
Komentator dziennika PRAW· 
DA, M. Gieorgijew pisse, ie 
wysoko postawione osobi4tości 
Pakt11 Północnoatlantyckiego, a 
także przedstawiciele zachod
nioniemieckich kół od-.Yetowych 
z wielkim aplauzem odnoszą 
się do polityki przywódców pe
kińskich. Swiadczy o tym m. in. 
wypowiedź głównodowodzącego 
sił zbrojnych NATO, gen. Ale
xa.ndra Ha.iira. który stwierdził: 
„Nie jest pozbawione lugiki 
stwierdzenie, źe Chiny 'li szes
nastym ' państwem członkow
skim Paktu Północnoatlantyo
kieiro". 

• • 
Minkter obrony Holanctlt, Roe

lot Krulsinga ztożyl rezugnację 
na znak protestu przeciwko sta
nowisku rządµ w spr.iwie i;ro
ctu kcjt bomby neutr1foowe; ł ;ej 
rozmieszczeniu na terutorium E'li· 
ropy zachodmeJ. 

• • 
Konflikt między drukarzami 

a wydawcami i właścicielami 
zakładów poligraficznych, prze
radza sie w największe starcie 
między kapitałem a. pracą w 
historii RFN. Obecna fala ra
cjonalizacji w przemyśle poli
graficznym (wprowad1enie kom
J>nterowej techniki drukarskiej) 
grozi utrata dziesiatL.ów ty-
sięcy miejsc pracy. R:14d nie 
zamierza. mieszać "lię do obec
neg;o konfliktu powołują.o sie 
na autonomie partnerów tary
fowych, Kanclerz Schmidt o
świ&dczył ostatnio, i:& „raczej 
da się 1>orabaó, niż wmiesza sic: 
do rozirywek między wydaw
cami i właśmoielami drukari1 a 
zwią1:klern zawoaowym". 

• • 
Król 1lusajn na konferencji 

vrasowej slcrytykowal nieb.dane 
ame111kańskle w11silk1 med·~cvJ
ne na Bltsklm Wschodzie ł 
~twiercfzlr, że upart2 odrzucanie 
przez Izrael podstau:owych :tą-
c!a1i arabskich r;rozi wybuchem 
piątej wojny blis!Gowsrhodniej. 
Jedvną ajternatywq powie
d:lal król - jest zm;ana stano
wiska izraelslcie!JO ! roz.~zerzertie 
aktualnych wysil/ców pnicojou:ych 
poprzez u:lączenie do ni~/ Innych 
/:rajów aralJslctch or(IZ zwuizku 
Radzteclclego. 

• 

przyznał. że woJi.ka soma
l.jsltie zostały zmu.s.&cme do 
wycofania sie w Ogadenie, jed· 
nakże dodał, że Somalla bi;llzie 
kontynuować walke „"ż do 
statnieco żołnierza". 

• • • 
Agencja Ui'l, powot<>1ąc sif;. na 

dobrze poinformowane :.ródta pi
sze, że Grecja pragnie po11r<lW11 
stosimków z rurc;ą, alt? w Ate
nach wyrnża się powątpiewanie, 
czy spotkanie I<aram<inli:ia z E.ce
v!tem doprowadzi do szybkiego 
zwrotu, w związi.:u z licz1iymi 
ro;;;bieżnoścłOmi odnośnie proble
mu cypryjskieyo. W wywiadz·ie 
dla francuskiego ctzienr.ik.a Lvi 1''1-
G.'.RO preman· Tu1·cji, Bulcnt 
Ecev1t osioiadczyl, źe mięctzy ci·e
~ją i Turcją „nie ma prawdziwe
go konfliktu interesow, a istn;e. 
jqce proble11ą, wwnikają z brnku 
wzajemnego :-az,;fania i ataloou". 

Przewodni~ząc-;, KPCh, Hua 
Kuo-feng planuje swa 1>ierws:iu• 
podróż zaitraniczna. w czasie 
której złoży wizytę w .Jugosła
wii - pisze UPI powołując się 
na japońska agencję KYODO. 
Hua Kuo-fenit pnyjął równieź 
zaproszenie prezydenta Franc.ii, 
Valery•e~o Giscarda d'Estaing do 
złożenia wizyty w Paryżu. 

• • • Trybunal wojskowy 1.11 Bar„elo-
nie skazal we wtorek na lu.ITI/ po 
dwa lata więzienia c..ktork" t 
trzech aktorów 2 katul01iskiego 
zespolu teatralnego „Els Joglars" 
za udział w po8t@owej s:.tuce de
n1 ::skującej metody d:ial.ania te
go wlaśnte tM/bunalu w o~:resie 
frank istowskim. w uzasadnieniu 
wyroku przewodniczący trybuna
łu stwierdzi!. że aktorzy zostali 
skazant za „Obl"azę WOJS.'<a". Ska
zanie aktorów przez trybuna! 
wojskowv wuwolalc; żywe vrote
sty hiszpań•1-ieJ optnii p~blicz:
nej. 

• • • 
Prezydent CARTER 11osiada 

w zanadrzu kartę at11tową, któ 
rn mu:iP ,;e Do~łuiyć w celu 
przełamania impasu w rozmo
wach egipst<o-izraoclskich. Ma 
uia być zbudowanie amerv
kańskie.i bazy lotnicz".i na Sy
naju, która gwarantowałaby 
bezpieczeństwo Izraela i elimi
nowała potricbe budowy j,;ra
ełskich lotnhk j osiedli. na któ
re Begin nalega, a Sadat od-
nuca. 

• • • 
Rzeczntk Departumertiu Stanu 

;>oddal w wątpltwosc! art ykul o
pubT.tkowany w ko1icu i.b. tygod
nia na lamach NEW YORK TI
MES-a. któr11 stwierdza m. tn .. 
~e stosunki USA z RF'N „z'laCZ
nie się poqorszyly w cląąu o
statnich mie.,l~cy". Rzecznik orzy
::nal, że między Waszyngtc.-«'m i 
Ronn fstnie1':1 .. pewne róini.:e sta
nowisk"' w takich kwest:ach jak 
polityka gospodarcza. 1ed'lakże 
„takle różnice są nie do unik
nięcia nawet międzlf bard::m bli
skimi przyjaciólrni t sojusznika
mt". 
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DZIENNIK 
POPULIRIY 

PODWYŻKA. NAJNIŻSZYCH PŁAC e PRACE WIOSENNE 

ROLNICTWIE e TURYSTYKA ZAGRANICZNA e PRZYGOTOVIA: 

ODBIORNIKÓW KOLOROWEJ 

PODZIEMNE :MAGAZYNY GAZU ZIE~-fNEGO 

Jak in:tormuie rzecznik l>rasow:v 
rzadu - na oosiedzen'.u w dn1u 
10 marca b!' Prezvdium Rządu, 
kierując sie ustaleniami U Kra
iowei Konferench Partyjnej. roz· 
patrz.Yło i przvielo uchwale Rady 
Ministrów w sorawie oodwyższe
nia najniższych wynagrodzeń pra
cownikom zatrudnionym .,,,, uspo
łecznionych zakładach pracy. Do-

Zlniana terminów 
d 

c 
Jak informuj„ rzecz.nik ura60IWY 

rzadu - Rada Ministrów oostano
wiła. że w m iesiacu maju br., 
zgodnie z dotvchczasową tradycją, 
dodatkowy dzień wolny od pracy 
orzypadnie na wtorek - 9 maja 
- nz;eń Zwycięstwa. a nie iak 
ustalono wcześni~j - na sobotę 13 
maja. Jednocześnie. aby zaPewmć 
ludziom pracv dłui.sz:v. trzydnio
wY WVP<>CzYnek. 005tanowiono orze 
sunąć dodatkowv dzień wolny .:>d 
pracy z sobotv 8 kwietnia ba P<>-
niedziałek 8 ma,ja br. Pozo.stałe 
terminy ustalonvch w tym roku 
dodatkowvch dni wolnych od ora
cy nie ulegają zmianie. 

Zakaz reklamowania 
pa~erosów 

Greckie Ministerstwo Zdrowia 
wprowadziło zakaz reklamowania 
papierosów w radiu i telewizji. Jest 
to Pierwszv krok w walce z -pa.le
niem t:vtoniu. ! 

Jak in!ormuje Palistw<JWy Za
kład Ubezipieczeń, od 1 kwi~ia 
1978 r. obowiązywać będą zmjenio
ne skłiadk.i roClZ.lle w ubezpiecze
~ach komunikacyjnych. Stawki te 
wzrastają odpowiednio do wiel
kości pojemności silnika aamoeho
du. 

Roczina składka 1'11. samochody 
małolitrażowe (do 900 ocm) pro
dukcji krajowej i innych państw 
RWPG oraz Jugosławii w:i~ić bę
dzie 1.850 zł, za.miast 1.700 zł. za 
pojazdy tej samej oroclukcji. o p0-

jemności silnika 901-1250 com 
składka wyniesie 2.200 zł (dotyoh
czas 1.800 zł). za pojazdy o p0jem
ności silnika od 1251-1500 oom -
2.900 zł (dotychczas 2.000 zl); w 
grupie 1501-1800 ccm - składka 
wynooić będzie 4.400 zł (dotychczas 
2.300 zł). natomiast za samochooy 
o pojemności silnika powyżej 1800 
ccm - 5.000 zł (do tej Ponr 2.600 
zl).. 

Za samochody wYProdulrowane 
w pozostałych państwach WY\SOkość 
składek będzie następująca: przy 
pojemności silnika do 900 ccm -
2.300 zł (dotąd 2.100 zł), przy po
jemności od 901-1250 ccm - 2.900 
zł (dotychczas 2.400 zł), przy Poi. 
1251-1500 ccm - 3.900 zl (do tej 
pory 2.8()0 zł), przy Poj. 1501-1800 
com - 5.800 zł (3.500 u). a wresz
cie u samochody o poj. silnika 
powyżej 1800 ccm stawka wy,niesie 
7.000 zł (dotychczas 4.500 zł). 

Zmieniono też skladki ubezpie
czeniowe za samochody osobowe, 
które użytkowane sa dłu.iei niż 15 
lat (ubezpieczeniem tym nie iest 
objęte tzw. ryzyko auto-casco). 
Stawki te były dotychczas wviąt
kowo niskie (750 zl i 1.000 zł), cal
kOIWicie nieopłacalne i niez.róź.ni
cowane odpowiednio do k<>szitów 
tlła<:onych o&zk.odowań. W .wiąlz· 

t:vohczaBowa llłaca min-inna.Ina, WY· 
noszaca 1.400 zł zostaie l)Odwyższo· 
na ad 1 maia br. do 1.600 zł mie
sięcznie. Przewiduje się jednocze
śnie oodwvższenie stawek zarob· 
ków zasadnlczvch dla nracowników 
zasz.ereJ?owanvcb do najbl:ższycn 
minimalnej eru'P uoosażeń. Posta
nowienia •e sa kolein:vm świadec
twem starań o 1»1>rawe materia!· 
nych warunków życia ludzi najni
żej zarabi.aiacvch Oblicza się, te 
podwyik11 Płac minima~ych oraz 
niezbędną korek<t4 stawek płac na
stę-puj11cych berzoośred.nio 1>0 staw· 
ce najnitszei obietvch zoetanie 969 
ty•. osób, tl. 8.1 uroe. oRQłu u
trud nionveh. Ustalenie szczegóło
WYch zasad worowadrenia oodwvi
ki l>łac:r młnlmaln•i i>owiencno 
m.i.nistrowi 1>raeT. J)l i ~rnr 
soc\alnvch. 

WsteDna ncena warunków zimo
wania roślin oraz Drzviiotowanla 
do wiosenne! kam1>11.nii sie-wnei sta 
nowił:V nasteonv ounkt oonadku 
obr.ad. Biorai- ood uwagę, że Je
sienią przeazłeJ?o roku. z powodu 

-wvsokiego ooziomu wód, nie zdo· 
ła,no obsia~ całei t>OWierzchn! oól 

Nowe atlasv 
szkolne w Nadrenii 
Pólnocnei-Westfalii 

Na podstawie rozporządzenia mi
nistra oświaty rządu krajowego 
Nadren!l Północnej-Westfalii Juerge
na Girgensohna (SPD), czoloWi wy
dawcy atlasów rozpoczęli druk map, 
na których zaznaczona na terytorium 
Polskl Unia JCranlcy Rzeszy Nie
mieckiej z 1937 r. zostanie usunięta. 
Jak pisze .,Neue Ruhr Zeitung", 
mln. Glrgensohn oświadczył, te słu- · 
ty to porozumieniu międzynarodo- j 
wemu, a szczel!'.6lnia dobrym stosun
kom RFN & PRL. 

ku s tym 5tawki zostały u.stalone 
na.stępują~: za samochody mal~ 
litrażowe (do 900 com) produko
wane \'V kiraju, w innych państwach 
RWPG i w Jugosławii opłata wv
n06ić będzie 900 zł. za samochody 
o pojemności od 901 do 1500 ccm 
- 1.300 zl, a z.a samochody mające 
silniki o pojemności o<>w:vżei 1500 
ocm - 2.200 zł. Natomiast za sa
mochody wy.produkowane w )'.)02<>" 

stałych państwach uiszczane będą 
następujące stawiki: pojemność do 
900 ccm - l.100 zł, pojemność od 
901 do 1500 ccm - 1.800 zł. pojem
ność powyżej 1500 cc-m - 3.000 zł. 

Składka ia I !Qwartal 1978 r. bę-

o e 

cizie rozliczana według poprzednio 
obowiązujących stawek taivfowych 
za PGZ06tałe zaś trzy kwartały 1978 
roku - według nowych stawek 
taryfowych. Osoby, które dokona
ły iUŻ opłaty M pierW'S%ą Polowe 
br. lub za cały ten rok będą mu· 
siały do.płacić różnice do nowych 
stawek do drtia 30 września. K.oi\
COwY termin wpłat pier\ll'Szej raty 
składki za rok 1978 ~tał orzesu
nięt:v z :n marca na 15 kwietnia. 
Każd:v właściciel samochodu otrzy
ma pisemne wezwanie do za,płaty 
składki. 

Drzeutaczonvch ?>od oziminy, a 
także uwu:ledniai.ąc soodziewane I 
strat:v zimowe w u1>rawach zbożo
wYCh i rzeoaku. Prezvdium Rzadu I 
uznało. że czołowym zadaniem w 
te,li!orQi:znei kamoanii wiosennei 
jest w:vkorzvstanie wstelklch mo
żliwości dla uzvskania jak najlep
szych plonów i zbiorów. Trzeba 
wiec obsiać zbożami iarymi cały 
przewrl.dziany na ~n cel aireał. a 
jednocześnie prze;i: zastosowanie 
bimirLiej pJen.nych gaitun:ków 

(Dalszy ciu na str. 2) 

~~~~~ 

U wybrzeży Porta• 
1alii osiadł na mie
liinie zachodniou1e• 
miecki tankowiec 
chemiczny „Ałche
mist Emden". Oo 
ściągnięcia statku „ 
mielizny prz:vstlłPi
ły holenderskie ho-

lowniki. 
CAF - AP -

telefoto 

walidów łilp, 1>ocost8Jit takie jak 
dotvchcza.s. 

Równocześnie PZU komunikuje, 
źe nowa taryf.a stawek nie obej
muje ubezpieczeń, dotyczących o.sób 
wyjeżdiąjącycb do palistw RWPG. 
Ubezpieczenia te prowadzone będą 
od 1 kwietnia 1978 r. 1>rzez Towa
rzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji 
„Warta" S. A. opiaty za te ubez
pieczenia będą t1iS11czane w wysv 
kości 80 proc. stawek taryfowvch 
ok.reślonvch w taryfie TUiR „War
ta" dla 06Ób wyjeżd~jących do 
innych (poza RWPG) państw. Na
tomiast przy wyjazdach na okres 
do 3 dni do państw RWPG będzie 

yc 
pobierana jednolita stawka 200 u 
za samochód O<S<>bowv (bez wzglę
du na rodz.aj auta). a za rnotocv4cle 
i przyczepy campingowe w kwocie 
100 zł. 

Zainteresowani tymi ubez.piecze· 
niami, mogą UZY'!kiwać szczegóło
we int-0rmacje oraz zawierać ubez
pieczenia w oddziałach TUIR 
„ Warta" oraz w biurach za,;ra.nicz
nej turyst~·ki: Polskiego Zwia?ku 
Matoroweg-0, „Sports-Touristu" 
„Orbisu" i „SYTeny". 

• • • 
PZU wyjaśnia róv."Iliet, że zasa

dy stosowane ciotychozas w ubez
pieczeni ach komunikacyjnych. do
tyczące wyso.kości udziału własneRO 
w pokr:vciu szk-ody, bonifikat za 
Judę bez wy,padlw. JlllbaW dla in-

Ok. 1,1 mld Ili wynosi suma od· 
szkodowań, wypłaconych w ubie1łym 
roku pnez Pafuitwowy Zakład 
Ubespieczeń • łytułu ubezpieczeń 
komunikacyjnych samochodów oso• 
howycb. Wypłaty te były więc o 
blisko łł oroc. wyłue anlłell w 
1971 r. Zdaniem specjalistów, o tak 
1zybkim wzroście eds•kP4owań u• 

Premier Piotr Jaroszewicz 
• w J. 

10 BM. PREZES RADY MINISTROW PIOTR JAROSZEWICZ 
PRZEBYWAŁ NA OPOLSZCZYZNlE W TOWARZYSTWIE 
GOSPODARZY WOJEWODZTWA ODWIEDZIŁ SZEREG 
OSRODKOW GOSPODARCZYCH REGIONU. 

Swój PObYt w woi. ooolskim pre I udał sie do Kombinatu Skórzane· 
mier roz.PQCzał od zwiedzenia rol- go „Otmęt" chlubi'ącego się tY
nkzei spółdzielni Produkcvinei w tulem naileosze20 eksportera vr 
Borkowicach. która ma wielkie branży. .,Otmęt" sprzeda za gra-
osiągniecia zwłaszcza w hodowli nicę 80 Proc tel!orocznej produk· 
drobiu. cii. 
Następnie premier s.potkał sie z 

załogą. Cementowni „Górażdże" 
która osiaJ:(aiac w br. nełna zdol
nosć proćlukcvina dostarczy na bu
dowy 2400 tvs. ton cementu. 

Z „Górażdży" P. Jaroszewicz 

· Gubańew i Rem~< 

W 1>iatek 10 marca 1>0 Połu
dniu zakończvła się pierwsza 
międzynarodowa kosmiczna wy
Dra wa załoa-owa która zaooczat 
kowala nowv etao wsPółoracy 

"kraiów socialistycznych 1v ba
dani•u i wvkorzystaniu orzes.tne 
ni kosmicznej dla celów ooko· 
iowych Po 8 dniach lotu mię
dzynarodowa i:ałoJ:(a statku kos 
miczneito „Soiuz-28" - Alek 
siej Gubariew i Vladimir Re
mek - powróciła na Ziemię. Po 
mvślne ladowanie statku i za
łogą nastaoiłG o godzinie 16.45 
czasu mosk1ewsk1eJ:(o na tervto
riurn Zwiazku Radzieck1eito. 31~ 
km na zachÓd od Celinogradu 
Kosmonauci r.zuia sie dobrze 
, Kosmonauci Gieorgij Greczko 

i Jurii Romanienko, którzy wv· 
ruszvli w koomos 10 J:(rudnia 
1977 r. nadal znaiduia sie 
orbicie. kontv·nuui.ąc swój 
_iram badań kosmicznych. 

decydował 11rzede wszystkim sam 
rozwój motoryzacji. W ub. roku 
ubezpieczono w pełnym zakresie (tj. 
od następstw nieszczęśliwych wy
padków, odpowiedzialności cywilnej 
I w ramach auto•ca1co) ogółem 1.212 
tys. samochodów osobowych, czyli o 
!OO tys. pojazdów więcej o ił w t976 
Je.dnocześoie. co wykazały badania. 
mimo podeJmowanych środków pre· 
wencyjnycb I profilaktycznych licz
ba wypadków itrogowych, z pował· 
nyml uszkodzeniami samochodów. 
state wzrast~. 
Równocześnie o ok. SO proc. zwięk 

szyła się wysokość przeciętnego od· 
szkodowania wypłacanego przez PZU 
w ramach rozlłcze6 powypadkowych. 
Tłumaczy sie to m. In. rosnącymi 
kosz_taml usłull' motoryzacyjnych! 
Wzrost ten .!est szczególnie widocz
ny w odniesieniu do samochodów o 
większej pojemności silnika. 

Pobierane składki ole wystarczają 
na WYPłatę odszkodowa6. Skala de· 
flcytu w poszcze,r;ótnvch kategoriach 
samochodów o~obowych objętych peł 
nym zakresem ubezpierzenla 'NW. 
OC, ACl dochodzi do 70 proc., a w 
niektórych kateitoriach •amorhodów 
uźytkowanych powyżej 15 lat same 
tylko odszkodowania. bez innych ko
sztów, przekraczają dwukrotna wy· 
sokoś~ 1um zainkasowany eh •kła
dek. 

Problem ten rozwiązuje decyzja o 
zmianie stawek taryfowyrh stosowa· 
ąych w ubezoiecsenlach komunika
cyjnych. Warto tu podkreślłć, te 
znaczny wsrost wysokości skladeK 
dotyczy przede wszystkim pojazdów 
o wyższej po.1emnoócl silnika i wszy 
stkicb samochodów lmportowanych 
(z wyJatkiem orodukowanycb w pań 
stwach RWPG I w Jugosławii), w 
odniesieniu do których obserwuje 
się szczególny wzrost wypłacanych 
odszkodowań. 

Inna sprawa - to sJawisko rosną· 
cej liczby wypadków drogowych, 
zwi11zanych z prsyspleszonym roz· 
wojem motoryzacji. Przeclwdzlalame 
Ich nieraz tragicznym następstwom 
I kosztom społecznym leiy w inte· 
ffsle BH WSll)'Stklch. 

Premier nadczas P<>b.vtu na Op0l
szczyźnie interesował się warunka
mi i wynikami pracy najwiek
sz.vch w kraiu zakładów koksow
niczych w Zdzieszowicach. 

Odwiedził również Leśnicę, od
znaczona w ubiel!łvm roku Orde
rem Krzyża Grunwaldu III klasy 
w. ~znaniu nartriotyczne.i pastawv 
mieJscowych opolan w walce o za
chowanie oolskości . 

W tvm samvm dniu premier 
wziął udział w oosiedzeniu Eiize
ku;;ywy KW PZPR w Ooolu. na 
ktorym omówion<i aktualne orobl~
~Y s?Ołeczne i eosoodarc:ze kraja 
1 regionu. 

Górnicy lubelscy 
dotarli do lvęgła 

\\
7 szvbie II „ 
BryJ'.(ada Przedsiębiorstwa Rob~ 

?órniczvch w Mysłowicach. budu-
11;ica kopalnie oilotuiaco-wvdobyw
czą Lubelskle!!o ZaJ:(łębia Wei?lo
We!!o. dotarła 10 bm w szybie TI 
do oierwszPe-o ookładu węgla na 
głębokości 710.8 m. Ponad 150-
osobowa zalo!!a. l!łebtła szyb w 
bardzo trudnv"h warunkach geo
loir'cznych orzechodzac warstwy 
kurzawowe na e-łebok<>śei 58.5 me
trów oraz zawieraiat'e wode 
warstwv iurv na iiłebokoścl 600-
700 m trów 

DZ I ER 
NIESIE 

\V 70 dniu roku sł11ńce wze
szło o god:i;, 6.00, zajdzie zaś 
o 17.33. 

DZIS: Benedykt, Konstanty 
.JlJTRO: Bernard, Grzecou 

Dyz 
w dniu dzisiejszym dla ł.odzl 
przewidui• oa~lettu lara DfH!nde: 
zacbmunenie duże z większy· 
mi przejaśnieniami. Okresami 
słabe 01>adv deszczu lub meaw
ki. moźliwa mda lub zamde
nia. Temoeratura od t do 6 st. 
C. Wiatrv słabe i tfmla.rkowane 
w cia.r:u dnia dość silne z kie· 
rnnków ooludniowych i za
chodnich. 
Ciśnienie o itodz. 19 wynosi

ło 999,8 hPa, et:Yll 749,9 mm. 

1973 - Zm. Tim Buok, działaci 
kanadyjskieito ruchu ro
botniczego 

1908 - Zm. Eilmondo de Ami· 
ois, pinu włoski 

Na Grze&"orza idzie sima cło 
morza 

A jak w szkole złapię cry
pęT Przeciez wiecie, jaki jestem 
dokuczliwy, gdy cboru.jęl 



/ 

z prac Prezvdium Hzadu Ustawa Tafta-Hartleya zaczęła działać 

::~:E:~~~== . Strajk górników w USA przerwany? temat ładu, 
porządku i bezpieczeństwa 
Radni na 

Om6wieni• m&kriałów pniyeołowyw&nyoh u n&Jbliłn"' IX 
HlfJci B&dy Na.roclowej Miuła Łodsl połwiecone było wazore.J
ne }Mlflełsenłe Prezydium Bady, które prowtldził jej prsewocl
nl.cll~, I •eltr~ K.Ł PZPB - BOLESl:..AW KOPEllSKI. 

Główn:vm temaltem ..U ~ 
- 'PO raz !Pierwszy wleta ll:orn'P'le
ksowo - orOlblematyka ładu., 1>0-
ll'zadllw l beim>ieczeństwa publicz
nego, z u'WZ!rlednieniem zwa.lcza-
112ia piijań.sttwa 1 allkoholizmu oraz 
stanu beroieczeńsbwa pożarowego 
ll1Al tllł'enie wo.iewództwa mi~.skie
lt<> łódzkieiio. Ja;k wszystkie DrzY
got<>wywa.ne na sesję mater.iały, 
także i ten t>Oddanv wstał wni
klitwej a.nalizie - nadpierw na ko
mi.siiaoh rad'llvoh. a nasteumie na 
zebraniu środowislkowym. Tam też, 
w o;parcw n <>Dinie radnych i 
pra:edstawicieai za·interes<>wan:vch 
imst:vtrucil oraz ~aniuocH wołecz

ładu 1 oorzaldłw. wbliczne11>. dz!•· 
łall'lloici Drofilaktycznej, madącej 
na celu .z.wailczanie l>i!Jaństrwa i 
adkohol.izmu oru 1>QDI'B'WY zabez
pieczenia 'POU.roweł(o. Podnoszono 
lkonl~ność ustalenia korn;plekiso
wego nr<>11raml\l dalszego zwalcza
ni • tych wiemnvoh przejawów w 
życiu apołecznvm. 

Zabieraiiac irłos na wiczoraJs;ym 
1>00iedzeniu. B. Koperski p0dkre· 
ślił ogromn• IQ>Ołeczna wa«ę wno
!llloneco na sesJe tema.tu. Połjęte 
na niej uchwałv winny w znacz· 
nym stopo.lu 1>0>m6c w likwld~l 
tych w&łnych problemów, 

n~h. wniesiono wiele W'llioskÓ!W 1 Prezyd.iJum RN m. liodzl r<nlll•
post'llllatów, k~fuoe następnie u~glę- trzyło także sorawozdani11. z reaH
dniono w 'Prll:Notow'.Y'Wanym ma- zacji uchwałv o 'Planie lltl>Ołecmo
iteI'iaile. Wlelle UJWUi l)OŚW'ięcono iOl!il>Odaorcze110 roaiwo:ll\l woiewódz
BPrawom dalszego rozszerzenia I twa 1 w~ona•nia biudżebu w 19TI 
działań zmierzadacYIOh do l>OIPl"awy I roku. , (ms) 

Komisje do spraw pracy 
kadencji na przełomie 

I 
Terenowe klc>mlsJe odwoła.w· 

cze do apr•w pra.oy końmi\ 
pier"W9Zllt ' kMlencję. Trwa.Jl\ 
przygotowaala do wyborów no· 
wych członków, którzy wytypo
wani zosiairu\ przes zalolfi Z&· 
kJa,dów pracy, l utwierdzeni 
przez sesje rad narodowych. 

Z tej właśnie okazji LRZZ zor
ganizowała wczorp.j w Pabianicach 
spoitikanie z sędziami i czl0111kami 
komis ji odwoławczych, w którym 
wzięli tak.że udzial przedstawiciele 
władz politycr.nyoh i •dmilnistra
cyi.tnych województwa. 

Wprowadrz:enia do dyskusji do
kona.li wiceprzewodniczący LRZZ 
- J. Więck.10'wskt i prezes Okręgo
'\Vego Sądu ~racy i Ubezipiecuń 
Spoleeznych - B. Blachowska. 

W województiwie miejskim łódz
k tm działają 72 komilsde, które w 

skruMti ~eaiine. Bywa bowiem, ~ 
oczeilwjący na rozpra~ - w wy-
niklu opie.uale.J 1'I'Acy k1'4ll.is·H 
i przeda'Wl!'lień - tr&ctł praiwa 
pra oow.ni cz.e. 

W C!Zora.j.stza wymiana DO&'J,ądów 
służyć będzie sprecyzowa.ni.u wyQ:
szych niż do tel pory wymap;ań, 
jakie postawione :wstaną nowo 
wybieranym karrnsJom. (g) 

Kronika· 
• o godz. 8.00 na ul. Proletariac

kiej ae motorniczy tramw•ju 6/6 ru
szył nleostrotnie z przystanKu i spo
wodował wypadnięcie P<'Htera, któ· 
rego opatrzono w pogotowiu. 

ubiegłym ro.ku rozDatrrzyły - jako • o godz. 8.25 w Konstantynowie 
piel'WoSza insta.ncja odwoławcza - na ul. Lutomierskiej 8 ·derowca 
2069 spraw pracowniczych. Gene- „Wołgi" potrącił 7-letnill Ewę K. 
ralna ocena pracy tych komisji Dziecko doznało ciężkich obrateń 
jest poo:ytywm.a. Swiadczy 0 tym i przebywa w szpitalu. 

m.·im.. stale zmniejszająca llie ilość • o god•. is.oo na ul. Llmanow· 
orzeczeń, latóre Sąd Pracy uchylił, skiego przy Woronicza klerowca 
przesyłając sprawy do ponoW\Ilel{o „:tuka" PTA 290 G Marian P . po
rm.paitn:enia. Nadal jednak - jak tr11cił na przejściu dla pieszych Ste
'Wskazywano w dyskusji - niepo- fana M., którego opatrzono w pogo. 
kój bud:zi zbyt długi CIZU wycze- towlu. 
kiwania na r~prawe. Prawie 3l! • o godz. n.oo na ul. Nowotki 149 
proc. spraw l'OIZlJ)atrzono po termi· 19-letni Dariusz w. wyskoczył z tr11m
nie, oo pociąga za sobą poiwatne waju l potrącony został przez samo-

(DokońeJienie se str. 1' 
lliieir.o.a 1 należyte WYfit<ma.
nie niezJbednVl<lh zaibleiiów ll'ł'1'0lteoh 
nicznyich mvskać d&Jlsza i·nteD111Yfi
kooje Drodukcli zbóż. 

PrM:vdiill111 Rzadtu zobowtuało 
mini&tr• l>rzeanvsłu chemiczneJ(o do 
zaipewnien.ia Dlaru>w:vch doetaw na
wozów mineoralnY'Oh 1 środków 
óchronv roślin w niezbędnych iloś 
ciach 1 we właściwych terminach 
agrotechnicmvch. Min~strowie: 

Zagraniczni 
dziennikarze 
w lodzi 
W Lod

ń przebywała ponad %0· 
osobowa grupa dziennika.rzy 
ugra.niemych agencji i ga· 
zeł, a.kredyłiowanych w Wu· 

!JZ&wie, W o:cwańek zwiedzili Dni 
ZPDz. „Olimpia", interesuJl\c się 
spra.wami produkejl i wa.runkami 
sooja.lnymi zał1>gi. Za·posnall się 
także z pła.nem przestrzennego z.a... 
ll'OSpoda.rowa.nia. wojewódzłwa do 
1980 r. podetza.s wizy.ty w Biurze 
Pro~a.ni& i ProJekłiowaoła 
łtozwoju Lodzi. 

WC7'0raj w g,o.dz.inach ~ 
łudniowycii chiiennitkarzy pttyjął 
I sekretacz KL PZPR, przewodni· 
czący Ra~ Narodowej m. Lodz!" -
Bolesław Koperski. W sPotkaniu 
uczesllniczył wiceprezydent m. Lo
dzi - Jmef Niewiadomski. W cza
sie wieyty w KL PZPR goście za
poznali się z aikitualnymi problema· 
ini apołeczn.o-gospodarczego roa;wo
ju woj. miejskiego łód2kiego. ze 
szczególnym uwzględnieniem dal
szej modernizacji przemy.sW, prze
budowy śródmieścia, pr-OldiukClji na 
rynek i eksport oraz efelktywności 
gosJ)Odarowa:nia. 

Dzienl!likarze zwiedzi1i t.ak.że 
Centralne Muzeum Włókiennictwa, 
obejr:reli nowe dzielnice mies.zka· 
niowe i przemysłowe Lodzi i od
byli rozmowy w CHZ „Textilim-
pex". (llt) 

wypadków 
chód osobowy. Chłopiec doznał 
pęknięcia kości atrzałkoweJ. 

• O godz. 14.50 na akrzytowaniu 
ulic: Przędzalnianej 1 Fabrycznej 
Agata K., lat 10, wybiegła na 
jezdnię l potrącona zostnła przez 
„Syrenę". Dziecko przewieziono do 
upltala. 

• Swladkowie wypadnii;cla kobie
ty z tramwaju linii 44 dnia 8. n. br. 
około godz. 5.30 na skrzy:towaniu 
ulic: Północna - Ogrodowa - No
womiejska, proszeni są do WKRO 
MO. 

• o godz. 20.00 na stacji w Ło· 
wiczu pociąg potrącił Janin~ B., 
lat 49. Kobieta straciła w wypadku 
nogę i przebywa w szpitalu. 

(kl) 

/ Ligowa niedziela pełna emocji 1 niespodzianek 

nieotwu cześci z,a,miell!Ilych do ma
SZY'D i urzadzeń. a minisiter ko
mumikadi - terominowy przewóz 
sadzeniaków. nawozów miinerail· 
nych i wa!Dn• nawozowego. 

Prezydium Rządu rozpatrzyło i 
uchwallło program rozwoju turyaty
kl zagranicznej na lata 1978-198~. 
Określa on zadania, a także pod
stawowe ~rodkl , mające służyć ich 
realizacji. W programie z:ildada -się 
rozbudowę bazy turystycznej oraz 
nasilenie przedsięwzięć organizacyj
no-ekonomicznych. Pnewiduje się 
m . in. zwiększenie miejsc noclego
wych w nllfjbliższych latach. Prze
prowadzi Arię prace modern!za· 
cyjne w lstniejlłcych obiektach tu
rystycznych. Uzupełnione będzie ich 
wyposażenie w urz11dzenia i środki 
transportu. Program zapowiada pod
ji;cle dalszych działań w celu za· 
pewnienla turystom dogodnych mię
dzynarodowych połączeń komunika
cyjnych, a także rozwinięcie za gra
nic11 systemu akw1zycjl i rekl:lmy 
usług turystycznych. 

Ustawa Tam:a-Hailtleya - do k.tó· 
rei odwołał sie prezydent Carter, 
usiłując 'Przełamać strajk górni
ików, zaczeła działać. W piątek sad 
federalnv wvdał nakaz przerwa
nia strad~u i DOWrotu górników 
do Dracy. Nakaz w zasadzie obo· 
wiązuje od l?odZ. 7 rano w pią
tek. ale wezwania skierowane do 
'POSzczeirólnvch lropailń i lokalnych 
biur orf?anizacii 21wia?lku zawodo
wego górników beda doiStarczane w 
ciągu naiblimzvch dwóch dni. W 

iprakt:vce wiei' dopiero w ponie
d.ziałek okaże sie. czv i ilu &PO• 
śród 160 tvs. górników 'P(>Cl;po
rządkowało sie decyzji sądiu. 

Administracia kontvnuuie tvm
czasem wvsiłki i naciski wywie
rane na ir6rnik6w i Pracodawców. 
Carter i minister sorawiedJiowości 
Bell zaapelowali do 2órników. bY
l)Od·DQrządkowali sie prawu. 
Równocześnie w oiatek w Wa

szyingitonie wznowiono negocjację 
nad umowa zbiorową. 

(KDIFRDITAmE-n',t) 
• 

„Słońce 'hien" rei. R. Behi, o film o 
charakterze czysta publicystycznym. Histo· 
rlo przemian, jakie zaszły w malej lu~•· 
zyjskiej wsi, przek'sztalconej przez byzn„. 
menów z RFN w dochodową miefscowosć 
wypoczynkową. 
lnwaz~ nowego poprzedza baczna ob-

1arwacja prymitywnych mieszkańców. SI• 
dzimy więc ich iycie, praclł, zaglądamy 
do ubożuchnych domów, by tym oslrxej 
ocenić 1akre1 przemian 1aaynajt1cych ,;, 
!ludową hotelu. Bohateram tego ob•ozu 
last zbiorowość - ludzie, na których d<>
konuje si• trudnej „operacji cywillzaąl
naJ", „Słońce hien" ma co prawda fa· 
buł,, ale jego wlałciwq treść sta •owi 
trlainla obserwacja ws1ystklch mieszkań· 
ców. To smutny obraz - siła pieniądza 
IW)'clęła nawet opory kulturowe I maral· 
ne. Jeden niaustępllwy, sprzaciwiaJący si11 
eksploatowaniu łudzi I gwahownoicl .>rz• 
mian zostaje sam, wyśmiany nawet •ner 
wsiowe110 przygłupa. Nie ma 1przymlen•ń· 
ców, bo I plerws:ry 1prawladllwy - dostoi-

ny kowa - pociął owo bierny obserwa or, 
a polem wróg łowców pieniądia - daje 
•i• namówić na tyskowną pracę. Kamera 
clerpllwla Uedd zasięg przemian i ludz• 
kieao upodlenia. 

„-Słońce hien", to egzotyko plene1u I 
twarde prawa byznesu. 1„1 to również ko· 
ltJna filmowa opowitić o ludziach i po
nqdku świato, o pnystosowaniu i jego 
konsekwencjach. Twórcy tego tunezyisko· 
holenderskiego obrazu starają się odsło
nlt kulisy z poioru czystych interesów, WJ• 
llaajqc ich społean• koszty. Czynią to 
1 pcnjq I wnlkłlwościq. choć rozpisuJq 
swoi• racje no zbyt wiele obrazów. Cia · 
sem 10 duło w nich fascynacji tym, co 
widii oka kamery. RENATA GRZEl.AK 

Dnia •• Ul. 1911 r. po dlUIPCh 

I cl'*klch clerplf'nłacb zmarł w 

W kolejnym punkcie, Prezydium 
Rządu rozpatrzyło in!ormację o sta· 
nie przygotowań do pro:lukfjl od
biorników telewizji kolorowej . To 
najwii;ksze w bieżącym pięcioleciu 
przedslęwzii:cle inwestycyjne prze
mysłu maszynowego obejmuje m in: 
zbudowanie huty szkła, montowru 
kineskopów kolorowych oraz ·wielu 
obiektów towarzyszących w Plasecz
nle, budowę zakładu podzespołów 
telewizyjnych w Białymstoku, uru
chomienie w Warszawskic11 Zokła· 
daeH Telewizyjnych nowoczetmeJ J,i
nii technologicznej do montowania 
odbiorników telewizll kolorowej, 
a także oddanie wielu ·>biel!:tów 
komplementarnych oraz tzw. Infra
struktury technicznej l ~ocjalnel.:, 
Prezydium Rządu uznało, że prace 
budowlane w wlększoścl obiektów, 
zwłaszcza produkcyjnych, a także 
dostawy maszyn l urz11dze1i, prze
biegają w zasadzie zgodnie z przy- p •ec1z • 
ji;tym harmonogramem Trwa szko-. OSI ,en1e 
lenie specjalistów w kraju l u li
cencjodawców. Jednocześnie rozwi-

wieku lał n na~z ukochany Mąt 

i Ojciec 

S. ł P. 

dą świadczyć usługi serwisowe. jana jest sleć zakładów, które bę- e111·skopalu 
W sierpniu ub. roku rozpoczęto 
montowanie odbiorników telewizji 

1 

STANISŁAW CYGANIK 
Pogrzeb odbęci"'lle się dpia 11.I ·l. 

1978 r. o godz. li '!: kaplic) cmen-kolorowej w oparciu o podzespoły w d · h 8-9 b odb ł 
l części pochodzace głównie z impor- mac m. Y a sie W 
tu. Uwzględniając opótnienie w rea- Wa=awle k-Ollferencja plenar-
Iizacji niektórych obiektów i stojąc na episkopatu oolskiego. Posiedze
na stanowisku, że cale przedsięwzię- niu przewodniczył ks. kardynał 
cie musi być ukonczone w ustało- Stefan Wyszyński, prymas Polski. 

tarza przy ul. s~czeci6.skieJ 

ŻONA, SYN I ROVUNA 

nym terminie, Prezydium Rządu za- .!!l••llli•lllmllil••••••••m••••••••••••••~ 
leclło ministrowi budownictwa 
l przemysłu materiałów budowla
nych skoncentrowanie potencjału na 
budowie zakładów kineskooów trnlo· 
rowych w Piasecznie. Przemysł che
miczny, hutnictwo oraz przemysł 
materiałów budowlanych, mają obo
wiązek zapewnić dostawy materia
łów l surowców do produkcji odJ?ior
ników telewieyJnych dla programu 
produkcyjnego roku 1978 I lat na
etępnych; jakość tych materiałów 
i surowcbw musi ściśle odpowi:ldać 
ustalonym kryteriom i zełotcniom 
techno\ogtcznym 

Prezydium RzlldU powzięło decyzję 
o rozpoczęciu budowy podziemnych 
magazynów gazu ziemnego. Bo::dzle 
to miało znaczenie dla polepszenie 
gospodarki tym cennym nośnikiem 
energii; umożliwi odprowadzanie 
l magazynowanie nadwyżek w okre
sie letnim, kiedy zużycie jest mniej· 
sze oraz odpowiednie .i:wlększenie 
poboru jestenilł I zimą, kiedy zuży. 
cle wzrasta. W wyniku tego będzie 
można zapewnlf? ciągłość dobtaw ga
zu ziemnego dla przemysłu 1 lud
ności przez cały rok. 

z i:tęboklm talem zawiadamiamy, te w dniu 9 marca 19711 roku 
zmarła, przeływszy lat az, nasza najukochańsza Mateczka, Teściowa, 
Babcia i Prababcia 

s. ł „. 
HELENA SWIĘCICK~ 

Pogrzeb odbędzie się dnia U marca 1971 r. o godz. 15.89 z kaplicy 
Cmentarza Starei:o przy ul. Ogrodowej, o czym powladamlaja po
grąłenl w 1łęboklm smutkn 

CORKA, SYNOWA, SIOSTRA, SYN, zni;c, WNUCZKI 
PJłAWNUCZKI l pozostała RODZINA 

z ałęboklm 1mutkiem sawiadamiam7, :te w dnlc1 li luteso U78 
roku smarł w Wiedniu J10 ciętlr.lch cierpieniach, pneiYwHY lat 72 

s. t •. 

ZYGMUNT KRAUZE 
Pogrzeb odbędzie się dnia tl marca br. w Wiedniu. 

Naboże6.stwo tałobne odbędzie się w dnlu 13 marca br. o 

sodz. 11.30 w katedrze łódzkiej. 

CORK<\, Zll!iC, WNUK.I ; SIOSTRY 

W dniu 9, III. 1971 r. marła 

S. ł P. 

HELENA GARCZY"'SKA 

SOBOTA 

PIŁKA RECZNA: I liga mętczyzn 
Anilana - Wybrzełe Gda6.sk, hala 
przy al. UnU, godz. 18 (rewant w 
niedzielę, godz. 13). 

Gl)INASTYKA: Indywtdualne mi· 
strzostwa okręgu dziewcz11t, sala 
ŁOS, ul. Worcella, godZ. 15.30 (w 
niedzielę od godz. 9.30). 

ŁKS - Arka na stadiqnie przy al. Unii 

Trudny mecz Widzewa w Sosnowcu 

s doma KOZMl'IQ'UA 

Pogrzeb odbęd1ie •I• dnia li marca 1171 r. • 1ods. 15.30 

11& cmentarBU zanew, • C•Ym powiadamiaj" poarąteni w slębokiej 

tałoble 

MĄŻ I RODZIN-\. 

LEKKA ATLETYKA: Halowe ml· 
strzostwa okręgu młodzików, przy ul. 
Lumumby, godz. 18, (w niedzielę od 
godz. 10). 
PIŁKA SIATKOWA: Il liga ko· 

blet ChKS - WZKS Jasło, ul. Ko
synierów Gdyńsltlch, godz. 1'1.30 (W 
niedzielę, godz. 11). Półfinały MP 
juniorek SJ16Jnla W·wa - AZS 
Rzeszów, Górnik ł.ęc•yca - Sokól 
Olesno, Zawisza Sulechów - Budo• 
wlani Łódź. sala przy ul. Zakątnej, 
od godz. 10. 
PIŁKA KOSZYKOWA: o wejście 

do II ligi Społem - Znicz Prusz· 
ków, ul. Północna. godz. 15.30 (w ·nie
dzielę godz. 14). 
DŻUDO: Eliminacje strefowych 

MP juniorów. al. Włókniarzy, godz 
14 (w nled'ziele od godz. 11). 

SZERMIERKA: Okręgowy turniej 
eliminacyjny .• C" (szabla i szpada), 
ul. Kilińskiego, godz. 18 (w nie· 
dzielę floret, godz. 9). 

NIEDZIELA 

PIŁKA NOŻNA: I liga ŁKS -
Arka Gdynia, stadion przy al. Unii 2, 
godz. 11. Spotkania o PP ChKS .
Włókniarz Ł •• Start Il - Boruta zi:„ 
ŁKS Il - Concordia P. (wszystkie 
mecze o godz. 11). 

RUGBY: Mecz ćwierćfinałowy o 
PP seniorów Budowlani - Posna· 
nia, w parku Promienistych, god'I!. 
11. 

ZAPASY: Wojewódzki turniej kia· 
syflkacyjny młodzików w stylu kla
sycznym, w Pabianicach, ul. Wasi
lewskiej, godz. 10. 
BRYDŻ SPORTOWY! Wiosenny 

ogólnopolski turniej par, w ZPDz. 
„Bistona" przv ul. Lodowej, godz. 
10. 

AUTOMOBILIZM: Turniej zręcz· 
nogc.t kierowców na placu przy ul. 
Nawrot 97, godz. 10. 

Konkurs zręczności 
Samochodowy konkurs u1:cznoścl 

kierowców, stanowiący III elimlna
eji; rajdowych mistrzostw okręgu 
odbędzie się w najbliższą niedzieli; 
nie na lotnisku w Aleksandrowie 
jak nas poprzednio informowano, ale 
na placu przy ul. Nawrot 97 w Ło· 
dzi. Początek o godz. 19. 

Po dwóch dniach „odpoczynku''. w nledzlel• piłkarze pierwszoligo· 
wych d.rułyn rozegrają kolejną (ówmą Jut z rzędu, Ucząl' acery •erl• 
„jesienne") rundę spotkali mismowaklch. I.KS podejmie na własuym 
boisku 1dy6.ską Arkę (pocz11tek spotkania przy al. Unii o r,odz, U), 
a Widzew zmlersy się w So1nowcu z Zagłębiem (r6wnie:t o godz. 11). 

/ 

Po kompromituj4cym występie w 
Opolu (pora:tka a Odr11 0:2) l nieuda
nym meczu w ł.odzi (Zllledwie re
mis z Szombierkami) piłkarze ŁKS 
o wiele korzystniej zaprezentowali 
alę w czwartkowym pojedynku w 
Chorzowie. W meczu z Rucnem ŁKS 
zademonstrował nareszcie w miarę 
przyzwoity styl gry (szkoda, te tyl
ko przez flO minut meczu). Rozlut
nienie obrony sprawiło, że w clą-

gu dwóch minut zaprzepaszczony zo
stał cały dorobek l zamiast ocze
kiwanego zwycięstwa ŁKS zakoń
czył 1potkanle w Chorzowie tylko 
remisem. 

Jutrzejszy przectwnilr ŁKS, Arka 
przybywa do Lodzi opromieniona 
sukcesem nad wiceliderem tabeli -
Lechem. Czterobramkowe zw)'cię
stwo nad poznańskim zespołem zech
ce zapewne Arka udokumentować 

Anilana - Wybrzeże o mistrzowskie punkty 

dobr~ i skuteczną gr11 na łódzkim 
•tadlonie. Nalety spodziewać się, te 
również ŁKS wykorzysta wuystkle 
szanse na umocnienie się w pierw· 
szej połówce tabeli ekstraklasy. 

Pogromca bytomskiej Polonll Wi
dzew wyjechał do Sosnowca by szu
kać szans powodzenia w niełatwym 
meczu z tamtejszym Zagłębiem. W 
łódzkiej ekipie '>nalazł Ilię w. D11b· 
rowskl. który po otrzymaniu zwol· 
nienla (nareszcie I) jest do dyspozy. 
cjl trenera B. Waligóry. Udział te· 
go zawodnika w meczu na Str..dlo· 
nie Ludowym w Sosnc-wcu znacznie 
wzmocniłby ofensywne du.ty Widze· 
wa ubiegającego się o tak potrzeb· 
ne I-ligowe punkty. Remis w {los· 
nowcu stanowitby dobry punkt w 
,przetargu" o utrzymanie si.; w gro
nie I-ligowym. 

A oto z jakim dorobkiem (U· 

W sobotnio-niedzielnej I-ligowej 
rywalizacji (początek meczów - go
dzina 18 l 13) „siódemka" Anilany 
spotka sli; z GKS Wybrzeże Gdańsk. 
Podopieczni trenera J. Pełki nie 
zrezygnowali ze zdobycia tytułu wi
cemistrza Polski l dlatego tet ich 
planem rhinlmum... jest zdobycie 
czterech punktów. Prawdopo~obnie 
w tych spotkaniach nie będzie mógł 
wystąpić kontuzjowany Olak oraz 
Kurpiński, który ostatnio caorował 
Na pewno jednak „siódemkę" Ani
lany stać na odniesienie dwóch wy
granych. 

wzgli;dnlając tyllto mecze rundy re· 
stanie w hali ChKSl Klubu Kibica wanżowej) przy9tępui11 do niedziel· 
ŁKS. nych spotkań nasi pierwszoligowcy·„ 

Po awansowaniu do półfinałów 
Pucharu Zdobywców Pucharów 
aktualnych wicemistrzów Polski cze
kają trudne pcjedynki z zachodnio· 
niemieckim zespołem VFL Gum
mersbach. Przeciwnik nie wymaga
jący reklamy. Znane są jut terml· 
ny tych spotkań. 23 marca Anilana 
spotyka sle ze. swym przeciwnikiem 
na wyjeździe. natomiast rewani 1>d· 
będzie ,te w dniu 31 marca w Ło· 
dal. O szansach łodzian rozmawia
my z trenerem zespołu J. Pełką. -
Uwatam, ie jak spaść, to z dobre· 
go konia. Zr1>blmy jednak wszystko, 
łeby nie skompromitować polskiej 
piłki ręcznej, a ponadto - Jeżeli na· 
darzy się okazja - pokusić się 1> 
ko6.cowy sukces. Przeciwnik jest na 
pewno silny, występuje w zespole 4 
reprezentantów kraju, drużyny, która 
w Danll zdobyła mistrzostwo śwla· 
ta. Liczymy równiet na tak dobry 
doping w rewantowym meczu 
(prawdopodobnie rozegrany on zo. 

Jak mówl „łódzka ulica", trener 
tego zespołu. który wraz z zawodni
kami zdobył zaszczytny tytuł wice
mistrza kraju i Puchar Polski, nosl 
się z zamiarem jeszcze przed pół
finałowymi meczami o PZP z VFL 
Gummerstiach zrezygnowani„ z pra
cy szkoleniowej w Anilanie. Miejmy 
nadzieję. iź nie dojdzie jednak do 
kolejnej „roszady" trenerskiej w 
plerwszoll~owym zespole łódzkim. 

:a~tt.• 

Komunikat „Totka" 
PP Totalizator Sportowy zawia

damia, 2e w zakładach Małego Lot
ka z dnia 8 marca 1978 r. stwier
dzono: 

LOSOWANIE li 11 rozw. z li traf, 
- wygrane po 94.S68 zł, 1.400 rozw. 
z 4 traf. - po 1.114 zł, U.155 rozw. 
z 3 traf. - po 61 zł. 

LOSOWANIE n: 17 rozw. „ $ traf. 
- wygrane po 66.581 zł, 1.9łT rozw. 
z 4 traf. - po 872 zł, 38.278 rozw. 
z 3 traf . - po 73 zł. 

Wylosowano premiowaną konców
l<ę numeru banderoli: 04~7 

W zakładach Express Lotka 'l dnia 
B marca 1978 r. stwierdzono: 

6 rozw. z 5 trafieniami - wygrane 
po 220.593 zł, 977 rozw. 2: 4 trafienia
mi - wygrane po 2 .032 zł, 41 .949 
rozw. z li trafieniami - wygrane po 
78 st. 

1. Sląsk 
2. Lech 
3. Zagłębie 
4. Wisła 
5. Szombierkl 
6. Legia 
'1. Stal 
8. Zawisza 
9. Polonia 

IO. Arka 
u. Widzew 
12. Ruch 
13. Odra 
14. I.KS 
15. Pogoń 

16. Górhlk 

z talem tesnamy 

KOL. 

' 12 „ 10 
7 8 
7 8 
7 7 
'I T „ 7 „ „ „ ~ 
7 e „ I „ 6 „ 

' 7 5 

' I 
T 4 

TEOOOl~A 
ZfEMUCKIEGO 

7-1 
11-11 
8--4 
6--6 
7-4. 
7-8 
8-.fl 
~ 
7-7 
'1-a 
5-T _,, 
7--7 
ł-ł 
8-12 

'""""" (W) 

długoletniei:o współpracownika 
nuzej redakcji. 

Rodzinie Zmarłego składamy 
wyrazy szczerego współczucia. 

DZIAŁ SPORTOWY 
„DZIENNIKA POPULARNEGO" 

I DZIENNIK POPULABNY m l'1 (1938) 

z 1łębokim talem zawiadamiamy, h w dniu 1. n1. 1978 r. 
zmarł nasz były dłu1oletni pracownik 

MGR 

BRONISŁAW WIĘCŁAWSKI 
Posraeb odb•dsle si• w dllla 11. Ul. 1tf8 r. o sodo:. 1ł s kaplicy 

ementarza katollckie10 przy uL Olffdowej. 
Wyrasy 1erdec11ne10 wsp6łcsucia ~nie · składaJl\I 

DYRBECIA, RADA ZAltl.ADOWA, POP PZPR, 
WSPOŁPRACOWNICY ORAZ CZł.ONKOWIE B.LUł'U 
BMERYTOW CENTRALNEGO OSRODKA 8ADAWCZO· 

ROZWOJOWJ!lGO PRZEMYSŁU ODZIEŻOWEGO. 

Z głębokim talem zawiadamia· 

my, te w dniu a. Ili, 1918 r. zmarł 

ZYGMUNT OŁUBEK 

Pogrzeb odbędzie •I• w dniu 

}I,. III. 1971 r. o 1odzinle 15 na 
cmentarzu w Bedonlu. 

DYRBKCIA, RADA ZAKŁA

DOWA, POP PZPR, ORAZ 

PRACOWNICY „WODROL" 

w dniu I marca 1971 r. zmaiła 

ł. t P. 

KAZIMIERA 
CHOJNACKA 

Z WOLSKICH 
1eodeta 

Pogrseb odbęd:r.le •i• dnia 11 
marca 1178 roku o sodll. 1!.3ł na 
cmentarzu przy ul. Szczec~slł:ieJ 

91/100, o czym nwladamiają po· 
grąteni w smutku 

Z 1Jłębokim talem zawiadamia 
my, ie w dniu 9 marca 1978 roku 
zmarła 

S. ł P. 

MARIA MATCZAK 
była nauczycielka 
Szkoły GO!odezyjnej 

Pogneb odbędzie się dnia Jł 
marca 1978 rolł:u lwtorek) o i!'Od2. 
16 z kaplicy c•11ntarza św. Ro"!ha 
na Radogoszczu 

Pogrążeni w słębokim 1mutk11 

SIOSTRY I POZOSTAŁA 
RODZINA 

Dnia t. III. 1171 r. smarła prze
iywssy 7ł lał 

S. ł P. 

, KAMILLA 
ZDYB ICKA-KUKULSKA 
Pogrzeb odbę!lzle się dnia t3.IJJ, 

1171 r. • sodo:. 16 z kapllcy s:a
rego Cmentarza przy ul. Ogrodo· 
weJ. 

Pozostają w głębokim smutku 
SYN, SYNOWE, WNUKl 

PRAWNUCZKA I RODZll'-A 



P 
rzypominam 5obie pew114 J'Ollm<>W1t· Było to •
raz po Konferencji Samorządu Robotniczeao w 
jednym ze sporych Hkładów przemysłowych. 
Po dyskusji, w której zabrało &łos zaledwie 
trzech robotników - szybko uchwalono projekt 

planu na rok następny i zakończono zebranie. 
- Prywatnie panu powiem, redaktorze - stwierdził 

dyrektor - że cały ten ceremoniał to zwykła formal
ność. Sam pan widział, że nasze propozycje przeszły bez 
:żadnych poprawek. no bo i co mają de ptowiedzenia rc;
b:>tnicy na tematy, na których trzeba się znać... Żeby 
podjąć merytoryczną debatę nad projektem p~anu 
trzeba ludzi wykształconych, o odpowiednim poziomie 
intelektualnym. 

- Wybaczy pan. dyrektorze, ale wydaje m: się, żt: je
łeli można mówić o pewnej ignorancji - nie odnosił
bym tego zarzutu do załogi, Załóżmy, że na sali obrad 
posadzilibyśmy setkę doktorów i d0centów filoiogil lub 
prawa, czy dyskusja stałaby sie przez to bardziej kom
petentna? 

- 'ro tylko potwierdza moje zdanie - trlumtował dy
rektor - że nie ma sensu w sposób formahw wci:i\!!ać 
do takich decyzji niefachowców. Oczywiście, to moje 
prywatne zdanie - zaznaczył raz jeszcze. 

Przez lojalność nie podaję nazwiska ciyrektora ani fa
bryki, którą kieruje. Ale uwagi jego z a n ot o w a ł e m. 
bo nie są zupełnie os9.motnione. Wyrażają one pewne 
tendencje technokratyczne, których nikt u nas wprawdzie 
nie głosi, ale które znajd.ują czasem odbicie w prakty
ce. 

W podobnych przYPadkaoh mamy do czynienia a l Il
n or a n c ją ze strony niektórych szefów. z lekceważe
niem bardzo istOltnych mechanizmów społecznych. Można 
bowiem mieć w jednym palcu znajomość najnowszej 
technologii, metodologii planowania., komputerowej tech
niki obliczeniowej, ale nie mi1lć kwalifikacji na prze
łożonego dużych zespołów ludzkich. W zespołach tych 
funlkcjonują bowiem równie ważne - :lak i:"rawa eko
nomii - prawa socjologii, psycholoidi społecznej i lleda
&ogiki. 
Można być partaczem w sferze produkcji i IY'ożna tak

te partaczyć działania w sferu· ;erowania ludźmi. Jed
nym z głównych przejawów ego partaczenia jest 
wychodzenie do ludzi o zróżru~v.vanym poziomic i kie
runku wykształcenia z bardzo specjalistycznymi ocenanfl 
czy propozycjami, które są. zrozumiałe tylko dla określo
nej grupy .fachowców. Nie wystarczy bowiem mówić do 
r z e c z y. Trzelba zawsze mówić d o 1 u d z i , aby zn
kać rezonans. 

Działalność wąskOf:tpecjalistyczna jest 1Wojego rodzaju 
partykularyzmem. W skali S"Połecznej, państwowej pro
wadzić by mogła do poczynań rozbieżnych, krzyżuj•
cych się ze sobą. nawet sprzecznych. 'faką opinię wy
powiada pro!. S. Z.awadzki, a inny znawca przedmiotu. 
prof. M. Jaroszyński, pisze: „Poszczególne kółka maszy
ny państwowej, chociaż obficie naoliwione wiedZI\ fa
chową, albo kręciłyb:r się w próżni społecznej, albo też 
przesio;J{adzały sobie wzajemnie". 

Konieczne jest więc zawsze umiejętni! wiazauie opinii 
i propozycji ekspertów - z óPinia publiczną, 0pinią śro
dowiska. 

Warto jednak w dziedzinie relacji: eksperci - opinia 
11połeczna stosować instrumenty działania naukowego. Sa 
już po temu warunki. Np. sporo zakładów zatrudnia 
juz na własnych etatach psychologów. pedago!lÓW, socjo
logów. Byłoby wię<' pożadane, aby dyrektorzy wykorzy
stywali tych !acl1owców od badania i kształtowania 
„dusz; ludzkich" - do humanizacji ..vszelkich kontaktów 
z załogą. 

W te.1 dziedzinie. z,vanej często kształtowaniem postaw. 
nie powinno się już działać „na wyczucie". Mija cza~ 
amatorszczyzny i wiE:Jkiej improwizacji. Rośr.ie ran,l(a 
intelektualnej refleksji opartej na naukowych przesłan
kach. W dobie wzrastającego poziomu oświaty Polćików 
powinniśmy Pamiętać stale o tym imperaiywi-e. 

Jak działać, aby była ona najskuteczniejsza? Aby w 
największym stopniu wpływała na rodzenie s!e sodali
styczn.Ych poglądów i postaw? - Tu parę słów o nożyt
kach naukowej samooceny. 

Dwa lata temu Jn~tytut Socjologii Uniwersytetu Ja
giellońskiego dokonal: bardzo i'zetelnej analizy kilku 
clzienników. Badano jedna. ale nader ważna kw„stię· jaki 
wzór młodego obywatela upowszechniaja te gazety. Z na
ukowym obiektywizmem i dokładnością poddano anali
zie tysiące notatek. artykułów, reportaży na te tematy. 
I cóż się okazało? Z tej lawiny impulsów oddziałują
cych przez całe miesiące na świadomość czytelników 
w:vlonił sie obraz nader płaski i ubogi. 

Owszem. popularyzowano wzorzec bohatera solidarne
go w oracy zawodowej, aktywnego w zyciu publicznym 
swego środowiska (chociaż .tu już d•>llć deklaratywnie 
i oi:rólnikowo). pozbawiony był on natom'.ast barw osobi
stych. Jak żyje w rodzinie. jak wywiązuje sie ze s;wych 
rodzinnych powinności? Jak bawi się i spedza wolny 
czas? Jakie ma osobiste zainteresowania estetycznt. in
telktualne? - Prezentowany wzorzec. ku zdumieni\1 sa· 
mych dziennikarzy. na te pytania nie dawał c;rlpcwie
dzi. Tymczasem wiadomo. że dla współczesne.i młodzieży 
te właśnie kwestie sa niezwykle ważne. Pomijanie ich 
w działalności propagandowej, PO prost.u czyn;ło sam 
wzorzec bohatera mało atrakcyjnym dla odbiorcy. 

Podnoszę wagę tego rodzaju badań jako bardzo po
trzebną meto<ię wykorzystania ekspt>rtyzy naukowej do 
rzetelnej refleksji nad skutecznością ::i.aszego oddziały
wania na ludzi. 

L. W. 

~ o 

~ o 

W łym :pun.kole ••YllCY JfJltdmy scoclnh pre'blem abaen.oJf JMł obecinie Jec1nym 1 naJpowałnłeJ
•Yeh i najtrudniejS11yoh za.rasem :problemów SJ>Ołecsnycb I 1ospodarosycb. Faktem fest Jednoeze
łnie, ie rozwój i post~ społecznv łłie Jest 1ja wl1fldem jednorodnym, tak ja.Ir. nie iest jedne>rodna 
społeczna świadomość. Do Jednych ludzi pewne sprawy docieraj, szybcie.i - do innych wolnieJ. 
W praktyce zaś okaizuje sic. ie naJwolnlej dociera do społeeznej świadomości różnicti pomi~dzy ,,ja" 
I my" ' · 

Dane' dotycrił\ce absencji sa niezwykle prsykre: w ei11«u roku ubierłeio w jednostka.eh gos~trki 
uspołecznionej województwa miejskiego lódzkiego ka:ideg0 dnia nieobecnych bYło w pracy ponad 
43 tys. pra<Jowników. Z te.i liczby wskutek choroby nieobecnych było 31 tys, osób, 4,2 tys. - opie
ka. nad chorym, 4 tys. - urlo11v maoifJrzyńskie, 3,3 tys, - nieobecnoió tzw. usprawiedliwiona, a 
500 osób swej nieobecności nib usprawiedliwiło, A wi~ elementem decydującym jest absencja 'cho
robowa. I dodajmy od razu, :ie była ona wyisz'a od średniej krajowej aż o 37 l)roc. Dodajmy jeszcze 
absencję spowodowana WYJ>adkami poza pracą, która w wdjewództwie naszym jest wy:isza od 
średniej w kraju o 5,7 proc. W sumie absene,la chorobowa i wypadkowa wyższa jest u nu od 
średniej krajowej o 29,S uroc. ' · 

25 proc. absencji, to schorzenia układu oddechowero. Od ee najmnle.l clwóeb lat najwyższa ab
sencja występuje w przemyśle i gospodarce komunl!Anej. Powodowane Dia stratv 111połec1ne i ekono
miczne są, ogromne. Koszt absencji, to bowiem •uma kos-ztów: zasiłku chorobowero. nie wypro
dukowanych towarów i świadczeń społecznych w postaci di>płat do leków, sz11itali, sanatoriów 
i wielu innych. TymCT.asem kazdego dnia nieobe.cnych jest w :pracy ponacl 40 tvs. osób. Dodajmy 
Jeszme, że ok. 31 tys. osób nieobecnych jest i powodu urlopów, I ti> .iuż da.le nam po,ięcie o 
ogromie strat, ,ja.kie ponosi nasza gospodarka. A ze nie jest to pojęcie absirakeyjne, pora uświMlo
mić sobie, źe są ~ straty, jakie p0nosimy my ws:ayscy. 

Trudno lllie zdać sobie s.prawy ir. faktu, te 
chyba najbardzie.i oodstawowe prawa ied
nootki w państwie socialistycznYm - prawo 
do opieki zdrowO<tnei i zasiłku chorobowego 
- są przez jednych wvkorzvstYWane nad
miernie, ze szkoda dla i.onych. Przedsta0wi
ciele g0&P<J<ialI'ki twierdzą najczęściej, żf' 
winni 84 lekarze, szafuiacy nadmiernie dTU
ikami zwolnień. Popatrzmv. jak to ,vyglada 
od ich stronv. 

W przychodni zakładowej ZPB im. S'Z. 
Harnama kierowniczka, dr Alicja. Kosek, w 
piątek pned ostatnia wolną sobota przyjęła 
31 osób. Z tego 5 destało zwolnienie kilku
dniowe p0 raz pierwszv. a 4 - dalszy ciag 
zwolnienia. W pozostałych Kabinetach sy
tuacja była podobna. I tak wygląda. zwy
kły dzień poradni. 

- Im starsza jest zał<>l(a, tym wyi,szy na 
ogół '\\"Skaźnik a'bsencH - stwierdza dr Ko
sek. - Schorzenia górnych dról( oddecho
wych są najoowszechnieisze. Przedtem, ka
tar nie był choroba - tei-az. PO zrównainiu 
zasiłków, opłaca sie i~ z katarem oosie
dzieć trzy dni w domu. A o katar nietrud
ino. W „bawełnie" mu.si być odpowiedni mi
kroklimait - wilgotność oowyżei 85 pNC. 1 
temperatura oowvżei 20 stopni. Za,pylenie, 
choć już mniejsze. też robi swoje. W sumie. 
na każdych stu zatrudnionych. 7 lub 8 nie 
ma codziennie w oracv. 

- Kto korzysta ze 'Zwolnień najczęściej? 
- To jest właśnie sprawa dość dziwna. 

Mamy np. dwie e:rupy dysnans!!'l'yjne. Wrzo
dowców jes.t 178. a nadciśnieniowców około 
200. A więc dość s.oora e:rupa. która - zda
wałoby się - oowinna nam „robić" absen
cję. lecz talk nie iest. Nakześciej korzysta 
ze zwolnień niewielka e'.!'1l11lka i to ona daJe 
najwyższy wskaźnik nieobecności. Na ogół 
są to osobv zatrudnione na stanowiskach 
,pomocniczych. 
Przykłady? Prosze bardzo! Kobieta 

rocznik 1941. Dwoie chorowitvch dzieci. W 
ubiegłym roku 2.1 ooradv i zwolnienia, .n 
tym pięć zwolnień od cll.irurl(a, kilka urze
ziębieniowych. reszta na opiekę. W dodatku 
kopci pa'Die!' . • j;tk lokomotrwa. ale na 
chroniczny bronchit. którv ma. nie leczyła 
się ani raz.u. 

In.na kobieta (ten sam rocznik) z tkalm; 
30 zwolnień, w tym 8 od chirurga i 6 od in
ternisty, reszta - „opieka". I takich .,pa
cjentek" mamv kilkadziesiąt. Nie oomaga
ją żadne roz,mowv. Zwolnić nie można, bo 
jedyne ŻY'Wicielki Na chłałui>nictwo nie chca 
przejść. bo w fabrv.ce weselej, Podejrze
wam jednak, że chałm:mictwo nie odoowia
da im z innel!o oowodu. Żebv zarobić w do
mu tyle, co w fabrvce. musiałyby rzetel
nie popracować. A to już zbyt duży wysiłek, 

- Wiec może .iednak trzeba bardzie.i zasta
nawiać sie nad wvstawianiem zwolnień? ..• 

- To naprawde pie iest proste. Odpowię
dzialność lekarza iest zbvt d,uża. Może sie 
trafić symulant. którel!o wyl(onimy, a on 
przyszedł akurat z istotn vm schorzeniem. 
Jakieś komplikacje oowik:łania - k·to za
ryzykuje? A odróżnić e:rvuawe ooczatki za
pą,tenia oskrzeli od zwvkłego urzeziebienia 
jest niepodobieństwem. 

„Harnam" ood wzl!'lędem absencji nie jest 
wcale drastycznvm otzykładem. Tak samo. 
jak ZPW im. J Niedzielskiel!'o ~ „Textil
pol". 

W Zakładzie „A" „Textilpolu" mistrz 
zmianowy tkalni TADEUSZ MAZUR: - Gdv 
ludzi brakuje. trzeba ich rcnstawiać na 
więcej krosien. a Przec1eż raczej niechętnie 
zmienia się maszyne. 

L 

Mistrz zmian~v ANTONI KOSIEBSKI: 
- Na 32 krO&lla 'Powinienem mieć 16 tka
czy „na stanie", mam ied.nak 11, a faktycz
nie 6 lub 7. 

Mistrz salowv BOGUMIŁ KACZOROWSKI: 
- Przy niepełnym stainiP. osobowymi odbi
ja się to bardzo na ilości i iakości produk
cji. To nie są nrzecież ludzie młodzi i taik1e 
„żyłowanie" ich, to duży wysiłek. Oni na
prawde przeżywaja to. ie muszą robić oo
nad siły za tę mała !!rU·Pke. k-tóra stale ko
rzysta ze zwolnień. Strach pamyśleć, co bę
dzie, gdy sie zaczna urloov I iak je w oi?ó
le zaplanować? Nie da sie uniknać tego, że
by komuś urlopu nie wstrzvmać. I będzie 
tak, jak z ied.ną z naszvcb orac0<wnic: l(dy 
usłyszała o wstrzymaniu urlopu, zagroziła. 
że pójdzie do lekarza. Rzeczywiście. ooszła 
i dostała zwolnienie. 

Kietow·nik Zakładu •. A" - ZENON APO
LINARZAK: - Przv takim „rozciaganiu" 
ludzi na krosnach, mistrz ml\lSi korzystać z 
tych, o kitórych wie. że za tydzień pójdą 
na zwolnienie. I dzielki temu ()tli aztiuc1Jllie 

ją każdy, na"ll.•et naiibłahszy t1r~t. żeby 
~rziąć zwolnienie. 

T. łlAZUB: - A czvm 1111 takiego 'llO
straszyć przy akordzie? Zasiłek chorobcmry 
wchodzi do „trzynastki''. zwolnić nie moi
na, bo i tak mamv dosvć kłol>Ot6w kadro· 
wy~h. Inn! też je maia. wiec pojdzde do in
nej fabryki i od 'POCZatku„. 

KAZIMIERA TARGALSKA, I sekretarz 
KZ partii: - Nie mamv mechanizmu dzia
łania. który oozwalałbv karać za asJ>Ołecz
na postawe. za nadużvwanie oodstawowvch 
praiw kosztem innvl'h. kosztem współtowa
rzyszy pracy Może !!dYbv zasiłek chorobo
wy oblicza.ny bYł w ooarciu o oodstawowe 
zatrudnienie. bez brania ood uwagę doda~
kowo o.bsługiwa.nych maszvn. zniknałbv dość 
istotnv materlałnv czvnnik zainteresowania 
„choTobowym"? Faktem jest ta!kże, że 
większość ziwolnień nnvnosza nam z re<:lo
nów. 

Taimten leka.rz nif! zna zakładu i ludzi, 
nie może być pewien. czv ma do czynifJ
nia 1. na;Prawd41 chorY1lń. czy 1. bumela,n-

Warto posiać • 
• 

śrubują sobie w:vsokic średnie. No i skru
pula·tinie planula sobie te zwolnienia. Np, 1 

pią.tku rta sobotę, Jeśli ma Przyjść do pra· 
cy na noc, iuż nie przvidzie. A l)(l.tem bie
rze średnia za sobote. niedziele. 

B. KACZOROWSKI: - Mv. mistrzowie. 
na zwolnieniach tracimy, a. fizyczni mogą 

kalkulować dowolnie. 
T. MAZUR: - Przecież my widzimy naj

lepiej. Te osoby, ktoce najczęściej choru
ją, naichetni&i pracuja na zwiększonej ob
słudze maszyn Ich nie trzeba na·mawiać do 
wielowarsztatowości 

Z. APOLJNARZAK: - To iest naprawde 
mała l(ruoka Judzi Pooatrzmv na nicn. 
Franciszka J : w ubieełvm roku 25 zwol
nień lekal'S'kkh na 136 dni w sumie. Kry
styna J - 31 zwolnień na 123. dni. Maria T 
- 19 zwolnień na 84 dni. Janina N. - 12 
zwolnień na 62 d·ni. Sabina R - 17 zw0<l
nień na 77 dni Jedna z nich dostali\ na1wet 
zwolnienie od 24 do 27 11rudnia. Na świę
ta! 

Pewneii-0 razu nie wouściliśmv do tabrv
ki człowieka. bo cuchnał gorzała. Poszedł 
do lekarza l powiedział że żoładek l!'O boli. 
więc tyknał kieliszek ·nalewki na orze
chach. I dostał dwa dni zwolnienia. Na ten 
dzień, kiedy l!'O odstawiliśmv - także! Ka 
300 pracowników w naszvm zakładzie. iest 
ze 20 osób, które skrupulatnie wykorzysta-

tem. Ale moż.liwość korzystania z r~nych 
placówe1!: leczniczych to ta.kze ~jalna zdo
bycz naszego us.troiu. otwierająca ied•nak 
przed cwaniakami szerokie pole do ooni&u. 
A najgorsze z tego wszystkiego jest to, że 
mała grUJPka może tak bardzo skomPli'kować 
funkc.ionowanie zakładu zakłócić ,biel( tej 
wielkiej maszynv. obrzydzić robotę dzie
siątkom innvch. 

• • • 
Mamv więc w miare kompletny obraz sv

tuacji I to s?tuacii niełatwei. Wsnółcze;my 
wizerunek bumelanta różni sie dalece od 
'PierwoWJ:oru SPM:ed lat dwudziestu Dziś w 
orzemvśle. trudno oowie<lzieć: czy się stoi, 
czv leży . . Trzeba nostać żeby można było 
leżeć . T opłaca sie rzetelnie oostać 10 d,n;, 
wrecz oobieeać Przv maszvnach. żebv 'Potem 
czterv dni noleżeć Choć orzePl'owadzane w 
zak?adach kontrol<> wvkazula. że z tvm le
żeniem to sprawa śmieszna·: orawie połowa 
zwofoień wv~tRwionvch w roku ubie .11łym 
l)racownikom ZPW im. Niedzielskie110 mia
ła adnotacje lekarska· „może ohodzić" 
Badźmv obiektvwni: niewielka iest gruna 

ludzi. którzv P<>dsta,wowP orawa obvwaitela 
i pracownika w naszvm kraiu wvkorzvstu
ja bezwzglednie skruPulatnie i dobrze li
czac zarazem. Niewielka iest llczba tych, 
którzy uważaia. ż~ sociali7.m iest tylko dla 

(Dalszy ciąg na str. 8) 
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udowę tę bez przesady można naz\\ać Jedną z najważniejszych w Łodzi. Bez jeJ 
ukończenia nie będzie tylu mieszkań, na ile liczymy. Chodzi o fabrykę domów przy 
ul. Lodowej, na styku Dąbrowy przemysłowej z Widzewem-Wschód. Rozpoczęta 
dwa i pół roku temu, ma być oddana za pół roku.1 Ma być, ale czy będzie? Odpo
wiedź jest tylko jedna - musi być. I tak sprawę traktują władze wojewódzkie, 
tak samo ci, którzy ją wznoszą, czyli pracownicy kilku łódzkich przedsiębiorstw 

budowlanych z „Chemobudową" na czele. I tak ją widzą ci, którzy z produkowanych tam 
„klocków" montować będą bloki mieszkalne na Widzewie i Chojnach-Komornikach - członko
wie załogi !'ódzkiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Uprzemysłowionego. 

- Sytuacja na budowie nie 
jest bynajmniej różowa. Jeśli 
na nią soojrzymv orzez nryzmat 
liczb. co przecież jest jakimś 
miernikiem oceny, to z,rozumie
my, że przez pół roku. które 
dzieli nas od ostaitecznego ter
minu zakończenia prac. ;:iozo· 
stało finansowo do zrobie'lia w 
robotach budowlanycll więcej, 
aniżeli zdziałano do tej pory 
przez dwa i o.Jt •uku. Do ta imo' 
że t.o. co do tej oorv zrobiono. 
to roboty z ounktu widzenia 
przedsiębiorstwa budowlanel(o 
opłacalne. Pracował sprzęt ob
słul(iwany przez małą zalogę. 
Byty to prace ziemne, monta
żowe itd. 

Wszystko, co ma na 14-hekta
rowym obszarze stanąć - a jest 
tych obiektów kilka , nie licząc 
potęż.nel(o budvnku Produkcyj
nego - już stoi. Niemniej, 
wszystko to wvmaga solidne1io 
i precyzyjnego wykończenia. 
Ma~zvna tuta; !:Złowieka nie za
stąpi , może mu tvlko oomóc. 
Z aktualnie orowadzonych (w 
niesamowit:vm wręcz błocie) 
prac najtrudniejsze zadanie 
maja obecnie l'L którzv wyko
nują fundamentv Pod formy 
do wylewania elementów przy-

szlvch mieszkań i ood urządze
nia C.abryki. Wyliczyli~my oezy
wiście tylko fundamenty. alt 
dodajmy. że \\'V'kończenia wy
maga właściwie wszystko. Bu
dowa weszła w swój najtrud
niejszy etap, Prace mniej opla
calne, trudniejsze, które trzeba 
będzie prowa<Wć w bardzo 
01Strym tempie. 

M<Yiina zawołać: 

:XA.011 

co w wypadku tej i.nwestycji 
znaczy: dlaczego przez dwa 
i pól roku tak mało trobiono'? 
Pytania tego nie zadam..v. bo 
wiemy, że poczatek budowy 
fabrY'ki domów, cz.yli rok 1975. 
tr11fił w Lodzi na eksplozję in
vestycyjną. ,Chemobudowa" 
prowadtiła jednocześnie kilka 
inwestycji priorvtetowvch 
miliardowych z których 
wyliczmy chociażby „Feniks'', 
„Skogar", .,Wifamę", .. Verę". 
Kaiida była ważniejs.za od dru
giej i każda - zagrożona. Na 
Lodowej na dobrą sprawę nie 
mia! kto pracować. bo finiszo
wano właśnie gdZ!ie indziej, 
A kiedy jUŻ mi.al kto robić -

11 to k\vestia ostatnich 'y~.Jdni 
- potkillięto się o taki drobiaz~. 
jak brak szkła zbrojonego do 

dachowych świeiJhków. Nie
osz.kione świetliki - to dŻiury 
w dachu, prz~ które obficie 

w1ewał się dem:cz; nie pomogła 
tutaj zryWana przez wiatr folia 
igelitowa. Zabrakł·o także kształ
towników stafowych do wykoń
czenia okien w ścianach. Po
mogła dopiero interwencja wi
ceministra Vogta Obecnie ślu
sarnia „Chemobudowv" pełną 
parą pracuje nad przystosowa
niem ich do ootrzeb budowy. 

Takich wypadków można by 
wyliczyć więcej i przypUS!Zczam, 
że tej budowie potrzebna bę
dzie jeszcze niejedna mini,s.te-

ri tej chwili na Lodowej pra
cuje juz około 300 osób i będzie 
ich coraz. więcej. Po latach -
mówiąc delikatnie - „ wvcim:e
nia" prac, budowa ożyła. Trud
no nam w tej chwili oceniać 
sytuację, zalo.i:ra bowiem do
piero się zjechała. Zna.jąc ją 
z poprzednich wieJkich placów 
budo\vy można mieć oewność, 
że zrobi wszvstko. by iestcze 
w maju można było rozpocząć 
rozruch mechanlC2Jny urządzeń 
i wylewać pierw-'U! próbne ele

'-J men<ty. 

ria1na int.erwencja. Nat.omiast 
po raz pierwszy w swojej ~
tocii, „Chem<lbudow.a" 

Fabryka na Lodowe.i bę~ie 
kolejną łódzką fabryką odda· 
waną „w bi~ltll". Tym razem 
budowlani będą je oddawać 
sobie. Jedni będą wylewać ele
menty na nowe domy - a \Vięc 
iuż produkować - dru&v jed
nocześnie wvkańczać będą 
obiewt. Tutaj można liczyć na 
'Pełne zrozumienie wzajemnych 
trudności inwestora i wYkonaw
cy. Jak niJed'l:ie indziej. 

A dobry klimat będzie tutaj 
potrzebny również jak nii;cdzie 
indo:iej. Chodzi !»wiem o nie
małą stawkę - o ponad 10 t.Yll. 
izb rocznie, tyle bowiem się 
z.montuie izb z rocznej ))roduk
oji fabryki na Lodowej. A i1e 
~ię w Lodzi cze.ka na mieS71ka
nia - o tym każdy wie. 

technologii W-70. Niefachowcom 
że w te.i samej technolol?i1i. w 
której wybudowano część blo
ków na ooiedlu m.iin. Ze:ierska 
- Stefana. Na razie. prze7 pe
wien czas. bedą to mieszkania 
właśąie takie. iak na Z1?iersk1ej 
- Stefana. Pot.em - z chw!lą 
wstawienia odpowiednich ba
terii. na które sie czeka dłul(o 
- tabryka będzie w stanie oro
dukoW'BĆ mieslkanla o najwvż
szym normatvwie oowierzch
niowvm. Obeirzeliśmy kataloe
u inż. S. Stanisławskiej w 
.,Miastoprojekcie". Autorka 
PM:nnała, że chociaż domy 
urojektuie od oonad dwudziestu 
lat. to po raz 'Pierwszv pod 
proiektem Podpisuje sie t całą 
satvsfakcia. Tstot.nie - iest pod 
czym: !Mżde mie&zkainle mi.eć 
bl)dzie l<>e"s:?ie o wvmiarach 4.80 
m na t.ao m. kuchnie !>O\Vvżej 
6 m kw„ tazienke 1. ;niei.ocem 
na ora.Jke aut()matvczna. mies:i:
kania tvou M-4 1>00iadać beda 
nawet ~rderobv. A metraż? 
Podajemy eo e:woli osłodzenia 
chwil tvm. którzv cial?le czt-ka
ia: M-2 ma orawie 40 m kw, 
M-3 - orawie M m kw. M-4 -
oonad SO m kw .• M-ll - oonad 
67 m kw. Na to warto pocze
kać! 

Ażeby ll'Zekanie to nie prze
dłużało się, zało1?a „Chemobudo
wy" i pozootalvch przedsię
biorstw zatrurtnlonvch na olacu 
budowy musi orzvspies'ZYĆ ora
ce, jeszoze bardziej wzmóc tem
po. 

ALINA PONIATOWSKA 

DZIENNIK POPULARNY ar i7 (8938) I 



li Jułqo lwlaum lnłn"'1•ła wlll4-oti1 w ,„u. 
ey Cyprał Nlke121Jt 4waJ wrroryicl samordowall 11ip· 
1kle10 dl ennlkaru I pol~b'ka, aekretaru sener lne· 
10 Orcanlzacjl Solldarnołcl Narod6w Asjl i Afr;yki, 

l Jou„efa es·Sibal. Po b'm akcie terroru, aamacbow· 
cy wzlęJI kllkunaałn sakładnlk6w I w aamolocle cy· · 

O 

pryj1klm opuśclll wyspę. Po ll:llku bezskutepznych 
próbach otrzymania asylu w krajach arabskich, wró• 
clll z aakładnikaml do NikosJi, w której tymczaHm 
wylądował egi1ilki samolot wojskowy z grupą ko· 
mandos6w. 1:gipcjanle nie czekając na koniec nego
cjaejl władz cypryjskich • łerroryatami otworzyli 

I do uprowadzonego aamolotu osleD_ z b~oni maszyno· 
wej. W wyniku awałtownej atrzelaniny między e1ip

·~ sklmi komandosami a cypryjskimi siłami bezpie&zeń· 
_ •twa po obu •tronach padło wiele tt-up6w. Nlewc:i:e•-

• ..., na Interwencja egipska, będ11ca r6wnlet naruszeniem 
bO suwerenności Cypru, apowodowała obok śmierci wie
Cl:S lu ludzi, dalszy spadek, i tak !llClcno zachwianego, 

Jo: prestlłu Egiptu I Anwara Sadata oraz wiele kompll· 
...... kacjl międzynarodowych. 

Dali, w ślad aa t•.'.l'lme'•m" publikujemy reportał o e tym wydarzeniu. Mówi on o tym, co dzla10 1lę w 
aamolocle, ktbrym sab6jcy 11lpskiego polityka rhei•· 
li uciec • Cypru. 

:ipitan Sam Melling, 44-letnt były pilot RAF, !')bec
nie główny pilot Cypryjskich Linii Lotnicqch, siedział 
sobie w sobot~ po południu z żona w zajeździe, w gó
rach w pobli:im Nikozji. kiedy przez radio usłyszał 
wiadomość: daleko w dole, w Ni'kozji, dwóch tei:rory-

1t6w popełniło polityczne morderstwo i wzU.wszy zakładników 
pojechało na lotnisko Larnaka. „Myślę, że trzeba wrócić 
powiedział kapitan Melling - lepiej tebym tam był' '. 
Terroryści uJJbrojeni w pistolety i eranaty byli już z a-

' kładnikami na lotnisku, kiedy Melling tam przyjechał i na 
ochotnika zgłosił sie jako pilot, dobierając sobie do towarzy
stwa drugieao pilota, !kapitana Billa Coxa. na wypadek, gdyb„ 
~r6ż miała się przedłużye„. 
Wchodząc do kabiny pilotów a Coa:em i dworna Innymi 

ułankami •łogi, Melling nie zaprotł!IStował widząc, że jeden 
a porywaczy, Mohammed Katar też zajął tam miejsce. 

- Doklld do diabła chcecie lecieć? - zapytał Mellill.f. 
- To taj«nnlca - odpowiecfział Katar - A dlaczeco .-

p,.._? 
- Zeby wiedz!«,. w którą ltronc .U.Cif, jak jut bedzlem:v 

w t><>Wietrzu - odrzekł kapitan. 
- Do Trypolisu - wyznał Kału - ai. nikt o bm jeszcze 

nie wie. 

LOT DO„. NIKAD 
Kiedy już lecieli, Melling upierał 1ię, by oowiadomić kon-

trolę o kierunku lotu. „W przeciwnym wypadku moźemy 
walnąć w inny samolot" - ostrzegał. 

Kiedy w 2,5 godziny później samolot zbliżał się do Trypo
lisu, wieża w Bengazi oświadczyła, że nie dostaną pozwolenia 
nawet na- wejście w obszar powietrzny Libii. To samo powt6-
nyło się w Aralbii Saudyjskiej i Libanie. 

- Do Adenu - postanowił na koniec Mohaµimed. Ale kie
d7 dotarli t11m, po następnych pięciu aodzinach lotu. też od
prawiono ie'h z kwitkiem. Mohammed i jego wspólnik Sa.ied 

, Hussa}n al-Ali byli już autentycznie zrozpaczeni i przerażeni 
nie na żarty. 

- Zdaje się, że wylądujemy w morzu - zauważył od nie
chcenia kapitan Melling - W tych wodach roi sie wprawdzie 
od rekinów, ale nie ma innego wyjścJa. Po czym zaczął barw
nie opisywać lak wygląda przymusowe wodowanie takiegó 
ogromnego samolotu: samolot pęka przy zderzeniu z wodlb
pa:sażerowie z rozwalonego kadłuba wysypują się jak ulęgał
lki prosto w paszcze tylko na to czekających rekinow. Ten 
opis zrobił takie wrażenie na porywaczu. że chętnie. a nawet 
z zapałem zgodził się lądować w Dżibuti. zgodnie z propozy-
cją Mellinga. . 

Ale i tam nie wszystko poszło gładko. W pierwsz.:>j chwili 
otrzymali pozwolenie, bo twierdzili. że lądują przymusowo, 
ale jakiś gorliwiec rozpoznał ich i pozwolenie cofnięto. Jed
nak Melling mimo to lądował, bo kończyło sie paliwo. P() za
tankowaniu znów wzbili aię w powietrze i wzięli kurs z po
wrotem na Larnakę. Po drodze poinformowano ich przez ra
dio, :ie m9gą lądować w Damaszku. Mohammed zareagował 
bardzo gwalltownie: 

- Nie! Tam nie polecimy! 
Po wylądowaniu w Larnace, Melling podkołował do dwo;.-

ca i wyłączył silniki. I wtedy zauważył podejrzany samolot 
-C-130-E z egipskimi znakami rozpoznawczymi. Co będzie. jeśli 
·!Porywacze zauważą go i wpadną w panikę? Ale zdołał odwró
cić ich uwagę i nie ~auważyli kołującego obok samolotu. 

- Zdaje się, że będą przykrości . - szepnął Melling do Coxa, 
Przykrości zaczęły się w mome.ncie, kiedy Palc.styńczycy 

przez otwarte drzwi prowadzili pertraktacje z cypryjskim me
diatorem. Na płyde lotniska pojawił sie na<!le e<!iPski si.ma-

chód pełen komandosów grzejących z autumatów do samolo
tu. Kabinę wypełniły cdłamki rozlatujących się pancernych 
szyb i kawały powyrywanej kulami ze ścian iz?lacjj termicz- -
nej. 

- Kto to? - wrzasnął Mohammed. 
- ggipcjaniel - odkrzyknął mu Mel:fing. 
Mohammed zażądał od wspólnika granatów, ale Melling 

wśr&l świstu odłamków poradził mu. żeby położył się na pod
łodze i odrzucił broń. Potem powiedział do Coxa: 

- Jeśli nas dopadną, to będziemy sie mieli z pyszna! l na 
wszelki wypadek, ot tak. :leby coś trzymać w ręku. złapał 
toporek z kompletu przeciwpożarowego. 

Nagle strzelanina ucichła. Ponieważ radio było rozbite, Mel
ling chwycił ręczny megafon i wyskoczył na płytę lotniska. 

- Co się tu dzieje? - ryknął nil cały regulator. 
Pojawił sie .,ypryjski saper. Melling zaorał go do kabiny, 

gdzie czekali porywacze z palcami na spustach pistoletów i z 
odbezpieczonymi ~ranatami w rękach. 

- To jest facet z bezpie.:ze11stwa - powiedział i'viclling -
Oddajcie mu pistolety i granaty i kończymy już to. 

Trzęsły im się ręce, !(dy Melling ich rozbrajał. Kiedy już 
ich wyprowadzono, Me!ling przypomniał sobie, że Mohammed 
miał z tyłu za pasem jeszcze jeden pistolet, dogonił go 
i zabrał te broń. 

- Wiedziałem, że tego dokonasz - powiedziała żona, kiedy 
zadzwonił do domu. - Wracaj Prędko! Więc zaraz wrócił, 
a kiedy zdejmow:i.ł w przedpokoi11 nłaszcz. z rękawa wypad
ła spłaszczona kula i stuknęła o podłoH; 
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Bałtyk- zagrożony . od lądu 

Dlaczego więc „klasowe sito" funkcjonuje naclal! 
Powod6w jesi wiele, maj• one cha.ra.kier zarówno 
ekonomiczny, jak i psycbolo111iczny. a ioh kone
nie tkwi• w podstawowych mechaaizma.ch państwa 
burżuazyjnego. 
Prawdą na przykład jest, ie we Francji w oitl

gu ostatnich dwudziestu lat odsetek młodzieży Il 
rodzin robotniczych wśr6d 0111ółu rozpoozynających 
.tudia wyższe zwiększył sie z I proo. do 15 proc. 
Jednakże wśr6d dzieci z robotniczych rodzdn, któ
re podejmują studia, mniej wiecej połowa z po
wod6w materialnych studiów nie końozy. Choelai 
bowiem uczelnie nie pobieraja czesnego - drogie 
są podręczniki, utnylDlmi.e. a czasem zbyt „ko
sztowny" okat1uje sle nawet nm fa.ki, ze studiu
jlłCY młody człowiek nie ~rabia na siebie. 

Oczywiście, niekiedy trudno orzec, czy rodziny 
wykwalifikowanego robotnika n• Zachodsie rze
ozywiście nie stali na to, by od strony ekonomicz
nej zapewnić swemu dziecku możliwość zdobycia 
dyplomu wyższej szkoły. Na pewno w męśei prsy
padków byłoby to możliwe - l>rzy rezygnaejt z 
zaspokajania niektórych, niekoniec'Jlnie elementar
nych potrzeb. Trzeba jednak zdawali sobie spra
wę z tero, że Intensywna w krajach zachodnich 
propaganda konsumpcyjnego stylu życia nłe słuły 
rozbudzaniu zarówno wśród młodzieży, a często i 
wśród ich rodziców, pędu do długiej i kosztownej 
edukacji, Jest takie naturalne. ze młodziei z ro
driin mniej 11amołnych, nie dysponuJl\ca na ogól 
tak wysokim „kieSZ<>nkowym". Jak ich koledzy • 
domów bogatszej burżuazji, silniej i w młodszym 
wieku odozuwa potrzebe z1i.rabiama własnych pie
niędzy. 

Stereotypy rządza teł ezę.sto p0stępowaniem ro
dziców i nauczycieli, W Reuublice Federalnej Nie
miec pr21eprowa.dzono parę lat temu ankietę wśród 
nauozyoiell. Blisko połowa zauytanyeb odpowle
d'liiała, ie wysok,fe uzdolnienia nie są dostateCIZ
nym powodem, by kierować do itimnaa:jum, a więe 

. / 
otwierali clrotrę J)6 studia WYisze. tbiecko z l'Ołlzi
ny robotniczej, 

Francuski specjalista w dzied!Jinle nauozainia, 
Henri Gauthier, za d~ydujące uwa.b tu wt>łYwY 
rodziny: „Sama st1kola nie może kompensować spo
łecznej nierówności. Na.Jwainlejsza jest rodzina. 
Zamożne rodziny mleszez111ńskie maja na ogół wię
cej Olllasu dis swych dsieel, więcej możliwości po
magania im w nauce, w doąm J~t też więcej ksią
żek 110 czytania. lkkoly mogą tylko w niewielkim 
nkresie dosłarezy6 Ull'!nfowi kulturalnej podbu
dowy, która złagodzi nierówności". 
Również zjawisko be'Mobocia irodzl przede wszy- · 

stkim w młodych ludzi 11 niższych warstw społe
czeństwa, Dzięki S'lierokim kont-aktom I powilł'ZB
niem dQJDu rodllinnego, potomstwo warstw bo- · 
1"atszych o wiele łatwiej znajdu.ie bowiem dla sie
bie interesująca i dobrze płatna -prace po ukoń
czeniu nkoły czy wYŻftych studiów. 

Wreszcie - upośledzenie mlod:rieźy „gorzej uro
dzonej" polega również na tym, ie pO'Jlostawanie 
dłu:i;s:ry czas bez pracy czyni duże szkody w psy
chice młodego człowieka. podebia Jego zwątpie
nie w siebie, osłabia „sile przebicia" w społecz
nej konkurencji o zajęcie miejsca na wyższych 
szczeblach hiera.rchłi. 

Mechanizmy klMłłwej selekoji jeszcze bardziej 
bezwzclędnie funkcjonuJa w tych kra.fach, które 
nie osł11rnęły tak wysokiell(o stopnia rozwoju jak 
USA, Kanada, Szwecja czv RFN. Bariery awansu 
społecz.nego dla młodzieżv „Korzej urodzonej" Sił 
jenC'l:e wyższe w takich krajach, jak Grecja, Porc 
'tugalia esy His'lpania. Znaesnie niłsze od ~l'Heię- · 

urodzeni 
inej szanse na zdobycie wyż.sze1110 czy średniego 
wykształcenia majlł również młodzi ludzie pocho
dzący z dyskrymiDowanych Kruu etniczno-społecz
nych w krajach wysoko rozwmiętych dzieci 
Mu,rzynów i Portorykańczyków w USA, koloro
wych Imigrantów w Wielkie.i Brytanii, „gast
arbeiterów" w RFN czy krajach Beneluxu. 

Większą oczyszczalnię ścieków bu• 
duje obecnie Elbląg, w roku bież11· 
cym rozpocznie się budowa oczy
szczalni w Krynicy Morskiej, po 
1980 r. we Fromborku, Braniewie, 
Stegnie. W samym Gdańsku, obok 
XIX-wiecznych oczyszczalni ścieków 
komunalnych oraz oczyszc;i;alni bio
logicznej z lat międzywojennych, „ 
ub. ro.ku rozpoczi:la dzialalltość me
chaniczna oczyszczalnia Gdańsk· 
Wschód, z perspektywą dalszej roz• 
budowy po 1980 r. Nowoczesn11, bał'• 
dzo sprawną oczyszczalnli: urucho· 
miła gdańska rafineria koordy
nująca zresztą prace nad systemem 
kompleksowej ochrony · środowiska 
na terenie aglomeracj! gdariskiej -
systemem ustalonym do 1990 r. 

W Gdyni nadal poważnym probie· 
mem są wody przybrzeżne zanle
czyszczone przez stocznię, port l 
miejscowe zakłady przemysłowe, co 
uzupełniają ścieki komunalne. Spra· 
wę ściekową w Gdyni częściowo roz
w!ąte budowana obecnie oczyszczal· 
nla w Gdyni-Dębogórzu. Zanieczy. 
szczenie wód w Zatoce Puckiej, do· 
prowadzające do zamykania !}lai, 
zllkw!dowane będzie po wybudowa
niu oczyszczalni we Wł11dysławowle; 
ta budowa rozpocznie sii: w br Po 
1980 r. przewidziana jest budowa o
czyszczalni w Mostach, Rucewie, 
Białej Górze, Lubiatowie . 

Posuwając się wzdlut wybne!a 
bałtyckiego, napotykamy nowoczes
ną o~szczalnię w budowie -· w 
Słupsku. W tym roku podejmie po
dobnll inwestycję Ustka, po 1980 r. 
Lębork 1 Sławno. Małe oczyszczal
nie biologiczne typu „Bioblok" ru
sz11 w Jarosławcu, Rowach, Łebie. 

W Koszallńskiem - jezioro Jamno 
nadal jest zatruwane ściekami z 
Koszallna 1 okohc. Są kłopoty z ką
pielami 1 plażami w Mielnie, w 10 
innych miejscowościach wc-~asowych 

brak jest oczyszczalni ścieków Ko· 
łobrzeg rozpoczętą budowę nowo-
czesnego zakładu rozłożył na trzy 
etapy, dodatkowo modernizując miej
ską oczyszczalnlę z pierwszych lat 
naszego stulecia. Za parę lat roz. 
poczną budowę oczyszczalni Mielno, 
Ustronie Morskie, Sarblnowo-Gl\Ski, 
Darłowo„. 

Podobne kłopoty mają miejsc„wo
ści kuracyjno-wczasowe na Wybrze· 
żu Szczecińsk1m, wyspa Woltn, Swl· 
noujśc!e i in. Wolin otrzyma o
czyszczalnię za rok. Dziwnów 
za ! lata, Międzywodzie po 1978 ro
ku ma uruchomić oczyszczalnię ty. 
pu „Bioblok". Szczecin, Swinoujście 

ł Międzyzdroje przystąpią do budo
wy oczyszculni dopiero po 1980 ro. 
h. ' 

W sumie program rządowy budo
wy oczyszczalnl ścieków w stosun• 
ku do Przymorza przewiduje 48 no
wych obiektów, nie Ucząc ostatnio 
zbudowanych i znajdujących się w 
budowie. Wszystkie te inwestycje! 
wchodzą do szerszego programu o
chrony wód Bałtyku I częściowo roz
Wiążą problemy związane z zagroże
niem tych wód od strony lądu, choć 
nie zlikwidują zanieczyszczeń przy
noszonych przez rzeki wpływające 

o Bałtyku - z Wisłą na czele. do
noszącą do morza szkodll w ości ze
brane w jej dolnym biegu. 
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Hollywood nad Hudsonem 
Ol!lta.tlnie reikordorwe OIPlldy śniegiu, następ

nie u.le'Wlil:v deszcz i llla'OZY, które skuły 
nozostałości śniegu i błota. J>OWię{kszaJąc 
osłaiwione nowoiorslkie w:vboje - unaoozmiły 
opłakany statu nawierzchni. ścieGtów i chod
ników tej naJrwieikszei amervkańslkiej me
tropolid Połowa wmów sarutatrnych miasta, 
z ldórych wiele liczy sobie oonad 40 lat, 
ni~ mogła w tYch warunkach 1>0ruszać się. 
Wtele ulic zostało zatnikJniet:vch dla ruchu 
z UJWa.gi na stalll naJWierzchni. 

Srowem zima uwypukliła dra.styc.zne 
niedomogi wielu dzielnic N-0wego Jorku, 
który l>Otrzel:>Utie setek milionów dolair6w 
na nowe inwestycje i na10rawe istniejących 
urząd.zeń komuna.lnYch T:vmczasem ..:._ ~e
dług obliczeń noweiro burmistrza N. Joriku, 
Edwa.rd.a Kocha - deficyt budżetu miejskie
go sięga zruwll'o<tnel sumv 1 milia;rda dola
-rów rocznie. 

Chociaż liczy sie tu na to. źe admiinisk'a· 
cja Ca.rtera 011:łosi Plan '001110CY dJa wiel
kich miast. iuż teraz wiadomo. że nie bę
dJZie to „wielfitomiejski 1>lan Marshalla" -
jalk domaga sie te.1?0 wielu działaczy zwiaz
kowych, przywódców ludności m,urzyń&kiel i 
liberaJnych demOJkiratów - ale oszczędny 
plan zlikwidowalllia tvl1ko niek,tórych, nai
ba.rdziej iSltotinych, boilaczek w wiellkomiej
skich gettach. 

Władze Nowego JOl!'lku sta!l'&ia się ze swej 
strony przyciąginąć do miasta nowe kapitały 
i przemysły, które stworzyłyby S!Z:wSę 
wZll'ostu zaitrudnienia i ożvwienia tempa ży
cia gosp0daircz~o. W sukurs miastu przv
szedł - racze.i nieoczekiwaini.e - amerY'kań
ski przemysł filmowv. który wykorzvstuie 
orzychylny klimat dla bvz.nesu i zaanie.rza 
stworzyć tuta.j swój p.rzvczółek produlkcyj
ny. Prasa amerykańska Pisze iuż, że NowY 
JOi!"k staije sie „Hollywoodem nad Hudso
nem''. 

Oczywiście, jesz.cze ba.rd2o da,leiko do tego 
i Hollywood JllQll:ostanie. laik dawnied, z ca
łym swym zal()lleczem !>l'odukqyjoo-itechnicz· 
nym, stolicą amer:vkańskiego l)rzemysw fil
mowego, Faktem jest jedinalk, iź w ostatnim 
oikreisie wielu ret_yserów i l'l'Oducemtów WO'" 

(KOBESPONDENCJA Z NOWEGO JORKU) 

ll ka:~ić ~lm,y na Wschod!Ilii.m Wybrzeżu i 
że ilość ioh, realiZOW81ll~h w Nowym Jorik::u. 
stale rośnie. 

Co pra~iąga nrodiucellltbw do Nowe~o 
Jor1ku? Niewątpliwie atmosfera intelekrtmai
na mia.sita oraz unika.Lnv kra.iobraa: nowo
jorski, stanowiący uosobienie wszystkiego, 
co dobre i złe w hciu wielkich metropolii 
ameryikańskioh, Jedilla:k orzede wszystk1rn 
istotne iest chla nich. że koszty orodukcii 
filmóiw w Holl~odzie - przez wiele lat 
niższe ni.a: w Nowym Jol'kU - ostatnio sta
le ros.na. 

Nie bez znaczenia iest też cheć uci~i 
od aitmosfeiry skandali i kOll'updi, pan:ujacei 
w przemyśle filmowvm pod słonecznym 
niebem Kalifurmii. Sprawa fałszowani.a cze
ków pnez Jednego z bo6sbw w:vt>w6mi Co
lumbia, Davida Beiielm81lla ziwiróciła u.wagę 
na wiele d~nYch oraktY'k finansowych 
stosowanych w hoUvwoodzkim świecie fil
mu Sławni aiktorzv . Seam Con.nery i Mi
chael Caine, w}'lltą.pili do są.du z pozwami 
przeciwiko wy·twórni „Allied Artists". oskar
żając ia o oszustwa zwiazane z wvpłaicaniem 
dochodów z filmów. Plrzedstarwiciele prze-

mysru film01Wego, mtórego rocene dochody 
wyn06Zą 2,4 midiarda do1a;rów. bronia się 
CY'nicz.nde oświadczeniami. :ie nie sa jedyny. 
mi w śWiecie amervkańskiego byznesu, któ
rzv biorą ła,pbwki „ Istotnie. iedynymi nie 
są, a w oorównaatiu z 1>raktV'kami Lockheeda 
są zapewne d01Piero na noczatku drogi. 
Korupcją w· przemvśle fi.tmowym za.i1ntere

sował sie iuż or.oku.rator stanu Kalifornia. a 
w wielu wytwórniach trwają badania oro
wadzone na własną reke Przez prawników 
wytwórni. · 
Przemysł fi.lmowv ora1mie imLnimaHzować 

skutki skandali, z.właszcza iż orzeżvwa obec
nie kryzys orosperitv. dlatego też cześciowo 
prze-nosi się nad Hudson. W Nowym Jorku 
ak!tua1nie realizuje si~ kilkanaście filmów 
z udziałem nalbardziei z.nan:vch gwiaz<ł. 
Paiu.1 Ma0u.rsky reatizuiac:v tu tilm .,Ko- , 
bieta niezamężna" - oświadczył, że Nowy 
Jork charakteryzu.ie żvwo.tność. która czy. 
ni to mia&to unikalnvm. 

Opinie takie wvwołuia zad,owolenie n'owo
forczyków, którzy Liczą, że w ślad za prze
mysłem filmowvm zacwa wracać do-mia
sta także inne dziedzinv orodukcji, Przyuo.. 
sząc :re sobą ka,pitałv i 6talnowiska P!'acY. 

E.B. 

Mowy Jork - plastyczna wizja centrum fllmowego nad Hudsonem. 

{ 
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,,Po1mozbyt'• •-n miAJ"sk"IDI 1~.1zt.t- oraz pneko1ogi1.a z dzielnicy Po- S 
~ UU PJ111 lecle, Poradni.a X. ul. 1 Maja ~ 

TEATR'I' 811Plłal Im. a. Jordana - po- S 
Joaiłctwo - dsleblloa W1dww l S 

WIEL"ltl - godZ. 11 „TraVlata"; •TUDIO - „SaeptJ' l lilrzJ'll:l• .Polesie ~ 
12.3. Rodz. 11 „Baron ey1afllkl". azwedz. od lat ił 10t1c. Ul, 1~ 88piłal .... •· W.U - line· ~ 

POWSZECHNY - godz. 19.1& llO; 12.3. Bajka „Tomcio Paludl łrOloeła - d"91Diea BaNloi:tu § 
•• Lot nad kukułcsym gnlu- codz. 11, dalej jak wyiej ~~- •-., --~ 1 x.:: ~ 
dem"; 12.3. SQdl .• „Sło6", 11.111 STYLOWY - „Transamel'lcan -- - ~ 
„Lot nad kukułcZ}'ftl snlez- prees" USA, od lał li, godz. Jl, eprsaka S 
dem". 17.11 18 30 12 s jak ~J Sapltal ..._ llklOdowsldeJ-Curt• S 

N~:!„;-12~:4;~k 11.;!~tej~~•mu o~Y~IA ·_• „°'61d bija zqcar- '{' ==• ~1!°:~=:.i:~8:!:: ~ 
MAI.A SALA - godz. 20 „llmi- radz. b/o godz. 11, 13.30, „Zbrod- Olłoric6w, pn. Konatantyn6w, 1:m. S 

granci": 12.s. jak wyłej. marka, czy ofiara" jap. od łat Parzi:cuw, AndrfJSl)OI, Nowosolna S 
JARACZA - 1odz. 18 „Szaleń- 11 1odz. 10, 11, 1T, 11; 12.a. Baj- S1pital Im. Mareltle-kleco w S 

stwa panny Ewy", 19.SO „Głupi ka „Smok" 1odt:. 10, 11, „Dop6- Zsłenu - linełl:ologia - mlaeto ~ 
.Jakub"; 12.J . gada. 11 „Trzy Ili bije zegar" lodZ. 12, li.IO, l cm. ZCierz. Alek11anMów, Ozor- S 
białe strzały", 19.30 „Głupl .Ja- ,,Zbrodniarka,- esy ofiara" godz. ków, Głowno, Stryków, m. Kon- S 
kub" is, 17, 11 .tantyn~, 1m. Paft41Czew, An· ~ 

KAI.A BCBNA - lodl. • „Si• DKM „Maratoflczyk" us." ctr~ Nowmoaaa oraz l.ód:ll - s 
kochamy": 11u jak wyłej od lat 11 1011&. 11, lT.•, »; dzieltllca Po\mle Porednła K. § 

TEATR T.11 - godz. 11.15 „Lałnła 12.1. jak wytej ~..'...war~ l dzlelnłca Wl- s 
rzymska": 12.3 jak W1'!el KOLEJARZ - „Gdzie -da a7- ,._ ~ 

MUZYCZNY - godz. 15.39 „Gej- sta 1 trawa slelona" {IOl. od Ssplłal Im. Bł-lrlese W Pa- S 
na", 10 „Oasparone" (zamlm.)I lat 11 1od1. 1uo; d.I. jak WJ'· ltlanlcacll - m4a.to 1 pnłna Pa- S 
1u. jak wytej. :l:ej bianlce .._ 

ARLEKIN - godz. 1'1.30 „w Do- MŁODA OWA.ILDIA - ,,Niewln- Szpłtal w GłOWllle - połom!- s 
linie Muminków" (Piotrkowska ne" wł. od 16t lł. sad&· 1.-. ctwo m!&M 1 fmłn• Gło'Wno & S 
282); 1u . .rodz. u, 15, jak wy- lS, lł.30, IT, 19.30; 1u. jak WJ'· Stryków. ~ 
tej. żej Gl ~ 

PINOKIO - godz. 10, lT.30 MUZA - „Godzilla kontra - Chirurgia ogólna - Bałuty ~ 
J h dr F t" 20 OO o gan" jap. od lat U &odz. 11, Szpital im. Blegańsldego (Knia· ~ 

" 
0 anes aus ' · " e- 17.15, „Ofiara naml11tnoścl'' uewlc-za 1/1) codziennie dla S 

kameron": 12.3. godz. 12 „Jo- hiszp. od lat 18 godz. 19.30; pr-.vchodni rejonowych nr ł, 6, IO.' 
hanes dr Faust", 20 „Dekame- -, ~ 
ron" 12.3. Bajka „Swl11teczne przygo- 7, I, I, 10. Szpital im. Barlicltle- S 

ZIEMI ŁODZKI!:.t _ niecz)'nny; dy skrzatów" godz. 14, !!alej jak go (Kopolńmciego 22) cod%.1ennle S 
12 3 od 11 Kl tw " wy:ł.•j dla przychOdni nr 7. Szpital Im. ~ 

· · g z. " ą a 1 MAJA - „Okrągły tydzień" SkłodowM!ej-CUrle (ZgleTz, Pa· ~ 
l'ILHABMONIA (Narutowicza !O) pol. b /o godz. 11.30, „Nieme Ili- rz„czewaka 31) dla przychodni ~s"' 

godz. 18. KONCERT !IYMFONI- od 1111 " ~ 
CZNY (program na tournee do no" USA od lat 15 g z. · • rejonowych nr 1, 2, ~ 5. Szpital S 
zwl11zku Radzieckiego) Orkie- 11.11: IZ.3. Bajka „Colargol aze- Im, Marchle-Wlilk.lego (Zgierz, Du- S 
stra Symfonlcma t Chór PFE... ryfem" 1odz. Ił.all, dalej jak boli 17) codziennie dla m. i gm. S 

„ .•. ł~ s t k s wy:tej zglen, Ozorków, Al„kłlandrow, ~ 
Dyrygent: Z.u.= aw zos a · 0 pOKOJ - „ Zabity na tm1erł:„ Parzi;cir:ew. Górna - szpital im. ~ 
liści: Stefan Kamasa - alt6w- USA od lat 15 aodz. 15, 17, Brudz4flsklego (KOI, Gdyńsklch ~ 
ka, Andrnj Bachleda - tenor. Sprawa Gorgonowej" pol. od 61). Polesie - Szptt11 Im. Koper- S 
W programie: M. Karłowicz - ht 11 godz. 19; 12..I. Bajka nlka (Pabianicka Ili). Sr6dmieścle ~ 
Odwieczne pleśni, T. Baird - szewczyk Kopytko" 1od1. lł, _ S1l!>ltal Im. P„teura (Wigury S 
Concerto lu&ubre, K. Szyma- ROĆŚ~-;_j l_a'll: , ,wyGr~-eJ._ 

1 
ko"'" -~ir" lt). Wld&ew _ 57lplta1 Im. so- S 

nowski - Suita z bal. Hama- „..,,. ..,......, n ....,. nenberga (Pieniny 30) S 
1ie; 12.3. nieczynna. radz., b/o, godli. 12.11 „omen" Chirurgia unzowa - Slq>Ltal !IQ., S 

ang. od lat 18, godz, 10, lUO, Radliflsklego (Drewnowska 'Ili) S 
MUZEA 17, 19.30; 12.3. ba)lta „Pod-WOO• Neurochirl.lł'gta - St1piła-l Im. S 

na wycieczka" gods. 10, ll, Kopernika (Pabian.lclca łl!ł) 
HISTORII Jl.UCHU aOBOTNl• 

CZEGO (Gdańska 13) nieczyn
ne; 12.3. godz. 10-16 
ODDZIAŁ RADOGOSZCZ (ul. 
Zgierska 147) godz. lG-18; 12.a. 
jak wy:tej. 

ARCHEOLOGICZNE I ETNOORA• 
FICZNE (pl. Wolności 14) godz. 
11-17; 12.3. 10-15 

CENTRALNE MUZEUM Wl.0· 
KIENNICT\V A (Piotrkowska 282) 
godz. 10-15; 12.3. jak wytej 

BIOLOGII EWOLUCYJNEJ Ul. 
(park Sienkiewicza) godz. 10-
18; 12.3. godz. 10-14 

BISTORU MIASTA LODZI (ul. 
ogrodowa 15) nieczynne. 

SZTUKI (Więckowskiego 39) gods. 
10-17; 12.3. godz. 10-18. 

POLSKIEJ WOJSKOWEJ SŁU:t· 
BY ZDROWIA (Żeligowskiego 7) 
nieczynne / 

• • I • 
ł.ODZKI PARK KULTURY 1 

WYPOCZYNKU (na , Zdrowiu) 
OOROD BOTANICZNY nie· 

nieczynny 
zoo - czynne godlł . 1-17 (k.a

sa do 16) 
PALMIARNIA - nieczynna 
KĄPIELISKO ,,PALA." (al. Unil 

4) nieczynne 

Grlszka i koń Zefir" godz. Luyngologla - Są>ital Im, 
i2.u, „omen" &Od.li. u.a, l'f. llarlicldego (Kopcińskiego 21) 

.T019.~1 _ „w~ 1 Jldll,t" pdl. Okul.lstyka - Szpital Im. Jon-
... __ ,_, achera (MWonowa 14) 

od la·t 12, godz. li, ,.Mautoft- ChlnM"gia 1 laryngologia dzle• 
czyk'• USA. od lat 11, godz. 17, cii;ca - Lnwtytut Pediatrii (&pol'· 
19.30; J.2,3. bajk.ll "Na tropach na a6f1!0) 
bengalskiego tygrysa" godz. 1~ Chirurgie szcz~owo-twarzowa 
dalej jak wytej s ital 1m Barl!lcki go (Kop 

OKA - „Znachor" po.I. od 1ait 12 ;;fm:fego Ił)• e • 
godz. lt.30 15, „FałllZywy krOl" Tc>kt1ykologla - In&tytut Me-
ang. od lat 15, godz. 10, 17.30, dycyny Pracy (Teresy 8) 
20; 11.3. „Znachor" godz. li, Wenerologi.a - Poradnia Der-
00Famzywy król" gad%. 12.30, matologlcma (ul. Zakątna 44) 
17.30, 20 1• J 

POLESIE - „Rewolwer „Python ••. 
357" fr od lat 15, godz. le.30, Chirurgia ogólna jak. 11.3. 1978 r. 
19; 12.3. bajki godz. 13, „Wypra- Górna - Szpital ~m. Jonschera 
wa po złoto" radz. od lat 11, (Milionowa 14). Polef!le - Szpital 
godz. 14, „Rewolwer "~hon im. Pl.rogowa (Wólczańska 195). 
3'1" godz. 1e.30, 19 Sródmieście - S7.ipital im. Pa-

POPULARNE - „Wielke podrćt steura (Wd«ury 19). Widzew -
Bolka I Lolka pol. b /o. godz. Szpital im. Sonenberga (Pieni-
18, „Wielki Gatsby" USA, od ny 30) 
lat 18, godz. 18; 12.3. jak wytęj Chirurgia U·razowa - SZlpital lnl. 

ENERGETYK - „Trędowata" J4, Skłodowsldej-Curie (Zgjera:, Pa-
od lat 12. godz. 19.30 „Miłość rzęczewska 311) 
bywa zbrodnią" wł. od lat 15, Neurochirurgia - Szpital lin. 
godz. 18.30; 12.3. „Trędowata" Skło4owskiej-Curie (Zgierz. Pa-
godz. lS.30, „Miłość bywa zbrod rzęczewska 35) 
nią" godz. 17.30, t.9.30 Laryngologia Szipltal 1m. 

HALKA - „Niedokoń~ony u- Pirogowa (Wólcuńska 195) 
twór na pianolę"' radz. od lat Okulistyka - !17lpital im. Sk'ło• 
IJ, godz. 11 „Komandosi" wł. dowsklej-Curie (Zgierz, Parze-
od lat lS, godz. 17, 19.15; 11.3. czewska 311) 
bajka „Lalka Agnleszkl" godz. Chirul!"gla 1 laryngologia dzle-
14, dalej laik wyżej elęca - !lą>ltal Im. Korezailta 

§ 
§ KINA 

~ BAŁTYK - KONFRONTACJE PIONIER - "Wniebo'Wllt11pt.me" (Armil Czerwonej 15) 
S '17. „Basen" - bułg. od lat 18, 
S godz. 9, U.45, lł.45, 17.30, 20.30, 
S 23.30; 12.3 KONFRONTACJE -

rad:z. od lat 15, god.z. 11, „Po-- Chirurgia szczękowo-twarzowa 
licje przyglAlda się" wł. od lat - Szpital im. Sklodowsklej-CUr·l• 
tli, godz. 17, 19; 12.3. bljlta (Zgierz, Parzęczewska 311) 
„Smocr.a Jama" .godz. 14, da·lej Toksykologde - Instytut Ma-~ '17. „casanova" - włos od lat § 18, godz. 8, I, 11.45, 14.45, 17.30, s 20.30, 23.30 
jak wyteJ . dycyny Pracy (Teresy a) 

REKORD - „Złoto dla zuchwa- Wenerologia - Poradnia Der. 

§ JWANOWO - seanse zaml<-nłęte 
S godz. 10, 12, „Skrzydełko czy 
S nóżka•• fr. b /o godz. 14.30. KON
S FRONTACJE-77 „~asanova" wł. 
S od lat 18, godz. 17, 20, 23; 12.3. 
S bajka „Miś na DEI.kim Zacho
S <I.zie" godz. 9 „Skrzydellko czy 
S nó'.bka" godz. ~. 12.lli, 14.30, 17, 

łych" jug. b/o, godz. 18 „Poca- matologicma tuJ, Zak11tn1 +Il 

§ 19.30 
S POLONIA - KONFRONTACJFs 77. „Basen" bulg. od lat 18, 
S godz. 18.45, 19.30, !2.30. „Otalia § z Bahll" brazyl. od lat 15, godz. s 11.30, 14; 12.3. KONFRONTAC_JE 
~ 77. „Casanova" włos. od lat 18, 
S godz. a. 11, 13.45, 18.45, 19.30, s 22.30. s PRZEDWIOSNIE - „Skrzydełko S czy nóżka'• franc. b/o, godz. 10, 
S 12.15, 15, 17.15, 19.30; 12.3. „Skrzy 
~ dełko czy nótka'• godz. 10, 
S 12.15. 14.30,. Seanse zamknięte -
S godz. 18, 20.15. 
S WŁOKNIARZ KONFRONTA· 
S CJE-7'7 - „Basen" bułg od 
S lat 18 godz. 10, 12.41, 18.45, 18.30, S 21.30; 12.3. KONl"RONTACJE-77 
S - „Casanova" wł. od lat 18 
S godz. 7, 10, U.45, 15.4&, 18.30, 
~ 21 .30 

lunkl z Hongkongu" fr, od lat 
12, godz. 19; 12.3. bajka „Pod
wodny skarb" godz. 18, dalP.j 
jak wytej 

SWIT - „111!t'ka dla kuratu" 
radz. od lat 15, godz. lS.30. 
„Aresztuje clę przyjacielu" ang. 
od lat 15. ~odz. 17.30, 19.30; 12.3. 
ba$ka „Lataj11cy kozioł" g0<1z. 
14.30. dalej jak wyżej 

SOJUSZ - „Weronłka w knju 
eza.rów" rum. b/o. godz. 19,15, 
„Diabll mnie biorą" fr. od la·t 
15, g. lT; 12.3. jak wytej 

TATRY - „Kochany drapletnlk" 
radli:. bfo, god'Z. 11, 17, „sa
motny detektyw Me Q" USA, 
od lat lS, godz. 10, 13.30, 15.30, 
18; 12.3. baj.ka „Myszka I ko
tek" godz. 10. 11, 12 „Przeciw 
Kingowi" jug. b/o, godz. 13. 
„Szał" ang. Od lat 18, 11:odz 
14.30, 18.411, Ił 

DYZURY APTll!lt 

Obrol\c6w St«Mngradu 15, Ni
clarnlana n. GlóVU111a 14, Dlłb
roWSklego 89, Lutomierska 148 

S WOLNOSC - „Ebirah - potw6r S z głębin" jap. od lat 12 godz. 11.J. jak wyłeJ 
~s"" 10, 12.15, 1uo, •• Ofiara namięt- Stał 
~ noścl" hiszp. od lat 18 godz. 17, • dytury aptek: 
S 19.30: 12.3. „Ebirah - potwór r 

1
APteka nr ł7~ AleknndTOw. 

~ z głębin" godz. 10, 12, 14, ,Ofla- u • Ko~cluszld 8 
_ ~ ra namiętności" 11:odz. 18, 18, 20 Apteka nr ł7-08'f K<>n9tantynów, 
S WISŁA - „Akcja pod Arsena· ul. Sadowa 10 § nałem" pol od lat 12 godz 10. Apteka nr 47-098 Głowno, u1. 
S 12, 14, 16. „Dupont Lajoie" Lowicka 118 
S franc. od lat 18 godz. 18, 20; Informacji ~ dyturach aptek: 
S 12.3. jak wytej w Pabianicach udziela Apteka 
S ZACH~TA „Rok święty" fr. od nr 47-035, ArmU czerwonej 7 

NOCNA POMOC LEKARSK• 

Nocna pomoc lekarska Stacji 
Pogotowia Ratunkoweco przy ul. 
Sienkiewicza 137, tel. 888·91 

Ogólnołóddci Punk~ Informa
cyjny dotyczący pracy placówek 
służby zdrowia tel. !11.5-.19 -
czynny cał11 dobę we wszystlde 
dni tygodni., również w nie
dziele I świę-ta 

AMBULATORIUM 
DORAZNEJ POMOCY 

CHIRURGICZNEJ DLA DZIECI 

Gabinet chirurgiczny czynny 
całą dobę, Łódt, Armii Czerwo
nej 15, tel, 3+1-30, wewn. 70. 
457-M do 54, wewn. 'l'O 

NOCNA 
POMOC PIEL~GNIARSJtA 

Bałuty - Szpital Im. H. Wolf, 
zgłoszenia na zabiegi w domu 
chorego, ~l. 77'1-'17 

G6rna - Szpital lm. Jo.nsche
ra, S7.pttal im. Wł. Bru<inflslkle
e;o, zgłoszenia na zabiegi w domu 
chorego, tel !1117-93 

Polesie - Szpital im. M. Piro
gowa . Szpital Im. Madurowicza 
ze;ł08ze'nla na zabiegi w dornu 
chorego. tel. 2'18-62 
Sr6dmieścle - Szpital im. L. 

Pasteura, zgłoszenia na zabiel(! 
w domu chorego. tel. 8M-11 

Widzew - Szpital im. E. so
nenberga, zgłoszenia n!l zabiegi 
w domu chorego. tel. 9M-1~ 

~ lat 15, godz. 10, 12 li, 14.30, 17, 
~ 19.15: 11.3. „Akcja pod Arsena- w Zgierzu udz~ela Apteka nr TELEFON ZAUl'ANlA - 337.37 
S łtmt" pol. od lat 1', godz. 10, ł7-0SO. Dąbrowslt~ego 10 czynny w dn.l powne<lnle od 
S 12.111, 14,30 „Rok łwięty" gode. w Ozorkowie umiel• Aptek9 15-7, w niedziele t łwilęta Całll 
S 17, 19.'11 nr ł7-ł812, Dztertyflskie«o I dobę. 

~_,_,._,.,_,,_,._,._,._,._,._,_,._,.~_,.~AnV-'f1'~-'"-'"1'fAl'".rff.H"-'"1'1'-'"'-'Ar..NY071"-'"AHJDS 

D °'*-lenie orraoila
cyJne dzialaJ.nioioi l6dz
klle«o leoani~wa. lepne 
WJ'konystanle rezerw 
ka.drowych, pełnłejaq 
lnłeuacJa t'ółnych pło· 

nów 11PeCJalisłyosnych. a pnede 
WllZYtńltim prołlla.kbka - oto w 
skrócie nodstawowe teinaity wczo
rad·szej naradv aktywu kier01Wni
czego i snx>łeczno-.poliltycznego 
słuibv z.dl'owla wodewódzitwa m iej
skiego lód.Zikieiro. 

W naradz~e uczestniczyli m.in.: 
sekretarz KŁ PZPR - K. Kwiat
kowskł. wiceorezydent m. Łodzi 
- Z. Polit. dvrektor genera.Lny 
MZiOS 4r J, Kamiń.M,1 oraz 
iprzewodniczaca ŁRZZ - A. Mroe'I· 
kowska. ~tawą wszechstrooneó 
dyskusji stało sie w:vstąipienie le
karza wo.lewódziltiego - dr J, M11>t
czaka. Podsumowano w nim do
tychczasowv dorobek łódZ'ki e.i sł'Uż
by zdrowia. wskazując na szcze
gólnie ważne elementy, do iakh:h 
należy llJP. Pełna reaHzacia zadań 
inwestycyjnych i remontowych 
Baza łódzk·iego lecznictwa w tej 
dziedzinie ma poważne braiki. 
Osią,gnieciem iest ro<Związanie 
:problemu ~ce'llia l)el'S()llelu 
średniea:o dla l>Otneb lecznictwa. 
Najpowat.mejsze działania ,zwl~
ne Sił s doskonaleniem podstawo
wej opieki sd~otnej, prsyblłia
nłem leka.na reJonowtljt'o do pa
cjenta. ułatwianiem korsysłanła s 
pracoW!Jli diacnostycmych. 

Szereg i&tnielacyh dotąd kłono
t&w, zwłaszcZR ZIW"iaz.anych z bra
ildem kadr leGutrskich w re.ionaC!h 
i poj(oi-Owiu. rozwiazvwa!llych bę
dzie na drodze organizacyjna.i . 
M.in. od maja br. funkcje usłu-
1owe ]IOgotowla przejmą dzielnł
oowe Zespoły Opieki Zdrowotnej, 
a pogotowie zajmie Ilię Jedynie 
pn:ypadkami związanymi 1 bf!Z• 
poirednim 11ł(l'Otenlem tycia. 

Omawiadac szeroko mofl1iwo8el 
at"ganiucyj!llego uspra'W'Ilieni4 lód%-

/ 

Z Łodzi 
w kilku .ztlaniatfl 
• IZ bm. o sodz. 1Z w sali 2121213 

Muzeum Archeologicznego i Etnogra
ficznego, pl. Wolności H, projekcja 
zestawu filmów oświatowych z cy
klu: „Przeszłość l teratnlej~zość na
rodów 1 kontynentów". Wyświetlone 
zostan11 filmy: „Na skraju wielkich 
pustyń Iranu", „Pustynia Syryjska", 
„Stolice Persów••. 
~OK „Siódemki" ul. Piotrlrow

ska '1'1, zaprasza d:z.t.Ś o godz. 17 na 
recital grupy jazzowej „Wersja '7", 
a o godz. 19 na wyst i:p kab:iretu 
„Pod Postacl11" a Kielc. Tamże 
li bm. o godz. 18 zapretentuje się 
grupa wokalno-muzyczna Małgorza
ty Bratek z Poznania. 

lkieco l~a. wiele uw-.t po- , wnłkl>w. one bowiem w ~ 
6wlęoono ]lll'Oblemowi właściwego średnim konb1kole 1 ohorym, deoy• 
ksshłtowanis kultu.ry pracy i duJa • ooelłie Jakośri -pracy len-
po9t11tw etyamo-mo:ralnyoh pnoo· nlct.w.. (ł!r) 

Legitymacje partyjne 

dlo pohionic·kiej mło1dzieży 
Młodsłeł wapółtwórclł sooJa· 1 boWii~la sie - w ramach akQJI 

llstycz.neJ 0.iezY'lll:t - l>Od tym , Młodzieżowa Wiosna Czyn6w -
hasłem od•bvła sie wiczorad w T8" - do zagospodarowania tMe· 
Pa:bia,nicach U4'0CzY5tość zorga- nów rekreacyjnych, zachęcając eto 
nizowana l>rzez młodzieŻO'Wa or współpracy inne n.kładowe orga
gani.za.cle ZSMP tego miasta. nizacJe ZSMP. 90-osobowa p-upa 
Podczas uroczystości se<kretarz z „Pamotexu". która wcsoraj otny 
KŁ PZPR - z. Faliński wrę- mała legitymacje partyjne i ZSMP, 
czyl 30 ak·tvwjstom ZSMP legi· posta.nowiła przepracować dodatko· 
tymacje oartvjne. zaś -przewo. we 4 godzinv z,aś zarobione pienią
dniczący ZŁ ZSMiP - M. Cze- dze przeznaczvć na festiwalowy 
sny - ponad 200 leg itymacji fundusz „Hawana - 78", 
ZSMP. Sekretarz KŁ PZPR - Z. ll'a-

Mlodz·ieżowa organizacja Pait>ia· 
nic chlubi sie ty,m, że w ubie
głym tylko r~u jej członkowie 
przepracowali dodatkowo 22.600 
godzin, dosła~.iąc 1>rodukcję o 
wartości oonad 9.250 tn. zł. Wmo
raj ~ęło nowe zobowil\sa.nia. 
Aktywiści 1 Pabianickdej Fabryki 
Nanędsi WYkonaJlł detale potne· 
bne do budowy statku „Walka Mło 
dych". Młodzieł ZPO ,,Palla" IO-

„Łodzianie 1977" 
R'<l'Zl>trz:vianiety :.o&tał dzie-

8iąJty z .kolei nlebiacyit ty,fl<ldnd
ka „Oda-łOily•• 1>0d nazwll "Ło
aianfe Boku„. w którym do 
teit<> honorowego trtułu kandy
dowaU wY'biitni 1>rzed.stawiciele 
łód?Jkiei kiultuiry. llrit>uki. nauki. 
t:osnodar.ki. W tym roku jego 
laureatami r.ostałi: pi.Mr.i: -
Tadeusz Chróścielewski, muzyk 
- Kazimiery, Dębski, artystka 
- Teresa Mav-Cz:v7.ow.S>ka, dzia-
łaczika snołeczna - Ba rbara 
Wójcicka. 

Redakcla „Oclgł<J66w" zaipra· 
sza WSZYS>tkich sym,patyk&\v 
1>isma na uroczys.te ogłoszenie 
wyników plebiscytu i sp0tika<11ie 
z ieao laurea.tami 12 marca (nie 
dziela) o e:odz. 13 w Muzeum 
Historii Miasta (lllil.. Ogrodowa 
111). 

W cze9c1 artyst:vcZ1nej kon-

liński złożvł oabianickim ak,tyiWi
stom ż:vczenia da~j awocned wa 
cy, (at) 

Chcieli zarobić 
na Święcie Kobiet 

Nie dla wazydkic:ll Clide6 I sar
ca Jeat okazj11 do zło:łenia w7rad\lv 
&zacunku kobietom. Dobrana, trzr· 
osobowa „paczka" postanowiła dzłell. 
ten wykorzystać na zarobienie wl•· 
kszych pieniędzy. 

Bior11c pod uwagę wzmotony pt
pyt na kwiaty, włamano się „ 
kwiaciarllt pr"y ul. Gdań&kieJ lł, • 
sklłd zabrano 14ł0 goźd7.ików wartoś· 
ci 3Z tys. llł. Następnie złodzieje 
udali •i• na pl. • Niepodle&łości, by 
spnedał: •kradslony towar. 

.teszcze teso samego dnia cala 
tr6Jka1 Albin P. oraz małie61two 
Krystyna i Józef B., snalazla •Ił 
w areszcie. Odzyskano takie 500 goź· 
dzików oraz częś~ pieniędzy, u•Y• 
skanych ze aprzedały skradzionych 
kwiatów. ,„ 

Niedzielne wvcieczki 
• Wydeczka piesza na trt11ie: 

Rogów - Olsza - Mtch&łów - Wą
gry. Zbiórka na dworcu PKP Ł6dt
Fa bryczna o godz. 9. 

• Wycieczka ko:arska: „Zwiedza
my Rezerwat Wlączyński" na trasie 
Łódź - Nowosolna - Wiąezyń -
Łódt. Spotkanie na Rynku Starego 
Miasta o godz. 9. · 

• Wycieczka z cyklu: 
woj. łódzkiego" tras11: 

„Granicami 
Tuszyn -
pl. Nlepo-

• SDX „Lutnia" (ul. Łanowa 14) I 
zaprasza na wielki koncert z okazji 
a Marca pn. „Kobieto, kobieto„." -
dziś o godz. 18.30. 

cert. w którvm -wystąpią: El· 
łbieta Karaś-Krasstel (forte
pian), Dariusz Nlemlrowlcz -
bas (śpiew) . Helena Chri tenko 
(akompaniament). ZalJ)'OIWiada 
K.rysłYn& B:vkowska. 

Andrespol. Zbiórka na 
dległośel o god:r.. 9. 

• Wycieczka kolarska t/.'e$4: Łódt 
- Tuszyn - Łódź. Zbiórka na pl. 
9 Maja o godz. 9. 

DzU i J'utro ti>Radio 
SOBOTA, 11 MARCA 

PROGRAM I wszystkich. 18.25 Konct'rt jak!ego nie I 
czna poczta UKF. l7.ł0 Jauowe spot 
kania C. Basiego, 18.00 Polityka dla 

było. 19.00 Książka tygodnia M. Bia-
12.0ll z kraju I ze ~wiata. 12.26 łorzewski „Zawał". 19.15 Piosen,kl z 

Mozaika polskich melodii. 12.40 Re- Iluzjonu. 19.30 Ekspresem przez 
lacja z Halowych Mistrzostw Euro- świat. 19.36 Opera tygodnia - „Les 
py w lekkiej atletyce z Mediolanu. Indes Galantes". 19.50 „Zycie przed 
12.45 Rolniczy kwadrans 13.00 Dla sobą" - odc. pow. E. Ajar. 20.00 
klas III i IV (język polski) „Szkol- Baw się razem z nami 22.00 Fakty 
ne przedStawlenie" - słuch. 13.23 dnia. 22.08 Gwiazda siedmiu wleczo
Zespół im. Klimka Bachledy. 13.40 rów - Gal Costa. 22.15 Teatrzyk 
Kądk melomana. 14.00 Studio Gama. „Zielone Oko" - „Chłopak dobrze 
14.20 Stuaió Relaks. 14.25 Studio Ga- się spisał" - sh1ch 22.3:1 Piosenki 
ma. U,00 Wlad. 15.0ll Korespondencja dla marzycieli. 23.00 Swoje ulubione 
z zagranicy. 15.10 Studio Gama. 16.00 wiersze recytuje Krzysztof Machow
Tu Jedynka. 17 .30 Radiokurier. 18.25 ski. 
Nie tylko dLa kierowców. 18.33 Rela
cja z Halowych Mistrzcstw Europy 
w lekitiel atletyce z Mediolanu. 19.00 
Dziennik wieczorny 19.15 Z Pomań· 
skiego Studia 19.40 Gwiazdy jazzu 
- „The Modern Jazz Quartett". 20.00 
Wiad. 20.0ll (Ł) ;,Program z Dywani· 
kiem" nr 204. 21.10 Przeboje non
stop. 21.35 Przy muzyce o spoo:cle. 
21.58 Komunikat Totalizatora Sporto
wego, 22.00 Z kraju 1 ze Ś\Viata. 22.20 
Tu radio kierowców. 22.23 Opole na 
muzycznej antenie. 23.00 Minął dzień. 
23,12 Wiadomości sportowe. 

PROGRAM II 

11.30 Wlad. 11.35 Publicystyka mię
dzynarodowa. 11.45 Muzyka spod 
strzechy. 11.55 Komunikat Instytutu 
Łączności. 12.00 Muzyka. 12.25 (Ł) 
Wiacl. 12.28 (Ł) Chwila muzyki. 12.30 
(L) Z cyklu „Przemiany" mag. w 
opr. H Smolagl. 12.45 Popularne 
fragmenty operowe. 13.00 Magazyn 
wędkarski. 13.15 P Władlgrew -
Fantazja koncertowa na wiolonczelę 
I orklestri:. 13.30 Wlad. 13.35 ze wsi 
I o wsi. 13.50 I. Albwniz - fragm. 
ze suity „Iberia". 14.10 O zdrowiu 
dla zdrowia. 14.25 Chwila muzyki. 
14.30 „Czata" - magazyn wojskowy 
Studia Młodych. 15.05 Muzyka Haen
dla. 15.30 Studio Plus - program 
chłopców l dziewcząt . 16.10 Przekrój 
muzyczny tygodnia. 16.40 (Ł) Aiktual 
noścl dnia. 18.Sll (Ł) Recenzja. 17.00 
Z archiwum jazzu . 17.20 Sądy nie
ostateczne - czyli nlepoecl o poe
zji i poetach. 17.40 Rep. literacki A. 
Retmanlak „Mój pływający dom". 
18.00 Muzyczne archiwum Polskiego 
Radia. 18.25 Plebiscyt Studia Gama. 
18.30 Echa dnia. 18.40 „Czas I ludzie" 
- a·ud . kombatancka. 19.00 „Matysia
kowie". 19.30 .,Historia teatrów ope
rowych". 20.00 Odpowlt'dzi z rótnych 
szuflad - W. Kopaliński. 20.15 Od· 
tworzenie recitalu planisty radzie
ckiego I. Żukowa ~ -4S Wlad. 2-1.55 
Chwila muzyki. 22.00 Radiokabaret 
nr 342. 23.00 Forum kompozytorów -
muzyka K. Meyera. 23.30 Wiad. 

PROGRAM III 

11.30 w tonacji trójki. 12.25 Za 
kierownicą. 13.00 Powtórka z rozryw
ki. 13.50 Tortilla Fiat" - od.., . pow. 
J. Steinbecka. 14.00 Sonaty fortepia
nowe Schuberta. 15.00 Ekspresem 
przez świat. 15.05 Jazzowe nowości 
Polskich Nagrań. 15.30 „PodanJe" -
mag. A. Berowej. ie.30 Kram z pio 
sen,kami. 18.łll Nasz roik 78. 17.00 
Jlltspr- pr~ 6wta-t. 17.01 l\l'uaJ'• 

PROGRAM IV 

12.00 Wiad. 12.0ll Głos Mazowsza. 
12.25 (Ł) Wiad. 12.28 (Ł) Chwila mu
zyki. 12.30 (Ł) Z cyklu: „Przemiany" 

aud. w opr. H, Smolagl. 12.45 
Giełda płyt. 13.00 łll lekcja jęz. ang. 
13.15 Angielskie zespoły ludowe. 13.30 
Z dala Od szlaków" - „Krajanll" -
aud. 13.50 (Ł) Program stereo. - Tu 
Studio Stereo. 15.00 Wlad. 15.05 Teatr 
PR - Studio Klasyczne „Rosemero
holm" - słuch. 16.00 Wiad. 16.05 Sztu 
ka wczoraj l dziś. 16.21! „Isn•t She 
lovely" - gra Zb. Namysłowski. 
16.30 Rozmowy i refleksje pedago
giczne. 16.40 (Ł) Aktual. dnia . 16.55 IŁ) 
Recenzja z książki J, z. Jakubow
skiego pt. „Dokąd, alf' i skąd idzie
my" - opr. M. Maja 17.00 (Ł) Ton 
I test. 17.0l. (Ł) Stereo-dysk w opr. 
M. Kamińskiej . 18.00 (Ł) z cyklu: 
„Starty" - mag. ;v opr. A. Ju
śkiewic.z. 18.25 Ziemia. człowiek, 
wszechswtat . 18.51 Chwila muzyki. 
19.00 Czy znasz swoje pPawo? 19.15 
23 lekcja języka francuskiego. 19.30 
Program stereo „Studio Stereo 
zaprasza" (Łl . 22. 15 Radiowe portre
ty Polaków. 22.35 Radio~-Tv Sred
nla Szkoła dl11 Pracujących (ji:zyk 
polskł). %2.50 Gra ork. A Saint Mar
tin In The Flekls. 22.i!ll Wlad. 

NIEDZIEL., 1! MARCA 

PROGRAM I 

10.00 Wiad. sport. 10.05 Studlo Ga
ma". 11.35 Rzecz muzyczna - N~wy 
Sącz. 12.05 •• w samo południe" 
13.00 Radiowy Teatr dla Dzieci ...: 
„Badżoł" - słuch. 13.30 „W Jezio
ranach". 14.00 Wiad. 14.05 Koncert 
:!:yczeń . 18.00 T„atr PR - Dyploma
cja" - słuch . 18.45 Muzyk;; jazzowa 
17.05 Relacja z halowych m!strzost,._; 
Europy w lekkiej ątletyce z Medio
lanu. 17.15 Studio Młodych . 18 OO Ko
munikaty Totalizatora Sportowego 
18.05 Relacla z halowych mlst rzostw 
Europy w lekkiej atletyce. 18.15 Ró:!:
ne barwy Piosenki. 19.00 stan pogo
dy 1 dziennik wieczorny. 19.15 Przy 
muzyce o sporcie oraz relacja z MP
dlolanu. 21 .00 Lekka muza na p!:v
tach. 22 .00 Wiad. 22 .os Magazyn lite
racki .. To l owo". 23 .00 Wiad. soort. 
23 .10 Rewia piosenek. 23 .40 Big-band 
Feigusowa. 

PROGRAM II 

12.05 Poranek symfoniczny. 13.00 
Teatr PR - „w!,łld układ• - słuch. 
lł.11 K-rteł D·dur w. A. Mozarta. 

14.30 Stan pogody I wiadomości. 14.35 
'„Graj, gracyku". 15.00 „Mister Dl" -
cz. II słuch. według pow. J. Brosz• 
klewicza. 15.30 „Dom, rodzinny 
dom ... ". 16.00 Chopin na płytach 
świata. 16.30 Podwieczorek przy mi
krofonie. 18.00 Nowości „Polskich 
Nagrań". 18.30 Stan pogody I wiado
mości. 18.35 Publicystyka krajowa. 
18.45 Kabarecik reklamowy. 19:11&- Re· 
cital Stevie Wondera. 19.20 Studio 
Młodych . .20.00 Wlelc:;y artyści estrady 
I kabaretu. 21.00 Wojsko - strategia 
- obronność. 21.15 Piosenki żol.nier
skie. 21.30 Magazyn tygodnia. 22.30 
Wspominamy debiuty Jarosław 
Abramow. 23 .00 Arcydzieł~ muzyki 
dawnej . 23.30 Wiad. 23.35 Publicysty
ka międzynarodowa. 23.40 Muzyka na 
dobranoc. 

PROGRAM III 

10.00 „80 minut na godzinę". 11.00 
„Interludium w bo-bopie". 11.15 Nie· 
dzielna szkółka muzyczna 12.00 
$wiat z myśli i pieśni - odt." słuch. 
M. Bajer. 12.25 Muzyka z sal kon· 
certowych. 13.20 Przeboje z nowych 
płyt. 14.00 Expressem przez świat. 
14.05 Peryskop - przegląd wydarzeń 
tygodnia. 14.30 z nowych nagrań 
Pr. III. 15.00 Poetycki przewodnik 
po Sycylii. 15.20 Koncertowy album 
Barry Manilowa. 18.00 „Grzybobranie" 
- słuch . 18.31 „Trąbki z Aldy" -
śpiewa Catherine Sauvage. 16.45 „co• 
w tym jest" - o filmach (rozmowa\ 
17.00 „Zapraszamy do Trójki". 19.00 
Muzyczne oortrety z czasów Tudo
rów. 19.30 Exspressem przez świat. 
19.35 Opera ty12:odnla - „Les Indes 
Galanteo". 19.50 .,Tanl'(o November" 
- III odc pow. J . Howletta. 20.00 
Jazz. plano. forte. 20 .30 „Od ucha do 
ucha" - mag. rozrywkowy. 21.00 
Sztuka Leopolda Stokowskiego. 22.00 
Fakty dnia. 22.08 Gwiazda siedmiu 
wieczorów - Gal Costa. 22.15 „Mały 
kslątę" - spotkanie szóste. 22 .30 Gło
sy prawle zaoomnlane. 23.00 Swoje 
ulubione wiersze recvtuje Krzysztof 
Machowski. 23 .08 Z WRrszawskl~ 
klubów jazzowvch. 23 .4~ Kslęt:vcow• 
piosenki śpiewa Ella F itzgerald. 

PROGRAM IV 

11.20 Fonoteka folkloru . 11.25 .,czy 
znasz mapę świ ata" . 12.00 Transmi
sja meczu pliki nożnej ŁKS - „Ar
ka" Gdynia (Łl . 13.30 Program ste
reo. 14.10 „Bohaterowie czasów sas· 
kich". 14.40 Muzyka z Jednej płyty. 
15.00 Teatr PR - Studio stereofo
n iczne - „Cleołv kaelk" - słuch. 
16 oo Wiad. 16.05 Ton 1 test (Ł). 
U!.06 „z es trad naszych orzyjaciół" 
(Ł\ . 17.00 „Warszawska dyskoteka". 
17.30 Warszaw•kl t:vs:odnlk dźwleko
wy. 18.00 .Radiolatarnia" - mas:. 
18.25 Taniec Cve;anów z II ak t11 op. 
„Carmen". 1R.30 MiE'dzv tantazi" a 
nt1Uk!l. 19 OO Forum komunzvtorńw -
m\l.zvl<a K MPvera 19 . ~0 M11zyka G. 
de Machant (w nrz~rwi<' koncert u) . 
"'n.1f\ f9.d . F"r Um kf'l'"Onl"lz·„+nrAw. ?1 .ott 

'l'ańce z ~u!t nrk J . S . Bacha. 21.08 
Sławne "Fl •zo~nki w reo. oopular
nym. 22.00 Wlad soort . (Ł) . 22.10 
Nowe u wory kompozytorów estoń
skich . 22.35 Nowa muzvk11 naszvch 
przyjaciół - Bułgaria. 22.55 Wled. 

DZIENNIK POPULARNY m łf (8938) I 
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W 1908 roku niejaki Ma
rian Fuks, ajent ogłosze
niowy, założył w Łodz.i 

_ „na własnv rachunek i 
ryzyko" kantor .• Swiatu". \Vg. 
relacji reportera iniciatywa ta 
spot~ał~ sie z dość życzl~Ym 
PrZ.YJeciem. ze stron v nrasY 
łódzkiej czego najlepszym do
wodem miał być fakt Pr7YbY
cia na uroczystość fJtw11rcin 
kantoru przedstawiciel; wszvst
kich pism łódzkich. Reporter 
zapomniał tylko dodać. że spot
kanie to. po uprzednim poświe
ceniu lc:ikalu przez ksiedza dzie
kana, odbywało się w restaura-
eli Man~euffla. J?:dzie nie 7.ałow~ 
no „jadła napitków" co 
rzeej!. jasna nastrafało obec
nych do serdeczności i przyjaż-

ni. Przybyły wtedy z W arsza
wy red. Stefan Krzywosztwski 
wykorzystał okazie. aby wznieść 
odpowiedni toast i wvrazil na
dzieję, ż.e od tei chwili nawią
zane zastana ścisłe kontakty 
miedzy Łodzia redakcja 
•. Swiata". 

I rzeczyw;ście nie było 
»rawie numeru, by nie ukaza
ła sie jakaś informacia z pol
skiego Manchesteru. Co więcej. 
redakcja wyde!el(owała nawet 
do Łodzi speclalnel(o wysłanni
ka. który prowadził nnkiete na 
temat tutejszych stornnków na
rodowościowych. społecznvch i 
11Lcialnych. Było to ialtbY zde
rzenie wypowiedzi łodzian 
przedstawicieli poszczególuych 
środowisk - często skłócm~vch 
i antagonistycznvch. /',le nai
więce .i m ieisca poświęcano sztu-

ce, prezentu:fac łódzkie środowi
sko artystyczne. co prawą.a je
szcze nielic~ne. ale nełne za
pału i inicjatyw. Obok akto
rów. którzv nrofesjonalnie u
pm,vszechniali kultu•rę, ba.rdzo 
ruchliwa r.truna byli malarze i 
iĘraficy. Na!ei.:v podziwiać ich 
i!pór w przełamywaniu istnie
iacego wówczas braku zaintere
sowania zjawiskami plastyczny
mi. Na przełomie XIX i XX 
wieku działała w Łxl:!:i „Pacz-
1,a" utalentowanych vrtystów, 
którym przewodził Maurycy 
Hirszenberg - autor liczr,ych, 
wyróżnianych nagrodami i dy
plomami prac. a wśr6d nich 
monumentalneiio dzieła . ,Żyd 
wieczny tułacz''. Wystawiony w 
salonie przv ul. Piotrkowskiej 

31 obraz ścial(ął miłośników ta
knt~ Hirszeuherll(a i to nie tyl
ko ze środowiska żvdowskieiio. 

Do bardzie.i znanych malarzy 
należeli jeszcze na gruncie 
łódzkim Antoni Piotrowski. Le
opold Pilichowski. Wa::ła\V 
Przybylski, Maurycy Gottlieb, 
Maurycy Trębacz„. O tym o
statnim krażYł złośliwy dwu
wiersz: .. Maluje Treb::.cz. Boże 
mu przebacz". co icdnak nie 
nrzes~kadzało, ż.e jel(o prace 
cieszyły sie sPorym powodze
niem. Na ul. Piotrkowskie] u
lokowało swe pracownie kilku 
mal.arzy m. in. młody i, jak się 
to mówi, dość dobrze zapowia
dający się Ryszard Radwański 
i L. Modenstei•n. o którym po
wiadano. że bardzo dużo kom
ponuje ale mało co wykańcza. 
Łódzcy nlastycy grupowali siP. 

wokół salonu artystycznego, or
ganizującego raz po raz WYsta
wy płócien. Jedna z 11ich w 
1906 r. eksponowała prace trój
ki łodzian -G Przybyiskiegr. Łu
bieńskiego i Szczyl(ielskiej. Tę, 
specJalLo:;tkę od kwiatów wspie
rał swymi wizjami rzeż.biar
skimi Antoni Szcivl!lP.lski. 
Uczeń Syrewicza i Gersona. a
kademik szkoły monnchi lskiei 
osiadł na pewien "Zas w Łodzi 
próbując tu swych sii: w kom
nonowaniu zwłaszcza portretów 
kobiecych. Trudno tu b7ło wte
dy jednak o mecenasów. toteż 
zaledwie \l'lel'!etuje. ..wiażąc 
konier z koi1cem". 1 tak np. 
stanawszy do konkursu na nom 
nik Kościuszki w Ameryce nie 
ma nawet na Ol>łacenie kosztów 
prr.esyłk\ o:;wego proicktu. Ra
tuje sie snrzedajac cześć domo
wego dobvt'ku. 

A przecież nie można powie
d:o:ieć, że Łódż Z11pełnie obojęt
nie odnosiła się do twórczości 
artystów. Takie np, .. \Ve&ele" 
na scenie teatn1 1.iieisl:iel(o 
szlo kilkunastokrotnie przv wy
oełnione.i widowni. Również o
twsrta w 1908 r. przv ul Po
łud1ni10Wej 3 wystawa sztuk 
pie-knvcb ścial!ała codziennie no 
ki;kadziesiat osób. ;1ie liczac 
wvcieczek młodzieżv szkolnej. 
No. ale trzeba przvznać. że 
wśród 57 twórców byli tac:v 
wielcy malarze iak Uier:vmski, 
Wyspiański, Kossak. Wv~zól
kowski. Fałat. Axentowicz. Ra
packi i inni. Gorze.i r,atomiast 
było z zakupami - w ciągu 
kilku tygodinli trwania wysta
wv :;przedano 23 obrazv . w tym 
8 akwafort. Zwracała na to u
wa~e łódzka prasa. Al<.> uwaita 
wiekszości czytelników skupio
na byłą wokół publika-::H „$wia 
ta" o łódzl<im kacie Fremlu. 
W łlad za tvm t:v1todnikiem no
staram sie oaństwu zrelaci<>.no-
wać te sP!'awe w nastepnvm 
kaleidoskonie. (:jot-es) 

Na jc·ennie jszy gryzoń świata 
Am„rykański przemysł rozrywkowy intensywnie przy11oto

wu jP się do obchodów wielkiego święta: 28_ listopada br. Mysz
ka Mickey, dzieło Walta Disneya, będzie fetowała pięćdzie>:tą
te urodziny. Jubilatka ie.st najzamoi:niejszym bodaj 2rvzoniem 
świkta i jako „posiadaczka" koncernu pod szyldem ~Mvszka 
Mi.::key and Co." zgromadziła w swej bankowej spiżarni nie
lichy zapas złotych ziarenek. 

M:1sia firma osiąga roczne dochody przekraczajace sume 
80 OOO OOO dolarów. Głównym tródłem zyskow sa opła~Y e2ze
kw:>wane za eksploatowanie podobizny Myszki w celacn rekla
mowych. Aliści w ciągu 50 lat pracowite; kariery filmowej 
nasza m ilionerka nie dorobiła sie nawet nowel!O odzi.enia. Taka 
skromność wymagań warta jest s'R_ecjalnei nag,"odv - uznali 
przed~tawiciele wielkiego kapitału. '1 Wall Street PóWiadomi• 
ła prasc:. iż postan:>wiono uhonorować iub1latke „mont1mental
nym ' pomnikiem. którego kcszty nie odgrywają dla nas żad-
nej roli". 

• 

I aztenntczek I 
czyć wysiłki w akcji ratun~O· 
wej, lecz zgoda przyszła ro 
późna - chałupa splanela do· 
ncz:ętni~ 

• OUNSKI DZrnNNl· 
K1RZ !'O iedne1 ie su,,oich 
pul!lilcacjt otrz1m..a1 21 li 
stow z µogrozl~ami 

• R.óZNIE można za- ,marsów" sq lekarze, nauczy· Wszy&tkte one U-'?/slan" zo 
rab~ć na tycie: stu- I ciele, pracownicy naukowi, I sta!y z n!ewtellci"go mia-
den~ z W'lSzyngtonu. dziekan Wybzej Szkoły Mu· 1 steczka Skarnle•borq. Cl 
Jimm11 Walker kraje ce- zycinei. dziennikarka, kierowca kt6rym to mi.aste<''<kU 
bulę w dwóch restaura MPK. studenci. 74·1etnim s• dzte:inikau napłsal, te n.t2 
cjach. Nie uroniwszy ant niorem w klubie jest ksiądz, spot.~al w ntm am Jodne
tzy, prze~abla on dziennie który kąpielami w lodowatej go trzeźwego przechudnia. 

maske nurka. • JAPONSKI MYSLIWY, • w P :>· 

120 pcheł należy do 
ostatniego w Euro
pie ,prhlego cyrku•', 
którP.go wła~cir 1 ... ?prQ 

i •• trenerem" •est 
Han< Matht>~ / nr„
my. f>r7virzv .lc1> •ię 
uważnie ~d!eciu 
widaf wvra-zniP ,~d ... 
nef?n 7. r.zlonków ze
f\nołu ~łat?n~V"P.~r mi· 
niatttrowv nll')fazC'l po 

reku Mathesa. 

wie drogi międty Katowicami 
a Sosnowcem, postanowiono 
wybudować pierwszy w '"3JU 
dom handlowy dla 1mo1o•wte 
wanych. w którrm będzie •illl 
robić 1alcupy niemal Wf:JrOSt & 

samor-hodu, Przed uNOW0.5Cł• 
mem" będzie parking na 500 
aut. Zaparkujemy tam, następ-

nie wejdziemy do któregoł z 
ośmiu pawłlon6w, kupimr co 
trreba (czy lai: co będrieł i 
całe Io dobro pnewieziemy '"" 
wózeczku do samochodu. A pa. 
Iem dalej w drogęl 25 kg. Przy pra~y nosi on 

1 
wodzie leczr reumatyzm. e NA TRASIE E-1' oł 

• PEWIEN FRANCUZ % Kiyosln Yazawa. W1JbTal 
Marsy hi poskarży! sie na I się samochodem na poio- "'' 
-rozprawie rozivodowe;, te wanie ze swym IZ•letntm ,;.f ~ 
tona byla w pożyciu wy- synem. Krę::ący się r.a f 

Jaka to niespodzianka która mi 1>an przygotowa" 

jątJ(owo zlośltwa, ponlewa:t 
co t11i:%zten robiła mu zd1ę· 
cie, teby udowodnic, tt 
robi się coraz starsz11 
i brtvdsz!J. 

tylnym siedzeniu ptea na
gle nacisną! spust d.14bel
tówk!, padl .trzat t c/1lo
p iec otrzymał tmiertelny 
µostrza/. 

4ł- KLUB MORSOW l~tnleja a NIEJAKI Edward B. ie wsi 
w Gdańsku W kaidq rrmową Bokne-Osada w woj. suw"I· 
niedzielę spotykajq •i• nal' •kim. WJC!erpowszr a rgumen 
plaży w Jelitkowie I po ro•· ty werbolne w kłótni re <W<>ią 
grzewce. •ąpłci się w morzu <zwagierkq, przeszedł dei uy· 
Nlelctór~ trenu1q I kąpią się ~ów i podpalił chalup11. Zwo 
coddeniłie W CO-osobowym 1e-I •nione strony no .wic!ok r bita 
spole •Cl tny kobiety . Naistar- rozi>nestnenlaląceqo si„ ~g„\a 
sry członek klubu ma 74 lato próbowały nawet zapomnie~ o 
- najmlodny trxy I pól. W;ród wzajemnych urazach I zjedn„. 
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Rozwiązanie „Rozkoszy 

łamania głowy" Nr 

REDAGUJE JERZY KAtUżKA 

Rebus m!1Zyczny: Jerzy Jad
czak. 

Model specjalnie dla wielbicielek 
francuskiego prezydenta Valenigo 

Giscarda d'Estaing. 

Czar mini
kapitalizmu 

Si!ktor prywatnej inicjatywy skle
pikarskiej zatrudnia we Francji bli
sko 1.500.000 osć!b z czego właści

ciele wraz t pomagającymi Lm za 
ladą tonami I dziećmi stanowią jed
ni! czwaotą, zaś resrta to bezimien
na I miernie opłacana rzesza ekspe
diencka . Parysk: dziennik „Le Flg__a
ro" przeprowadził anallzt: sytuacji 
gospodart'zeJ I spoleczneJ drobnych 
„prywaciarzy I okazało •u:. że 
przeciętny. francusk:t skl„ptkal'Z ora
cuje średnio po l0-14 e,<'dzln na 
dobłl, na gazety kstąikę . tel<>wizję 

życie towarzyskie m.a cLas tylko 
w niedzielę, z r'l.adka „h„dzt do k:lna 
lub z przyjar16łml do lokalu rozryw 
kowego, nie stal- e,o na oe,N na wa
kacje zae,ran!czne ant na willę z 
o!(ródklem. Na 01 owadzeniu sklepu 
nie dochodzi się we Francji d<' for· 
tuny celem cit:żk1ej harówki jest 
jedynie zapewnienie rodzin ie Jakiej 
takiej egzystencji. 

BARAN 21.3.-20.4.: Dotrzymaj 
obietnicy. która dałeś przed pew-
nym czasem Dalsze odkładanie 
jej fealizacji popsuje ci opinię 
człowieka słownego -le•li planu
jes2 wy jazd przyi:-otuj się do 
nie~o statannie. Nawet drobne 
zaniedbanie mogłoby mieć złe 
skutki. 

BYK 21.4.-21.5.: Okazuj ludziom 
fyczliwośt i usłużność. Otnczente 
potrafi to docenić Osoba, której 
uczuf nie odw'ta.tentniasz. niP z.a
slui:uje na oprvskliwość. Postaw 
się w ' 1~.l svtuac,Ji i staraj zacho
w:vwn~ delikatnie. 
BLIŻNJĘTA 22.5.-21.6.: Nie 

przv łmu.l oropozyc.li tytko dlate
iro, t.t' cl 1>0rhlebia Nawet naj
leosze chęci •ko.jarzone z bra· 
kiem u1t1lejętuośc!. nie wydadzą 
udanee:o potomstwa. Ambicja plę 
cia się w górę jest chwalebna, 

~ 
::-= 

SPmALNIE: 1-2. Elemen.t architektoniczny wieńczący 
wieżową część świątyń indyjskich. 2-3. Stop określone&(o 
metalu z rtęcią, 3-4. Droga, 4-5, W gospodarstwie k:ai
dej pani domu. 5-0. Najmniejsza cząstka pierwiastka 
chemicznego, 6-7. W wyrazach złożonych oz.nacza: je
den, pojedynczy, 7-8. M.iasto i port w pn. Ałger'ii. 

== c 
·~ 
;::... 
~ 

PIONOWO: A. BuddyjskJ. mnich w Tybecie, B. Stolica 
i port Ghany (Afryka). C. Filozof niemiecki ;1724-1804) 
- twórca idealizmu, także brze!(, krawędź D- N'1gły. 
gwałtowny napad choroby , E. Gruba tkaniua iedwabna 
o . '':Ytt~czanrm. _falistym wzorze. F. W ~itologii rzym
skteJ bog miłosci, G. Do zapala;nia materiału wybuch;r 
wego, H. ~eglat'z P?rtugalski. który odki:-ył morska dro
gę do Indti apływa-Jąc Afrykę i dooierając d-0 Kalkuty. 

= !:a:: 
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". 
ale musi JeJ towarzyszye prsy&O• 
towanie. lnaczej wspinaczka koa
czy się upadkiem, który mote 
poclągnąt wleceJ os6b. 

RAK 22.1.-Z!.'1.: Gdy masz w~t
pliwości. wstrzymaj 1ię od wyra
żenia sądu - pisał Kartezjusz. 
Pochopne, w dodatku ekstrawa
ganckie opinie mogą w tym ty
godniu zaszkodzić reputacji wielu 
Raków. zwłaszcza wśr6d urodzo
nych w pierwszej clekadzle zna
ku. Radzimy słuchać ludzi star
szych i bardziej dośwladczonycn. 

LEW 23.7.-23.8.: Po niedaw-
nych rozczarowaniach znów izo
lujesz się od ludzi. Ale, jak jed 
na _jaskółka nie ' czyni wiosny, 
tak jeden zawód nie czyni jesle· 
ni. Po prostu zaufałeś nieodpo
wiedniej osobie. przed cżym .:1ę 
ostrzegano. Rozejrzyj si' doko
ła: odpowiednich nie brakuje • .Je-

16 

1 
• J 

śll możesz, wyjedź l, choćby na 
krótko, zmień otoczenie. 

PANNA Ił 1.-23.9.• Miej cier
pliwość „dopieścić" kddy szcze
gół. Opinia perfekcjonisty to Jut 
rzadki i tym cenniejszy atut. 
Oczywiście pod warunkiem. ł.e 
nie wymaga się doskonałości od 
innych. zwła<zcza na.ibliższych. 
Robota może być doskonała. Czło 
w!ek bez wad nie istnieje, pa
miętaj • tym. 

ł DZIENNIK POPULARNY nr 5'1 (8938) 

, 

Zadanie szachowe: T. Kozłow-

Operetka i jej twórcy 

Gasparone A/ f. Suppe 
Carewicz B/ K. Zeller 

ski ł K. Wiencek Teatr Wiel-
w Łodzi. 

• • • 
Dwuosobowe bilety do Teatru 

Wielkiego wylosowali: Elżbieta 

Tarkowska Pabtaruce. ul. Sosno

wa s. Franciszek Pietrzak, ŁOdt, 

ul, Piotrkowska 232, Wla~ysław 

Lubnar, Zgierz. ul Narutowicza 
1-1. Krzysztof Iskrzyńsld, t.ódf, 

Sztygar. . Cl O. Strauss 
Czar Walca Dl F. Lehar 
Boccaccio· E/ K. Millocker 

Nasz redakcyjny grafik pomyllł 
tytuły operetek wystawianych 
aktualnie w tódzktm Teatrze Mu
zycznym z 1ct. twórt"aml. czy 
potrafir.ie je właściwje zestawie? 
Za roz'-'i::p:anle orzynajmniej 

dwóch zadań z dz!steJszych „Roz
koszy" . dyrek:cja Teatru Muzycz
nego w Lodzi przygotowała do 
rozlosowania pit:ć dwuosobowycn 
biletów wsti:pu na dowolnie wy
brane spektakle tego teatru 

---~ 
REBUS 

Z pr;i;edstawionego re
busu należy odczytać 
1mie i nazwisko dvrek
tora i kierownika ·arty
stycznego Teatru Mu
zycznego w Łodzi. 

WAGA 24.9.-!3.10.: Dobrze zro• 
bisz zacieśniając więzy li! nowo 
poznani, o!oba. Jeśli odrzucisz o'
kazywane cl względy, szybko te
go po:talu.tesz. Krótka podróż 
przyniesie ci udane skutki. Do
staniesz dodatkową pracę, znacz
n.ie lepiej wynagradzana niż obec 
nie. 

SKORPION 2uo.-22.11.: Rozsą
dek powinie• cię powstrzymac 

ptted napięciami emocjonalnymi 
wywołanymi przez wyobraźnię. 
Najwięcej pomocy znajdziesz w 
samym sobie i w bliskiej rodzi
nie. Bo teby skutecznie człowie
kowi pómóc, trzeba go dobrze 
znać. 

STRZELEC 23.11.-U.lZ.: Prawda, 
że wysoko zaszedłeś. Ale pozy
cja •polecznB to nie •zczyt go
ry. lłdzie „ wszystko 1>0d tobą, 
n.ie nad tobą". Jeśli 71dobedziesz 
się 11a refleks.i~ Ina którą osoby 
z sukcesem sadza nie mieć cza
su„.) doJrzy•z. źe nad tobą jest 
jeszcze bardzo wiele. Podobnie 
dokoła ciebie. 

KOZIOROŻEC 22.12.-20.1.: Po-
01yślnV okres dla osiągnięt w 
pracy zawodowej I naukowej. Bę 
dziesz wyr6żniany i nagralfuny. 
Jednak sachowaJ rezerwę sił I 

• ul. żubardzka 

: tuslak, Łódt, 
2.."8-16. 

11-12, Teresa Ma

al. Włókniarzy 

Odbiór biletów w Teatrze Wiei

• kim w t.odzt - Biuro Obsług! 

- Widzów. (jk) 

umiejętności na wypadki nieprze 
widziane. Wiele .,małych mui 
spod znaku Koziorożca" sfinali
zuje teraz projekty matrymonial
ne. 

WODNIK 11.1.-11.2.: Wodniki, 
które znalda 1ię w dużym towa
rzystwie. poznała tam panią tub 
pa".~ f?otowvcb nawiązać znaJo, 
~osc. Lecz rzecz zapowiadająca 
s1ę na dingo trwać bedzh• ran"l 
krótko l' osOb w zwf~\,,kącb mal 
źeliskicb ęóre weźmi;'\ domator
stwo. U fnnvch - mote obawa 
przed nim? 

RYBY 19.2.-20.3.: Nie utaj oso
bie, zmienne.I i kaprvśnej, z któ
rą ·częątn pnesta1esz. .TeJ towa
rzyski urok ,fesf niezaprzprzatny. 
Ale nnlkat 11wleneli Sama o 
tym nit' wted7.ąc lub me chcąc, 
mote z nich zrobić użjlltek prze
ciwko tobie. 



PODZIAt ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU 

NAG ROD 

tóDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO NR 2 

w lodzi, ul. Słowiańska 5h 

ZAWIADAMIA, 
' 

te dokonano podziału zakładowego funduszu 

nagród za rok 19n. 

Ewentualne rekl.::1macje przyjmowane będą 

w terminie 2 tygodni od ukazania się niniejszego 

ogłoszenia. Po upływie tego terminu reklamacje 

nie będą uwzględniane. 

,,,,,„„„,,,,,,,,,,,,,,,,„,,,,,,,,,„,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,„,,,,,,. 
~ ~ 
~ PODZIAŁ ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ~ 
§ NAGRÓD § § § 
~ ZAKŁADY PRZEMYSŁU DZłEWIARSKłEGO ~ 
~ „łWONA" ~ 
~ w Łodzi, ul. Sienkiew,iaa 65 ~ 
~ § 
~ z a w i a d a m i a j q, § 
§ § § ie wypłata z,- 1ak!adowego funduszu nagród za § 
§ 1977 rok nastqpiła w dniu 10 marca 1978 roku. § 
~ Ewentualne roszczenia z tego tytułu pracowników: ~ 
~ a) aktualnie zatrudnionych - winny byt zgłoszo· ~ 
§ ne w terminie 7 dni od daty ogłoszenia, § 
§ § § b) byłych pracowników - 30 dni od daty ogło· § 
§ nen~. § 
§ § § Po wyznaczonym terminie reklamacje nie będq § 
~ uwzględniane. ~ 
~ ~ § 
t.7,,-,„„„,,,,,,,,_,,,,_,,,,,,,,,,„,„„„,,,,_,,,,,,,,,,„,,,,,,,,,,,„,,„,,,~ 

KUPll plac, moM ł17C s 
do~!em - 81kawa. Ofer 
ty „l!OOS" PraH, Piotrkow
ska 96 

ŁADNIE połozon• Cłu~ SPRZEDAM 3-letnl 
działkę budowian• w Ło· ogrodsony. Oferty 
dz.I kuplę. Oferty „ł'llS'' Prau, PlotrlloWflca 
Prasa., Piotrkowska 911 

SPRZBDAll nOWJ' doąt pl, 
DZIAŁltJS budowlan• łOO trowy. Kolunkl. Arm11 
m - sprzedam. :Przewod- CzerwoJMj M .,,, 1 
nta 'Ili (wUdomo~ć na 
rmejscu) no I 

KUPIĘ 1-4-<rodzinny do- DUŻĄ dzldk' zaleslon- w 
mek z dużą działką w J'ustynowie k. Łodu -
Łodzi Oferty „4785" Pra- sprzedam. Tel. grzecmo• ŁAPKI karakułowe - ta-
sa, Piotrkowska se śclowy 449-30 B040 g nlo sprzedam, Tel. 53-87-00 

PRZETARG 
Wojewódzka Kolumna Tra.nsportu Sanitarnel(o w Siera4111 •· •: w 

Łasku ol!łasza 'Dtzetarg oaraniczony na S'PI'Zedaiż nasteoulą.:ych 1>ooaz· 
dów: 
LD. marka nr relestr. nr 'OOdw. Cena sł 
1. Nya FW·'7844< 904« 48.500,o-
2. Nysa FS-3826 1187łl 48.500.-
3. Nysa FS-4;621 97741 ła.500 -
oraz wzetar~u nie~raniczon~o na s'Drzedei: nast~uiących D<>lazd6w: 
4. Warszawa FS-63'78 175305 213.400,-
5. Warszawa FS-3527 250210 31.300.-
6. Warszawa FH-5280 !?17763 31.300,-

Przetarl{ odbędzie sie w dniu :M m. br. o 1ods. I w l'iedsibie WKTIS 
w Łasku. ul. 9 Mala 30. ,,---

Jeżeli pierwuv im:etarl! nie dojdzie do skutku. drugi 11r.zetar« od· 
będzie sie tel!o aamego dnia o lodz. 11 na warunkach okre.ślonych 
w zarzadzeniu minist!'a komunikacji a ctnła lł kwietnia 1072 •· 
<MP nr 26 noz. 1ł8), 

Pr.zYSJtel)Ujacv do pr.zetar.iro winni 'W'.l)łacl~ wadium w wygok~ 
10 pr.oc. cenv wYWoławczej w kasie WKTS lub na konto NBP O/Łask 
73118-912-139-32 z 'POdaniem celu Wl>łaty naiP6źniej w urzeddzień urz~
tar1m. 

Samochody można oglądać w okre.ie trzech dnl OOPr&edzrd,e:vch 
przetatt w l{odz. od 10 do 13. 

Zastrzella sie nrawo odsta"Pienia od przetar«u w t>O.IZCZ8116lnych uo
.zycjach. iak i w całości bez POdania t;>I'ZYczyn. iak r~nież nie bierze 
sie odnowiedzialności za wady ukrrte t brak.i w ospMfl)C1e apr:zedarwan,.eh 
oojazd6w oraz za ewentua1ne nieza'I'eiestrowanie ooiazdów pr.zoz Wy
d.ział Komunikac.ii. 664-k 

1tVPI11 zlelen~. klołlk „l'IATA i•l - llOI" 1ns 
lub eltleplk warzywno-owo sprzedam. 6dt, Zelwero-
cowy. Tel. 13~ 4ł9'1 g w!eza 21 4„ I 

STOI. koreśla'I'skl - iiprae- „MOSKWICZA łtl" 
dBD. Tel. 31141, po 16 sprzedam. W64cza1Wka 11, 

ł38'l I m. 311 1100 g 

BAK-il:awiarnlę n owoc ze· 
śnie, kom.tortowo urz~zo
n• i wyposazon• (na pię· 
trze trzy po.koje mieszkal· 

„WARSZAW~ .„ aprse
dam. Wsc:hodnla 49, m. 4ł 
godz. ls..-47 nMI g 

ne, wszystkl.e wygody - „JUNAKA" - atan dobry 
przy trasie międzynaro<IO· sprzedam. Tel. 293-.19 
wej> - sprzedam. 'l'ylko ~ 
poważne oferty „508'1" ---------' 
Prasa, Pllott"kow.slta 9e 

SPRZEDAM oryginał J, 
Rapackiego li 11122 1 cy
klu 4 pory roku o'blraz 
,J'e&ienoe roztopy". Ofer· 
ty „4463" Plrasa, Plotrkow 
ska INI 

PRZYCZBPJI c:ampi.ngow11 
N 129 a IE prsy11tawk- -
91>rzedam. Wojska Polśltle
go 120, m. I ~ g 

unkodzoną 
sprzedam. 

11%8 g 
NOWĄ maszynę dzlew~ar· ----------= 
!łltłl 8}100 eprzedam. Tel. 
112-łl0-68 4IOll g NADWOZIE ,,nata 1)8 P" 

KAROSERIJI 
„Fiata lllllp" 
463-34 

po wypadku sprzedam. za 
WTRYSK.ARKĘ pozlom,!ł chodnla 31.-4 l!OStl g 
ręczn11, sprzedam. Rojna 38 
m. M. bl. U9 ł6&1 g „TRABANTA" (1976 r.) -

sprzedam. Tel. 303-19 
COCKER-si!)aniele złote, 
sprzed~. Sq>Malna :z, m. 1 

SPRZEDAM 9-mlesi~znego 
czarnego jamnika (llUCZ-
ka). Tel, 714-<10 ł830 g 

534!! ' 

KUPIĘ mle~anie M-3 
WYPRZEDA~ mebli uty- lub M-ł. 0.ferty „IM110" 
wan~h z powodu rozb10r Prata, Piotrkowska IN! 
ld llkle.pu, ul. Zgierska 71 ----------

CASTROL GTX aprzedam. KUPIĘ M-1. Oferty „ sotll" 
Tel. 390-10 ł890 g Prasa, Piotrkowska 98 

TELEWIZOR - kolor 710 MIESZKANIE ,.. 8tarym 
Rubin - t1przedam. Nuu· budownictwie kuplę. Tel. 
towicza 117, m. lł ł8lł g m.J.4 48111 g 

„l'ONOMASTER", dwde ko 3-POK.OJOWE mieszkanie 
lumny, radio „Adam" - własnościowe w budown1-
sprzedam. Tel. 768-53 ctwle md.ędzywojennym al, 
DWA sygnety 1.7 1 21 gnm KościumAt!., plac Komuny 
_ 9l)rzedam. Oferty „49'18" Paryskdej - kuplę. Oferty 
~asa, Plotrkowwka 96 „49312" Prua, P!otłkow-

aka Ili! 
WBRBALKlli trzyosobow11 
węgierską, szafę tt'zydrzwio 
w• jasn11, stół 1 duty ta.,,_ 
czan - sprzedam. Ciamla 
7a, m. fi 4m g 

NUTRIE wraz z klatkami 
sprzedam. Przyjmę do pil
nowania budynków gospo
darczych mężczy=e-renc1-
stę. Traktorowa 74 A, m. 
80, bl. 243, po 18 5002 g 

KOŻUCH damski spne· 
dam. Tel. 000-88 11243 g 

P01"1JDORY „Re•ermun" 
donic2'Jk6wane - sprzedam. 
Łódt, Pustynna 19. 

M-1 okolica D11'blroW9ldego 
- kuplę. 485-11 łM3 g 

M-4 wlasnościowe, Piotr
kowska 182-438, zamienię 
na podobne na Retklnl 

4564 g 

S POKOJE, I piętro, no• 
we budownictwo, zamaenlę 
na 3 pokoje w budownl· 
ctwie m!J:dzywojennym. -
Koszty remontu zwracam. 
Oferty „4933" Prasa, PJ.otr 
koweka 96 

ł POKOJE, kuchnia Ilu-
MASZYN"' _ pełny haft downktwo międzywojeane 

" (wygody) zamienlt: na 3 po 
kuplę. Oferty „ll017" Pra- koje, kuchnia i 2 pokoje 
_sa_,_P_10_11r_k_o_W5k_a_96 ___ kuchnia rozkładowe (wy-

gody). Koszty remontu 
zwracam. Tel. 391-57 

Wl3 ' 
ZAMIENIĘ _J·pokojowe m1e 
sr:kanle, I piętro w blo• 
kach na 2 oddzielne m1.e

„8YRENĘ·ll2" - sprzedam szkania w blokach. Oferty 
po k&pltalnym remoncie, „4'184" Prasa, Plotrkow• 
tel. SOl-49, po li. ska 98 ---------Z AM IE N 111 przycalal „!'la· ZAMIENIĘ 2 pokoje, ku-
ta 129 P" (Ul kw.) 19'lB na chnla, bloki na 2 oddziel· 
I kw. rel, S3·'1'l-40. ne, blokd. Oferty „4874" 
SILNIK „VW 1200„ kuplę, Prasa, PlotrkoW11ka 96 

Wierucki, Liml:lowa 2 BIAŁYSTOK M-3, II p„ 
śródmieście telefon, bal· 
kon, parkiet zamienię n·a 

„MINI-Morris 1000" aprze· równorzędne w '1JOd!ZI. 
dam. Tel. 768-53 4437 g Oferty „4348" Prasa, Piotr 

kowska 96 
AUSTIN 860" llMlll sprze-

dam. Tel. 738_. 4433 g MŁODY p1'acujący poszu-
kuje pokoju. Oferty „49118" 

„l'IATA 1312 - GLS - Prasa, PiotrkoWSka 98 
1800" po 32.000 km - sprze 
dam. Stan idealny Pade· POSZUltU.JĘ pokoju lub 
rewsklego 41, przy Janiny. małego mies:zikania na rox 
Godz. lł-17 4404 g w Zgierzu. Tel. ŁOdź, 

„SYRENJS 
sprzedam. 
6'1'7-119 

1'111" now• -
Wiadomość -

4391 g 

„SYRENĘ 103" llPl'zedam. 
Tel. SL-il..-J ł482 g 

„FJATA 1211 p - 1300" 
1974 - stan idealny sprze
dam. Antoniewska l A, go• 
dzlna 9-19 łSOl g 

370-98 4924 g 

MŁODE malieństwo po
szukuje mieszkania w blo
kach (1 rok). Oferty 
„467ł" Prasa, Piowkow
ska 96 

DO wynajęcia dwupd[ojo· 
we umeblowane mieszkanie 
w starym budown!ctwie. 
Płatne z góry. Wiadomo8C: 
tel. 248-711, sobota wieczo
rem, nie<!zlela 4870-3129 g „ZAPORO:tCA" (1&'1'1) -

zamien~ę na „Zastavę" lub 
przydmł. Oferty „41114" M·ł Bałuty, nie umeblo
Pra.sa, Piotrkowska 911 wane do wynajflcla. Ofe'I'· 

ty „11101" Prasa, P1o1rkow· 
„TUBANTA-Combl" nowe ska 98 
go kuplę. Tel. ł33-911 ---------

POK.OJ do wynaj~la -
bloki. Tel. 53-97·311 ł!P7ł I 

SAMODZIELNY pokój do 
wynajęcia. Płatne rolt z 
góry. Mlelczar$k1ego 29, m. 
9. Smolik 4913 g 

SPRZEDAM samochód ma'l' 
kl „2uk", furgon 1 szafę 
chłodnlcz- o wymla<rach 
2x2. Oglądać poniedziałek 
ul. Przędzalniana 62, tel. 
!122-14, do godz. 1!1 I 638-60 
po godz. 16. 4828 g 

MIESZKANIE do w:vnajC· 
„TRABANTA" nowego - cla samotnej pani. Zgierz, 
sprzedam. oterty „47113" Łęczycka 89 411311 g 
Prasa, Piotrkowska 96 

LOKAL użytkowy - U m 
„WOŁGJI" (19'79) i.przedam. centrum Zgierz - odstłl· 
Tuszyn, Piot?\kows'ka 9. plę. Oferty „500I" Prasa, 
Tel, 'r1 4'"14 g F.lotrkOWISlka 96 

„PIATA 1M p - 1500" lub GA.RAltU na 2Ubare1Siu 
„Wartburga 313" do remon poszukuuc pilnie. Tel. 
tu - kuplę. Ted. 185 An· 2212-'12 llOOł 1 
dretrpol 49i1 g 

ZAMIENIĘ garał przy \łl. 
„PIATA 1H p - 1300' ' Wierrzbowej na Doły. Tel. 
(llrnl) sprzedam. ~l. 847-90 783-«I H'1ł g 
wieczorem 5045 g 

POSZUltUJĘ 1uatu - 0-
„WARTBURGA 1000" - kollce J'ózefa - Widzew. 
sprzedam. Przędzalniana 42 Wiadomość tel. m?--59 
m, 40, godz. to..-.ia 4967 C 431111 I 

„WARTBURGA 1000" tan·iO 
sprzedam. OgTodowa li, m. 
11 SO'lll g 

„FIATA 126" nowego -
sprzedam. Tel. 334-118 

FIZYK.A, chemia - egrza
„SYRENĘ lOI - Lux" miny 'WSt~ne. Lang 61e-M 
19'78 - spnedam. Oferty 41881 I 
„30Ge" Pr•••• Plotrk<>w· 
ska 9e 

„FORDA T«unusa" 1974 
sprzedam, Łódł, Ret'ldńska 

9%-10 I030 ' 

POTRZEBNY pracovmlk do 
małego gospodanttwa (mote 
być rencl.s>ta). Sprzedam ł 
dute topole. TomaBZ<>W-
ska 1111 ł99ł I 

„FIATA 1• p - 1300" 1A172 KROJCZ'JNill 1 lllW&Cllkłl 
sprzedam. Tel, 1112·71·14, do odzlety dziecięcej zatrud-
11 41197 g nlę. Tuwmi. N -, 4C9 g 

„l"IATA 1• p - 1500" 19'111 OPIEKUNltJI do dz!eeka i 
sprzedam. Łódź, Łanowa lata za·tt"udn44- Retkinla, 
Ił, m. ł,, 'llll. • „ I ML . .,,„ „ I 

PODZIAl ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU 
NAGROD 

ŁASKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 

BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO 
„MONTOPRZEM" 

w lasku, ul. Kolejowa 12 

Z A W I A O A M I A, 

te wyplata nagród z zakładowego funduszu 
nagród za rok 1977 

NASTĄPI W DNIU 24 MARCA 1978 R. 
listy wywieszone zostaną w dniu 10 marca 

1978 roku. Reklamacje w powyższej sprawie na
leży zgłaszać pod adresem przedsiębiorstwo w 

,/ 
terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego 

ogłoszenia. 

U W AG A! 
ODBIORCY GAZU 

Kałdy odbiorca zużywający gaz do centralnego 

~newania wszelkiego rodzaju pomieszczeń musi 

posiada~ zapewnienie dostawy gazu wydane 

przez 

ZAKŁAD GAZOWNICZV - ŁOD:t, 
_/ 

Ul. TARGOWA 18. 

Brak powyłszego zapewnienia spowoduje kafJ 

pienięine i odłączenie gazu. 

POTRZEBNA pomoc do 
rocznego dziecka. Okrzei 
aa, m. il, tel. 11-31-M. POSZUltUJJI letnisk« li PRZYSTĄPIJS do sp6łkl -

posiadam umochód. oter
~ „:91" Prasa, Plott"kow 

9388-g wygodami w poblltu Ło· 
---------- dzl. Oferty „ł910" Prasa, 
ZATRUDNJJS sdoln• szwa- Piotrkowska 96 
c:llkc do szycia koszul. 
Tel. 373-38 4895 g MAM „Fiata 1211 P" 1 wol- DOSTARCZAM naboje do 

:Uelen1aka, Zgłoszenia: tel. 
53-a5-24 53łO ' 

POTRZEBNY pracownllt 
krawlecJd na konfekcję. 
Próchnika 24, t&l. 348-8'5, 
Grabińsltl 4901 g 

ZATRUDNIĘ kobiety na 
pół lub cały etat do szy
cia, krojenia w pracowni 
dziewiarskiej. Tel. 382-80 

4930 li; 

POTRZEBNA fryzjerka 
damska. Obr, l!ltaUngradu 
50 ll009 g 

POMOC do samotnej OSO• 
by (do domku letnlę}towe· 
go), najehętniej renctstKę 
- przyjmę. Tel. Dl-11-3! 

lilia I 

OPIEKUNKA do 9~1fflC· 
cmej dzlewczyllłd potrzeb 
na. Referencje, Warun11:1 
dobre. Tel. M9-09, po 11 

łtOt „ 
OPIEltUNKA do knleat,. 
cmego dslecka potrubna. 
Retkln.!a (za tora.ml) ul. 
KomandMS,ka I, m. n 

- I 
BARDZO grzecsny ll-1111--
slęczny Ada• l>QIZ'Uk'llje 
niani. Mochnackiego 11, 
m. 19 _, g 

ZA'l'RUDNill -1~ ltU• 
chnl. Reetauracja uZacl· 
sze" w Ozorkowie. Wezmę 
w dzierżawę nafę grajllC-. 
Wiadomość nt miejscu 

5łl7 ' 

GOSPOSIA - 9().!idna na 
preychodne maj~a dobt"
kuehnit: do 3 dorosłych 
osób potrubna, Referencje 
kon'ieczne, Ogrodnictwo 
Łó<i~. ul, Franciszka 2 
(Kolej Obwodowa) 113'111 g 

UWAGA! Zakłady Pr-zemy
słu Odz!erowego „Pa.ua" 
w Pabiankacb uniewa:tnla· 
j11 ąubloną ks!ązeczkt: cize 
ków rozrachunkowych se
rU BW zawieraj11cycb nu
merację od numeru 0281l421 
do numeru 0282440 802 K 

OGIU>DZENIA, siatld -
wykonuję. TeL •·'111·11 wie 
CZ()fem. Dulęba 4$111 g 

SZAFY do p.r~oi na 
zamówienia wy(ltonuje pry· 
watny warsztat lltolare1'1. 
S11decka 4, Stokd 140ł I 

MALOWANIE, tapetowanie 
mleS'llkat\. (Gwarancja e
miestęcuia.) Gogola 1, m. 
411 (Włdu'W•Wschód). Naj
gebauer 382t I 

INSTALOWAJllE aMen te· 
lewizyjn,e1'. Teł. +w-'1'1. 

WoiDWI - I 

ny czas. Tel. 53-37-43, go
dzina 10-17 4929 g 

r„,_,,„,„„„,,,„,,,,,,,„„,,_,,„,,...,..„,,„,,,,H"~ 

§ MIEJSKIE § 
~ PRZEDSIĘBIORSTWO ~ 
§ OCZYSZCZANIA, § 
~ Łódź, ul. Tokarzewskiego 2 „ :§ 
~ SWIADCZV USŁUGI I 
~ DLA LUDNOSCI W ZAKRESIE ~ 
~ WYWOZU NIECZVSTOśCI I 
~ STAŁ VCH I PŁYNNYCH I 
§ Z NIERUCHOMOŚCI § 
~ • PRYWATNYCH NA TERENIE I 
§ M. lODZI § 

Wywóz nieczystości stałych 
§ odbywa się na podstawie z,. 
~ wartej umowy. Koszt wywozu 
~ ~ opłacany jest ryczałtem w na-
~ stępującej wysokości: 
§ 1,40 zł miesięcznie od 1 oso- li 
~ by zamieszkałej w danej nie-
§ ruchomości, § 
§ O, 10 zł od 1 m kw. lokali I 
~ użytkowych (sklepy, garaie, ~ 
§ biura itp.). ~ 
§ Na początku każdego roku I 
~ przysyłane są rachunki całoro- I 
§ czne. 
§ Zamówienia pisemne na wy-
~ wóz nieczystości płynnych nale- § 
§ ży kierować pod adresem przed- ~ 
§ siębiorstwa, zaś teleforiicznie § 
~ zgłaszać w godz. 7-15 pod na- ~ 
§ stępujące numery telefonów: § 
§ 468-99 dla zamawiająqch § 
~ ! południowej części miasta, I 
~ - 730-51 dla zamawiających 
§ Z północnej części miasta. r "" 
§ Po wykonaniu usluri w:vwozu nieesysto. S 
S łoi płynnych zleceniodawca otrzyma § pr-yłklł poleconą rachunek celem ure- 8 
.;, 1ulowania nalełnośeL ...., 
§ Koazt wy\VO'Zu 1 m suśc. nioozystoścl § 
S plyonyeb wynosi 28,50 zł. ~ 
§ Nie naleźy rerulowaó nalriności za po. § § śreclnictwem na.szych pracowników któ- § 
S rzy nie 'Ił upoważnieni do wystawiania S § Ncbunk6w i pobierania opłat za wyko- ~ 
~ nyw&nłł 11Słucę. 752-k ~ 
~„,_,,,,,,,,,, • ,,,, .,,,, . rrn. 

DZIENNIK POPVLA.ILNY nr if (8838) r 

I 



SENSACJE 

XX WIEKU 

Sto~ wieśniacy powi:adta1jq1 ie nieszczęście mcręło tłę w grudniu 1976 
rOku, gdy pantera pożarła na pół zwęglone rwłoki kobiety poriioskiej z wioski 
Mun·i Pudiori 1i msmokowała w Jucfiildm mięsie. Według nrch tak włośnie ner 
l"Odrił się ludojad, kłóry w ciqgu na1Stęp nych 14 miesięcy uprowodiiił i iabił 17 
osób, a poranił 12 1j do driś jest postrachem mieszlc:iańców himało}skiego okrę-
gu Pouri Garhwol, 220 km na półnoony wschód od Dełhi.. 

NoNnlilnie p at11tery )..n i ty
arysy n ie napadają na człowie
ka. jednak sztuki ranne, nie
zdolne do schwytania C7.ujnej i 
chynej zwierzy.ny leśnej, wy
bieraia sobie za ofiary ludzi. 
ZdaTza sie ró'(vnież ze drapież
nik zabiie człowieka w samo
obronie albo trafi przypadkiem 
111a zwłoki ludzkie i odtąd za
uy;na polować. 

Jakikolwiek był prawdziwv 
;powód t>rzeistocze.nia się J)an
itery z Pauri Garhwalu w zło
wrogiego ludojada. zwierzę to 
od przeszło rllokl\l sieje Popłoch 
wśród 15 tvsięcy góraiłi za
mieszkując)'(:h 100 W1S1i. 

Na P<>CZatku zeszłego roku:, 
kiedy l'lldoiad uprowadził i oo
żad .swa Pierwsza ofia'fę, dziew 
cz:vmke s wioski Muni Pudiari, 
władze w:vznaczyłv 500 rupii na
itrodY za za:bide drapieżnrllka. 
Jednak uóźniei zwierze atnko·· 
wało niezbyt cze.sto. rae na kil 
ka miesiec.v. i dopiero w sty
cr;niu br. roZlluohwaliło się, za
bijając w ciagu 4 dni c.llWoro 
dzieci. a w nastePn:vuh ty
fodniach leszcze t>i~ć osób. Na
grode oodn·iesiono do 4000 ru-

, pii (500 doJa'fÓW) i wtedy do 
Paiuri Garhwalu zjechała ze 
wszystkich str001 Prawdziwa ar
mia łowców. Dziś na ob<Sza;rze 
o'k. 120 km kw., na wieżycz
'kacll obserwacyjnych pośrodku 
laau. nad brzegami strumieni 
1 w p0b11i?Ju wiosek czai się orze 
szło 50 „szika'l'foh" (myśliw.vch). 
Jednak choć ustrzelili jut 
;przez t>Omvłike - trzy normal
ne pa,nterv. nie udało się .Lm 
nawe<t doirzeć ludojada i usta
lić ponad wszelką wą,tpli1Wo.ść, 
czy .iest to pruntera. czy też. jak 
twierdzi kil'ku myśliwych, ty
grys. Ci . . kt6rzv WJ'kluetiają. iż 
jest to tY.11rvs. mówią że zwie
rzeta te nie żerui.ia na og6ł taik 
wY5oko w 116r-a.ch. Ponadto lu
d<:iad z Paiuri Garhwa:lu oka
:i;ał sie tak Przebiegły i umknął 
j1Uż tylu zasadzkom, że musi być 
))iii.Il tf• r a. 

:or John C. Taylor, znany • 
myśliwv amerykański. który 

i>rzybyt do Pauri Garhwału, 
aby rozorawić sie z ludojadem. 
przekonał sie osobiście o jego 
ch:vitrości. Dr 'l'avlor przywiózł 
ze soba cud 111meryikańSkiei 
techniki: m?w·iąca la1llcę z ma
ene-to!onem w tułowil\l, na
gra.t na t.aśme l(łos miejSCQWej 
dz iewczV111ki i wystawiał tę orzy 
nete na skra.iu wsi o mnie'fZ
chu. kiedv dr8Jpieżmik wychodzi 
na łowy. Ludojad kręcił się w 
\'Obliru. e:dyż za dnia ?Jnajdy
wano .ieito ślady. ałe przynę
ty nie zaatakował. 

Ludojad iest nieuchwytny, a.le 
je.go obvczai~ dobrze j.u~ pozna
no i w miare powiększania sie 
i za,gęszczania ,sieci .,szikarich" 
ma coraz mniejsze szanse ucię
c1/ki w razie następne.go aitaki\1. 

Ludodad na1t>ada. teraz nie-
zmiennie miedzv wpół do siódmej 
i d7li€1WiMa wieczOTem. Tylko 

2 razy zaa'1:akował o ~nnei, p6ź
nie.iszej Porze. Gdy zapadnie 
zmierzc-h. zwierze zakrada się 
na dach domostwa. ·na drzewo 
p:-zy chacie lub w krzaki na 
skraju obeiścia i czeka, a.ż ktoś 
wyjdzie z domu. Jeśli jest to 
meżczyzna. pantera nie atakuje, 
ale ieśli iest to dz.iecko 1ub ko
bieta, rzuca się na nie, prze
gryza szyie .bądź uderzeniem ła
py przetrąca k•regosłup i wle
cze ciało w eęste krzaki, nie
raz o kilometr od wsi. 

~ niedziele 26 lwtego wie
czorem miesi.kanka wsi Cha
rekh. Bindii. i jej dwie córki, 
wyszłv z chaty, aby umyć rę
ce urzed kolacja. kie.dy parute
ra sk<.x:z.vła z dachu i p0w10-
kła w ciemność 15-letllia sta;r
sza córke. Nie uzbrojeni wieś-, 
nia.cy wyszli z chat z la:mpami 
na.f.towv:mi i zaczę.1i toczyć 

ogromne l!"łazv w dół doliny, 
doklld uciekło •zv.>ierzę. Ciało 
ofiary znaleziono w gęstym le
sie na dnie doli..ny. 

Narucze:ni smutnym dośWiad· 
cze niem miesz.kańcy Pauri 
Garhwalu staraja się nie wy
chodzić o zmierzchu ze swych 
domostw i dokładnie ryglują i 
ba>rykaduja drzwi i okna. Pan
tera iml: kilka razv wyciągała 
swe otiarv t>rzez nie domlknięte 
drzwi. zaś w końcu lutego pr6 · 
bowała nawet wvłamać drzv.ri 
chaty, w które.i spała starusz
ka. 

Komisarz (sfarosta) Paurl 
Garhwalu. Jt,tór.v przy<Sią,gl, że 
nie oeoli sie doo&ki nie unie
szkodliwi sie ludo.iada, ma już 
brode 8-eentvmetrowej długości. 
Mi~scowa ludność pamięta, że 
w swoim cza<Sie słynny myśli· 
wy brytyi-ski Jim Corbett upo
lował paniere ludojada w po
bliżu Rudrrupraya.!!u, w północ· 
lllYm zakaJtiku P!l!Uri Garhwalu, 
dopiero t><> 8 lafach, gdy zwiE'
nę zdażvło zaibić 125 o.sób. Zaś 
Jim Corbett był naPIJ:aiwdę zna /. 
komitvm mvśHwvm., jednym z 
niewielu. kitórzy QJ>anowali S'!:tu 
kę ścigam,ia dra·pieżniików rów
:nież w nocY. Wszakże Cor'bett 
działał w oojedyn•kę i ni-e 
n:Jiał radiOltelefonów POZwa1la
jących błvskawicznie ściąg.nąć 
obławe. Poza tym przeciwko 
obecnemu ludojadowi z Pauri 
3arhwaillu sprzysięirła się nie 
tylko nowoczesna technika. lecz 
także„. współczesna t><>lityka 
indyjska. Aktvwiści PMtii Kon 
gresowei. t><>konanej w ubie
głorocznych wYbOrach pOW• 
szechnvch. !!łoszą w okolicy, że 
Jana.ta. oarlia rządząc.a, jest 
nieudolna i ruie pot<rafi nawet. „ 
unieszkodliwić pant~y. Lokal
ne władze Janaty, dowiedziaw
szy sie o tvm oskarżeni.u. zdwoi 
łY wysiłki. a.by orzyspi€SZYĆ 
uśmiercanie ludojada i zaskar
bić sobie wdzięcwość wybor
ców z e6r. Pantera oczyw!ś<ie 
o tvm nie wie. ale iak się wy
daje it!i dni sa oo·liczone. 

RYSZARD PIEKAROWICZ 

WARTO :POSTAC ŻEBY POLEZEĆ? 
(Dokońąenie ze str. 3) 

nich i niewiele lub nic zi?oła nie obchodzi 
ich to. że oowi..nien on sł:użyć nam wszy
stkim. I że w tym ooieciu „my", mieści się 
suma prarw i zdobvczv każdego z nas. Wła
śnie: praw. Jakże czesto jeszcze ci ludzie, 
mówiąc o prawach obvwatela w socjalisty-

cznej Polsce, za:POminaia o drugiej stron ie 
medalu - o s~łecznvch i obywatelskich 
obowiązkach ka.żdee:o z nas. Skutek jest ta
ki. że każdego d·n;a w woiewództwie m~ei
skim łódzkim nie słaie do pracy olbrzymia 
armia około 44 tysięcy ludzi. Pomnóżmy to 
przez 250 dni. oomnóżmy każdv dzień przez 
setki tysięcy złotych, nie wyprodukowa.nych 

towarów Tych, Jt,tórych oni sami bezsku
tecznie szu'kaia na rYnku. Pomnóżmy io 
przez miliony złotvch zasiłków chorobowych. 
pomnóżmy orzez milionv złotych wydatko
wanych przez państwo na ochronę zdrowia 
i opiekę socjrlną ludzi oracy ... 

Leszek Rudnicki 

Przełożyli A. i l\'l, Grabowscy 
Bolitho Ma.rtime Productions Ltd 1976. 

Maleńka centrala łodzi wydawała się przestronniejsza. gdyż 
Niven był · już w śluzie oczekując na chwilę. gdy opuści łódź 
przez przedni właz i zsunie klamrę holu. \\'szystko odbywało 
się jakby od niechcenia. Drzwi od śluzy były otwarte. a Ni
ven, zabezpieczony przed zimnem i spowity w wodoszczelny 
strój nurka, siedział na ustępie i spokojnym jak zwykle wzro
kiem przyglądał się pozostałym. Kadłub wibrował i pomruki
wał. 

- .Już niedługo - stwierdził Seaton. Wkrótce . też usłyszał 
i poczuł stłumiony huk sprężonegQ powietrza. które owiało 
boki łodzi, gdy holujący ich okręt wydmuchał głównv balast 
i zaczął wypływać na powierzchnię. Seatvn poczuł się nagle 
bardzo spoko.iny, a nawet obojętny. 

- Kontrola zakończona - odezwał sie Drake. 
- Swietnie. - Seaton posłał mu uśmiech. Żadnego zbE;dne· 

go żargonu. Za dobrze się znali. - Obroty 250. Głębokość pe· 
ryskopu. 

Spoza tylnej grodzi dobiegał coraz natarczywszy pomruk sil
nika elektrycznego, a kadłub przebiegło jeszcze iedno pe.wol
ne drżenie. Drake żonglował dźwigniami. wpatrując się bez 
zmrużenia oka w głebokościomierz. - Dwa siedemdziesiąt. 

Kiedy :ze swego gniazda wysunął się z sykiem p ervskop. Se
aton pochylił się niemal przyklękając. żeby urzez niego zerk-
nąć, a ramiona Jenkyna drgnęły. • 
Łódź sunęła prawie się nie kołysząc. Scaton wpatrywał się 

w mały obrazek powoli przybierający kształt w soczewce. Po
szarpane wierzchołki fal i czarne zbocza ich dolin. Czuł, że 
fale unoszą łódż, lecz nic nie słyszał. Jakby ogłuchł. Zato
nął. Z niczym nie dało sie tego porównać. Nie bo było ba.rdzo 
ciemne, gdyż było jeszcze bardzo wcześnie. Ale holnjący ich 
okręt czekał już na powierzchni, na j'ego kadłubie majaczyły 
ludzkie postacie. Seaton nacisnął guzik peryskopu. 

- Na powierzchnię! 

-(1-

Pokład przechylił się, a ponieważ hol przydawał im siły, 
XE 16 pod ostrym kątem wypłynęła na powierzchnię. 
Wręczywszy Nivenowi pełen tajemnic Venablesa obciążony 

wor~k. Seaton polecił szorstko: - Otwieraj, Richard. Odczep 
hol. - Sam uczepił się peryskopu, gdyż kadłub zadrżał gwał
townie, po czym dodał: - Sprawdź, czy zaczepiłeś pas be:z~ie
czeństwa! - Przyszło mu na myśl, że Niven nie znosi. ~ak 
mu się przypomina o czymś tak odruchowym. Ale nie wolno 
było zostawić niczego przypadkowi. Więcej jest pożytku z ura· 
żonego nurka niż martwe.go. • 

Znów podniósł peryskop, przytrzymując sie mocno uchwy
tów, bo małym kadłubem miotały fale. Dostrzegł rozbryzg wo· 
dy, to obciążony worek wyleciał za burtę. Żle było?,Y· gdyby 
teraz o czymś zapomniał. Zobaczył, że pochylony Niven nie
zdarnie posuwa się wzdłuż kadłuba łodzi. W krzyżownic.v P.e
ryskopu wyglądał jak niekształt~y kolos. Se?to:i zmusił się, 
żeby przestać odliczać seikundy. Niven starał sie Jak mól(ł. 
Odetchnął, kiedy hol puścił i „liliput" omalże nie stanąi \ 

w poprzek niebezpiecznie wielkiej, białogrzywej fali. 

Przedni właz zatrzasnął się z hukiem i w śluzie znów ' poja
wił się Niven, wpuszczając przy tym mała kaskadę morskiej 
wody. Seaton u~łyszał stłumiony ryk. Okręt podwodny wy
konawszy zadanie ponownie zanurzał sie w swoim ŻyWiole. 

- Dobra robota. - Seaton popatrzał na Nivena i uśmiechnął 
się. Szybko zerknął przez perySkop, po czym nacisnął guzik; -;-
Schodzimy pod wodę. Dziewięć metrów. Obroty. 85~ ;- Obroc1ł 
się w stronę ramion Jenkyna. - Kurs zero-dz1ewięc-dwa. 

Podłoga łodzi znów znalazła się w poziomie wpadając w po
wolny, regularny rytm wmłużnego kołysania. Drake odetclmął 
z ulgą. - Dziewięć metrów. 

Seaion wyobraził sobie XE 16, uwolnioną od zabezpie~zają
cego holu, z dziobem skLeNYWa;nym ku niewidoc.z.nemu brzego
wi. Z agentem &kontaktują się o zmierzchu. Jeśli wsz.vstko 
pójdzie dobrze. 

- Spróbuję dokładniej ustalić nasze położenie - odezwał 
się do Nivena - jak tylko znajdziemy sie bliżej brzegu. -
Spojrzał na niego oczekując reakcji. Przecież_. do cholery .. z~ni_m 
będą mogli zabrać się do roboty, trzeiba Jeszcze przeciąc Ja
kieś pole minowe. 

Ale Niven ooparl po prostu: - Zajmę się tym, panie kapi
tanie. Możemy zmienić kurs tam, skąd nam będzie najwy
godniej dotrzeć na miejsce spotkania. - To by było wszy
stko. 

Drake spojrzał na nich. - Jeśli mnie zastąuisz. kapitanie, to 
przygotuję śniadanie albo obiad, co tam chcecie. 

- Ja to zrobię, Geoft - powiedział sztywno Ni\Ven. 

- Tak też myślalem, - Wysoki Nowozelandczyk uśmiechnął 
się szeroko. 

-ł2-

lłOBO'J'A, 1ł MARCA. 

PROGRAM I 
8.00 TTR - hodowla zwierząt, sem. ł. 6.39 TTR - mechanizac.ja 

rolnictwa, sem. 4 (Ł). ą,OO Dla szkół: nauka o człowieku, I<!. I 
- Sprawy 15-latków. 10.00 Zoologia, kl. T - Gady. 11.0l Geogra
fia, kl. 8 - Nasze wielkie inwestycje. U.SO Redakcja szkolna za
powiada. 12.45 TTR - hodowla zwierząt, sem. 2. 13.%5 T'rR - me• 
chanizacja rolnictwa, sem. 2 (Ł). 14.00 Dziennik. 14.10 Obie1!:tyw. 
14.30 Radzimy rolnikom. 14.40 O misiach, miśkach, nledź'>l.iadkach, 
15.10 Spotkania na antenie. 15.45 Latarnia Czarnoksięska - spotka
nie nr 10: „żywA natura". 16.20 Film Latarni :::zaq1okslęsklej· „Sc. 
koły" - film tab. prod. węg. lT.40 Studio Sport - Mistrzostwa 
Europy. 19.00 Dobranoc. 19.10 Sportowa siódemka. 19.30 Wieczór 
s dzlennlkie~. 20.30 Filmy z Brigitte Bardot - „Viva Maria" -
film fab. prod. franc.-wł. 22 .30 Dziennik. 22.:m Rewla targowa -
,,Duch wieży targowej". 23.35 Kino nocne - „W kręgu strachu'' 
"- :tllnl fab. prod. USA. · 

PROGRAM n 
15.55 Studio Sport - wspomnienia reporterów. 17.25 Dla młodych 

wid'tóW - „Turniej o Srebrną Lódkę" (Ł). 18.25 Uśmiechy starego 
kina - Niezapomniany Charlie. 19.00 Wiadomości (L). 19.20 Dobra
noc. !9.30 Wieczór z dziennikiem. 20.30 „Show % Aurą Urziceanu" 
- orogrnm estradOWY 'T'V R11muńskiej . 21.30 Teatr wspomnień 
- Zofia Nałi<:owskn - ,,Dzień jego powrotu". 23.05 Telekino sprzed 
lat - „Opowieści niezwykle" - Duch z Canterville ·- film prod. 
TP. 

NIEDZIELA, IZ MARCA 
°J.•ROGRAM I 

ff.45 TTR - hodowla zwierząt, sem. !. T.15 TTR - mech~ •·za• 
C.ia rolnictwa, sem. 2 (Łl. 7.50 RTSS - Nasze spotkania. 3.10 No
wocze~ność w domu I zagrodzie 8.35 Studio Sport 9.00 1.'eleranek. 
10.20 Antena. 10.45 Tam, "dz!e czas się zatrzymał - odc. 5 pt. 
.. U~miecb Buddy)' - film <lokum. prod. Ti7 FrancuskieJ. 11.40 
Dżlennik. 11.55 Rolnicze rozmowy. 12.25 TYLKO W NlFDZIELĘ. 
12.~n iarvś!< ~ z ~ śla•ka -· ,·eo 12 .50 Mieszkdnie na zamówienie. 
13.00 Tajemnice k>.tchni cyrkowej - cz. 2. 13.15 Szlakiem "'olei 
Snutn Fe -- rep. 13.~0 Nie tviko igrzy ska: B. Tomaszew~ o ~pcr
c\e. 14.05 Par> Pólka i spółka. 14.35 z Olgą Lipiliską o rozrywce„. 
14.50 Mlstrzowie sceny: Jan €:i.ecierski. 15.10 Na krakowskim ryn· 
ku. 15.25 Losowanie Dużego Lotka. 15.25 Wy~rana -· widowisko 
na motywach utworu I. Iredyńskiego. 15.55 Trybunał wyobraźni: 
Secesi.q, 16.45 Studio Sport: I liga piłki nożne .1. 17.45 Z W. Ro
wickim rozmowa ó muzvce. 17.55 „Mężczyz11a w bi~l~·ch knlo
szach" - film z serii: ,.Rewolwer i melonik' . 13.4G Da\l<nO temu 
- g:iwęda 3z. Kobylińsklego 19.00 Wieczorynka. 19.30 Wieczór 
z ~zlennik.iem. 20.35 „Noce l dnie" - cz. 3 ot. „Babct"ł". 21.35 Pio
senka z uśmiechem. 21.40 Zaproszenie do Teatru Naroriowego: Pła
tonow. 22.10 Piosenka z uśmiechem. 22.15 A. Kuśn;ewtc~: Mój oa
miętnik . 22.25 Peret 1 jego picsenkl. 22.50 Gustaw Holoubek· Mój 
pamiętnik. 23.00 Pio~enka z uśmiechem 1 rozmowa z J. Kobus~ew
sklm. 23.10 Studio Sport. 

PROGRAM II 
l•. T'ea pM;egna'Dla'• tpowt.) fL eg61.). 

11."5 „$.P'ra a Q mlesł,awlen1e'• tilm. fab . prod. ang: 13.20 Ope-
rowe qui pto 9ub. 4 Studid tt 1+.!Mt „Ula t świt.tl" - Ta
bliczka przezięl>iąnUi. 1 .2 .P.r.awdll czasu - pra~ elrranu -
„Sqkołowo" cz.. ti fil$•- pl'Od. -OSRS-ZSRR. 16.30 Jan 
Str u~: „. oc w Wenecji ' - ft m~ rs] a operetl<l (R1''N) 13.05 
St.udio Sport. 19.30 Wieczór z dziEIUliklem. 20.30 Teatr muzyczny: 
„Legenda Hrygława". 21.30 Klub fibo Wielka wojna - film 
fab. prod. wł.-franc. 

PONIEDZIAŁEK, 13 MARCA 
l'KOGRAM I 

12.45 RTSS - fizyka, gem. ~ 13.25 RTSS - geografia, sem. ł. 
15.iJO Melodie - „Piosenki 40-lalka". 15.30 NlJRT. 16.00 Dziennik. 
16.10 Obiektyw. 16.30 Zwierzyniec. 17.20 Studio Sport. 18.db „Dro
ga" - odc. 11 (ostatni) - „'Stan wyjątlrnwy" - film prod TP. 
19.00 Dobranoc. 19.10 Siódemka. 19.30 Wieczór z dziennikiem 20.30 
Teatr TV: A. Ostrowski - „Las". 22 .40 Dzienruk. 22.1>5 Camerata. 

l'ROGRAM Il 
16.00 „Klara Lust" - f iL11 iau prod. szwedzkiej. 17.40 Kore~pon

denci - zapowiedź programu 17.45 „Co to jesl itaba?" - program 
korespondenta TV WRr.. Laszlo Krasso. 18.25 „Zobaczyć Wcie" -
program korespondenta TV Bułgarii Mitko Ałtynkowa. 1~.00 Wi;l· 
don.ości (L). 19.20 Dobranoc. 19.30 Wieczór z dzienniluem. 2~30 
JęzyK niemiecki - kurs podst 20:55 Ji:zylr francuskl - kurs 
podst. 21.25 24, godziny 21.35 „Czym Jest kosmos?'' - program ko
respondenta TV ZSRR Dmitrija Biriukowa. 22.20 ,.Cena sukcesu•• 
- program korespondenta TV NRD Henza Sachsenwegera. 

WTOREK, !4 MARCA 
PROGRAM 1 

6.00 RTSS - fiżyka, sem. 4. 6,30 RTSS - geografia, sem. 4. 
9.00 Dla szkół: język polski, kl. l lic, - Molier - „Sw!ętoszek". 
10.00 Język polski, Id. 2 lic. - z. Krasiński - .Nieboska lrnmedia 
- uctc. 1. l! 30 „Noce 1 anie" - odc. pl. .Bauc.ta" - film 1ab. 
prod . TP 12.UO Język polski, Id. ł lic. - T . .Różewicz - „Karto
teka' 12.45 HTSS - chemia, sem. 2. 13.25 RTS$ - biologia, sem 2. 
15.00 Melodie - Panorama folkloru. 15.30 „Złoty liść" - program 
dla seniorów. 16.QO Dziennik. 16.10 Obiektyw. 16.30 Studio Telewizji 
.i\Hoa ych „Zaprosc1e nas" . 17.JO Pierwsza 360-ka - rep. o przyszlfJsci 
polskiej energetyki. 17.40 Bieg Piastów - rep. 17.50 interstudio 
przedstawia - ,Być kobietą .. " 18.20 CzłowleK l pnyroda - film 
dok. prod. TV Hiszpańskiej. 18.50 Radzimy rnlnil<om. 19 oo Dobra
noc. l~.10 Siódemka. 19.30 Wieczór z dziennikiem. 20.30 „Saga rodu 
Palliserów" - odc. 9 - film prod. ang. 21.30 Studio Sport. :2.441 
$wiadkowle. 23.00 Dziennik. 

PROGRAM U 
16.95 Kino telewizji najmłodszych. 16.35 Pleśń Sałtanat - film 

prod. radz. 18.00 Decyzje pięmastmatKow . 1s.ao Bitwy, kampanie, 
dowódcy. 19.00 Wiadomości - wydanie kieleckie (Ł). 19.20 Dobra, 
nuc 19.30 Wieczór z dziennikiem. lID.30 Języlt angielóiki ~ kurs 
pod.,t. 2100 Język niemiecki - kurs podst. 21.25 Od M qo M. 21.55 
24 godziny. 22.05 Wtorek melomana. 

SKODA, 15 /WARCA 
PROGRAM I 

e.oo RTSS - chemia, sem. 2. 6.30 RTSS - biologia, sem. 2. 9.00 
Dla szkół: chemia dla klas 7 (zasady). 11.05 Historia dla kl. 7 -
O polskość. 12.00 Chemia dla t<l. u. 12.45 RTSS - jezy~ eolski. 
sem. 4. 13.25 RTSS - matematyka, sem. 4. 14.25 W drodze do 
nowego. 15.00 Melodie. 15.30 NURT. 16.00 Dziennik. 16.10 Obiektyw. 
16.30 Dla dzieci: Nasi rodzice pracują 17.00 Rodowody - „Aby 
nie umarła". 17.20 Losowanie Małego Lotka. 17.40 „Pali się" -
film prod. ang. 19.00 Dcbranoc. l._9.10 Sióde.nK&. 19,30 \~iecz;)r z 
dziennikiem. 20.30 Film teleWizyjny na świecie „Telewizor". 21.55 
Studio Sport. 22.45 Dziennik. 23.00 Na oointach. 

PROGRAM U 
15.50 Kino TDC „Stawiam na Tolka Banana" pt. „Cegiełka" -

tilm prod. TP. 16.20 wariant „Omega", odc . 5 (ostatni) filmu prod. 
raqzieckiej. 17.30 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej „Dlaczego 
przechodzi•z obojętnie". 18 OO Kwadranse muL~ki 19.00 Wi..ldomości 
(Ł). 19.20 Dobranoc. 19.30 Wieczór z dziennikiem. 20.30 Ji:zyk ro
syjski - kurs podstawowy. 21.00 Języg angielski - kurs podsta· 
wowy. 21.30 24 godziny. 21.45 Film Latarni czarnoksięskiej pt. 
„Kes" dramat prod. ang. 

CZWARTEK, 16 MARCA 
PROGRAM I 

e.oo RTSS - język polski, sem. 4. 6.30 RTSS - matematyka, sem. 
4. 10.00 Dla szkół: historia dla kl. 6 „Jak Czarniecki do Pozna
nia... 11.05 Język polski, kl 7, Stanisław Moniuszko. 12.00 Język 
polski, kl. 8, Karol Szymanowski. 12.55 Język polski, kl. 3-4 lic. 
Leopold Staff. 13.25 RTSS - Język polski. sem 3. 13.55 RTSS -
matematyka, sem. 2. 15.00 Melodie, 15.30 Kino filmów animowanych. 
16.00 Dziennik. 16.10 Obiektyw. 16.30 Ekran z Bratkiem. 18.00 Poli
gon. 18.20 Historia na każdej ulicy. 18.50 Radzimy rolnikom. 19,00 
Dobranoc dla najmłodszych. 19.10 Siódemka. 19.30 Wieczór z 1zien
nikiem, . 20.30 „Sierżant Anderson" film orod. TV USA - odc. 
pt. „Ostatnia gra". 21.25 Pegaz. 22.10 W minutę po premierze. 22.50 
Dziennik. 

PROGRAM Il 
15.50 Paragrafy i my. lft.20 Oto foto. 16.50 To lubię - Gawęda o 

sztuce. 17.10 Studio Sport. 17.40 Spotkania - Prezentacja sylwetki 
doc . dr Janqsza Porowskiego. 18.00 Popołudnie podróży 1 przygo
dy. 19.00 Premiery (Ł). 19.20 Dobranoc. 19.30 Wieczór z dzienni
kiem. 20.30 NURT. 22.00 24-godz!ny . 22.10 „Chłopi" odc. 11 pt. 
„Scheda" film prod. TP. 23.00 Sytuacja. 

PIĄTEK, 17 MARCA 
PROGRAM I 

6.00 RTSS - język polski, sem. 2 6.30 RTS$ - matematyka, sem. 
2, 9.00 Dla szkól: geografia, kl 5 - Wokół b1e>tunów . 10.uo Ger:;i:;ra
f1a kl. 6. - Między Biebrzą a Bugiem. 11.05 Wychowanie techni
czne dla kl. 1-3 lic. 12.00 Geografia dla klas 7 „ Wietnam „ 12.45 
TTR - uprawa roślin, sem. 4. 13.25 TTR - nodowla zwierząt, 
sem. 4. 15.00 Melodie - Eliksir miłości nr 10 - program rozryw. 
CSRS. 15.30 NURT. 16.00 Dziennik. 16.10 Obiektyw 16.30 Studio 
Sport. 17.30 „Niełatwy wybór" - odc. 3 (ostatni) filmu prod. TV 
Bulg. !fl.40 Magazyn motoryzacyjny. 19.00 Douranoc l'l 10 Siódem
ka. 19.30 Wieczór z dziennikiem. 20.30 „Parada oszustów" film 
prod TP, odc. pt . Mistrz zawsze traci". 21.20 G Ro~sini - .C"ka
zja czyni złodzieja". 22.5> studio teatralne - Samuel beckett -
„Czekając na Godota". 

PROtiRAM U 

16.10 Tajemniczy świat przyrody. - Czy zwierzęta myślą? - cz. 
1. 16.45 Na pograniczu ryzyka - Relacja z akcji niesienia pomocy 
choremu pytonoWi. 17.25 Taaaka ryba - Magazyn wędkarski. 
17.45 Turystyka i · wypoczynek. 18.15 Telewizyjny teatr muzyki 
„Bachalle". 19.00 Wiadomości (Ł). 19.20 Dobranoc. 19.30 Wieczór 
z dziennikiem. 20.30 Język francuski - kurs podstawowy. 21.00 Jfl
zyk rosyjski ~ kurs podstawowy. 21.30 24 godziny. 21.40 Opowieści 
Starszego Pana. 21.55 Sierżant Anders'?n - odc. pt. „<>,;tatnla gra". 

DZIENNIK POPUI.ARNY - dziennik R.obotnlczel Spóldzlelnl Wydawniczej „Prasa-Książka-Buch". Wydawca: Lódzltie Wydawnictwo Prasowe RSW „Prasa·Kslą:t.ka·Ruch" Redaguje Kolegium RedaKcJa 
kod 90..103, t.ódź, Piotrkowska 96, Adres pocztowy: „DP", t.ódź, skrytka nr 89 Telefony: Ćentrala 293·00 łączy ce wszystkim.I działa mi. Redaktor naczeln;: 325~4 z.ca redaktora aaczelnego 307-26 
Sekretarz odpowiedzialny U sekretarz 204-75 Działy: m1ejsk1 Ml 10. 337-47, sportowy 208-95, ekonomiczny 228-32, wojewódzki 323-05 dzial listów I interwencji 303-04 (ręlropts<>w nie tamóWlonych 
redakcja nie zwraca), kulturalny 621-60 „Panorama" 307·28, dział społeczny I fotoreporterzy 378-97, Dział Ogłoszeń 311·50 (Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowtada> Redakcja nncna 869·68, 
868-78 Cena prenumeraty: rocznie 312 zł, półrocznie 1n zł, 1twa1 taln.ie 78 zł Prenumeratę przyjmują oddziały RSW „Prasa·Kslą żlta-Ruch" oraz urzędy pocztowe l doręczyeiele w termtnaeb: 
na I ltwartał, I półrocze O(az cały rok dQ 10 każdego miesiąca poprzedza3ącego okres prenumeraty Zakłady pr<ft?y, · Instytucje I organizacje, składają, ~a mówienia oa prenumeratę w miejscowym 
oddziale RSW. a w miejscowościach, w którycb nie ma tego od działu, w urzędach pocztowych. bądź u doręczycieli. Natomiast prenumerator.zy Indywidualni wyłącznie w urzędach pocztowy eh: 

bąd~ u doręczycieli. Egzemplarze archiwaln• „Dziennika" są do nabycia w sklepie „Ruchu", Lódź. Piotrkowska 95. 

I DZIENNIK POPULARNY nr 57 (8938) Skład 1 druk: Prasowe Zakłady Gr~czne RSW .,Pra.a~&~-Mucb", L6dt, Armil Czti"WoneJ :18, Papier druk. mat. 50 I· 1-l!l li 
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