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-... ŁOD.ż, sobota 10 --- -= = „ - -- -- -- Po serwa.niu stosunków dy-: 

!: pfomatycznych przez EGIPT z ; 
: krajami uczestniczącymi w kon- : 
: ferencji w Try11olisie, nastąpił : 
: najbardziej dramatyczny roz- : 
; łam w ś_wiecie aJ;ahskim jaki E 
: obserwowano od wielu lat - : 
: Pisze korespondent AP z Kairu. : 
:::: Swia.t arabski zmierza ku naj- : 
2 bardziej wybuchowemu kryzy- S 
: sowi w ciągu ostatnich czte- : 
: rech lat. Wydaje się, że wszel- : 
: kie szanse na rozsądne pokojo- : 
: we rozwiązanie prpblemu lJlis- : 
: kowschodniego w na.ibliżs,,;ej :: 
:; przyszłości zostały przekreślo- E: 
: ne. • „ • 3 
a Wtorek, 6 grudnia, byl jednym : = z najbardziej unerwou;ych" dni = 

A 

Wyd. A 1 nied~iela 11 grudnia 1977 roku 

Rok XXXIII nr 279 (8864) 

' i ID&ii iiJIMf&iii.QJ!PiJ!Ył&iifiiiłlŁ!łkWiiBłAB i&!iiWiU w ELZ 

Uchwala Radv Państwa 
z dnia 9 grudnia 1977 r. 

w ·sprawie powołania z.cy przewodniczącego 
Państwowej 1 Komi~j! Wyborczej 

Na podstawie art. 26 ust 2 ordynacji wyboroaej do Sejmu 
Polskiej Rze,•zyposwlitei Ltidowe.i i rad narodowych (Oz. U. 
z 1976 r. nr 2. P<Jz 15) Rada Państwa oowołuje na stanowis.ko 
~astepcy przewoonicza..:ego Państwowej Komis.ii Wyborczej 
Krystynę Marszałek. sekretarza Centralnego Komitetu Stron
nie-twa Demokratycznego. 

Sekretarz Radv Państwa. 

(-) LUDOMIR STASIAK 

Przewodnicz~cy Rady Państwa 

(-) HENRYK JABŁOięs.Kt 

: n a gteldach pieniężnych w ostat- : 
":nim czasie. I<urs dolara spad.t do: 
: na.iniższego w historii poziom:,: 
: wobec marki zachodni.ontemie~- : 
: kiej t franka s~·1.Paicar~kieoo '~r!t-: 
: luta amerukanska w1rmienta.na : , . 6 
: bula w vet1Jn'11m momencie nawet : 
: po kt<rsie 2.1<3 D"f. ~ 

= * * • --

• 
I 17 grudnia ZAOPATRZENIE 

ROZWÓJ 
POMOC DLA 
PRODUKCJA 
STUDENCKIE 

EMERYTALNE ROLNIKÓW 
WOJEWÓDZTWA It1ATOWICKIEGO 

• Zastępca związkowego sekre- 2 
: tarza d/s polityki zagranicznej : 
: JUGOSŁAWII Mh·ko Ostojiłi, : 
·:; złożył kategoryczny protest :; 
: wobec ambasadora Australii w: 
: związku z grożnym ahkiem na : 
: jugosłowiański konsulat ~ene- :: 
:; ralny w Sydney, przeprowa- !: 
: dzonym 27. listopada. Za.machu : 
: na placówkę jugosłowiańską :: 
: dokonali terroryści faszystow-: 
: skiej emigracji Jugosłowiańskiej: 
E przy pasywnym zachowaniu się :; 
: australijskiej policji. ;;; 

= . "' . = 
: Jedna osoba została zabita t o- -
: koto 50 odniosto ranu (W tym :; 
: 20 policjantów) w czasie tnc11-:; 
: dentów, do jakich dosziu w .• ;a- :; 
: ladze podczas demonstn:icji 11a : 
- rzecz poparci a żą~ a.?i -µrz 11Z1'i •i.J : frt -
: autonomit Andaluzji. W ca-; 
: łym rejonte odbyty si.ę dern .u i - : 
: str acje, w których, ueatug ocen:; 
: ojicjatny~h., wzięto udział akoto; 
: 3 mLn osob. . :: 

* * * 
- Agencja. PYRli:SA, a w ślad :: 
: za nią. madrycki dziennik ABC,:: 
: podały informacje o możliwoś-: 
: ci złoienia w niedługim ua~ie: 
: oficjalnej wizyt)' w ZSRR przez : 
2 hiszpańską. parę królewską. : 

- * * „ 
: Stosunkl mtędzu chiti,1skq juntą: 
: wojskową, a Kościotem katoiic-: 
: k.t.m nie byty nigd.1.J, od zam.a- : 
- chu stanu z u września 1973, ibyt -
: serdeczne. Po pewnyni ztagodze· : 
: ntu naptęcui obserwowanym w : = l>i etqcum roku doszJo ostatnio : 
:: pono1 ;~i.t e do 1-ch zaostrzento.. "od= 
: pozorem ścigania dyweriantów : 
: oraz kontrolowania CZ!I tudność: 
:.. przestrzega zakazów wszetkte.10 : 
: rodzaiu dztatalności poLityczn<!j : 

.: ·wo ;sko i..vta.rµnelo niedawno do: 
: jednego z obiektów retigijnych : 
: na przedmiE>ściu Santiago. : „ „ „ 
• lUinister zachodnioniemiecki : 
: Hans Apel oświadczył mini- :; 
: strowi finansów Izraela Sim- : 
: che Ehrlichowi, że rzą,d boński .: 
: nie zwiększv swe.i pomoov dla : 
: Izraela Jak pisze REUTER, : 
E powołując sie na źródła mia- ;: 
: rodajne, w Bonn. Ehrlich po- : 
: prosił o zwiekszenie dostaw za- : 
: ehodnioniemieckich wartości 61 : 
: mln ' dolarów do 108 mln. Na-: 
: tomiast USA podpisały układ : 
: z rządem izraelskim o ponto- : 
: ~v go~podar"'l.ej na rok 1978. : 
: Jak pisze UPI - wa.rtość pro- : 
: gramu 1>0mocv na rok 1978 :; 
E opi„wa · "" 780 mln dolarów :: 
: i jest o 7 proc. wyższa od :. = aktualnie rea}izowan!lgo pro- E 
::: gramu pomoc:v. · -· 

= "' • • -- -- wiadze pakistańskie aresztow<L-: 
: Cy 21 dziennikarzy z Karaczi, ~tó- : 
: rz11 na zri.ak protestu vrzeciwko: 
: :'.'.' ct 'inknięritt rf1iJ6ch ..,...t.nm pf'l-niPra„ : 
:: jqc7-1ch bu!ego premiera Bhutto,: 
: zorgan izowali stra.:k głoCowy. : 

„ * * 
- Bońskie ministerstwo spraw : 
: w••wnctrznvcb w oparciu o '13." : 
; ne policji · politycznej stwiel"- : 
: dziło, że kierownicze gremia : 
: neofaszystowskiej partii NPO : 
: optymistycznie oceniają perspe- : 
: ktywy dalsze.i działalności tej : 
: skrajnie prawlcowe.i partii, mi- E 
: mo że i·ównież w bie>źącym roku : 
: utraciła ona znowu wieln człon- : 
: ków. Kierownictwo NPD uwa- : = ża. ze terroryzm doprowa.d:i;i : 
: do da.lszego zaostrzenia sytuacJi : 
: r,olitycznej w Republice Fede·: 
: ralnej. Będzie miało to po~:v- : 
: tywnv wpływ na stosunek o: : 
: pinii oublicznej do „narodoweJ : 
E prawicy". : -... , „ • • -
: = • W Bangu! odbyta się korona- : 
: cja cesarza Bokassy I. Reta.cje : 
: Li.czn11ch dziennikarzy przyby!ych : 
: na t"ę ntecodziennq' uroczystość : 
: ograniczają się do baT1Vny~h : 
• o-nisńtv koronacji wzorots; anej na : E cercmontale z cza.~ów NapotP.ona : 
: I . -
: Dochód narodowY w p-rzeUcze- : 
- niu na g!ou:ę Ludności w Cesar- • 
: st'Wie środkowoafrykańskim wy-: 
: nosi ok. 55 dol. : 
: Koszty koronacji szacuje s!ę E 
E na 25 rnln dot. -
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BUDOWLANYCI1. STOLICY 
ZESPOLÓW DO „Ił.,A-86" 

K~IĄŻECZKI !~lIIESZKANIOWE 

L 
PREZYDIUM SEJMU POSTANOWIŁO ZWOŁAC 13 POSIE

DZENIE SE.JMU W DNIACH 16 I 17 GRUDNIA 1977 R. 
POSIEDZENIE W DNIU 16 GRUDNIA 1977 R. ROZPOCZNIE 

SIĘ O GODZ. 10.00. 

Porządek dzienny 
pra:ewiduje: 

oosiedz;enia 

- informację ministra spraw 
zagranicznych o niektórych aktu~ 
alnych problemach !>Olit:vki zagra
nicŻnei Polskie.i Rzeczypos,poli1ei 
Ludowej: 

sptawozdanie Komisji Planll 
Gospodarezego. Budżetu Finan-
sów o orc>jektach: 

1) uchwały o Narodowym Planie 
Spoicczno-Gospodarczym na 1978 r„ 

2) ustawy budżetowej na rok 1978; 
- P<JSelskie orojekty . ustaw 

wniesione p.rzez komisje: GosP<J-
darki Morskiej i żeglugi, Handlu 
Zagranicznego. Spraw Zagranicz
nych oraz Prac Ustawodawczych: 

1) o morzu ter.vtorialnym Pe>h
kiej Rzeczypospolitej Ludowej, 

Spo kanie 

2) o p0lskiej strefie rybołówstwa 
mo~skiego, 

3) o szelfie komtynem.talnym Pol-
skiej Rzeczypospolite.i Luctowej; 

- interpelacje i zapytania po
~elskie. „ 

Zebra.nie Klubu Poselskiego 
PZPR odbędzie się w dniu 16 bm. 
(piątek) o godz 9 00 w gmachu 
Sejmu, sala kolumuowa. 

Tego dnia o ·godz 9.0() w gma
chu Sejmu. sala 118 , odbędzie stlę 
Zebranie Klubu Poselskie·i?o ZSL. 

Zebtal!l.ie Klubu Poselskiego 
Stronnictwa Demok.ratycznego od
będzie się 15 bm. (czwartek) o 
godz. 17.00 w gmachu Sejmu. sala 
101. 

O 
koło 350 przedsiębiorstw I rzecz . macierzystych zakładć;v? 
wojewód:tJtwa miejskiego dz.ielnwy i m1:ista: .w uroczystosc1 
łódz.kiego wzięło udziaJ w uczesimczyli rowmez m. m. sekre-
realizacji Czynu Pażdzier- (Dalszy ciąg na str. 2) 

nikowego - inicjatywy podjętej 
dla uczczenia 60 rocznicy Wielkiego 
Października. Wczoraj, w gmachu 
nowego „Feniksa" od·było się uro
czyste spotkanie inicjatorów i wy. 
konawców Czynu, który przyspo
rzył dodatkowej produkcji warto
ści ponad 900 mln zł. Jego uczest
nicy przepracowali również spo
łecznie ponad 1,6 tys. godzin na 

Do -NRD tylko 
z wpisem w dowodz1ie 

Z dniem 31 grudnia br. przesta
je być ważna pieczątka w dowo
dzie osobistym uprawniająca do
tychczas do przekroczenia granicy 
między PI;tL i NRD. 

Jak informuje rzecznik prasowy Rozporządzenie 
rządu - 9 bm. Prezydium Rządu J pujące kwestie: 

normuje nas tę-

rozpatrzyło i akceptowało projekt 
rozporządzenia w sprawie wyko
nania niektórych przepisów usta
wy o zaopatrzeniu emerytalnym 
oraz innych świadczeniach dla 
rolników i ich .rodzin. Stwierdzo
no, iż spełnia ono wszystkie wa
runki umożliwiające wprowadze
nie ustawy w życic. 

zasady ewidencjonowania 
sprzedaży przez rolników indywi
dualnych produkcji Jednostkom 
gospodarki uspołecznionej; 

- szczegółowy tryb stwierdza
nia okoliczności i przyczyn wy
padków przy pracy w gospodar
stwie rolnym oraz chorób zawo-

Doś'lliad~.-ni praeownif'v na kaidym stanowisku w gospo
darc~ dnbrzr. wir.rł7:37 że atmo,o;fer.a pral'y w k.11.ńcll roku wir.le 
mówi o t m. ja!;. ta prae& b"Y\& zorganjzowana w całym 11k.re
sie 11oprzednim. Dążen.iero procesu racjonalizacji gospoda.rki 
jest spokojna, efektywna pran we wszvstkich kwartałach -
tak, by bez spiętrzeń, szturmowszczyzny i P<lŚli.tgów rozliczyć 

się ze swoich obowiązków. Ostatnie dni roku są najlepszym 
sprawdzianem, w jakim stopniu te dążenia udaje sie zakła-
dom pracy na co d:r.ień urzeczywistniać. · 

Łódzkie Zakłady Chemiczne przy I mocniczych dla urzemyslów (w po
ul. Ciasnej wyspecjalizowały się "'ta.ci różnych zmiekczaczv wody, 
w produkcji dwóch ważnych IUUP środków antypieniącyeh. natłustek. 
asortymentowych: środków po- emulsoli do mycia metali itp.) 

Od 1 stycznia 1978 roku każda 
osoba wyjeżdżająca do tego kraju 
obowiązana jest posiadać wpis do 
dowodu osobistego, taki sam jaki 
uprawnia do wyjazdów do innych. 
europejskich pańi>tw socjalistycz
nych. 

NA ZDJĘciU: Szefowie wydziału pr.odu~cJl. ryn~o
wej - inż. Marian Wojda oraz mgr mz. Wiesław Nie-
11.zielski przy agregacie ,.bottle-pa~k" .z Je.go ob~lugą 
- Anną Krzemińską, Jadwigą Kirew1cz 1 Grazyną 
Glapińską. 

Pracownice LZCh - Alicja Kotońska i Wiesława 
Kucharska prezentują nowy testaw kosmetyków sa
mochodowych. Część z nich należy do nowości, któ
re - tak jak poprzednie - z pewnością zyskają so
bie wśród odbiorców wielu zwolenników. 

FO".".: A. WACH 

BIENNALE 77 
c 

Pisaliśmy niedawno w ,artykule „Kurier z Wenecji" o kuli
sach otwartego 15 listopada w Wenecji festiwalu sztuki, po
święconego tym razem dziełom artystów z krajów socjalisty
cznych, które niezgodnie z intenc.jami ich twórców usiłuje się 

wykorzystać w kolejne} akc,ii antykomunistycznej. Liczą,c na 
naiwność I brak ,orientacji niektórych. chęć zdobycia wątpliwe] 
sławy przez innych. wreszcie na gotowość do rozpętania kolej
nej hecy antykomunistycznej trzecich, tegoro„zni organizato· 
rzy Biennale w Wenecji podjęli nieudaną próbe politycznej 
gry. Przy dużym nakładzie finansowym, zaangażowaniu wY· 
trawnych wrogów soc.iałizmn, wbrew postanowieniom Aktu 
Końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Eu
ropie, usiłuje się przekonać świat (przy pomocy dzieł wyda
nych czy wyprodukowanych w krajach socjalistycznych), że 

w Europie wsc'b.odnlej istnieje sztuka „podziemna", opozycyj
na, czy jak kto woli dysydencka. 

Biennall'! w Weneeii trwa 
Jednak dzis iuż można stwier
dzić. że !!łqwna ieeo 1(lea spa
liła na pal').ewcę Głosy orotes
tu.iace przeciwko wykorzysty 
waniu dzieł sztuki do nieczys
tych machinacji politycznych· 

(zauważmv na marginesie. że 
Bie.male odbywa sie równole
gle z konferencja w Belgradzie 
sygnatariuszy KBWE) rozlegly 
się zarówno w krajach soda-

, listvcznych iak i na zachodz;ie 
Europy. 

Dziś i:>rzedstawiamy kilka 
wyo_owiedzi ludzi sztuki i oś
wiadczeń związków twórczych 
krajów soc.ialistYcz·nvch oraz 
opi.nje zachodnich twórców in
stytucji i środków masowego
przekazu na temat orawdziwe
go oblicza festiwalu We"nedtle

' go. 

I tak np. we$tierska agenda 
MTI informuje, że Biennale 
spotkało sie z silną krvtvka 
międzynarodową Ponieważ or
ganizatorom nie udało się zl(ro
madzić dzieł sztuk-i i prac. któ
re by można określić iako 
•. ooozycvine". to stosuiac do
wolna interpretacie ookazuja 
takie orace, które w całym 
świecie. zyskały sobie ooinie 
wvb.itnych dzieł kulturv so
cial istycznei Co więcej prace 
te ookazvwane sa bez wiedzy 

zgody ich autorów 

(Dalszy ciąg na str. 8) 

or~ kosmetyki samochodowe i 
środków odświeżających powietrze 
w aerozolu. Głównym odbiorcą 
ŁZCh sa przemysły włókienniczy. 
skórza.ny, soożywczy, metalowy. 
budownictwo oraz zaplecze usługo-

1 we motoryzacji, sklepy chemiczne 
i goS'oodarstwa domowego. 

W nowo wvgo&podarowanvm po
mieszczeniu odwiedzamy załogę 
obsługującą nowv a.gregat szwaj
carski „bo<ttle-nack" na k~órvm 
w marcu br. ruszyła orodukcla 
nowego wyrobu firmv - środka 
do mycia naczvń kurhennych 
„Kubuś" Załoga obsługujaca agre
gat w ciągu iednego miesiaca 
osiągneła przewidywana zdolność 
orodukc.Yiną. a dzięki usorawnie
niom pionu technicznego wvda i
ność maszvny. wvnosząca obecni" 
ll80 butelek na zmiane, zostame 
jeszcze powiększona 'Wniosek ra
cio.na lizatorski dO'tvczy także w
życia gra·nulatu, z którego auto
mat tłoczy opakowania oolietvle
nowe. Dzieki temu zwiekszv sie 
wvdainość i zaoszczędzi 20 tl'NC 

surowca. Przy maszynie oracuia 
młode dziewczet·a Sa bardzo Z'1-

dowolone z oracv przy nowoczp~

nym automacie. 
Szef wvdziału orodukcii rynko

wej. inż Marian Wo.ida oraz iego 
młodv zasteoca mgr inż Wiesław 
Niedzielski - cenia ~obi e w roku 
1917 ogromny postep którv udało 
się dzięki wielll usoraw nieniom 
własnym. wpi:owadz 1 ć w waru.n 
kach pracy. Lepiej dz'ała trans-

(Dalszy ciąg na str. 5) 

dowych, a także zasady wypłaty 
świadczeń z tego tytułu; 

- . sprawy dotyczące wysokości 

oraz trybu opłacania składki na 
fundusz emerytalny rolników, jak 
również zasady dysponowania tym 
fundusze.i:n; 

- szczegółowe zasady przekazy
wania gospodarstw rolnych w rę
ce następców lub na własność 
państwa. 
Ujęcie tych spraw w jednym 

akcie prawnym utatw1 rolnikom 
i wszystkim zainteresowanym 
zgodną z intencjami ustawy rea
lizację przepisów. Rozporzadzenie 
zobowiązuje wojewoc;lów do' nad
zoru nad wykonywamem przez 
1.iaczelników gmin zadan wynika
Jących z ustawy, przy szczegól
ny?1 uwzględmeniu zgodno~ci po
d";Jmowanych działań z przyjęty
mi w ustawie założeniami spo
łecznymi i gospodarczymi. Rozpo
rządzenie, poctobnr~ jak ustawa 
będzie ÓbowiaT.ywać od l styczni~ 
1978 r. · 

{Dalszy ciąg nll. str. 2) 

DZ I ER 
KIESIE 

W 344 dniu roku słońce wze
szło o godz. 7.33, zajdzie zał 
• 15.24. -

DZIS: .Julia, Daniel 

JUTRO: Damazy, Waldemar 

w dniu dzisiejszym dla Łodzi 
prZ•"widujp następują.cą. pogodę: 
zachmurzenie duże z większy

. mi przejaśnieniami oraz sła,be 
opady śniegu. Temperatura od 
mirtus 10 do minus 6 st. c. 
Wiatry umiarkowane i dość 

_silne z kierunków wschodnich. 
Ciśnienie o godz. 19 wynosi

ło 750,8 st. C. 

1850 - · Zm. gen. Józef Bem. 
1946 - Powołanie do tycia 

organizacji pomocy dzieciom 
UNICEF. 

Okazywany człowiekowi sza
cunek czyni go lepszym. 

. „ ·~ .. 

- Czy to pan żądał książki za
żaleli7 



Wice~inister E. Kułaga z posiedzenia Zespołu Poselskiego M. tod~ !Propozycje zmian maturalny~h 
przyjął ambasadora Egiptu .... Pozytywna ocena planu na ro~. i . zasad promowania uczniów 

Wiceminister spraw :zagranicz-1 wrm. międ yn'.lrodowym oraz w in- przyszI.y A. Da·lszy r1ozwo' J0 gastrono·m11 
nych Eugeniusz Kułaga wezwał teres1e ro~WOJU dwustronnych sto· A. w Ministerstwie Oświaty I Wycho-1 nie nader liberalny, nie przynoszą-
ambasadora Arabskie]' Republiki sunków n_uędzy Polską a Egiptem. wania opracowano propozycje zmian cy korzyści ani uczniowi, ani szko-

l systemu promowania uczniów, które le. W ich miejsce wprowadzono by 
Egiptu w Polsce - Mostafę Kn- St.o•unln ~e - przl'.pomn jmy - Wczoraj pod puewodnictwem posła na Sejm PRL, I sekretarza są przedmiotem dyskusji. Rozważa- egzaminy komisyjne,. składane przed 

1 L tf . ł . ł t t mimo różnic odnosnle szeregu ZP ....r. l db · · d · z • p I lał i 1 s j listow z d go 
ma_ a o Y _1 z ozy . pro es . w pro blemów międzynarodowych, roi- Kł.. P 11 li. ~.opcrs ucgo, o y10 s1ę poste zenrn cspo.u ose - nla na ten temat będą m y n e- zespo em pec- a ane 
związku :z niczym me uzasadmoną wijały się w innych dzlP.dz!t.1ach po- s!di-go Miasta Łodzi. wątpliwie wpływ na opracowanie przedmiotu. Podniosłoby to poziom 
i nie umotywowaną decyzją władz myślnie w interesie obu narodów. systemu klasyf!kacj1 1 promowania i kryteria wym~gań wo~c uczniów, 

egipskich o zamknięciu polskich 1ednostronna decyzja rządu egip- Zespół zapoznał się z załozenia- oceniono szere11: innowacji organi- ~ ~~:ci~iei,o-Jetniej powszechnPj szko ~t:i!~~~~c I ~~~~~~~;g~~ą ba~~!~~ 
placówek konsularnych w Alek- skiego o zamknięciu polskich plac!l-1· mi i stanem prac nad projektem zacvinych, w tym m.~n. wprowa- •· ich wiedzy. 
sandrii i Port Saidzie wek podjęta została. w sposób arb•- planu społeczno-gospodarczego wo- dzenie obiadów abonamentowych Generalny cel, jaki Pl >yświeca tym 
Zaskakująca decyzja . rządu egip- trl~lny I - co budzi szczególne za- jcwói!ztwa na 19i8 r. w restauracjach dla oracowników propozycjom - to 'Ciążenie do zobiek- Z drugiej strony takie właśnie 

skiego w związku z zamkn1'ęc1"em kskleo~ozeknile 1-k bez pdnrzleds.tawtieniakJao- Posłow1·e uz·nal·1·, z· e orzedstawio- przedsiębiorstw i instytucji. W tywlzowanla ocen postępów ucznia, jpoćtraktowadnle i sprawybi mj_oże spirózy-
"' o w e uzasa enta ego r - a co za tym idzie _ podniesienia a rozbu zan u am c i uczn w: 

polskich placówek konsularnych - ku. Dodajmy, ~e decyzja rządu ARI! I ne zadania sluża dalszemu roz- omawianvm okresie ilość wyda- poziomu pracy szkół, nauczycieli i sti:ć cię na dodatkowy, duży wysl
budzi zdumienie zarówn.o wobi;c bra Gglos>1ona zestala w sposób nie przy W<>i'Jwi województwa oraa: pro- w&nych obiadów abonamentowych samej mloddeży. lek - spróbuj, dajemy cl szansę! 
ku jakichkolwiek motywacji tego jęty i nie praktykowany w stosun- wadza do lepszego zasookoienia w gastronomii otwar,tej wzrosła 
kroku, jak równie:!: wobec formy kach międz}·narodowych. Do curio- potrzeb ;ego mieszkańców, szcze- 4-krotnie w stosunku do roku JeRll chodzi o klasy maturalni'! -
ogłoszenia tej decyzji stronie poi- sów można przecież zaliczyć to, iż gólnie w zakresie budownictwa 1970. I zmiany miałyby na ceh! jeszcze le-
sldej. •trona polslta dowiedziała się o ogra znaczn'"" ac•kolwiek leszcze psze przygotowanie m.odzleży do 

niczeniu działalności swych plac6- mieszkaniowe1rn i ooprawy zao- ' , _„ •• , . '-' ·. ee;zaminów dojrzałości i e~zaminów 
Placówki polskie, działając W' ra· wek - podobnie jak placówek kon- oatrzen ia rynku. niewys.3:rczalącym . PotencJ~łem, na studia. Proponuje sic w związku 

.Jeszcze raz należy podkreślić, Iż 
przedstawiona pol~rótce koncepcja 
jest propozycją dopiero poddawaną 
pcd dysicusję nauczycieli, rodziców 
I samej młodzieży. 

~~~~eJ:oro~!j~~~a~yw~~~ro~;!a~am~ sularnych innych !<rajów soc,!all- Posłowie podkreślali w sw01ch dyspopnu.ią .s· "ołóv;lu1 . prZ)k"7Al~.ado- z tym, aby kln~yflkacja końcowa 
handlowymi i ieglugowymi. Wypet- stycznych - z komunikatów agcn„ wvoo\\riOOzia.ch że dynamika roz... we. osłow1e u.zina J za on1eczne mlodzie:ty tych klas - i wYłącze- -----···· 
niały swe funkcje zgodnie z pra- t:Ji prasowych! woju wojewód~twa w 1978 r. iest 1 zobowiązanie kierown!o~w ~kła- niem przedmiotów maturalnych - •11 d • 

w późniejszeJ informacji przedsta· uzależniona m.in. od: - poziomu I dów pracy oraz adm1.01stra_Cll te- .odby~vała się z dniem 31 stycznia. w 11 e 
wion~j ambasadzie PRL, j:ik t w •. . . od ń roku bie:~ą- renowej do rlalszEgo ro:z.WOJU tei rezul .Acie pozostałe trzy ml_esiące, 
t~akcie rozmowy z ambasadore1•·1 W.'i Kona ma z~ a W . • • · · b' g 'l'Otna by poswieclć wylączme na 
ARE w polskim MSZ - st.rona „gip cym - dals'Zego p0gtcb1ania dys- formy ~y.wienia z. JOro:.ve o._ _ naukę jęzvka polskiego i obcep.;o, 

mróz! 
Spotkanie ska nie przedstawila .izkiegokol- cyplirł\r wykona'V\rstwa zadań w Młodz1ez szkół średni~h 1 pod matematylcl oraz dwóch wybranych Krótkotl"r:ałe ocieplenie zbliża s1ę 

wiek u:tasadnienia swej dccyzli. roku przvszlym - ooprawy l!os- ~tawowycłl W 60 proc. iest obJ~ta przedmiotów maturalny,,h. ku ltońcowi. Jeszcze w czwartek 

uczestników 
Ten b;>zzasadny krek, podję1y w d k. ina:· · ł wei oraz l1>psze- różnymi formami zbiorowego zy- ' I · · · 

sposób sprzeczny z zasadami wspól- Po ai: ·1• -· '~ria_ 0 · t · · - _ wienia. Posłowie zalecili U.rzędo- Dąży się do tego, aby szkoła uczy• 8 bm. w pomdniowo-zachodmeJ czę-
:iycfa. mlędzynuodowcgo, można za- go ".·Yh<:1rzys"a~ 1~. IS meJącego 00 wi Miasta dakonanie oceny fwnk- ła coraz lepiej, stawiała.coraz wyż- ści kraju termometry wskazywały 
ti;m ocenić wyłą~znic jednoznacz- 1.enzceisapło!Jł oproooseulsk<;1"·Joncee~Yt t k" roz- e:;„1nowania stołówek szkolnych i sze wyi:nagania - ale rownleż, aby w dzień temperaturę powyżej zera 
nie: jako akt meprzyJaznv wobec I . . · . _a ze . I t d 1 • h dl dalszego ich roz- formv Jej dz'ałania były coraz bar-
naszego kraju l przynosząe;y szkodę wo1 J,:uy 1tastronom1czneJ w woJe- s u. encK1c a . I dziej elastyczne, dostosowane do re- - m. in. plus S st. w Jeleniej Gó-
stosunkom między obu narodaml. wództwic miejskim łódzkim. Po- WO JU. • • d ił 

1 
d ·urów, <iliów życia, aby pelni"' i wszech- rze i plus 4 st. w Słubicach. Naj-

1 słowie z uznaniem przyjęli infor- Zespo~ za.tw1er z • l> an yz I fit~ol"nlej widziała ucznia. zimniej było w Suwałkach - minus 
I mac'e. że w latach 1970-1977 u- · poselskich na 1 uołro_cze 1978. r. KieruJąc się tą ideą wprowadzono 4 st. w Warszawie temperatury by-

p ; d • •k · I rucbomiono 110 nowych zakładó·,v j oraz program_ spotkan Poselskim<'h 1' nrzPd ki\l{u Jaty zasadę. iż wszystkie g b roku Przyszły ły dot.ć ·wyrównane, maksymalna az .zlernl Owe O; zbiorowego żywienia. Pozytywnie z wy orcam.1 w '1 dzieci klas najmłodszych (I-IV) po-
•'1..'lny być promow1me do klas na- plus I st., minimalna - zero. w 
~tępnych. W klasach starszych - z piątek 9 b:n. zaczęła napływać od 

I DU 
wyjątkiem ósmE'J - uczeń może być północnego wschodu fala mrozów. 

Czynu 
(Dokończenie ze str. 1) dualnych dyplomów uznania zaś z PRAC PREZYDIUM RZĄ promowany z dwiema. czy nawet 

tarz .K .... r'ZP~l. ~ .b.. Kw1at11.owski, k_olej_n~ dyplomy otrzy~nali przed_- trzema ocenami nledo,tateczriymi, Instytut Meteorologii i Gospodarki 
konsul ambasaay ZSRR w Polsce s;;awiciele 17 prz.edsiębwrstw WOJ. ł-"'ll jego po?.io1m i możllwoścli ro- Wodnej przewiduje w okresie 10-14 
- I. Skarbowienko; przedstawiciel miejskiego łódzkiego, dwóch zakla- I ·.d ona praktyczny wyraz reallzac.li 

1 

~uJa poprawę opanowanie w ado- bm. ochłodzenie. W południowo~ 
CRZZ - W. Grochala, wiceprezy- dowych Klubów Techniki i Racjo_ (Dokończenie ze str. l) pcdpisanego w maju tego roku po- ości. wschodniej Polsce będzie zachmurz11 
dent ~odzi - L. Krowiranda, prze. naliza.cji (przy „Uttiontexie" i „Fo- Prezydium Rządu rozpatrzylo - I rozumienia pomiędzy rządami PRL 1 1 W ~zlcole średniej natomiast na- nie umiarkowane z opadami śnie· 
W?<lniczący ZL ZSMP - M. Czesny, nice"), a także 9 brygad z zakła- przy udziale przedstawicieli władz ;:sRR 0 . współp;·acy kooperacl'.jn~~ ,. v.;;;wlf„dr~abe~iii: n~ie:r~~~~~~z~~ k~!: gu. Temperatury maksymalne spo
w1ceprzewodlll1czący ZG zw. Zaw. dów pracy naszego województwa. woj. katowickiego, sprawy zw1ąza- pTZemysłow lotniczych . obu panst~: • ~ 
Włókniarzy _ A, Walczak, wice- W imieniu wyróżni'onych zabrał ne z realizacją programu społeczno- Prezydium Rządu oceniło po~Y!-Y•·- •Y następnej. Częstokro~ bywa to dziewane s, w granicach minus 

od 
. ..,„ TP R ł gospodarczego rozwoju tej wielko- n.le przed::tawiony przez mims.tr: ~cena przyp~dkowa - a w kon- 5-10 st„ a minimalne minus 10-15 

przew ruczący_ <AJ P- - prof. g os mistrz Jerzy Wilczyński z przemysłowej aglomeracji, który z przemysłu maszynowego dotychcza · <'kwencii nader brzemienna dla lo-
Wl. Bortn_owslu- . . przę~zalni średnioprzędnej „Union- inicjatywy Biura Politycznego KC sowy stan wdrażania w życie usta- sów ucznia. Propozycje resortu st. z motliwośc!ą jeszcze niższych. 

Spotkanie prowadziła przewodni- texu . Jego brygada przodująca PZPR został uchwalony przez rząd leń zawartych w tym po1·ozumienlu. ośv.1aty zmierzają więc do tego, aby 
cząca ŁRZZ - A. 1\>lroczkowska, od wielu Jst we ws'pólzawodnic- przed trzema laty. Decyzje rządu w kolejnym punkcie 'Obrad mlnl- uczniowie szkół podstawowych (klas 
która przypollltlliała m. i.n., że twie pracy, wystąpiła z apelem do stwarzają dobrą podstawę wyjściową ster leśnictwa i przemysłu drzewnP-

1 
od V do VJI) oraz ~rednlch - Zl\

Czyn Październikowy objął wszy_ wszystkich pracowników przedsi·ę- do wljaściwehgo zaspokojenia potrzeb go przedłożył informację. która ilu- sadnic7-Y<'h. techników, liceów ogól-

st
'"e t · ka . od bi • . ód t . . . rozwo owyc województwa katowic- struje rezultaty osiągn!ete na polu nokształcqcych czy zawodowvch bv-
"" s anow~ .Pracy 1 Za'_ll y. -<!rs~w wo3ew ~ wa m!eJsk1ego kiego teraz i w przyszłym pięciole- poprawy jakosci produkcji w . tyra li promowani z jedną oceni\ dwó"1-

0pr6?~ zobow1ązan dodatkoweJ pro: łód_l.k1ego o wzi:iozenie wysiłku na ciu, a tym samym do wzmocnienia resorcie,_ a także przedsię"'.zięcia, ja- kową, jeśli nie powtarza sle na ·z 
dukcJ1, zgłoszonych przez załogi kazdym s1.anow1sku pra:cy rozwi- jego funkcji społecznych ! gospodar- kie będą podjęte dla uzys.1tanla dal- roku na rok. 
łódzkich przedsiębiorstw, pracow- janie inicjatyw dotyczących oszczad I czych. I szego postępu w tej mierze. Prezy- W przypadku większej liczby oce'n 
nicy ZPB im. F. Dzierżyńskiego i ności mat!!ri::;ióvi i surowców or~z .Na pos1f'>dzeniu, przy udziale przed- dium Rz_ądu zatwierdz~lo przedsta- niedostatecznych, zarówno w szko-
ZPDz Marko" wy tą T · · · i lNlS"'f'>j • , t · . rl stawlcieli władz woj warszawskiego, I wione kierunki działania. łach po~stawowych, jak i średnich, 

· ". . s Pl 1 z imcJ3:"'.' ·; - · t.':K _ywn.osci go.~po a rowa- I przyjęto uchwalę w sprawie reall- Prezydium Rząd\ł dokona.Io zmian preponu.ie się wprowad7<'nie egzami-
tywą obJęc!a patronatem produ!tcJ1 n.~. by. ~~ykonac zada.ma produk- zacji zadań budownictwa mieszka-1 w przepisach o studenckich ksi'ą- nów komisyjnych. Mor<Uby je skla-
eksportoweJ do Związku Radz1ec- cyJne b1ezacego roku. niowego stolicy w latach 1978-1980. zeczkach mieszkaniowych. Obowią- dać uczniowie na pro~bę własną lub 
kiego. Patronat . ten polegał na Nl\stępnie zabrał .r:!łos konsul wobec trudności, jakie zaistniały w , zek zapewnienia mieszk!lń absol:ven- rodziców. 
zwróceniu szczególnej uwagi na I . Skarbowienko, który przekazał tym względzie na terenie stołecznej tom sz~ół '.l(Yższyc~, ktorzy posiada- Co by to zmieniło w dotvchcza-
terminowość i wysoką jakość e-ks- zpbranvm podziękowania i życze- aglome;racji, zachodzi koniecznosć ją takie książeczki 1 <?trzymali ~r: sowym systemie? Po pierwsze _ 
portowych dostaw. Ożywił się rów- nia dalszej nornvślnei pracy Se podjęcia dodatkowych przedsię:Wzi<;ć plom ulrnńczenia studiow z wyroz zniesiono by istniejące obecnie egza-

. · · . . . -. · - i środków, które powinny umozltw1ć nien!em oraz podjęli pracę w jed- in 

\V dniu 9 grudnia 19'17 r. mnarł, 
w wiel<u 87 lat, opatr-~ony św. lll

kramenta.m.I. 

S. ł P. 

JOZEF TVFA 
M"za łw. iałobna od,prawlona 

zostan~ dnia 12 1·rudnia br. o 
godz. 14 w kościele św. Anny w 
Łodzi, p0 ~ym nastł!Pi wypro
wadzenie zwłok do gritbu rodzin
neeo w Zglenu. ~~~~z~~~~r~~z0e~~~bi~r~t~a~h; ~~= !Wt~~~~ślftZ~R.;;,,!~ ~=~~!:~~: ~~~~~~~~~e ':ai~=~ś~~d~ą~~~n\!ta~~ ~g:::tac~rz~~~~~i~~~i n~sp~~j!~}~cfi{~ ? J'1eift°<fr~~~k~~e~łac~z~~ro~~gz~~:, 

pracowano w tym czas;e 1.248wn10 ... n•u, ze C7.yn Pazdz1ern1kowy był końca 1980 r. tylu mieszkań, ile 1 prezydentów miast oraz na spół- ą skalę i w sposób nlejednokrot- RODZINA 

sków. najlepszą formfl uczczenia 60 rocz- przewidują założenia planu piecio- dzie'lczość mieszkaniową. Wpłroie to ":'l••••••••••••••••••••••••••••••••d 
Najlepsi z najlepszych uhonoro- nicy Wielkiei Rewolucji Paździer- letniego. korzystnie na sytu~cję wyrozniają- Iii 

· · ·t- i· · d J · 'k. · ~„ · · f _ cych się absolwentow szkół wyż-
" am _zos a i wczor~J yp omami ni o;vei .. - „ ~sza tml' at_ywa Na posi~dzeniu ustalono zasady re- szych. Równocześnie podniesiony zo-
uznama. Cztery z nich - przy:z.na- pow1edz1al m. in. K. Kw1atkows1<i allzacjl 'inwestycji inodernizacyJ- •tal pułap dochodu netto na jedne
ne przez CRZZ - wręczone zosta- - zasługu.łe na na.iwvisze u7nan"e. nych. Intencją powziętych decyzji o członka w rodzinie studenta u'
ły przedstawicielom ZPW „9 Ma- Wvtwarza.iąc więcej i lepit-j, nie ~~~~viąz:gro~Ó~ze~~zyj~~~atk~o~~~ bie~ającego się o pożyczkę na do
ja", brygadzie Henryki Tłoczek z tvlko wzbo~acamy nasz kra.i, ale jowi tego' typu ~rzedsięwzii:K 1 zwię- kony_wanie wpłat na studencką ksi.ą
„Pamotexu" i brygadzie Edwarda stwar:r.:m•y lepsze war„nki t'!o za.- kszeniu ich udziału w ogólnym wy- żeczlkgę· mijesz!<akniową do dwyfsikoko~ci 
~'V h I' u · t „ t k · 1 • • • h t b i'k i t 1 I ana o u:zne Ja w zmo y owa-• ac u i z „ n1on exu , a a ze sno ~o.1ema t13SZYC po rzl" • I s . u nwes ycy nym. nych przepisach 0 pomocy material-
prwdc:-c Halinie Z!lobysz z ZPB "r czeki artvebrco;nej wystqpil! Zapadła także uchwała w sprawie nej dla studentów, które warowa-
.. 1 Maja". Łódzka Ra<la Zwinzków I artyści scen łódzkich. uruchomienia I rozwoju produkcji dzono w życie 1 października tego 
Zawodowych przy:rmała 80 indywi- ran zespołów do samolotów Ił-86. Stano- roku. 

SOBOTA 

PIŁKA SIATKOWA: Mecz O KPE 
kobiet start - ASPTT Montpellier, 
ul. Teresy godz. 17. II liga kobiet 
ŁKS - Start Gdynia, ul. Zakątna, 
gQdZ 17 (w niedzielę godz. 11), Ani
lana - Spójnia W-wa, Armil Czer
wonej, godz. 17 (w niedzielę godz. 
12), II Jiga mężczyzn Resursa - AZS 
Częstochowa, al. Włókniarzy godz. 
18 (w niedzielę godz. 11), Anilana 
- RKS Grodziec, Al. Włókniarzy 
godz. 20 (w niedzielę godz. 13). 

PIŁKA KOSZYKOWA: I liga ko
biet ŁKS - Lech Poznań, al. Unii 
godz. 16, Wlbkniarz Pabianice -
Olimpia Poznań, godz. 16. II liga ko
biet Widzew - Włókniarz Białystok, 
Armii czerwonej godz. 18) w nie
dzielę godz. 11. mężczyzn (Start -
AZS w-wa, ul. Teresy, godz. 20 (W 
niedzielę godz. 11.30). I liga męż
czyzn: ŁKS - Start Lublin, al. Unii 
godz. 18. 

NIEDZIELĄ 

PIŁKA KOSZYKOWA: I liga ko
biet ŁKS - Olimpia al. Unii godz. 
18 Włókniarz Pabianice Lech 
p~znań, godz. 11.30, I liga mężczyzn: 
LKS - Resovia al. Unii godz. 16. 

PIŁKA RĘCZNA: Turniej o pu
„char OZPR z udziałem: Łodzianka, 

Wlókniarz Pab., Włókniarz Konst., 
orzeł, w Pabianicach godz. 10. 

Wojewódzki 

finałowy w 

turniej 

siatkówce 
w hali Chojeńskiego Klubu Spor

towego rozegrany będzie dziś i ju
tro finałowy turniej w piłce siatko
wej kobiet i mężczyzn o puchar 
ŁRZZ. W Imprezie organizowanej 
przez działczy ZW TKKF uczestnicz' 
zespoły, które skutecznie zakończyły 
rywalizację w turniejach dzielnico
wych i miejskich w Zgierzu i Pa• 
blankach. 

w sobotnlo-niedzi.elnym turnieju 
wezmą udział następujące zespoły: 
„Marchlewski" i PKS II z Bałut. 
,.Skórimpex" i „Vera" z Polesia, 
„Fonlka" z Górnej, „Polsport-ZOS" 
i ZNP ze śródmieś<'ia. „Obrońcy 
Pokoju" z Widzewa oraz ZNP i „Pol
fa" z Pabianic i ,.Transportech'' ze 
Zgierza. Ponadto w finale wystąpi• 
drużyny LZS z Widzewa-7.dżary I 
Rąbienia. 

Początek pierwszych meczów w so
botę o godz. 16, a w niedzielę o 
godz. 10. 

Z amie.szczamy dziś kolejny ku
pon naszego dorocznego Plebi
scytu Czytelników „Dzienni
ka Popularnego" na najlep-

szych sportowców łódzkiego woje
wództwa miejskiego w 197'1 roku. 
Podobnie, jak w latach poprzednich. 
sympatycy sportu typują do honoro
wej Usty wyróżnionych zawodnlezkl 
i zawodników, którzy w powszechnym 
przekonaniu zasługują na udekoro
wanie ich szarfami, ufundowanvml 
już tradycyjnie przez . Wojewódzką 
'Federację Sportu. Uroczysta deko•11-
cja zasłutitnych nastąpi - jak wie
lokrotnie pisal!śmy - w czasie Ba
lu Mistrzów Sportu, który odb!ldzlP. 
<dę 7 stycznia przyszłey:o roku w •R
lach restauracyjnych hotelu „CPn
trum". 

Codziennie nasi Czytelnicy nadsy
łają wype!.nione kupony_ . na których 
ne:uruj4 nazwiska snortowców nR
~ze110 w<iJewództwa. którzy swoi.TI! 
wvn!kami w kraJow:vm I międzyna
r0dGwym wsoółzawodn!ctwle os1a!!ne-
1i na1wRrtościowsze \vynikl. dn<t<>r
czając niemRło emocji i przeż•rć .„_ 

Start • ASPTT Montpellier w KPE 
Sympatyków piłki siatkowej za

praszamy do sali łódzkiego Startu, 
przy ul. Teresy, gdzie dziś o godz. 
17 rozpocznie się interesujący mecz 
z cyklu rozgrywek o Klubowy Pu
char Europy, w którym ml•trz Pol
ski Start zmier2y się w piPrwszym 
snotkaniu ćwierćfinałowym z mi
qtrzem Franrji ASPTT Montpellier. 

hlcom sportu naszego wojewódz_ 1 zdobywcy Pucharu Polski, Anilany 
twa. Na czołowych. mi~jscac1! figu- - R. Przybysza. Uznanie w opinii 
rują nazwISklf kap1tanow lod:zkl~h uczestników naszego plebiscytu znai
plłkarskich drużyn pierwszoligowy.eh dują także będący od paru 
ŁKS I Widzewa - J, Tomaszewsk1P- lat w czołówce najlepszych zapaśni-
10 i Zb. Bońka, czołowych zawod- ków kraju i Europy w stylu wol
ników zespołów koszykarskich - B. nym, reprezentant Budowlanych -
Storożyńskiej I W. Fiedorczuka, P. Kurczewski, kolekcjoner medali 

mistrza Polski i reprezenfan1" kraju 
na tegoroczne ME - D. Broda z MKS 
„Trójka" (przykład postępu łódzkie
go pływania), wyróżniaj11cy się w eki
pie bokserskiej w tegorocznych roz
grywkach ekstraklasy pięściarskiej 
- n. Piełesiak. Sporo głosów Czy
telnicy oddali na wyrótnlających się 
przedstawicieli lódZlk!ego sportu 
automobilowego, zdobywców czoło
wych miejsc w rywalizacji o miano 
najlepszych w kraju: motocyklisty 
- J. Oskaldowicza oraz samochodo
wych rRldowców - Z. soszki i braci 
T. i P. Barańskich.. Oczvwiś<'ie 
uczestnicy naszego plebiscytu nie 
pomijają dwójki znakomitych kola
rzy naszel!o województwa - dwu
krotneJ!o triumfatora MP - T. '7.a
wadv z TrA"'lwaJarza i brązowel!o 
med~listv M~ z Wen„zueU w wv~~\
J!U druivnowym. wielokrotn<>e:e !>11-
reata "~<>P1 akcii - M. Nowickie
f!" 7. v,nńl(T1i~r1a. 

1. 
2. 
3. 

"· 5. 
6. 
T. ,_ 
9. 
10. 
IMIE. I NAZWISKO: 

AD~ES: 

siatkarki łódikiego Startu - B. Beł
dzh'tskiej, piątego strzelca tegorocz
nych ME - reprezentanta Społem -
E. Matelskiego, kapitana wicemistrza 
Polski w piłce ręcznej mętczyzn, 

Przypominamy, :l:e czytelnie wy· 
pełnione kupony należy nadsyłaj! 
pod adresem: „Dziennik Popularny", 
Lódz, ul. Piotrkowska 96 z dop!s
kiem na kopercie lub karcie poczto
wej „Plebiscyt Sportowyl'. 

Warto nadmienić, że dla naszych 
Czytelników, którzy najtrafniej wy
typują najlepszą dziesiątkę, ufundu
jemy specjalne nagrody (listę za
mieścimy w jednym z najbliższych 
wydań naszej gazety). 

'W'I 

Siatkarki Startu są zdecydowany
mi faworytkami zarówno w dzisiej
szym spotkaniu, jak i w rewanżu 
18 bm. w Montpellier, choć mistrzy

nie Francji w ostatnim sezonie po-
czyniły znaczne postępy. Dzisiejszy w·11z 
mecz zapowiada Się Wifll! na lntere- 1 ew 
sujące widowisko. - I Stal Stocznia 13:·7 

(TELEFON WŁASNY z KALISZA) I gi. W niedzielę muszą oni tylko wy 

U · ł t Ł 'd k' d • W AMP' grać spotkanie ze Stalą Rzeszów mwersy e o z I rugi Bardzo obawiał się pierwszego me-111:9 I wówczas.„ powitamy ich w 
\ czu o awans do ekstraklasy trener gronie najlepszych drutyn ekstra-

W KAtowicach zostały roz«!grane Włodzimierz Tomaszewski. Bokserzy I klasy. Oczywiście zadanie będzie 
mistrzostwa Polski w siatkówce ko- Widzewa pokonali jednak groźny bardzo trudne, ale nie zapomlnaj
blet drużyn akademickich. Milo nam zespół stali Stoczmjl. Szczecin 13:7. my, iż łodzianie mają dzień przer
poinformować, że reprezentantki Punkty dla łódzkiego zespołu zdo- wy, natomiast Stal Sto~znia walczy 
Uniwersytetu Łódzkiego zajęły dru- byli (w kolejnośc-1 wag od muszej dziś ze Stalą. Rzeszów. 
gie miejsce. Występowały one w na- do ciężkiej): Stefański ,zremisował I We wczorajszym spotkaniu aa 
~tępującym składzie: Łapińska, Wiś- z Czerwińskim. Bogdański zrem!so- największe noty zasłużyli Krysiak, 
nlewska, Makowska, Nowacka, Kry- wał z Ruthem, Reszpondek przegrał I Przybylski, Jagiełło i Stefański, któ 
siak, Grochowska, Kła~zyńska, Szym- z Golińskim, Prochoń pokonał jed-

1 
ry zremisował z mistrzem Polski. 

czyk, Groblicka, Popowska I Sikora. nogłośnie Kajstera, Przybylski zre- W drugim meczu w Kaliszu Mied~ 
Poza drugim miejscem siatkarek Uni- misował z Pierwienieckim, ,Jończyk Legnica zremisowala z Walką Za
wers:vtetu Łódzkiego najlepszą siat- pokonał Bekis1a, Krysiak wygrał z brze 10:10 (był to mecz o utrzyma
karka imprezy została Gra.tyna Ło-1 Sewerynem, Sobczak pokonał Kach- n1e się w lidze). Natomiast w fina-
pińska z Łodzi. •anowlcza. Jagiełło wygrał z Cyw- !owym turnieju we Wrocławiu, de-1 

W mistrzostwach tych samych u- ką, Kolasiński przegrnl przez pod- cydującym o mistrzostwie Polski, 
czelni siatkarze Uniwersytetu Łódz-

1 
d11nle z Kuskowskim. J Legia niespodziewanie przegrała z 

kiego zaj!lli trzecie miejsce. Ogromnie zwiększyły się szan•e GKS Jastrzflble 7:13. 
, (asz.) awansu bokserów Widzewa do I li- 1 (a, 1zym.) 

2 DZIENNIK POPULARNY nr Z79 (8864) 

z głębokim talem zawiadamiamy, łe d.n~ l9 Ustopada z.marł w 
Penley - Anglia, w wieku 71 lat 

! + P. 
ALEKSY SOCHACKI 

człowiek prawy I ozla·~hetny, tołnierz Września. w okresie mię
d.iywojennym C'l:lonek zarz1tdu Klubu ,Zjednoc„enle" wi-cepre'l:es 

Łódzkiego Okrf.'1owego związk~ Le·kkiej Atletyki. 
Pogrteb odbę~zie_ się d11ia 12 grudnia br. o godz. l4 z kaplicy 

cmentana katohcktego na Zarzewie. 

Po długich i ciężkich cierpie
niach, opatrzitna św. sakramen
tami, zmarła prze-żywszy lat 73 

S. ł P. 

ZOFIA KALISZEWSKA 
Wyprowadzenie dr<>c"ich nam 

zwłok nastąpi z ka'Plicy na Cmen
taNu Komunalnym na Zairzewie 
<azęść katc>lic'ka) w dniu 10 gru
dnia br. o godz.. 13.30, 0 czym 
zawiadamiają pogr,iend w 1łębo
kim smutku 

CORKA. zu:;c I WNUCZETA 

W dniu I grudnia IS'll1 roku 
zma,rła, po długich 1 clłl!fJkich cier
pieo iaeh, naddrożua nam osoba 

ł. ł p. 

IRENA J0%WIK 
• CIESIELSKICH 

Po.grzeb olibędzie się dn~a lł 
grudnia br. o godz, 13 z karplky 
cmentarza ewangelicikero orzy 
u1. Ogrodo.wcJ. 

MĄŻ, SYN, SYNOWA. WNU
CZKA i POZOSTAŁA RODZI

NA 

W dniu 7 grudnia 1977 roku 
zmarł, po ciętltich cier_pienia.ch 

S. ł P. 

BOGUCHWAŁ 
MVSZKOROWSKI 

Msza święta l pogrzeb od'będ.zle 
się dnia 10 grudnia br. o godz. 
13 na cmentanu na Powąa!kad:.. 
w Wairszawie. O &mutnym obrzą.
dklu zaiwiadamia 

Dnta T grodmia ltl'1'7 r. zmarła, 
nasza najukochail.sza :tona, Matka 
i Babcia, przetywszy IU 77 

WACŁAWA 

SKUPllQSKA 
• 'domu PAPROTA 

Po.grzeb odbędzie się dnia 11 
gr·udnia br. o godz. 12.30 na Cmen 
tanu Komunalnym Zarzew, o 
czym powiadamiaj' pogr4że.ni w 
1łębo.klm smutku 

MĄ:t, CORKA, SYN, SYNO
WA, ZIĘC, BRAT, BRATOWA. 

WNUCZKI J WNUKI 

BRACIA z RODZINĄ 

I W dniu I crudnia 1977 rok.u 
zmarł przeiywazy lat 75, nasz 
ukochany Mj\.t, Tatuś i Dziadek 

S. ł P •. 

ANTONI SOLCZVŃSKI 
MISTRZ ELEKTRYK 

Pogrzeb odbędzie aię 10 gru
dnia br. (sobota) o godz. 14.30 
z kąllicy omentairza na zarzewie, 
o czym powiadamia pos-rą:l:o11<8 w 
głę.bo1dm łalu 

RODZINA 

Z &łębO'k.im i:ale.m zawiadamia
my, te dnia I gri\ldnia 1971 ro.ku 
smarła nasza u'kocha<na Za.na 
Matka i Ba.bcia. 

s. ł „. 
APOLONIA 

BUJNOWICZ 
z domu PRZYROWSKA 

Pogneb odbędzie tlę 11 grudnia 
b_r, (niedziela\ o go.h, 14 z koś
cioła parałiałnego w Lutomiersku . 

MĄŻ, DZIECI, WNUKI i PO

ZOSTAŁA RODZINA 

Z głębokim talem zawia:dam1a
my. te w dniu 7 grudnia 19'17 r. 
zmall't 

WŁADYSŁAW 

OSTROWSKI 
Pogrze.b odbędzie się w dniu 10 

grudnia br. o godz. 1J na cmen
tarzu Łódź-Doły przy ul. Smut
nej. 

ŻONA z DZIECMI 

z gtębo.'kim ła.lem n'Wliadamta
my, te dnia I grudnla 1917 roku 
zmarła ABS'Za naju.kocbalisza Ma
tka, Teściowa J Babcia 

S. ł P. 

JADWIGA MORAWIEC 
• domu KAMt!Q'SKA 

wdowa po Stanhławie. 

Pogrzeb odbędzie ~ę dnia te 
grudnia br. o godz. lł.30 z kapll
cy cmentarza przy ul. Ogrodowej. 

CORK.A, SYNOWIE, SYNOWE, 
WNUCZKI I POZOSTAŁA RO

DZl\NA 



Mode nizacja: 
co z tego wyn·· a? 

Elokwencja, słowa - wytrychy, 
najszczytniejsze na wet hasła -
nie wystarczą. lnż. Józef !'la
ksymowicz, kierownik oddziału 
obrączkowego przędzalni „Mar
chlewskiego" woli sekcje poglą
dowe, prowadzi więc przybysza 
do produkcyjnych sal. aby S!'m 
mógł zobaczyć skutki modermza 
cyjnych przeobrażeń. 

W przedsiebiorstwacb przemy~ 
siu leltkiego czas zaczyna pły!'ąc 
inaczej, szybciej. lle to bowiem 
lat minęło od chwili gdy cieszo
no się wymiana maszyn z cza
sów Franciszka ,Józefa na no
woc:r.esne - wówczas - urządze
nia, o których mówi się d Li z 
lJrzekąsenl, że .,stare"? Ale nie 
o nowinki technicznP tu przede 
wszystkim chodzi i nawet nie o 
tę dumę, że amerykańskie ,Plat
ty" pracujące w .,Marc·hlew
skim" są pierwszymi tego typu 
urządzeniami zainstalowanymi w 
polskich fabrykach włókienni
czych. Liczą się bowiem skutki 
unowocześnienia produkcji - te, 
mierzone wskaźnikami w fabryce i 
te, znane klientom sklepów z 
tkaninami. 

O modernizacyjnych przedsię
wzięciach mówi się zresztą naj
chętniej I z niejakim sentymen
tem - po fakcie. Gdy nowo za
instalowane maszyny pracują już 
„pełną parą" i gdy założone pa
r a metry techniczne zostały osiąg
nięte. Inaczej też, z perspekty
wy czasu, wspomina się s m a k 
tych wszystkich kłopotów, które 
trzeba było pokonać. 
Inż. Maksymowicz wspomina 

więc, że zaczynał tu, w tych 
wiekowych salach jeszcze 
przed modernizacją od 
tzw. elementarza przędzalntczego 
doprowadzenia do pełnej sprawJ 
naści pracujących tu urządzeń. 
Potem przyszła kolej na mi
strzów. 

- I w tym wypadku nie szlo 
nam o hasła - precyzuje mój 
rozmówca - lecz o to, że mo
dernizujący się „Marchlewski" 
(przeobrażenia objęły caly za
kład) potrzebował i potrzebuje 
nadal mistrzów, którzy mają in
ne, a nie tylko ślusarskie podej
ście do swojej roboty. 
Zaczęły być w cenie takie u

miejętności, jak dobra organiza
cja pracy, znajomość całego pro
cesu technologicznego, a także 
:zdolności do twouenia klimatu 
dobrej roboty. 
Może dlatego modernizacja od

działu - choć prowadzona bez 
przerywania produkcji - przebie 
gła bardzo sprawnie. Montaż 
pierwszych urządzt>ń trwał prze
cież od września 1975 r. do kwiet 
nia ubiegłego roku a już pod 
J·onlec I ,półrocza 197R r. maszy
llY uzyskały pr Jektowaną zdol
ność produkcyjną! Zamknął ię 
tym samym pierwszy etap mo-
dernb:acji oddziału Bilans zy-
sków? . 

Inż. Maksymowicz· Nie znoszę 
pustosłowia - pros1.ę więc przy
gotować się na liczby ... 
Zanotowałam: w oddziale ob

rączkowym praeu1e obecnie 850 
osób -" przed modernizacją by
ło ich 1360. Przadka pracująca 
przy starych przędzarkach obsłu
guje 900 wrzecion, przy nowych 
- 2.400. Szalony skok wydajno
ści (przy okazji - jakości przę
dzy) przy z m n l "' j s 7 o n y m 
wysiłku 'lat1 udnionych! 

(- Ja mam problemy, żeby 
którąś z pracownk przesunąć z 
„Plaltów" na te Hare maszyny 
- wyzna później mój rozmów
ca). 

O poprawie warunków pracy 
- efektach modernizacyjnych 
znuan mówi się więc najchętniej 
w produkryjnych halach. bo na. 
zebraniach podnosi się t inne, 
równie ważne skutki 

- Powiem więcej ·- kończy 
inż. Maksymowir2 - my bez 
tych modernizacji nie mogliby
śmy nawet marzyć o eksporcie 
na wymagające rynki zachod
nie .•. 

(at) 

ż e są moiliwości działania 
m a jesł ich i·ola vt stymu-

lowaniu życia całych, coraz większych dzisiaj, osiedli. Wie
my, gdyż przekonaliśmy się o tym praktycznie. Wzol'ców do
starczyły nam chociażby takie samorządy, jak bałucki Komi
tet Osiedlowy nr 17 na o~iedlu Wielkopolska-Il. 

Mówi przewodniczący KO 
Ireneusz Kluszczyński: Rola 
samorządu jest istotnie ogromna, 
ale materialne mo:tliwości działa-
nia dosyc skromne. Jeśli zatem 
coś udało nam się rzeczyw1sc1e 
zrobić, to tylko dzięki naszym o
piekunom. 
Rolę opiekunów nad tym KO 

spełniają dwie instytucje - RSM 
.,Polesie" i Łódzkie Zakłady Ar
tykułów Technicznych „Artech". 
Posłuchajmy jednak dalej prze
wodniczącego. 

- Taka instytucja opieku1icza 
nie jest niczym nowym. Chodzi 
tylko o to, żeby rzeczywiście w 
praktyce l'OŚ z tego wynikało. W 
bardzo wielu wypadkach i·zecz <--a
Ja ogra:nil'Za się jednak do 'Ha• 
jemncgo goszczenia się na akade· 
miacb i uroczystościach z okazji ••• 
Co nie znaczy, że my tego nic ro
bimy. 

Przeciwnie, obecność nasza na 
ich imprezach i odwrotnie, jes~ 
faktem zupełnie oczywistym 1 

normalnym. Ale to jest przy u
roczystych okazjach forma wyra
żenia wdzięczności z naszej stro
ny czy woli współdziałania z 
ich strony. Najważniejsze dla nbu 
stron są l.e kontakty robocze, kie· 
dy jest coś do zrobienia, du za
łatwienia. 

Dla postronnego obserwatora e
fekty tej współpracy mogą być 
rzeczywiście niezbyt widoczne. O
kazuje się jednak, że nie ma dzie
dziny działania samorządu, o któ
rą byśmy nie zapytali, a w któ
rej jeden lub drugi zakład 11ie 
włożyłby swojej i to niemałej ce
giełki. Czasem są to sprawy po
zornie drobne, ale wiele z nich 
ma ogromny wymiar. 

„Polesie" w ramach swego pa
tronatu pomogl;o zagospodarować 
Klub Seniora. Na wyposażenie 
wydali około 50 tys. zł. To samo 

„Polesie" płaci czynsz za wyna
jem lokalu dla filii Dzielnicowe
go Domu Kultury. Rokrocznie 150 
tys. zł przeznaczają na dzialaluość 
dydaktyczno-kulturalną. 

„Artech" ma inne możliwości 
działania i bynajmniej od nich 
nie ucieka. Tutaj łatwiej zorgani
zować fachowca, czy trochę po
trzebnych materiałów. Nie oglą
dając się, gd~ trzeba, robią w 
Domu Kultury. w szkole środowi
skowej, dla członków szczepu 
harcerskiego. Wystarczy po pro
stu inicjatywa. Wiele było kłopo
tu chociażby z kładkami na Ba
łutce. Stare, sfatygowane, utrud
niały ludziom życie. „Artech" tiał 
stolarzy, drzewo, robotę zrobiono 
błyskawicznie. 

„Artech" to nie tylko drobiaz
gi, choć z tych przede wszystkim 
składa się życie. Zakład przejął 
pieczę nad działalno5cią komisji 
turystyki i WYPoczynku. Zawsze 
znajdzie się autokar dla członków 
Klubu Seniora, bilety do kina 
czy teatru, w każdej wyc;it.>czce 
zakładowej są miejsca. 

I od razu kolejny przykład -
Terenowa Organizacja Partyjna. 
Współpracuje na bieżąco z orga
nizacją partyjną w zakładzie. 
Często zbierają się wspólnie, lek
torzy prowadzący szkolenie w za
kładzie, przekazują swoją wiedzę 
i w TOP. Podobne stosunki panu
ją i w kontaktach z Radą Zakła
dową. Przy okazji Dma Kobiet 
czy Dni Seniora organizacje 
związkowe i „Artechu" i „Połt:
sia" meldują się nie tylko z ży
czeniami. Zawsze można liczyć na 
pomoc w pr.acy kół zaintereso
wań, we wszystkich poczynaniach I 
samorzadu osiedlowego. 

Komitet Osiedlowy nr 17, któ
rego I. Kluszczyński jest przewod- , 
niczącym, ma na swoim koncie 
wiele osiągnięć, wiele spraw za-

Fot.: A. Wach 

wiele lnfojaty wr
ehodząoyeh daleko poza zwyczaj
ne, utarte ramy osiedlowej dzia
łalności samorządowej. W maj u 
zorganizowali Dni Osiedla. Dali 
wtedy generalny przegląd nie ty
le tego, co zr9bili, ile tego, co 
są w stanie robić. 

Ale samorząd to przede wszy
stkim ludzie. Wielu z nich sw<>jej 
społecznej pasji poświęca się wy
korzystując każdą wolną od obo
wiązków służbowych god~inę. Czy 
wiele z tego co zrobili i chcą 
jeszcze zrobić, byliby w stanic u
zyskać pozostawieni sami sobie? 

Przykład ŁZWT „Ahech" i 
RSM „Polesie" jest najlepszą ilu
stracją możliwości, jakie sh•:arza 
połączenie społecznikowskiej pasji 
jednostek z dobrze pojęt)~m spo
łecznym obowiązkiem zakładów. 
Fabryka czy instytucja ma bo
wiem do spełnienia nie tylko 
swoją rolę produkcyjm1 czy usłu
gową - powinna być także czyr.
niki'l!m postępu w środowislm, w 
ktorym znajduje się i działa. 

(t>r) 

N
ajwiększa jednostka a.dministracyjna Łodzi, 6wier6 
miliona mieszkańców. duża koncentracja przemysłu. 
Nowe osiedla mieszkaniowe i nowe fabryki. Dzielnica 
szybko zachodzących zmian. kb tempo stwarza 
wc(aż nowe problemy i rodzi nowe zadania. Trzeba 

im sprostać, wychodzić naprzeciw. Pobudzać aktywność miesz· 
kaiiców .• dbać o harmonijny rozwój dzielnicy Te zadania -
ob-Ok wielu innych - wzieła na siebie licząca 20 tysięcy człon
ków i kandydatów organizacja partyjna Bałut. Podczas dzisiei
szej XXII Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej oceni ona 
dorobek minionych trzech lat i wytyczv nowe zadania. 

Na naszej kolumnie, w!Ydanej specjalnie z tej okazji, prezen
tujemy materiały obrazujące doro)>ek i zmianv zachodzące w 
dzielnicy, Widać ie w zakładach pracy - modernizowanych i 
rozbudowywanych, widać w stale poprawiaiacych sie warun
kach życia Ludzie pracy z .zadowoleniem mówią o swoich co
raz ładniejszych i coraz nowocześniejszych fabrykach. do któ
rvch zaliczyć można• stare z zewnątrz. ale coraz nowsze w"
wnątrz zakłady im J. Marchlewskiego. Z drugiei iednak stro
ny - jak mówi mistrzyni ze „Stomilu" - nie wszyscy ieszcze 
nracownicy doceniają ooorawe warunków oracv i nie zawsze 
dokładają starań. aby uzyskać iak naikosze efekty . 

Otwiera się tu szerokie pole do działania dla najmnieJszych 
kolektywów - grup partyjnych. Dużo .icst do zrobienia W 
dziedzinie efektywnego wykorzystania rosnącego z roku na. 
rok potencjału p'rodukcy.inego. JaKa jest skala możliwości. -
wskazują na przykład prezentowane na tej kolumnie doświad· 
czenia „Elty". 
Bałucka konferencja partyjna zamyka bogatą w treści kam

panie sprawozdawczo-wyborczą w dzielnicy. W czasie jej ·trwa
nia niejednokrptnie z zadowole-niem wskazywano na dorobek 
najbardziej widoczny w dwóch d-ziedzinach - przemyśle i bu· 
downictwie mieszkaniowym. Ba.łucki przemysł. ciągle rozbudo· 
wujący się i modernizujący, ma poważny udział w zwiększa
niu i urozmaicaniu wyrobów na rynek i eksport. Na. budowę 

1 i modernizację zakładów przemysłowych przeznaczono w cia· 
gu ostatnich 3 lat 5,3 mld zł. Pozwoliło to na odnowienie w 
około 30 proc. majątku trwałego przedsiębiorstw dzielnicy. 

Z kolei rozwój budownictwa mieszkaniowego oowoduie, że 
coraz więcej rodzin realizuje swoje cele o własnym, wygod
nym mieszkaniu. W latach 1975-1977 oddano w dzielnicy do 
użytku 25 tys. izb w budownictwie uspołecznionym. Głównymi 
terenami budowy były osiedla: Zgierska - Stehna, Inflancka, 
Żubardż - Północ, Limanowskiego - Prusa i Pojezierska. Re
alizacja programu budownictwa mieszkaniowego przyczyniła. 
się do dalszego zmn,iejszania wskaźnika zagęszczenia miesllkań 
(ll 1,13 osoby na izbe w 1974 r. do 1,07 w 1977 r.) oraz na po
prawę standardu mieszkań. Udział nowego budownictwa. V-: 
ogólnych zasobach mieszkaniowych dzielnicy nrzekracza JUZ 

74 proc. i jest znacznie wyi.szy niż w całej Łodzi.. 
Na poprawę warunków życia mieszkańców - ob-Ok budo

wnictwa mieszkaniowego - znaezny wpływ mają remonty sta
rveh budynków. Na ten cel w minionych trzech latach wy
datkowano ponad 62 mln zł. Lata te charakteryzowały sie rów
nież dalszym rozwojem urządzeń komunalnych Przebudowano 
niektóre ulice lub ich odcinki. wydłużyła sie sieć wodociągo
wa, gazowa i kanalizacyjna. 
Bałuty, słynne kiedyś ze swej brzvdoty, stają 11ię 'I roku na 

rok ładniejszą dzielnicą. Wiele uwagi poświęca się tu kom
pleksowemu planowi porządkowania dzielnicy. Jest on realizo
wany przy dużym udziale czynów społeeznyl'h. Ich wartość 
w okresie trzech lat przekroczyła 126 mln zł. Mają w tym 
swój udział terenowe organizacje partyjne i samorządowe. 

Konferencja kończy pewien etap działalności organizacji par• 
tyjnej, ale zarazem otwiera nowy. . .. 

Na czoło zadań wybija się realizacja hasła VII ZJa:z:du part11 
- o wyższa jakość pracy i warunków życia. Jego realizacja 
wciąż napotyka na liczne przeszkody i trudności. Przykładem 
może być wciąż niska iakość budownictwa mieszkaniowego. 
Mimo poprawy nadal wiele za.strzeżeń budzi jakość wyrobów 
przem.vsłowych. Nie może nas także zadowalać wykorzystanie 

. rosnącego z i:oku na rok PQtefu:jału przemy~łowego, 
Podniesienia wymai;a jakość i kultura usług. Te spra~Y. 

obok wielu innych, wyznaczają pola działania dla wszystkich 
czlonkćw partii i wszystkich organizacji partyjnych. 

Szanować 

siebie 
i swoją prace 

O bc
hodzić się z czymś „po ai:>tekarsku", to 

w nowszechnym odczuciu dawkować su
rowee i składniki z najwieksza precyzja 
Jest to warunek skuteczności działania ma-

gistra farmacji, kt6re20 mikstura czy pigułka ma 
być przydatna. Tej „aptekarskiej" troski o nie
przedawkowanie surowców i składników. którym; 
są często materiały bardzo dla naszei gospodarki 
kosztowne. brak ieszcze nierzadko w działalności 

łódzkiej oraz branży nie ukrywa, że konstruowa
nie coraz lepszych transformatorów to jego zupeł
nie osobista pa.sja. Dziewięćdziesieciu ludzi z jego 
działu - to autorzy wszystkich nowości i moder
nizacji. Wprze

.myśle 

Cecylia 'Jóżwiak - mistrzyni na 
wydziale obuwia konfekcyjnego w 
Łódzkich Zakładach Obuwia Gumo
wego „Stomil", jest nie tylko mi
strzynią odpowiadającą za jakość 
pracy 130 osób. Jest także członkiem 
Plenum KŁ PZPR, radną Wojewód:r
kiej Rady Narodowej, członkiem ple 
num Rady Zakładowej - żeby tylko 
wyliczyć najważniejsze funkcje .. 29-
letni staż w „Stomilu" - pamięta 
więc czasy, kiedy „Stomil" na Li
manowskiego był zakałą Bałut (cho· 
dzi tutaj o niezdrowe wyziewy ZP 

starej fabryki) - czyni z nasze} 
rozmówczyni idealną partnerkę de> 
porównań starego z nowym ..• 

- Por6wnafl w og6le nie mote 
być. Na naszym wydziale kobieta 
musiała dziennie przerzucić ręczniti 
5-6 ton obuwia Tera7 robią to pół· 
automaty. Obuwia do ręki się ni• 
bierze. Mówić ju:ł nie będę o cia
snocie, o warunkach socjalnych. Na 
Limanowskiego, każda "' nas przy 
maszynie miała z jednej strony pu 
szkę z cuchnącym klejem, z drugiej 
torebkę ze śniadaniem. Teraz na od
dziale mamy dwie piękne stołówki, 
szatnię z umywalkami i natryskami. 

przemysłu innych działów wvtwórczości. 

Surowce stają sie coraz droższe, a w naszej go
spodarce dużo jeszC'lle rozrzutności. Rezerwy sa tu 
wciąż jesz<'ze ogromne, jeśli wziąć pod uwagę, że 
zmniejszać materiałochłonność mogą w swej , co
dziennej pracy nie tylko ludzie przy warsztata~h, 
ograniczając zbędne odpady, braki, produkuJąr 
więcej artykułów I gatunku - lecz także pra
cownicv konstruujący te wyroby. 

Wśród tej właśnie kadry świadomość możliwości 
„aptekarskiego" traktowa.nia nowych wyrobów w 
fazie nrojek1owania iest iuż obecnie duża. Kadra 
ta śledzi przodujace osiągnięcia świata w ooszcze· 
gólnych branżach. Ale żeby wstawiać do pro.ieiktu 
cieńsze blachy. lżejsze konstrukcie. zasteoować stal 
tworzywami sztucznymi - fachowc:v odpowiedzial
ni za nowe nrojekty muszą znajdować takie zmo
dernizowane surowce i materiały w katalogach 
ich dostawców z hut. wytwórni chemicznych l u 
dziesiatków kooperantów. 

Ten rozległy i:>roces racjonalizacji. nie ma.iacY 
właściwie nigdy swe110 początku i końca w ied
nym zakładzie, st9-ie sie coraz realnie.iszy. Nasza 
łódzka „Elta" iest „konsumentem" ogromnei 
ilości materiałów. Oszczedności na materiałochłon
ności w tego typu fabrykach mierzy sie na miłin
nY Miliony, które - 2dy uda się ie wygospoda
rować - wzbo.e;acaia nas wszystkich w P-Oclzial" 
doeh „ ·' .'I.rodowego. 

Inż . .iedrzej Lelonkit>wicz, obecnie główny kon
strnktor transformatorów, które stanowią w tei 
fabrvce ok 50 .proc. i:>rodukc.ii. pracuje w zakła· 
dzie 19 lat Przyszedł jako magister inżynier :% 

PŁ. jest iednym z wychowanków profesora Je
zierskiego i w rozmowie o możliwościach fabryki 

Inż. Lelonkiewicz daje mi prosty przykład: -
Jedna z serii naszych licznych transformatorów -
typ li) do 40 MVA, pracuje od dziesiątków lat w 
nasze.i energetyce. Powstaje ich u nas ok. 100 sztuk 
rocznie. Ale jakże wielkie przeszły te transforma
tory przeobrażenia w okresie mojego stażu w fa
bryce. W 1959 r., gdy zaczynałem pra-0ę, takiP. 
urządzenie ważyło 64 tony, Podstawowe czynniki 
tego ciężaru to stal, miedź i olej, wszystko su
rowce szczególnie cenne. Dzięki naszym pracom 
konstrukcyjnym w latach 1964-1965, powstała 
wersja o wadze 43 tony, a obecnie ostatnie roz· 
wiązanie jednego z transformatorów tej rodziny -
typ 16 MV A, waży „tylko" 33 tony. Waga. zmala• 
la wiec o połowę. 

Nie potrzeba minikornputerika do obliczenia ko
rzyści. Z tej samej ilości materiałów, jak widać, 
można uzyskać podwóine efe-kty, a cena takie.l!o 
urzadze-nia wynosi 1.800 tys. zł. 

Inżynier Lelonkiewicz uzupełnia swój prosty 
wywód: - Na modernizaeji tej tylko jednej serii 
transformatorów od 10 do 40 MVA, na skutek 
zmniejszenia materiałochłonności oszC'llędzamy rocz
nie 12 mln zł, a energetycy w czasie eksploatacji, 
dzięki ulepszonym parametrom, dającym możność 
pełniejszego wykorzystania energii. OSl:czędzają u 
siebie rocznie 8 mln zł. Na. końcu te~o rachunku 
ekonomicznego - jest to w elektrowniach ogrom
ne ograniczenie zużycia węgla. 

Jeszcze raz potwierdza się źe gospódarka to 
system naczyń połączonych. Pożyteczna myśl zro
dzona wśród speców „Elty", zmusza do mądrych 
działań ludzi w butach i elektrowniach Jest to 
iednak spnwdzalne tam. gdzie dobry pracownik. 
czujący współodP-OwiedzialnośĆ' za całą gospodarke, 
może w swoiei i innych branżach podać dłoń po
dobnie zdrowo myślącym. 

MARYNA KRAJ 

też po 
ap te· 
karsku 

Na taśmie robiło się dzlenrtle 980 
par obnwia, teraz przy pótautoma
tach 1760. 

Czy załoga docenia te zmiany? 
Starsi na pewno... młodziety o:resztą 
u nas mało, wiek załogi - to wiek 
średni. 

z mojego wydziału na emerytur111 
odeszło w roku ubiegłym 27 osób ... 
Absencja jest niemała Mimo to 
nasz wydział wykonuje swoje zada· 
nia. Po prostu jedna pracuje za dru 
gą · - czyny społeczne, nadgodziny. 
Na kobietach z konfekcjonowania 
można polegać. 

Dowiadujemy się od obecnych przy 
rozmowie przedstawicieli KZ PZPR 
o tym, że „Stomil" jest z dynamiką 
„do tyłu". że polegać można tylko 
na starej wypróbowanej załodze. 1AI 
nie wszyscy doceniają wartość pra
cy, że nie wszyscy mają uczciwy 
stosunek do swojego zakładu. Stąd 
przypadki nadużywania zwolnień Ja. 
karskich .... 

- Dlatego te:ł - stwierdza Cecylia 
Jóźwiak - na dzielnicowej konferen 
cji PZPR, gdzie będę reprezentowa
ła na~zą załogę, mówić chcę o ko· 

yieczności polepszenia pracy łdeowo
wychow11wczej, kt6ra to praca przy 
niosłaby w efekcie dobry stosunek 
r.ałe.l załogi do pracy. Kto szanuje 
siellie, szanuje swoją pracę, szanuj• 
robotę kolegów. Przeciet każdemu z 
nas powinno zależeć, żeby jego za
kład nie był ostatnim, ale pierw-
szym! AP 
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A 
ustria przeżyła też swoją wielką aferę. W listo
padowy wieczór porwany został 74-letni Walter 
Palmers - właściciel wielkiego koncernu, pro<lu

_kującego i sprzedającego damsko-męską konfekcję. 
Po w ieczorze, spędzonym na grze w karty, chc'ał właśn i e 
wracać do domu, kiedy wciagnięto go do samochodu 
i tlprowadzono w niewiadomym kierunku. Szef wielkiego 
koncernu nie miał żadnej osobistej ochrony, a więc całe 
porwanie odbyło się gładko. 

Wkrótce potem od rodziny zażądano okupu w wy
sokości 50 milionów szylingów, czyli około 3 milionów 
dolarów, w tJm część miała być przekazana w walutach 
obcych Policja, zawiaoomiona o porwaniu, zwróciła się 
do prasy, aby w interesie Palmersa wstrzymać się na ra
zie od publikowania informacji na ten temat. Wszystk!e 
gazety zastosowały się do tego apelu, oprócz jednej -
wiedeńskiego bulwarowego dziennika „Kurier". 

Od tego momentu dla tutejszej prasy cały świat prze
stał istnieć. Dziennik i bulwarowe zamieszczały po 5-tl 
kolumn informacji na temat sensacyjnego porwania . W po
szczei:ólnych redakcjach utworzono nawet specjalne eki
py reporterów, lctórzy dzień i noc trwali na posterunk;i 
przed willą multimilionera. Tymczasem wiadomości n ie 
było - jak się to mówi - za grosz. Rodzina Palmer.'>ll 
odmawiała wszelkich informa.:ji nawet policji. Gros 
uwagi poświęcono więc sa~emu s.zefowi firmy, j ego ro
dz.inie, koncernowi itd. 

W potoku tego rodzaju informacji przypomniano, że 
jeden z synów Palmersa, Christian, który próbowd zor
ganizować własną sieć sklepów i zbankrutował, na wio~
nę tego roku był zamieszany w dziwną aferę porwania 
jego samego. Rzekomi sprawcy zażądali wówczas 10 mi
lionów szylingów okupu. Młody .Palmers został jednak 
szybko odnaleziony, całą sprawę przedstawiono jako \tie
poważny wygłup, a Christian Palmers poświęcił się st1'l
diom nad buddyzmem i filozofią. 

Koncern Palmersów w ciągu jednego dnia ogołocił 
wszystkie wiedeńskie banki z zapasów dewiz i w dra
rnatyc:zmym apelu rodzinnym zawiadomił porywaczy, że 
dysponuje dostateczną sumą, aby ich zadowolić. Jedno
cześnie rodzina i dyrektorzy koncernu, niesłychanie aktyw
ni, główny wysiłek skierowali na to. aby ujść spod obser
wacji policji. W decydującym dniu spod willi Palmersów 
ruszyły jednocześnie 4 samochody, jeden :z nich zabloko
wał ulicę i wtedy na.reszcie rodzinie udało się „urwać'' 

{Korespondencja 

z Wied.J>.ia} 

policyjnym obserwatorom. A wszystko po to, by ratować 
życie starego, chorego na astmę człowieka, który bez 
lekarstw mógł w każdej chwili umrzeć. 

Porwanie odbyło się w środę wieczór. W niedzielę, 
krótko przed północą, multimilioner w towarzystwie sy
na Christiana przybył taksówką do własnej willi w do. 
skonałej formie i w dobrym humorze. Okup, w wyso. 
kości 31 milionów szylingów - wielka walizka na kół. 
kach, której nie mógł udźwignąć jeden człowiek - został 
według zeznań syna Palmersa, przekazany przez niel! '.J 
w centrum_ Wiednia, tuż obok Katedry św. Stefana. Jak 
dotąd, brak jednak jakiegokolwiek świadka, który wi· 
działby w tym dniu dziwnego człowieka z wielką wa
lizką na kółkach. 

Wszystko, jak do tej pory, toczyło się więc gładko, 
mimo irytacji policji, która została całkowicie wyłączo. 
na z akcji przez rodzinę uprowadzonego. Nagle jednak 
bomba pękła. Okazało się. że Christian Palmers nie mógł 
być wieczorem w jednej z kawiarni, z której rzekomo 
telefonicz.nie rozmawiał z porywaczami, ponieważ byla 
po prostu nieczynna. Także w innych lokalach nie za. 
uważano syna multimilionera.„. 

Co się robi w takich przypadkach? Po prostu zmienia 
s ię zeznania. Zainteresowany twierdzi obecnie, że pienią 
dze przekazał nie o 10 wieczorem, ale o trzeciej po po. 
ludniu . Na proste pytanie, czy nie odróżnia dnia od nocy 
- brak jednoznacznej odpowiedzi. 

Do dnia dzisiejszego policja nie może znaleźć miejsca 
gdzie przebywał porwany. Chociaż, jak sam twierdzi, po
rywacze po uwolnieniu wieźli go do hotelu samochodem 
tylko 10 minut, a więc rejon miasta, który wchodz. 
w grę, jest stosunkowo niewielki. W pobliżu musiał t~i 
być przystanek tramwajowy, jak zeznał porwany, co 
jeszcze bardziej ogranicza rejon poszukiwań. Ale kry

.jówka jakby zapadła się pod ziemię. 

Nie brak także innych szczegółów, które budzą podel· 
rzenia, że afera z porwaniem nie jest tak czysta. W tej 
sprawie zabrał nawet głos kanclerz Austrii, Bruno 
Kreisky, który wyraził publicznie wątpliwość, czy 
z punktu widzenia prawa, rodzina porwanego 11110gła 
odmówić całkowicie współpracy z policją. 

Nie bez pikanterii jest też fakt, że co najmniej połowę 
okupu zapłaci państwo, czyli austriaccy podatnicy. Prze
pisy podatkowe pozwalają bowiem na obniżenie podat
ków przy tego rodzaju nadzwyczajnych stratach przed
siębiorstw. Poza tym pracownicy koncernu „dobrowolnie" 
zaczęli zbierać datki na biednego szefa, co pbdobno przy
niosło 2,3 mln szylingów. 

Do tego dochodzi jeszcze ogromna, bezpłatna reklama 
koncernu i to tuż przed świętami. Nic więc dziwnego. 
że konkurencja jest wściekła. 

Kto zainkasował więc miliony dolarów okupu? Podej
rzenia formułuje się tu prawie jawnie. Wskazują one, Żt 
musi to być ktoś, kto stosunki w rodzinie i w firm ie 
znat tak dokładnie, jak tylko może to znać osoba z naj
bliższego kręgu. 

T. D. 
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Tak wygląda kareta. którą wiedeń.ska firma „Palmers -C<>ncern" 
1pecjalizttjąca qię w damsl<ie' bieliźnie i poń.czoch•ch rołwozi 1we 

produkty do stołecznych magazynów. 

4 DZIENNIK POPULARNY Dl' 279 (8864) 

o d miesiąca zbieram się, żeby napisać o We
lingrodzie jakoś nie mogę. Miałem ten 
zamiar zaraz po powrocie z Bułgarii; ledwo 
się rozpakowałem, ledwo ochłonąłem po dłu

giej i pełnej dobrych wrażeń podróży, o już dopadła 
mnie wiadomość okrutna jak zły los: trzęsienie ziemi! 
W Bułgarii wstrząsy naruszyły osiem tysięcy domów, o 
najbardziej ucierpiał położony 100 kilometrów od Sofii 
- Welingrod. 

Byłem tom tydzień przed 
prześliczne, lubi się je od 
przymykom powieki, widzę 

katastrofą. Miasteczko jest 
pierwszego wejrzenia. Gdy 
colą rozległą panoramę: 

domki no łagodnych stokach Rodopów, pokryte czer
woną dachówką, oleje malowane tysiącem barw jesieni, 
widzę nowoczesną restaurację nad basenem, w której 
jedliśmy. smażone pstrągi, i dwa kraniki przy drodze, z 
których woda - tylko się pochylić - samo wpada ci do 
otwartych ust; jeden kronik jest ujściem zimnego źródło 
- prawie lodowatego! - drugi tok gorącego, ie trzeba 
być ostrożnym, żeby się nie poparzyć. I tom włośnie, 
w tym urokliwym zakątku, podobnym do rajskiego ogro
du, ziemia nagle przebudziło się, by przypomnieć o 
swojej potędze. 

arszruta była tego dnia następujaca: 
naj.pierw Batak, potem Welingrad. 
Batak - to historia. to jedno z tych 
świetych miejsc w kraju. który ta-

ką czcia otacza wszystko. co zaświadcza o 
heroicznej przeszłości narodu Tu bvło je
dno z centrów Powstania Kwietniowego w 
1876 roku,' stad rozległ się sygnał do śmier
telne.i walki przeciw pięćsetletniei niewoJ,i 
tureckiej, Bułgaria spodziewała się wtedy. 
że na pomoc bohaterskim oowstańcom, któ
rych głównym orężem była odwaga i nie
złomne przekonanie o słuszności wvzwania 
i-zuconego przemocy. oosoieszv cała. ooste
'POWa Europa. Ale Europa oozostała obo
jętna. niema. Wolność orzyszła do kraju do
piero oo woj.nie rosyjsko-iurei::kiej. Nim za
padło rozstrzygnięcie, polała się krew i uzbro
jonych, i b&bronnych, a dokonało sie to 
wedle najbardziej barbarzyńsk ich reguł 
Orientu. 

Jest w Bataku nieduża stara cerkiew w 
której 101 lat temu schroniło. sie przed Tur· 
kami dwa tysiace kobiet. starców i dz ieci. 
Jest w tej cerkwi iama głebokości trzech 
może metrów; oblężeni pazurami darli zie
mię, żeby dokopać sie wody. wilgoci; l!dY 
dzieci umierałv z Pragnienia. zwilżano im 
wargi krwią umarłych orzed nimi. Jest w 
tej cerkwi krypta. w której za szj<.łem 
przechowuje się kości zamordowanych: po 
trzech dniach Turcy wdarli sie do środka 
i wszystkich pozo~tałych przv żvciu wy
cięli, w pień; ślady krwi do dziś oozosta·łv 
na kolumnach i śrianach Jest w muzeum 
w Bataku ogromne zdiecie rozstrzelanych 
Powstańców: odcięto im głowy i ułożono 
je ol;>ok ciał . 

Je5't w tym muzeum, na całą długość 
sali . biała ściana, na której od nodłogi do 
sufitu wyrvto czerwone n.ap isy - są to 
nazwiska wszystkich zamo-dowanvch w 
czasie oowsta.nia, oodano także ich wi ek; 
obok jednego z nazwisk - 90 lat. obok in
nego - 6 miesięcy. 1700 takich na!>'is6w. 

A ootem ooiechaliśmy do odległego o 
20 kilometrów WelinJ?radu, Czas był 
już wielki. bo chyba tylko serce z 
kamienia dalei mogłoby znosić tak.ie 

widoki. jak tamte I w Welingradzie -
błogosławie jego koiąca atmosfere - na 
tamte wrażenia zaczęły nakładać sie nowe; 
można sie było odprężyć. zebrać w sobie, 
oomyśleć o czymś innvm. 

Welingrad także ma bohaterską orzesz
łość, choć to iuż całkiem inna eP<>ka. Pa
mięć o zmaganiach ostatniej wojny iest tu 
świeża do dziś, żyje zreszta w nazwie 
miasteczka. któremu nadano imię członkini 
oddziału partyzanckiego. studentki geografii. 
Weli Peiewej, poległej w samotnym już 
boju z faszystami w maiu 1944 roku. Na 
grobie Weli - na wzgórzu. z którego roz· 
cial!a sie niezwykle piekny w idok na całe 
iei miasteczko - zawsze sa świeże kwiaty. 
Byłem tam nie dłużel niż kwadrans. a 
przyniosło ie kilka osób: dz1.adek z dłu.g~ 
siwa brodą, dwie mestare Jeszcze kob1e.y 
i gruna pionierów. 

B v powiedzieć jak naiwięcei o dniu 
dzisieiRzym Welingardu. muszę uciec 
sie do skrótów. Miasteczko liczy 30 
tysięcy mie~zkańców. a !!ości przyj-

muje w ciagu roku dziesięć razy tYle -
wczasowiczów i kuraciuszy w licznych sa
natoriach . Bije tu 76 goracvch żródeł. woda 
w niektórvch dochodzi do temperat ury 
wrzenia Fachowcv twierdzą. że tuteisze wo
dy lecznicze mają lepszy skład chemiczny 
niż w słynnych Karlovych Varach 
Tysiące turystów z całej Europy. Oka

załe hotele - iak wszędzie w Bułga,rii. za
chwycające architekturą i umieietnością oo
łączenia iej z naturalnym środowiskiem -

li l'J 

nowoczesne restauracje. bajkowe dywany 
kwietne na skwerach, wspaniałe tereny spa
cerowe. Jest i przemysł: obróbka drewna, 
dwie fabryki mebli. fabryka kalafonii, wy
starczająca na całe BałkalDY. Wielki kombi
nat rolniczy, szklarnie pełne wszelkiego do
br~ ... 

iałem interesujące sootkanie z se
kretarzami miejscowego komitetu 
partii Z masy orzekazanych mi in
formacji najbardziej oryginalne wy-

da.ie mi się świeto patrona ulicy. Jest to -
jak z dumą mówili - inicjatywa Welin
gradu. Raz na rok, czasem na pare lat, 
urzadza sie imprezę, której organizatorami 
są wszyscy, mogący wnieść coś ciekawego 
do tej nowej tradycji - a więc władze PO
iityczne. organizacje młodzieżowe, ~towarz~·
szenia kulturalne. Swiętuie wtedy zresztą 
nie tylko ta iedna ulica: na występy artv
stvczne. tańce i śpiewy zbiel!a sie prawie 
całe miasteczko i naturalnie liczni turyści. 
Bułgarzy lubią się bawić, są pogodni i we
seli - oto więc jeszcze jedna okazja. żeby 
przyjemnie suedzić czas. 
Po1viedziałem moim gospodarzom, że bar

dzo mi się taki oomysł oodoba i choć nie 
mogłem zobacz:yć iak to wygląda, napiszę 
o tym w moiel gazecie. Ucieszyli s '. ę. -
Zaproście do nas turystów z Polski - za
checali. - Nie pożałują. 

Wiem, Wydaie mi sie również. że warta 
szczerej propagandy iest i druga welin-' 
gradzka impreza - święto twór<!zości lu
dowej, kiedy pre zentuje sie mieiscowv fol
klor, kiedv odbywają się wesela według 
tradycyjnych ludowych wzorów. POPisuia 
sie ·rzemieślnicy i kucharze. odbywają się 
konkursv śpiewu i tańca. 

W elingrad Jest nieduży. a iak wiele 
w nim ciekawego i naprawdę ładne
go. Dlatego, że istnieje Welingrad -
choć nie moge opanować nieookoiu. 

r;dy myślę co tam sie mogło stać -· wiem, 
że iest ,to jedno z tych miejsc. do których 
chciałbym wrócić, bo było mi tu naprawdę 
dobrze 

Welingrad pożegnał mnie kwiatami. Wra
cając stamtąd do mojej stałet bazy. wpa
dliśmy do ogromnej - jak to nazwać? -
fabryki goździków. Nie kończące się szkl ar
nie, a obok hala, jak w Prawdziwym za
kładzie przemysłowym. A w środku kwiaty. 
kwiaty i dziewczyny, które wkładaja ie do 
tekturowych pudeł. A na Pudełkach adre-

Na zdjęciu: pomnik Weli PejeweJ 
w Welingradzic 

sy: Moskwa, Paryż. L-0ndyn, Amsterdam. Ju
tro tam będ :l . Sa molotem. 
Podchodzę do dziewczyny o włosach 

czarnych jak at rament i pytam. ile tych 
goździków pakuje w ciągu dnia. - 45 ty
sięcy A czy lubi kwiaty? - Bardzo! Soo
gladam na jej dłoń - obraczka. A czy mąż 
daie jei kwiaty? - Oczywiście! 

Gdy sie żegnaliśmy, dostałem piękny bu
kiet czerwonych goździków Raz inaczei -
ia od dziewczyny! W hotelu wstawiłem le 
do wazonu i choć wyjeżdżałem ootem na 
dzień - dwa gdzieś dalej i nie wracałem 
na noc - kwiaty do końca pozos<tały tak 
świeże, jakby je ścieto ledwie orzed chwi
lą. 

JERZY SZElEWICKI 

Tajemnice 
Doliny Królów 

Prace badawc"e w grobowcu Ra.m:..esa hl 
- powzonym w Oolil1ie .b..rolOw .na ~acuon· 
nim orzegu Nilu, na tyłach •w1ątym .b.lu
l•J\Vej HaLSzepsut - rozpocz~te zostały 
przeu laty pr:iez nieżyjącei;o JUZ dr ·.cadeu· 
sza AndrzeJeWsl<iego z lJniwer•ytetu War· 
•.i:aws1<1ego, ale niestety w•zystk1e _matena
•Y zaginęły. W związku z •Yto k1erown11< 
.-0Js1<iCJ ,s,acjl ArcJJeologii SrodC<ltmnomoi·
&kicj w Kauze, prot. dl' K. Michałowski, 
zlec1t grupie naun.owców prowad;<eme ba
nan w tym jakze interesuiący m obieli.cie. 

tirODOW1CC ttamzesa lll, JeSt bardzo dU•Y, 
jego sciany poKrywają hczne teksty i ma· 
1owane reliexy. W grobowcu nie pcowad.i 
się ani wykopalisk, ani prac oczyszc~aJą
cy<'h, a Jedyme nokumen1acyjne - zgon· 
nie z koncesJą, którą otrz:y 1nano z 1>:„ip
s„1e!i;u JJepanau1entu Staco:.ytnosci. W ty.u 
sezonie l'°ncentrowano aię na f<>togratow:i 
u1u wuęu."', u..op1owa.n1u Lt:.k:>LbW "t:: oc1A11, 
pxzerysowywa.u1u pr.zeustaw1en rebetowyt.:11. 

Hist<>ria tego grobowca jest niezwyiue 
iutece•UJąca. Jeg<> wyKuwanie ro2puczą1 
raraon i.ernacht - ojciec Kamzesa łlł. P-> 
wykonaniu czę•ci dekoracJi •c1enneJ prac~ 
przerwano, ponieważ naruszony został gro
oowiec sąsiO!dni. Ramzes Hl konLynuował 
przerwane prace, a wiele kartuszy w pier
wszej częsci grobowca z imionami krótew· 
sKiin.1 Ramzesa Ul wykonanych jest w 
tynku pokrywającym kartusze jego po· 
przednika. „eko1acja grobowca sl<lada ~ię 
z tekst<>w mitologicmych: Litanii Słone
cznej, Księgi Tego Co Jest w Zaświatach, 
Księgi Bram, Księgi Aker i Księgi h.ereret. 
Kelic1y na •Clanacn ozdabiaJących sciany 
bocznych pomieszczeń przedstawiają rzez· 
nię, piekarnię, lodzie pogrzebowe, broń, 
ce1·amikę oraz liczne wizerunki bostw 
i zwier„ąt mitolog1cznych, Reliefy 1al<ie 
spotyKa się zwykle w grobach prywatnych, 
a nie w grobowcach władców. 

Warto podkreślić, że grobowiec Ramzesa lll 
jcs, Jed11yw z najwię1<szych z od1<rytycn 
w Dolinie Królów, a poziom artystyc:.ny 
jego dekoracji stawia go w rzędzie uni
Katnych zabytków. Pierwsza jego częsć jest 
nieźle zachowana, natomiast część druga, 
z salą sarkofagową włącznie, aie ma już 
ładnej dekoracji na scianach na skutek 
trzęsiefl ziemi. Dekoracje te znane są je
dynie z nielicznych rysunków opublikowa
nych w XlX wieku. 

W przyszłym roku prace będą kontynuo· 
wane; czasu jest niewiele, ponieważ pod
nosi się poziom wód podskórnych - i de
koracja na ścianach ulega powolnemu, ale 
stałemu niszczeniu. 

~~~~~~~~~~~~~~~?ł!)~~*""~~~~~~~"""~~.o't"~.+r~...r~ 

!Hamburg ma swoie kloPotv I 
t..,<' Wolne i hanzea tyckie miasto kai1ców dzielnic śródmieśc i a. Do żanie z rozbudową wyższych marek, ale do pełnego zatrud- il<. 
it' należy do najbardziej rozwmię- zahamowania dalszych przeno- uczelni. Aby zaspokoić najp•l- nienia czekających na prac<; ~<.' 
) tych gospodarczo rejonów RFN. sin poza miasto przyczynił się niejsze potrzeby, trzeba stwo- b<;dzie mimo to bardzo dalek~. 
I.,~ Mimo kryzysu. port hamburski częściowo kryzys gospodarczy, rzyć do roku akademickiego Specyficznym zmartwieniem .>(. 
~ podwoił w tym roku przeładu- przeprowadzki bowiem są bar- 1981-1982 około 9 tys. dodatko- Hamburga są mimo je::o ~ 
,'( nek drobnicy i zwiększył obro- dzo kosztowne. Pozostała jed- wych mi.ejsc w szkołach wyż. oddalenia od wybrzeza Mona ~ 
~ ty ładunków kontenerowych. nak nadal konieczność budowy szych. W Hamburgu narzeka Północnego - przypływy mo· ~ 
~' st~le ~r::~u k~~ożnper~ubi~~j~ 'nowych mieszkań, ale przede s ię poza tym na trudności zwią- ~~~· J;~~~~j~~e b~d~~;~o~;~~~ 1;1; 
,'\" ważne europejskie i światowe I wałów przeciwpowodziowych 
)( szlaki handlowe, nie brak {K d • RFN) wyniosą w tym roku ponad ,>( 
)( zmartwień I problemów. Mimo orespon enc3a z 400 mln marek. .l. I 

)( zmniejszenia się liczby miesz- Przy dotkliwie odczuwanych } 
t...' kańców miasta, nadal brakuj„ . następstwach kryzysu gospodar- ,'1 
,t' mieszkań. Z około 1.700 tysiQcy czego. powolnym a!e stałym )( 
)( m ieszkańców w końcu 1975 ro- wszystkim renowacji starycn zane z dostosowaniem szkol- wyludnianiu s i ę miasta oraz ),. 
)- ku, do dziś przynajmniej sto domów w śródmieśc i u. Brak nictwa zawodowego do istotnvch starzeniu się jego mieszkańców . ~'1 
'i , tysięcy wywędrowało z Ram- mieszkań ocenia się tu dziś potrzeb przemysłu. trzeba tym więcej inwestować ,~ 
~ burga, poszukując poza jego obecnie na 50-60 tys. Do kłopotów niemal już co- I choć nie zmienia to faktu, .7.1< ,..~ 
~ granicami lepszych warunków Port i liczne zakłady prze- dziennych - a podstawowych - Hamburg jest jednym z naile- ,+1 

i"t' mieszkaniowych. Dotknęło to mysłowe. to bogactwo miasta. należą trudności ze znalezie. piej prosperujących miast RFN, ~ 

~ 
nie tylko kasy miejskie, do któ- ale i jego plaga. Na ochronę niem pracy. Dotyczy to przedli! mówi się tu, że tradycyjne po- ~ 
rych wpływa mniej podatków, środowiska trzeba było w tvrn wszystk im kopiet. i młodzieży. darki świąteczne i noworoczne 

~ ale zagroziło wyludnieniem naj- roku wydać aż 280 mln marek. Na stworzenie mieJsc pracy mia- będą w tym roku skromniefaze , 
~ bardziej uciążliwych dla miesz- Inny problem - to nienadą- sto wyda w tym roku 32 mln n i ż w ubiegłych lata<;;_h, A. Cz. 1; 
~~~~~~'1!Jl~PWill~~~~~~~~~~tł"'~O:W~~~~.-1:"~.-t'"~~~ 



Konkursy 
IS grudnia br. upływa termin skia 

dania projektów na ogloszony przez 
Towarzystwo Przyjaciół Łodzi kon
kursu „Pamiątki łódzkie". Wpłynęło 

ju:!: nań kilkadziesiąt prac. Organiza~ 
torzy Uczą jeszcze na ciekawe pro
jekty, głównie studentów PWSSP I 
uczniów Liceum Sztuk Plastycznych. 

W najbllższyrń czasie TPŁ ogłosi 
konkurs na „Wspomnienia łodzian". 

Oczekuje się zbeletryzowanych opo
wieści ludzi, którzy przybyli do Ło
dzi z innych regionów naszego kra
ju oraz wspomnień z okresu oku
pacji. 

przed św.ięłami
1 

Handlowcy przeżywają Slllczyt zakupów pMedświątecznych. 
Dwa dni temu z hurtowni przewieziono 500 . ton róź.nych art::v
kułów do sklepów WSS „Społem", a Ponadto 120 li<tn d!J ~!ob
ków, przedszkoli itp. Aby zaipewniii zaopatrzenie na naJbhzszy 
poniedziałek, większe pawilony spożywcze przyjmować bę,dą 
rozwożony z magazynów towar w nie~ielę, 11.b~. C?d .l"!rue
działku sklepy żywnościowe w zasadzie nasta-w1aJą. s1e JUZ na 
sprzedaż artykułów świątem;nych, takich jak owoco cytruso· 
we, ~fanteria. czekoladowa. itp. 

Jak nas DOi.nform01Wano na czywa -ps:zenno-żytiniego i 150 to:i 
wczorajszej konferencji w Wy-1 '!iast (,pieTnilki, makowce, babk1, 
dziale Handlu Urzędu Miasta Ło- serniki_! oi;-az 120 l;o'.1 w:rro~ów 
dzi. na tydzień -orzedświąitecz!llv tiarmazerYJ'n.ych: K~rp1 ma byc o 
pnygotowuje się 1.228 ton ole- 6,5 proc. więceJ niiz w ub. roku. 

ZaipowiedZliano też z.nac:r.nie więk
sze dostawv bana1nów i ooIDR
raxicz. „Las" dostarczy pewne iloś
ci dzkzyzny. Suszone śliwk1i beda 
tym razem tyłko krajowe. (Dokończenie Ze str. 1) 

port wewnętnny, cora11: wiecci 
· czynności recznych zmechanizowa
no. Własne w.nioski rac.iona.liT.a· 
t-0rSkie paz.woliły zwiększyć wy
dajność na oddziale aerozoli. Trzy 
la.ta temu na tej linii oroduiko
wano na zmia.nie 11-12 tys. sztuk 
różmych 01pakowań śro<ików ~ he·· 

micimych - dziś z taśmy schodzi 
ich 16-17 tys. s:zituk. Bry~ada 
Antoniego Chmieleckiego osią~a 
tu szczel'(ólnie wysoka efeiktY1wność: 
pracy. 

Praca takich brygad, tak odda
nyc h swemu zakładowi ludzi, skła
da sie na to. że ŁZCh dostarczaja 
na rY1nek samych aerozoli J8 ma
rek, dochodząc w ciągu aobrego 
roku produkcji do 4,5 m1n sztuk 

Z dainych Wydziału Ha:nd1lu wy· 
n~ka, że mięsa i or.ze-tworów mięs
nych ma być również więcej ni:ż 
w ub. roku (na statystyc:zmego ło~ 
dziainiin.a wy.pada nieco w\ięcej niż 
2 kg). Od oołowy miesiąca do 
sprzedaży · kierowane beda głów
nie iafa świeże. a tylko niewiel
ka ilość (ok. 20 Jlfl'OC.) chłodni
czych (doitychczas jest odwr0111nie). 
Ponieważ mamw sygnały •• że w 
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~ z 2 ostatni nica Górna Poradnie K, ul. Od- ~ c:lo prania (_np. „E"), apelujemy Nowe piekarnie 
wyrobów. 

Czy 1977 r. był dla za1kładów u
dany? Na to oytainie udzdela od
powiedzi dyrektor mgr Jan Wilk: 
- Rok był trudnv - S1twierdza -
z Jednego powodu. Często za~o
dziła dyscyplina dostaw surowcow, 
a zakład uzaleznfony jest prze
cież w swej produkcji ,aż od 50 
dostawców. Każde opóźnienie 
wpływa. na terminowość dostaw u 
od:;inrców zakładu łódzkiego. 
Trzeba było ogromnego w:ysiłku, 
by wywiązać się z wszystkich zo-

WAŻNE TELEFONY od !lat 15G, godH.Ul~' ' u'sA od rzańska Cieszkowskiego, Rzgow- o =u1peł01elllie zao,patrzoo1a - ty.m 
poc ąg z un • ' k' • i b d · · · S!llk° te zl!lajdują ~ centrala Informacyjna PKO 731-82 lat 15, godz. 10, 14 16, 18, 20; ska, Przybyszews. ie~o oraz g - _ar zueiJ, ze Pr? i . . . 

li. lnformacja telefoniczna o3 11.12. bajka „Postrach Teksa- nekologia z dzielnicy Pol~sle >( sz.ę w hurtowmach. <:>orze1 iest, • 
~ Straż Pożarna 08, sąl-ll, 795.55 su" godz. 10, .11, „Barwy zie- Poradnia K przy. ul. FornalsKiej ;~ mes~et:i:. z kos.meit:l'.kami .- .zwłasz- I 

ciastkarnie Pogotowie Ratunkowe 09 mi" godz. 12, „ostatni pociąg Instytut Pol.-Gm. AM (ul. Cu- ~ j cza tanszymi 5zmmkami 1 pastą 1 

KPoogmoeton:!e MieJ"ska MO DKM - „Serpico" USA, od lat Górna Poradnie K, ul. Felhiskie- l< wywi·~"u:.i·e się z "ostaw. 
. MO 07 z Gun Hlll" godz. 14, 16, 18, 20 rie-Skłodowskiej 15) dzielnica ~ do zębów - i:!dYŻ przemysł ll'ie I 

d 15 17 30 20 11 12 go, Zapolskie], dzielnica $ród- ~ ..,,. " centrala 677-22, 292-22 18, go z. • · • ; · • PrzedświĄ~eczne usługi WSS 
tnformacje o us ugac , R ó · ,„ · s ł t prz az na M .m 

l h 398-lO jak W"ŻeJ· mieście Poradnia K, ul. 10 Lu- \ .., "" d . 
6 

I d I 
Informacja kolejowa 655-5 • ~ ~ •-'- i d i l i p · 13 1 ,___,_ h ł' dzik· h I 5 284•69 KOLEJARZ _ ,,Królowa pszczół" te.ro, !!m. zg w l. .-...sawerow „ po en1 , O Si e ~u - a 

poi. od lat 12, godz. 16.30, oraz gine„ulog a i' z e. n cy o- wienie w p. acvw""ac o ic 
In~'::r:~~a c!'n~ilny 295-96 18.30, 11.12. j.w. lesie Poradnia K, przy ul. Olim- i •siedmiu w Zgiierzu i Pabianicach Łodzi 

Dworzec Północny 747-20 MŁODA GWARDIA - „Szarada" pijskiej 
1 

- pr1Zyjmowanie do pieic:zenia 
Pogotowie wodociągowe 835-46 poi. od lat 18, godz. 10, 12.30, Instytut Poł.-Gin. AM (u · dast wykonaonych w 'dOllllU przez 

bowiązań. Załodze się to jednak 
Ha·ndlowe władze ce.ntraLne za · udało. Za.dania roczne ( • zarówno w 

akceptowały wczoraj rozpoczęcie produkcji, jak i sprzedaży) za 11 
w. pr~yszły~ ro~u .budowy. ~v Ł0: I miesięcy wykona.ne. są w 93 prOC?„ 
dz1 piekarni, ktoreJ zdolnosc pro ą. ambicją załogi Jest wylto-name 
dukcyjn1a wyniesie 80 ton pieciey- zadań rocznych do świąt, mimo 
wa. na dobę. Ko~zt 350 mln .zł. że byłyi one 0 8 proc. wyisie od 
Obiekt ten powstanie w połudmo- ubiegłorocznych. 

· 395-85 15, 17.15 „Szacowni nleboszczy- Sterlinga 13> - dzielnica Sró<;I- 6 ~i·ek~~",;· ,,Cen~r""' wpro·wadził 
Pogotowie gazowe • " l d l t 18 godz 19 30· mieście, Poradnie K, ul. Kopem- ,.,.. ~·~ ' = 
p towie energetyczne cy w • 0 a • • • • B ó s.przedaż na zamÓIW'ienie dań z ogo Pół 33'-3l 11.12. jak wyżej sklego, Próchn_ika, gm. r jce „_ . . bL. 

Rejonu noc Jlł-ZS MUZA _ „Znachor" poi. od lat 12, oraz g1nekologia z dzielnicy Po- rYb. pieczonego wro1rnu i wyro. vw 

:::Jo::bro~~~~i~rze· 3l 24M2 f~:~~. l~d \~;t 'j~e:~~. srsecf~l~;: le;~epit~fr~~iaH~,J~;da~aM~a po- ga~m~~~ill~~21 gruiclmia W Pa-

:;:::t':'l:ł! Utic &OD- 220-119 jak wyżej. Baj.ka „Cz81I'Odziejskie łożnictwo - dzielnica Widzew i łacu SP<>rtowym zo11ga1ni.wwa1ny 
Pogotowie .ciepłownicze 253·11 lustro" - godz. H. Polesie i W U i I zostanie lciermasz świąitecz.ny. wej części · miasta w rejonie Kur- . . 

i 1 MAJA - „Powrót Różowej Szpital m. H. 0 - g ne- Oprócz WSS ,,Społem", zaoferu-Pogotow e drogowe P t „ d lat 12 godz kologia - dzielnica Bałuty or!}z 
1 b t"" '89-12 an ery ang. q • • i i·„, SIWOi;e ar~ykuły WPHW, „Ceo·=-„Po moz Y 15, 17.15, „Trędowata" poi. od ginekologia z dzielnicy Po esie o. " H D 

czaków. U zbiegu ulic Łaskiej, W tym roku zakła·~·. specuahzu-
S1>wiej i Wróblewskiego rozpoc:oęto iacy . się coraz. powazmeJ w Pll'o
foz. w listopa.dzie budowę ciast- d u-kf:.i 1 WY·ro r.;ow ryinkowych, 
karni, która ma produkować 22 zw iększył ich dostawy o 70 ~roc. 
tony cia.st na dobę. Koszt 2:::0 mln W 1978 r. przyr?st. ten wymes1e 
złotvch. 150 proc. N ie obeJdzie się bez_ oo-

WIELKI - godz. 19 ,,Baron cy
gańsJ<.i"; 11. bm. godz. 11 „Kro
lewna Snieżka"; 19 . „Travlata". 

lat 12, godz. 19.30; 11.12. bajka Poradnia 'K, ul. Gdańska i Ka- · j lia", Skład;nica arcers1ka., ., om 
TEATRY „Na tropach bengalskiego ty- sprznka. ( 1 Ksią.ilki". 

grysa", godz. 14. jalt wyżej Szpital im. Skłodowskiej-Curie I Aby możl~wie jak najle,piej zor-

POWSZECHNY - godz. 11 „Hi
storie o sosnowym pieńku" g. 
19.15 „Słoń"; 11.12. godz. 11, 
14.30 „Historie o sosnowym 
pieńku", godz. 19.111 „Zmar
twychwstanie" 

NOWY - godz. 19.15 „Tartufe 
czyli Obłudnik"; U..12. godz. 
19.15 . „Cień" 

MAŁA SALA - godz. 20 „Wy
braniec"; 11.12. godz. 20 „Ptak" 

JARACZA - nieczynny; 11.12. g. 
11 „szaleństwa panny Ewy" 
MAŁA SCENA - godz. 10 „Pan• 

na Julia"; 11.12. godz. 20.30 jak 
wyżej 

TEATR 1.15 - nieczynny 
MUZYCZNY - nieczynny 
ARLEKIN - godz. 17.30 „Kotek 

Protek" (Piotrkowska 282); 
11.12. godz, 12 jak wy:!:ej 

PINOKIO - godz. 17.30 „Popro
ście Rzepa by się nie czepiał", 
godz. 20 „Dekameron"; 11.12. 
godz. 12 ,,Poproście Rzet>a bY 
się nie czepiał" godz. 20 „De
karneron" 

ZIEMI ŁODZKIEJ - nieczynny; 
11.12. godz. 18 „Każdy cllwyt 
dozwolony" 

FILHARMONIA (Narutowicza 20) 
godz. 18 Koncert symfoniczny 
z okazji Dni Kultury Muzycz-
nej Bułgarii. Dyrygent Jerzy 
Salwarowski. Solista Wadlm 
Brodskij (ZSRR) laureat I na
grody Międzynarodowego Kon
kursu Skrzypcowel{o im. H. 
Wieniawskiego w Poznaniu. W 
programie: K. Kurkczyńskl 
Koncert na orkiestrę, H. Wie· 
niawski - Koncel't skrzypcowy 
d-moll, z. Kodaly - Tańce z 
Galanty; 11.12. nieczynna 

MUZEA 

HISTORII RUCHU REWOLU· 
CYJNEGO (ul Gdańska nr 13) 
nieczynne; 11.12. godz. 10-18 
ODDZIAŁ RADOGOSZCZ (ul. 
Zgierska 147) godz. 10-16; 11.12. 
jak wyżej , 

ARCHEOLOGICZNE I ETNO
GRAFICZNE (pl. Wolności 14) 
godz. 11-17; 11.12 godz. 10-15 

CENTRALNE MUZEUM WŁO· 
KIENNICTWA (Piotrkowska 282) 
godz. 10-15; 11.12. jak wyżej 

BIOLOGII EWOLUCYJNEJ UL 
(park Sienkiewic1.a) godz. 
10-18; 11.12. godz. 10-14 

BISTORU MIASTA ŁODZI (ul. 
Ogrodowa 15) godz. 10-14; 11.12. 
godz. 10-16 

SZTUKI (Więckowskiego nr 36) 
godz. 10-17; 11.12 godz. 10-16 

POLSKIE,T WOJSKOWEJ SŁUŻ· 
BY ZDROWIA (Żeligowskiego 7) 
nieczynne 

ŁÓDZKI PARK KULTURY I 
WYPOCZYNKU (na Zdrowiu) 

OGRÓD BOTANICZNY - czynny 
w godz. 10-18 

ZOO - czynne w godz. 9-15.30
1 (kasa do 15) 

PALMIARNIA - czynna codzien 
nie (oprócz poniedziałkow) w 
godz. 10-17 

LUNAPARK - nieczynny 
KĄPIELISKO „FALA" (al. Unii 

4) nieczynne 

KINA 

BAŁTYK - „Omen" ang. Od lat 
18, godz. 10. 12.15, 15, 17.15, 
19.30; 11.12. jak wyżej 

lWANOWO - „Omen" ang. od 
lat 18, godz. 10, 12.15, 15, 17.lS, 
19.30; 11.12. jak wyżej, bajka -
„Przygody skrzatów" godz. 9 

POLONIA - „Sprawa Gorgono
wej" poi. od lat 18, godz. 10, 
13, .16, 19; n.12. jak wyżej 

PRZEDWIOSNI"f, - ,Każdy ma 
swoje piekło" fr. od lat 18, g. 
10. 12.15, 15, 17.15, 19.30; 11.12. 
seans zamknięty godz. 18 „Każ 
dy ma swoje piekto" godz. 10, 
12.15, 15, 20.15 

WJ, OKNIARZ - „Maratończyk" 
USA. od lat 18, godz. 10, 12.30, 
15, 17 30, 20; 11.12. jak wyżej 

WOLNbśC - „Czy zabiła" fr. 
od lat 15, godz 10, 12.15, 15, 
17.15, 19.30; 11.12. jak wyżej 

WISŁA - „Szai•: ang 
godz. 10, 12 15. 14.30, 
11.12. jak wyżej 

od lat 18 
17, 19.30; 

~ACHĘTA .- „Szkarłatny pirat" 
USA, od lat 15. godz. 10, 12.15, 
t5. 17.15 rn.3o· 11 1?. iak wyżej 

ł',DK - .. Salvo d'Acąuisbo" wł. 
od lat 15 . god2. 14.45, „Trzecia 
część nocy" poi. od lat 18, g. 
17.15. 19.45; 11.12 jak wyżej 

STUDIO - ,.Przepustka dla ma
rynar~a" USA, od lat 15, godz. 
15.30, 17.45 20; 11.12. bajka -

Pojedynek w buszu" godz. 
16.15, „Przepustka dla maryna
rza" godz. 17 .15 19.30 

STYLOWY - „Charley Varrick" 
USA, od lat 18, godz. 15, 17 .15, 

POKOJ _ "Zdjęcia próbne" poi. w Zgierzu - położnictwo miasto ga.nli:zować or.Że<lświąiteczną sprze-
od lat 1,, godz. 16, „Każdy i gm. Zgierz, Aleksandrów, Ozor daz. wstrzymamo na ten okres W przyszłym roku do realizacji ważnych kłopotów i . soetnie:rua 

wejdą takze dwa „liliputy", Zło- s.zer:egu w~runków, :r.wiązanych z 
kali.zowane one zostały na Retkt- / umieszczemem. nowych, . koniecz
ni I osiedlu Widzew-Wschód. Pre>• · nych urządzen produkc:V:JillY~h w 
jektowana produkcja każdego: Il I zakład.zi e tak. bardz? c1errrnąc::'~ 
ton pieczywa na dobę. WSS „Spo- I na brak ~o·wierz.chm.. Ale to J't;'Z 
łem•• wystąpił jednocześnie. o ~u- , temat, ktory rozwaz.imy będzie 
Iłowę 5 dalszych tego rodzaJu p1e- w n.owym reku. 

umiera w samotności" RFN od ków, m. Konstantynów, gm. Pa- wszystk1"e ;~we..-:itar.Yz.acJ·e. Do oo-
la l' d 18 20 11 12 b jk rzęczew, Andrespol, Nowosolna =• 

t ' go z. ' 1 ; k ;, · al5 a Szpital Im. Marchlewskiego w· mocy pracownikom sklepów staną 
„Podwofna wyc ecz 

8 
.g. Zgierzu _ ginekologia - miasto ucZl!lio:wie zasad·niczyoh szkół han-

jak wy ej i gm. Zgierz, Aleksandrów, Ozor dlowych, junacy z OHP i s:~udemci. 

w todzi i województwie 
·miejskim łódzkim 

ROMA - „Old Surehand" jug. 
b/o, godz. 12.15, 14.30 „Lato z 
kowbojem" czeski, od lat 12, 
godz. 10, 17, 19.30, u.~2 .. ~?jka 

Przez dziurę w scianie g. 
lo, 11, „Old Surchand" god~, 
12.15, 14.30 „Lato z kowbojem ' 
godz. 17, 19.30 

STOKt - „Nieszczęścia Alfreda" 
fr. b/o, godz. 15. 17, 19? 11.12. 
jak wyżej bajki „Piekielne 
przygody" godz.. 14 . 

OKA - „Fałszywy krol" ang. od 
lat !5, godz. 10, 12, 14; 11.12. 
jak wyżej, godz. 12.30, 15, 17.30, 
20 

POLESIE - „Konik Oarbus.ek" 
radz. b/o, godz. 17, „Szczęśllwy 
cżłowiek" ang. od lat 15, godz. 
19; 11.12. bajki radz. b/o, g. 

· 14 Konik Garbusek" radz. 
bio, "godz. 15, 16.45, „Szczęśliwy 
człowiek" godz. 18.30 

POPULARNE - „Pani Bovary 
- to ja'· pol. od lat 15, godz. 
16, „Oddział" USA, od lat U, 
godz. 1M5; · 11.12. jak wyżej 

ENERGETYK - „Cyrk w cyr• 
ku" czeski b/o~ godz. 16.30 „Po 
licja dziękuje" wł. od lat 18, 
godz. 18.30; 11.12. „Cyrk w cyr
ku" godz. 15,30, „Policja dzię-
kuje" godz. 17.30, 19.30 . 

HALKA - „Kochaj albo rzuć" 
pol. b/o, godz. 15. „Samotnik" 
fr. od lat 15, godz. 17,15, 19.15; 

- 11.12. bajka „Myszka na wy
cieczce" godz. 14; jak wyżej 

PIONIER - „Colargol na Dzi
kim zachodzie" poi. b/o, godz. 
15.30 „Odpowiedź zna tylko 
wiatr" RFN, od lat 15, godz. 
17, 19; 11.12. jak wyżej, bajka 
„Muzykanci" godz. 14.30 

REKORD - „Kangur" węg. od 
lat 15, godz. 15, „Jeźdźcy" USA 
od lat 15, godz. 17, 19.30; 11.12. 
jak wyżej, bajka „Przygoda 
na dwóch kółkach" godz. 14 

SWIT - „Syrenka i książę" 
bułg. b/o, godz. 15.30 „Pona<;I 
strachem" fr. od lat 15, god:l. 
17.15, 19.30; 11.12. bajka „Kaj
tek" godz. 15.45 „Chłopcy z 
Placu Bron!" węg. b/o, godz. 
16.45 „Gorące polowanie" jap. 
od lat 15, godz, 19 

SOJUSZ - „Pirat". meks. b/o, 
godz. 15.15 „Człowiek z marmu
ru" pol. od iat 15, godz. 17; 
11.12. jak wyżej 

TATRY - „Powrót Robin Hooda" 
ang. od lat U, godz. IO, 11.45. 
13.45, 15.45, 17.45, „Historia sa
motnej dziewczyny" hiszp. od 
lat 15, godz. 19.45; 11 bm. Bajki: 
„Dzielni kowboje", godz. 10, 11, 
„Wielka podróż Bolka i Lolka" 
po!. b /o, godz. 12, 14. 16; „Na 
tropie Wilby'ego" ang. od lat 18, 
godz. 18, 19.45. 

DYŻURY APTEK 
I 

Obrońców Stalingradu lS, Ni
ciarniana 15, Główna 14, Dąb
rowskiego 89, Lutomierska , 146 

11.12. jak wyżej . 

Stałe dyżury antek. 
Apteka nr 47-01!5 Aleksandrów, 

ul. Kościuszki 6 
Apteka nr ·47-087 Konstantynów 

ul. Sadowa 10 
Apteka nr 47-098 Głowno, ul. 

Łowicka 33. 
Informacji o dyżurach aptek. 
w Pabianicach udziela Apteka 

nr 47-085 Armii Czerwonej 7 
w Z,e;ierzu udziela Apteka nr 

47-080 Dąbrowskiego 10 
w Ozorkowie udziela Apteka 

nr 47-092 Dzierżyńskiego 2 • 

DYŻURY SZPITALI 
POŁOŻNICTWO 

ków, Głowno, Stryków, m. Kon- Ha.ndel pragnie szybko . rea.go-
stantynów, gm. Parzęczew, An- wać na wszY"stklie krytyczne uwa-
drespol, Nowosolna oraz Łódt - j h c yt l "ków Pod · y 
dzielnica Polesie, Poradnia K, gi naszyc z. e >lll· • • a.ie~ 
ul. Srebrzyńska i dzielnica Wi- I więc telefony, ood którymi dYZJU- karni, (Kas.} M. KB. 

dzew, rować będą od'Powiedzialni pra· :o-
Szpital Im. Biernackiego w Pa- 1 wnicy: Biuro Handlu WSS .• Soo-

bianicach - miasto i gmina Pa- Iłem" - 351-14; dyrekcje drzielnii-
bianice I cowe: Ba{u~y - 757-81, G6.rna -

Szpital w Głownie - polotni- 1443-68, Polesie - . 382-35, Sródmieś- Z l.odzi w kilku zilaniath 
ctwo miasto i gmina Głowno I cie _ / 267-93, Widzew - 734·03. E „W krainie operetki" - koiej-
Stryków. S · · rm żu na l..(llpreza z tego cyklu odbęC1z1e Chirurgia ogólna - Bałuty - prawy pieczywa 1 li!B a - K • 
Szpital i·m. Biegańskiego <Knla- j 262-68 mięsa i WYTObów mięs- si_ę 10 bm. o godz. 18 w SD ,.Lu_,-

• 668 1· 7 t 1· f Zarz"„ U rua" ul. Lanowa 14. W programie 
zlewicza 1/5) codziennie dla nych - , ee on ą.u I występy artystów Teatru Muzyczne-
przychodni rejonowych nr 4. 6, WPHW - 732-01. (Kas.) go w Lodzi. 
7, 8, 9, 10. Szpital im. Barlickie- 1 m 10 bm. 

0 
godz. 17 w „Elcie", ul. 

go (Kopcińskiego 22) codziennie Aleksandrowska 67 „Młodością silni" 

dla przychodni nr 7. Szpital im. ~ 'RA ~nx1~u· X~lr.c!~~r - impreza informacyjno-rozrywkowa Skłodowskiej-Curie (Zgierz, Pa- ~ z udziałem PKO dla młodzieży Hufca 
rzęczewska 35) dla przychodni <:\ OHP. 
rejonowych nr l, 2, 3, 5. Szpital !~ • 10 bm. 0 godz. 18 w DDK, ul. 
im. Marchlewskiego (Zgierz, Du- Liman-0wskiego 166 .,Klub Doł>rei 
bois 17) codziennie dla m. I gm. ł..ulml.c.ki P. Leningrad walczy. Płyty" Holenderg,ka Grupa 
Zgierz, Ozorków, Aleksandrów I Dziennik frontowy T. 3. Trzeci rolt „PUSSYCAT". 
Parzęczew. Górna - Szpital im. wojny. KiW 1977, str. 468, zł 100 8 Akademicki Ośrodek Kulturv 

sle - Szpital im. Kopernika (Pa nym Sląsku. KiW 1977, str. 280, zł 10 bm. o g-0dz. 18.30 na recital Na-
bianicka 62). Sródmieście - Szpi 4o. taszy Czarmińsklej, a o godz. 20 na 
tal im. Pasteura ' (Wigury 19). Lużyńska-Dorobowa J. - Film w koncert grupy „Maanam". TamżP. 
Wid2ew - Szpital im. Sonenber- pracy ideowo-wycllowawczej. Partia 11 bm. o godz. 16 aukcja dziel sztu -
ga (Pieniny 30). _ Społeczeństwo - Propaganda. ki studentów PWSSP, a o godz. 18 

Chirurgia urazowa - Szpital im. KiW 1977, str. 215. zł 30. - recital Elżbiety Adamiak. 

lil Towarzystwo Przyjaciół Muz1>mn. 
Sziuki w Łodzi zaprasza na oaczyt pt. 
„Witold Wojtkiewicz" 11 bm. o go
dzinie 12 w sali odczytowej Muzewn 
Sztuki w Lodzi. ul. Więckows:t!e
go 36. 
l!I 11 bm. o godz. 12 w sali 2121213 

Muzeum Arclleologicznego i Etnogra
ficznego (pl . . Wolności r4) odbedziP 
się projekcja zestawu filmów oswia
towych z cyklu: „Przeszłość i współ
czesność narodów i kontynentów" . 
Wyświetlone zostaną następujące fiL 
my: „Bagdad". „Krajobraz grecki", 
„Na Morzu Sródziemnym". 

Il! 11 bm. w godz. 10-15 w siedzibie> 
SOK „Lokator", ul. Nowopolska 12/14 
odbęd~e się kolejna „Niedziela Ko
lekcjonera". Udział w imprezie (re
zerwację stoisk) należy zgłaszać bez
pośrednio w SDK w godz. 13-19 luh 
telefonicznie (757-92\. 

Kopernika (Pabianicka 62). Pole- i Ludwińska J. s. - Na wYZWOlo- .,Siódemki" zaprasza do K~ubu 77 

K-0pernik.a (Pabianicka 62) 

Br:~;~~f:J~~p~ński~I~:11> ::: I HlłlllłllllllllllllllllllllllIDlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIDllllllllf llllłllllllllllllllłllHJ1JJllf IIDlllllll 
Pirogowa (Wólczańska 195) ~ · • J t R d e 

Okulistyka - Szpital im. Bar- ~ D n . a ID 
lickiego <Kopcińskiego 22> ~ • z t u •o ~O 
. Chirurgia i laryngologia dzie- I ... , · 't,U 

;:~~~:!:;:~~Jh;:;;;; ~ ' SOBOTA, a GBUDN>A "_':X"l=· ,'.:~.l;:l:"',~iii~~~"f~. :;:,:'\~.i•'i::'°,~~~~· ,;;;.:::~~: !C:~ 
Toksykologia - Instytut - Me- ~ PROGRAM I dynawskicll stosunków kultura!- lagueny i randanga. 10.00 Ractiowy Te-

dycyny Pracy (Teresy 8) ~ nych". 19.30 Ekspresem przez świat. atr dia Dzieci i Młodzieży „Od 
Wenerologia - Poradnia Der- ~ l2.05 z kraju i ze śwl'!ta.- 12.25 19.35 Opera tygodnia - J. F. Haen- zmierzchu ao sWtitl,l" - słuch .. J. Har-

matologiczna (ul. Zakątna 44) ;ir zespól regionalny im, Kłlmka Ba- del: „Juliusz Cezar". 19.50 „Morder- twig. 15.30 Dom, rodzinny ciom. 16.00 
:>!' cllledy. 12.45 Rolniczy kwadrans. stwo ze spalonego" - odc. pow. Koncert cllopinowski - konkursowy 

11.12. 13.00 u przyjaciół. 13.05 Orkiestry w 20.00 Baw się razem z nami. 22.00 triumr K. Zimermana. 16.30 (,Podwie-
Cllirurgia ogólna - jak 10. 12. programie popularnym. 13.15 Kon- Fakty dnia. 22.08 Gwiazda siedmiu czorek przy mikrofonie". lB.00 No. 

Górna - Szpital im. Brudzińskie cert życzeń. 13.35 Poetycki koncert wieczorów - Roberta Flack. 22.15 wosci „Pols.Kich Nagraii.". 18.30 Wiad . 
go (Kosynierów Gdyńskich 61). życzeń. 14.00 Studio „Gama". 14.20 Co wieczór powieść w wydaniu lB.35 F'elieton aktualny. 18.45 Audycja 
Polesie - Sz.pital im. Kopernika Studio Relaks. 14.25 Ze świata nau~l dżwiękowym - H, Sienkiewicz - reklamowa. 19.00 Czy znasz mapę 
(Pabianicka 62). Sródmieście - i techniki. 14.30 Studrn ,... , „Rodzina Polaniecklcll". 22.45 Gita- świata 19.23 Rozgłośnia Harcerska -
Szpital im. Pasteura (Wigury 19). 15.00 Wiad. 15.05 List z Pdlskf. IS.10 rowe miniatury Johna McLaughlina. mag. nie tylko dla harcerzy. 20.00 
Widzew - Szpital Im. Sonenber- Studio „Gama". 16.00 Tu .- ~". 23.00 Nowe tomiki poetyckie - A. ..sztuka pozostała - pamięci Wltol:la 
ga (Pieniny 30). 17.30 Radiokurier. 18.33 Pol wieku Olędzka-Frybesowa. Małcużyńskiego". 20.50 Corelli - So-

Chu11q.(Ia u1.azowa - Szpital Im. piosenki polskiej. 19.00 J?ziennik nata B-dur op. 4 nr 9. 21.00 Wojsko, 
Radlińskiego (Drewnowska 75) wieczorny. 19.15 z poznańskiego stu PROGRAM IV strategia, obronność. 21.15 Piosenki 

Neurochll urgia - · Szpital Im. dia. 19.40 Gwiazdy jazzu na płytacll żołnierskie. 21.30 Siedem dni w kraju 
Kopernika (Pablanlrka 62) wytwórni „Pablo". 20.00 Wiad. 20.05 12.00 Wiad. 12.0S W. Dankowski i na świecie 21.50 Wiad. sport. 21.55 
Laryn~olog1„ - Szpital tm. „Program z dywanikiem" nr 201 (L). Symfonia D·ołur - gra Ork. PR i Komunikaty Totalizatora Sportowe-

Pirogowa (Wólczańska 195) 21.10 Przeboje „retro", 21.33 .PrLY TV w Kraltowie. 12.25 „Wydarzenia, go. 21.57 Wirtuozi nowej muzyki. 
Okulistyka - Szpital lm. Jon- ł muzyce 0 sporcie. 21.58 Komunikaty poglądy, re!leksje" - magazyn sie- 22.30 Wspominamy debiuty - Marek 

schera (Millonowa 14) . Totalizatora ·sportowego. 22.00. z K:ra radzki w opr. K. Tamulewicz (Ł). Skwarnicki. 23.00 c. Monteverdi: 
Chlrurl',1a 

1 
larvngologla dzie- >< ju i ze świata. 22.20 Tu radio. kie- 12.45 Giełda płyt. 13.00 Dla kl. VIII Msza czterogłosowa. 23 .30 Wi<d. 

elęca - Szpital tm. Korczaka N rowców. 22.23 Na trąbce gra Cllfford „Nim i·ozpocznie się zafra". 13.25 
(Armil Czerwone) 15) Brown. 22.30 Muzyka do poduszki. Muzyka. 13.30 Z radiowej fonoteki 

Chinirgia szczękowo-twarzowa 23.00 Minął dzień. 23.12 Wiad. sport. muzycznej (stereo). ,13.50 Dla kl. rv 
- Szpital Im. Barlickiego (Kop- lic. „Nic nie rozumiem". 14.20 Omó-
clńskiego 22) PROGRAM u wienle prngramu literackiego. 14.25 
Toksy1tolo~1a - lnstytut Me- Teatr PR: „To co najważniejsze" -

dycyny Pracy (Teresv 8) 11 30 Wiad. 11.35 Publicystyka mię- słuch. 15.35 J. Rodrigo _ „Concer-
Wenerologta - Poradnia Der- dzyiiarodowa. 11.45 Od Tatr do Bał- to de Aranjuez" na gitarę i ork. 

matologlczna <ul. Zakątna 44) tyku. 12.05 w. Dankowski - Sym- 16.00 Wiad. 16.05 Nowe nagrania ra 
fonia D-dur - gra Ork. PR 1 TV d1owe. 16.30 Rozmowy i refleksje 
w Krakowie. 12.25 „Wydarzenia, po pedagogiczne. 16.40 Aktur.lności dnia 
glądy, refleksje" - mag. sieradzki (L), 16.55 Recenzja W. ITażdżyńskie
w opr. K. Tamulewicz (L). 12.45 Gra go (Ł). 17.00 Ton l test (Ł). 17.01 
zespół „Jazz Report". 13.00 Dla kl. Stereo-dysk w opr. M. Kamińskiej 
III i IV „Chłopiec i dym" - Much. (Ł). 17.50 „Starty" - • magazyn K. 
13.30 Wiad. 13.35 Magazyn łowiecki. Turowskiego (Ł). 18.15 Muzyka (Ł). 
13.50 Koncert Chóru PR i TV we 18.25 Czy znasz swoje prawo? - za
Wrocławiu. 14.10 Więcej, lepiej, no- opatrzenie emerytalne rolników. 
wocześniej. 14.30 Studio Słonecznik. 18.40 Radi~wy poradnik językowy. 
14.50 „Czata" - mag. wojskowy 19.0G Ziemia, .człowiek, wszechświat. 
Studia Młodych. 15.05 Muzyka Vi- 19.15. Lekcja Jęz. francuskiego. 19.30 
valdiego. 15.30 Studio Plus. . 16.10 Radio Opole swoim . słuchaczom (25 
Przekrój muzyczny tygodnia. 16.40 lat rozgłośni). 20.20 Pra~ka Wiosna 
Aktualności dnia (L). 16.55 Recenzja 1977 (stereo). 21.44 Nagrania Los 
w. Jażdżyńskiego (Ł). 17.00 Utwory Ang_eles Chamber Orchestra. 22.15 
organowe c. Francka. 17,.20 Sądy Radiowe portrety Polaków _ prof 
nieostateczne - czyli niepoeci i Maria Skalińska· - botanik. · 
poezji i poetacll. 17.40 „Znów zo-

NOCNA POMOC LEKARSKA 

Nocna pomoc lekarska Stacji 
Pogotowia Ratunkowego przy ul. 
Sienkiewicza 137, tel. 666-66 

Ogólnołódzkl Punkt Informa
cyjny dotyczący pracy placówek 
służby zdrowia, tel. 615-19 -
czynny całą dob'l we wszystkie 
dni tygodnia, również w niedzie
le I święta. 

AMBULATORIUM 
UORAŻNE.J POMOCY 

CHIRURGICZNEJ DLA DZIECI 

Gabinet łlhirurgiczny czynny 
całą dobę, Łódź, Armil Czerwo
nej 15, tel. 341-30, wewn. 70, 
457-50, do 54, wewn. 70. 

NOCNA 
POMOC PIELĘGNIARSKA 

Bałuty - Szpital im, H. Wolf, 
zgłoszenia na zabiegi w domu 
chorego, tel. 777-77 

Górna - Szpital im. Jonschera, 
Szpital im. Wł. Brudztńsklego, 
zgłoszenia na zabiegi w domu 
chorego, tel. 627-93 

Polesie - Szpital im. M. Piro
gowa Szpital im. Madurowicza, 
zgłos?enia na zabiegi w domu 
chorego tel. 278-52 

St6dmieście - Szpital im. L. 
Pasteura, zgłoszenia na zabiegi w 
domu chorego tel. 864-11 · · 

Widzew - Szpital im. E. So
nenberga, zęłoszenia na zabiegi 
w domu chorego tel. 864-11 

stałam Augustyną" - rep. 18.00 J. 
Haydn Koncert fortepianf>wy 
G-dur. 18.30 Echa 1 dnia 18.40 „Czas 
i ludzie" . 19.00 „Matysiakowie". 19.30 
Wrażenia z konkursu w Hertogen
boscll. 20.00 Rytm, rynek, reklama. 
20.10 Katalog wydawniczy. 20.15 L, 
Stokowski - Legenda XX wieku. 
21.05 Grają Dawid i Igor Ojstracho
wie. 21.30 Dziennik wieczorny. 21.40 
Publicystyka międzynarodowa . 21.45 
Wiad. sport. 21.50 Rodzice a dziecko. 
21.55 Chwila muzyki. 22.00 Radiova
riete. 23.00 Muzyka wczesnego baro

ł ku. 23.30 Wiad. 

PROGRAM Ul 

NIEDZIELA, lI GRUDNIA 

PROGRAM I 

12.0a „W samo południe". 12.45 Tu 
raa.1.0 k i..e ... ·ow,,;ow. l2.4U .Pol.Ska .u.1u.zy Ka 
popularna. 13.oO W1ze"ulliu iuaz1 mys. 
1ących - prot. J. Lewaii.ski. lo.~O 
Graj gracyl{U. 14.00 Hecital z pa u~ą 
- Walentyna Tołkunowa. 14.10 r·y
gooruowy przegląC1 prasy. 14.2u Rt: ~i
tal z. pauzą - W. Tołl<unowa . 11.30 
„w . Jezioranacll". 15.00 Koncert ży_ 
czen. 16.00 Wlad . 16.05 Tu radio Kie
rowców. 16.06 Wlad. sport. 16.10 Tea,tr 
PR: „Latarnia zgasła" - słuch. 16.liO 
Klasycy jazzu. 17.15 Niedzielne spo
tkania Studia Młodycll. l8.00 Kom11-
nikaty Totalizatora Sportowego. : 8.05 
Pr7eboJe, przeboje, przebole . , 19.oo 
Dziennik. 19.15 Przy muzyce o sp~r
cle. 20.00 Wiad. 20.05 Dyskusja na te
maty międzynarodowe. 20.20 Nowa 
płyta D. Roussosa . 20.40 z teatralne
go afisza. 21..00 Wiad. 21.05 Z albumu 
polskiej piosenki. 2.1.30 Rad.iokaba_ 
ret. 22.30 Rewia piosenek. 23.00 Wiad. 

PROGRAM III 

12.00 „Gorgonowa i uczeni mężowie" 
- ouc. słuch . J. Uspienskiego. 12.i5 
Muzyka z sal koncertowycn... 13.20 
Przeboje z nowycll płyt. 14.00 Eks
presem przez §wiat. 14.05 Peryskop -
przegląd wydarzeń tygodnia. '14 .30 
Każda orkiestra ma swoją llisto~ię -
ł>ig-band Duke•a Ellingtona. 15 .00 
„Wyrodek'' - słucll. 15.30 Każda or
kiestra ma swoją ltistorię - big-band 
C . Basiego . 15.50 Antologia piosenki 
francuskiej . 16.15 Z nowycll nagrań 
Pr. III. 16.45 Lektury, lektury ... 17 .00 . 
Zapraszamy do Trójki. 19.00 Każda 
orkiestra ma swoją llistorię - big_ 
band W. Hermana . 19 .30 Ekspresem 
przez świat . 19.35 Opera tygodnia -
J. F. Ha endel „Juliusz Cezar" 19.50 
„Morderstwo ze spalonego" - odc . 
pow. 20.00 Z tysi ąca i jednej piesni 
- Debussy. 21.00 .,Moja matka, mój 
ojciec" - aud. poetycka. 21 .20 .;l'o 
dla ciebi e" - nowa płyta Barrv Ma
n.iłowa . 22 .00 Fakty dnia. 22 .08 Gwiaz
<'a sl edMin wi eczorów - Roberta 
Flack. 22.1 5 Szota Rustawe li .Rycerz 
w t:v.e:rvsiei skórze". 22 .35 O iazzie 
mówię zaws'-e tvm samym 1!łosem: 
Recen• ie Jul' o Cortazara - Tlielou
nius Monk 23.00 Nowe tomiki poe
tyckie - J erzy Horodyński. . 

PROGRAM ' IV 

12.00 Gr<1 Grand standard Orche-
stra. 12.05 •• Na własny racllunek" -

I aud. dla młodzieży. 12.30 F . Busoni -
9 Wariacji na temat Preludium c-moll 
op 28 F. Chopina . 12 .40 Zapomni a ne . 

19.30; 11.12. jak wyżej 
GDYNIA _ „Barwy ziemi" radz. Szpital inl. Kopernika - dziel-

TELEFON ZAUFANIA - is7-37 
czynny w dni_ powszednie , od 
15--7, w niedziele l święta całą 
dobę. 

12.05 z kraju i ze świata. 12.25 
za kierownicą. 13.00 Powtórka z roz
rywki. 13.50 ,Aksamitne pazurki" 
- odc. pow. 14.00 Ludwika Beetho
vena opera omni;i. 15.00 Ekspresem 
przez świat, 15.10 Odkurzone prze
boje. 15.30 Studio 202 - wrocławski 
magazyn rozrywkowy. 16.30 Bluesy 
po polsku. 16.45 Nasz rok 77. 17.00 
Ekspresem przez świat. 17.05 '\łuzycz 
na poczta UKF. 17.40 Teatrzyk Zie
lone Oko - „Vanda" - słuch. 18.10 

I Kram z piosenkami. 18.30 Polityka 
dla wszystkich. 18.45 Salon muzyki 

PROGRAM li 

kultury - w mieście Konstantyna. 
13 .00 Teatr Klasyki dla Młodzieży: 
„Sposób na Alcybiadesa" - cz. rl! 
słuch, E. Niziurskiego. 13 .40 Gra Ork . 
Kameralna J . F. Pailłarda. 14.00 Tu 
Studio stereo (stereo) . 15 30 Muzyka 
Podhala (stereo) . 16.00 Wiad . 16 G5 
Magazyn kulturalny .. Warszawskie 
Muzy". 17.00 Tu st.udlo 4. 17.30 War_ 
szawski Tyl{odnl.k Dźwiękowy. 18.00 
Ten stary dobry jazz. !8.10 Lekcja 
jęz . łacińskiego . 18 .30 Mi<:dzy fan ta
zją a nauką. „Pomyłka pana Fa
bre". 19 .00 G. Ross ini: . . Cy ruli k se
wilski" (oteren). 21.37 W. A. Mozart 
- 29 Svmtonia A-r!ur. 22 .00 Wiad. 
·sport. (L). 

~·~or~• •••••3 O•••sa&516S6&6IO#l~SSS~······6•6G•••o•••••••••••••••J:llllN 12.05 Poranek symfoniczny z nagrań 
Ork. PR i TV w Krakowie . 13.00 Te-
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Hoiandla zamierza zmo• 
dernizowa6 cały park sa-
mochodów 1łużbowycb 
admlnistracJJ państwQ• 
wej, przy czym decyzfą 

rządu postanowiono P.e 
względów oszczędno§cio· 

wych wprowadzić Jeden 
typ pojazdu o optymal· 
nych walorach uzytka· 
wych. zespołowi eksper
tów motoryzacyjnych pn· 
wierzono odpowiedzial
ne zadanie dnkono.nia 
stosownego wyboru spo· 
~ród tysięcy marek sa· 
mochodów, oferowanych 
przez setki czołowych, 

światowych rodu centów 
te.I branży. Eksperymen· 
ty I badania trwały dłu

go, najpotężniejsze kon· 
cerny starały się zapew· 
nić zwycięstwo swym 
~a.wory tom. 

W finałowych elimi· 
nacjach najnowszy mo
del .. Volkswai;ena" zmie• 
rzy! się z „ł.adą Rl " 
(1200 ccm) i przei;rał 
wóz radziecki został 

· uznany za solldnlejszv, 
sprawniejszy' technirzni• 
i f'konomiczni„iszy w 
eksploatac.li W tych 
dniach podpisano r~ądo-

we -zam6wiPnie i inerw
sza partia samochodów 
,.Lada- RL" zostanie do-
starczona do HolandH 
jeszcze przed końcem 
?Oku. 

NIJMEGĘN· 

Anagram 

::c 
o -CD 
::s 
a. 
CD 
1111111 

en ,._.. -· 

Z liter powyższej rzeki na
leży ułożyć nazwe rzeki w na· 
szym kraju. 

Rozwiązańie 

łamania 

„Rozkoszy 
Nr 46 głowy" 

REBUS MUZYCZNY - Jezioro 
łabędzie. 

ZADANIE SZACHOWE 
Kniaź Igor - Teatr Wielki Łódź. 

CZ·Y PAMIĘTASZ ICH IMIO
NA Barańska (Bogusz. Damian, 
Marian, Władysław . Wieńczy-
sław, Gustaw, Krzysztof, Ta· 
deusz). 

Dwuos.;bowe bilety do Teatru 
Wielkiego wylosowali: Władysła
wa Leśniewska, Łi'ldż. ul. Kolo· 
dziejska 4--68, Anna Janus Łódź, 
ul. Hufcowa 22-13. Jan Kos;;;la- ' 
ga, Głowno, ul. Sikorskiego bl. 
13-52, Danuta Król. Łódź, ul. 
Dzierżyńskiego 18-38 i Danuta 
Ubysz, Łódź, ul. Hutora 22-44. 

Odbiór biletów w Teatrze Wiei 
kim w Łodzi Biuro Obsługi 
Widzów. (jk) · 

Ryby 
Privirzyi się uwazme rvsun

kowi, a następnie znaidź oar~ 

ryb. któte sa najbardziej po· 
dobne· do siebie. 

BARAN 21.3.-Z0.4.: w dysku· 
sjach w gronie rodziny okaż 
cierpliwość, opanowanie, ale i 
stanowczość. Ustępstwo dola „świę 
tego spokoju" przyn\.ost korzyść 
w sprawach błahych. W innych 
jest niemal zawsze szkodliwe. 

BYK ·21.ł.-~1.s.: Nie zwlekaj 
dluże.l z odpowiedzią. której od 
ciebie oczel<ują. Czas do namy
słu dawno minął i powinieneś 
się zdecydować. Nie polegaj na 
intuicji, · tylko odwołaj się do 
rozsądku - własnego - i dru&'iej 
strony zainteresowanej. 
BLIŻNIĘTA 22.5.-21.6.: Wystrze 

gaj się wszystkiego, co mogłoby 
zakłócif tok pracy. Jak zwykle 
przed końcem roku, problemy 
się spiętrzyły. Wymagają pełnej 

mobilizacji czasu I u wagi, Ina· 
czej im nie podołasz. 

• MINIATURY 
Przed wojną rokrocznie wyjeżdżałem do Xry

nic~. Na jednym bezpośrednim szlaku, łączącym 
mój rodzinny gród z perlą uzdrowisk Polskich, 
kursowała podówczas beznadziejnie Powolna, 
astmatycznie 'sapiąca „ciuchcia" ...; toteż podróż 
dlużYl.a sie w n,ieskończoność. Ale iedna taka ku
racyjna wyprawa na zawsze utkwiła mi w pamięci. 

Jechałt:m w zadymionym przedziale trzeciej kla
sy. Naprzeciw zajął miejsce nauczyciel tamtejsze
go itimnazjum, historyk, Dla Zl'J.bicia czasu ucięliś
my P<>gawędkę. która rychlo zeszła na tematykę 
szkolna. 

- A jak nazywał się pański matematyk? - za
gadnął profesor. ' 

- Profesor Mączyński... Baezyński„. Zaoomnia
łem,., Zapomniałem„. 

HistQryk uśmiechną} .s·ie. poiprawił binokle i za
czął tonem wvkładowcy; 

, - Młody człowieku! Istnieje niezawodna metoda 
zachowania wszystkiego w pamięci. ~hodzimy 
do tej doskonałości mnemotechnicznej droJ:(a róż
nych skojarzeń. Na orzykład: chciałby pan sobie 
przypomnieć mieisce. na którym pan siedzi. Nu
mer cztery.„ Drobizag! Trzeba sobie tylko przy
pomnieć cesarza Konstantyna Wielkiego, który żył. 
jak wiadomo w czwartym wieku Po Chrystusie. 
Albo numer naszego wagonu - 1385. Każdy sztu
bak oowie pa.nu bez zaiąknienia. że w tym roku 
wstąpił na tron Polski król Władysław Jagiell'o .. . 

PedaJ:(OJ? mnoży! orzykłady. a ja. dy'ikretnie 
ukrywając ziewanie, ześliznąłem sic: niebawem 
w objęcia boga Morfeusza. Obudziło mnie wciście 
konduktora. Czuiac posuche w gardle spytałem: 

- Panie szanowny! Gdzie by tu napić się ja
kieiro~ oiwska? 

- Za chwilę będziemy w Chv1·ow\e. Pociąg stoi 
tam . dziesięć minut. Bufet po lewej stronie dwor
ca.„ 
Jakoż PO uplvwie niecalel(o kwadransa stałem 

w kolej.ce Pod barwnym plakatem. i;?lo.szącvm świa· 

„IQ!!!!!! 5 

REDAGUJE JERZY KAŁUZKA 

·~1INIA TURY • tu: „Kto ehce długo tyć. m1»J piwo lwowskie 
pić!". 

Wychyl.alem właśnie druaii kufel tego chmielo
wo-słodowego nektaru, 11i:ly nagle rozległ sie lfWizd 
lokomotvwv - i na.sza powolna, astmatycznie sa
piąca „ciuchcia" Potoczyła się raźno w kierunku 
doliny Popradu. · 
Wypadłem na peron, Zdawałem sobie sprawę, 

że należy zadzwonić do najbliższej większej sta
cji.„ Ale - na litość boska! - w iakim to ja 
wagonie iechalem?! 

I tu Przyszła mi na myśl „niezawodna metoda" 
mego rozmówcv. Rozejrzałem się IX> peronie. Stal 
tam wysoki. zażvwnv iel(omość w meloniku na 
głowie. Poodbieglern doń i zagadnąłem: 

- Pa.nie kochany! Czy nie pamięta pan, w 
którym roku wstą.pil na tron król Władysław Ja
giełło? 
Jegomość zamyślil się: 

- Jagiełło? Był. taki w chyrowskim magistracie. 
Ale czy Władysław - nie wiem na pewno.„ 

Natomiast w Urzędzie Ruchu wysłuchano mnie 
bardzo uważnie, ookręl!ono nawet korblrą telefonu 
- i wkrótce ziawiJ sie sierżant policji w t<l'Wa
rzvstwie dwóch pieleP.n!arzv. 

Po cztero1(odzinne1 teździe w zamkniętej karPlce 
zn~lazłem sie w bialei sali. białe drzwi bez kla
mek... Lekarz w białym fartuchu u:mi-e{!hnal się 
slodziutko: 

- I co pan powie dohrego1 
- Panie doJ1:torze ! - nie moalem wstrzyma!! 

-'ie od oytania - W którym roku zasictdl na tro-
nie Polskim król Władysław Jagiełlo? 

A lekarz: „ 
- Jagitlro.„ Rozdwojenie jaźni plus idee 

fixe. Poza tym - niegroźny dla otoczenia. Można 
wv-pisać! 

W ten spooób opuściłem gościnne mury Za)dadu 
dla Obtakanych w Kulparkowie. HORACY SAFRIN 

.(48}' 
Industrializacja t koncentracja pro• 

dukcji rolnej powodują wyludnienie 
i upadek tradycyjnych osad wiej

Niewiele większa 
od paznokcia -
na imniPisza ltS1!:\ · 
żka z Biblioteki 
WatvkoMkiej 
zawiera list Ga· 
lileusza. Czterv 
takie egzempla· 
rze w:vdruko,va-

no w 1896 r 

skich w USA. Z.iawisko to nie uszło ' 
uwadze biznesmenów i , raptem ob.Ja• · 
wlla się nowa moda: byle nafciar" 
czy makler gieidowv chciałby zostać 
„panem dziedzicem" I szczycić &i4: 
posiadaniem choćby Jednej wsi. Ce· 
na dogodnie zlokalizowanej ·osady 
w malown'iczej okolicy sięga aktual
nie 1.000.000 dolarów. Ale nawet nie· 
atrakcyjna, podupadła wioska z 15 

mieszkańcami, 'może być ko ~ystnie 
sprzedana od ręki, jeśli ją umie· 
jętnie zareklamować. Pewna podsta· 
rzała milionerka zapłaciła 360.000 do· 
larów · za zrujnowaną kolonię far• 
merską Harmony, chlubiąc• sie Jed· 
nak tablicą pamiątkową na obskur
nej ruderze: „Na początku XX w. 
nieśmiertelny Rudolf Valentino. ba· 
wiący tn przejazdem w towarzystwie 
Poli Negri i W. R. Hearsta, w tym 
domu oddał dłng naturze. Owczesna 
właścicielka posesji, Gilda Williams, 
gościnnie udostępniła mu swój klo· 
zet, któzy nastęl!nie prz§!kazała spo
łeczeństwu jako obiekt zabytkowy''. 

Faktyczaie. wioska jest w ruinie 
lecz bist.oryczna muszla klozetowa do 
dziś stoi na cokole wśród kwitną· 
cycb róż. 

Alois Beri;er s 
mie.tscowośCJ Zell 
w Alpach austria
ckich rzetbl on•· 
ginalne maski w 
różnei;o k<1Ttałtu 
kawałkach dre
wna. Wvnelnia ia 
one fe1?00 oraco
wnię i ZdobiĄ 
ściany domu no
datkowvm drO~•>
W<ka>:ł'm IP.st ,to
ja-cy w pobliżu 
pień ntvwionv 
twarzami zwrńN>• 
nvmi tak u 
Swia1owita - w 
różne 'trony 

POZIOMO: l, Tkanina bawełniana, przeważnie drukowana. 4. 
Trawiaste stepy Wielkiej N\7!.ny Węgierskiej. 7. Składnik pa~z. 

9. Autor Komorników, Franka Rakoczego, W Roztokac-h 10. Refor
mator Kościoła (1483-1546), 12. Z pięcioma palraml. 13. Oddawanie 
czci, uwielbianie, 14 . Miasto przemysłowe nad Dobrzynką. 16. Jed· 
nostka objętości, 17. Jeden z wielu w Wyścigu Pokoju, 19. Zimo· 
wy wehikuł, 20. Szal z kosztownego futra, 21. Stan pogody, 23. 
Najwyższy czynny wulkan Emopy. 27. Uznanie I posłuch u in
nych, 31. Pasterz dozorujący juhasów, 33. Wyspa koralowa w 
kształci" pierścienia, 34„ MiP1sce , cyrkowych popisów, 35. Leśne 
drzewa, 36 Nazwa !ódzkie1 księgarni „Domu Książki". także 
skrzydlaty koń w mitologii greckiej, 37. Dłuższa wypowiedź utrzy
mana w stylu podniosłym, 38 . Pierwiastek - chemiczny - . w Polsce 
wyst.ępuje w okolicach Tarnobrzegu oraz w Górach $więtqkrzy
skich. 

PIONOWO: 1. Francuski figurowy taniec towarzyski XIX wie· 
ku, 2. Waga opakowania towaru, 3. Dramat muzyczny w trzech 
aktach G. Pµcclniego. 5. Kotlet. zraz, 6. Zwolennik, 7. Naśladuje 
sposób bycia, poglądy, gusty Innych. 8. Siostry mew, 9. Z rodzi
ny żyraf, 11. Częś<' walk! bokserskiej, 14. Wyrób ceramiczny wy
naleziony w ~hlnach. 15. Osobliwe zdarzenie, 16. Największa rze
ka Francji, 18. lllaktylowa, 22. W t,odzl najdłuższa jest Kilińskie· 
go I Piotrkowska, 24 . Atrybut narciarza, 25. Metal - pierwiastek 
chemiczny, 26 Krzew wilgntnych zarośli 1 lasów. 28. Okrętowe 
schodki, 29 Godność, ważność. 30. Kreślarski a także do rzes, 
32. Utwór muzyczny na głos solowy z akompaniamentem, 33. Imię 
Jantar. 

za rozwiązanie tej krzyźówkl Księgarnia „Współczesna" rozlo-
suje 5 wartościowych nagród książkowych. (jk) 

I dztenntczek I 
oo oo 

,....,,_ 

- Tak, kupiliśmy psa. Skąd pani wie? 

• W GOSPODZIE w 
angielskiej miejscowości 
Blebury zorganizowano lO· 
terię, której uczestnlltlem 
mógł być każdy, kto wypił 
choć Irnfel piwa Główna 
nagrodę - bezpłatne pi~le 
piwa w tej gospodzie prze2 
miesiąc wylosował właści· 
ciel konkure·ncyjnego Io 
ka lu . 

• PEWNA WARSZA· 
WIANKA wystała do zna· 
jomuch na Węgrzech pacir· 
kę wartości 241 zl. Pobra· 
no od niej eto w wusolco· 
ści 113 zl. Potem okazai" 
ste, że te opłatę wninsla 
callciem niepotrzebnie; U 
rząd Celny w C!eszynił' za· 
wtadomtł ja o t1~m. z11vo
v:iadajac od.estanie 1e.1 cer· 
i~1 kwoty tzn. Il~ zl. W 
~lad za tym z.awiadomie· 

niem nadszedl przekaz: 
ofieTZ.e pomylkt ceLntka 
wypta('ono na rękę 107 zl. 
OftaTa pubttcznie zaprote· 
stowala: dlaczego niby ma 
ponosić koszty ntedoucze· 
nia urzędnika, . zwłaszcza 
że spotyka :ia to iuż po 
raz drug'i. ..• 

• WLOSJ OSZUKUJĄ W 
KARTACH, co każe patrzeć 
na Ich sukcesy brydżowe 
z pewną rezerwą Wtaśnle 
wydało się, że Pietro For
quet. który już szesnaście 
razy był mistrzem świata. 
w grze ze swoim partne. 
rem Benito Bianchl poma
gał sobie sposoba ml za· 
bronionymi przez orzepisy 
Afera rozpoczęła się od 
przestuchanfa taśmy ma,g
netofonowej, na której na
grano demaskującą oszu-

~w; ... +"'" 

stwa rozmowę innego z • GOSCIOM w tqarszuw 
graczy -·~ jednym z „mi· ok.tej restauracjt „Adrta" 
strzów" i ów •. mistrz" - .>elner wystawił rachunek 
Bianchl - przyznał się do 2200 zt, potem - gdu za
różnych krętactw przy sto. protestowali - opuśctl na 

, li ku. 1922 zt, naste pn te przuszedl 
• NA STOŁECZNYM jego kolega t powtedztal 

OSIEDLU Bródno Il od żeby zaplacić 1500 zt t „nie 
dwóch Lat stoją Latarnte robić szumu". Goścte 
które tulko zapalić, ale , choć nieco „pod qazem" -
nikt ich nie zapala, bo nie zachowati jeszcze umie.1ęt

wtadomo kto ma plact<' ;;a ność oodawanta t obttc?yll, 
oświetlenie - miasto czy że nte nowinno wypaść 
snóMz;e1n1.a mte<zkantowa więce1 niż' tono zt _ Sprawa 
Sweco czasu ustalono, te oparro !:ie o sqd, któru nie 
vlactć ma suótdztelnta. po- nrzyjal tłumaczeń kelnera, 
tem że - jak dawnieJ - tt wustawtt ołi T.achune~ 
miasto. a rezultat taki. te ,..or1.Pntacvjn11n i wt1mierz1;~ 

na osiedlu po ciemku mno· mu kare 5 tus . zl rirz111vn11, 
żq sie navadu, kr.adzieżP riodafoc, że tak' mato rllate· 
.<amochodów, aktu wanr!a- co. iż kelner nie bul rlo
iizmu itd. Komentarz iPd- tuchczas karanu t ma do-
nej z oazet: „Ciemno t bra oninie. lnnu kelner, z 
Bródno". resetaurac:lt stoleczne1 .,Mri 

• 40 KORON GRZYW· 'l:im" :ia donisanie do ła
NY zapłacił rybak z Grom- chunku tR zlotuch dostnl 
setro w szwec.ii . . któremu ~;oo zlot11ch grz11wn11. a an~o 
01dowodniono przed sądem . zl arzywny wymierzono 
że uderzył swoią żone do- 11'la§cicielce sklepu 'Z wa
niero co złowioną flądra r:wwamt. która 100.neno 
Uza~adnienie wyroku: za. kU"nta oszuka.11t na IO zl, 
bronione jest męczenie 1t drun!erm 11stlowala na-
'W-Pr7ąt. · !>rać na 33 zl. 

- Weź Jakiejś brylantyny, albo 
rodzaju ••• 

czegoś w tym 

ZOD .IAKU 
za konieczne. 

WODNIK 21.1.-18.2.: Wyjaz4 
wypoczynkowy przed 4więtamł 
da ci więcej radości I relaksu 
niż świąteczny. Jeśli więc masz 
okazję, nie odmawiaj. Wpraw
dzie „śWięta z głowv" to mod
ne hasło. ale można Je też sto· 
sowa/' zostająr w domu. Mniej 
gruntownych porządków. t mn1ej 
zakupów I przygotowatl - i bę· 
dzie 'l,z głowy••. 

RAK 22.6.-22.7.: Ogranicz wy· 
datki do tego. co niezbędne, bo 
nie wszystko, na co liczysz, bę· 
dzie . ci w porę wypłacone. Wie
le osób spQd znaku Raka, zwła· 
szc~a wśród urodzonych w dru
gieJ dekadzie, spotka wkrótce 
kogoś, kto zmieni ich opinie. W 
ślad n tym pójda decyzje, zdu· 
miewające 'dla otoczenia. 

LEW 23.7.-23.8.: Czekają cię 
komplikacje ~ sprawach związa
nych z pieniędzmi Może je zgu 
bisz, może dłutnik odmówi zwro 
tu, a może po prostu wydasz i 

będziesz żałował. Gdy chodzi o 
pieniądze, także osoba z twoje· 
go bliskiego otoczenia nie zasłu
guje na zaufanie, jakim ją da· 
rzysz. 

PANNA 24.8.-23.9.: Popełniłeś 
błąd, ale za późno na źale. l\JU· 
sis2:' start.ować z miejsca, w któ· 
rym się teraz znalazłeś. Bliski 
i wyrozumiały człowiek chętnie 
cl w tym pomoże. 

WAGA 24.9.-23.10., Ktoś z two
jego otnczenia próbuje . „podsta· 
wić ci nogę''. Nie czekaj, at się 
pot.kniesz. Lepiej uprzedzać zie 

przypadki, n_iż reagować po fak
cie. Licz pq:ede wszystkim na 
siebie. · 

SKORPION 24.10.-21.11.: Szanuj 
zasady, obowiązujące w twoim 
środowisku zawodowym. Zgoda, 
że przydałoby się to t owo 
zmienić, ale nie zrobisz tego 
wal~ząc przeci\'\ko wszystkim. 
Staraj się pozyskać sojuszników. 

STRZELEC 23.11.-21 12.: Jeśli 
czeka cie tak zwana decydująca 
rozmowa z kimo bliskim. pT'ZY· 
gotu.i się na rozmaite ewentual
ności, zwłaszcza nie wyot:ataJ 

sobie, że wszy&tko pójdzie po 
twojej myśli. Często porównuje· 
my życie do sceny teatralnej, 
ale zbyt wiele osób uważa się 
za reżyserów spektakli. W tea· 
trze role są podzielone. 
KOZIOROŻEC 22.12 -20.1.: K.o· 

rzystaj z kaMeJ wolnej cbwill, 
żeby wypocząć . Najlepiej w sa· 
motności. Dotyczy to zwłaszcza 
Koziorożców, dla których per· 
spełltywa urlopu lub innej for· 
my dłuższego wypoczynku jest 
daleka. w pracy nie obawiaj się 
zmienić decyzji, jeśli uznałeś to 

RYBY 19.2.-20.3.: Pokaż wresz
cie, c.o .potrafisz_ Stać dę na 
znacznie więcej, ni? to ujaw
niasz. Autentyczna skromność 
i niechęć do zwracania na sie
bie uwagi, to cechy większości 
osób spod znaku Ryb. Z reguły 
zyskuje iln t.o sympatię otocze
nia, ale bywa ze szkodą dla 
sprawy, w której uczestniczą. 

j 

I DZIENNIK POPULARNY ar 279 (8864) 
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U W AG A! 
· Z dniem 1 stycznia 1978. roku 

wprowadzone zostają przez 

'~,iejskie Przedsiębiorstwo 

Komunikacyjne 

w środkach przewozowych 
masowej komunikacji zbiorowej·. 

NOWE WZORY MIESIĘCZNYCH 

ULGOwf CH BILETÓW 
PRACOWNICZYCH -i SZKOLNYCH 

~ Z dniem 30 czerwca 1978 r. tracą swą ważność 
wszystkie dotychczas stosowane bilety na linie 

miejskie. 

Bil.ETY NA LINIE PODMIEJSKIE ORAZ CENA 

ZNACZKÓW DO BILETÓW PRACOWNICZYCH 

POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN. 

Zakłady pracy, instytucje, wytsze uczelnie szkoły 

nabywające w MPK 

miesięczne ulgowe bilety pracownicze 
(tzw. migawki) proszone są przy składaniu list 

z zamów!eniami na bilety w punktach sprzedaży 

MPK o wyszczególnienie przy każdym naz!'isku 
dokładnego adresu pracy, zamieszkania, przy
stanku wsiadania i wysiadania oraz numeru linii, 
z której pracownik zamierza korzystać. 

Formularze (zapotrzebowanie na bilety pracow

nicze) są wydawane w punktach MPK 

od 5 gr,udnia br. przy zakupie znaczków. 

Prawidłowo wypełnione formularze są niezbędne. 

Wnioski na wymianę biletów sporządzone na 

innych blankietach 

nie będą przyjmowane. 

Odpłatność za bilet (wkładkę) wynosi 1 zł. 

W przypadku zagubienia biletu podstawą nabycia 

duplikatu będzie zaświadczenie zakładu pracy. · 
3317-k 

I 

SEGMENT lub bliźniak w 
okolicy Radiostacji kupię, 
tel. 786-27 

27092 g/72172 

PLAC budowlany 2000 m 
kw. w Zakowicach 
sprzedam. Oferty „21IBl>l ", 
Prasa, Piotrkowska 96. 

DOl\IEK jed·norodzinny 
- sprzedam. Lódź, Pie.r" 
wiosnków 1ea. Majkut. 

26092 g 

PILNIE kupię działkę w 
Sokolnikach - mote być 
zagospodarowat;1a, Telefon 
793-19, godz. 17-20. 

26810 g 

DOMEK jednorodzinny z 
garażem i warsztatem sa· 
mochodowym - sprzedam. 
Wiadomość: Podgórna 25 
m. 3, wejście z korytarza. 

26694 g 

BONY kuplę, 22 Lipca 14-3. 
27192 g 

OKULARY z aparatem słu
chowym - kupię, Tel, 
63-76-43, po 17. 26848 g 

PIANINO - kupię, Tel. 
619-12, po 18. 26994 g 

KOŻUCH męski, rozmiar 
50/52 - sprzedam. Kiliń
skiego U1l m. 44. 

26964 g 

LAPKI karakułowe czarne 
- sprzedam, Tel. 53-47-12. 

269511 g 

OBRĄCZKI złote frezowa-
ne - sprze<l.am. Telefon 
793-22. 26950 g 

KOŻUCH krótki męski za
graniczny - sprzedam. Zu
bardzka 10-38. po 17. 

26948 g 

KOŻUCH damski - sprze· 
dam. Tel. 648--17, od 16. 

26902 g 

ZESTAW 4 gier telewizyj
pych - sprzedam. Tel. 
792-,13. 26861 g. 

JAMNIKI krótkowłose, ro
dowodowe po championach 
- sprzedam. Walczak, Bie
lawy koło Łowicza, 

26859 g 

KOŻUSZKI - sprzedam 
Tel. 255-62. 26854 g 

JLUMINOFONlĘ - stereo 
National Electronic Hi.Fi-
608 pilnie sprzedam. Plan
towa 25 m. 55, po 17. 

26853 g 

KOŻUCH nowy, zagranicz. 
ny - sprzedam. Telefon 
852-03. • 26849 g 

KOŻUCHY i pelisy dam
skie, męskie - sprzedam. 
Tel. 687·06. 26846 g 

KOŻUCHY: męski, dam
ski - spr21edam. 51-46-89, 
po 14. 27152 g 

SPRZEDAM kotuch dam
ski oraz kurtkę futrzaną 
męską. Tel. 600-18, po 13. 

26845 g 

KOŻUCH damski długi oraz 
3/4 - sprzedam, War51'aw
ska 71, po 16. . 26956 g 

KOŻUCH turecki damSkl. 
(42) - sprzedam. Trębaeka 
63. 26936 g 

KOl.OWROTEK Shakes
pere - sprzedam. Próchni.. 
k 50 m. 4. 26935 g 

WERSALKĘ. fotele obroto
we ławę - tanio sprzedam. 
Tel. 52-99-20. 26899 g 

KOŻUCH damskii kirótki -
sprzedam. 796-112. 26897 g 

ATRAKCYJNY kożuch 
damskii - sprzedam. Tel. 
753-95. 26868 g 

KOŻUCH haftowany, kal
kulator - tanio sprzedam. 
16-20-09. l!6916 g 

APARAT fotograficzny 
EXA la z całym ' wyposaże
niem, Zenit EM, obiektyw 
Rubin~1 {2,8/37-80) z reduk
torem do Zenita - sprze
dam. Telefon grzecznościo
wy 52-91-40. 26893 g 

ATRAKCYJNY damski 
kożuch zagraniczny - ta
nio sprzedam. Marysińska 

· 104d m. 13, godz. 14-20. 
26776 g 

KOŻUCH damski zagra_ 
niczny - sprzedam. Tel. 
666-53. 26280 g 

AKORDEON Weltmelster 
96 basów, nowy, futro ze 
skór cielęcych, nowe -
sprzedam. Wólczańska 72 
m. 23. 26800 g 

SPRZEDAM ko:!mch dam
s~i, nowy, zagraniczny. 
Ciesielska 24 m. 2, godz. 
10-20. 26690 g 

KOŻUCH afgański - tanio 
sprzedam. Tel. 210·26. 

26718 g 

SPRZEDAM pierścionek z 
brylantami, Telef.on grzecz
nościowy il-41-45, Kozłow
ska, 26722 g 

w ŁODZI 
zawiadamia PT Klientów, 

ie . uruchomił 
~ ' ' 

I· w systemie ratalnym $przedaż: 
A MOTOROWERÓW produkcji krajowej na warunkach: 20 proc. 

wplata gotówkowa, pozostała ..;część należności płatna w 24 ra

tach, 

A MOTOCYKLI produkcji krajowej marki WSK-125 i WSK-175 

(wszystkie typy), 20 proc, wpłata gotówkowa, pozostała część w 
24 ratach, 

A MOTOCYKLI z importu marki MZ TS 250 pródukcji NRD, 30 proc. 

wpl,ata gotówkowa, pozostała należność płatn~ w 12 ratach, 

A Warunki sprzedaży MOTOROWERÓW m~rki Werhowina produk

cji ZSRR pozostają bez zmian, to jest 10 proc. wpłata gotówkowa, 

pozostała należność płatna w 24 rat\Jch. 

życzymy pomyślnych· i udanych zakupów! 

POMIESZCZEl\ł 
o powierzchni 100-2000 m kw. 

oraz 

SKŁADOWISK 
' OTWARTYCH 

UTWARDZONYCH 
o powierzchni ok. 500 m kw. 

z przeznaczeniem na magazyno
wanie surowców i opakowań 

pilnie poszukuje 

FABRYKA KOSMETVKOW 

„POLLENA - EWA" 
Łódź, ul. 22 lipca 15/17. 

Bliższych informacji udziela dział 
zaopatrzenia 'fabryki, tel. 227-23 

lub 398-55 wew. 15. 
3277~k 

KOŻUCH dam~ki - sprze- „FIATA 125p 1300" (1972) 
dam. Tel. 822-94. 26738 g sprzedam. Tel. 51-54-43 

26881 g 

KOŻUCH męski nowy, ea- „TARPANA" - kuplę. 0-
gtaniczny - sprzedam . Tel. ferty „26755" Prasa, Piotr-
861-53. 267GJ g kowska 96 

KOŻUCH damski - sprze
dam. Marynarska 10-9. 

26665 g 

WAZON - chińska porce
lana - sprzedam. Tel. 
687-68. 26605 g 

PIEBSCIONEK damski (bia
łe złoto) z ośmioma bry
lantami - sprzedam. Ofer· 
ty „26516", Prasa, Piotr
kowska 96. 

KOŻUCH damski, nowy -
sprzedam. Tel. 435-33, po 
16, 269'12 g 

BRANSOLETKĘ złotą 
sprzedam. Tel, ,16-45-08 

27219 g 

„SYRENĘ 105" ' wylosowa
ną zamienię na „Fiata 
126p" nowego. Tel. 634-30 

26793 g 

„FIATA 125p 1500" (1968) -
silnik nowy - sprzedam. 
Gandhiego 5 m. 36, po 15 

26802 g 

„FIAT 125p 1500" (1974), 
sprzedam. Traktorowa 11 

27016 g 

KAWALERKĘ, M-2 pilnie 
poszukuję (płacę z góry), 

ŁAPKI karakułowe sprze- Oferty „27196" Prasa, Piotr 
dam. Tel. 299·-00 kowska 96 27196 g 

27349 g 

„SYRENĘ 105" sprzedal'I}. 
Tel. 460-37, po 17 

27229 g 

PRZYCZEPĘ campingową 
N-126B nową sprzedam. 
Tel, 53-47-67, po 17 

27190 g 

„P-70" ' sprzedam. Tulipa
nowa 13 26963 g 

SILNIK „Syreny 105" kom 
pletny (kapitalny remont) 
sprzedam. Tel. 603-82, po 
16 26943 g 

„FIATA 126p" odbiór w 
grudniu, sprzedam. Wia-
domość: Warszawa, tel. 
31-74-65, po południu 

26904 g 

WYLOSOWANĄ „Syrenę 
S" zamienię na nowego 
„Fiata 126p''. Tel. 832-84, 
po 1'1 26850 g 

„WARSZAWĘ M-20" tanio 
sprzedam. Narciarska 21/23 
m. 34 26954 g 

POSZUKUJĘ mieszkania 
z wygodami zimą w za
mian przyjmę latem na 
letnisko w Łagiewnikach, 
Oferty „26888" Prasa, Piotr 
kowska 96 -

· DWA duże pokoje, kuch
nia rozkładowe. II piętro, 
częściowe wygody, tele
fon - stare budownictwo 
(centrum), - zamienię na 
dwa pokoje, kuchnię 
bloki. Tel. 366-01, po 19 

26643 g 

SPRZEDAM 3-pokojowe 
własnościowe M-5 Wrze
śnieńska 128/134 m. 6. Wia 
domość godz. 15-19 

26258 g 

2-POKOJOWE, kuchnia -
70 m kw. budownictwo 
międzywojenne, wygody, 
.śródmieście, telefon, za
mienię na . 3-pokojowe, 
kuchnia, wszystkie wygo
dy - budownictwo mię
dzywojenne. Tel. 867-93, po 
16 ' 26627 g 

, DOCHODZĄCA opiekunka 
„MĘRCEDESA 250" do półrocznego dziecka po 
sprzedam. Bracka 28 m. 39 trzebna. Mochnackiego 
blok 16i 26880 g 15/19 m. li 36960 g 

[ 
UCZCIWĄ pomoc do dziec 
ka wiek szkolny, przyjmę 
na stałe, Tel. 51-50•58 

DZIEWIARZ-\-rkę 
trudnię. Tel. 259-55 

27159 g 

- za. 

26562 g 

ZATRUDNIĘ .szwaczkę do 

3337-k 

INSTALOWANIE anten 
TV. Tel. 444-77: Wolniak 

27125 g 

pracowni bieliźniarskiej 6 GRUDNIA w dzielnicy 
(szycie męskich koszul). Włady Bytomskiej - Doły 
Tel. 392-42 26668 g zginął pies czarny podpala 

ny •doberman Odprowa
GOSPOSIĘ na stałe od za I dzić za wynagrodzeniem. 
raz przyimę. Tel. 866-14 Zagajnikowa 2~ 

27227 g 27199 g 

WSS „Społem" Oddział Sródmieście w 
Lodzi, ul. Piotrkowska 29 

OGŁASZA PRZETARG 

NIEOGRANICZONY 

na sprzedaż do rozbiórki kiosku „Oaza" . 
położonego w Lodzi w parku St. Mo
niuszki. 

Przystąpienie do przetargu powinno być 
poprzedzone wpłatą wadium w wysokości 
I.OOO zł (jeden tysiąc) w kasie dyrekcji 
p. 302, III piętro. 

Nabycie óbiektu do rozbiórki uwarun
kowane jest zobowiązaniem się nabywcy 
do dokonania rozbiórki wraz z uporząd
kowaniem terenu w terminie określonym 
w umowie. 

Termin składania ofert w zalakowa
nych k!opertach do dnia 20. XII. 1977 r. 
Dyrekcja zastrzega sobie prawo ~o wybo

. ru oferenta oraz odstąpienia od pr~etargu 
bez padania przyczyn. 3272-k 

Przedsiębiorstwo Turystyczne „Lódź", ul. 
Traugutta 6 

OGŁASZA PRZETARG 

na dzierżawę szatni na okres 1. I.-31. 
XII. 1978 r. w podległych placówkach 
gastronomicznych: 

1) restauracja w hotelu „Centrum", 

2) kawiarnia w hotelu „Centrum", 

3) restauracja i kawiarnia w hotelu 
„Swiatowit", 

4) bistro w hotelu „Polonia". 

Przetarg odbędzie się w dniu 20. XII. 
1977 r. o godz. 10 w dyrekcj-i przedsię
biorstwa, ul. Traugutta 6. 

Oferty należy składać w sekretari.aĆie 
(po ·uprzednim wpłaceniu do kasy przed
siębiorstwa wadium w wysokości 10 proc. 
wartości oferowanej dzierża~y rocznej). 

UWAGA: ogłaszający i;irzetarg zastrzega 
sobie pr;lwo do _wyboru oferenta, lub od
stąpienia od przetargu bez podania przy
czyn. 3261-k 
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(Dokończenie ze str. 1) 

'Artyści, przedstawiciele inteligencj.i twor
czej wielu krajów mają pełne nodstawy, n:v 
protestować przeciwko podobnej samowoli. 
Jednym z taikich nrotestów ies1; list znako
mitego węgierskiego reżysera Zoltan.a Fabri 
dp organizatorów festiwalu, w którym stwier
dza: - „Zamysł organizat·orów weneckie_go 
Biennale wyświetlania węgierS.kich filmów 
w ramach programu „Dissenso in Europa 
dell'Est" (Nieoficjalna. sztuka Europy 
wschodniej), nie uwzględnia faktu, że fil
my łe powstały w państwowych wytwór
niach filmowych. Były one demonstrowane 
n.ie tylkQ na Węgrzech, ale również za l!:ra
nlcą i reprezentowały sztukę Węgierskie] 
Republiki Ludowej na wielu festiwalae11 
filmowych. Pokaz naszych filmów w wa-' 
szym programie ma charakter spekulacyj· 
ny i może doprowadzić do tego, że filmom 
tym nadany zostanie sens niezgodny z n· 
mysłem autorów lub wręcz sprzeczny 
s nim". 

Wiceprzewodn.1czący Związiku Czeskich Ar
tystów Plastyków - M. Jiranek nodkreślił, 
że czechosłowaccy artyści, Zl(oonie z A].:tem 
Końcowym KBWE zawsze dążyli do wy
miany · dóbr kult;uralnych, bowiem uwsża
ia. że przyczynia sie ona do wzajemnego 
zrozumienia mie-dzy narodami „Nadal pra
gniemy współpracować z tymi twórcami 
i instytucjami, którym przyświecają uczci· 
we zamiary" - powiedział M J iranek, do
dając, że tegoroczne Biennale nie ma Rlc 
wspólnego ani z wieloletnimi tradycjami 
tego festiwalu. a.ni z celami na.kreślonymi 
w jego statucie. takimi iak popieranie 
rozwo.1u wspótpracy w dziedzinie kultury 
miedzy oai'1stwami Q różnych ustro.iach. 

nrzednich festiwalach sztuki w Wenecji. 
O swej całkowitej dezr ::>ro bacie dla celów 
Biennale ooi.nformowały m.in.: Uniwersytet 
Wenecki, włoskie radio i telewizja, zaś 
Międzynarodowy Ośrodęk Sz.tuki i wielkie 
wydawnictwo Rizzoli Editore odmówity 
udostępnienia swoich pomieszczel1 dla im
prez tej farsy. Przyczynę odmowy krótko 
i dosadnie sformułował wło5ki działacz k '1 -
tolicki, G. Girarde. Lud.zie ci - nowiedział 
o 0rganizatorach Biennale uraktycz111e 
niczym się nie różnią od fas•:vstów, a z fa
szystami ja nie chce mieć nic wspólnego. 

W demokratycznych kołach włoskich 
słusznie zwraca się uwagę oa to, że Bien
ńale-77 zamieniło sie nie tylko w antyko
r,iunistyczuy spektakl 1>ropaga.ndowy, na 
który zbieg-li się renegaci z różnych zakat
ków Ś\Viata (notabene przed laty zdecydo
wan.i tepiciele swobód twórczy{:h. do.!!maty
cy na.ibrutal11iejsi z neofitów). nie tylko w 
mieisce rozpowszechniania oszczer,;zych ma
te:iarów o życiu w krajach sociali;;tycznych, 
ale również. stało sie sygnałem do nasile• 
n ia nowej fali antvkomunistvcznel we 
Włoszech i inn:vch \{rajacb zachodnich. 
Społeczeństwo włoskie wyraż'1 . więc słusznA 
obawy, ze prowokaeyjna impreza w We
necji może się negatywnie odbić na rozwo· 
ju stosunków kulturalnych z kra.ja.mi so
cjalisty<'znymi oraz zaklooie atmosfertt 
współpracy i odprężenia. 

Komentator agencji TASS donosił z 
Włoch: - ,.Żeby nadać Biennale reprezen
t11-cyjny blichtr i wprowadzić w błąd włos
ką opinie publiczną, dyrekcja IBienna.le) 
oświadczyła, że weźmie w nim udział wie· 
lu radzieckich i zagranicznych wvbitnych 
działaczy kultury. Przy czym .fakt. iz 
•l'l, ~ Uł=tcze- ('i byn~~ hnnie.i nie '\vyrażaU .zgo
dy na udział w Biennale, nie zmartwił je.i 
1;rga.nizatorów. Kierownictwo Bienna.le-71. 
nie zawahało ;się przed najzwyklejszym 
fałszerstwem". 

Na tema,t nrowokacyjnego charakteru 
BiennaJe wypowiedzieli się również artyści 
czescy i słowaccy. · 
Słowaaki reżyser filmowy Stefan Uher 

stwierdził, że iego film pt. „Geniusz" zo
stał włączony do ;>rogramu Biennale bea: 
jego zgody. „Robię filmy o problemach na
szego społeczeństwa nie po to, zeby wYko
rzystywano le przeciwko mojej ojtl'liyźnie" 
- oświadca:ył. 

Jakie są rezultaty podobnych ma.ntnulac.i i? 
Jak dotąd jasne jest jedno „Biennale 
dysydentów" nde spełniło oczekiwań. Co 
wiecei. od tego antyikomnaistycznego spek
taklu odcięło się v.rielu t'?.'.órców i organi
zatorów zachodnich, uczestniczących w oo- ANDRZEJ HAMPEL 
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Pewien dzielny obywatel ja
poński wpadł · przed laty na po
sterunek policji, zatykając so
bie nos ręką i krzyknął: „Prze
cież w naszym Itraju rzadko 
zdarzają się ludzie, którzy się 
nie kąpią przez wiele dni. A ta 
kobieta - mówiąc szczerze -
cuchnie". 

Wyczulony nos umożliwił 
wówc:1;as policji, a było to 
w 1972 roku, aresztowanie jed
nej z najbardziej poszukiwa
nych terrorystek ze „Zjedno
czonej Czerwonej Armii": Hi
roko N agata, sa.mozwańczej sę
dz.iny, z której wyroku doszło 
do mordu kapturowego na 14 
„częrwonoa.rmistach", posądzo
nych o „odchylenie". 

kim stosunkowo czasie ujęto 
sprawców· Pomogły w tym 
informacje mieszkańców wiel
kich bloków na temat nowych 
lokatorów i podejrzanych ty
pów, którzy się u nich pojawi
li. W ten sposób położono kres 
działalności „ Wschodnioa.zjatye.. 
kiego Frontu Zbrojnego", dn 
którego nazwy dodane było jesz
cze określenie: „Kieł Ziemi". 
Skuteczność działania policji 

japońskiej skłania fachowców 
do przypuszczeń, że w kra.ju 
tym nie należy raczej spodzie
wać się przybycia uciekających 
po całym świecie terrorystów 
zachodnioniemieckich z „Frakcji 
Czerwonej Armii", zamieszanych 
w porwanie l zamordowanie 
Schlcyera. 

, • I 
kich, czy innych przestępców -
to wynik aktywnej współpracy 
obywateli, którzy sygnalizują 
wszelkie odbiegające od Aormy 
zjawiska. 

„Policjant japoński - twier
dzi policyjny specjalista z USA, 
Baylay - ma inne zadania. niż 
na przykład policjant a.mery
kański. Nie nastawia się bo
wiem wyłącznie na ściganie 
przestępców i przestępstw, ale 
zwraca równiez uwagę na ogól
ne, moralne normy współżycia 
społecznego". 

Na rogach ulic w Tokio znaj
dują się małe policyjne „boksy". 
Jest ich ponad L200. Dyżurnych 
policjantów mieszkańcy dziel
nicy uważają za Sl\siadów 
i przyjaciół. Często zwracają się 
do nich - chocia.ź są to na ogół 
ludzie młodzi - nawet z pry
wa.tnymi, rodzinnymi sprawa
mi. 

Rewirowi mają obowiązek 

I<orespondenc ja 

z Tokio 
I 

mieszkający samotnie cudzozie
miec. Polecił więc liwojej cór
ce, aby 'opiekowała się nim 
w czasie choroby. 

Raport opracowany przez 
Interpol twierdzi, że Japonia ma 
najniższy spośród krajów kapi
talistycznych. wskaźnik prze
stępczośei. Poza tym, co jest 
jeszcze bardziej charaktery
styczne - podczas. gdy na ca
łym Zachodzie liczba morderstw 
rośnie z roku na rok - w Ja
ponii wręcz przeciwnie - spa
da. Tokio zalicza.ne jest do naj
bezpieczniejszych stolic w świe-
c~ J 

Kierownictwo policji japoń
skiej uważa, że jest to wynik 
eksperymentu z gęsto rozsiany
mi „boksami", w których każ
dy zawsze może znaleźć dyzur
nego policjanta. Niewątpliwie 
świadomość bliskości umundu
rowanej władzy powstrzymuje 
wielu przestępców, tym · bar
dziej, że rewirowi mogą liczyć 
na pomoc i współdziałanie ze 
sfrony mieszkańców. 

Kierownictwo policji japoń
skiej uważa, że należy do przo
dujących w całym \tapitali
stycznym świecie, ale nie ukry
wa też, że dzieje się tak w wy
niku aktywności społeczeństwa. 
Rz-ecznik policji w Tokio stwier- • 
dził, że 70 procent wszystkich 
przypadków aresztowania ta-

W sierpniu 1974 roku przed 
budynkiem zarządu koncernu 
l\litsubishi w centrum Tokio wy 
buchła bomba, podłożona przez 
terrorystów. W rezultacie za
machu, osiem osób zmarło 
i prawie 300 przechodniów byłu 
rannych. Chociaż policja nie 
podjęła żadnej spektakularnej, 
na szeroką skalę akcji, w krót-

niesienia pomocy w bardzo róż
nych przypadkach. Jeden z nich, 
co prasa tokijska podawała ja
ko przykład, dowiedział się, ze 
w jego rewirze zachorował FUSAKO BATA, I 
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Tłumaczył: STEFAN WILKOSZ 

PQlicjanci przykucnęli przy zwŁokach sw,ojego towarzysza. 
Jeden z nich zaczął mówić do głośniczka, przytroczoneito do 
pasa, podając opis Maronicka, jego czerwonego Volkswagena 
~ pros~ą; Q. ~siłki oraz ambulans: ~alcolm _zoriento;vał się, 
ze pohcJanb .Jeszcze l(o nie zauwazyli, albo, ze uznah go Ul' 
jednego z kilku naocznych świadków zamordowania kolegi. 
Rozejrzał się dokoła. Skuleni za zaparkowanymi samochodamf. 
albo rozłożeni płasko na trawnikach . przechodnie byli na razie 
zbyt przerażeni żeby wYdać z siebie głos. Malcolm postanowił za
ryzykowa~ udeczkę Ruszył szybko w kierunku, z którego nad
jechał Volkswagen Zanim skręcił w boczna ulice, obejrzał się 
raz ie.szcze za siebie i spojrzał na skuloną oostać martwej 
dziewczyny Jeden z policiantów pochylił sie n.ad nią . Malcolm 
przełknął dwukrotnie śline i poszedł dalel. Po chwili wsiadł do 
taksówki i kazał zawieźć się do handlowej dzielnicy . . Siedział 
głęboko wbity w tylne siedzenie i trząsł sie na: całym ciele. 
Ale umysł miał jasny Jak mało kiedy. 

Aby zostać dobrym graczem w defensywie, trze
ba prowadzić obrone w duchu atak11.. Można wted" 
s;tosować subtelnp środki obrnnne, o k.ti\rycb inni 
l!'racze na.wet nie marzą. AktyW'lP przeciwnat!l.rch 
mogą rozbie naizrecznie.isze ataki. Mogą nawet 
zniszczvć r.~ll<„wir;e nneriwnika. 

Fred ReipfPld. p„ilr°'cr.nik !"i-V w szachv. 

PONIEDZIAŁEK WIECZOREM 
- Wypadki potoczyły się w niekielnym tempie, pt.osze nana. 
W głosie Powella zabrzmiało zniechęcenie. 
- Co masz na myśli? - Starszv na.n po drugte' stronie li·nil 

telefonicznej słuchał 1:z naoieciem każdego słowa swoj.ego roz
mówcy. 
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- Dziewczyna została postrzelona na Kapitolu. Dwaj świad
kowie z pewnym wahaniem rozp.oznali na zdjęciu Maronicka. 
Zidentyfikowali również towarzysza dziewczyny, który uciekł, 
jako Malcolma, O ile wiemy, Malcolm nie iest ranny. Maronick 
zabił też polic;janta. 

- A więc Maronick zabił dzisiaj aż dwie osobv! 
- Dziewczyna jeszcze żyje. prosze pana 
Napięty głos starszego pana odezwał się po pauzie: 
- Maronick zazwyczaj nie chybia. Ona na pewno zgineła na 

miejscu 
- Chyba jednak nie. Maronick dobrze trafił. Ale za

brakło milimetrów, aby strzał był śmiertelny Jest bardzo 
poważnie ranna w głowę. Odwieziono ia do szpitala Agencji 
Tam zostanie zoperowana. Zarządziłem · naiostrzeisze środki 
bezp1eczeństwa, żeby z nia nie skończył-O się tak, iak z 
Weatherby'm. Jest nieprzytomna i lekarze sądzą, że ten stan 
potrwa kilka dni · Mają nadzieję, źe sie wyliże. 

Starszy pan za'.pytał z nutką nadziei w głosie: 
- Czy niczego nte p0wiedziała? 
- Nie, proszę pana - od'Parł Powell. - Ale oolicia dostała 

bzika Chdi za wszelką cene i wszelkimi środkami złapać Ma
ronicka Zabity policjant i postrzelona na Kapitolu dziewczv
na, to dla nich więcej niż cały nasz pościg za szpiel(iem. Mi
tygowałem ich trochę. ale nie uda mi się powstrzymać ich na 
dłuższy czas. Jeżeli zaczną posłul(iwać sie wszystkimi zdobv. 
wanymi w pościgu informacjami, to Agenc.ia również musi sie 
dowiedzieć o wszystkim Co mam teraz robić? 

Starszv pan odpowiedział Po chwili namysłu: 
- Nie przeszkadzaj im. Przygotuj im nieco złagodzony ra

nort o Maronicku, tak, żeby im dać pewne paszlaki. Niech tt.o 
szukają wszystkimi możliwymi sposobami. Możesz im przy
rzec naszą całkowitą oomoc. Musimy iednak wvmusić na nich 
prawo pierwi;zi;!ństwa w przesłuchaniu go, z chwila. kiedv zo
stanie schwytany. Przedstaw to żądanie kategorycznie I zapew
nij ich, że w tej sprawie masz za soba naiwvższe autor:vt<.?t;v 
Niech tci szukają Makolma. Czy wy<iaie ci się. że MarO'lli,ck 
na nich czekał? 

- Chyblj nie: Trafiliś.my na pensjonat, w kt6rvi;n mieszkał 
Malcolm z tą dziewczyną. Wydaje mi się, że Maronick zna
lazł sie nrz:vpadkowo w tei okolicy j że po Prostu natknął sie 
na nich Gdyby nie zjawienie sie policji. orawdonodobnie z~
biłby i Kondora Jest ieszcze iedna infonnacja Pewien świa
dek przysiett.a. że Maroni~k nie bvł sam. Nie widział d<lkłanniP 
drugiej OSQby, ale twierdzi. że był to człowiek starszy <Jd Ma
ronicka Ale zniknał bez śladu. 

- Czy inni świadkowie to potwierdzaja? 

- Nie, ale ia mu 'raczej wierzę. Przypuszczam. że Jest to 
właśnie ten głównv podwójny aitent. którego szukamy. Wzgó, 
rze Kapitolu jest znakomitym miejscem spotkań Tłumaczy to 
między innymi przypadkowe zetknięcie się Maronicka z Mal
colmem i jego dziewczyną. 
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SOBOTA, 10 GRUDNIA 
PROGRAM I 

6.30 TTR - hodowla zwderząt, mechanizacja rolnictwa. 7.30 Natura 
cuda czyni - film fab. prod. CSRS. 10.00 Dla szkól: zoologia ltl. 7 -
$limaki, maiże, głowonogi. 11.05 Dla szkól: geografia kl. 8 .
Obszary sejsmicene Ameryki Łacińskiej. 12.45 TTR - uprawa ro.ślin 
hodowla zwierząt. 14.55 Redakcja szkolna zapoWJada. 15.10 Radzrmy 
rolnikom 15.20 Obiektyw. 15.40 Dziennik. 15.50 O m!l.siach miśkach 
1 niedźwiadkach. 16.20 Sprawozdanie z międzynarodowych zawodów 
łyżwiarskich. 17.00 Latarnia czarnoksięska - aktor filmowy - Sta_ry 
człowiek I morze - film fab. prod. USA 19.00 Dobranoc. 19.30 Wie
czór z dziennikiem. 20.30 Morderstwo czy małżeństwo - film fab. 
prod. ang. 22.00 Dziennik. 22.15 Be-nefis - widowisko rozr. wg. 
Pigmaliona. 23.35 Sprawozdanie z międzynaro?owych zawC)dów łyż
wiarskich. 24.00 Kino nocne - Kojak pt.: Milcz bo zginiesz . 

. PROGRAM Il 
14.20 Telekino sprzed lat; Wójna domowa. i5.50 Tajemniczy świat 

przyrody. 16.10 Ze wspomnień T. Łomnickiego. 111.25 Uśmieehy_ Stare
go Kina. 16.55 Kto pyta nie błądzi. 11.10 Popołudnie podróży l przy
gody .17.45 z muzyką po Bratysławie. 18.40 Studio Pl (Ł). 19.00 Do
ot'anoc. 19.30 Wieczór z dziennikiem. 20.30 Koncert gwiazd. 22.30 
24 godziny, 22.4-0 Pierścionek z szafirem - film fab. prod. TV NRD. 

NIEDZIELA, 11 GRUDNIA 
PltOGRAlU I 

7.00 TTR - uprawa roślin, hodowla zwierząt, sem. 1. 8.00 RTSS -
nasze spotkania. a.20 Nowoczesność w dómu i zagrodz•e. 8.35 Studio 
Sport - A. Bachleda zaprasza·. 9.00 Teleranek. 10.20 .Antena. 10 .43 
T1·opami 1nitów. 11.25 Dziennik. 11.40 Rolnicze rzmowy. 12.20 TYLKO 
w NIBDZlELĘ. 12.30 Aukcja kostiumcw. 12.40 Elza z afrykańskiego 
buszu - 1 odc. filmu prod. ang ." 13.30 Aul>cja kostiumcw. 13.40 
Rubens, odnaleziony w Polsce. 14.00 Aukcja kostiumów. 14,.10 Tryl 
ounal wyobraźni. 15.05 Losowanie Totolotka. 15.15 Dawno temu -
gawęda. 15.30 Studio Sport - Puchar $wiata w narciarstwie. 15.45 
ł.rollywood za 6 dolarów. 16.05 Wywiad z J. Gmochem. 16.20 Llst 
gończy - film dok. 17.05 Warianty (4 X „Wesele"'). 17.55 Znak ty. 
grysa - film z serii Rewolwer i melonik. 18.45 Swiat, który wi
az.ialem. 19.00 Wieczorynka. 19.30 Wieczór z dziennikiem. 20.35 Pol
skie drogi - odc. 9 „bo broni". 22.us Aukcja kostiumów. :2.15 Mi
strzowie sceny: I. Eicnlerówn,a. 22.45 Studio sport. 22.55 Kaloryfęry 
- kabaret O. Lipińskiej. 23.40 Jan Ptaszyn Wróblewski przedstawia, 

PROGRAM Il 

9.00 P<> ziemi chodz~ boso. 9.10 Kac\',iny - rep. 9.30 Duda gracz -
rep. 9A6 Tajemnica Gór Sowich. 95.5 Pa~ja W. Pawłowskiego. 10.40 
Spiewa Campanella. 1J..OJ; Kartk•i z notatnika prof. L. Slendzi1'i-

1kiego. 11.2-0 Naran - znaczy słońce - rep. 11.50 Retroinspekcja .
czyli Stare i nowe pomysły J. Kociniaka. 12.20 XllI Festiwal Pio
senki Radzieckiej · 13.~0 Muzyczna teleteka 14.00 Studio Sport -
międzynarodowe zawody łyżwiarskie. 14,45 Wojskowy fdlm dokumen
talny. 15.15 Kino TDC: Królowa piękn:<>ści - film prod. ZSRR. 16.20 
Operowe aui pro quo. 17.15 Prawda czasu, prawda ekranu: Bloka:ia 
- cz. 1 filmu fab. prod. ZSRR. 19.00 Wieczorynka. 19.30 Wieczór 
z dziennikiem. 20.ao studio Sport. 22.00 Klub filmowy - Mój kum
pel kpiarz - cz. 1 - film fab. prod. fińskiej: 

PONIEDZIAŁEK, 12 GRUDNIA 
PROGRAM I 

12,45 RTSS fizyka i wskazówki metodyczne. 13.25 NURT. 16.00 
Obiektyw 16.20 Dziennik. 16.30 Zbliżenia, 17.00 Zwierzyndec. 17.45 
Recital piosenkarski. 18.00 Stawka większa niż życie - . odc. 15 
pt.: Oblężenie . 19.00 Dobranoc. 19.30 Wieczór z dziennikiem. 20 30 

Teatr TV: M. Rosz~zln - Małżeństwo szuka pokoju (L). 22.00 Came
rata. 22.30 Dz'iennik. 

PROGRAM li 
15.30 Język niemiecki. 15.55 Spotkajmy się raz jeszcze. 16.00 

$piewają Alibabki. 16.05 Spór o dzieło. \6.20 Ze wspomnień sta
rych parowozów - rep. 16.50 To już nie hobby - rep. ą20 Pociąg 
do spraw specjalnych - rep. 17.35 Teatr ludzkich prawd. 17.50 Re
troinspekcja czyli stare i nowe pomysły J. Kobuszewskiego. 18.30 
Tajemnica Gór Sowich. 18.40 ·studio PI (Ł). 19.00 Dobranoc. 19.30 
Wieczór z dziennikiem. 20.30 Kto da więcej co ja. 21.45 24 godziny. 
21.55 Uczennica Isadory. 22.10 Witkacy pod namiotem - r-ep. 22.30 
Dagny. 22.45 .Aktorki teatrzyku Pod Złotą Koroną. 23.25 NURT. 

WTOREK, 13 GRUDNIA 
PROGRAM I 

. 6.30 RTSŚ - fizyka ,wskazówki metodyczne. !!.OO Dla szkól: język 
polski, kl. 5 - Spotkanie z pisarzem J. Broszkiewiczem. 10.00 Pro
gram z cy.Idu - Czerwone. żółte zielone 11.25 Polsgkie drogi -
odc. 9 pt oo. broni. 12.55 Historia. kl. 8 - W obliczu wojny. 13.25 
RTSS - język polski i fizyka. 16.oo· Obiektyw - program m. ln, 
wo.I. skierniewickiego (Ł). 16.20 Dziennik 16.30 studio Telewizji 
Młodych. 17.10 Kółko 1 krzyżyk. 17.25 Magazyn motoryzacyjny. 17 45 
I , terstudlo. lR.1;; W starym klnie. 18.50 R~dzlmy rolnikom. 19.00 
Dobranoc. 19 30 Wieczór z dzlennikletn. 20.30 Dro1ta przez mekę -
odc pt . „Katia". !1'1.50 Swiadkowie. 22.10 Spiewa Farah Maria. 
22.40 Dziennik. 

PROGRAM II 
15.25 Język agnielski. 15.55 Teatl· TV: M. Roszczin - Małżeństwo 

szuka pokoju. 17 .25 Gdzieś na końcu świata - odc. 5 (ostatni) -
. film fab. prod. wł. 18.25 Kto pyta nie błądzi. 18.40 Pierwsze kroki 

(L). 19.00 Dobranoc. 19.30 Wieczór z dziennikiem. 20.30 Wtorek 
melomana. 2.1.25 24 godziny. 21.35 Inicjatywy. 21.55 Latarnia czarno
księska pt.; Hotel du Nord - film fab. prod. franc. 23.30 Język 
niemiecki. 

SRODA, H GRUDNIA 
PR6GRAM l 

6.30 RTSS - język polski i fizyka. 8.10 Dla szkół - wychowa
nie muzyczne. 9.0łJ Chemia, kl .7, wiązania chemie'Lne. 10.00 Fi
zyka kl. 8 - Ciecze i gazy przewodzą .11.45 Droga przez mę1<ę 
odc. 7 pt. „Katia". 12.45 RTSS - matematyka i biologia. 15.25 
NURT. 16.00 Obiektyw - program m. in. woj. łódzkiego - kielec
kiego, piotrkowskiego, radomskiego. sieradzkiego, tarnobr:zeskie
go (Ł). 16.20 Dziennik. 16.30 Przed ekranem program pub!. kultu
ralnej. 11.00 Entliczek-Słowniczek. 17.30 Losow;mie Małego Lotka. 
17.40 Zgadnij kim jestem? J8.30 Swiat, który pie może zaginąć. 
19.00 Dobranoc. 19.30 Wieczór z dziennikiem . 20.30 Mity i rzeczywi
stość - Thanasis chwyć za broń - film TV greckiej. 22.05- Koncert 
soUdarności Hawana 78. 23.10 Dziennik. 

PROGRAM II 
16.10 Język francuski. 16.45 Liga pięciu. 17.15 Spotkania -,. Archi

tekci Wrocławia. .17.40 L. Kydryński przedstawia - Paul Anka. 
18.40 siudio PI (L). 19.00 Dobranoc. 19.30 Wieczór z dziennikiem. 
20.30 Wokół stadionów. 21.30 24 godziny. 21.40 Sylwetki X Muzy -
G. Barszczewska. 22.10 Kaput - film fab. prod. węg. 23.20 Język 
angielski. 23.50 NURT. 

CZWARTEK, 15 GRUDNIA 
PROGRAM I 

6.30 RTSS - biologia 1 matematyka. 9.00 Dla sZlkól: język polski, 
kl. 8 Spotkanie z pisarzem W, Żukrowskim. 10.00 - historia kl. 6 
Cllleb i sól. 11.05 Ję.:yk polski, kl. 3 lic. Staff, Leśmian, Tuwim. 
11.50 Kto wzywał lekarza - film fab. prod. radz. 13.00 Decyzje 
piętnastolatko.w. 14.05 RTSS - matematyk,a i biologia. 16.00 Obiek
tyw. 16.20 Dziennik. 16.30 Taaaka ryba. 17.00 Ekran z Bratkiem. 
J.8.00 Poligon, 18.20 Sonda, 18.50 Radzimy rolnikom. 19.00 Dobranoc. 
19.30 Wieczór z dziennikiem. 20.30 Zabójstwo - film fab. prod. 
USA (reż. S. Kubrick). 22.00 Pegaz, 22.45 Dziennik. 23.00 KluD fan
tastyki. 

PROGRAM li 
15.40 Język rosyjski. tS..15 żywioły - pogram oświatowy. 17.00 Nie 

ma miejsca na sentymenty - film fab. prod. ang. 1Jł.25 Drogi przy. 
jaźni - montaż materiałów archiwalnych PKF. 18.40 !Uagazyn kul
turalny (l.). 19.00 Dobranoc. 19.30 Wieczór z dziennikiem. 20.30 Klub 
jazzowy studia Gama. 21.10 Inicjatywy. 21.30 24 godziny. 21.40 Mu
zyczne spotkania. 22.10 Dialogi z przeszloso!ą. 22.40 Język francuski. 

PIĄTEK, 16 GRUDNIA 
PROGRAM l 

6.30 RTSS - matematyka i biologia. 9 oo Dla szkól: geografia 
kl. 5 Przez tajgę. 10.00 Program dla kl. 4 Szlakiem Lukasiewicza. 
11.05 Wychowanie techniczne - kl. 1-3 lic., Nowoczesność w rol
nictwie v.so Wino, śpiew i życie - film fal:!'. prod. radz 13.0G 
T'I'R - uprawa roślin l hodowla zwierząt . 15.25 NURT. l6.00 Obiek
tyw. 16.20 Dziennik. 16.30 Zapraszamy na stadiony. 17.00 Ula z Ib -
Godzina duchów. 17.30 Poradnik zmotoryzowanego turysty. 17.40 Ka
mo - ostatnia misja - film fab. prod. radz. 19.00 Dobranoc !9.30 
Wieczór z dziennikiem. 20.30 Robotnicze losy - Gwiazdy patrzą na 
nas - Zwyc,ięstwo - film fab. prod. ang. 2L30 Studio Sport, Pu
char Izwiestii. 22.30 Dziennik. 22.45 studio Teatralne - F x. Kro-
etz - Podróż do szczęścia. · 

PROGRAM II 
16.05 Pegaz. 16.50 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej. 17.20 Piosen

ki - ptaków śpiewem - program rozr. 17.40 Paragrafy i my. 18.10 
co dalej maturzysto. 18.40 Studio Pl (Ł). 19 oo Dobranoc. 19.30 Wie
czór z dziennikiem. 20.30 Turystyka i wypoczynek. 21.00 Tajemniczy 
świat przyrody. 21.55 Trop za tropem - odc. 1. 22.30 Ja - gitara. 
22.45 Opowieści starszego Pana. 22.55 24 godziny. 2J.05 Język rosyj_ 
ski. 23.35 NURT. 
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