 20.30 „Lowcy skalpów" - film fab . prod. USA. 22 .15 
„Przeminęło z wiatrem" - program rozr. 22.55 Dziennik. 23 .10 Stu
d io Sport. 23 .25 Kino nocne: „Z powodu. Alberta" - f<lm fab, 
prod, franc. 

PROGRAM U 
U. 40 Popołudnie podrófy i przygody. U .JO Studio Sport - PU

char Davisa Polska - RFN. 17.ł5 Uśmiechy starego kina - Ze 
ś\\1ata burleski. 18.1& Telekino sprzed lat - „Zorro" - film ser. 
prod. USA. 18.łO Studio Pl (wyd. kie eckie) (l.). 19.00 Dobranoc. 
19.30 Wieczór i dziennikiem. 20.30 Arcydzieła muzyki operowej 
,.Uprowadzen ie z seraju" - muzyka - Wolfgang A. Mozart. 22 .30 
:u godziny . 22. ~o Piosenka w żołnierskim płaszczu. 

NIEDZIELA, Zł KWIETNIA 
PROGRAM I 

~ 50 T-rn - matematyka. 1.20 TTR - mechanizacja rolnictwa 
(Ł. oi;.). 7.50 Nas:ie ~potltania. 8.10 Nowoczesność w domu l za
grodzJ.e. 8.35 S tudio Sport. 9.00 Teleranek. 10.20 Antena. 10.45 Wiel
cy odkrywcy : Kr~ysztof Kolumb - film dok. tl.35 Dziennik. 11 .55 
Rolnicze rozmowy. 12.25 T lko w niedzielę - blok programowy 
Naczelnej Redakcji Publi c Kulturalnej. 12.30 P·iosenka na ży.~e
nie . 12.35 Aukcja kostiumów (1) - rep. ze sprzedaży kostiumow 
tea tralnych 12.45 Przed finiszem rep. z budow_y Gazociągu 
Orenburski ego. 13.05 Aukcja kostiumów (2) . 13.15 za i przed pro
giP.m - program public. 13.25 Lata z wyścigiem - felieton o Wy
ścigp Pokoju . 12.45 Aukcja kost iumów (3) . 13.55 Evviva l'arte (1) 
- fragmen t przedstawienia dypl. studentów krakowskiej PWST. 
14.20 Widowisko „Szewczyk Dratewka". U.55 Studio Sport. 15 .00 
Losowanie Dużego Lotka. 13.15 Nie wyrównane rachunki - pro
gram z cyklu Stanisław Hadyna opowiada. !5.35 Studio Sport . 
15.45 Królowa Bona -program public. 16.25 Evviva l'arte (Z) . 16.5B 
Czł0 \\1ek w masce - rep . filmowy . 17 .00 studio Sport. 17.10 Tań
cząca śmierć - film fab . z serii ,.Rewolwer i melonik". 18.00 Po 
la tach - montaż arch. wydali PKF. 18.15 Pamiętnik Literacltl -
,J Putramenta. 18.30 Kochamy clę szalenie, „Duke" - 2 cz. 19 OO 
Wieczorynka. 19.30 Wieczór z dziennikiem. 20 .30 Bajka dla doro
~łych . 20.40 Nowy trop - odc. 4 filmu ser. TP Zaklęty dwór. 
21"35 Sam na sam z Krzysztofem Pankiewiczem. 22 .25 Studio 
Sport. 22 .35 Za1>roszenie do Teatru Ateneum - fragment sztuki 
W . szukszyna - „ Energiczni ludz.le" . 23.00 Gwiazdy patrzą na nas 
od c. 4 - „Księżyc" . 

PROGRAM li 
Il.OO Koncert z dedykacją (Ł). 11.50 Muzyczna tele-

teka Album muzyki chopinowskiej Fantazja fu-
ga a-moll .J . S Bacha. 12.35 Militaria, obronność, nowo
czesność". 13.05 Dla młodych widzów: turniej o Srebrną Łódkę (Ł)-
14 .05 żywoty instrumentów. 15.00 Tatrzańska Jesień 75. 15.25 Pano
ra ma współczesnego filmu radz. - „Pokój przychodzącemu na 
~wiat" - film. 16.50 Yvetta l Milan zapr " szają - program muz. 
T V CSRS . 17 . ~0 Studio Sport. 19.00 Wieczorynka. t9 .30 Wieczór z 
d z.ie nniki~m . 20.30 Zapraszamy do studia M - program rozrywkowy. 
T V CSRS 21.00 Studio Sport. 

PONIEDZIAŁEK, 2$ KWIETNIA 
PROGRAM I 

!Ul-
. t ._o tmiur: 
l ~e 
~ .(> 

~ 
lłM Pf 

sa i innych - spektakl NRD. 2t.5l~==~~~ 
22.10 Camerata - progr muz. 22 .35 :C 

PROGR 
16 .00 Język niemiecki - kurc podstawowy, 1. 26 . 

8 TU DI O BIS 
16.40 „Ja twój tołądek" - fi lm dok. 17.10 A.rlene - recital pio
senkarki franc. 17 .30 „J a - twoje płuco" - film dok. 18.00 $ple
wa Marle Laforet . Ul.03 Bolero - rep. filmowy prod. USA. 18.40 
Studio PI (Ł). 19.00 D.oi>ranoc. 19.30 Wieczór z dziennikiem. 20.30 
Splewa Bonny z Jamajki 20.35 Tańczy i śpiewa Twlggy. 20.50 „Ja · 
twoje seroe" - film dok. 21.10 Wszystko o zdrowiu - zespół 
„ Eskulap" oraz piosenki i fraszki śpiewa Mankafen Transfer. 21.20 
Marek Grechuta w programie Magdy Umer. 21.50 „Układ deblo
wy" - film. dok. 22 .10 24 godz.lny. 22 .29 $plewa Anna Jantar. 
22 .40 NURT. 

WTOREK, 26 KWIETNIA 
PROGRAl\f I 

6 OO RTSS - chemia. 6.30 RTSS - biologia. 7,35 Bliźniacy -
film fab . prod. NRD. s.oo Dla szkół: język polski kl. 5 - Spot
kanie z pisarzem - A. Cz. Centkiewiczowie. 10.00 Czerwone, żół
te, zielone - gdzie się bawić. 12.ss Dla szkół średnich - Rodzi
n a współczesna . 13.45 TTR - historia. 14.30 TTR - uprawa roślin. 
16.00 Obiektyw - program woj.: łódzkiego, kieleckiego, piotrkow
skiego. radomskiego, sieradzkiego, tarnobrzeskiego (Ł). 16.20 Dzien
nik . 16.30 Studio Telewlzj; Młodych. 17.10 Program pubL 17.40 Kół
k " I krzyżyk - teleturniej. 18.05 Magazyn Motoryzacyjny. 18.25 
\\. starym klnie - Komicy niemego ekranu. 18.50 Rad7.lm"; rolni
kom 19.00 Dobranoc. 19.30 Wieczór z dzienn\kiem 20.30 Pociąg sa
nitarny - odc. 4 - ~tatnl - film ser. prod. ZSRR. 21.40 Swiat 
i ~olska - program pub!. 22.15 X, Y, Z - cz. 1. 22.40 Dz.lennik. 
22 .o5 X , Y , Z - cz. 2. 

PROGRAM II 
15.40 Język angielski. 16 .15 Teatr TV na Swiecie - H. Pfeiffer 

- ,;raJny proces Grusslniusa I Innych spektal NRD (powt.). 
11.20 Zaklęty dwór - odc. 4 pt. Nowy trop - fllm telewizji pol
skiej. 18.20 Program publ. 18.40 Studio PI (Ł). 19.00 Dobranoc. 19.30 
Wieczór _z d;tiennlkiem „ 20.30 Wtorek melomana . 21.30 24 gad.ziny. 
21.40 BoJę s1ę - program o bezbolesnym rodzeniu . 21.50 s tudio 
Sport - mistrzostwa świata w hokeju grupy 1 CSR$ - Kanada. 
23 .15 Język niemiecki. 

SRODĄ, 27 KWIETNJA 
PROGRAJ\11 

~on TTR - hl•torla . 6.30 TTR - uprawa roślin . 7.ii5 Pociąg sa
n lta rn v - odc, 4 - film fab. prod, radz. 9.00 Dla szkół : chemia 
k I 7 - ważny . kwas. IO OO Fizyka. kl. 7 - drgania I fale. 12 no 
V;i. chowanie muzyczne, kl. 7-8 - forma w muzyce. 12.45 

RTSS - język polski, 13.25 RTSS - matematyka. 15 .20 NURT -
matematyka. 16.00 Obiektyw. 16.20 Dziennik. 16.30 Waga - pro
gram publ. z elementami rozrywki i sportu. 17.00 Entliczek-słow
niczek. 17.30 Losowanie Małego r.otka. 1'1.45 Gra - teleturniej. 
18.35 Sltarby siódmego kontynentu - film dok. prod. franc. Ul.OO 
Dobranoc. 19.30 Wieczór z dziennilrlem. 20.30 Grona gniewu 
film fab. prod. USA. 22.40 Dziennik. 

PROGRAM n 
lft.4' Język francuski. 16.20 Pociąg sanitarny - odc. ł - , mrn 

aer. prod ZSRR. 17.2? Formy przyszłości - film pop.-naUkowy 
prod. radz. 17.45 Rozbitkowie - odc. 11 pt. Dziennik pokładowy 
Esmeraldy - film ser prod. ang.-austral. 18.10 Ltga pięciu - te
leturniej . 18.łO Studio PI (l.), 19.00 Dobranoc. 19.30 Wieczór z 
dziennikiem. 20.30 Studio Sport. 21.30 24 godziny. 21.łO Siadami 
P iastów Sląskich - Legnica - film ośw. 22.10 Powtórzenie na ży
czenie. 22.55 Język angielski. 23.25 NURT - pedagogika. 

CZW ARTEK, 28 KWIETNIA 
PROGRAM l 

8.oo ,)'tTSS - Język polski. · 6.30 RTSS - matematyka. T.35 „Ba
bunia cz. 1 - filmu fab. prod. CSRS. 9.oo Dla szkół: język polski, 
I.t ł. I lic. „Poezja polskiego Oświecenia" 10.00 Historia kl VI o 
nową szltołę". l!l.30 Decyzje piętnastolatków. 12.00 Język polski ·:_ 
Julian Tuwim. 12.55 Język polski kl 1-nI, lic. - Reportat. 13.49 
TTR - język polski. 14.30 TTR - hodowla zwierząt. 15.40 Tele
wlzyj1_1y Informator Wydawniczy. 18.00 Obiektyw, n.oo Ekran z 
Bratkii:m. 18.00 Portret wojska - rep, 18 20 Przygody z nauką -
re.fleksJe na. temat pracy. 18.50 Radzimy rolnikom. 19.00 Dobra
noc. 19.30 Wieczór z dziennikiem. 20.30 Stenogram _ film fai>. prod. 
~~· 21.30 Pegaz. 22.1;; 100 pytań do Zofii Bystrzyckiej . 23.90 Dzien-

PROGRAM n 
15.25 Język rosyjski, 11.00 Z bratnich stolic - program public. 

17.30 Kwadransik z hak.iem - występ aktora Teatru Komedii - B. 
Koprowskiego 18.00 Kino Filmów Animowanych. 18.40 Mag. kultural
ny (I.), 1~.00 Dobranoc. 19.30 Wieczór z dzlennikl11m. 20.30 soliści 
Teatru Wielkiego w Moskwie. 21.00 Studio Sport - transmisja z 
hokejowych MS - CSRS-ZSRR 23.20 Język francuski. 

PIĄTEK, 29 KWIETNIA 
PROGRAl\I I 

6.00 TTR - język polslti, 6.30 TTR - hodowla zW!erząt. 8.40 
„ Babunia" cz. II - film fab. prod, CSRS. 10.00 Dla kl V -
Spotkanie z autorem. 11.05 Dla szkół: dla I.tł. II - Nasza estrada. 
12.00 Wychowanie obywatelskie kl. VIII - Polska w Europie. 12.45 
T!R - hodowla zwierząt.13.25 TTR - mechanizacja rolnic~wa (l..og.). 
to.20. NURT - pedagogika. 16.00 Obiektyw. 16.20 Dziennik. 16.30 
Stud io Sport. n .oo Pora na Telesfora. 17 30 Filmy popularno-nau
kowe produkcji radzieckiej 18.10 Sylwia - odc. IV - film ser . 
prod. francuskiej. 19.00 Dobranoc. 19.30 Wieczór z dziennikiem. 

20.30 Ostatnie takie trio - fllm fa-i>. TVP. 21.20 Teatr Telewizji -
Pavel Landovsky - Pokój na godziny. 22.55 Dziennik. 

PROGRAM D 
16.25 Pegaz. 17.10 Uralski południk - film dok. TV radzieckiej. 

17.40 Poradnia młodych . 18.10 Decyzje piętnastolatków. 18.łO studio 
Pl (~) 19.00 Dobranoc. 19.30 Wiecz~r z dziennikiem 20.30 Turysty
ka ' · wypoczynek. 21.00 Godzina profesora Wiktora Deg!. 22.15 24 
godziny_ 22 .25 zwierzęta przeciw sobie · - program studyjno-fllmo
wy. 23.15 Język rosyjski. 23.45 NURT - f!lozofla. 
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