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I Brytyjski renerał GLUBB, zna-~ 
Cny również jako Glubb Pa- : 
: sza. oświadczył, że jest mało E 
!prawdo11odobne, aby premier: 
: Izraela, Menachem Begin po- : 
:szedł na jakieś „warte odnoto-: 
: wania ustępstwa w kwestii pale- :; 
S s!yńskiej, tak długo, jak Stany : 
: Zjednoczone będą popierały go : 
:: finansowo i militarnie. Jedyną : 
5 ?Jadzieją - oświadczył Glubb -E 
:;:Jest to, że Carter wywrze na-: 
: cisk na Izrael w kwestii u-: 
: stępstw, jednakże nie wiadomo : 

i czy snuacja wewnętrzna pozwo- ;; 
li mu na to". • . . . . :: ! „The New Yorle T~mes" powo-: 

„ lujqc •flf na kola zblizone do Bi<>- : 
=:lego Domu poinformowal, że car- : 
„ ter rozważa obecnie sprawę dosta- : 
„ WJ/ do Egiptu pewnej liczbu aa- • 
: molotów myśztwskicl& typu ll'-SE: =i to :leszcze w roku 1918. Dec11z]a: 
:;: o ilofoi samolotów, jakle zostaną : 
: sprzedane, zostanie podjęta prze<? : 
:pi·ezydenta po konsultacjach z : 
: Pentagonem. Mówi się. że w grę : 
: wchodzić może okolo 120 samolo- :: 
:: tów tego typu. : 

I 
" . . M 

Na 1apros1enie władz kambo- : 
„ dźańskieh w PHNOM PENH i : 
;; w kompleksie świątyń Angkor : 
;; Wat przebywało pięciu ambasa-:) 
S: dorów zachodnich, pełnillcyeh ::; 
: swe funkcje stale w Pekinie lub : 
: Hanoi. Zdaniem dyplomatów ca- : 
: łe społeczeństwo kambodżańskie : 
: zostało podzielone na brygady : 
: pracy liozące od pięciu do sze- E 
E ściuset rodzin. Stoliea kraju : 
: sprawia upiorne wrażenie; z:: 
: ponad 2,S·milionowej ludności: 
: na miejscu pozostało jedynie 20: 
: tysięcy osób, działa jeden sklep E 
S (przeznaczony głównie dla kor- : 
: pusu dyplomatycznego), nie ist-: 
: nieje komunikacja autobusowa,: 
: nie działają linie telefoniczne i: 
E telegraficzne. N a pustych uli- E 
: cach nie widać w ogóle osób:: 
: starszych, większość mieszkań-: 
: ców Phnom Penh stanowia bry- : 
: gady robocze składa;i&ce s;ę s: 
: dzieci, które nie ukończyły je- S 
:szcze dziesięciu lat. Skwer:v 11-: 
: liczne przekształcono w og.rody: 
: \Varzywne. :: = • • • = . -: _Willy Branelt (na zdjęci u) wystą-: 
:Pil przeczwko 1nanewr.:nrt opo;;.y.: 
: cy}neJ CDU/CSU, które mug:ylJy: - -- -„ -- „ „ -„ ~ -2 -: ... 
= :: 
~ 
= -
= -„ „ --. „ --=przeszkodzić w reallzac-il polttylci: 
: porozumienia 2 państwanti socja-: 
: Ustycznymi. Zdaniem Brandta, po-: 
: Utyka ta winna bJ;ć kontynuowa-: 
- na w interesie zabezp!eczenta po-: E koju. Brandt wziąl w obronę : 
- Egona Bahra przed krytyka ze : 
: strony Straussa i cvu;csu. Jego -
: zdaniem obraźliwe ;est nazywanie : 
: Elahra adwokatem bezprawia w : 
: związku z popieraną i realitowa- : 
:ną przez niego potttykq ukladów: 
: z państwamt socjal!stycznumi. Po- : 
: l!tyka ta dla zabezpieczenia f'Oko- : 
::lu musi być dalej kontynuowana. : 
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DZIENNIK 
POPULIRIY 

SPlitkanie Edwarda Gierka 

I sekreta.rz KC PZPR - EDWARD GIEREK przyjął :?'I' bm, - • 
•kasji mijającej w tym mieslącu 35 rocznicy p11wstania Związku Wal
ki Młodych - 28-osobową. grupę byłych działaczy tej organiza.cji i 
kierownictwo polskiego ruchu. młodzlezowego. ' 

W spotkaniu wzięli mlział: zastępca członka Biura Polityc:mego, se
kretarz KC PZPR - JERZY ŁUKASZEWICZ i sekreła.rz KC PZP:& 
- ZDZISŁAW ŻANDAROWSKI. 

Obeony był kierownik Wydziału Aktywiści - bojownicy 1 organlza· 
OrganizacH SJ)Ołeczn:Vch, Spc>rtu i torzy ZWM mowlli nie tyle o prze
Turystyki KC PZPR _ Zdzisław szłości, ile o swojej obecnej, aktyw
Andrus'lkiewicz. W ·'-ład del~"aci'i' nej pracy społeczno-politycznej 

- --.. z młodzieżą, służącej - tak, jak 

• 1-' .... : ~. - - ' • - ~ • ' • - -

b. działaczy ZWM wchodził m. i•n. przed laty - umacnianiu jedności 
Kazimierz Maciejewski - kierow- młodego pokolenia wokół partii i jej 
nik działu adtninistracyino-<>sobo· programu. 

Dalsze polepszanie warunków 
. wego w Ł6dzkich Zakładach Ga- W czasie sootkania gios zabrał 

• • lanterii Skórzanej. EDWARD GIEREK. Nawiązując 

Zvcla O bogatym progrmnle obchodów do wystąpień w dyskusji I sekre-

1 
roczni<; polskiego ruchu młodzieżowe- tarz. KC PZPR podkreślił ogrom
go, poinformował Kr:tysztof Trębacz· ne znaczenie jakie w procesie 

: kiewicz, w br. mijaj11 takie donio- ideowego wuchowania S""leczeń-
! sle rocznice, jak: 35 rocznica pow- J "" 

młodych ma łżeństw • 
I r od zin 

., stania ZWM, 30 rocznica powołania (Dalszy ciąg na str. 2) 
powszechnej organizacji „Służba ---······- · 

I Polsce", ~ rocznica powstania ZMW 
. RP „Wici", 30 rocznica utworzenill E 
I ZMP oraz inne jubileusze, związa-
ł ne z najpiękniejszymi kartalll.1 hi- · • 
1 storii ruchu młodzieżowego, życia, I 

walki i pracy jego czołowych orga- i • 
nizatorów. Osnową tej szeroko za- I 
krojonej pracy ideowo-wychowawczej I I 

Gierek 
P. Jaroszewicz 

- tematem posiedzenia Prezvdium 
socjalistycznych, zespolonych w fe
deracji, związków młodzieży, jest 

H d I 
ukazywanie wspólnrty ! ciągłosci 

Za U 
dróg wszystkich pokoleń. kształtują
cych socjalistyczną Polskę. o lin • rzy ę 1 • 

I 
l! Nowy rzą,d I sekretarz KC PZPR Edward 

.__ __ ...._..,.,, 

Gierek przyjął w dniu 27 bm. 

ezoraj Prezydium B.z,du zgodni& s uprzednimi -postano
wieniami Biura Polityczneco KC PZPR, rozpatrzyło 
pMpozycje w sprl'Wie dł1snro polepszaąia warunków 
tycia młodych małżeństw I rodzin, prZ)'go'towane przez 

J j ka przez pracownicę snajduj•c• się 

1

1 współprzewodniczącego Międzyrzą-
~ 

1
, w irudnych warunkach material- p 

1
• • dowej Komisji Polsko· Francuskiej 

~ h l b t d • t · ż · t g d/s Współpracy Gospodarczej. mi-
a I nyc u w ru neJ •Y uacJi yoio- w Ol' u a li nistra deleaowane"O w Minister-
~ wej. S;>t"awa istotną ie-st organizo- I · " -· '\ · 

I 
wa·nie wczasów rodzinnYch dla mło 

1 

stw1~ .Gospodarki. ~ Finansów Re· 
dvcb małżeństw wspólnie z dz.i~- J?Ublik1 Francusk1~J Roberta ;Bou-
mi, zwłaszcza w wieku naimłod- W Portugal: i zakoi'iczvł się trwa- hn. W sootkanm .. uc~e..stn1cz_yl Ministerstwo Pracy, Płae I Spraw Socjalny<'b w porozumieniu 

• Centraln• Rada Zwillzków Za.wodowych. sz:vm. jący od 8 ~rudnia ubiegłego roku wiceprezes Rady. M1msti;-ow M1e-
Zobowiązano resorty oraz urzędv kryzys rządowv. W czwartek wie- czysław Jagiclskt, wspo!przewod-

Stwierdzono, że konsekwentna 
realizacja orzyjętej prze.a: pa:rtie i 
państwo palitvki społecznej oowo
duje. iż notrzebv młodej rodziny 
są zaspokaja•ne w coraz peł111ie.i
s,;ym wvmiarze Zastosowane for
my pomoc:v. a wśr6d nich - ew11.
rancje prawne oraz świadczenia 
socjalne dla kobiet w okresie cia· 
ży i macierzyństwa. kredvtv dla 

V ance - Ponomariow 
Sekretarz stanu USA Cyrus 

Vance przyjął przebywającą z wi
zytą w Stanach Zjednoczonych 
delegacje Rady Na.iwYższej ZSRR 
z Borisem Ponomariowem na cze
le. W czasie rozmowy omawiano 
rozwój sto.sunków radziecko-ame
rykańskich. 

Delegacja Rady Najwyż.szej 11p0t
kala się te:i: z przedstawicielami 
obu i.zb Kong.re.su USA. Po zakoń
czeniu wymiany poglądów odbyła 
się konferencja prasowa na której 
Borise Ponomariow podsumował 
wyniki dyskusji, kióra objęła S'Ze
roki wachlarz stMunków między
narodowYch oraz stosunki radziec
ko-amerykańskie. 

------- wojew6dzkie do pełne.i realizacji czór desygnowany na premiera niczący komisji ze strony polskie.i. 
młodych małżeństw oraz świadcze- ustalonego planu budow:v żłobków sekretarz generalny Portll$lali;kiei Przedmiotem rozmowy byly nie
nia z zakładowego fundusz.u soc.lal· i orze-dszkoli. a także do roz:wiia- Part ii Socjallstvcz.nej 1.Uarlo Soa- które problemy dalszego rozwoju 
nego, przyczvniailł sie do s.vstema- nia różcvcb form opieki nad nai- res oointormowal w czasie konfe- po!.sko-francuskie.j współpracy ges
tycznej pol)rawy warunków życ1a młodszvmi diie6mi oraz dziećmi w rencji ptasowej, że utworzył no- oodarczej. 
młodych małżeństw i rodzin. <Dalszy cią.g na str. 2) WY" gabinet. drugi oortu~lski rząd Tego same.~o dn ia prezes Rady 

Prezydium Rządu, kieruj~ •lt: I konstytucyjnv. W jel:(o skład wesz· Ministrów Piotr Jaroszewicz przy-
ustaleniami Biura Polityczneito KC I li socjaliści (PSP) oraz przedsta- jął ministra Roberta Boulin. 
PZPR, zaleciiło urzędom terenowym! pro ukrj' 5, 7° wiciele konserwatywnego Centrum W toku rozmowy ooruszono pro-
administraćji państwowej, nrzlł· Demokrat:vczno-Sl)o!e~znego (CDSl. blem:v związane z tematyką V se· 
dom spółdził"lni mieszkanlowyl'h Zaprzys•ężenie nowej administra- sji obejmujacą ~zeroki wachlarz: 
or&.& zakładom pracy sto"JOwaniP. • • • oji Portugalskiej nastapi w Pl>!lie· zagadnień z dziedzini.· stosunków 
prz! ro1d1ialr mif!-Slkaó priorył•tU ąg Dł e c a ZSRR dziatek. polsko-francuski<lh, a także inne 
dla łodreb mal.i ństw. ~wł Uf:tlO - ·I problemy ir.t .E:,'ili ce r,bie strony. 

wtedy, rc1Y rodzina jest rozdZlelo- s I k zk 
na s powodu braku mieszkania. ery z ffi e a W pros U I 
~!':uni::.C:.iim~ni: b&J!~~!;~~ w~rz~ro~sRKr~uk~gku pr~~~;~ . I 
korzystania z zaikładowe~o !undu- wynosił 5 7 proc wobec planowa- W Akademii Rolnlcza-Technicznej 

._,. · · ·• . w Olsz~ynie opracowano sposób wy-
szu m1""'""amowego należy wpro- neg? przyrostu 5,6 Pr?c„ wvda1- twarzania mleka w proszku z prze· 
wadzić o<ioowiednie preferencje i nośc pracy w orzem.vsle wzrosła znaczeniem do wyrobów sei:ów, twaro· 
ulgi dla młodych małże11stw o o 4,1 proc. W ZSRR zbudowano g6w, koncentratów białkowvcll l 
niskich dochodach. w 1977 r. 250 nowych wielkich za· ró:tnych napojów mleczarskich. Do 
Z~klady pracy p0winny zwięk- kładów przemysk>wvc:h. Dane te su,l'OW!CO. ~leka .dodaje s!ę ndpo-

szyc pomoc dla młodych mal- zawarte są w komunikacie Cen- wiedmą ilosć. solt wa;Jnla 1 po. do-
żeństw I rodzin ze środków zakła-1 tralnego Urzędu Statystycznego kładnym wymieszaniu poddaje ·~ę je 
d f d . l • b SRR . . . . . pasteryzacji, po czym zagęszcza I IU-

ow!go ll!1 uszu IOCJa nego, wz .o- Z " ktory. ~':1mował w:v;i1ki I szy. Wykorzy1tanie białka przy ta.-
gacie; nalezy formy p0mocy ulh1e· rc>zwo1u radz1eck1e1 gospodarki w kim przerobie mlel;:a na 1ery l twa-
laneJ w przypadku urodzenia dziee roku ubiegłym. rogi wynosi ponad 9t proc. 

DZIER 
NIESIE 

W 23 dniu roku sł<1ńce wze
szło o godz. 7.23, zajdzie zaś • 
16.15. 

DZIS: :Radomir, Walery 
JUTRO: Franciszek, Zchisław 

i • • • = 
$ Licząc wyłącznie długi powsła- : 
: łe po drugiej wojnie światowej, : 
: zagranica jest winna bankom a- : 
:merykańskim 42,1 mld dolarów. E 
E'65 proc. tej sumy, to długi kra-: RPA 
: jów rozwijających się. importu-: 
:jących ropę naftową.. Na czele: 
: listy stoją. Indie, które sa win-: 
: ne 3,6 mld dol.. następnie lzra- E 
E el - 3,3 mld., Pakistan - 2,6 : 

J edn• w walnieJ•ych I szym woJewódłlłwie. dokonano 
funkcji, Jakie· spełnia- takie analizy pracy rad i radnyeb 
ja rady narodowe w sy• w tym aspekcie. Watne jest to. łe 
ałemie socjallstyesnej możemy mówić o zrozumieniu 
samon„dnMei, jMt lełł przez •PGł~eństwo tej formy 
działalnoiii kontrolna. działalności rad. Dyskusje łO<lt:yły 

w cłniu dzisiejszym dla ł.ocbl 
przewiduje następują.ca pogodę: 
zachmurzenie duże :11 rozpogo
dzeniami. Okresami słabe opa· 
dy śniegu lub śniegu z desz
czem. Temperatura minimalna 
minus 2 st., maksymalna plus 
3 st. C. Wiaky umiarkowane -
:zaehodnie. Katastrof a w kopalli 

•mld B r 2 4 mld K ... .Jak donosi acencja Reutera z .Jo
- ·• razy Ja - • • 0 • • hannesburga, 6 górników ponio1ło 
: rea Południowa - 1,9 mld. In- ::: śmiere w katastrofie w kopalni węg
;: donez.ia - 1,8 mld i Turcja - : la w pobłitu Orkney w RPA. Kata-
Sl.7 mld dolarów. E strofa nastąpiła w nocy z czwartku 
;:„ • • • : na Pil\tek w wy:nlku oberwani& 1ię 

n• "'Zt 'ć k •5 -zn :_ stropu w Jednym z korytarzy 11& „ .o. wo„ wy ·orzy•tanla • '" głębokości około at metrów pod zie· 
:marek kredytu bor~skicgo przez: mi• 

Jladni, jako praedstawioiele społe- się lłr:&ede wszystkim wokół 
Clleństwa na !ilwym terenie, . maJll spraw najważniejszych dla danero 
obowiązek kontroli realizacji sa· okręgu, dla miasta esy dzielnicy. 
dań planów społeozn•-gospodar- Dobrym pnyldadem takiego sta· 
czero rozwoju, działalności jedno- wiania Sł>ł'awy może być dialor 
stek administracji państw•wej 1 kandydatów 'I wyborcami w Ozor
cospodarozej I łeb -.rodności • po· k•wie. Jest to zreszta miasto w 
potrzebami •połecmyml qł&anny- naszym województwie o wyjątko
mt Pr241Z mieaka6c6w. wo mocno zarysowanych potrze-

W toku metek •11ołka6 -prstliwy- keh w dziecJłlinie gospodarki ko-
kresych, Jakle octbyły llił w na- (Damy ciąg na str. 2) : Somalię na zakup broni - wywo- - „. 

~ ~f ł: r~t~~:i~::f g!t~~Jyi~m ~JE: § . llllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllDllDlllllllDllllllllllllllllllDIDDIUlllllllllllllUIWIHUllllllllllllllllllllllllllllllllUIUUIUIWllllUDlllJ 
: scher wykluczy! motllwo~ć bezpo- : 
: średniej bqd~ pośrednte; wys11lkt : 

5 ~~~~!ry ;~c:i~~~on;~~~':!ze1 sta~~ E I 
: w mtn!sterstwfe d/s wspólpraCf1 : 
: gospodarczej, Udo Kollatz stwłe,... • 
: dzi!, te Somaita moglaby tDJJlco- : 
: rzystaó bońskt kredyt na· ~aku11 : 
: bront do wallct przeciwko Etfopti. 3 = • • • -
S W poniedziałek, w gmachu 5 
: Komitetu Centralnego FPK od- : 
: było się tradycyjne spotkanie 3 
E kierownictwa Francuskiej Partii : 
: Komunistycznej z prasfł. W cza- : 

--= 

: sle tego spotkania sekrt"tarz ge- : 
: neralny GEORGES l\M.RCHAIS = 
: oświadczył, ie komuni~ci „prag- : 
:; ną rządzić wspólnie ze swYmi : 
: towarzyszami - socjalistami" : 
: po zwycięstwie lewicy i że w : 
: przyszłej radzie ministrów „za- : 
: siąc4 komuniści". Stwierdzenie ; 
: to - podkreśJa wielu komenta- : 
5 torów - oznacza wyraźny zwrot : 
: w dotychczasowej taktyce wal- : 
: ki z PS o głosy lewicowych wy- :: 
:: borców. :; 

• • • 
: Zagraniczni specjaliści d/s me- : 
: uycyny sądowej, beLgi)ski leT<;arz : 
: Ai·mand Andre t szwa;carski le- : 
: karz Hans Peter Hartmann po-:• 
: twierdztll na forum ko-ntsjl §led- : 
- cze; Landtagu Badenii-Wtrtember- -
: gii tezę o samobójstwie trzech : 
: terrorystów w więzieniu u· Stamm- : 
: hetm. Zdaniem obu Lekarzy. ob- : 
: dukcja wykazala, iż naleźy wy- : 
: kluczyó wszelką tngerencję osób ; 
: trzecich; Baader, Raspe i Enssttn :; 
: sami pozbawili stę życia. ::;: 

in 111111111111111111111111111111111m1i 

KONFERENCJA · SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZA ZSMP 

W kwietniu bJ'. mini\ dwa lata od chwili 
utworzenia jednej, ideowo-wychowaweoiej 
organlzacji młodzieżowej Związku So-
cjalistycznej Młodzieży Polskiej. lnisiaj, 
podczas obrad I Konferencji Sprawozdaw·
cio·Wyborczej, łódzka organizacja ZSMP ma 
dok(!n;ać podsµmowa.nia efe.któw tych 'Pra
wie dwóch lat działalności, Ma takze w to
ku dyskusji wypracować program działania. 
na Jata najbliższe. 

Chcąc mówić o dokonaniach. trzeba by po
ruszyć zbyt wiele si>raw Powinno sie DO· 
wiedzieć o pawainym wzroście liczbv człon
ków organizacji ł6dz.kiel. llczaced dzisiaj 
oonad 57 tys. Należy poruszyć sprawę 
współdziałania z orga.nizacjami nartyjnym1 
- 244 koła o<>siada.ia iuż prawo rekomenda
cji swych crłonków w szeregi PZPR i w 
kilkll tys1acach orz.voadków ·z prawa te!!o 
skorzystały. Jest. , to· mJn. efekt szerc>ko i 
dobrze orowadzonei !lracY ideowo-kształce
niowej ZSMP ma ąwój wkład w realizację 
problemu adaptacji zawodowej młodego 
pracownika, doskonalenia Jego- kwalifikacji. 
roz.wijania zainteresowań racjonali211~orskich. 
Zakładowe organizacje ZSMP w bat'dro wie
lu przypadka.eh sa farktycznymj ws.półg0&po-

datzami swych zakładów. l\-1anifesbuia to 
milionami złotych wypracowanvmi w ramach 
czynów soołecznych 1 produkcyjnych. 

O wszystkich tych SDra.wach. o działalno
ści kulturalnej, sp<>rtowo-rekreacyjnej itp. 
można by mówić bardzo dużo. I wszystko 
to stanowi nieoodważ.alny dorobek. z iakim 
łód%ka organizacja ZSMP przychodzi na 
swoją I Konferencję Sprawozdawczo-Wy
borczą. Ten sukees iest 9umą wielu sukce
sów ind:vwidualnych. Tak różnvch iak r6ż
nJ sa ludzie i zesooły, iak rótne Sił proble
my, którvml żyją ooszczególne zakłady, ko
ła cz;v środowiska ł6dz'kiei młodzieży, 

A wiec, jakie one są.? 
Barbara Skalska (przewodniC'Zaca Zarządu 

Zakładowego w ZAE .,Ema-Elester"): 
Trudno bvłobv mówić o jakimkolwiek suk
cesie bez uprzedniego zbudowa.nia autorY
tetu swej organizacji w zakładzie. wśr6d 
załogi Te dwa Iata nie bvłv u nas łat-we. 
PneprowadZika do nowego zakładu przy ul. 
Lodowe:i sprawiła. że nasz aktvw trochę się 
roz.pieru:bnął. Ale ieśli mimo tych trudno
ści udało nam sie taki autorytet zbudować. 
to jest to na pewrno najważniejszy 'J)C)Wód 
do zadowolenia. 

Wiesiek Jachowicc (przewodniczacY kola 
w Zakładach Remontowo-Montażowy.:h 
PNei:n. Mleczarrskiego): - Dla nas najwiek
szvm powodem do dumy jest w ogóle to. 
że działamy Przez trzy lata orga.nizacja w 
naszYm zakładzie nie istniała. Ter 7. 12-oso
boWe koło ma Już na swoim koncie sooro 
osiągnięć i w Turnie.iu Mł<>dvch Mistrzów 
Techniki, i w czynach soołecza:i.o-pr<>duk
cyjnvch .. 

Jolanta Złotkowska (Pt!'zewodniczitca ZZ 
w i.PB im. Dubois): - Chcieliśmy. aby w 
naszym zakładzie przestały funke.ionować 
pew•ne stare p0działy Chcieliśmy, aby orlł
cownik6w nie wartościowarno według stażu 
pracy, ale wedłuii tego. co I jak robią w 
zakładzie. Równie dobt'!!:e „stary''. jak i 
młody mogą dawać doskonałą orodukcie i 
odwrotnie. moga być utrapieniem dla swe
~o zespołu. To nie była sprawa ła.t·wa. 
zwalczanie utairtych. zakorzenionych sche
matów pojęciowych iest zawsze trudne. Dla 
nas może tvm trudniejsze że musieliśmy 
udowodnić wszystkim, że naprawde ootra
fimv dać z siebie wiele. 
. Nie cooę powiedzieć, i:e wszystko nam "ie 

(Dalszy cilUI na str. 8) 

Ciśnienie • l{od&, Ul wYDCISiłO 
741,6 mm. 

1945 - Wyzwolenie Katowic 
1903 - Ur. A. Kamiński, pisarz, 

pł"dagog, działacz har
eerski 

W Jełlhie - nartaeh i w mał
fieństwie najwięcej nieHczęśli
wych w7padków powodu.iłft zbyt 
luźne WJlłZania. 

1ec nij ~ 

. r , . 

- Tato, bardzo lubię gdy mnie 
lr.!lplesz: Mama zawsze każe rAej
mowaj! maJtkl Drud wejściem 
do wanny a tobie nic &akieln nie 
prll)'Jdzie do głowy. 



Funkcje kontr o I n e Odmaczenia dla aktvWD ZSMP Dalsze polepszaiie wanmków życia 

W 
'(llr'Zedednil\1 I lł.onf-ea:-en- G·neco.rs Kłl&11r, P•weł Kaimi•

(Dokońcrenie ze st:r. 1) I cJt socja.llBtyCYmej - powszechna I 
m1o1na.lnej. Wiado111G, ie mweety- codzienna tro~k&. o ·ywy rozwój 
cje podejmowa.ne przez władze mia- n&uego !ll>Ołeczenstwa, (er) 
llta nie będl!> w st.a.nie z.mienić sy- ---·-
tuacji tak szybko, jak chcieliby s k • 
tego sami mieszkańcy. Ale też oni pot anie 
sami podejmuja prace wspomaga.-
Jlłee inwestycje władz. W&rtość 
czynów społecznych wyniosła tu 

w rok u ubiegłym 1,7 mln zł, a Ed d c· I 
WiQC O kilkaset tys, zł więcej niż war a 1er~a 
przowidywały zgłoszenia. Wybudo- ft 

oji Spraworoa~-Wy- ski, Stef&n Kłys, Zbip!ew Koeło
borczej ZSMP w •Łodzi. łek, St&nillł&w Krawczyk, Henryk 
w czoraj vy ZL ZSMl' Kucharczyk, Jan Lewandowski, wieGru l>I'%~kotnym, zu&w.no w 
odbyło 11ę sootk8Jllie Grzegorz l:.obocl&, Bogdan Marks, miastach, jak i na wsi. P.rz~i
przodudacego aktYWU Barbara Ma.recka, Lech Mirowsiki, dziano rozszerzenie w ie.ki lekai--

młodzieżowego. Podczas soot kania Stanisław Mirowski, Andrzej' No· sko-pielęl{n ia.rski-ei nad kobietą w 
sekreta n Kr, PZPR - · K. Kwiat- wa.k, Mari& Olko-. Jan Pr.wla- okres.ie ciąży, nad noworodkiem, 
kowski uc!ekocorwał Brązoiwym ozyk, Jan Pelka, Jerzy Plocek, lak również w ogóle opieki miro 
f:;:,rzyżem Zas l;ugi: Euiteniusza Da- Zofia Podsiadło, Włodzimier• P6ł- wolmej nad dziećmi. Do wa.f:nych 

I 
nielewskiego, Henryk& Siemińskie- I rolnik, Rysza.rd &siak, Maria.n ndań zaliczono rozwijS111ie pro-
go, Wo,iciecha Szydłowskieito i Ste- Sultmowicz, Wallllda Terlecka., WoJ• dukoji konfekojl 4zieoięeej ora.z 

1 
fa.na 1"li.·sia~a. . Honoro_wa Odz~a- clech Wanklewles j Gn!egol'I& z.. środków odżywczych l innych ar

t k e m . Łodzi o;;rzymalr: J.ongma wada. tykułów niezbędnych pn;y pie· 
wa.no w ten sposób wodociąg w re
jonie ulic Kolejowej, S ,u4:hej i 
Prostej. 

I Bednarek, stefania Bawłowłcz, Składając odzllacwnym &1-"ailu;l.a- lęgna.ojl I wychowa.ulu dBłecl. 
(Do!rni1czenie ze sir. 1' I Krzys.?i!of Ciesielski, Mirosława. de, seilcr'e!ta«-:z. KŁ PZPR - K. w kolejnym punkcie obrad pow&lę· 

~twa, a Z\Vlaszc.za młodzlety od- i Grzebmska, Wiesław J&ehoW~Clll, Kwia.hkOWSiki 'POdk:z-eślił waamv to uchwałę, która ma na celu udo-
Podozas pn;edwyborczego 1tpoł- grywają chlubne tra ayc j'o! no.rodu, I Ja.n J~ma.s, Jerzy Jurra, Ja.dwiga momeint nasze~o ty~1a sPOłecznego, slrnnalenie metod planowania i za· 

kan.ia członkowie Sa.mor11.:ądu Mie· których nieodłączną i wspaniale I Kmiec. iak, Tadeusz .. Kostrz~wa. w, kitórym zbiera s1ę I Kont.eren- rzlłdzania sospodarklł materiałowa. 
nkańcó.w nr 4 wystąpili z kolej· z_;apiQ""" kartA s tanowi" walk.a K:rystyna, Kozak_, Wo;ic1C{)h Krola.k. _• <'-u.a _Sprawoed. aw .. ·e7.0~Wy·b<llrcza ł6dz- Chodzi w szczególności o stworzenie 

· ~... " " p t L k L h M l w k ZSMP J prawidłowej bazy normatywnej ną i~cjatywą b_udowy wodociągu i czy n członków h. organir.acji io r asa:ows i, . ee a l\g, • !e ieJ orga~!Za°:J ! . est to i informacyjnej, co pozwoli zwiększyć 
w reJonle ul. , Zielony ~ynek. ~ ml-Odzieżowych obchodzących w '~-ław Szymc:i:a.k l Ba.rbara Ziół- ~zas . wytezoneJ o.racy PO Il Kra- efektywność ~ykorzystania paliw, 
podobny sposob przebieitały tez br. swoje rocznice. now ska. .iowe.i Kon!erencJi PZPR, a l>rzed energii, surowcow i materiałów przez 
dz!esiątki spotkań na terenie Ło- Okres w kt&rym żyjemy, ambit- z ko le i 'Przewodniczący ZŁ ZSMP I wybora;rni do rad n~_odowych. J~t zastosowanie bardziej racjonalnych 
dz1. Tu także Jtoru.szano problemy I ne zadania, jakie pode jmujem y - M. C-zesny udekorował zasłużo- j t<> ta.kze czas w~ozoneiio wys.ił: norm Ich zużycia l zapasów. Uchwa
w dziedzinie gospodarki komunał- sprawiai'ą, że dotar~'e do świado- ny ch d'1:iałac;;y Ojzna.cze.niami im. , k ·u soo. l_ecZlllO"'POlhtyc z,ne_go . ł6clzk.1eJ la ustala nowe zadania w tym · .... ł dz kt.<.- względzie dla kierowników resortow, 
neJ, komunika.cli i łąmności, st.a.· mości mlodych tak, by a kty wnie Janika Kras iok iego. Złote Odzna- m o 1ezy, · · ':''a w z:i:c iu WOJe- a wśród nich dla ministra gospotlar-
nu na.wierzchni ulic, budowy par· s tawali po stronie socja l izmu jest 

1 

czenie otrzymali : ZdzisJaw Bie- , wćdztwa ZSJP1sała. w . c111.~.u tych ki materiałowej, jak również dla pre
kingów itp. I w większości w y- ' wciąż sprawą doniostą i aktualną. lawski, Stanisiaw Górecki, Andrzej I dwóch lat pracy or;l{aill1zacJ1 chlub- zesa Głównego Urzędu Statystyczne-
padków przedstawiano równooze- Zwracając s ię do b. działaczy Dzięciołowski, Ro.man Leon&rezyk, ną k:a0rtę. (er) go. 
śnie propozycje rozwiąz-.i.nia; wielu ZvYM. - E:Iwar~ Gierek s twier- J~r~y Swiątek i Micha~ Wier~- immmtUlll!łłlltHłłłlłłfflłłłlrlł!IHllHUIHłllłHHMtHłllłłłHIOltłKłłll 
spra.w we własnym zakresie. dzil, ze maJą om pełne prawo do m1eJ. Srebrne Odz.naczenie: Stant- ::: ., -

t • oł • t b d v kiego, co uczynili dla k:ra1u w nusz BairtoS'Z, Stefan Jakubowski, _ :: 
ow. ze sp ec~ens wem, .e l\-0. przeszłości i oo czynią d2i.siaj. Stanisław Ja.kubowski, Tadeusz I:: = 
elementem rozhczenia rad t rad: w pracy wychowawczej z mlo- Łuczycki, Tadeusz Mirosławski, ::: ;: 

PrecydillJlll az116u wytyczyło kle• 
runkt dzlałail, Jakie powinny podjąć 
w tym roku resorty l organlsacje 
go~podarcse, odpowiedzialne za pro
dukcję, doNtawę i dystrybucję wapn a 
nawozowego dla gospodarstw rolnych. 

Rospa&nono także sagadnieni&, 
związane z dalszym rozwojem pro• 
dukcji maszyn dla zakładów, wy· 
&warzających płyty drewnopochodne. 
Przyjmując do wiadomości informa
cję, przedłożoną przez ministra leś
nictwa i przemysłu drzewnego, Pre
zydium Rządu w swoich postanowie
nJ ach na miejscu pierwszym posta
wiło zadanie odrobienia przez zain
teresowane branże opóźnień, jakie 
występują w uruchamianiu od1>owied· 
nich mucy wytwórczych. 

Incydenty w. Tunisie 
Ja·k donosi agencja Fł'ance Presse, 

po wczorajszych zamieszkach 
w Tunezji w związku ze strajkiem 
powszechnym, ogłos?.onym przez 
centralę związkową UGTT i zaka
zanym przez władze, w piątek po
nownie d0B2lo do starć między si
łami bezpieczeństwa i grupamd 
demonstrantów. Incydenty wy
buchły na przedmieściu stolicy 
kraju - Tunisu. 

Przedwyborłl'Jly dialog kandyda- d?mY i satysf~<")i z tego " '.szy.s t- sław Bakalarski, Jan Bielicki, J11:· - 370.G mld zł. na ks1·ąz· eczkach = 
nych z ~otychezasowej pracy, a je dzieżą ważne je.st ukazywanie Ja.n Nowa.k, Zbigniew Wiśniewski, :: d 
:~:::!ndea.1:Z~~~:11~!~d:~:a:6~ dróg, jakie wiodły do socj<>listycz- I Piotr ~ojoiechowski i Elżbieta ..,, o s z c z ę n o s; c •• o w y c h ; cJf ~;~~~~o cz~ar!!i:.~f~ d::ion~:~ 

. ro ne nej PoLo;ki i ludzi, którzy ją two- Zakrocka. Birą,zowe Odznaczenie: „ - Liczba zabitych może być większa, 
. samorwądowych„ ~zwohł 0 1! . !Jl rzyli, upowszechnianie wzorców 1 Zbig,niew Ambroziak, Tadeusz Ba· _ - ponlewa:I: w szpitalach znajduJą •i• 
rezer.wy SJl?łee~eJ a~tY_wnosci 1 za- ide owych i moralnych cechujących I nasiak, Andrzej Bugaj, Bolesław ::; ~-I ranni, których stan jest ciężki. 
~gazowania miCS?lkancow. Pozwo- ZWM-()WCÓW. I Chęciński, Edmund Cichomski, :::: J ak infor1!1'!Je Narodowy Bank Polski - stan wkładów ~ 
lit !'am samym meco 1-naczej sPoJ- Wszystkim ZWM-owcom Edward I Grzegorz Cieślim;ko, Marek Czekał- I: oszczędnosciowych w bankach na koniec 1S77 r. osiągnął :CI 
rze~ na nasze o.toczeni~, na t-O._ 00 Gierek przekazał serdeczne ooz· 1 ski, Irena Danielewska, Ja.cek Dep- ?.: ;~;:~ ::: ::·i z wteg~n:aci0;~ł~~~:ic~~c~~2chm~s;i:~:.ędnoscl -
r?bim_y ~ '~MZYm osiedlu, . dzi~l- drowienia i życzenia pomyślmości ~yński, Włodzimierz G3rba.liński. :: w _ciągu 1917 r. przyrost wkładów oszczędnościowych wyniósł §= ... „' Wy·L .. ,.J., wulkan. 'U 
m_cy i mi~scie. Dobrze bedz.ie, Je: w pracy zawodowej, w służbie Andrzej Ga.włowski, Wojciech Ja· : !4cznie 3~,5 mld Z! i był o 18,6 proc. wyższy ni:i w roku 1916. 1111'0 
śh te~ kihma.t społecznego za~ga sp<>?ecznaj i w życiu osobistym. błoński, Sławomir Jędn:ejoza,k, :; Szczególme wysoki wzrost os:1czędnoścl dotyczył wkładów uloko-
żowa.m.a pot1'af1my utrzymac na- ·- -·- ·-------

1

... wanych na dłu:isze okresy w formie zakupu lokacyjnych i premio- E 
dal. Takie po 5 lutego. Odda.nie ;: wanycb samochodami bonów oszczędnościowych. „_ W piątek znowu uaktywnił s-ię 
Kłosów na 11M21YCh ka.n.dydiitów F a t a I n e k . t k . = Warto podkreśllł!, l:e kwota odsetek naliczonych od wkładów wulkan Sakuradzima na japoń-
nie zwalnia nas z t>roski o to, co s u I . : oszczędnościowych za 1977 r. wyniosła ponad 12,8 mld sł. • sklej wyspie Kiu Si-q. Z krateru 

j • f kt • - Z ty&nłu premii - placówki PKO "'śród posiadaczy ksiąil:eczek - · · ku · b k'l t · 
na.s ot~& i czego estesmy a y- j ::: bonów premiowanych samochodami rozlosowały 11.838 samochodów : WZIH>Sl się nie u 1 rune roweJ 
oznymi współ~ospodarzami. My, , ' :: osobowych, a banki spółdzielcze wśród posiadaczy ksią:!:eczek pre- - wysokości słup laWY, kamieni 
społeczeństwo, pełnić winniśmy W b I ł ł db I t ! :::: t;nl11wanych ciągnikami - 362 ciągniki. Ponadto właścicielom ksią- :: i pyłów. Na Zboczach wu~nu 
stosunku do naszych przedstawi- i a aganu I Die a s wa I= zeczek „ przedpłatami na Fiata 126p w 1977 r. wydano ponad wybuchło kilka pożarów lasów • 
. cieli taką. samą, role kontrolną, i · i ::': f7 tys. tych popularnych samochodów. _ Jak wYllika z raportu stacji sejs-
łnspira.cyjną, ja.ką._ ~pełni~. ra.da w ! J ;:lłllłlllllllllllllllllllllllllłlllUflllłllllllllłlłlllfllHlłllll!Ull lłłJIUHllT mologicz.nej jest to jut 13 wybuch 
stosunku do admimstracJi tereno- , : Sakuradz.imy od początku bieżące-
wej i jednostek gospodarczyc·h. Bo ~a. ~umę przeszło. %0 tys, zł sza-, s~ow pokootrolnych za.wartych na. 1 go roku. 
taka jest właśnie istota demokra- cu~e się straty, ktore spowod~wał k~lku strona.eh prot-O_k61u, 30 grud-1 p b E • I 

pozar na plaeu budowy Laskiego I ma. Prokuratura ReJonowa. w Pa- orywacze arona mpa1na 
Przedsiębiorstwa Budownictwa bianicach wystą.pila. na piśmie o 
PrzemyslGwego .,Monto-Przem" w jak na-jszybsze za.prowadzenie la- 1 IWJDNI 
Pa.bianicacll przy ul. Konstanty- I du i porządku na placu budowy I 
nowskiej. Trzy sekcje straży po- przy ul. Konstantynowskiej. Pro- • d • 20 I d I k 
żame.i nit: zdołały J~ż 1;1g,!'-~ić p~- ' tokół. komi~Ji i pismo prokuratu- zą aJą m n o • o upu .~..,,~-.ALAA'll 10-letni pisarz 
kamery, w któreJ miesclla się ry kierownik budowy z&mknl\l w I • A.Il'fllv 

Najmłodszym amerykańskim pi5a· szatnia. pracowników ł..PBP. Akcja. szufladzie„. -n~ ·· _,, rv ~ • 
rzem jest 10-letni Dante Westorook strażaków sprowadziła. się właści- Według opinii Wl>jewódzkiej Ko- . . . „ san Francisco. Jego p ierwsza ksiąil:· wie do ochrony inny ch obiektów mendy Straży Pożarnych, pożar i ~a.da.I me Wiadomo, gdzie ~na.J-, Najwyższy dotąd okup zapłaciła 

przed ogniem. był skutkiem powa.inych za.nie· i duJe się porwa.ny w poniedz1ał~ rodzina Louisa Hazana, dY't'ektora 
ka „ Daxius" powstała, gdy miał lat Pożar na. placu budowy wy- dbań w zakresie przestrzegania I prezes ko!"lei;nu „Empai~·Schne1- f irmy płytowej, za k tórego uwol-
!I, przy współpracy Harriet Robmer ad l • . 1 ż h N . I der'', belgijski przemysłowiec Edo· n ienie w grudniu 1975 POrywacze 
s jednego z wydawnictw literatury buchl o-k. !"o,dz. 4 w. czwartek n j przet>.15?W przec wpo arowyc ' aJ 1 urd J. Empa.in. Wia.domo nato· otrzymali 15 m ilionów franków 
dziecięcej, k tóra nagrała na taśmę r anem. Ogien zau,wazyła, dozorc~y- ' pewnieJ przyczyną ·bezpośrednią 11 miast, że porywa.cze zażądali zal (3 m iliony dolarów). Wy daje się 

i ni Danuta P., ktora pe~lla. dy:i:ur było ~_warcie w prowLZor~eznef In- Jego uwolnienie astrGnomicznego więc. że wbrew poprzednim przy-
magnetofonową fantastyczne opow a- wraz z męż~m. Gdy kobieta chc1a- s~ala.e.11 elcktry~mej. ktora, komi- okupu w wysoko§ci 100 mi'lionów puszczeniom, porwanie Empaina 
dania chlopca. Treścią książki są la zadzwonui do ~łraży, okaza.lo SJa bezmt'ł1)c:imie nakazywała usu- , fra.nków (20 milionów dola.rów). ma charakter czysto kryminalny, 
przygody chłopca, którego matką jest się, że telefon Jest uszkodzony. n~ć. I Byłby to najwięltszy ok up, jakiego daleki od związków z polityką. 
kobieta, a ojcem pantera. Staje się Wtedy posiała. męta. do Innego te- zażądal i we Francji poryWacze 

• 0 n władc,1\ odleg~ej planety, k tórej lef1)nu, a. sami!> próbowała. gasi~ Prokura.tura ReJ<>nowa w Pabla· , _ · · 
mieszkańcy nocą prowadzą ~ycie ogień. Niestety, za.ma.rznięte gaś• \ nicach wsrozęla śledztwo w !l.tft'a" I z I f h 

nice nie działały„. wie przyc7.yn pożaru na. budowie : t t • 
panter, a po nastaniu dnia po~wię- 15 grudnia. na placu budowy I przy ul. Konsta.ntyoowskiej. l\loz-1 a oną rac owiec 
canego na sen przekształcają scę w przeprowadza.no komisyjną kontro- 1 na się s~dziewać, u winni zlek- , 
Istoty ludzkie. Mały Dante ma jut I lę porządku i stimu zabezpiecze- ceważenia przepisów przeciwpoża

liberyjski 
projekty nowych opov.i ada1i, ale nie nia. przeciwpotarowego. Poniew~ź 

1 
rG!"Y!'h i n akazów komi~.ii. :i>6cią- Na Morzu .Karaibskim, .w odległoś_ci t~k frachtowiec liberyjski, 10-tyBięcz

wiadomo jeszcze czy kariera pisar-1 kierownictwo pla.cu budowy me I g-n1ęel zostaną. do oilpaw1edzialno- I około 420 mil na połudmowy zachod mk„Eva Maria". Przez całą ubiegłą 
ska s tanie się jego udziałem. kwaipiło się z realizowaniem wnio- ści. (kt) Od Nowego Orleanu, zatonął w czwar- , 1neoc trwała akcja ratunkowa, z udzia-

m łodzi patrolowych i samolotów 

l#fil.] S:iil J:1~.]3L:'E:t•1 =·' t:i :t •] 311 l~a~~i;~i~1;~~!t§ - ---- - • ------ --- - - ~ --- ' I pó~niej przypuszczalnie do Hou: 
. . , saton. Wiózł on ładunek kontenerów, 

I Pl ponadto materiały wybuchowe. Po 
- AZS Poznań coraz bliżej· mistrzostwa erwsza wygrana I snygnale s.o.s„ jaki w czwartek ra-

0 wysłał radiotelegrafista, kapitan 
l ---·.~~ ... - ..,.._,,.,,,., statku powiadomił ponadto, :te 

SOBOTA 

PIŁKA RĘCZNA. Międzynarodowy 
turniej o puchar wyzwolenia Lodzi 
i z okazji 50-lecia OZPR w t.oazi, 
z udziałem zespołów: Burewiestnik 
Krasnodar (ZSRR), Olabanyaaz Szol• 
nok (Węgry), Sląsk Wrocław, Korona 
IS"ielce, reprezentacji Lodzi oraz Ani
lana. Początek o godz. 10 i 15.30, sa
la ChKS, ul. Kosynierów Gdyńskich, 
w niedzielę od godz. 11. 

KOSZYK.OWKA ZE1'iSKA. Finało
wy turniej o mistrzostwo Polski 
z udziałem zespołów: AZS Poznali, 
Wisła Kraków, Spójnia Gdańsk i t.KS. 
Hala przy al. Unii 2, godz. 17, w nie· 
dzielę, godz. ll. Finałowy turniej 
o utrzymanie się w I lidze z udzia
łem zespołów: Olimpia Poznań, Sto
mil Olsztyn, Polonia Warszawa, Lech 

.Poznań, Stal Brzeg i Włókniarz Pa
bianice . W Pabianicach, godz. 15, 
w niedzielę, godz. 15. li liga: Wi
d zew Korona, ul. Armii Czerwo
n ej 80, godz. 16.15, w niedzielę 11.15, 
liga międzywojewódzka: Tęcza -
Łącznościowiec Olsztyn, ul. Tere-

. :;y 56/ 58, godz. 14, w niedzielę, godz. 
15.30. 

KOSZYK.OWKA MĘSKĄ.. Liga mlę
dzywojewódzka· ŁKS - Widzew, al. 
Unii 2, godz. 15.30, w niedzJ.elę, godZ. 
16. 

T ENIS STOŁOWY MĘŻCZYZN. I li
ga : Włókniarz - Sia rka Tarnobueg, 
ui. 8 Marca 15, godz. 17 i w nie
dzielę , godz. 10. 

HOKEJ NA LODZIE, I liga : ŁKS 
Zagłębie Sosnowiec, ul. Worcella 21, 
godz. 18, · w niedzielę, godz. 18, 
II liga: Włókniarz Zgierz - Tarpan 
Poznai't, w Zgierzu, godz. 18. w nie
dzielę, godz. 11 - liga centralna Ju· 
niorów: LKS - Legia Warszawa, ul. 
Worcella 21, godz. 14 .-15 i w niedzie
lę, godz. 10.45, Boruta - Okęcie 
W-wa, w Zgierzu, godz. 15 i w nie
dzielę, godz. 14. . 

.. PIŁKA SIATKOWA KOBIET: I li· 
ga . Start - Czarni Słupsk, ul. Tere
sy 56/58, godz. 17, liga międzywoje· 

· wódzka: AZS - Górnik Łęczyca, ul. 
Kopcińskiego 71, godz. 17 i w nie
dzielę , godz. ll , Społem - Pilica To
mas:tów, ul. Północna 36, godz. 16.30 
i w niedzielę, godz. 12. 

Koszykarki ms lepsze od Spójni I Wł~!~!!r!~ .. „ i~~~~~~~~ffi~i~~ 
Pierwsze zwycięstwo w iurnieju, 

rozgrywanym w Pabianicach, a de· 
cydującym o pozostaniu w ekstra
klasie koszykówki kobiet, odniósł 
Włókniarz Pabianice, wygrywając 
z Lechem H:.59 (30:X9). Punkty dla 
Włókniarza !dobyły: Bieniek 22, 
Szymczak lł, Manias 10, Grajda 8, 
Kozera i Koralewska po ł. Dla Le
cha najwięcej punktow zdobyła 

Po jednodniowej zaledwie przerwie? 
w Łodzi rozpoczął się drugi turnieJ 
finałowy czterech najlepszych ze
społów ekstraklasy koszykówki ko
biet, decydujący o mistrzostwie Pol
ski. w pierwszym meczu ŁKS poko· 
nał Spójnię Gdańsk 76;69 \33:2~). 
Punkty dla ŁKS zdobyły: Storozyn· 
ska 27, Janowska 16, Gburczyk 12, 
Wołujewicz 11, Bek 1, Błaszczyk 
i Gortat po z. Najwięcej µunktów 
dla Spójni uzyskała Gorzelana 19. 

Tym razem w przeciwier\stwie do 
poprzedniego turnieju, rozgrywanego 
w Krakowie, gdańska Spójnia przez 
większą część rywalizacji była WY_· 
równanym partnerem aktualnych wi
cemistrzyń Polski. Umiejętnie broni
ła przez postawienie strefy dostępu 
do kosza . ŁKS nie mógł do stanu 
21:25 poradzić sobie z tym sposobem 
gry. Brakowało celności, zwłaszcza 
w tej sytuacji rzutów z dystansu. 
Od tego wyniku nastąpił okres zde
cydowanej i szybkiej gry podopiecz
nych trenera J. żylińskiego. Zdoby
ły one kolejno 12 punktów. 

Piel'wsza część drugiej połowy by
ła znów popisem skuteczności prze
ciwniczek. Na swoim normalnym, 
dobrym poziomie, grała jedynie Sto-

rożyńska . . Spójnia zaczęła odrabiać 
•t raty, ale zabrakło jej sił na sku
teczny finisz, który stał się udzia
łem łodzianek. Przełomowym mo
mentem była 36 minuta gry, kiedy 
to LKS znów wyrobił sobie wyraź
ną przewagę. $wietnymi zagraniami 
popisywała się najlepsza na parkie
cie Storotyńska. Poza nią, dobrze 
grała .Janowska oraz Wolu,Jewicz. 

Niezwykle interesujący prze'bleg 
miał drugi mecz wieczoru. Wisła za
częła wspaniale w pojedynku z nie · 
pokonanym do tej pory AZS Poznań. 
Jednak pierwsza połowa meczu koń
czy się jej Zaledwie dwupunktową 
przewagą. AZS potwierdził jeszcze 
raz, Iż o wiele skuteczniej gra 
w drugiej połowie. Wyll)ownym tego 
przykładem jest kolejne zwycięstwo 
l coraz bliższa perspektywa zajęcia 
pierwszego miejsca w ekstraklasie. 
Pojedynek dwóch najlepiej rozgry
wających - Kaluty (Wisła) i Gu· 
mowskiej (AZS) zakończył się zwy
ct-;stwem tej ostatniej. AZS pokonał 
Wisłę 96:88 (48:46). Najwięcej punk
tów dla AZS zdobyła Gumowska 28, 
dla Wisły Biesiekierska 21. 

(a. azym.) 

Tyłk.o Btrewiestnik i Ani1laoo bez porażki 
w Łodzi rozpoczął się kolejny 

międzynarodowy turniej w . piłce rę
cznej o Puchar Wyzwolenia Łodzi. 
Nie przyjechali, ~apowiadani. wcz~ś
niej. szczyplornlscl Burewiestmka 
Tbilisi. Ich miejsce zajęła reprezen
tacja Łodzi. Oprócz niej udział w 
turnieju biorą: Burewiestnik Krasno· 
dar (ZSRR), Olabanyasz Szolnok 
(Węrry), Korona Kielce, Sląsk wro-

NIEDZIELA 

cław I gospodarz imprezy Anilana. 

Fromm 15. 
Pabianiccy 1ympatycy konykówki, 

po dwóch niepowodzeniach swojej 
drużyny, doczekali 1ię w końcu 
zwycięstwa. Włólmlan: nareszcie 
zmobilizował llię i po niezwykle 
ambitnej walce odniósł sukces. 
W przeciwieństwie do poprzednich 
pojedynków, pabianiczanki zagrały 
szybko, a co najważniejsze, skutecz
nie. Dobrze rzucały: Szymczak, Ma
nias i Bieniek. 

Bunt w wiezieniu 
W iłównyln więzieniu madryc-

kim doszło w nocy s czwartku na 
p!1ttek do buntu. W wyniku łltarć 

między policją l więźniami 111 osób, 
w tym I policjantów, zostało ran
nych. Straty . materialne szacowane są 
na około 2a mln pesetów (300 ty1 . 
'dolarów}. Policja użyła przeciwko 
zbuntowanym więźniom gazów łza
w14cych 1 strzelała do nich gumo
wymi kulami. w Ostatnim ctllllle 

Lech tylko przez pierw.ze I minut równlet w innych więzieniach hisz
przeważał różniclł fi punktów. Po-
tem walka była wyrównana, a wy- pańskich doszło do buntów więźniów 
nik zmieniał się wielokfotnie. kryminalnych. 
W ostatnjeJ minucie Włókniarz miał 
tylko jeden punkt przewagi. · W tym 
okresie młode pabianiczanki umie
jętnie zwalniały grę, a na kilka se
kund doskonały rzut Manlas z dy-
1tan1u oraz dwa osobiste SzymcEak, 
przesądziły o wygranej. To · była 
bardzo dramatyczna końcówka. Pe 
meczu, trener Langierowlcz oraz Je· 
co podopieczne na ramionach kibi· 
c6w soatali znie1ieni do azatni. 

W pozostałych meczach uzyskano 
wyniki : Stal Brzeg - Olimpia Po
znań 57:64 (20:33} i Stomil - Polo
nia 64:$5 (l!8:28). 

W.NOWAK 

Komunikat „Totka" 
llAł. Y LOTEK 

Dn.fa Ili 8tycmla 1971 ;r, 'llma;rł 
na«łe, prze.żywny l&t 74 

ł. + P. 

JOZ EF 

RATAJSKI 
PopJle'lt Od'b~ie •it d.nia 11 

1t~nia br, o god1:. 14 z kaplicy 
cmenła.nta na Zanewle, 0 czym 
zawU4ł.a.miaJlł P08rą~l w smu
~k11 

ZONA, CORJtA. zu•;c t W'NUJU 
' 

• Godz. 11 .05. Na skrzyżowaniu 
ulic: Zielona - Wólczańska, kierow
ca „ Nysy " LDB 2550 Bronisław S „ 
n ie ustąpił pierwszei1stwa przejazdu 
i zderzył się z „żukiem". Pojazdy 
uległy uszkodzeniu. Straty li tys. zł. 

.\ Godz. 12.25. Kierowca „Zastavy" 
SI.Z 0030 Zygmunt D. przejeżd:2:ał 
skrzyżowanie ulic: al. Koś<'iuszki -
A. Struga przy czerwonym świetle 
i potrąell Zofię K„ lat e2, która do
znała stłuczenia nogl. 

A. Godz. 13.łO. Na ulicy Tuwima 
przy Wysokiej, będący pod wpływem 
alkoholu Wacław B„ lat 57, wpadł 
na „Fiata" i doznał &tłuczenia gło
wy. Po udzieleniu pomocy lekarskiej, 
mężczyzna udał się do domu. 

A Godz. 15. Na al. Politechniki 
pn:y Obywatelskiej, jadący „Fia tem" 
0088 Ryszard Ch. spowodował zderze
nie z „Wartburgiem". Oba samocho
dy zostały uszkodzone. Straty 5 tys. 
złotych. 

.6. Godz._ 17. Na skrzyżowaniu ulic: 
~roniewsk1ego - Kilińskiego, kieru
J ący „Fiatem IW 6688 .Zd?..isław O„ 
potrącił Eugeniusza z„. lat 86. Pie
~zy doznał. złamania obu podudzi 
i przewieziony został do szpitala. 

.& Godz. 17.30 Na ulicy Zakładowej 
przed posesją 88 nieznany kierowca 
samochodu potrącił Bolesława c„ 
lat 50, którego w ciężkim lltanle 
przevviC2iono do IZpitala. 

Swiadkowle powyższego wyipad-
ku, a w szczególności kierowca auto
busu, który udzielał pomocy ranne
mu, proszeni są do WKRD MO, Łódź, 
ul. W. Bytomskiej 60, tel. 713-86. 

(eh) 

Wsz319tklm, kt6.rzy OlkazaU po
mooc, fyczliwo5ć i wsp6ł<:zucie w 
czasie choroGby i pognebu nas.:ej 
najukochalisuj i ua.Jle!PS!leJ Ma
tki, Ba.bel l Plrarba.bcl 

S. + P. 

MARII 
KŁYSZEJKO 

skla·dam.y na,J6e-rdecv:nie,lsze 
dZ:ięlwwanie. 

po-

RODZI'NA 

W dniu ZS styc1&11rta 1971 roku 
zmarł na}ukochaliszy Mął, Tatiuś 
i Dziadzina 

S. + P. 

JAN 
WOtNIAK 

Uroczystoici pogrze1oowe ocl:bę
dą s.ię dnia 28 sty.cznJa br. o god!Z. 
lł w kapllcy CIDlellltana św, Ro· 
c~a na • Radogoszczu, o czym po
wia-dainuają pogrąte.ni w 111mutk-u 

:tJON.A, !IY,N, SYNOWA 
i W'NUC7)KA 

PIŁKA SIATKOWA MĘŻCZYZN. 
II liga : Anilana - AZS Częstocho
wa ul. Zakątna 82, godz. 19, w me
dzi ~lę, godz. 11, liga międzywoje
wódzka: ChKS - Skra Bełchatów, 
ul. Kosynierow Gdynskich 18, godz. 
19.30 i w niedzielę, godz. 9, Społem 
- Gwardia, ul. Północna 36, godz. 18 
i w niedzielę, godz: 10. 

Pił.KA SIATKOWA KOBIET: I li· 
ga . Start - Spójnia Gdańsk, ul. Te-
resy 56f58, godz. 11. . . 

BOKS. Mecz towarzyski iuniorow: 

Pierwszy dzień turnieju wykazał, 
Iż do końcowego zwycięstwa będą 
kandydowały zespoły Burewiestnika 
i Anilany. Oba teamy występują w 
tej Imprezie bez dwóch swoich naj
lepszych zawodników biorących 
udział w swych reprezentacjach na 
mistrzostwach świata w Danii. Obie 
drużyny poza tym wygrały w pier
wszym dniu swe pojedynki. Anila
na pokonała reprezentację Łodzi 
21:10 (11:7) i Sląsk Wrocław (wystę
pujący też bez reprezentantów Pol
ski 19:13 (7:5). Burewiestnlk · nato
miast w pierwszym swym występie 
pokonał Sląsk 16:12 (7:7) I Olabanyasz 
20:15 (10:7). 

W pozostałych meczach uzyskano 
wyniki: Olabanyasz - Korona 13:16 
(7:9), reprezentacja Łodzi - Korona 
11:21 (5:9). 

LQSOWANIE I: 14 rozw. z I tra
fieni mi - wygrane po 49 .72:l zł, 
1.289 rozw. z ł trafieniami - wy
grane po 810 zł, 32.603 rozw. z a tra
fieniami - wygrane po 53 zł. · 

Z cłębokim talem aarwiadoam.ia.my, te w dniu M •tycznia 1971 :r. 
po krótkiej, le.cz cłętkdeJ choro·bie •lllł-"rł, prze;żywszy lat 84, nasi 
naJu!«M:bańazy Mął i Tatu.I 

HOKEJ NA TRAWIE. Eliminacje do 
mistrzostw Polski juniorów z udzia
łem zespołów: Budowlani Wrocław, 
semafor Wrocław, Pomorzanin TO· 
ruń,' Start Gniezno, LKS Rogowo, 
LKS Gąsawa i Budowlani Łódź, ul. 
Armii Czerownej 80, god7 I 1 1N. nie· 
dzielę, godz. 13, _.;;,!li,'! 

RKS - Legia w-wa, ul. Zjednocze
nia 1, godz. 12. 

KOLARSTWO. Kontrolny wyścig 
przełajowy seniorów, juniorów i ju
niorów młodszych, ul. Letniskowa 20, 
godz. 9.30. 

ZAPASY, STYL WOLNY, SENIO• 
RZY. Eliminacje •trefowe do Il ligi 
indywidualnej, ul. Krzytowa li, godz. 
Ul. 

BRYD:I: SPORTOWY. Drutynowy 
turniej o puchar Łodzi w Pabiani
cach, godz. 10. 

. 2 DZIENNIK POPULARNY m 2S (890ł) 
' 

Gdybyśmy pokusili się o ocenę po
ziomu pierwszego dnia rywalizacji, 
to trzeba wyraźnie stwierdztć, iż 
w kilku przypadkach widzieliśmy 
piłkę ręczną na dobrym poziomie. 
Odnosi się to w szczególności do 
pojedynków Sląsk - Burewlestnlk 1 
Anilana - Sląsk. Dziś kolejne mecze 
turnieju, które przypominamy, 
rozgrywane są w hali ChKS. (sz) 

LOSOWANIE li: 2 rozw. z li tra
fieniami - wygrane po 323.913 zł, 
520 rozw. z 4 trafieniami - wygrane 
po 1.868 zł, 17.113 rozw. z :a trafie-
niami wygrane po 9ł zł. 

EXPRESS LOTEK: 

a rozw. z I tralleniaml - wygra
ne po ł07 .1117 zł, 438 rozw. z 4 tra
fieniami - wygrane po 4.206 z:ł, 
22.715 rozw. z 3 trafieniami - wy
grane po 134 sł. 

ł. ł P. 

APOUtJARY GARWACKI 
GASTRONOMIK. 

iP-OCrz«b odlbęd'llle &ię dnł>a „ ftycznła br. o sodz. 1S z ka;p.Ji;cy 
cmen.ta.m.e~ na Ralto9os-u. e czym U.'Wiadamlajlł pog:rlł:ien.I w ta
łoliie 

flONA, DZm<:I, WH'UC~llt Ot'~ POZOSTAŁA lł4DZIINiA 
I PRZYJiACIZLZ 

. 



Sugestywne 
stawki 

Prof. dr Jan Szczepański, uczony polski o międzyna
rodowej sła'1vie, członek Ra dy Państwa udzielił \A.'ywia
du „Trybunje Ludu". Z uwagi na wagę myśli i sformu· 

Zastanawiano się w pewnym gronie czy podatność jednych 
ludzi na wpływ innych jest cechą korzystną czy też wprost 
przeciwnie. Głosy były różne, zdania podzielone. Różnie też 
bywa w życiu • sugestią, a zależy to przede wszystkim od tego, 
co ,,jednostki sugestywne" sugerują ludziom łatwo poddaj:icym 
się sugestii. Jeśli to będzie np. zachęca.nie do uprawiania co-

na-łowań Profesora pozwalamy sobie przedstawić 
szym Czytelnikom niektóre z nich w przekonaniu, że 
skłonią one do przemyśleń i pozwolą lepiej zrozumieć 
wagę zagadnień podnoszonych na Il Krajowej Konfe
rencji Partyjnej. 

dziennej gimnasty · - konyśi: jest. oczy 111 · 1 przecież pod- - Generalnie rzecz biorąc, II Konferencja 
przyjęła następującą koncepcję: po pierwsze 
trzeba wytrwale ujawniać i usuwać przyczy
ny kłopotów tkwiące w funkcjonowaniu 
systemu gospodarki jako całości; po dru
gie, zwiększyć skuteczność starań o podnie
sienie poziomu organizacji zakładów pracy, 
o pełne opanowanie ich oroblemów przez 
kierownictwa i załogi; po trzecie, zapewnić 
dobór ludzi w pełni kompetentnych do 
sprootania trudnym obowiązkom związanym 
z ustaleniem zadań go.spodarczych. organi
zacją i kontrolą ich wykonania. W materia
łach II Konferencji istotne wątki odnoszą 
się do tych trzech grup problemów, nad 
którymi w różnych przekrojach praoowaly 
od jesieni 1976 r. zespoły partyjno-rządowe. 

wyższego poziomu sil wytwórczych, całej 
naszej cywilizacji i s tandardu życia a ko
n iecznym podnoszeniem wymagań i c.stroś
cią ich egzekwowania. Każdy. a tym bar
dziej wyraźny wzrost paziomu technicznego, 
każdy odcinek drogi przebyty ku nowoczes
ności technologicznej wymaga tworzenia 
\vysoce sprawnych, zdyscyplinowanych 
i efekt;rwnych w dzialaniu układów ludz
kich. Nie ie.st paradoksem, lecz prawdą bez
spÓrną. że wy-Uzy poziom rozwoju łączy s i ę 
ze zmniejszaniem możliwości pracy .,na lu
zie", że im kraj bogatszy, tym mniej stać gd 
na przejawy marnotrawstwa, bm bardziej 
mu potrzeba oszczędności •.• 

dającym się suges mele le wyji6 ł:trlll:e aa owie. Gorzej 
natomiast, jeśli trdlmy na su1esł)'wne1e a a żytniej z 
kłoskiem. Wtedy u,l6pDle wpływewf ,,a u" może n ic 
tylko pogorszyć stap drewia, ale d99l'O•• do groźnych 
skutków rodzinnych i IP9łffSDYGh. I Trzeba więc, odkr,_,. awoJit ,...._.. 
zachować zdrowy roZl!lłelt l al~ wel„ łlot 
go wyboru własnego }Ml8łępowanla. J:dllJl!ll 
rozum nie da się zastąJił aiOll)'lll iDD1-. 

Jest wiele faktów świadcz4eych 
o tym, że ludzie zbyt łatwo Ule1a
ją sugestii. Ta refleksja nasunął.a 
mi się w trakcie rozmowy z moim 
znajomym, który ma cenion' pro
fesję matematyka. Pracuje jako 
programista w pewnym centrum 
informatyki. Jest człowiekiem atol• 
nym o czym świadczy już samo 
ukończenie w normalnym casie 
studiów wybranego kierunku. Nie 
posądzałem go jednak. że jest tak
że człowiekiem sprytnym, lub 
wiąc oględniej, zaradnym życia 
Jego zarobki po podjęciu pracy 
były najwyższe, ale nie przywiąz 
wał do tego większej wagi. Sytua
cja zmieniła się, gdy założył rodzi• 

n•· 
Nie dociekałem, czy przeobraże

nie charakteru mojego zna jomego 
dokonało się pod wpływem mał
żonki czy też życiowe doświad
czenie zaczerpnął z innych źródeł. 
W każdym razie jest obecnie nie
źle sytuowanym człowiekiem, cho
ciaż jego pensja wcale nie skoczy
ła raptownie w górę. Sam mi opo
wiedział. że jego główne dochody 
pły.ną z udzielania korepetycji. Pa
rał się tym zajęciem jeszcze w 
czasie studiów, ale nie zarabiał 
wtedy zbyt wiele na „belferce". -
Byłem wtedy naiwny, bo sądziłem, 
że niska cena ,.korków" napędzi 
mi klientów. Tymczasem nawet o
głoszenra w „życiu Warszawy" nie 
przysporzyły mi zbyt wielu propo
zycji nalewania matemat:vcznei;o 
oleju do wypełnionych zupełmll 
czym innym głów córeczek i syn
ków wypielęgnowanych pr:zez sw<?
ich rodziców jak cieplarniane ros-

40 lat 
Obserwatorium 
Juł łO lat istnieje Wysolcog6r-

1kie Obserwatorium ll\liGW na 
Kasprowym Wierchu. Urucho· 
miona w 1938 roku placówka. po· 
lotona na wysokości 1985 ~ n~d 
poziomem morza, przyczymla się 
do rozwoju badań w zakresie 
meteoroloitil a:órskieJ ' klimatu 

Tatr. W tej najwyżej położonej 
w Polsce stacji meteoroloe:iczn„i 
ohserwuje się największą liczbę 

· dni mitlistych I deszczowych. Pro
wadzi się badania utn.ymu.lącej 
1ię przez pół rolrn pokrywy śnież
nej oraz śledzi huraganowe wia
try. 

linki. .O ało się, że zniechęcała 
ich abfł lalska stawka, jaką 1tropo
nowałitr4 udzie rozumowali tak: 
m&lo e - niewiele znaczy. 

- 'lft mam korepetycji bez li-I 
Iw.: IJple .. się znacznie . ":ięcej Pt:o
~ · . .J11z mogę przyJąc - zw1e
ruł . IJ• w dalszym ciągu znajo
J111. Dałem ogłoszenie następującej 
tteici• „Magister wyucza matema
ł)okl każdym poziomie". Przy 
llłonłniach zawsze zaczynałem od 
daw za godzinę - 100 zł szkoła 
·i;odiliwowa, 150 zł przygotowanie 
tło •tury i 200 zł do egzaminu na 
1JA:llllnię. Nikt nie protestował. U
tułl się natomiast o mnie, jako 
koftpetytorze, korzystna opinia: 
~o bierze, ale dobrze uczy. A I 

uczę tak samo jak poprzednio, 
Jlil,eże nawet dawniej bardziej się 

silałem. bo chciałem zdobyć re
mę. Teraz to już jedni drugim 

polecają mnie jako dobrego kore
petytora. Ludzie po prostu chcą 
dużo płacić, wtedy uspokajają swo
je sumienia, że tak bardzo poświę
cili się swojemu dziecku. 

W jakiś czas po tej rozmowie 
koleżanka z pracy zapytała mnie. 
czy nie znam jakiegoś dobrego ko
repetytora, bo właśnie w tym ro-1 
ku jej córka zdaje maturę. Nie 
grozi jej zresztą dwója z matema
tyki. ale zawsze lepiej mieć więk
szą pewność. Przypomniałem sobie 
wtedy swojego znajomego matema
tyka. - Wiem o jednym takim -
powiedziałem - ale bierze drogo. 
150 zł za godzmę. Koleżanka na
tychmiast zapisała podany adres. -
Jeśli bierze taki<a stawki to na pew-
no jest świetnym specjali~tą - od
rzekła. No proszę. a ja wcale nie 
zamierzałem wywierać sugestii. 

Mimowolnie słyszałem któregoś I 
dnia rozmowę dwóch pań w auto
busie. Zwierzały się sobie ze sw<>-
ich dolegliwości i informowały o 
skutecznych lekach. Wreszcie przy
szła kolej na rekomendowanie le
karzy. - Ja leczę się tylko pry
watnie u profesora. który co praw-
da bierze 500 zł za wizytę. ale to 
sława. w med.vcynie - mówiła jed
na. - Mój docent też bierze sło
no, bo po 400 zł. ale mam do nie-
go zaufanie - stwierdziła druga. 
Obydwie zgodziły się. że do przy-1 
chodni rejonowej nie ma po co 
chodzić, bo darmo nikt przecież 
nie będzie dobrze leczył. 

Zastanawiałem się czy rzeczywi
ście te sławy medyczne, o któ
rych rozmawiały pasażerki w au
tobusie. to tacy genialni specjali
ści czy też ludzie z życiowvm spry
tem. Być może oni również. tak 
Jak mój znajomy matematyk. od
kryli, iż najlepszą rekomendacją 
są wysokie stawki. 

Chciałbym zatrzymać się nad czwartym 
tródłem na.szych trudności, nad kłopotami 
wynikającymi s pa.rta.ctwa czy lenistwa., 
braku poozucla odpowiedzialności, szkodli
wego wpływu alkoholu, dą,żeó do nielegal
nych zysków i lekceważenia prawa. Przy 
stopniowYm zapewnieniu tych nieodzownych 
warunków dobrej roboty, które zamykają 
się w trzech wymienionych na wstępie pro
blemach, tym ważniejsze jest PoStawienie 
pytań .•• c Czytając różne prognozy publikowa= ne w prasie międzynarodowej łatwo 
i:::: spostrzegamy, iż zdaniem przytła-
- czającej większości autorów recesja 
gospodarcza w krajach kapitalistycznych 
raczej pogłębi się niż ustąpi. Nie można 
więc liczyć na to, że koniunktura za gra
nicą Wpłynie ułatwiająco na rozwój naszej 
gospodarki na tej ważnej płaszczyźnie, na 
której od przeszło czterech lat natrafiamy 
na poważne trudności. 

Je.st oczywiste. że trudności gosl)Odarcze 
możemy rozwiązać tylko s a m i. Sami, 
zna.czy to: wspólnym wysiłkiem kierownic
twa wszystkich szczebli w partii I życiu po
litycznym, gospodarce i administracji. w 
każdej dziedzinie życia publicznego oraz 
wszystkich ludzi. od których za.leży jakośó 
rozwią.zywania ustalonych zadań ••• 
C:z~jąc materiały Prokuratury General

neJ 1 NIK. otrzymYWane z racji pełnienia 
funkcji urz.ędowej, mogę przek0nać się. ile 
strat !><>nosi gosl)Odarka. my wgzyscy, wsku
tek niedbalstwa. braku element.arnej zapc
biegliW:ości i paczucia obowią.zkU, jak 
znaczne są szkody materialne i moralne 
wvwoływane przez pijaństwo. łapownictwo, 
chęć czerpania nieuprawnionych korzyści . 
Czytając te materiały, stawiam sobie py

tanie: dlaczego ta.k się dzieje, że walkk 
z tymi dokuczliwymi i kosztownymi zja.wis
kami toczy się niekiedy opieszale, a nie
którzy czy to sadzą, czy udają,, że jesteśmy 
wobec nieb bezradni? 

Jest przecież faktem, te do pokonania 
podobnych zjawisk nie potrzeba dodatko
wych nakładów inwestycyjnych ani drama
tycznych decyzii czy nowvch ustaw. Myślę, 
że najbardzie.j potrzebny jest ruch społecz
ny, ruch możliwie powszechny, / nasta.wiony 
na i>Nl'!ciwdzia.łanie tym i podobnym zjawis
kom w mmacb obowiązu,jąeego prawa, sfor
mułowanych już kierunków działania i po· 
siadan:vch środków. 

Właśnie dlatego, że jesteśmy dziś krajem 
o wiele wvżej rozwiniętym, że na wyższym 
poziomie kształtują się nasze potrzeby i a s
piracje. nie stać nas na straty w e;ospodarce 
powodowane różnorodnymi przejawami le
nistwa. oartactwa i braku odpowiedzialności 
- straty sięgające według oblicze11 specja
lis tów 50 mld zł rocznie ... 

Moja hipoteza iest następująca: w nie
jednym ogniwie nastąpił spadek wyma.gań, 
który pociągnął za. soba obniżenie moralnoś
ci i kultury pracy. 

- Zapewne n ie pomylę się, jeśli wskażę 
na szczególny związek między osiągnięciem 

_. Z głosów . które słyszę, z listów, któ-= re otrzymuję, z innych źródeł obser= wacji wnoszę. że społeczeństwo. lu= dzie pracujący pragną nade wszyst
ko zapewnienia sprawności codziennych 
działań, Wprowadzenia dyscypliny, która 
ułatwi eUminowanie niedbalstwa, mrnotraw
&twa, pracy bY'le zbyć. Dyscypliny, która 

Logika 
wyższych 

wymagań 
obejmie również takie zjawiska, jak bez
karne niszczenie dóbr, pijanstwo w miejscu 
pracy. żądanie łapówki czy innego ekwiwa
lentu za udz ielanie pozytywnej odpowiedzi 
przez tego, kto jest do niej służbowo 2obo
wiązany ... 

Dlatego powracając do obecnego momen
tu rozwoju naszego kraju, wydaje mi si ę, 
że droga wyjścia z naszych trudności pro
wadzi przez pobudzenie masowego ruchu 
n iegodzenia się ze złą robotą, partactwem 
i zwykłą . .lipą''. a przede wszyst kim przez 
wyeliminowanie s trat powodowanych złą 
robotą, 

Nikt nie zaprzeczy. że w Polsce jest do.syć 
ludzi gotowych do przeciwdziałania zjawis
kom uiemnym. Instytucjonalnie rzecz b iorąc. 
mamy bardzo gęsty system kontroli społecz
n ej_ Wypełnien i e go żvwą treścią wYdaje 
mi się zadaniem strategicznym. Mamy pad 
tym względem wielkie możliwości w samo
rządach robotmczych, rolniczych. mieszkań
ców miast. w radach narodowych, związ
kach zawodowych. komisjach sejmowvch. 
Rzecz polega na tym. aby konsekwentnie 
i n ieustępliwie chcieć te siły wykorzystać; 
także w przypadku. kiedy dociekliwość kon
troli społecznej może podważyć urzędowy 

Ile okrętów · liczyło wyprawo 
• I 

odkrywcy Nowego Świoto? 
Czy Krzysztof Kolumb w czasie swej pierwszej 

podróży do Ameryki w 1493 r. miał flotyllę zło
żoną. z czterech e>zy też - jak do tej pory mnie
mano - z trzech okrętów? 

Pro!. Marinelle Bonv!ni Mazzanti z uniwersytetu 
w Urbino podważyła ostatnio do tychczasowe dane, 
które w świetle jej najnowszych badań okazały 
się niezgodne z prawdą historyczną. UC1lona twier
dz-1. że na podstawie dokumentów .• Archivi Esten
si" należących do starego arvstokratycznego rodu, 
sprawuiącego władzę w ptn. Włoszech w ok resie 
550 lat. odkrvwca Ameryki oprócz trzech okrętów 
noszących nazwy „Nino". „Pinto" oraz .,Santa 
Maria" dowodził jeszcze czwartym. którego h i.sto· 
rycy nie brali do tei pory pod uwagę. 

„Columba {błędna interpretacja nazwiska żeglarza) 
powiedział, że chciałby przebyć wielkie morze 
i żeglować wProst w kierunku zachodnim ... ". 

Kolumb miał powrócić na pok.ladzie statku .,Ni
na". p0przedzanego statkiem „Pinta". Natomiast 
statek •• Santa Maria" uległ rozbiciu w okresie 
świąt Bożego Narodzenia w 1492 r. i musiał wraz 
z czterdziestoma członkami załogi pozostac w for
cie „Navidad". gdzie zna;dować s ię miał równ ież 
ów czwarty okręt. 

Dane. dotyczące istnienia czwartego statku znaj
dują się w raporcie Kolumba. wysłanym do pod
skarbiego królewskiego. a pisanym z Lizbony 14 
marca 1493 r. Informacje te jednak nie były do te j 
pory brane pod uwa.!(e przez historyków. opiera
jących się na tym, że w dzienniku pokładowym 
Kolumba nie została wyraźnie sprecyzowana do
kładna liczba statków należących do te.!(o żegla
rza. 

Napad powstańców na ratusz łódzki 
w styczniu 1863 roku według sztychu 

Br. Lechowskiego. 

Potwierdzeniem te~o faktu ma być list odnale
ziony w archiwach rodziny Este pisany w dniu 
9 marca !493 r. i wvslanv z Barcelony przez Anni
bala de Gannardo, ambasadora Ferdynanda Ara
gońskiego. króla Neapolu. List adresówany jest do 
brata Gennardo - ambasadora księstwa Mediola
nu i ujawnia wiele szczegółów dotyczących wy
prawv Kolumba. M.in. Gennardo pisze: , .Widziałem 
jego (Kolumba) li.st. w którym opisuje. że wylą
dował na dużej wYSPie zamieszkałej przez tuby~
ców o oliwkowej skórze, bardzo zalęknionych i n ie 
okazujących żadnej wrogości". Omawiając następ
nie podróż Kolumba. dyplomata wspomil!la o czte
rech statkach. którymi dawodził sławny żeglarz. 
„ ... Na prośbę Columba skierowana do króla o po
zwolenie osprzętowa.nia czterech okrętów •.• ". I d.a:lej: 

Gdy Kolumb powrócił do tort u „Navidad" pod
czas następnej podróży stwierdził, że załoga ze
stala wymordowana i rozproszona, •. wszystko zaś 
zniszczone". Jest jasne - oodkl;eśla prof Mazzan
ti - że Kolumb wspominając eł tych stratach ma 
na myśli zniszczenie okrętu przez krajo\vców. 
Odnaleziony orzez uozoną list, zajmujący dwie 
strony papieru listowego zawi era masę innych 
szczegółów, wszystkie potwierdzone p rzez inne. 
znane dokumenty i sprawoodanie, a satem Jak 
najbard.l'liej wiarygodne. 

optymiŹm. Jeśli ludzie o skłonnościach biu
rokratycznych boją się takiej kontroli, trze
ba przywołać się do porz.ądku. Jako bez
partyjny widzę w tym bardzo istotne zada
nie partii. 
"'-- Poruszył mnie fragment wYStąpienia =::: I Sekretarza na II Konferencji, · w =: którym podkreślił on, że udzielanie 
==::: wsparcia ludziom walczącym o ład. 
porządek i oszczędnooć, o rzetelne stosunki 
między ludźmi stanowi bardzo istotny atry
but roli partii. Tej roli - dodam - która 
po wpisaniu odpowiedniego fragmentu . ~o 
Konstytucji. stała się silą konsty:tucy]nie 
zobowiązaną przewodzić wcielaniu w życie 
zasad socjalizmu ... 

zostawmy jednak wielkie sprawy zaną
dzania gospodarką w skali makro tym, ·ldó
rzy powołani są do ich rozwiązy-wan;ia. 
Wróćmy do py.tania, co każ d y pracow
nik może ulepszyć w skali m i k r o, przed• 
wszystkim w ustawowym czasie swej pra
cy. Oglądają.o czy czytają.o reporiaże o ł~
ta.ch bezmyślnego marnotrawstwa, ludzie 
pytają: co i kto nie pozwala rzetelnie pra
cować obywa.telowi? Pyta.nie to zacbowu,ffl 
pełną ak.tualno~ć niezależnie od poszczeg~l
nych problemów, które wymaraJq, roswJĄ· 
za.nia w ska.li ma.kro. 

Kto zabrania zrobić z odpowiedniego ma
teriału n.a dobrei maszynie do.bry wyrób? 
Kto nakazuje wandalom dojeżdżającym do 
pracy niszczyć pociągi i autobusy, aby na 
remonty szły corocznie miliony złotych? Kto 
każe pracownikom chłodni marnować tysią
ce jaj? Nie wolno w żadnym wypadku po
godzić się z tezą o .,ogólnej niemożnooci". 

Często rozmawiam z cudzoziemcami == odwiedzającym! nasz kraj. Mam na 
~ myśli ludzi życzliwie nastawionych, 
- a zmuszonych w związku z krótkii;n 
pobytem oceniać nasz kraj na pod.stawie 
kilku zaobserwowanych faktów. Pytają,: 
dlaczego nie chcemy być społeczeństwem 
zamożnym? Dla-czego niektórzy tak szybko 
niszczą swe nowe mieszkania? Dlaczego nie 
chcą żyć w uporzą,dkowanycb osiedlach? 
Dlaczego zgadzają. się żyć w układ~~ tle 
zorganizowanych, rodzących nerwowosc, po
chłaniają,cycb energię. która przydałaby sł• 
do czego innego? 

Wielokrotnie o tych a-prawach · pisałem. 
W śród listów otrzymywałem i takie, których 
autorzy zarzucali mi, że szkaluję naród, 
pytali, kim ie.stem, chociaż ~iszę po polsku. 
Otóż moim zdaniem, kocbac Polskę, ina.
czy to wytrwale dobijać się wyższej moral
ności i kultury pracy. Bez trosk.i o to -
bez gotowości do narażenia się przy okazji 
tym którzy skostnieli w tradycji dezorga
nizacji, ~ alstwa, zrywów zas~ępu~ą,cych 
systemat ne i punktualne dzia.la1!1e .
miłość ojczyzny nie jest ani pełna. am ~wor
cza ponieważ rozmija się z na.szr, glow~ 
poti-zebą. narodową i społeczną. 

Naszym narodowym zadaniem na. dt:iś, 
Jutro, pojutrze jest stworzenie skutecznego, 
ciągle działającego systemu doske>na.lenia. 
pracy. System taki musi obejmować wszyst
kie szczeble planowania. kierowania i za
rządzania. łączyć się z coraz trafniejszym 
doborem kadr Odrzucam jednak rozumowa
nia. które pomijają przy tym kwestię odpo
wiedzialności i udziału każdego - dosłow
nie każdego - na swym stanowisku pracy. 
_ Wśród 800 tysięcy dyrektorów, któ-= rzy pracują dziś w Polsce. jest wie= lu bardzo dobrych. Nie zapominajmy 
:;:::::: też. że pracują oni w zawiłej sieci 
przepisów I dyrektvw, pod ogromnym ciś
n ieniem problemów, Najważn.<>isze jest, aby 
ich kompetencje - fachowe i ~konomi-czne, 
społeczne i moralne . - były spr.l'wdzalne 
i dzięki temu mogły podlel!tać sprawiwiw~ 
ocenie ..• 

Przy okazji wart<> powrócić do kwestii 
„układów". Cóż, na całym świecie istnieją 
układy przyjacielskie. grupy ludzi bliskich 
sobie. skłonnych do swego rodzaju .,wza
jemnej adoracji". Zdrowy rozsądek dawno 
już skłonił teoretyków oritanizacji do uzna
nia tego za pewien stan faktyczny, którego 
całkowicie zmienić nie sposób. Wysiłek Po
winien być zwrócony na to. aby siłę tych 
układów ograniczyć l utrzymać je w taki~h 
granicach abv nie zwracały sie one przeciw 
samej istocie rozwiąz:vwanych zadań, nie 
były przeszkodą umożliwiającą eliminowa
n ie ludzi zdolnych i awansowanie jednostek 
n iekompetentnych, nie wvwoływały znie
chęcenia do pracy, poczucia fatalizmu czy 
bezradności. 

Za.sady soojalizmu okre~lają w ta.s~y spo
sób gra.nicę między dobrem pu~bcznym, 
majątkiem społecznym, Interesem zbiorowym 
a strefą, prywatnych korz:yści. Granic~ ~& 
nie może być przekracza.na be1l oslab1en~a 
ludzkich motywacji, bez wywoływama 
wśród obserwują.cych takie fakty obywateli 
zjawisk zwątpienia w prawidłowo!ci rozwo
ju, bez obrazy ich poczucia i rozumienia 
zasad socjalizmu. 
Przywiązuję wielką wagę do stwierdzeń, 

jakie padły na ten temat na II Krajo:vej 
Konferencji PZPR. Poświęciła ona w1~le 
uwagi po z a ma ter i a 1 n Y m za~nie
.niom urzeczywistnienia zasad 1ocjahzm_u. 
Jest to bowiem równorzedna. o~mn1e 
ważna ideowo i polityciznie. społecznie i mo
ralnie sfera Podnoszenia jakości warunków 
pracy i życia narodu. 

Jako konstytucyjna siła przewodnia naro
du, partia stała sie częscią składowa pań
stwa i prawa. w szczególny sposób • odpo
wiedzialną za rozwój I funkcjonowanie n~- -
szego organizmu. u jego rozwój w zgodzi~ 
z socjalistycznymi zasadami moralności 
i kultury pracy, racjonalności i. efektvw
ności, u prawOl'Ządnooć i zdrowie soc>łecz-
ne. 

• •. Kto rozumuje po obywatelsku, łeD 
poprze Idą.ce w tvm kłerunku postanowieDia 
D KonferenciJI. 

Wyw:iad przeprowa&R 
LUDWIK KBASUCKI 

DIJD!fi·NIK POPULA&JfY M' • (l8łł) I 



• -ze świata i o świecie~ze świata i Q·swiecie- I • 

• ~ • ' - ' •• _l '. • • # <; 

ił l! l!! 11111111111111111111111111 1111111111111111111111 IIIIIUI I 1111 UElII!II! H li ni II!H l i'!! II II:!! Ił f! 1.1: II 111111111111111111 II' IIIIIIHIIIIIIIIIIII 1111111111111111111111111 ł l! 1111 1111111111111111111 Ił I r r II'! 111111111111111' II! I11111 1111111111111111 łI 

PRZEGRANA W PIN~ P rzu wiele, wiele lat miara metryczna była zornle dro:hze od Iprzedawanych według tradYCYJ-I W budownictwie Iprawa komplikuje się bardziej. 
czerwoną płachtą na byka na ~erenie Wielkiej nycb miar angielskiell (l funt - 45,36 dkg). Klient Metryczna cegla jest nieco mnieJsza od tradycyjneJ, 
Bry1;IIłlli i kl'aijów wspólnoty. Gdy rozmowa mołe więc ulec mylnemu wraieniu, że aprzedajq DlU musi więc nastąpić prze10m w sposobie myślenia, Z calI! pewnością n.ożna natomia&t stwierdzić, te 
towarzyska "chodziła na ten Lemat, po.vścią- towar po :tawylonej cenie. a raczej liczenia u wszystkiCh zainteresowanych - reformatorzy przegrali bitwę ° plntę piwa. Pinty nie 

gllwy dżentelmen anr:iellkl nabierał wody w usta Odwrotnie nt~ się slIr!,wa " mlekiem I Innvmi pro- od prOjektanta do murarza. W tym wypadltu agen- udało .ię zlik\l.idować. W jej obronie stanęli soli-
i pocardliwie ml1czaL Jard, Uopa, galon i tu,nt (wa- darnle piwosze spOłeczności brytyjskiej. Posypały ~ię 
sowy) oznaczlIJY dla Brytyjczyków wierność obycza- .~. ~ ~ petycje i rozłe"ty gromkie głosy oburzenia. Powszech-

:I nimi poiegDać. SpeCjalny cyrkularz W.pólnego Ryn- g.o na!,oju nie chcą mieć do czynienia z ładnym 

Jom, tradYCjom I pamięć o wielkim Imperium. Były f łi 1l..... fJ nie oświadcxono. że pinta (0,568 łl - to jest t~ady-

ku zobowlllzał Anglików do prze.!ścla od 1 stycznia . litrem czy półlitrówką. 
to teł synonImy stabilizaCji. Mimo tn trzeba było s)ę~"" ~~~ ~rP Z IIA~ 71~'III cyJna norma brytyjskiego kuna piwa i ama,orzy tl!-

t:t":r:o~Wo'::łr',;;;~e'!as~~tI7'i::r~c:eś,:r;t~~e:eićl~~!,. . . z.a~~i.ze~I~~ ~!~~l,,~a z:~!~)mli~Vi:~~~ln~ól!~~ ~ ';!~ . I . htYkIerzy. Zwycięstwo było jednak pyrrusowe lub 
DRO:tEJ :tLE - TANIEJ JESZCZE GORZEJI krótkotr"ałe. Przed 7 laty pq:ekonywali eni obywa-

'l'a innowacja najbardziej gnębi drobnycb handlowo, duktamI w stanie c\rklym. Litr zastllpił kwartę ci [lOby mUSZli mieszać alę do technoIogii, wy jaś- tcH Wspólnoty BrytyjSkiej o tym, że kOlejna fala 
c~w. Dlaczer:01 Powody 811 rbflne. Oto niektóre s (11130 l.), co może wywoly~vać u k':l!u,iąceg·o wrate-\ "iając, te n~ tej samej budowie można stoao~ać I ! n(1ar.ii, PW," ,,,j mówillc - wzrost droż~zny - to 
JUch. me, te otrzy.muJe towal miszej jako.r.... cegły stare l nowe. W wautwach muru, kladzlo- skutek prze.lścia na dziesip,tny system Pleniężoy. W 

Jard Jest krótszy od metra (81,t cm), zatem 1 ID Funkcjonariusze Izby lIIetr.ycznej wylaią WIęC ze I nych na starej cegle, naldy kłaść WięC. ej zaprawy ."ku l"iS re t etji gosł'0darczej nawet najbardzieJ oa-
tkaniny np. kosztuje drożej niż l jard. Czy nie od-I Skóry, żeby farmerom wytłUmaczyć, ze np. mlel' o murarskiej pomiędzy poszczególne sztuki budulca .• iWDY agitator nie śmie uzasadnić systemem metrycz-
atraazy to klienta? PodObnie jest z cukrem, mąką i ~ożna z takim samym pOWOdzeniem sprzl:dać na Istny kij w mrowisku, klecly normallzaton-:y pchają I Dym. 
innymi sypkimi artykułami. W kilogramach są po- htry, a nie galony czy kwarty. się na plac budowy I 
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ł I 
Rozmowa z prof. 
Si~c w Muzeum Narodo

wym w gabinecie prof. F..a:zi
mierza Michalow&kiego. uczo
nego ŚWiatowej sławy, twórcy 
Stacji Archeologii Sródziemno
morskiej w Kairze, wychowaw
cy już dwóch pokoleń naszych 
cenionych na ~iecie archeo
logów, wpatruję się w fotogra
fię metrowej wielkości posągu 
lwa, trzymającego delikatnie 
w łapach maleńką jlazelę, tak 
jakby ją pragnął uchronić 
przed wszelkim niebezpieczeń
stwem. Ten szlachetny odruch 
króla puszczy potwierdza zresztą 
napis, -wyryty na rzeźbie w ję
zYku staropalmyrskim, głoszą
cy, że "w tym miejscu nie 
wolno przelewać krwi". 

K. Michałowskim 
archeologów: przed dwoma la
ty OOllSacją na miarę światową 
stało się odkopanie przez doc. 
Gawlikowskiego i wydobYCie 
olbrzymiej marmurowej rzeŹby 
Ateny z Partenos, 

dość często odwiedzam t~reny 
wykopalisk. 

- l\lówimy więc, Panie Pro
fesorze, o wykopaliskach roku 
llł78. Czc«o możemy się po nich 
spod7liew&ć? 

- W bieżącym roku będzie
my kontynuować nasze prace 
w AleklSandrii, mieście w któ
rym odsłOniliśmy już antyczny 
teatr marmurowy or;u: dzielni
cę mieszkaniową z ciosów ka
miennych: teraz intresują nas 

W 1978 roku mszą również ro
boty nad bardzo dziwnym bu
dynkiem, zapewne sakralnym, 
w Nubii, będziemy też kopać 
w Kadero kolo Chartumu, gdzie 
&próbujemy wYjaśniać niesły
chanie ważne dla historii od
l\}rycie domów z d o m e s t y
k a c j ą zwierzat, inaczej mó
wiąc - §ladami hodowli ZWie
rząt w gospodarstwach domo
w ych, jak psy, osły. bawoły. 

i to 3 200 lat przed naszą erą. 

I Foto-migawki 
- Czy na.plęta 5y~uaeja DA 

Bliskim Wschodzde nill za
hamowała. naszej dziala.lności 
na.ukowej w Eltipcie? 

.., mllffPUITlII 
- Ten lew s gazelą - uśmie

cha się profesor, widząc mój 
niekłamany podziw - był na
szym najwięk.!lzym odk'ryciem 
roku 1977, dokonanym w rejo
nie , świątyni Alaa-t w Palmy
rze. Wspaniała rzeźba. odres
taurowana przez: naszego zna
komitego kon,serwatora mgr 
Józefa Gazy i doc. Gawlikow
skiego stoi dziś przed palmy~ 
rQwskim muzeum i stanOWI 
nie lada atrakcję dla licznie 
zwiedzających Palmyrę turys
tów. Nie jest to pierwsze tego 
rodzaju odkrycie polskiej ekipy 

- Pracujemy normalnie i 
zgodnie z planem. Zatrudniając 
archeologów poLskich przYjmu
jemy na st.aż naukowców z za
granicy, utrzymując życz1iwą 
współpracę z egipską służbą 
aroheologiczną. Ponadto. w re
jonie Kasr Ibrim w Nubii 
działa misja polsko-angielsko
amerykUllska, penetrująca nie
wielki lecz obiecujący teren na 
małej wy"epce, potootałej na ' 
zalewie po zbudowaniu Tamy 
Assuańsk iej. Prace nasze są w 
ogóle różnorodne i prowadzone 
na w ielu obiektach, a nad ca
łością akcji czuwa sztab naszej 
stacji w Kairze - palska ka
dra archeologów, a i ja sam 

starożytne cysterny z okres u 
rzymsIciego. tj, III wiek nasze j 
ery - duży z~taw zbiorników 
wodnych o wyprawie cemen
towej. W Deir el Bahari czeka 
nas ogromna praca nad rewa
loryzacją i konsolidacją znaj
dująCYCh się tu świątyń. Wzno
wimy również przerwane z po
wodu działań wojennych prace 
na wykopaliSkach w Tell Atrib. 
starożytnym mieście w Dolnym 
Egipcie, gdzie zamierzamy od
kopać bezcenny :zabytek eztuki 
sakralnej - świątynię koptyjS
ką z IV wieku n.e., najstMszą 
bazylikę cłlrześci iańską, o któ
re j wspomina k ronika arabs
kiego historyka El Makris iego. 

- Można rseezywlście pogra
tulować Panu Profesocowl 
mnogości odkryć li' dwudides
tym, jubileuszowym roku dzia
łalności nas~ch arcbeołogów 
w Ka-irze! 

- Ten jubileusz, pI:ootuje 
profesor, odnosi się przede 
wszystkim do nllBZeg~ Zakładu 
ArcheolOgii Sródziemnomors
kiej PAt'\!, który przekroczył 
już lat dwadzieścia, natomiast 
nasza stacja w Kairze. obejmu
jąca swym UlSięgiem Egipt , 
Sudan, Irak. Syrię i Cypr u
kończyła .. dopiero" 18 lat swo-
jej pracy. 

- Dięlrujemy za rozmowę· 
Rozmawiał: L. MARSCHAK 

Nadzieje przewodniczącego Sandu 
Dumltru Sandu. primara - przewodnicZll.

cego Rady Narodowe.j z !limnicea pozn~ł~m 
dwa dni po trzęslemu Ziemi. Rozmaw.allś
my wtedy na placu, gdzie dniem . i nocll 
montowano domki fitiskie. Był napll:ty, bar
df';o się wtedy spieszył. Tet:az jest. spokoj-
ny, uśmiechnięty. Proponuje WYPICIe kie-
liszka cujki. . 

W gabinecie głównym akcentem. Jest wi
szący na ścianie projekt n()weg~ miasta. Zim
nicea jak wiadomo, została zmszczona w 80 
procentach. To najbardziej wysunięte na 
południe rumuńskie miasto. l~ce nad Du-
najem. zostało praktycznie UD wione. 

_ Kiedy wchodziłem da do kultury 
4 marca ub. roku. mówi Dumitru Bandu. był 
piękny wiosenny wieczór. Na głównym 1?la
cu, gdzie stały pawilony handlowe, ~UllO .. 
restauracje. spacerowałO prawie całe mlas~o. 
Gdy po dyskusji nad planami rozwoJu 
dzielnicy ogłoszono wyniki wyborów - dom 
kultury zaczął się walić. Zdążono tylk? o
głosić, że D. Sandu wybra!llY został prtma
rem. 

W domu kultury nie zginął nikt, w ca
łym mieście - 5 osób. Ludność uratowało 
to, że Zimnicea była duzą, ale rozciągniętą 
miejscowością, zabudowaną małymi domka
mi. których podstawowym budulcem była 
glina. Nowy primar po wyjŚCiU z rozwalo
nego domu kultury zobaczył wokół tumany 
kurzu i same ruiny. Zorganizować pomoc i 
poznać wielkość klęski - to było jego pier
wszym zadaniem. 

(&ORESPONDENCJA Z BUKARESZTU) 

600 osób trzeba było wydobywać z zawa
lonych domów. O 5 rano, gdy naprawiono 
linię telefoniczną. Sandu m6gł poinformo-
wać władze o faktycznym stanie miasta. 
Później przyjeChał tu prezydent. Podjęto 
decyzję o odbudowie, a faktycznie o budo
wie zupełnie nowego miasta. 

Projekt nowej Zimnicea powstał w ciągu 
paru tygodni. Zespół architektów i urbaru
stów pod kierownictwem rektora Instytutu 
Architektury w Bukareszcie pracował dzień 
i noc. Przyszły z pomocą i inne okręgi-, po
dejmując się wybudowania po kilka domów 
każdy. Z 6 tys. osób. które straciły mieszka
nia, trzy tysiące mieszka już w nowoczes
nych 4-piętrowych blokach. Zlikwidowano 
baraki. Jeszcze połowa potrżebujących żyje 
w warunkach prowizorycznych, ale w ciągu 
pół roku i oni dostaną mieszkania. 

Czy nie boją się wprowadzać po tych 
przeżyciach do wysokiCh domów? - Kazdy 
większy hałas. mówi Sandu WYWOłuje u 
nich napięcie nerwowe. Ale wszyscy wiemy, 
że nowe budownictwo może wytrzymać trzę
sienie ziemi powyżej 7,5 stopni w skali Rich
tera. a wstrząsy o takie] sile przecież ni2dY 
nie zdarzały aię w Rumunii. 

rolniczo-przemysłowe jeszcze w tej S-latce 
stanie się poważnym ośrodkiem przemysło
wym. Powstają tu duże zakłady metalowe. 
cukrownia i fabryki przemysłu lekkiego. 
Będzie również stocznia i nowy port. Za 
kilka lat Zimnicea liczyć będzie 30 tys. mie
szkańców, a więc dwukrotnie Więcej niż 
dziś, powierzchnia miasta zmniejszy się na
tomiast ponad 4-krotnie. z 360 - do 80 ha. 
Wyznaczono również tereny pod budownic
two indYWidualne. ale postawiono warunek. 
że żaden dom nie może mieć mniej niż dwa 
piętra. 

Sandu 'Pokazuje nam m iejsce gdzie stanie 
hotel, kino, dom kultury, p,omnik upam ięt
niający odbudowę Zimnicea. Przechodzimy 
obok miejsca. gdzie powstaje wiadukt. któ
ry w przyszłości połączy bezkolizyjnie głów
ną szosę z ruchliwym portem. Zwiedzamy 
oddane kilka dni temu liceum me~alurgicz
ne, zbudowane przez Szwajcarów w ciągu 
trzech miesięcy. Począwszy od 1 lutego na 
dwie zmiany będzie tu uczyć się tysiąc 
dwieście dziewcząt i chłopców. Szkoła przy
gotowywać będzie fachowców dla nowej fa
bryki. W Zimnicea powstaje też szpital. bu
dowany przez Austrię. Pomoc międzynaro
dowa nie ograniCza się tylko do tego mia
sta. Polska np. w Bukareszcie Zbuduje szko
łę i szpital. 

Mieszkania dla 6 tYli. bezdomnych to jed- Sandu J?racuje nie licząc godzin. chociaż 
nak dopiero część problemu. który już - jak mówi - coraz rzadziej jest już bu-
właściwie jest rozwiązany. To senne miasto dzony w nocy. E. K. 

Na Węgry powrócił ze Stanów Zjednoczonych po prze

szło 30 latach skarb narodowy - korona kr61ewska 

i insygnia koronacyjne. W 1001 r. pierwSly węgierski 

król Stefan otrzymał ją z rąk papieża Sylwestra II 

w uznaniu niezależności władzy i narodu węgierskiego. 

W małym austriackim miasteczku Koessen powstała 

jeSIcze jedna atrakcja dla zimowy~h turyst6w. Jest niq 

%Omek ze śniegu na który zużyto 1000 m sześc. tego 
nietrwałego surowca i 75000 litrów wody. 
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§ . 
~ Tygodnik "Time" zamieścił w jednym z ostat-

I 

§ nich numerów artykuł redakcyjny, analizujący 
~ przyczyny rozmyślnych podpaleń, których liczba 
§ zwiększa się w Stanach Zjednoczonych błyska-
§ wicznie, 
§ 
§ 
~ o brzasku pewnego zimawego październikowe- lIliecał:vch trzech lat ll.c~ba t~o tY'Pu poz,a.rów ułe- rem lotniczym. W l1'~onie Humboldt Park w Ohi-§ 20 dnia 80 policjantów stamu Massachuset,ts prze- gła l>QItroóeniu, a w DetroiJt WlM'osła w ub. rOku cago z.najduje się Ok. 400 wypalonych. OpUS:ZCW-
~ czesało Boston i jego przedmieścia i dzwoniąc do o 12 proc. Ale najba.rdziei szokujące dane staty- nych budynków. W Detroit stoi 10 tys. pustych 
~ drzwi k.u zdenerwowaniu licznych miesz.kańców. stycZllle dotycza Saln Francisco, gdzie na prze- domów. k!tóre padły pastwa płomieni. 
S zawlekło do więzienia 22 zdumionych i zbitych strzeni 5 lwi; wzrost liczby pożarów z !>OOpalema Ocen.ia się, że oIk. 40 proc. 1>odpaleń w skali kra-
S z tropu obywateli W gruPie tei znajdowało się: określo'no na 700 proc. Jak twierdzi szef wYdzia- jowej posiada j~ko motY'W względy "ekonomicz-§ 6 adwokatów, 11 wyższej rangi spekulatn~ów od łu d/s pożarnictwa w San E'ralllCisco James Ma- . ne". jak np. osta .. nio w Bostonie. Ogień jest pod-
("I handlu nieruchomościami. 4 agentów ubez,piecrze- ho.ney: - Podpalenie jest nadtańszym ze wszy- kladany przez pseudo4awodowvch podJuaJaczy. § n iawych . 1 oficer pOlicji i emerytowa!lly kierow- Slt,kich Ptl'Zestępstw. Wymaga tylko nosiadamia pu- wynajmowamych prOl:E!Z właścicieli nieruchomości, 
S nik oddziału straży poża1'nej. detka zalPałek. pośredmiJków. posiadaczy wielkich magazynów. któ-
~ Zostali oni oska,rżeni o uma,wianie się z oosLa- Jest to WprMVdzie przestępstwo ta.nie dla teJ!o ['zy chcą przenieść się w inne okolice. Celem pOd-
S daczami nieruchomości. właścicieli sklepów. bę- kto je Popelm.ia. ale ba1'dzo ko.sz.towne dla społe- palenia iest - zdaniem nowojorskiego publicysty, 
~ dącymi w kłopotach finamsowych. właścicielami czeństwa. Oficjalni l>rzedstawiciele adm\Jnistracii Jimmy Bres[i.na - ,,'ZdObycie bn~ującej do tej 
~ domów towarowych i innymi () g,palenie ich bu- oceniają. że śmiertelnymi ofirurami POża.rów z pod- operacji ilości pieniędzy". 
8 dynków tak. aby właściciele otrzymali odszkodo- palenia pada rocz,nie pOnad 1 tys. osób, a ok. 10 Obawia1ąc się lliM'a.ty wYlnag.rodzenia w razie 
~ wanie z ubezpieczeń. a oodpalacze - wynagrodze- tys. zostade ra,n.nych. W ciągu m.iniQlllych pięciu nieprzY0I1aJlia odsztkodowanła J)()SZ!kodowaJlemu. 
~ nie w postaci ustalonego procentu ~kodawaJlia , lat bardzo drastycznie wlm'osły stawki asekura- d'-...· j 
~ Poll'~J'a bosto"' -'-a przeprowa-'-:ła do~hodnenl'a w . W· od . Ak' k' T podpaJacz dorzuca często '<ł pou.>ycenia ognia a-~ ~ "'".\. UI<o.1 ~ ~ CYJ.ne. Iceprzew nlczący mery ans lego 0- Ś yf' . k' h' któ h śl 
~ 95 p-."'padkacb 1>odel'rzanych ""~arów. ,'akie m ia- • U .. W lt D Sw' f t k ie spec. lCZne ZW,Ią% J c emlcmle, ryc a-~ . '~ ., ... ~~. wat'zys;,wa bezplecZemOwego. a er , l dÓW nie sposÓb wY'k['yć. W takich ok'ręgach iak 8 ły miejsce w latach 1973-1976. które zlllszczyły twierdzi, Że jeśli do tego sie doda takie kOS71ty. jak South i Humbo,ldt Park właściciele nieruchomości 
~ wartości majatkowe określone suma 56 mln dola- upadek J)l'Zetdsiębiorst'Wa, utratę przychodów z na,i- , uważają nieraz pOdpalenie 2a jedY1t1ą drogę pozwa-
~ rów i pociągnęły za soba śmierć trzech osób. mu lokali, utraJtę stanowisk l>racy. to pełma "ce- 'd . h .• ó S Prokurat~ "eneralny Massachuse.tts , Framcl's X. ,. k S Z'edn lająca na zJikwi owarue IIWYC vn,eres w z zys-~ ~. " " ł na'. Ja a tamy J oczone zapłaciły w ub. 1'0- kiem. 
8 Bellotti określił ten "płonącv krąJ!' sfo·rmu owa- ku za pożary wynikłe z podpaleń wy.niosła sumę . Norma.lna straJtelda postępowania w takich przY-
~ niem. iż iest to .. konspiracja zdolna spalić dla zys- między 10 a 15 mld dolarów. padkach wygląda naSitęp.uiąco: usu.n.ięcie lokato-
~ ku całe hrabstwo Suffołk w stanie Wirgln-ia". 
~~("I Przewodlll'CZący pan'stwowego Urzędu Kryml'n"l- I . l .. .. róW l>rzez odcięcie doplY'Wu W<ldy. ullewnienie się. 
("I ~ ll>ny przed5\taJWicle adml'lllstracJl, zastępca sze- . -A-"k d ' -_.' ._, i . ti\ nego. Stephen DeIinsky. dodał. że z.jawisko ro7.- fa poia[1Ilictwa z Nowego JOI1'k'll. John Barracato ze vu=. o owan.e z"""ame W",n&COlIle wezwame 
§ myślnych !>Odpaleń iuż ,osiągnęło SZCZyty". uważa. że nasila.nie się li~bv poo1>aleń iest baro- PO~;:~:iacie _ jruk pow1ada Ban-acato - wła-

Gorszym typem od zawodowego podpaJacza jest 
psychopaJtyc_y amator, który pod'pali raz z PObu
dek czysto osobistych. takich lak zazdrość lub 
ze~ta, Według danych statystyki federalnej 55% 
ludZJ w tej grupie podpalaczy - to OSoby dorosłe, W 
Nowym Jorku zaa:dTosnv konkurent Wl'az z dwo
ma . przYiaciÓłmi zośtał oskarżony o podłożenie 
og.llla w ub reku w klubie Portorykańcz.yków 
Motyw: iego przyjaciółka poszła tam na zabawę 
wbrew iego WOli. 

Szef Met,ropoIita'n Chicago Loss Bureau. t>ro
Wadzącego ubez.1>ieczenia majatków ponad 100 fi.rm, 
~onald Mershon. mówi: - Dzieci kiedyś używały 
~ako argumentów pieśCI. Dzisiaj po prostu spala
I~ dom. Podpalenie stało sie rodzajem broni. 

Podpalenie występuje też często jako przejaw na_ 
silającego się zjawiska uŻYW8Jnia n8ll'okotvków Nie 
mogąc zdobYć właściwych narzędzi do wVdobvcla 
cennych mosiężnYCh klamek wymontowania zle
wów i walIlien, badź wydostania lodówek z 
opuszczonych domów kJt6re można bV nastęPtllie 
zamienić na środki fin8tllsowe. pOZIW.ąlaiace na za
kup narkotyk&w. młodociani przestepcy rozlewaia ~ 
~a podłogach ła,twopalny nł)"n podkładaia ogień S 
I ozekala na strażakaw . którzy porabia dl'7lwi. ~ 
okna I podłogi. wvstawiaiac tym samym dom na 
łatwy szaber Wówczas dostaja sie bez trudu do 
Zdobyczy i sprzędają na wolnym rY'nku n.p. wanne 
za 25 dol.. a umywalke za 15 dol § Czy to dla zysku, czy to z 1>ragI,l!enia zem;;ty, metrem postępującego rozkładu miasta i dodaje, ścieiel nieruchomości lub przemYsłOWiec odprze-

Ss podpalenia stały się najbar~iej zaboJczym. nalko- że większość ojców miast ze wstydem mus i przy- daje swój budynek towarzystwu ubezpieC1:eń, po- W Nowym Jorku niektóre rejony były - z 
t " "b dz'e' 'Tytul'acvm dla władz znać, że na swoim terenie POoSiadaJ'ą te srume "ro- • k i k I W b' J B h il S sz owmeJszvm I naj ar I' I , . ... niewaz ni t inny 'o n e up. lurze, a:rra- c w ą ~yprowadzenia sie mieszkańców - sv~te-

~ sądowych rodzaiem przestępst,w w kraiu. blem.y cato l>rowadzono dochodzenie w sl>rawie pozaru matyczll1e palone. blok po bloku WłaściCiele 
S Rozmyślnie wywoływanych pożarów y.'yb.uc~~ - Rozmiary zniszczeń p~zypominają s~vym wy- budynku w Brooklynie . . Ubezpieczonego na 200 opuszczonych nieruchomości nie robili zupeŁnie ni'~. ~ § obecnie 100 tys. rooz.nie. tj, o 400 proc ,~.'l~c,eJ mz gl~dem zbombardowane mIasta europej~kle - mó- tys. dolarów., ~ ~tórym p?za~ .Wybuchł na 6 l?inut by 0Ł?czyć iakąkolwiek opieka OPUSZCZO!lle, ałe 
S w 1967 r . W ub. roku w samym ty~ko mlescle No- WI proJrurato: dystrY'~tu !3r~x. ;MarIO M~rola , przed. wygaSlllęcleJn waZlnOSCl poilisy ubezplecze- ubezp;~zone bUdynki, do których z na,jwY~a 
S wy Jork wybuchło ich 6.776. W ChICago w oklreSie który w czasie II wOjny swlat<>weJ był nawugato- nioweJ . ł80tWOSClą dostawali się pod;palacze. ~ 

~//.r///.rr/rrrrr'rr/..rl'/ij'///////.r/.rr/.r//.N'u.".rf/.rf.//'''f''''/'././/f'ff'./'./f'ff'/f''''./f././/././/..N"f/..r.A7.A(.F~~~~..9'.AUffff./fj/.r.JV.//./LJ'Lff'./..H'/f.//AoCU"..&tV"~~ 
c DZIENNIK POPULARNY Dl' II (8"4) 



Niedzielne 
• PIBWLl:z na tarasie KOILumna -

Poleszyn Ma,rkówka Za
!kirzewk~ - Dobroń (15 km). Zbi6r
ka na diworcu PKP Łódź Kaliska 
o l04Z. 8.20 OddaZd godz. 8.50. Na 
trasie: Haila SJ)Ort()wa - Park 
Ludowy - Rąbień Aleoksain
d.rów ('18 km). ZbiÓl'lka pod samo· 
lotan o l'OCIZ· 9. Trasa: Zgierz -

wycieczki XI Olimpiada Pielęgniarstwa Handel 
Smardzew - Łagiew!lliki (il.2 km). 
Zbiór>ka o godz. 8.45 na dwoirou 
PKS, uł. P6łnoona. 

e KOLARSKIE: ,,SziJ.aikJem wa.lik 
rewoluc}"jnych 1905 r.". SIJ)Olt.kainie 
na Rynku stairego Miss.ta o !!'.od.z. 
9; Łódź - Bedoń - Łódź (42 km) 
Zbiól'ka m.a -pl. 9 Ma.ja o 2odz. 9. 

(Ir) 

Wczaraa ~zyli!lllilllte zostąły 
woiewód!Zllde ~imimaqje XI Olim
piady Pielęg1nia1rstiwa w woje
w6d?JtiWie m:ietisk.im łódzlkim. Ze 
wszyst>kich szkół medycmvch 
przystąipiło w br. do eliminacji 
360 uczennic. Illldyiwidualnie na 
pierwszym mietiSC'l.l znała.zła się 

Bożena Bra:Zlka 111. Med.yczineigo Stu
d'iium Zaiwod.O'We(O W PaJbiaJnicaich. 
Da11SILe miejsca zajęły: Anna Kli:rn
baj~ z Lic. Med. nr 1 i Aleksan
dra Majek z Lic. Med. M 2. 

W punktacji ogólnej na pierw
szym miejscu znalazło sie Medy
czne Studium Za\V9dowe nr 3, a 
dru,ie z kolei było Studium w 

• w .. ocen1e 
Wprarw4sie cło Jtandlu m&my Jeescse spore sułrseień, ale eo 

'by nie m6wi6 na ten tema.ł, jest pew.ne, ie sieć placówek, Jat 
i ioh wyposażenie i •opatnenie JMt eol'&!I lepae, ____ __, 

--~V'-'-''''''''''''''-'..HLllVR'-''"-'-'-'-'-"-''''-''-''-'"-''''-'-'''-''''-''-''f'/''..r-'-'F-'//..Ff-'iif.F-'.D Pab1a.nicach. Liceum Medym:ne nr ~ 1, mimo, lit do eliminacji woje- Tylko w oetaitniclt dw6cih laitach I t.ikitów miedzy wzemysłem a 
WA2:NE TELEFONY 10, 11, „Szkarłatny pirat•• godz. Instytut Poł.-Gin. AM (ul. Cu- ~ wódzkfch weszło z tej srz;koły naj- w naszym wojew6dztrwie wylbudo- handlem, zwiększenie ilości skle-

Ctnłrala Informacyjna P&O '1J1·11 
Informacja telefontcma - 13 

12, lUO, 17 „Fraulein Doktor" r!e-Skłodowskdej 15) dz!elndca S więcej uczennic, 11dobyło dopiero W8.Jilo 14 nO'Wych 1>8!Wlifonów i .zmo- pów i .llti<>isk pait.ronadkich iJtp. Co· 
godz. 19.30. Górna Poradnie K, ul. Felińskie- S trzecie miejsce. derniwwaa10 150 lokaU. W Sikie· ru cq8ciej &tosuije &ie dostawy 

Stra• Poiarna 11, "1·11, 791·15 
PoSotowie Ratunkowe 19 

DKM - „Sprawa Gorgonowej" go, Zapolskiej, dzielnica $ród- ~~ Eliminaeie na s=ebtLu cenitra.1- pach WPHW. WSS 1 ,.SamOP<>moc towair<11 ""'H "odzilll.ami haind'·· i 
pol od lat 18 god• 1• 19· 29 I m!e:k!e Poradnia K, ul. 10 Lu- "" " ....,_ " "" 

· j ~. v, ' · · tego, gm. Rzgów 1 Ksawerów ~ nYm odbedą sie w br. na 'D()C'Lll.tiku Chłopska'• zaimslt&lowamo blisko WY'konude •ie inwentMy:iao.ie. bez 
- jak wyte · oraz ginekologia z dzielnicy Po- ~ kwietnia w Tairnowie i można 1000 urz2'dzeń chłodlniczych i 300 :iamyikainla Sk1lepów. 

&OLE.JARZ - „Romans jakich "' ...n.· • . • • • k w _„_. . . d ·ei ... 
wiele" wł. od lat 18, godz. 18_30, lesie Poradnia K, przy ul. Olim- ~ ocz„n.1iwac, ze p0z1om. iak1 za:pre- as. uwu1e.s1em1U o W! u anv· 

Po1otowle MO 17 
&omenda .MłeJ1ka MO 

centrala 171·12, 
Informacja o ulłu1ach 
Informacja kolejowa 855·15, 
Informacja PKS: 

zn-za 
391•10 
ZU.·19 

18.30; 29. I. _ jak wyżej. pljskdej ~ zentoiwały łódzikie uczennke szkół kułów o~ude sie zr6wnoważe- W Dlaina.ch do rolw 1980 jest 
Mr.ODA · GWARDIA _ „Robert Instytut Poł.-Oin. AM . (ul. ~ pielęgnia·rskich, oozwoli ~m n.a zdo- nie p0pyt'll z podażą. Na ~boga- dałszy roz,wó:l h8llldilu. Projatitiuje 

Dworzec Centralny 
Dworzec Północny 

Poaotowie wodociągowe 
Pogotowie gazowe 
Poaotowie energetyczne 

295-H 
747-20 
835-46 
395•13 

1 jego małpka", czes. b/o, godz. Sterlinga 13) - dzie.Jnica Sród- · §I bycie w tei t·rudmej konlkurencii cenie ofert:v wpłynęła m.in. bez- się oddalllde w br. wielu nowych 
11,45, 13,15, „w mroku nocy", ntieśc!e Poradnie K, ul. Kopem- ~ czołowych miejsc. Tak, 'lak zresz,tą /dewizowa w:vmiima łód7.lkich do- obieiktów. Bu.dwje się np. mafazy-
USA od lat 18, godz. 9.30, 15, sklego, Próchnika. gm. Brójce ('I bvwało w lXJPt'U!d·nich l_a_ta_c_~(el') _ mów tow _ _ a __ irowych. pa.gł~bien~e kom- ny dla WPHW o p0wierr.chni '1 
17.15, 19.30; 29. r. - „Robert i oraz ginekologia z d'Łlelnlcy Po- '' - - tys. metrów kwadratowych, wiej-
jego małplta" godz. 12, 13.30, lesie Poradnia K, ul. 1 Maja ski dom towalfOIWy o ))(>Wierzchni 

M~1r-~:.~~~··~r;.~g~ ~~E' ,~~.,~:.,::::.~:;;:: ~ PorJołanie OK SO łódź-Polesie =~~.i::.:~ .~ Rejonu Północ 
Rejonu Południe 

334-31 
334·28 

dla odbiorców prze-
mysłowych I09·3Z 245-72 

IZ0-19 
Z53·ll 

Variete. „Kobra" jap. od lat kolegia - dzielnica Bałuty oraz S: roz.poczęoie m.in. budowv bazy 
18, godz. 17,15, „Szał" ang. od ginekologia z dzielnicy Polesie, ~ j Dalszy ro:z.w~ dzie1nicy Polesie. , nie .llQOjalistyczneJ iwi.adomości, warzvw.no-owocowei o l)OjeIJllllo&;i 

oświetleni& ulic 
Poaotowie clepłownlcu 
Po1otowle droaowe 

,,Polmo1:byt" 

lat 18, godz. 20,15; 29. I. - Baj- Poradnia K, ul. Gdańska i Ka- ~ ze .szczeg6l1nym uwz,glednieni-em doskonailenie et:Yiki zawodowej 1 3 tys. ton oraz ba-zy łrainsp0ritowej 
ka „Zagubiony flecik" godz. sprzaka t\ powiei.li:szenia zaikire&u usług dla jej ))I'opagmvainie zasad dobrei robO'ty. na 400 p0jamów. 
14.30, „Dopóki bije zegar•• godz. Szpital im. Skłodowskiej-Curie ~~ mieS7Jka,ńców, były -tematem ohrad Zjazd podJ.iął udhwałę, wy.tycza-
15.30, „Szal" godz. 17.15, 19,30. Z 1 1 żni t 1 t '' Or · D wrl kl &.. h .al •-• 

1 MAJA _ „Gr!szka i koń ze- w g erzu - po o c wo m as o .._, ga,nizacyj1nego ZJail.dlu elega- jąca pedstawowe kierum.ki Pll'!IC .n.· fll'llJl l'OIW•.r„ anu u w ..,,, 
WISLKI - godz. 19 „Alda"; 29. I. fir" radz. b/o, godz. 15.30, „Mi- l gm. Zgierz, Aleksandrów, Ozor S tów SD tei dzielnicy. Przewidl\ltie -poleskieti orgamizacH SD i -powo- 5-l&tce dyskutowane były prses 

TEATRY 

godz. 11 „Krolewna Snleżka", łość w deszczu" fr. od 1. 15, ków, gm. Konstantyrtów, gm. S się m,i:n., że w ciągu nadbliższyeh łał władze drz:ielinioowe s~ronnic- radnych KomisJI Zaopr.tnenla 
godz. 111 „Travlata". d 17 30 19 30 29 I b jk Parzęczew, Andrespol, Nowosolna .., 6c 1 in· l"O S L d oś ł u ł llN od I 

POWSZECHNY - godz. 18 „Hlsto- go z. · • · · · · - a a Szpital Im. Marchlewskiego w lo\ dw h at PTZY'będzie dzie 1cy ~ twa. P,rzewodiniczącym DK D u n Ili s ug m. ł.. z • 
rle 0 sosnowym pieiiku", godz. „Zmyślenia" godz. 14•30• dalej Zgierzu _ gJinekoJog!a _ miasto ~ nowych, uspołecznionych zakładów Łódź-Polesie został Władysław Radni, oceniając w zasadzie oozy-

19.15 „zmartwychwstanie (od lat PÓ~o;'Y_:ej.:Jak car Pio.tr Ibrahi- J gm. Zgierz, Aleksandrów, Ozor ~ usługowych, zlokalizowa.nych głó- Rzym.ski, a sekiretarze<m - Jerzy tywfilie większość dotychczasowYCll 

16); 29. I. godz. 11, 14 „Historie ma swatał" radz. b/o godz. 14.30 ków, Głowno, Stryków, m. Kon- ~ wnie na Retkini. · Florczak. (m) POSUJllięć QII'gainizacyjnyc-h. kryity~ 
o sosnowym pieńku", godz. 19,15 1 + • k" USA od 1 t 18 stantynów, gm. Parzęczew. An- "'' --- kowali opóźnienia w budownictwie 

Z h t · „ „l\ ara.onczy · a • 1 N 1 ódź ~ W dy-1·u·0 ,;1· --""k~-.Llono, ie do 
„ martwyc ws anie . d 15 30 19 29 1 B jk dres.po, owcso na oraz L - "'"' """- "'' '"''"' .,.,,. ,_ planowanych obiektów. Domagano 

NOWY _ godz. 19.15 „Tartufe go z. · • ; · · - a a dzielnica Polesie, Poradnia K, ~ po<lstawowv. eh zadań ill.Slt11JD.oji i NA ~~X!~ll R 
d 9 I „wesele kruka" godz. 13,30. . , Int w i.:1 ~IWRHr sie ust<1,lenia realnvch plaai6w i 

czyi! obłu n!k"; 2 · · j. w. ROMA - „Szatan z siódmej kia- ul. Srebrzynska 1 dz.e ca ~- ~ og.niw SD należeć będzie ro.im. koncentracji sił na wybra!llych naj-

llAł.A &ALA - godz. 20 „Obec- sy" pol. b/o godz. to, „Znachor" dzew S kszfałltow!l!llie obywatelskiieh PO- bardrz:iej pa,trzebnych obiektach. 

1~-~~~~9·_1·gJdz~'\e „Trzy bla- pol. od lat 12, godz. 12.15, 19, Szpital Im. Biernackle10 w l'a· ~ staiw p,rac<1Wlllików ust~. umacnia- (KM) 

le strtały"• 19.30 „Największa 1"5Zabltdy nla4 śm30 le17tć"29USIA, odBlajt bbilani!cach - miasto i gmdna Pa- ~ Prou S. - Taras Bei'nardin!ch. 
~ . . I _ _,_ 11 14 • go z. . • ; . . - a • an ce ~ 
.wl•tosc"; D. · g.,...,, • ka „W krainie 1001 nocy", godz. Szpital w Głownie - położnl- ~ ' WL 1978, str. 1119, zł 16 
„Trzy białe strzały", 111.30 10, 11, „Szatan z siódmej klasy" ctwo miasto ł gmdna Głowno 1 S Historia Komunistycznej Partii 

„Adam i itwa'" godz. 12.15, „zabity ha śmierć" stryków ~ Jeszcze zwiąuu R11-dz1ecklego. T. s. Księga 
TEATK T.J.5 - godz. 18.15 „Zna- godz. 14.30, 17, „Znachor" godz. S pierwsza 1938-1945. KIW 1977, str. 

chor"; 211. I. jak wyżej. 19. Chirurgia ogólna - Bałuty - ~ , 729, zł 100 
„R ur a" 

MUZYCZNY godz. 18.30 sszty- STOKI - „Okrągły tydzień" poi. Szpital lm. Biegańskiego (Kn!a- ~ I Kuncewicz P. - Cleń ręki. Szkl-
1ar"; 21. I. god&. 11 „ pil\Cłl b/o, godz. 15\ „Zaułek dziewic", zlewlcza l/S) codziennie dla S d d h ce o poezji. Wt.. 1977, str. 252, zł 25 \f 
królewna", 19.00 „Sztygar". meksyk. od at 15, godz. 17, 19; przychodni rejonowych nr ł, e, s o owo ac I Strumff T. - Franciszek Apryas. 

Teatrze Rozmaitości 
ARLEJUN - go<!%. 17.30 „Bajki 29. I. - Bajka „Zatopiona fre- 7, 8, 9, Ul. Szpital im_ Bari!- ~ 1 Współczesne tyc!crysy Polail!:ów. 

pana Brzechwy"; 29. I. godz. 12 gata" god-z. 14, „Zorro'• fr.-wł. ckiego (Kopc!ńsk!lego 22) codzilen- ~ I Iskry 11777, str. 69, zł 11 W dniach 31 bm. oraz 1, 2 i I 
jak wyżej. nie dla przychodni nr 7. S:i:pital ~ lutego wystąpi w Teatrze Rozmai· 

PINOKIO - godz. 19.30 „Poproś- im. Skłodowskiej-Curie (Zgierz, ~ Greene J. - Psycholingwistyka. tośc! Andrzej Rosiewicz I „Asocja• 

cle Rzepa by slę nie czepiał"; Parzęczewska 35) dla przychodni ~ osobi•stych Chomsky a psychologia. PWN 1977, cja Hagaw" ze swoim nowym pro-
28. I. godz. 11, 15 jak wyżej rejonowych nr 1, 2, 3, a. Szpital S I str. 273, zł 30 · gramem pt. „Rura". 

ZIEMI t.ODZKIE.J - nieczynny; im. Marchlewskiego (Zgierz, Du- '"" 
29. I. godz. li „Ojciec". bo!s :L7) codziennie dla m. ! gm. S I 

FILHARMONIA (Narutowicza Zgierz, Ozorków, Aleksandrów, S I! 
20) godz. 18. KONCERT SYM. Parzęczew. Górna _ S'1lpJ.tal im. ~ Do wczorajszej notait.ki pt, 
FONICZNY. Orkiestra Sym- Jonschera (Milionowa 14). Pole- ~ „Czas POlllYŚleć o dowodzie Z l.otlzi w kilku ztlaniath 
foniczna PFŁ. Dyrygent - Wi- sle - Szpital lm. Pirogowa (WOl· ~ osobistym" wkl!'adła się nieści-
told Kr:&emleńskl. Solistka - czańska 195). SrOdrnleśde - Sz.pt- §~ słość. Otóz wszyscy młodzi lu-
Anna Wódka - skrzypce (!au- tal im. Pasteura (Wigury 19). dzie z terenu Łodzi, którzy be· 
re.tka V nagrody VII Między- w·d ew s pit I Jm Sonenber "-~ 

1 z - z a · - ~ d" ~losowali po .... „ 11ierwszy, 
narodowego Konkursu Skrzyp- ga (Pieniny 30) ~ „ " R •-

cowego w Poznaniu, 19'17 r. W '' winni zgłaszali wnioski na do· 
programie: L. Różycki - Mona Chlrurg111 urazowa - Szpital lm. § wody osobiste nie w dzielnlco-
LIH Gioconda, J, Slbeltus - Skłodowskiej-Curie (Zgierz, Pa- . wych komendach MO (ja!k t>O-

Łabędt z Tuonela, M. Karłowicz rzęczewska 35) ~ daaiśmy). a w RejonowYch Blu-
- Koncert skrzypcowy A-dur, Neurochirurgia - &z.pita! lm. S ra.ch Meldunkowych. 
M. Rimski-Korsakow - Kaprys Sklodowskdej-Cur!e (Zgierz, l'a· S 
hiszpański; 29. I. nieczynna. rzęczewska 35) ~ W -pozostałych miastach i 

MUZEA w fndz1• 1• wo1•ewo'dztw1•e Laryngologia - Szpital im. § gminach woj. miejskiego łódz· 
W Pirogowa (Wólczań1ka 19D) S kiego formałności te za~.a.tiwia-

4 „Pierwszy wiecz6r w nowym 
roku" - na tę Imprezę zaprasza 
SDK „Lutnla" 28 bm. o god>z. 18.30 
ul. Łanowa tł, 

4 29 bm. w sali Muzeum Archeo· 
logicznego i Etnograficznego (pl. 
Wolności 14) pro.jekcja filmów oświa 
towych z cyklu „Przeszłość I współ 

czesność narodów l kontynentów". 
4 Lódzkle Towarzystwo Naukowe 

zaprasza 29 bm. o godz. 12 do Mu
zeum Sztuki ul. Więckowskiego Je, 
gdzie doc, dr Rafał Leszczyński 
wygłos! odczyt pt. „Rola Akademll 
Zamojskiej w kulturze polskiej 
XVII ! XVIII wieku". 

Rewia „Uniwersnlo" no Balu Prasy 
BISTOBU RUCHU REWOLUCYJ- Okulistyka - Szpital im. Skło. s la URZĘDY tV'Ch miast i gmin. 
~BGO (Ul. G<l.ańska 13) n!eczyn- 1 , k' ,„ d k• dowsklej-Cur!e (Zgierz, Parzę- SS w bł"d -·· I 
~e; U. L &od.z. 10-16. m1e1s tm fi Z un sk 3S) "' Za wProwadzenie „ ·-
ODDZIAŁ RADOGOSZCZ (ul. Wl Uli " czew a ... ~ szych Czytelnik6w - praiepra-
Zgierska 147) godz. 10--111; 29. I. Chirurgia ! laryngologia dzie- ~ szamy. 
godz. 1D-15. b/o godz 15, „Ok.r~ly tydzień" clęca - Instytut Pediatrii (Spor- S ._ ______________ _. 

Całod.rienne i wizytowe ubiory damskie i mę&kie wodUikcii 
,,MJOdeny", „Zety", „Vist'llli" i „Telimeny" za.pirezentui.ie na 
BALU PBASY DT „UNIWERSAL". Zarpowiadaina rewia „Da
mi:ny" .nie odbędzie się. 

1.,,-

ARCHEOLOGICZNE I ETNO- godz. 17.30, „Zaułek dziewic" na 36(80) s - ________________________________ _, 
GRAFICZNE (pl. Wolności 14) godz. 18,15. Chirurgia szczękowo-twarzowa ~ lllllllllllllllllłll Ili lllllll lllllllllllJllllllllllllllllllllllllllJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllll 
godz. 11-17; 29. I. godz. 10-15. OKA - „Jak rozpętałem Il woj- _ Szpital im. Skłodowskiej-Cu- S 1 

CEN'.l'RALNE MUZEUM Wł.O· nę światową" cz. I b/o, godz. rie (Zgierz, Parzęczewska 35) S 
KIENNICTWA (Piotrkowska 282) 12, 14, „Oiabll mnie biorą" od "-' 
godz. 10-15; 29. I. godz. 10-IS. 15 lat, franc. godz. 10, 15, 18, Toksykologia - Instytut Me- ~ 

I 
BlOLOGll EWOLUCYJNEJ UŁ 20; 29. I. - „Diabli mnie bio- dycyny Pracy (Teresy 2) t\ 

(park Sienkiewicza) godz. 10-18; rą" godz. 19. Wenerologia - Poradnia Der- ~ 
29. I. godz. 10-14. POLESIE - „M!lloner", poi. od matologlczna (ul. Zakątna ł4) ~ 

HIS'J:ORU MIASTA ł.ODZI (ul. lat 12, godz. 17, „Na tropie ~ 
Ogrodowa 15) godz. 10-14; 29. I. Wilby'ego, USA, od lat 15 god~. 29.1. § 
godz. 10-111. 19; 29. I. - Bajki gO<lz. 14 „M1- ~ 

SZ'.CUKl (Więckowskiego 36) godz. lioner" godz. 15 „Na tropie WU- Chirurgia ogólna - jak.. 28.l. S 
t'I 10-17; 29. I. godz. 10-16. by'ego godz. 17, 19. 1978 r. Górna - S2lpital im. Bru ~ 

I 
PóLSKlEJ WOJSKOWEJ Sł.U:l:- POPULARNE - nieczynne: 29.1. dzlńsk!ego (Kos. Gdyńskich 61). ~ 

BY ZDROWIA (Żeligowskiego 7) „Gehenna" pol. od lat 12, g. Polesie - Szpital im. Kopern!Ka S 
nieczynne. 15 „Mistrz rewolweru" USA, (Pabianicka 52). Sródm!eście - t;: 

• • • od lat 15, godz. 18 Szpital im. Pasteura (Wigury 19). ~ 
l,ÓDZK.l PARK KULTURY I ENERGETYK - „Tomek Sa- Widzew - Szpital im. Sonenber- S 

WYPOCZ1tNKU (na Zdrowiu). wyer" USA, b/o, godz. 16.30 ga (Pieniny 30) ~ s OGRÓD BOTANICZNY nie- „Gorące polowanie" jap. od h" ! s ! 1 l ~ 

I
S czynny_ lat 15, godz. 18.30; 29.1. „To- R Cdl~~1 a ur(igowa - ~ ta75) m. S 

ZOO - czynne godz. t-15 (ka- mek Sawyer" godz. 14.45, „Go a ego rewnows a S 
sa do 14). r11ce polowanie" godz. 16.45, Neurochlrut·gla - Szpital im. ~ 

S PALMIARNIA - czynna codzien- 19.30 Kopernlka (Pabianicka 82) S 
nie (oprj'.>cz poniedziałków) w HALKA - „Cenny depozyt" fr, Laryngologia S7J})ltal im. S 
godz. 10--15. od lat 12, gocjz. 15, 17 „Smierć Barl!cklego (Kopcińskiego 22) ~ 

LUNAPARK - nieczynny. prezydenta" pol. od lat 12. g. Ok li t k s ttal 1m J S 
KĄPIELISKO „FALA" (al. Unii 4) 19 ;29.1. bajka „Saba detektyw" u 5 y a - zp • on- s 

nieczynne. godz. 14, dalej jak wYtej schera (M!llonowa 14) '-' 
KINA PIONIER _ „Magiczny karnlen" Chirurgia 1 laryngologia dz.le- S 

BALTYK _ „Granica" pol. od lat NRD, b/o, godz. 15 Ul „Powo- cięca - Szpital !rn. Korcza.ka S 
15, godz. 9.30, 11.15, 13, 15, 17, dzenla stary"' fr . od lat la, g. (Armlł Czerwonej 15) S~ 
19; Seans nocny - „czarny kor 17, 19; 29.1. bajka „Wakacje z Chdrurgia szczękowo-twarzowa "' 
sara" włos. film z czytaną listą duchem" godz. 14.15, dalej jak - Szpital im Barl!ckliego (Kop- S 
dialogową, godz. 21; 29. L - j.w. wyżej clńskiego 22) • § 

IWANOWO - „Błękitny ptak" REKORD - „Wielka podróż Bol- Toksykologia - Instytut Me- ~ 
am.-radz. b/o, godz. 10, „Trans- ka I Lolka" po.I. b/o, godz. l5, dycyny Pracy (Teresy 2) S 

I 
american Express" USA, cd lat 17 „Ch!.natown" USA, od lat. Wenerologia - Poradnia Der- I.Cl 
15, godz. 12.15, 14.30, 17, 19.30; 18, godz. 19.1&; 29.l. bajka „Pie matoklglczna (ul. Zak11tna łł) ~ 
29. I. - Bajka „Samochód" kielne przygody" godz. 14, da· S 
godz. 9, dalej j. w. lej jak wyżej NOCNA POMOC LEKARSKA ~ 

POLONIA - „Smlerć z kompu- .SWIT - „Terror Mechagodz!lli" S 
tera" fr. od lat 16, godz. 10, jap. b/o, godz. 15.30, 1'1.30, 19.30; Nocna pomoc lekarska StacJI S 
12.15, lł.30, 18.ł5, 19. Seans noc· 29.1. bajka „Podwodny skarb" Pogotowia Ratunkowego przy ul. S 
ny „Kobra'• jap_ O<I lat 18, g. godz. 14,30 dalej jak wyżej Sienkiewicza 137, tel. 166·68 ~ 

~ 
21: 29.1. „Smierć z komputera" SOJUSZ „Zapamiętajmy to S 
godt, 10, 12,15, 15, 17.15, 19.30 lato" radz. od lat 12, godz. 15.15 Ogólnolód.zki Punkt 1nforma- S 

PRZEDWlOSNJE - Ferie z kl- „Dwaj ludzie z miasta" fr. od cyjny dotyc111cy pracy placówek S 
nem „Czterej muszkieterowie" lat 15 godz. 17; 29.1. jak wyżej służby zdrowia tel. !115-19 S 
panam. od lat 12 godz. 10, 12.30 TATRY - „Spotkanie na Ka~jo- czynny całą do.bę we wszystkie, S 
„Eblrah _ potwór ! głębin" pel" radz. b/o, godz. 12.15 „Ser dni tygodnia, równied: w nie- ~ 
jap. od lat 12, godz. 15, 17.15, pico" USA, cd lat 18, godz. 10, dziele I śWtli:ta S 
19.30; 29.1. Ferie z kinem „Zor.- 14.30, 17, L9.1S; 29.ł. bajka S 
ro" fr.-wł. b/o, godz. 10, 12.30 „Utrapienie z kozłem" goaz. AMBULATORIUM ~ 
Kino variete „Kobra'• jap. od 10, 11 seans zamknięty g. 1i, DORA:ZNEJ POMOCY S 
lat 18, godz. 16, 19 „Se-rplco" godz. 15, 17.15, 19.30 CHIRURGICZNEJ DLA DZIECI s 

WLÓKNIARZ - „Nieme kino" s 
USA, od lat 15; godz. 10, 12, 14, DY:l:URY APTEK Gabinet chriurgiczny czynny S 
18, 18. 20; 29. I. - jak wyżej. całą dobę, Łódź, Armil Czerwo- S 

WOLNOSC - „Wielka podróż Obrońców Sta!Jl.ngradu li, N!· nej IS, tel. 341-30, wewn. 71l, "' 
Bolka 1 Lolka" pol. b/o, godz. ciarnlana 1.5, Główna 14, Dąb- 457-SO do M, wewn. TO S 

~ 10, „GodZilla kontra Glgan" jap. rows~iego 89, Lutomierska 146 S 
~ od lat 12, godz. 12.15, 15, 17.15, NOCNA "' 
~ 19.30; 29. I. - „Godzilla kontra 29.1. jak wyźeJ POMOC PIELĘGNIARSKA § 
S ~~~:.n", godz. 

16
• l2.1

5
, 

15
• 

17
·
15

• Stałe dyżury aptek: Bałuty - Szpital !m. H. Wolf, § 

I 
WISLA - „NleWinne" włos. od Apteka nr ł7-085 Aleksandrów, zgłoszenia na zabiegi w domu S 

lat 18, godz. 9.30, 12, 14.30, 17, ul. Kościuszki 9 chorego, tel. 717-77 ~ 
19.30; 29. I. - jak wy:!;ej. Apteka nr 47-087 Konsta·ntynOw ~ 
ZACHĘTA - ,Colargol na Dzi· ul. Sadowa 10 G6rna - Sza>Hal im. Jonscne- S 

klm Zachoctzle" pol. b/o godz. Apteka nr, 4'1-098 Głowno, ul. ra, Szpital Un. Brudzińskiego. ~ 

~ 
10 „Transamerlcan Express" Łowicka 33 Zgłoezenla na zabieg! w domu S 
USA, od lat 15, godz. 12.15, Informacji o dyłurach apteK: chorego, tel. 927-93 S 
14.30, 17. t9.15; 29•1, jak wyżej w Pabianicach udziela Aptelta Polesie _ 82.pital Im. M. Plro- ~ 

I
~ ł..DK - „wszystko na sprzedaż" nr 47--085 Armii Cu-rwonej 7 ,, 
"' pol. od lat 15, godz. 14.45, „Sa- w Zgierzu udziela Apteka nr gowa, Szpital im. Madurowicza, S 

motny detektyw McQ" USA od ł'f-080, Dąbrowskiego 10 zgłoezenla na zabieg! w domu "-"' 
lat 15, godz. 17.15, 19.45; 29. I. w Ozorkowie udziela Apteka chorego tel. 2'78-52 S 
- lak wyżej nr 47-092, Dz!er'tyńskdego 2 Sr6dmlelcie - Szp1tal im L. S 

STUDIO - „szał" ang, od ll't 18, Pasteura, z.głoszenia na zabiegi ~ 

I 
godz. 15.30, 17.45, 20; 29. I. - DY:l:URY SZPITALI w domu chorego tel. 864-11 S 
jak wyżej. POŁOŻNICTWO S 

STYLOWY - „Omen" ang. od Widzew - Szpital im. i:. so- S 
lat 18, godz. 15, 17.15, 19.30; 29. I. Szpital im. Kopernika - dZ.!el- nenberga zgłoszenia na zabiegi ~ 
jak wytej. nica Górna Poradnie K, ul. Od- w domu chorego, tel. 86ł-11. S 

I 
GDYNIA - „Szkarłatny pirat" rzańska, Cieszkowskiego, Rzgow- S 

USA, od lat 15, godz. 10, 12.15, ska, Przybyszewskie{!o oraz g!- TELEFON ZAUFANIA - 337-37 S 
14.30i 17, „Frauleln Doktor" jug, nekolog!a z dzielnicy Polesie czynny w dni powszednie od S 
od at 18. godz. 19.30; 29. I. - Poradnia K, przy ul. Fornal- lł-7, w niedziele i święta oa111 S 
•fBaJk\ „Reksio wybąwca" godz. sklej dobę. S 

f,//.N'..H'f/f..H"..N~.,,.L'b'".N"..a;,v/J..D"/~M41U:vf~J.,U,JD'Af6V.H'ArN"J..H'".Ar".6v...iliil 

DzD l J'utro·mlladio 
SOBOTA, Z8 STYCZNIA 

PROGRAM I 

12.05 Z kraju I ze świata. 12,25 
Mozaika polskich melodii. 12.45 Rol
niczy kwadrans. 13.00 Przeboje Pa
ryża. 13.25 Muzyka Podhala. 13.40 
Kącik melomana 14.00 Studio Ga
ma. lł.20 Studio Relaks. 14.25 Stu
dio Gama. lS.00 Wlad. 15.05 Kore
spondencja z zagranicy. 15.10 Stu
dio Gama. 16.00 Tu Jedynka. 17.30 
Rad!okurier. 18-25 Nie tylko dla 
kierowców. 18.33 P!osenld Starszych 
Panów. 19,00 Dziennik wieczorny. 
19.15 Tematy filmowe. 19.40 Gwiaz
dy Jazzu. 20.00 Wiadomości l infor
macje dla kierowców. 20.05 „Weso
ły Autobus" nr 237 (Ł). 21.115 Prze
boje non stop. 21.36 Przy muzyce o 
sporcie. 21.D8 Komunikaty Totaliza
tora Sportowego. 22.00 z kraju ! ze 
świata. 22.20 Tu radio kierowców. 
22,23 Muzyka. 2%.30 Hallo Berlin, 
halle Warszawa. 

PROGRAM li 

11.30 Wiad. 11.31 Publicystyka mię
dzynarodowa. 11.ła Muzyka spod 
strzechy. 12.00 Poematy symfoniczne 
w muzyce polskiej. 12.29 „Wyda
rzenia, pogl~dy, refleksje" - mag. 
U. Mikołajczyk (Ł). 12.45 Tańce z 
oper polskich. 13.00 Magazyn węd
karski. 13.15 Niezapomniane głosy 
- L. Pons. 13.30 Wlad. 13.35 Ze WSI 
I o WS!. 13.50 E. w. Komgcld -
Suita z muzyki do sztuki Szekspira 
„Wiele hałasu o nic". 14.10 Więcej 
lepiej, nowocześniej. 14.25 Chwila 
muzyk!. M.30 Studio „Słonecznik". 
14.50 „Czata" - magazyn wojskowy 
Studia Młodych 15.05 Muzyka Haen• 
dla. 15.30 Rad!oferie . 16.10 Przekrój 
muzyczny tygodnia 16.40 Aktualno
ści dnia (Ł). 15.55 RecenzJa M. Kut
niaka z tomu poezji W. M!kolajew· 
sklego pt. „Pieśń Syzyfa" (Ł). 17.00 
Z archiwum Jazzu. 17.20 Powieść 
miesiąca - „Brzeg" J. Bondarlewa. 
17.40 „Bel canto w kolorach" - rep 
lit. W. Nowickiego. 18.00 Muzyczn~ 
archiwum Polskiego Radia. 18.25 
Plebiscyt Studia Gama 18.30 Echa 
dnia. 18.40 „Czas l ludzie" - aud 
kombatancka. 19.00 „Matysiakowie": 
19.30 Złote karty h!storU teatrów 
operowych. 20.00 Codzienność -
wiersze Wl!półczesnych poetów pol
skich. 20.15 Pianista .John Hendr!ck
son w Filharmonii Narodowej. 21.30 
Wiadomości I informacje sportowe. 
21 •40 Dn! nowej muzyk! kameralnej 
w W!tten. 22.00 Rad!ovariete nr 168 
23·~~ Mistrzowskie Interpretacje mu~ 
zy dawnej - T . Berganza śple-

!
wa pieśni hiszpańskie średniowiecza 

renesansu. 23.30 Wlad. 

PROGRAM 111 

11.30 VJ tonacji trójki. 12.25 Za 
kierownicą. 13.00 Powtórka z roz
rywki. 13.Sł „żywot młodzika n!e
poczc! wego•• - odc. pow. 14.oo Mi
strzowie batuty - Fritz Reiner 
15.00 Ekspresem przez świat. 15.0S 
Kram z pl0$enkamt. 15.30 RATURO 
- Radiowy Turniej Rozrywki 18.30 
.1aczowe tanga, 19.łli Nasz :roii: 71. 

17.00 Ekspre.sem przez świat. 17.051 Reklama. 16.00 Koncert chopinowski 
Muzyczna poczta UKF. 17.40 Ragtl- z nagrań W. Soft·on!cklego. 15.30 
me•y Scl>tta J~plina grają I. Parl- Wizyty l podróże - aud. rozrywko
man i A. Previn. 18.10 Polityka dla wa. 18.00 Panorama polskiej woka
wszystkich. 18.25 Koncert jakiego listy:kl - Alina Bolechowska. 18.30 
nie było. 19.00 Książka tygocl.nla. Wiad. 18,35 Publicystyka m!ędzyna-
19.15 Piosenki z Iluzjonu. 19,30 Eks- rodowa. 18.45 Kabarecik reklamowy. 
presem przez świat. 19.35 Opera ty- 19.00 Recital Joe Dassina. 19.20 Roz
godn!a: s. Prokofiew - „Siemion głośnia Harcerska - magazyn nie 
Kotko". 19.llO „Mściciel w mlaste- tylko dla harcerzy. 20.00 Sztuka po
czku" - odc. pow. 20.00 Baw się została - pamięci W. Małcutyńskłe
razem z nami. 22.00 Fakty dnia. go. 21 .00 Wojsko, strategia, obron-
22.08 Gwiazda siedmiu wieczorów - ność. 21.15 Piosenki żołnierskie. 21.30 
zespół Osiblsa. 22.15 Teatrzyk Ziele- Magazyn tygodnia. 22.30 Teatr Poe
ne Oko - „Sześć popiersi cesarza" zj! - „Droz<i" wg poematu K. Ka
- słuch. 22.45 „Czas do snu" - raska . 23.00 Arcydzieła muzyki daw 
śpiewa K, Prońko 23.00 Nowe to- nej. 23.30 Wiad. 
miki poetyckie - · B. Fac. 

PROGRAM IV 

12.00 W!ad. 1%.05 Poematy symfo
niczne w muzyce polskiej. 12.25 
„Wydarzenia, poglądy, refleksje" -
mag. U. Mikołajczyk (Ł). 12.~ 
Giełda płyt. 13.00 Lekcja jęz. an
gielskiego. 13.15 Tu Studio Stereo 
(stereo). 13.30 Z dala od utartych 
szlaków - Polanów. 13.50 Tu Stu
dio Stereo (stereo). 15.00 Wlad. 15.05 
Teatr PR - Sceny ze słuch. „Bar
bara Radziwiłłówna". · te.oo W!ad. 
16.05 Sztuka wczoraj 1 dziś. 16.25 
Gra Zbigniew Namysłowski. 1.6.30 
Rozmowy i refleksje pedagogiczne. 
17.40 Aktualności dnia (Ł). 16.55 Re
cenzja M. Kutnlaka z tomu poezji 
A. W. Mikołajewskiego pt. „Pleśń 
Syzyta" (Ł). 17.00 Ton l test (Ł), 
17.01 Stereo-rewia w opr. I. Grze
siak (Ł). 18.15 Muzyka (Ł). 18.25 
Ziemia, człowiek, wszechświat. 18.55 
Chwila muzyki. 19.00 Czy znasz 
swoje prawo? 19.15 Lekcja jęz. 
francu1klego. 19.30 Wrocławski mie· 
slęczn!k rozrywkowy. 20.20 Studio 
Stereo zaprasza (stereo), 22.15 Radio
we portrety Polaków - prof. Zy
gm1 unt Kawecki. 22.35 Ziemia, jak.jej 
n 1t znamy - „ Tu gdzie dziś ko
pa la". 22.llO c. Debussy - „La 
plus que lente". 2!.55 Wiad. 

NIEDZIELA at STYCZNIA 

PROGRAM I 

12.~ „w sarno południe". 13.00 
Radiowy Teatr dla Dziec! Kie
szonkowe przygody" - sł eh. "13.30 
W Jezioranach. 14.00 Wiad. 14.06 Kon 
cert · eyczeń. 15.00 Teatr PR: Ala 
ma kota" - słuch. J Abram;wa
Newerlego. 16.40 ChWtla muzyk! 
J5.45h'~lasycy jazzu. L7.15 Studio Ml~ 

yc . 18.00 Komunikaty Totali7.ato· 
ra Sportowego. 18.05 Różne barwy 
piosenkJ. 19.00 Dzlennlk wieczorny. 
19.15 Przy muzyce o spovr.le. 21 .00 
Telegramy ze świata. 21.3ll Mus!con 
22·00 W!ad. 22.05 Z dziejów kabare~ 
t,y - _opr. Z. W!ktorczyna. 2~.30 Wia-

omosc! sportowe. 23.10 Rewia pio
senek. 23.40 B!g-ba.nd B. Richa. 

PROGRAM li 

l2.0fi Poranek symfoniczny. 13 00 
Teatr PR: Biografie - „Jesieni~" 
W słuch. H Szof i E . Stockiego. 

·30 Wlad. 14.31 W rytmie fandango 
i flamenco. 15.00 Jładloferie. 11.45 

PROGRAM Ul 

11.15 Niedzielna szkółka muzyczna. 
12.00 „Gorgonowa I uczeni mężowie" 
- odc. słuch dokument. 12.25 Mu
zyka z sal koncertowych. 13.20 Prze 
boje z nowych płyt, 14.00 Ekspre
sem przez św-lat. 14.05 Peryskop. 
lł.30 Z muzycznego archlwum Pr. 
III 15.00 My z II połowy XX wie
ku. 15.20 „Nareszcie przebój" - no
wa płyta Rity CoLldge 15.00 „Wdo
wa" - słuch. M. Holender-Rutkow
skiej, 16.18 W krainie D!x!e. 16.45 
Coś w tym jest. 17.00 Zapraszamy 
do Trójki. 19.00 Nowoorleańska sui
ta D. Ellingtona. 19.30 Ekspresem 
przez świat. 19.35 Opera tygodnia: 
S. Prokofiew - „Siemion Kotko". 
19.50 „Mściciel w miasteczku" -
odc. pow. 20.00 Jazz plano forte. 
20.30 „Opowieści o konopiach l fa
mach" - J, Cortazar. 21.00 Mus!ca 
humana - kanadyjskie piosenki. 
22.00 Fakty dnia. 22.08 Gwlaizda sied
miu wieczorów - zespół Os!blsa. 
22.15 A. Salnt-Exupery „Mały ksią
żę". 23.30 W klubie u Jlmmyego 
- gra Michel Legrand. 23 OO Nowe 
tomiki poetyckie - Wincenty Fa
ber. 

PROGRAM IV 

12.00 Wlad. 12.oa Teatr Klasyki 
dla Młodzieży „Przygody Tomka Sa
wyera" - cz. III słuch. wg 11ow. 
M. Twaina. 12.50 Tu 011Dlp!ada Ar
tystyczna. 13.10 Tu Olimpiada Mate
matyczna. 13.30 Tu Studio Stereo 
(stereo). 14.10 Dźwiękowe wtajemni
czenia - żubry. 14.30 F Men
delssohn-Bartholdy - „Hebrydy" -
uwertura koncertowa. 14.40 Muzyka 
z jednej płyty - L. Sayer (stereo). 
15.00 Teatr PR - Studio Stere!o
niczne (stereo): l) „Dotknięcie skrzy 
del" - słuch. M. Grześczaka 2) 
„Mój telefon" - słuch. Pekki Lou
nelli. 15.00 Wlad. 15.05 Odtworzenie 
koncertu Ork PR I TV w Łodzi 
z udziałem solistów z okazji 240-le
cla miasta Bełchatowa (Ł). 17.00 
Tu ~tudlo 4. 17.30 Warszawskl ty
godnik d?.wlękowy. 18.00 Radiolatar
nia. 18.25 F. Schubert - Scherzo 
B-dur. 18.30 Konfrontacje z ency
klopedii - „Czasem żartem czasem 
serio„.". 19.00 s. Prokofiew '..... „Ogni 
sty Anioł" - opera w li aktach. 
21.30 Kwartety Mozarta na flet 
skrzypce, altówkę i wiolonczelę'. 
22.00 Wiadomości sportowe (Ł). 22.10 
Międzynarodowa Trybuna Kompozy
torów. 22.1111 W!ad. 

DZIENNIK POPULARNY nr 2S (8904) I 
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Czyścios'Iki Potrzebna pomoc 
W dzienniku ukazującym się w 

Oslo zamieszczone zostało nastę· 
pujące ogłoszenie: „Student mat" 
matyki udziela dyskretn ie korepe
tycji rodzieom, którzy chcą poma
gać swoim dzieciom w rozw1ąz.v
waniu zadań domowych, n ·e tra
cąc przy tym autorytetu". 

Niesłusznie posądzony 

sposób na domowników, którzy 
wstają w nocy. idą do kuci\ni i 
zaczynają tasować. Oferuje lodów
ki, które - po odpowiednim na
stawieniu wieczorem - przy póź
niejszym otwieraniu wołają na ca
ły dom: „Ty wstrętny obżartu
chu!''. 

Niespodzianka w folii 
Kanadyjczyk Jim Sgouromifa; 

Mimo nieczystej konkurencji 
koncernów zai?ranicznych, u· 
slu,gi w zakresie czvstości są w 
Austrii czystym interesem. n.a· 
turalnie dl.a właścicieli prze<lsię 
biorstw. Jak ustaliła inspekcia 
związkowa w Linzu . . ;rynek 
sprzątania" w Górnei Austrii 
jest ooanowany Przez 15 firm. 
zatrudniaiących łąC'2l!lie 1160 ko· 
biet. w trybie pośrednictwa wy 
nalmowanvch iako sprza,taczk.i 
W po,goni za maksym.ali.zacia 
zysków n.at'7lucono tvm wvrobni 
com mordercze temoo pracv: 
na 6(od7..fo1e 145 II' kw. t>Owierz· 
chni do sprzatania. co orznac?.a 
ponad dwukrotne przekroczenie 
maksvmalnei dopu."'Z!'zalnl'i nor 
my. W rozliczeniaC'h ze 7;lece
nio<lawcami za~tosow~no t.<>ka 
kalkulade. że 75 proc. należno
ści za wvkonana orze-z kobietv 
prace za,garnia oośrednik. Wie
deński dziennik . Volk.sstimme" 
P<>dkreśla. że „col'~ C'Ześciei 
najsłabsi - dzieci i kobiety -
staja się u nas obiektem kolo
nialnel!o wvzvsku". 

Robert Franks stanął przed są
dem w Melbourne. Oskarżony o 
włamanie się do apteki nie za· 
przeczył temu. wyjaśniając. 7.e 
potknął się na ulicy stłukł >'łowa 
szybę wystawy aptecznej a ponie
waż głowa go rozbolała - wszedł 
do środka po odpowiednie tablet
ki. Następnie otworzył kasę chcą< 
znaleźć tam długopis. gdyż zamie
rzał zos1awić aptekarzowi swo,it 
nazwisko i adres. Niestety. w w.v
pelnieniu tego szlachetnego obv 
wiązku przeszkodzila mu policja. 

był nieco zdziwiony, kiedy mleko 
w folii, zakupione przezeń w po
bliskim sklepie. okazało się„. ró
żowe. Kiedy rozciął torebkę do 
końca. tajemnica wyjaśniła się: w 
mleku znalazł czerwoną skarpet· 
kę. Kierownictwo mleczarni nie 
zdołało ustalić. skąd tam się zna· 
lazła. (PAI) 

w wembley pC•d Londynem otwartd została niedawno wysta· 
wa modeli zabytkowych loko:no tyw i innycn pojazdów, porusza• 
nych parą. Wystawa cieszy &ię dużym zainteresowaniem hobbistów. 

• ll'ILl'rf reklamujący 
sprawność poczty miał być 
wyświetlony na poczcie w 
Goeteborgu. Projekcję od
u:olano, pontewat film wy
stany pocztą ze Sztokholmu 
- zaginął w drodze. 

• Urodziwa, 1ympatyc1na, 
mająca dar nawiązywania kon 
taktów 25-letnia Wieslawa R 
wykorzystała wszystkie swo· 
je zalety, by dzięki ludiklej 
naiwności zdobyć trochę gro· 
sza. Niektóre pozycje z 
cennika fej „usług": zamel· 
dowanie w WarHawie - 20 
tys. d „ wystaranie się o 
posadę dozorcy w dobrej 

Drobna róinica 
W załączonym do jednej z fiń

skich gaz€t dodatku na temat spę
dzania wolnego czasu i różnych 
hobby znalazła się taka złot a 
myŚl: .. Różnica między mężczyz. 
nami a chłopcami sprowadza s:ę 
jedynie do ceny, jaką płacą za 
swoje zabawki". 

Usprawnienie 

Sandy Allen ze Shelby· 
Ville pod Filadelfia jest 
najwyiszą kobietą. świa
ta. Oslą.gnęła ona wzrost 
229 cm i odpowiednią. do 
tego wagę • (oc) 

Jedna z amerykańskich firm 
produkujących lci<lówki znalazła 

diielnicy - 25 tys. zl, zała· 
twienie ajencji na sxaszły· 

karnię - 60 tys. zł, a na r:"·,, 
kwiaciarnię - 50 tys„ Oay· , 
wiści9, urocza - jak pis1e o 
niej prasa - hochsztaplerka ...__ 
niczego nigdy nie załatwiła, 
ale pie11iądze prawie same 
wpadały jej do ręki. Zgromadzi· 
la ich jui. około. '!'ili!'na, gdy Buenos Atre• Jean 
nagle pow.1nęla 1e1 11ę. no!!a. Louts Mor!aud. W Ge•iewie 
Znalazła '"' z!' kratkami: kie· wrgamzotcano mu spotka
dyś zresztą lu• tam była. nie z 88-letnim dziś Jeanem 

• UDALO SIĘ odszukać 
pierwszego pasażera szwaj
carskiego towarzystwa lot
niczego „Swissair". Jest 
nim 7Z-letnl mieszkaniec 

Pilichody, który w 1922 ro
ku byt ptiotem pierwsze
go samolotu, lecącego na 
trasie Genewa-Norymber
ga. 

• l"OJĘCIA·WYTRYCHY, pa· 
sujqce do kaidej sytuacji: 
gdr na dworcu PKS w War· 
azowi• ogłoszono, ie autobu1 
do Hrubieszowa nie odjedzie, 
jedna 1 pasaierek zapragnę· 
la dowiechieć się dlaaego, i 
poszła do biura kierownika 
dworca; urzędnicika tam u• 
'"!dująca urzędowo kazała 
jej wyjść za drzwi, a ieby 
sprawę przypieczętować - dl>· 
dala: „Czy pani nie jest 
wiadomo, ie sq trudności go
spodarae ł" 

• MIĘDZYNARODOWY 
turniej gfłlfowy w Paryżu 
zainaugurował Amerykanin 
Palmer, wybijając piłeczkę 
z drugiego piętra 1vie:l:y 
E!ffla. Na Polu Marsowym 
e>dnalez!ono ślad: po zmie
rzeniu odległości okazalo 

się, że to uderzenie było 
rekordowe - plleczka prze
leciała 366, 78 m. 

• CHOC: JEST TO ZAKA· 
ZAN~, sportowcy różnych dy· 
scyphn często stosują doping. 
Robi się to w róinych bran
iach, z wyjątłciem jednej: na• 
ukowo dowiedziono, ie ana~ 
holiki pływakom nie pomaga
fq. Pływakom pomaga się w 
plyw!'niu inną metodą: wy-
pełnia się im jelita powie· 
lnem.. Nadmuchany pływak 
ma w1ęfcsze szanse na rekord. 

•. BUCHALTER amery
kansk1 przez 10 lat gro
madził gazetowe informa
cje o klótntach matżefi. 
sktch. Analizując te wyda
rzenia doszedl do wniosku 
Iż małżeństwa najczękieJ 
kłócą się w god::inach 17-
19. Potem napięcie opada, 
bo małżonkowie siadają 
przed telewizorem. 

- Wido~znie musiał się 
czegos przestrasz:;rć„. 

PRAWO KOBIET 

DO WAZA-BI 

REDAGUJE JERZY KAŁUŻKA 

BIAŁA KRZYŻÓWKA 
POZIOMO: a. .Jeden z najlepszych poetów japońskich (825-880). 

9. Starożytne miasto w Mezopotamii. 10. Skrajna muzułmańska 

sekta lzmallltow, założona około 1090 roku przez Persa Haaanii 
Sabbaha. 11. Wlęksey utwór muzyczny o nastroju uroczystym. 

PIONOWO: 1. Dawna nazwa szynku. 2. Republika konstytucyjna 
w Azji zach. 3. Naczynie do prania bielizny. 4. Samica daniela. 
e. Gatunek. 7. Gra w karty. I. Patrol, sprawdzaj11ey czujność wart, 

I 

Pllł:AW'1 REBUS 
z przedstawionego 

rebusu należy odczy
tać Imię I nazwisko 
młodego artysty Tea
tru Wielkiego w Ło
dzi. 

BILETY - WIZYTOWE 

Prosz11 odczytać 
imiona I nazwiska 
t r z e c h artystów 
baletu łódzkiego. 

Za rozwiązanie 
przynajmniej dwóch 
zadań, dyrekcja 
Teatru Wielkiego w 
Łodzi rozlosuje 10 
biletów wstępu na 
aktualne spektak'e. 

Trudn-0 byłoby dzisia.f wskazać dyscypline spor
tową, której nie uprawiałyby kobiety. W niektó
r:rch krajach kobiety nawet się boksują, są zapaś· 
niczkami. Są to ,jedna.k widowiska żenujące wi· 
dzów obdarzonycb najmniejszym choćby poczuciem 
estetyki. 

zdążyły już zanotować pierwsze sukcesy w rywali
zacji z zagranicznymi przeciwniczka.mi. Obecnie 
jednak Polski Związek Judo zawiesił miedzynaro· 
dowe wystepy kobiet w tej dyscyplinie i odbywać 
sie mogą tylko imprezy pomiędzy sekcjami krajo· 
wymi. 

BARAN 21.3 -20.ł.: Wiele OSOb 
dostanie cenn„ prezent. Niech 
nie wyrlągaJą z tei;o pochop· 
nych wnioskbw. Ofiarodawca 
m.ógł ~Jo: kierowa~ Impulsem, nie 
głębokim uczuciem. Na ogol 
wartośt materialna podarku za· 
leży od i:estu, nie od inleocJI. 
Nie decydu.le td stan kasy. 
„zastaw się a postaw się" dalej 
steruje nami w wielu wyttat· 
kach. 

BYK ZU.-21.5.: Oczekują tt"· 
raz od ciebie bardzo dobrych 
wynik6w Gdybyś im nie spro
stał, zawi6dłbyś nie tylko In· 
nych, ale i siebie. To dru~I• 
trudniej odrobić. 

BLI2~TA 22.5.-11.8.: Czek& 
elę rozczarowanie. Zareagujesz 
bez zastanowienia, oskar:taJąc o-

sobę nie wmieszaną w sprawę. 
To grozi zaognieniem i rozdmu· 
chaniem problemu, w gruncie 
rzeczy błahego Kontroluj swoJe 
wewnętrzne reakcje. Nie uwzględ 
niaj Ich. zanim się aie upewnisz 
o faktach. Tego przynajmniej 
motesz od siebie wymagać. je· 
śll nie stać cię na obiektywna 
ocenę. 

RAK 22.6.-22.7.: Nie lękaj się 
nadmiaru pracy, rozrywek, u· 
czuć . Dla ciebie naJnlebezpiecz· 
nie.fszy jest ich niedo~yt. W pra· 
cy zdobyłeś wyprzedzenie, kt6-
rego nie powinieneś stracie. 
Będzie jak znalazł w następnym, 
trudniejszym etapie. 

I.EW 13.7.-!3.I.: Sprawy, swlą· 
zane z kimś • rodziny, stworzą 
napięcie, które potrwa dość dłu
go. Osoba ia, przyparta do mu-

. I DZIENNIK POPULARNY nr Z3 (8904) 

Inaczej jest jednak w wypadku najszlachetniej· 
szej ze sztuk samoobrony - judo. Historia kobie· 
cego iudo nie Jest krótka. ale przełomowy momenl 
miał miejsce dopiero w 1974 roku, kiedy to na 
londyńskim kongresie Europejskiej · Unii Jutlo po· 
czynione zostały kroki zmierzające do przyjęci& 
kobiet do tej organizacji. Przedtem zawodniczki 
ćwiczyły nie.iako nieoficjalnie, pomimo ie w nie· 
których krajacb zachodniej Europy soort ten był 
wśród 11ań dość popularny. 

W tej najstarszej polskiej kobiecej sekcji judo 
trenuje obecnie 80 zawodniczek, w tym 25 o za
awansowanych umiejętnościach. Krakowskie za
wodniczki zajmują ozołowe lokaty w imprezach 
krajowych i marzą. o starcie w mistrzostwach 
Europy„. 

W naszym kraju pierwsza sekcja k-0bieca judo 
MKS forda.n w Krakowie, powstała w 1963 roku, 
:i: inicjatywy mgr Mariana Nowaka. Za.wodniczki 

Nie odmawiajmy paniom J)l'awa do waza-ri! Ju· 
do to piękny sport, a poza tym - jakież daje mo· 
żliwości do odrzucenia zbyt natretnych zalotów ••• 
Przy okazji, dla nie wtajemniczonych: waza-ri to 
jeden ze sposobów uzyskania przez zawollnika (lub 
za.wodniczkę) zwycięskiego punktu w walce judo. 

(k) 

ru, uja wnl familijne sekrety, 
które nie powinny wyjść na 
światło dzienne. Ty odpowiesz 
podobną bronią. Upór i zacte· 
trzewienie obu stron będą dla 
obu fatalne w skutkach. Ale 

cja, w jakiej się znalazłeś, uła
twi ich realizację. Oczywiście 
trzeba będzie utyć sposobu nte
szablonowego. Ktoś z bliskiego 
otoczenia trafnie el doradzi l po
mote. 

WAGA H.9.-23.10.1 Do grona 
bliskich kolegów wejdzie ktoł 

nowy. Okat mu tyczllwość, ale 
bez pobłażania. Ulgowe trakto· 
wanie nowic,j uszy Jest zwyczaJO· 
wo akcentowane. Ale, wbrew 
tradycyjnej opinii, nie przysp1e· 
sza integracji, a na wet r~attko 

ę, z ą ączy c ę s1 ne 
wzajemne zainteresowanie. Jeżeli 
jesteś jut z kimś zWiązany, 
strzet się rozwoju uczuć. kt6re 
mogił zbulwersowa~ obecne u.Kła• 
dy, Zał atrakcyjność nowycn 
wyczerpie się, gdy praestanll 
był„. nowe. 

STRZELEC 23.U.-21.12..: Robo· 
tę, którą przerosłeś, zostaw tn. 
oym; sobiP. poszukaj takiej, ktb· 
ra jeszcze ciebie przerasta. Ina· 
czej nie ma postępu osobistego 
i ogólnego. W stosunkach z naJ· 
bliższym człowiekiem okazuj uf· 
ność i czułość. Są to uczucia 
P'lwsze odwzajemniane, choć cza· 
sem trzeba cierpliwie poczekac. • 

KOZIOROŻEC 22.12.~o.1.: cze
ka cię okres niepewności. Na· 
dzieja, te wszystko uloty się 
według two•ch tyczeil, nie Uczy 
się z rzeczywistością. lnnl ty· 
wią pragnienia konkurencyjne. 
Jedne l drugie spełniają się czę· 

śclowo. Tak zwany wkład osobl· 
aty mote przechylić szalę na 
twoJll etronę, ale nie imicestwl 
111a1111 pneeiwnlk6w. 
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KEBUS MUZYCZ 'Y 

Jlenryk K.ŁOSIRSKI 

ZMIENIANKA 

Bohdan WODICZKO 

SYNTEZA 
>( 

~~ 
i 

POZIOMO: Kurent, orator, ka· 
sata, szatan. 

PIONOWO: Koks, uraz, raaa, 
etat, nota, tran. 

Bil.ETY DO TEATRU WIELKIEGO 
W ŁODZI WYLOSOWALI: 

Tadeusz KURYLUK, ł..ódt, ut. 
Strzemińskiego 28. Maria MEM• 
PEL, Zgierz, ul. Pułaskiego łO, 

Helena OLESZKIEWICZ, ł.ódż, ul. 
w. Wa•ilewskleJ 19/56 zygmunt BA• 
ltANOWSKI, Karsznice, ul. Grun· 
waldzka 2. Jan ŁVKOWSKJ, t.ódt, 
ul Brzechwy 9/39, Jadwiga KU· 
ROWSKA, Łódź, ul. Elsnera 4/15ł. 

Jerzy LANG ł.ódź, ul. tnfia• 

eka 19/3. Danuta GRZEBIE• 
LEC, Bełchatów, ul. Pabianic• 
ka 25/7, Krystyna RYBINSKA. 

ł.6dź, ul. Sierakowskiego 72/53. 

Anna STASZEWSKA, Aleksan• 

drów, ut. Daszyńskiego S/32. 

Odbiór bilet6w w Teatrze Wiel• 
kim - Biuro Obsłygi Widzów. 

(jk) 

Schodzenie 
a 

Tradycje szczf'gólnej miłości 
Anglików ·do czworonogów są 
bardzo stare Brytyjskie Kró
lewskie rowarzystwo Opieki nad 
Zwlel'zętaml istnieje tuż od 1822 
roku. Dopiero w 60 lat później 
z tej wla~me organizacji wyto· 
nlone 7.ostalo afiliowane przy 
niej KrajowE" Towar'ly~two Ople· 
kl nad Dziećmi. do dziś uposJe
dzone pod względem zarówno 
siły liczebnej, jak I rangi na
danych orzywllejów. 

Psi podatek jest w Wielkiej 
Brytanii najnltszy na świecie I 
od przeszło •tulec1a wynosi za
ledwie klika pensów rocznie. Ml 
mo kryzysu kraj posiada obec· 
nie s.000.000 piesków, ponaa 
4.000 ooo kotów tudzież klll<adi1e
sląt mtl!onów kanarków, papu
żek, chomików, białych myszeK 
I In. domowej fauny. Zdaniem 
weteryna1·zy 75 proc. brytyj· 
skich Burków jest zapasionych, 
czego nie można powiedzieć o 
bezrobotnych. 

WODNIK 21.1.-11.2.: Jeiell bę• 
dziesz próbował kilku zmian Jett· 
nocześnie. stracisz właściwy wą· 
tek. W okresie status quo trzeba 
podciągać słabsze ogniwa. w 
momencie zmian - chwytae za 
najsilniejsze. ezyll najtrudniej
sze. Rozumiemy, te cię to pe
szy. Ale ole widzimy alternaty· 
wy. Z wyjątkiem .lednej: zosta• 
wić wszystko tak. jak Jest. A 
to cl oie pisane. 

RYBY 19.2.-20.3.: Czeka clę 
nieporozumienie z sąsiadem lub 
z sąsiadami. Nie rób s tego 
wlelldego problemu ani wobec 
nich, ani siebie. życłl' po 01>u 
stronach wspóln•J klatki scno
dowej mu11 rodzie 'konflikty, 
Jak pod wsp6lnym dachem. Nad 
pierwszymi łatwteJ prseJłć l.e 
porslldku dslellllego, 
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OKRĘGOWY URZĄD MIAR 
w ŁODZI 

zawiadom a, 

że od dnia 1 lutego 1978 r. siedziba Urzędu 

zostaje przeniesiona z ul. Piotrkowskiej 85 

do biurowca przy ulicy 

NARUTOWICZA 75. 
Jednocześnie nadmieniamy, że z dniem tym 

ulegają również zmianie 

DOTYCHCZASOWE NUMERY TELEFONOW. 

Aktualny numer telefonu - centrala 

Telefony bezpośrednie: sekretariat 

Wydział Nadzoru Legalizacyjnego 

Obwodowy Urząd Miar 

837-68 

832-60 

822-09 
250-k 
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§ poszukuje ~ - : s kandydatki do Jednej i 
:: -~ z głównych ról i 
§ w filmie kostiumowym. j 
i WYMAGANIA: I 
: i „ wiet 18-22 lata, poprawna „ = : : dykcja, · dobre warunki zewnętn- ; 
~ ne, wykształcenie minimum śre- i 
: dnie. ! 

S Zbiórka kandydatek w dniu 31 ! -
S stycznia br. w godz. 15-17 w ~ 
~ Wytwórni Filmów Fabularnych, § 
i ul. Łąkowa 29 - przed Biurem :: 
j Angażowania Statystów. !-
: m~ ; 
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OITARJS elektryczn• JO- „SKODllj 100 S" - ll!)rze-
lam: „Tornado" 111>rze<1am. <lam. Tel. ł69-eG, ·goaz • 
.Jul1anowska &fi, m. 318 8-15 1884 g I 

1726 g 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll • FUTRO nutrie, ko~uch „SYRENĘ lCK" lll)rzettam. 
f'/f/.F/./././././f.//././././././J..r..r..r/./.Ff/./f.//.//././/f/ff.///ff./ff/////./.,r..,.//./.N'h męski, ,,Praktlce LTL-3", T_e_1_. _11411_-_13 ____ 11_0'7 __ , 
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ZAKŁAD DOSKONALENłA ZAWODOWEGO § ~a.:'.ę .a!~ ł1 m." l~zeg „FIATA 121" grudsieil 1m 
~ (i:iowy silnik 1600) - stan 

W ŁODZI 

ORGANIZUJE KURSY 

w branży 

WtOKIENNICZO-ODZIEŻOWEJ 

S~ OPONY radlelne „flaU>w- i<lealny sprzedam. Wscno<l 
slde" aprzedam. Tel. 785-02 nia ei (garaż) l'-11 

1786 g 1801 g 

~ BLEGANCIU zagraniczny 
~ koż·uch damek!, rozmiar „MOSKWICZA łn" sprze

dam. PiotTków. Tel. 67--06 
1023 g 

S średni - eprzedam. Wiei § 11, m. 11, po 18 1811e g 

s SPRZEDAM dywan nowy „FIATA 135 p - 1500" 1'7ł 
~ 3Xł. Jaracza 48, m. •, sprzedam. Tel. '63-18 § po Ul 1847 g lUO g 

§ BRYLANT 0,91 karata - „SYREN~" rolnicz• (:!500 

• k • • • dl b ł h S sprzedam. Oferty „L9615" km). Tel. 853-91 lJlłl g fOJU I szycia a potrze W asnyc S Prasa. Piotrkowska 98 § „SYRENĘ lOł" (1971) -
• krOJ•U 1' SZJCl"a Spodn"I S KOŻUCH damski zagrani- sprzedam. Tel. 52-89-9'l, po 

~ czny rozmiar llO - sprze- 19 1734 g 

• 
S dam. żubard:tka n, m. 12 

S dziewiarstwa ręcznego S 19911 g KAROSERIĘ „Fiata 127" 
"'" po wypadku - sprzedam. 

• k k 
'

•f•k • • d § GARAż blaszany pilnie Tel. łl-41-94 1785 g 

I Ursy Wa I I aCyJne, przygOł0WUJQC9 0 egza• 8 sprzedam. KruczkowskiP.go 
('I 12 1991 • „MICHELIN" radialne -

I minu na tytuł CZELADNIKA-MISTRZA w zawo- S 17sx13 - sprzedam. 'l'e1. 
~ 325-49 1859 g 

dzie krawieckim i dziewiarskim ~Ss ~ KAROSERIĘ „Fiata 126 p" 
S • S po wypadku sprzedam. -I haftu maszynowego. ~ Bednarska 24, m. 59 
IM ~ 19311 g 

I Szczegółowych informacji udziela oraz przyj' - § „FIATA 129 p 850" nowe-
~ go - sprzedam lub za· 

S: muje zapisy: § ~f.niie&~~ m>wego ·~=ti 
FABRYCZNIE nowego -
„Wartburga" zamienię na 
nowego „Fiata 126 p". Pa
bianice tel. 24-47 1995 g ~ OSRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NR 2 ~ 

~ - · w Łodzi, ul. P.iotrkowsko 2A, - ·~ 
~ ~ ~ telafon 238-26. § 
~ ~~ § 
U.FF/F.FF.F..r/F///.F/F/FF//.FF..r..r////fF/FF..r/..rf..r//..r/FF/"/F·.r/FF/f..r///FFF//_}, 

KUPIĘ piec c.o. lub zle
cę wykonanie OgroC1D1-
ctwo, Konstantynów, 22 
Lipca 87 l8fll g 

SYGNET męski nOV\'Y 
sprzedam, · Tel. Pabianice 
15-24-77 1597 g 

-----~---- ' PIERŚ<;IONf;K :t bry1an· 

„SYRENIS lOI L" sprze- „FIATA 1100-D" tanio 
dam. Od,biór natychmiast. sprzedam. Przyżyck!, Mo
Tel. 12-93-98, po 17 J936 g stowsklego 19 11 1888 g 

„FIATA 121! P" odbiór III KUPIĘ wał korbowy „Mo
kwartał, zamienię na I lub skwicz 407". Tel. 52-96-36, 
II kwartał. Tel. 712-73 po 16 1990 g 

1874 g 

PILNIE sprzedam „Zapo
rożca ". Tel. 702-40 1894 g 

,,FIATA 125" po wypad
ku kupię. Łazowskiego 9, 
m. 2 1844 g 

KUPIĘ plac budowlany w tem 0,911 k - sprzedam. 
okolicy Radiostacji na STYLOWY stolik, fotele Oferty „1002" Prasa, Pl.Ot; 

„ŁADĘ" - sprzedam. ud
blór pocz•tek lutego. ·.1.·e1. 
738-02, godz. 7-ll 1 18-22 

POKOJ do wynajęcia. -
Szczecińska 74 1644 g 

Julianowie lub Radogosz- kupię . Oferty " 1416" Pra- kowska 96 
czu. Oferty „1712" Prasa. sa , Piotrkowska 96 ----------
Piotrkowska 96 FUTRO nowe pitmowce 

- sprzedam. Llebkn~bta 
3, m. 9 1!!80 g DZIAŁKĘ w Sokolnikach 

kupię. Tel. 842-36 1784 g 

OVERLOCK 3-nitkowy KU 
pię. Tel. 673-80, pó 16 

1&15 g 

DOMEK sprzedam. ŁOdź, 
Rolnicza 27 1484 g KOŻUCH afgański 

sprzedam. Tel. 16-23-29 

NOWY, zagraniczny Ko
żuch damski sprzedam. 

BONY 
654-52 

PKO - kuplę. 
1617 g 

Zgierz, godz. 8-11 1 16-22 
167U g 

FUTRO łapki karakułowe, 
kożuch damski szczupły -
sprzedam. Głowackiego 15, 
m. 7 - Doły 1632 g 

Wielkopolska M, m. u, 
godz. 14-19, niedziela 
10-19 H5 g 

BOKSERY - szczenięta 
rodowodowe prążkowane 
sprzedam. Tel. 52-86-20, 
po 15 1438 g 

ZAKŁAD DOSKONALENIA 
ZAWODOWEGO 

ZESPOŁ WARSZTATOW SZKOLENIOWYCH 
w ZDUŃSKIEJ WOLI 

przyjmuje zapisy uczniów do klasy I 
na rok szkolny 1978-79 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
na kierunki: 

e MURARZ, 
e MALARZ BUDOWLANY, 
e MONTER WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ..-

BUDOWLANYCH, 
8 TOKARZ, 
8 ŚLUSARZ MECHANIK, 
e KELNER, 
e KUCHA·RZ, 
e STOLARZ BUDOWLANY. 

Zapisy przyjmuje, informacji udziela Zespół w Zd. 
Woli, ul. Siaradzka 15, tel. 207 i 86-03. Uczniowie 
korzystają z wszelkich świadczeń socjalnych 

i stypendialnych. 

ZDZ zaprasza również chętnych do podjęcia nau
ki na organizowanych wszelkiego rodzaju kur
sach - pozwalających podnieść kwalifikacje w 
wykonywanym zawodzie lub wyuczyć nowego za-

wodu. Zgłoszenia pod w.w. adresem. 
2'1'8-k 

18n g 

„FIATA 125 1300" - f prze 
dam. Zgierz, Andrzeja 7, 
godz 14-20 1858 g 

„FIATA 121! P" - sprze
dam. Odbiór I kwartał. 
Tel. 385-l!G 1836 g 

SPRZEDAM „Fiata 126 p" 
nowego. Oferty „lll'J5" 
Prasa, Piotrkowska 96 

„AUSTIN - Mini 850", 
silnik 1000 ccm, części za
mienne - sprzedam. Tel. 
749-47 879 g 

„SYRENĘ 105" 1971 sprze• 
da·m . Tel. 2'1'7-94, goaz. 
10-17. Niedziela: Odyl'lca 
30, m. 30, od 11 1657 g 

„FIATA 125 p 1500" 1973 
c>raz k<Xlloł parowy 8 m 
kw. - sprzedam. &69-26 

166'1 g 

„SYRENĘ 104" sprzedam. 
Tel. 291-74, w 86 1890 g 

„MOSKWICZA 4,12" -
sprzedam. Tatrzańska w.I, 
m. 19, tel. 53-85-58 1648 g 

TRZY pokoje, kuchnia -
wszystkie wygody, teleton 
- 86 m kw. budownictwo 
międzywojenne, zam1en1ę 
na dwa razy po dwa po-
koje z kuchnią w blo-
kach. Tel. 3113-43 1659 g 

MŁODY in~ynier pOSZUKU• 
je pokoju. Tt>l. 315-79 

1711 g 

POSZUKUJĘ samodzielne
go M-2 lub M-3 w cen
trum Łodzi - komfort. 
Dobrze zapłacę. Płatne 
miesięcznie. Oferty „1716" 
Prasa, Pic>trkowska 96 

DWA pokoje, kuchnia 
kwaterunkowe, wszystK1e 
wygody, II piętro, bM.sko 
sklepy, rzeka, zieleń, las 
w Żaganiu - zamienię na 
Łódź Wiadomość: Stefan 
Stępńlewskl, Łódt, Chełm
ska 7 1463 g 

POKOJ do wynajęcia -
bloki. Oferty „1461" Pra
sa, Piotrkowska 96 

DWUPOKOJOWE M-ł -
spółdzielcze, zamienię na 
trzypokojowe. Tel. lll:l-02-72 

1418 g 

U.F/./.F././.F////f/F./F/f/F./////FF///././././//./,,-~. 
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usługi w zakresie instalowania w domu klienta 
~ 

pralek automatycznych 
bojlerów elektrycznych 

myjni do naczyń. 
Zgłoszenia przyjmuje punkt usługowy przy 

ul. śWIERCZEWSKIEGO 65 
w godzinach od 10 do 18, w poniedziałki od 12 

do 18, tel. 687-26. 

PROPONUJEMY RóWNlEŻ 

Instalowanie anten telewizyjnych 
przez punkt usługowy mieszczący się przy 

uł. 22 LIPCA 18, teł. 345-07 

w godz. 10-18, w poniedziałki od 12 do 18. 
128-k 

POKOJ sublokatorski sa
motnej pani za pomoc w 
prowadzeniu gabinetu -
wynajmie lekarz. Oferty 
„1478" Prasa, Piotrkow
ska 96 

MAŁŻE!ll'STWO z wyższym 
wykształceniem poszuKuje 
pokoju z niekrępującym 
wejściem. Oferty „1781" 
Prasa, Piotrkowska se 

INSTALOWANIE anten 
telewizyjnych. Tel. łH-77, 
Wolniak 7~11 g 

W STYLU retro - WJ'lltO• 
nuję kominki. palące, ae
koracyjne, sztukaterię Itp. 
Zakład Sztukatorski, Tar
gowa 38, Janlck~ 1.754 g 

PLYTY patdz4erzow•, pil
śniowe, cegłę, belkl, deski 
1 Inne materiały budowla
ni! z rozbiórki poleca w1-
told Arciszewskr, ŁOdt:, 
Rąbieńska GS (dawniej Rą
bieńska 11) 17611 g 

POSZUKUJĘ lokalu z wo
dą bieżącą. Tel. 111-49-114 
(1'-20) 1m g 

RTV - Anteny 1nstuu3ę 
KUPIĘ garaż w okoli~y prywatnie. Tel. 53-45-91 
Wojska Polskiego, Sporna, .1111s g 

KRUSZARNIA grysów i 
wytwórnia elementów gry 
sowych, Łódł, Hodowlana 
(przy cmenta1"zu Szczecm
ska) Rzepecka poleca: 
najle!)szej jakości w au
żym asortymencie grysy 
marmurowe, elementy na
grobkowe. tarabona w Ko
lorach. pył marmurowy 
dla wytwórców farb 1 in• 
ne 1891 g 

Bracka. Tel. 752-13 1792 g 

KUPIĘ. względnie wydzler 
żawię garaż na Teofilowie 
A lub pobliżu. Tel. 52-90-84 

GARAŻ na Teofilowie do 
wynajęcia. '!'el. 319-13, go
dzina 10-12 1449 g 

GARAŻ okolica Zgierska, 
JuManowska - zamienię 
na Nowotki, Buczka. '!'el. 
852-76 1461 g 

ABSOLWENT PŁ (kawa
ler) poszukuje mieszkania 
w Łodzi. Możliwość kore
petycji. Oferty „1888" Pra 
sa, Plc>trk-0wska 96 

POKOJ, kuchnia, bloltl, 
zamienię na większe z 
wygodami. Ossowskiego 
8-43 llliO g 

OPIEKUNKA dochodząca 
do 7-miesięcznego dziecka 
- potrzebna. Mochnackie
go 15/19, m. 19. 

MATEMATYKA - matu
rzystom 257-57, mgr ł'lu-
skowski 821 g 

CUKIERNIKA, uczennicę 
lub ucznia - za.trudnię. 
Łódt, Tuwima 31 1452 g 

PRZYJMf; pracownicę lub 
uczennicę. Wy~ób zam1tow 
błyskawicznych Warsztat. 
Poziomkowa 22. Heleno-
wek 1457 g 

ZATRUDNIĘ zaraz ku
charke - kucharza. Pry
watny Zakład Gastronomi
czny - Andrzejów, Kole
jc>wa 89, tel. 33 a 1679 g 

POTRZEBNY stolarz-renc1-
sta. Konstantynów, n Lip
ca 87 1802 g 

KRA WIEC przyjtru.e kon
fekcję do szycia. Oferty 
„1879" Prasa, Piotrkow
ska 96 

POTRZEBNE kobiety 1 
mężczyźni. Ogrodnictwo, 
Konstantynów, 22 Lipca 87 

GOSPOSIA dochodz11ca po 
trzebna - referencje po
żąd1me, Ple>trkowska !li, 
m. 3 lłll g 

OPIEKUNKA do d:tlecka 
na 6 godzin potrzebna. 
Wigury 8, m. 11 1460 g 

PRZYJMĘ pomoc <Io <l·:tle
cka. Przędzalniana 38, m. 
25 1849 g 

POSZUKUJĘ opiekunki do 
2-letniej dziewczynki. Tel. 
431-27 - Rondo Titowa 

WSPOLNIKA do ajencji z 
samochodem poszukuję. -
Oferty „1961" Pr asa, 
Piotrkowska 96 

PRZYBŁĄKAŁ się brązo
wy wyżeł. 404-7ł 179ł g 

ZGINĄŁ pies - czarny 
seter. Za odprowadzenie 
nagroda. Koniczynowa ~1 

ZGINĄŁ czarny wilk. Od
prowadzić za wynagroaze 
niem: Tatrzańska 43/45, 
m. 57 1&19 g 

17 STYCZNIA na Retlclni 
zgln11ł c-0cker-spanlel, czar 
ny, podpalany. Nagł"Oda 
za 1.nformacje: Zagrodn1kl 
2 ą 1790 g 

UCZCIWEGO znalazcę za
gubionej torpy oraz doku
mentów na nazwisko W11l
dema1" Placek proszę o 
kontakt. tel. 318-82, ŁOdt., 
Jaracza 5511, m . 45 lub 
przesłanie na adres w 
Gd:vnt. "N;yaoka nagroaa 

NAGRODĘ otrzyma osoba, 
która wskaże gdzie z.naJ
duje się samochód „War
szawa 223'• koloru kości 
słonie>wej_ nr rejestracyj
ny ~1 - IS. Tel. 38'J-lt! 

1929-1933 g 

TAPETOWANIE mleszK11ń 
oraz..,porady plastyczne WY 
konuje Walkowska, Piotr
kowska 121/31. Tel. 219-83 

03 g 

Fabryka Osprzętu Samochodowego „POL
MO" w Lodzi, ul. Przybyszewskiego 99 

OGLASZA 
PRZETARG NIEOGRANICZONY 
na sprzedaż samochodu m-ki „Fiat" 
125-p, rok -produkcji 1973, nr silnika 
T0&-5989, nr podwozia 189297, stopień 
zużycia 70 proc., cena wywoławcza 
54.342 zł. 

Przetarg odbędzie się w dniu 22 lutego 
1978 r. o godz. 10 w FOS „Polmo", ul. 
Przybyszewskiego 99. · 

Pojazd można oglądać w ciągu 3 dni 
poprzedzających przetarg w godzinach 
7.15 - 15.15 w garażu FOS „Polmo" przy 
ul. Kilińskiego 121. 

Wadium w wysokości 10 proc. ceny 
wywoławczej należy wpłacić do kasy FOS 
„Polmo" najpóźniej do dnia popraeclzają
cego przetarg. 

W przypadku niedojścia do skutku 
I przetargu, w tym samym dniu przepro
wadzony zostanie Il przetarg o god.z. 12. 

Cena wywoławcza II pr:zetargu obniżona 
będzie zgodnie 'Z przepisami. 

Wadium z I przetargu zachowuje waż
ność. 

. Zakład zastrzega sobie prawo odstąpie
nia od przetargu bez podania przyczyny 
oraz nie ponosi odpowiedzialności sa 
ukryte wady pojazdu. 

Podstawa prawna: zarządzenie ministra 
loomunikacji z dnia 14 kwietnia 1972 ro
ku (MP nr 26, poz. 148 z dnia 2 maja 1972 
roku). 262-k 

Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych nr 10 
w Poznaniu, ul. Batajezaka 26a 

ZAPRASZA 

przedsiębiorstwa państwowe, spółdzieicze 
i prywatne 

DO SKŁADANIA OFERT 

na wykonanie tynków zewnętrznych 
737 ,5 m kw. oraz glazury 727 m kw. w 
budynku administracyjno-socjalnym w 
Szeligach w woj. skierniewickim. 
Termin wykonania robót - 30 czerwiec 

1978 r. · 

Slepe kosztorysy do wglądu w zarządzie 
przedsiębiorstwa - Poznań, ul. Ratajcz·a
ka 2ua, w dziale przygotowania produkcji 
pokój nr 31. ' 

Oferty należy składac w sekretariacie w 
zarząd.me przedsiębiorstwa w term.inie 10 
dni po ukazaniu się ogłoszenia. 

Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo 
wyboru oferenta, lub unięwamienia ogło
szenia bez podania przyczyny. 261-k 
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Czasem można go zobaczyć na torach dworca w 
Lenin.gradzie. Do tego niezwykłego srebl'no-czer
won<Hl!ebieskiego oociągu na razie Jeszcze nie 
aprzeda.je sie biletów. Zamiast nasażer6w miejsca 
w lubusowych wagonach zadmuią specjaliści, 

członkowie zoooołu badawczego. W sza.tllli zostewla
j4 wierzchnie okrycia. w orzechowalni - wieksze 
bagaże I wchodza do dalszei czeki wagonu. tam 
•dzie z sufitu SDłYwa łairodne błekltne oświetle

nie, Miękkie, dwumiejscowe fotele można tak re
l!Ulować. li Dodróżny z ła.twościa t>rzYimu.je DO'lV

o.le oółleżaca Fotele można odwracać w ten spo
sób, t4l t>Owstaje t>rzedzlał dła czterech osób. 
Konstrukcja foteli, t>odobnie jak l wiele in111ych 
element6w tego pocią,gu, została o-pa~entowa1I1a. 

N~ czule sie t.upełnie momentu. w którvm DO

ehur rusza. Odbyw,a sie to bez najmniejszego szar
pniecia. Potem zaś nie słychać cha.rakterV'Sf.yc:ime
llO stukotu kół rut Żłąet.ach S2Y'll· Nic sie nie łlrze
sie. nie -orzechyla„. Te t.adziwialac• ołynność iaz
dy zapewnia !!Pecjainy zestaw amortvzatorów une·.i
matyct.nych. Pudła wag()!lÓW wyłożone są masą 

dźwiękochłonną, a elementy Podwozia p0ła,:zono 

za l)OOrednłctwem specjalnych gumowYch oodkładek 
W · ten &DOOÓb salon pasażerski nie.iako „siedzi'' na 
dwóch ?><>duszkach: gumowel I oowietM:nei. 

Po ru l)ierwsey w t>raktyce budowY wago.nów 
kolejowych w ZSRR zewnębrzną l>OWierzchnię "PO

eiUU ER-200 zrobio.no z aluminiowego stopu. 
Przez to zmniejszył sie cieżar każdego wag<l'llu o 
o«. ł,S tony, choć dłUgość zwiększono o ok. 7 m w 
'DOr6wnainiu do tradycyjnego wagon.u kolei elektry
CJlllej. 

50 plac6>17Eftt naukowo-badarwczych. bi'llr konst.ruk 
cyjnych 1 zlllkładów t>rzemysłowycb uczestniczyło 

w uorojektowainiu I zbudowaniu tego elektrvcz
neio t><>Clągu. W 1973 r. Ryska Fabrvka Wagonów 
ukończyła montaż, a w roku następnym zestaw 
oddano próbom eksploatacyjnym na tra'sach Nad
bałtyckiej Kolei Żelaznej, zaś prodektowa111a T»"ed-

• 
I 

kość osiągnął po raz t>ierwszy na t>Oligonie Ce.n
t·ralnego Instytutu Inżynieryinel!o w oółnoc.nvm 

Ka.ukazie. Od sierpnia 1977 r. ER-200 kursuje na 
trasie, dla którel został zbudowany. czyli na ma
gistrali .Pażdziernikowej'' Moskwa - Leningrad. 

Kabina maszynisty pod wieloma wzgledami 
przyD01Y1ina wnętrze kabLnv Pilota nowoczesnego 
samolotu. Pociąg bowiem iest bogato WYP<>SaŻOTJV 
w elektronikę. Wvstarczy na przykład ustawić 
wskaźnik na 120, nacisnąć itUzik l szybkość pocią
gu utrzymuje sie automatycznie na 120 km/godz. 
Inne urządzenie jest „odpowiedzialne'' właśnie za 
łn,!?od.ne nabieranie predkości. Kolej.ny układ 
„obse'!'WUje" sytuacje na torach i odczytuje syg·oały. 
Automat elektroniczny ustala Predkość. z iaką mo
żna iechać na ~czer.ólnvcb odcinkach trasv w 
zależności od aktual.nej sytuacji na szlaku. Auto
mat także sam włącza układy hamulcowe, j~
żeli człowiek z jakie.1?oś 'P,OWodU „nie posłucha je
go rady". A dla zupełnego bezoieczeństiwa podróży 
zastosowano tu trzv Uikłady hamulcowe: taT1:rowe, 
oporowe i magnetyczne, t>rzy czym zastosowano 
hamulce działające na szyny, a nie ne. koła DO
jazdu. 

Dotychczas w jazdach dotwiadczalnych ER-200 
osiągnął maksyma1na prędkość 220 km/godz. Zwy
kle w czasie częstych t>rób roz.pedza sie go do 200 

km. Trzeba sobie bowiem zdawać sprawe. że 

na kolei wielkie t>redkoścl . zależa od ro~o}u ca
łego lei ootencjału technicz.nego. Dlatego też w 
ostatnich latach gru.niow·nie zmoder:nizow!l!no szlak 
„Magimrali Pażd7.iernikowej": zmieniono tor na 
bezstykowy, zainstalowano nowoczesne urządzenia 
trakcji i zabezpieczenia ruchu, wybudowano bez
kolizyjne skrzyżowania z innymi trasami kolejo
wymi i drogami. Znaczną cześć magistrali ogrodzo
no z dwóch stron dla zabezpieczenia orzed wtar
gnięciem na tor ludzi lub zwierząt. Mode.r>nizacja 
tego szlaku trwa w dalszym ciągu. 
Trwają też próby ER-200. W bieżącym roku roz

DOCi.nie· on przewożenie pasażerów i wrspektywa 
Pokonania odległości 650 km z Mookwv do Lenin
gradu w ciągu 3,5-4 godzi.i:! skraca sie coraz bair
dziej, a czas, gdy w Moskwie bedzie sie jadło śnia
danie. by obiad spożyć w Leningradzie, nie jest 
już od~~ły. 

Hobbiści 

Max Wllhren, agent ubezpie-
czeniowy z Bilmplitz (Szwajca
ria) od łat poświęcił się szcze
gólnej pas.ii - jest nią chleb. 
Jego kolekcja składa się z chle
bów z różnych etapów rozwoju 
cywilizacji; najstarszy eksponat 
pochodzi z 2280 roku p.n.e. Jest 
to chleb znaleziony w sarkofagu 
księcia Pepionha·ffar-A.ba z Vl 
dynastii egipskiej. W zbiorach 
nie brakuje te:I: chleba z czasów 
rzymskich, greekich, średniowie
cznych. Prawie 60-letnl Wlihren 
uznawany Jest przez naukowc6w 
za specjalistę w dziedzinie histo
rii chleba. Ma na swym koncie 
wiele odkryć, ·m. in. odnalazł 
najstarsza piekarnię z czasow 
Starego Testamentu w Jerozoli· 
mie, zapoczątkował badania naa 
historia rogali I precli. Utrzymu
je kontakty z archeologami z ca 
łe1m świata' od nieb właśnie po
chodzi część jego kapitalnej ko
lekcji. 

CAF - Camera Press 

Dobry początek 
(Dokończenie ze str. 1) 

udało. Podjęliśmv na przykład pewne dzi::t~ 
łania. bv zaoobtee.:ać zbvt wvsokiei fluktu
acji. Na wyniki wy-padlllie nam iednak ie
szcze DOCzekać 

Krystyna Trella (-przewodnicząca ZM 
ZSMP w Ozorkowie n?a svtuacie nieco bar
dz iej skomplikowana): - Rozwiniecie sze
rokiej działalnośei w ramach ośrodka tak ie
go iak Ozorków wvmal?a orzede wszv~tkim 
wychowa.nia dobrze orzvgotowanego aktv
wu A mv przecież mamv tvlko dwa soo
re zarządv zakładowe i dziewieć samodzip1. 
nych kół. Z drugiej zaś strony ootrzehv 
młodzieży w takim mieście. iak nasze, si:i 
ogromne. 

Nie wyda.Je ml sie. bvśmy m<>!?li t>Orwl"
dzieć że w tych niespełna dwóch latach 
zrobiliśmy wiele Powiedziałabym raczej, że 
zrobiliśmy .•. dobry poczatek. Społeczne za
angażowanie naszvch członków możemv 
także mierzyć mi!i()J1ami złotych uzvskanvch 
w ramach Turnielu Młodych Mistrzów Go-

sooda<1'no.ści. Mnie jednak równie cieszv 
ZSMP-owski klub żeglarsiki. iaki oowstał 
urzv ZPB „Morfeo" iak i klub honorowvch 
dawców krwi. Cieszą mnie biblioteki orga
n izowane przez ooszczególne koła. ścieżki 
zdl'Owia przy kaoielisku. koła zaintere~
wań powstające orzv ZZ w ZTK Teofilów 
i wiele innvch tego rodzaju orzedsie-wzieć 
To iest ten nas? młodzleżowv zaczyn. z któ· 
re.l!o oowinnv niedługo wvrosnać iniciatv
\YV zasookaia.iace ootrzebv kulturalne na
szego środowiska Bo o aktvwność sp0łecz· 
no-zawodowa naszei młodzieżv iestem chvbn 
spokojna. Problemem najważniejszym oo
zostanie lednak sprawa wvchowania ideo
weiro. wvchowania dalszych zaangażowa
nych i ro~umie.iących swoje powołanie akty
wistów. 

• • • 
Z tego pobieżnego 1>rzegla<}u widać wv

raź.nie. iak szerok11 iest skala zainteresowań. 
Tak szeroka, iak szeMka iest skala ootrzeb 
środowiska młodzieżowego w wojew6dztw 'e 

miejskim łódzkim. I jeśli mielibyśmy mowie 
o konkretnym dorobku tveb dwóch lat ora
ey, jedno wybija sie bezapelacyjnie na plan 
plerwszv - najwazniej!':ze zadanie progra
mowe ZSMP - pełna inte!fraeia środowi$k 
młodzieżowych. O dobrvch «>fektacb w te.i 
dziedzinie równie wiele może powledziPc 
przewodnirzaev Zarzsdu Gminne1to w An
drespolu - Tadeuw Hyzv. iak i Marek Pa
węda z Zakładu Ener!l'PtVMnel!'n w śród
miejskie.i orunizacii d>:il'lnlrowej. jak wre
szci(' wielu innvch z Widzewa. Polesia czy 
Górnej. Z koleżankami i kol gami z gmin 
naszeR'o województwa snotyka.ia <IP nie tvl
ko przv okazji je~lennei akcji „Ziemniak" 
ezy „Zbieramv plonv jesieni". l to jest chy
ba dorobek na.ipoważnie.i~zy. On bowi.-m, 
obnk rałe!!'o szerelt"u za!':Vl!'.nalizowan:Vl'h tu
ta.i tematów. decviłowaf bedzie o dalszvm 
powodzeniu w działaniu łódzkie.i oritaniza-. 
eii Związku Socjalistycznej Młodzieży Pol· 
skiej. 

LESZEK RUDNICKI 
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Waldena mile to połechtało, chociaż nie czuł w sobie olcow
skfego l.nstynktu. Jasne, dziecko wzmocni jego pozycje w do
mu. ale moga być także ldopoty .. dodatkowa bie.l?anina ·po 
sklepach zarwane noce wrzaski. które ootrafia rozbić czło
wiekowi nastróf... A teściowa nie bedzie e.:o oszczędzać Już 
teraz iest wściekła. kiedy Walden oozwala Joannie wynieść 
śmieci albo zamieść Podłogę To. że ma za miesiac sesje. nic 
jej nie obchodzi - liczy sie tvlko Joasia i Andrzejek: ?>Odsu
wa im ukradkiem owoce. czekoladki pierze temu śmierdzie
lowi skarpetki. . Ale w sumie lego akcie zwyżkują Czemu 
nie? Zrobi orawo jazdy! Zaoisze sle do &PÓłdzielnl mieszikanio
we:I. wvstaPi Po oierwszvm semestrze o stvoendium naukoweo. 
W tych kwestiach sue:estie teścia sa niezwvkle slUsi..ne. p.o i 
krvia sie za nimi bliżel nie !Precvzowane. ale słod~ie obietni
ce. 

'Był sam w zadymionym pokoju; leżał na tapczanie w szla
froku, który dostał od teścia na gwiazdkę. wsłuchując się w 
prz:vtłumiony szmer ulicy. Na stoliku urzuconym książkami 
płonęła nocna lampka. w oknie gęstniał cień zimowego popo
łudnia. 
Drzemał. 
Nie dręCzyły go złe przeczucia. Dzwonek do drzwi, krótki, 

n1eśm1ał:v harmonizował z ogólna tonacją wieczoru Cichy szept 
w korytarzu brzmiał niewinnie. A jednak w chwile później, 
kiedy do pokoju wsunęła sie kędzierzawa głowa Andrzela. Wal
den orzeczuł nieszczeście. 

- Ktoś czeka za progiem. nie chce wejść - powiedział bez
barwnie ~zwagier I Walden złowił spojrzenie zwężonych nie
chęcią oczu. 

- Kto? 
- Proszę zobaczyć! 
Wstał. Wsunął stopy w miękkie pantofle i wyszedł na klatkę 

schodową. zamykając odruchowo drzwi. W głęb i korytarza , obok 
windy której światło jarzyło się jak sygnał alarmowy, dojrzał 
zgarbiona svlwetkę. 

- Pani do mnie? 
- Tak Nie poznaje mnie pan? - Podem:ła ku niemu: et.arna 

nastroszona wrona: kapelusz o wielkim rondzie zasłaniał część 

-35 -

bQkrWistej, pomarszczonej twarz1; wargi lśniły karminem, w 
szeroko rozwartych oczach błyszczały łzy. 

- Pani Kolna? - zapytał. 
Uniosła w m.ilczeniu głowę: rozpacz pomieszana z nadzieją. 

Wzdrygnął się., czując na przegubach jej starcze, wylakierowa
ne palce. 

- Janusz - szepnęła. - Wrócił wczoraj.„ Nie wiem nawet 
skąd ... Obszarpany, chudy. przeziębiony •.• Boże najdroższy, moje 
dziecko .•• 

- Nooo, niech się pan.i opanuje. - Uwolnił ręce sięgając do 
kieszeni po papieros.V. - Proszę powiedzieć, co się stało. 

- Nie wiem. naprawdę nie wiem. Od trzech miesięcy ciągle 
ktoś o niego pyta„. milicjancl cywile„ gdzie jest, czy pisze, 
a ja nie Wiedziałam, gdzie jest, bo w ogóle nie pisał... Myśla
łam, że przedostał się jako.ś do ojca, więc nie zgłaszałam na 
milicję. pan rozumie.„ I nagle wrócił... 

- Ale dlaczegp pani przyszła do mnie? Kto pani dał adres? 
- Byłam u pańskiego ojca. 
- I co mu pa.ni nagadała? 
- Boże najdroższy, jego wczoraj wzięli , nie zdążył się na-

wet położyć. przespać. i już„. proszę z nami! Za co? Boże naj
droższy! Moje dziecko„. Moje jedyne dziecko!„ 

W:.alden pocił się w przeciągach korytarza. Spojrzał na wizjer 
w drzwiach i w dół schodów. Słysząc łoskot staczającej się 
windy sprowadził kobiete na oółt>letro Przy ZSYt>ie na śmieci 
buszował kot zwabiony smrodem gnijącej ryby. Walden oddy
chał przez .usta. wsłuchany w odgłosy domu. Winda szła w górę. 
Zatrzymała się na Jednym z wyższych pięter, .zgasła, a po chwi
li zapaliła się znowu. 

- Mówił coś? - zapytał półgłosem. 
- Janusz? 
-Tak. 
- Powiedział. żebym skontaktowała !Ilię z panem„. 
- A Olll.I słyszeli? 
- Nie wiem .•• Powiedział: Walden zna sprawę I może mi ·po. 

móc •.. O co tu chodzi, panie Robercie? Boże najdroższy, o co tu 
chOdzi?l 
Wsparł się plecami o ścianę I walczył z mdłościami. Prymi

tywny Instynkt obronny kazał mu krzyczeć: Nic nie rozumiem, 
on chyba zwariowali To jakaś pomyłka! Proszę odejść i wię. 
cej nie wracać! I niech pani odczepi się od mojego ojca! Jestem 
uczciwym człowiekiem, nie mam zam.iaru babrać się w cudzych 
brudach!... · 

Ale odległe wspomnienie wyreżyserowanego w myślach pro
cesu podsunęło mu inne rozwiązanie. 

- Współczuję pani - powiedział. chwytając ją za ramiona. 
- Bardzo, bardzo pani współczuję! Wiem. czym to musi być 
dla matki! 

- Ale... Niechże pan wreszcie powie, co on takiego„. 
- Ci„. - Potrząsnął kruchym, nienaturalnie lekkim ciałem. 

Proszę o nic nie pytać. 
- Dlaczego? - Widział, jak w szklistych oczach kobiety za

płonęła ufność. Drżał z wściekłości, ale zdobył się na uśmiech. 
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SOBOTA, 28 STYCZNIA 
PROGRAM I 

9.00 Teleferie. 12.00 Mauyciel - film fab. prod. bułg. 13.40 Dziel\• 
nik. 13.50 Obie11:tyw. 14.10 Radzimy rolnikom. 14.20 Dla dzieci: O mi
siach, miśkach I niedźwiadkach. 14.50 Spotkania na zamku - progr. 
oświatowy. 15.33 Studio Sport. 16.15 Latarnia czarnoksięska - Spot
kanie 7 - Czy fllm jest sztuką? 16.45 Martwy pejzaż - film fab. 
prod. węg. 18.15 Zgadnij, kim jestem? - qulz. 19.00 Dobranoc l~ .10 
Sportow11 Siódemka. 19.30 Wieczór z dziennikiem. 20.30 Cygan 
f.iim fab. prod franc. (tylko dla doroBłych) . 22 .15 Dziennik . 22,30 
Kalejdoskop z Oriettą Bert! - recital piosenkarski. 23.00 Kfno 
noc.n.e - Jgła w stogu stana - film fab. prod. Tv angielskiej. 

PROGRAM li 

15.00 Sygnały filmowe - festiwalowe (powt. z 27. Ol. 19'18 r.). 
15.30 Telekino sprzed lat - „Kapitan Sowa na tropie" odc. 4 pt. 
„Cichy pokoik". 16.00 DZIE~ AUTORSKI STUDIA 2. 16.10 WOJna 
domowa - „Co każdy chłopiec wiedzieć powinien" - fragment 
filmu TP. 16.40 Rozmowa z autorką scenariusza p ' Mirą Micha
łowską-Zient11rową. t7.00 Trio - spektakl wg „ Wygnańców" Ja
mesa Joyce'a. !8.03 Retrospektywny montaż filmowy z programow 
„Poznajmy się" I „Malzeństwo doskonałe" 19 .0łl Dobranoc. 19.10 
Wiadomo!;CI (Ł). 19.30 Wieczór z dziennikiem. 20.~o Druga część 
dnia autorskiego Studia 2 - c. d . montażu f!Jmo .vego programow 
„PoznaJm:y się" i „Małżefistwo doskonale" 20 .10 i{a rina Artur.a Ui 
- Bertolta Brechta. 22 .10 1,-estiwal lnterw!z.it Sopot 77. 22 .50 Frag
menty z jednego odcink;i filmu „Czterdziestolatek". 23.10 Teatr 
Telewizji - „Nasze miasto" Thorntona Wildera. 

NU:Dzn;LA, 29 STYCZNIA 
PROGRAM I 

8.00 Nowoczesność w domu I zagrodzie. 8.15 RTSS - nasze spot• 
kania. 8.35 Studio Sport. 9.00 Teleranek. 10.20 Ar.tena. 10.45 Bitwy 
polskie - Raszyn - II Festiwal Filmów 1 Widowisk Telewizyjnych 
Olsztyn 78. 12.00 Dziennik. 12.50 Rozmowy roluicze. 13.20 TYLKO 
W NIEDZIELĘ. 13.25 Piosenka z uśmiechem. 13.30 Gwiazda 
i gwlazdkl. 13.55 Elza z afrykańskiego buszu - ser. film przygo
dowy. 14.45 Piosenka z uśmiechem. 14.50 Trybunał wyobraźni: Se
ces ja. 15.40 Losowanie 't'otolotka. 15.50 Piosenka z uśmiechem. 
15.35 Zaproszenie do Teatru Dramatycznego: Piosenki z „Krakowia
ków i Górali". 16.00 Mój pamiętnik: A. Kuśniewicz. 16.10 Studio 
Sport mistrzostwa świata w narciarstwie alpejskim. 16.50 Pio
senka z uśmiechem. 16.55 z Witoldem Rowickim rozmowa o mu
zyce. 17 05 Rewolwer i melonik. 17 .55 W projektorze wt.pomnień 
Rvszarda Wojny. 18.15 Spotkanie z balladą - tematem zabawy Jest 
film, cz. 1. 1P..55 Piosenka z uśmiechem L9 .00 Wieczorynka. 19 .30 
\'Vieczór z dz!enniktem. 20.35 „Czterdziestolatek", odc. pt. „Z dala 
od łudzi, czyli coś swoJeP,o". 21.35 Spot kanie z balladą, cz. 2 . 22.30 
Zofia Rucówni> w roli Fedry. 22.50 Notatnik z powstania - f!~m 
dok. 23.15 Zagadka literacka 23.25 Piosenka l rozmowa z uśro.1e
chem. 23.35 Stndio !;'port. 23.45 Uśmi ech deszczu - program roz
rywkowy Andrzeja s~rzelE:ckiego. 

PROGR~M II 
10 50 Teatr Telewizji - G. B. Shaw - „Mąż prze7.naczenia" 

(powt.). 12.00 Studio Sport - trójmecz w akrobatyce sportow.ej : 
Polska - Bułi:ari a - ZSRR . 13.15 Koncert na dwa miasta: Gdansk 
- Leningrad . 14.00 Studio Sport - lokalny magazyn SP<?rtowy. 
14.3a Prvzmat - film fac . prod. TP. t6 .00 Dla dzieci: Baśme mo
jego dzieciństwa. 16.30 Jak zostałem inspektorem .Poli~jl - film 
prod. nng i&.15 Studio Sport. 19.30 wieczor z dz1enmk1em. 20 30 
z cyklu: Kullsy śledztwa - odc. 4 p t. „Ponad wszelką wi;tJ?li~ 
wość - film fab. prod TV kanadyjskie j. 21.20 Teatr Wspomrucn 
- Paryżanka - Henri Bec4ue. 

PONIEDZIAł.EK, 30 STYCZNIA 
PROGRAM l 

9.00 Teleferie - Sprawdź się oraz film „Fale Morza Czarnego" 
cz. 3. 15.00 Melodie - „6 + jedna" 15.30 NURT 16.00 Dzlenmk. 
16.10 Obiektyw. 16.30 VI Telewizyjny Festiwal Widowisk Lalkowych 
- „Trz;•naste piórko Eufemii". 17.20 Studio Sport - klub klbl~a. 
17.55 „Opowie~~ znad Drwęcy" - film krajoznawczy TP. 18.10 sa
ga rodu Palllserów - odc. 3 - film fab. TV angielskiej. 19.00 n,o
branoc. 19.10 Siódemka. 19.30 Wieczór z dz!ennlkiero 20.30 II Fe
stiwal Polskich Filmów l Widowisk Telewizyjnych Olsztyn 78 -
Teatr Telewizji - Niespodzianka - scen. K . H. Rostworowski. 
22.\0 Sonda 22.40 Dziennik. 22.55 Camerata. 23 .25 Sygnały filmo
we - festiwalowe. 

PROGRAM II 
SPOTKAJMY SIĘ RAZ JESZCZE. 16.05 Dzień dobry - z cyklu: 

Dawno, niedawno. 16.10 Rozmowa na migi 16.30 Ring - progr. pu
blicystyczny. 16.45 Bez znajomości - z cvklu: Dawno, niedawno. 
10.50 Piosenki z „Windy" 17 10 Stary ogrodnik i ogród - felieton 
filmowy. 17.15 Dwie relacje 17 .50 Spiewam miłość - Herve Vllard. 
18.20 Turniej Hamletów 18.55 Spiewa Mireille Mathieu. 19 .GO Dobra
noc. 19.10 Wiadomości (Ł). 19.30 Wieczór z dziennikiem 20.30 Ję
zyk niemiecki 20.5~ Język frnncuski 21.25 24 J!Odziny . 2\.35 Praw
dy I legendy - Piotr Skarga. 22.15 Teatr Nieduży Jerer;niego Przy
bory - Gołnledź. 23.50 Tye;rysy - z cyklu; Da\.1.-no, meaawno 

WTOREK, 31 STYCZNIA 
PROGRAM 

8.30 Teleferie - Sprawdź się oi:az film prod. „Fale Morza 
Czą aeco•• - cz. i . 18JIO Dla nk6ł· język polSki dlii Id . .2 . 
z cyklu: Dz eje dramatu - J . Słowacki - „Balladyna". 12.00 
Czterdzi4'Stolatek - ode pt. „Z dala od ludzi ~li .coś swojego" 
(powt.). (5. Melodie - fil°'oteka foll\'loru l!:aazubsirtego. 15.30 Kto 
czy ~ IL li.AMI Osi · lt. Ul Ob\einJW t6 30 StudJo Tc-
le 3l 'Mło cb. t't.1i:I Inte tu \o pnedsta'Wia „życie po buł-
garsku" - program z okazji. 100 rocznicy w:vzwolenia. t7.4ł Ni to 
z pamięci, nl to z le~endy - till!l muzyczno-rouyw1'owy. 17.50 
Swiat, któ~y nie może zaginąć . L8.20 Radio o-telewb.ylne studio 
piosenki przedstawia: „Przed Opolem". t8.50 Radzimy rolnikom. 
19.00 Dobranoc 19.10 Siódemka . 19 ~o Wieczór z dziennikiem 20.30 
II Festiwal Polskich Filmów i Widowisk Telewizyjnych Olsztyn 78 
- z cyklu: Jak cudne są wspomnienia - odc_ 7 filmu TP pt. 
. Miłość cl wszystko wybaczv"' 21 25 Ogłoszenie wyników plebiscy
tu po programie „Debiuty" - przed Opołem 21 .as Swiadkowie. 
21.55 Studio Sport - srrawozdanie z alpejskich mistrzostw świata 
- zjazd kobiet w Ga-Pa. 22.45 Dziennik. 23.00 Magazyn teatralny 
uProscentum"„ 

PROGRAM Il 

15.35 Sygn;iły filmowe - festiwalowe. 16.05 Kino telewizji naj
młodszych. 16.35 Ostatni dzień zimy - film fab. prod. ZSRR 18.00 
Decyzje piętnastolatków 18.30. Dialogi z przeszłością - Obcy -
program o Ludwiku. Węgierskim. 19.00 Dobranoc. 19.10 Wiadomości 
(Ł). 19.30 Wieczór z dziennikiem. 20.30 Język angielski. 21.00 Język 
niemiecki. 21.25 Morskie ogniwa - ZSRR - program public. 21.55 
2.4 godziny. 22.05 Wtorek melomana. 

SKODA, 1 LUTEGO 
PROGRAM l 

9.00 Teleferie - Sprawdf się oraz film „Fale Morza Czarnego" 
odc. 5. 11.50 Jak cudne są wspomnienia - odc. 7 - film seryj

ny prod. TP. 12.45 RTSS - nowe prądy w literaturze i sztuce na 
przełomie XIX l XX wieku: 13.15 RTSS - matematyka. sem. 4. 13.45 
W drodze do nowego - ryby roślinożerne. 14 25 Studio Sport -
mistrzostwa świata w narciarstwie alpejskim. 15.00 Melodie - kon
cert dawnych mistrzów . 15 30 NURT - praca I technika - cz. 2. 
16.00 Dzlenni'l. 16.10 Obiektyw - program województw: łódzkiego, 
k!eieckiego, piotrkowskiego, radomskiego, sieradzkiego, tarnobrzes
ktego :ŁJ, 16.30 Vl Telewizyjny Festiwal Widowisk Lalkowych -
„Królowa śnlP.gu" - bajka wg H. Ch. Andersena 17.25 Losowanie 
Małego Lotka. 17.40 Stuc:lio Sport - mistrzostwa świata w nar
ciarstwie alpejskim. 17 50 Myśliwska komedia - film fab. prod. 
NRD. 19.00 Dobranoc. 19.10 Siódemka. 19.:!0 Wieczór z dziennikiem. 
20.30 Gang Olsena - film fab. prod duńsko-norweskiej 21.55 Sy
gnały tilmowe - festiwalowe. 22.25 Dziennik . 22.40 Studio Sport -
mistrzostwa świata w jeździe figurowej na lodzie - pary. 

PROGRAM U 
15.45 Kino telewizji dztewcząt I chłopców - Do przerwy 0:1 -

cz. 5 - Uwaga detektyw - film TP 16 15 Daniel Druskat - odc. 5 
- film fab. prod TV NRD. 17.30 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej. 
18.00 Syb.eria. 19.00 Dobranoc 19.10 Wiadomości (Ł). 19 30 Wieczór 
z dzienrukic,m 20 .30 Język rosyjski. 21.00 Język angiel~kl. 21 .30 
24 god:>.ln.v. 21.40 Studio Sport - mistrzostwa ~wiata w jeździe fi
gurc;>wej na lodzie - pary. 22.30 Latarnia czarnoksiE;sli:a - Anio
łowie o brudnych twarzach - film fab. prod. USA. 

CZW ARTEK, 2 LUTEGO 
PROGRAM l 

UO RTSS - język polski, aem. 4. 7.00 RTSS - matematyka, 
iem. 4. 8.30 Teleferie - Sprawdź się oraz film „Fale Morza Czar
nego" - ode. fi . IO.OO Język polski dla kl. 2 lic . - z cyldu: Spot
kania - inscenizacja teatralna - Tadeusz Kantor. U.35 Myśilw· 
ska komedia - film fab prod. NRD. 12.45 RTS$ - język polski, 
sem. 2. 13.25 RTSS - matematyka, sem. 2. 15.00 Melodie - pleśni 
Fryderyka Chopina śpiewa Andrzej Hlolsld 15.30 Kino filmów 
animowanych 16.00 Dziennik . 16.10 Obiektyw 16.30 Ekran z Brat· 
kiem. 18.00 Poligon 18.20 Serce? A to Polska właśnie - reportat 
z Fl7stiwalu Cbórów Polonijnych w Koszalinie 1976 18.50 Radzimy 
rolnikom. w.oo Dobranoc. 19.10 Siódemka 19 .30 Wieczór z dzien
nikiem. 20.30 Il Festiwal Polskich Filmów I Widowisk Telewizyj
nych Olsztyn 78 - Teatr sensacji - Raymond Chandler - Kło
poty, to moja specjalność 21.35 Pegaz 22 .20 Studio Sport - mi
strzostwa świata w konkurencjach alpejskich - slalom specjalny 
kobiet. ~2.45 Dziennik. 23.00 Studio Sport. 

PROGRAM l1 

15.50 Sygnały filmowe - festiwalowe ~ specjalne wydanie ma
gazynu. L6.20 Poradnia Młodych . l6.5S Wizyty ! spotkania - Afry
ka bez maski. 17 25 Twarze teatru - Andrzej Balcerzak 17 .55 Stu• 
dio Sport. 18.25 Popołudme podróży I przygody rn.oo Dobranoc. 
19.lo Magazyn Młodych (Ł). 19.30 Wieczór z dziennikiem 20.:io NURT. 
21.00 N1..TRT - doskonalenie procesu komunikowania się dzieci 
i mlodzlf:ty - wyki .· dr Jerzy Mellbruda 21.30 Nt1R7 - świato
poglądowe I moralne aspekty rewolucji naukowo-tectmlczneJ -
wykł.: prof. E Olszewski 22.00 24 godziny 22.IO Chłopi - odc s 
pt. „Gody" - film fab. prod. TP. 23.00 Sytuacje - on i ona -
progr. oświatowy. 

UL.lb.J.\IJ.'ll!K POPU&.ARNY - Cłzlena1JJ RobOtnlczeJ Sp0ldz1eln1 Wydawnlczej .. Prasa-KslątlEa-Ruch". Wydawca1 ŁOdr.ltie Wydawnictwo Praaowe RSW „Prasa-Kslą:tka·Rucb"' Redaguje Kolegium Reda1u:1a 
kod 80· 103 t.Odt, Piotrkowska 96 Adres pocztowy: „OP" t.ódt, skrytka nr 68 Telefony: centrala 293-00 łączy ze wszystltiml działa ml Redaktor nac:i:elny 325-64 Z-ca rt:daktora nac:r.elnego 307-l& 
Sekretarz odpowiedzialny. U sel<retari 20ł·7ll Działy tnlelskl 341 10, 337-47, sportowy 208·93. ekonomiczny 228-32, wojewódzki 123-05. dział listów l Interwencji 303-04 (rękopisów nie zamóW1onych 
redakcja nie r:wraea). 1<ulturalny 621 60. „Panorama" 301·26. dzlal epołeczny I fotoreporterzy 878-97 Dział Ogłoszeń 311-50. (Za treść ogłoszeń redalrcJa nie odpowtada) Redakcja nocna 869-68, 
868·78 Cena prenumeraty• rocznie 312 zł półrocznie 156 d, kwartalnie 78 Eł. Prenumerat, przy tmulą Oddziały RSW „Prasa-Klli11:l:Ira-Rucb" ora:i urzędy pocztowe I doręc»vclele w term1nacn: 
na r kwartał , I o6łroc:r.e oraz cały rok do 10 lratdego miesi ·ca poprzedzaJacego okres preoumeraty Zakłady pracy, Instytucje l organlzaeJe składają wmówienia na prenumeratę w mleJscowy:n 
oddziale RSW. a w mlejscowotclach, w których nie ma te~o i>ddziału. w urzedach po<?2towych bądt u doręczycieli) Natomiast prenumeratorzy Indywidualni wyłącznie w ur:iędach pocztovłyc.b 

bad~ u doręczycieli. Egzemplarze archiwalna „Dziennika" 111 do nabyela w sklepie „Ruchu• l.lldt, Plotrll:owska 95. 

I DZIENNIK POPULARNY nr 23 (8904) &kład l druk: Prasowe Zakłady Graficzne RSW „Prasa-Książka-Ruch", t.6dź, Armil CzerwoneJ 31, Papier druk. mat. 50 I· 1-lrl f 8. Jl' 


