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POPULl.RIY 

Przed 60 rocznicą odzyskania niepodległości Polski 

prezydiów OK FJN, CRZZ 1 OKP 
rudno do ich pracy nie m1ec emocjo
nalnego stosunku. Ubierają nas prze
cież od stóp do głów. Wiemy, że ich rę
ce, wsparte pracą coraz wydajniejszych 
i nowocześniejszych maszyn, dostarcza
ją nam wyroby, na które przeznaczamy 

znac1enia jest to, że w wielu - nie tylko łódzkich 
- przedsiębiorstwach przemysłu lekkiego pracujq 
cale rodziny, przekazujące nastę.pcom pałeczkę po
koleń. 

„Mamy wspaniałą załogę" - te powtarzające 
s ię opinie można usłyszeć w niejednym zakładzie. 
A że nie kurtuazja dyktuje te słowcr, sypią się na• 
tichmiast fakty św iadczące o zaangaiowaniu, ofiar
ności, ambicjach. To szczególnie cenny kapitał dla 
przemysłu pracującego w trudnej sytuacji napięć 
kooperacyjnych, surowcowych i materiałowych. To 
również kapitał, który moie być gwarancją, ie wy
roby przemysłu lekkiego będą coraz le psze. 

14 bm. w Sali Kolumnowej Rady Państwa w \'1-·arszawie odbyło się wspólne posiedzenie prezy
dió:W: Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jednośei Narodu, Centralnej Rady Związków Zawodowych i 

· Ogolnopolskiego Komitetu Pokoju - poświęcone omówieniu spraw dotyczących 60-Iecia. odzyskania. 
niepo~ległości Polski, a także prawa człuwieka do życia w pokoju. W obrada.eh uczestniczyli: prze
wodmczący OK FJN. członek Biura Politycznego KC PZPR, przewodniezący Rady Państwa - HEN
RYK JABŁOŃSKI, przewodniczący CRZZ, członek Biura Politycznego KC PZPR - WŁADYSŁAW 
KRUCZEK i przewodniczący (),KP - JÓZEF CYRANKIEWIWCZ. 

co piątą złotówkę z nanego budżetu rodzinnego. 
Wiemy też, że większość pracowników tego prze
mysłu stanowią kobiety, które godzić muszą swoją 
pracę z obowiązkami rodzinnymi. 

W dyskusji stwierdzono, ie zbli
łające się 60-lecie odzyskania 
przez Polskę niepodle&łoici jest 

.rocznica o wielkim znaczeniu. Nie
sie ona bogate treści polityczne, 
dotyczące najważniejszych spraw 

narodu i państwa. Ich upowszech-1 likwidacji przed 60 laty rozbiorów 
nienie powinno umacniać socjali- ziem pol skich wielką rolę ode
styczną świadomość i jeszcze bar-, grała Rewolucja Pażdziern ikowa; 
dziej cementować jedność moral- że to Armia Radziecka w:raz z wal
no-p~lityczna naszego na~odu. 1 cząc!mi. u jej boku żołin.ierzami 
Zwrocono uwagę na takt, ze w I p<>lSKam1, przyni-O.Sła przed 34 la ty 

To wcale niełatwe, a przecież nie brakuje w 
tym środowisku tawodowym osób, które nie kryją, 
że nie zamieniłyby swojej pracy na żadną inną, 
które potrafią ze wzruszającą serdecznością mó
wić o swoich przedsiębiorstwach, jak o drugich do
mach. Być może na tym szczególnym stosunku do 
pracy - pełnym swoistego ciepła - waży fakt, że 
jest to przemysł sfeminizowany. Może i nie bez 

Wszystkim pracownikom - prządkom , !~oczkom, 
szwaczkom, dziewiarzom itd. składam;' z okazji ich 
święta najlepsze, najserdeczniejsze życze n ia - suk
cesów w pr·acy zawodowej i pomyślności w życiu 
rod!innym! 

.••••••,-••••••••-••••n•--••••-•• wolność. a obecnie brater ski so-~ jusz i przyjaźń ze Związkiem Ra-P Odf ÓŻ po kraj·u:· GOP dzieckim jest gwarancją nienaru-
' szalności, bezpieczeństwa i poko

jowego rozwoju naszego kr aju. 
Andrzej Szozda Katastrofa 

Budapeszcie Oświęcim-Brzezinka, Kraków 

Trzeci dzien wizvtv 
• • 

I 
bm. tnecim dniu ofitjalntj i1yty w naszym 
kraju, premier Szwecji TllORBJOERN FAELLDIN 
wraz z ma.lionką ł towarzyszącymi mu osobistościa
mi odbył podróż po Polsce. Szef rzą~u szweilzkiego 

zapoznał się z rozwojem Górnośląskie~o Okręgu Przemysło
wego, złożył hołd pamiętii milionów ofiar zbrodni hitlerow
sldch na terenie byłego obozu zagłady w Oiwięcimiu-Brzezin
ce oraz odwiedził Kraków. 

Na udekorowanym flagami Szwe
cji :i Polski lot;iisku w Mierzęci
cach gości powitali go~podM'ze woj. 
lratowiiokiego. Z lotni.ska premieT 
T. Faell<lin wraz z towairzyiszącymj 
osobami udał się na teren bu<lowy 
Huty „Kaitowice" - na.j'Wli.ęk&zej 
;polskiej iiillwes.tyojd lalt siedemdzie
sią,tycll. G<>ście zwiedzili niekJtóre 

obiekty huty, zapo.mając się z jej 
obecną produkcją. Przy wznoszeniJu 
obielciów zas·tosowano na.jTIDWQOZ.eś
niejsze rollW'iązainia polskie i zagra
n iczne w tym również szwed2ikie. 

Podczas krótkiego objazdu Po wol. 
katowickim premier Szwecji T. 
Faelldin zapoznał się z historh1 i 
· (Dalszy ciag na. atr. %) 

Wypowiadają~ się na temat rezo
lucji w sprawie prawa cz1<>wieka do 
życia w pokoju uczestnicy spot.ka
nia wskazywali na niebezpieczeń
stwo dla c,ałeJ ludzkości wynika j ące 
z zamiaru produkcji broni neutro
nowej i rozmieszczenia jej w Euro
pie zachodniej. Naród polski, stwier 
dzano, który tak zdecydowanie l 
powszechnie przeciwi;tawia się prooom wprowadzenia te j ludobójczej 
broni. opaw1ada się za zahamowa
niem wYścigu zbrojeń i pokojowym 
rozwojem stosunków międzynarodo
wych. 

Na J1%iedzenlu przyjęto deklaracj~ 
dotyczącą OO-lecia odzyskania niepo-

(Dalszy ciąg na str. 2) 

w o t. 

Pogodowe 
Zimowa pogoda zaczyna u•tępo

wać. Mimo to ostatniej doby noto
wano na terenie Polsl<i dośe niskie 
temperatury: o st. w Częstochowie, 
plus 1 w Sulejowie, plus 2 w Mła
wie, Sledlcacll i Warszawie, plus 3 
w Suwałkaeh i Białymstoku. Nato
miast w południowo-w•chodniej czę
ści kraju pod wpły:wem gorącego 
podmuchu z południa powstała 
prawdziwa wyspa ciepła. w Prze
myślu termometry wska~ywaly plus 
13 At.; 1Jlus 17 st. w Muszynie; w 

W wojewódzltwde piobrkmvskim 
przebywal 14 b m. z roboczą wizytą 
mLnistea: energetyiki i enm-gii a to
mowej - Andrzej SroZida. Podczas 
pobytu w Płobr>kowie Trybunalskim 
spotka~ się z wład.zami polityczno
administracyjn)nni wojewód7ltwa z 
I oolrretarrzem KW PZPR - Stani
sławem Składowskim i woj~odą 
~iotl'lkow.skim ~ Leszkiem Wysłoc
kim. 

esku +1 

kontrasty 
Les!<u l>yto plus 19 at. 

NJemaJ w całym kraju wyst.ąpiły 
silne opady deszczu ze śniegiem lub 
śnie.gu . 

Instyt ut Meteor•1Iogii i Gospodarki 
Wodnej przewiduje w okresie 15-19 
bm. stopniowP. ociepli;nie. w dniach 
15-17 bm. będzie zachmurzenie du
:l:e z rozpogodzeniami i okresami 
z opadami deszczu !Ub desz~'Zll ze 
śuiegiem. Temperatury maksymalne 
będ'I w granicach plus 5-10 st., a 
min imalne minus z - plus 3 d. 

PRAWO DO ŻYCIA w POKOJU 

Ludw~k Benoit - aiktor. 
- Teatr potrafił jak mało który z ro

dzajów sztuki znaleźć wspólny język 
twórcy z odbiorcą. Spektakl zaczyna ist
nieć, gdy na kreację dramatu na scenie 
nakładają się myślenie i emoeJe widza, 
1 to nie tylko jednostkowe odczucia pa
na X, czy pani Y, lecz również zbioro
wa reakcja całej tej młnispołeczno§cl, 
którą staje się widownia w czasie przed
stawienia. Niezwykle więc ważkie stają 
się treści tego nacechowanego wielką 
emocją doświadczenia społecznego. My, 
lud'Zie teatru, często ocieramy się .o 
prawdy takie, którymi humaniści posłu
gują się w walce z negatywnymi cechami 
ludzkimL Przekazujemy prawdy ukazu
jące groźby wynikłe z każdego konflik
tu, nawet tego zdawałoby się mało nie
bezpiecznego dla innych - prywatnego 
człowieka z człowiekiem. 
Czyż dzisiaj aktualność Szekspira nie 

kryje się właśnie w tym, Iż jego wielkie 
dramaty mówią nam o mechanizmach 
działania ludzi przeciwko sobie? Staramy „ 
się także ukazywać wzory godne naśla
dowania, uczyć szacunku dla ludzi do
brych. A kimże jest ów „dobry czło
wiek"? Czy to nie ten właśnie, co potra
fi współdziałać z innymi? Mówimy t-zę
sto o sprawach niezwykle bolesnych, nie
miłych swym oskarżeniem widzowi, ale 
robimy to po to, by młodego ostrzec, a 
dojrzałemu przypomnieć, iż są problemy, 
sprawy godzące w człowieka, i że sam 
człowiek jest ich sprawcą. 

W tym naszym wspólnym dialogu z 
widzem nie może zabraknąć także ostrze
żenia przed wojną. Wojną - czymś naj
bardziej przerażającym w bistorii ludz
kości. Wojną, . która w swej istocie za
kłada zabijanie. Zmusza, co więcej 
sankcjonuje, a nawet afirmuje zbrodnię. 
Konsekwencji moralnych tego (nawet w 
wypadku, gdy ;musimy pozbawić · życia in
nego człowie~a samemu się broniąc) nie 

sposób przecenić. Ile trzeba Jeszcze cza
su, by ludzie zrozumieli na całym świe
cie, iż zabijanie jest najbardziej zwy-
rodniałym .czynem? . 
· Po oątatniej wojnie światowej nikt li 
poszkodowanych - ozy to był Polak, 
Rosjanin, Niemieo, Włoch, Anglik (mó-
wiąc poszkodowanych, myślę tu o wszy
stkich ludziach, którzy przeżyli tragedię 
wojńy) - nie marzył o niczym bardziej, 
niż o trwałym pokoju. Zdawało się, że ta.
okrutna lekcja hlstorii była wystarczają
cym dla ludzkości doświadczeniem. I oto 
dzisiaj koła militarystyczne, Imperialisty
czne, w sposób wyjątkowo brułfi.iny, gwał 
towny domagają się zwiększania wyścigu 

• 

zbrojeA, }>rodukcjl nowych Arodków za
głady. 

Odnoszę czasem wrażenie, gdy dowia
duje się o tym, jak w Stanach Zjednoczo
nych chłodno spekuluje się na temat ko
rzyści uzbrojenia zachodnloeuro.pejskich 
armil w bombę neutronową, Iż twórcy 
takich idei traktują Europę jak inny 
świat, sami bezpiecznie oddzieleni od 
nas oceanem. A nic bardziej złudnego, 
niż takle myślenie w dzisiejszym świecie, 
powiązanym wspólnymi nićmi najroz
maitszych układów, stosunków współza
leżności. 
Jakże głęboko zabrnął człowiek w for

my, struktury, ja~że podporządkował się 
najrozmaitszym nie mającym nic wspól
nego z humanizmem układom, że aż 
naiwny może się wydać np. list proste
go człowieka do prezydenta Cartera, w 
którym ten pierwszy odwołałby się do 
prostych uczuć tego drugiego, list z ape
lem ojca do drugiego ojca o szcze§cie dla 
dzieci. -

Czy znaczy to jednak, że jesteśmy bez
silni? Nie ma bardzie.i negatywnej siły, 
niż wspólna obojętność, bierność. Jeżeli. 
powiemy sobie : „cóż tam ja", jeżeli to 
„cóż t am ja" powiedzą sobie miliony -
to ten zwielokrotniorty brak zaintereso
wania sprawami najżywotniejszymi dla 
ludzkości stworzy pole dla działania agre
sora, nie natrafiającego na żaden opór. 

Gdy jednostka powie „NIE" to to „NIE" 
pomnożone przez masy otwiera nadzieję 
na trwały pokój. Nadzieję na to, że gdy 
siedzę z dzieckiem czy wnuczkiem w 
ogrodzie, to przelatujący nad nami samo
lot nie budzi w dziecku lęku, a ja mam 
pewność, że na jego pokładzie jest t ylko 
poczta lub pasażerowie. Może to marze
nie wydać się infantylne, ale tak JUZ 
jest, że wartości podstawowe największe 
I marzenia z nimi zgodne często są proś
ciutkie i nieefektowne. 

Notował: (jb) 

OW 
\V czasie &"P-Oikania omówiono d<>

tychcza>mvą realizację postanowień 
komisj.i rzą<lowej d.s. realizacji 
Bełchatowskiego Okręgu P rzemy
słowego ora.z przebieg bu<lowy na j
większei krajowej inwe.sitycji pali
wowo-eneL'getyczmej. 

W trakcie pobytu m'n. A. Szozda 
przebywał w gminie Wolbórz inte
resując się V.'J"konaniem decyzji 
Prezydium Rządu w sprawie kon
troli ui:yjkowan'a g!'un1ów rolnych 
oraz wykorzyshln1a kh m-0tliwości 
procl.UJ~cyjnych. 

(kaw) 

MOSKWA 

W Moskwie odbył s ię wielki 
wiec pod hasłem „PRL i ZSRR -
wieczna i nierozerwalna przy
jaźń". Uczestniczyła w nim mło
dzież polska studiująca w ZSRR 
oraz ich koledzy radzieccy. 

Wiec zor ganizowany przez Radę 
Koordynacyjna SZSP w ZSRR oraz 
KC Komsomołu odbył się w 
zwia,zku ze zbliżającą się 33 rocz
nicą podpisania polsko-radziec
k iego Układu o Przyjaźni , Współ
pracy i Pomocy Wzaj!'?m ne j, a 
także zakończeniem wielkiego 
konkuTsu dla polskich i radziec
ll:ich studentów nt. wiedzy o obu . 
krajach. W konkursie uczestniczy
ło ponad 22 tys. osób w 16 
ośrodkach akademicl;l:ich całego 
Kraju Rad. Zwycięzcy imprezy -
polscy studenci, wezmą udział w 
międzynarodowym obe>zie młodzie
żowym w Kazaniu , a radzieccy -
w wycieczce po naszym k raju. 

Uczestnicy spe>tkania podjęli tak-

Kurt Waldheim 
otrzvmal naurode 
,Karla Rennera 

W piątek si:kretarzowl generalt1e
mu ONZ, Kurtowi Waldheimowi, 
przyznano w Wiedniu nagrodę 
Karla Rennera (imienia pierwsze
go po wyzwoleniu prezydenta Au
strii) jako wyraz uznania za jego 
prace nad zblizeniem narod ów i dla 
pok oju. 

Sensacją w Stanach Z.iednoczonych 
stał się sweg"' rodzaju bunt. jaki 
wybuchł w szere,q>1ch Federalnej 
Policji Sledczej (FBI). 

3ak wiadbmo przeciwko wielu wy
sokim funkcjonariuszom FBI to~'zy 
się śledztwo w związku z zarzut<• 
ml o przekraczanie przez nich u
prawnień, stosowanie niedozwolo
nych metod śledztwa i naruszanie 
praw konstytucyJnych obywateli 
Stanów Zjednoczonych. 

Zarzuty tego rodzaju wytoczone 
zostały m in. przeciwko szefowi 
n'owojorskfego biura FBI Wallą 
ce'owi Laprade'owi, a minister spra 
wiedliwości USA Griffin Bell wydał 
polecenie zdjęcia Laprade'a ze sta
nowiska i przeniesienia go z Nowe
go Jorku do Waszyn"tonu. 

w 
W jednym z najruchliwszych pun

któw stolicy Węgier, na placu Bora
ros w dniu 13 bm. wydarzyła się 
tragiczna w skutkach katastrofa ko
lejowa. Kolejka motornwa laczaca 
tę dzielnice Budapesztu z naddunaJ
Sk'I Wysp'! Csel)el rozbiła bufor bez
pieczeństwa na końcowym przystan
ku, przebiła śc ianę budvnk!'I dwor
cowego i z impetem wpadła do 
przepelnione.t ludźmi poczekalni • 

Jak wynika z komunikatu ogłoszo

nego 14 bm. przez Ministerstwo 
Spnw Wewnę trz nych l'iRL. w kata
strofie pon iosło śmierć 16 osób, a :?5 
zostało rannych, z czego 14 znajdu
'~ & ię w " ' ~ n ie krytycznym. w~
dlug W>!tępnych dochodz&ń, przyczy• 
ną wypadku była lekkomyślność 3-
osobowei załogi pociągu. 

że rezoluc je wyrażającą zdecydo
w any protest przeciwko planom 
produkcji bomby neutronowe j. 

DZIEK 
KIESIE 

W 105 dniu i·oku słońce wze
szło o !!'Odz. S.40, zajdzie zaś o 
19.34. 

DZIS: Anastazja., .Wacław 
J UTRO: Julia, Benedy kt 

/ 

w dniu dzisiejszym dla Łodzi 
przewiduje następującą pogodę: 
zachmurzenie duże z większy
mi przejaśnienia.mi . Okresowe 
opady deszczu. Tempera.tura 
min. 2 st., maks. 7 st. C. Wia
try słabe - północne i zach. 

Ciśnienie o godz. 19 wynosi
ło 974.9 hPa (731,2 mm). 

1843 - Ur. Henry Ja.mes, pi
sarz amerykański. 

Z tart a.mi. Jak z solą: 
przesadź. bo zabolą. 

nie 

- No dobrze. a il e policzy 
van s11bie za 11orad ę , które.i nie 
posłucham1 ! 

Laprade jednak zbuntował slę w 
cz"'\\r3.rtek wieczore1n, zorganizował 
w Nowym Jorku konferencję pra 
sową, w toku której oświadczy ł , ze 
nie podporządk.uje się decyzji mini
stra, a całe postępowanie przeciwko 
niemu i innym wysokim funkcjona -1 
ril.1szom FBI uważa za „pozbawio-
ną podstaw nagonkę". Ili•••••••••••••• 



Jale donosi dzierm11<. INDIAN 
EXPRESS, byla premier, Indlra 
Gandhi (na zdjęciu), zwróclln się 
do ministra spraw zagranicznych, 
\'ajpayee'a z prośbą o wydanie 
jej paszportu na wy;aza do Sta
nów Zjednoczonych w celu 
wzięcia udzlalu w mJędzynarodo
wej /GonferencJI w sprawie roz
brojenia, /Gt6ra ma się odbyc! 
w maju. List pani Gandhi zostal 
prze/Gazany premierowi Desa!, 
/Gtóry udzieli odpowiedzi „za /Gil
/Ga dni". Jut w zeszłym ro/Gu 

pani Gandllł stąrala sfę o pasz
port na wyjazd de Wloch, jed
na/Gże uzys/Gata odpowiedz od
mowną. 

• • 
Funkcjonariusze lleparta-

mentu Stanu stwierdzili, iż 
Izrael złamał gwarancje, zło
żone wobec USA, iż nie użyje 
.bez pozwolenia Waszyngtonu 
niektórych, szczególnie groi
nych rodzajów broni, produkcji 
ame1·ykańskiej. Porozumienie 
takie dotyczy m. in. tak 'IJWa· 
nych bomb kulkowych, prze· 
znaczonych wyłącznie do znisz
czenia siły żywtj. Ich stoso· 
w·anie - zgodnie l!l tym poto• 
zumieniem - miało ognmiczo· 
ny charakter w czerwcu 1967 
roku i w październiku 1973 r. 
Nat!lmiast w czaste ostatniej 
agresji na Liban, Izraelczycy 
stosowali tę broń bez żadnego 
ograniczenia, głównie pnt>ciw· 
ko obiektom cywilnym. 

• • 
W niedzielę, policja ares2towa

la /Golejną grupę Grekciw cypryj
s•olch, podejrzanych o d~talal-
1wsć spis/Gową. Wśród zatrzyma
n;;ch znajduje się vassos Pavli
des, przywódca „EOK-1-2", /Gtóry 
w grudniu zeszłego ro/Gu zorga
nizowat porwanie Achillesa Ki
prianu, syna prezyde•ita Cypru. 
Jale informuje policja, Pavlides 
Jest podejrzany o planowamie na
padów na przywódców politycz
nych i na wyższych, urz,.anlkow 
eagranlcznvch. 

\V przemówieniu, wygloszonym 
w nledztelę, prezyde1tt Kiprtanu 
oowiadczyt, 13 rzqd :Jędzte bezLl
tośnie walczyl z wsz11stktml, /Gtó
r:y próbują stwarzać niepo/Gój 
w kraju. 

• • 
Opublikowane nirdawno wy· 

niki k~ietniowego sondażu 
•·pinii publicznej, wskazują na. 
wyraźny wzrost i)opularnuści 
prezydenta Valerego Giscarda 
d'Estaint w społeczeństwie 
francuskim. Stopień tej popu
larności jest obecnie najwyższy 
cd cza.su objęcia. przez V.G.E. 
stanowiska prezydenta. Zdecy· 
dowa.na większość ankietowa· 
nych, bo aż 59 proc. oświad
czyła, że jest zadowolona 
z obecnej polityki prezydenta. 
W poprzednim sondażu li<'zba 
ta wyniosła 56 proc. ,,Niezado· 
woleni" stanowili tylko 30 proc, 
ogólnej liczby ankietowanych 
(w porównaniu do 38 proc. 
w poprzednim r.ondażu). 

• • 
:lródla uwajcars1Gie poinformo

waly, ze Cllińs/Ga Republi/Ga Lu
dowa zamierza domagać się, ab11 
platnosci za jej e1'.3port regulowa· 
ne byly w przyszlośei glównle 
we fran/Gac1t szwa;/carslcich. Jest 
to wyraz zantepo/Gojenta rządu 
cltlńs/Gtego c.Leprecjac;ą dolara. 
Dotychczas rozlt9zenia między 
ChRL, a jej partnerami handlo
wymi p1·zeprowadzane byly glów
nle w walucie am.:ry/Gań.s/Giej. 
Chiń::zycy żądali ostatnio od Ma
Ze2:ii zaplacenia za aużą dosta
w~ ryżu nie w dolarach, jale do
tychczas, lecz właśnie w u,alu
cie szwajcan/Giej. 

• • 
Jeden z czołowych dzienni· 

ków bejruckich, AN NAłIAR 
napisał, że prezydent Syrii, 
Hafez Asad oświadrzył, iż za· 
micr:&& .uczynić dla Izraelczy
ków okupację południou.ego 
Libanu sytuacją „ni„ d„ 'llnie· 
sif'nia", jeśli oddziały izrael
skie nie wycofają się z tego 
rC'jonu. 

• • 
Dopiero 9 /Gwi,;tnia br. wladze 

algiers/Gie zdecydowaty się oglo
sic wiadomość o zamachu na ży. 
cie se/Gretarza genera!-iego tzw. 
f.u_chu Wyzwolenia Wysp Kana
ry7s/Gtch, Antonio Cubillo, doko
ncmym s cln.i wcześniej, tj. 
4 /Gwtetnla br. w godzinach wie
czornych. Wedlug wers';! oficjal
nej, CUbll!r:> ugodzony zostal 
w pierś sztyletem przez dwóch 
nie znanych osob11i~6w. Już 
w ciągu 6 godzin po zamachu, 
władze bezpieczeństwa rnlaly 
tljqć w Algierze jego spraw.:ów. 
Są nimi dwaj oóywritele his~pa1i
scy. przyóyll z Hiszpanii do 
Algierii 2 /Gwietnia br. spe
cjalnie w celu zgladzenta Cu
billo. Komuni/Gat algiersl~i suge
rnje, iż właściwymi inicjatorami 
zamachu byly hiszpańs/Gle slużby 
specjalne. 

A. Zaopatrzenie ludności w artykuły w li kw. 
A Zaostrzone kryteria odbioru towarów 

kolei A Zwiększenie przewozów na 

z prac Prezydium Rzadu 
Jak informuje rzeeznik 

prasowy rządu - 14 bm. Pre
zydium Rządu oceniło sytu
ację na rynku w pierwszych 
miesiącach 1978 r. oraz plan 
zaopatrzenia ludności w to
wary w II kwartale. 

Podkreślono. że na całokształt 
problematyki rynkowej istotny 
wpływ wywierają rosnące przy
chody ludności. co jeszcze bardziej 
wzmaga spoczywający na produ
centach obowiązek rytmicznej, 
zgodnej z ustaleniami planu, reali
zacji dostaw towarów dla handlu 
wewnętrznego. 
Zobowiązano zainteresowane re

sorty do odrobienia w bieżącym 
kwartale zaistniałych zaległości i 
do poprawy struktury asortymen
towej dostarczanych wyrobów. Do
tyczy to zwłaszcza tych towarów, 
które ze względu na ich znacze
nie dla nabywcy objęte są lista· 
mi stanowiącymi przedmiot kon· 
troli ze stronv rządu, bądź resor
tów, central handlowych i zjed
noczeń przemysłowych. 

:z:g<?dni~ :i: przyjętymi postano
w1emam1 ogniwa handlu zaostrzą 
kryteria odbioru jakościowego to
warów oraz zwiększą sankcje wo
bec osób odpe>wiedzialnych za 
przyjmowanie do sprzedaży arty
kułów wadliwie wykonanych. 

Prezydium Rz11du ror.patrzyło ko· 
lejną informację ministra przemysłu 
maszyn ciężkich I rolniczych na te
mat rozwoju przemysłu clą~nlko
wego t zatwierdziło wnioski resor
tu związane z dalszą ro2'budową 
przemT-Jłu ciągnikowego w roku 
l..97ll. 

Na posle<lzenlu rozpatrzono sprawy 
związane z gospodarowaniem fundu· 
szem płac. Zalecono wszystkim ogni 
wom gospodarki wzmocnienie dyscy
pliny wyipłat, tak aby !eh poziom 
odpowiadał ustaleniom NPSG na role 
lll78. 

Prezydium Rządu powzięło decyzje 
zmierzające do zwiększenia zdolno
ści przewozowych kolei. Chodzi 
g!ównle o poprawę stanu technicz
nego torów oraz wagonów towaro
wych. Resorty, które wytwarzają 
dla PKP tabor, urządzenia, sprzęt, 
maszyny, części zamienne I inne 
akcesoria, zostały zobowiązane do 
terminowej realizacji uzgodnionych 
dostaw. 

· Na posiedzeniu oceniono przebieg 
realizacji Narodowego Planu Społe
czno-Gospodarczego na rok 19711 w 
resorcie przemysłu chemicznego. 

W spólne posiedzenie 
(Dokońc.:z.enie ze str. 1) 

dległoścl Polski 
sprawie prawa 
w pokoju. 

oraz rezolucję w 
człowieka do życia 

jedno z podstawowych przesłań na
szej historii I nakaz walki o 
wyeliminowanie na zawsze groźby 
wojny. 

KAIR. - Amerykański sekretarz 
stanu Cyrus Vance spotkał sli: w 
piątek w Dar es Salatn z prezy
dentem Tanzanii Jullusem Nyerere, 
przewodniczącym grupy krajów gra
niczących z Rodezją. S1>0tkanle to 
jest wstępem do zapowiedzianych 
rozmów między prze<lstawicielam! 
USA i W. Brytanii, a przedstawicie
lami rodezyjskiego Frontu Patrioty
cznego w sprawie uregulowania pro
blemu rodezyjskiego. USA 1 W. Bry 
tania uważają „wewnętrzne rozwią
zanie" - pe>rozt1mienie mi~zy bia
łym rządem Smitha a ugodowymi 
przywódcami murzyńskimi - za nle
Y.'YStarczające. 

MOSKWA. - Jak ujawnU mo-
skiewski tygodnik „Niediela", Ga
zawat ~tbambietow od lat pracu
jący w charakterze spikera w an
tyradzieckiej rozgłośni radiowej 
„Swoboda" był kolaborantem 'hitle
rowców w er.asie II wojny świato
wej. ; 
PARYŻ. - Liczba bezrobotnych 

we Francji znów wzrosła - pod 
koniec marca poszukiwało pracy 
1.070.000 ludzi, o 7<I tysięcy więcej 
nit miesiąc wcześniej. 52,1 procent 
ooszukujących pracy to kob!etv, 35,6 
procent - młodzież poniżej 25 lat. 

WASZYNGTON. - Stosunki ame
rykańsko-lz1·aelskie przechodzą sta
dium oziębienia - Izrael dla USA 
staje się coraz kłopotliwszym sojusz 
pikiem. Ostatnie badania opinii pu
blicznej wykazują, że w 1tej chwili 
43 procent Amery-kanów wypowia
da się o Izraelu przychylnie, pod
czas gdy 6 miesiE:{:y temu odpowied
nia liczba wynosiła M procent. 

,f\.MBASADA ETIOPII w Nairobi (Ke 
nia) przekazała korespondentom pra 
sowym oświadczenie, w którym 
stwierdza się, :te Somalla nie zanie
chała agret;ywnej polityki wobec 
swych sąsiadów 1 nie zrezygnowała 
z roszczeń terytorialnych pod adre
sem Etiopii, Ken!! i Reoubliki Dżi
buti. W oświadczeniu stwierdza się, 
że w razie nowej agresji somalij· 
sklej, armia etiopska tym razem nie 
zawaha się przed wkroczeniem na 
terytorium Somalii. 

I rzeci dzień wizvtv 
(Dokończenie ze str. 1) 

dniem dzisiejszym jednego z przo
dujących zakładów wydobywczych 
Zagłębia Dąbrowskiego - Kopalnią 
Węgla Kamienne~o „Sosnowiec". 
Goście zwiedzili również Wojewódz· 
kl Park Kultury i Wypoczynku w 
Chorzowie, a następnie obejrzeli 
znaną w całym świecie z wysokiej 
Jakości uszlachetnionej, przetwór
czej produkcJi Hutę .,Baildon". 
Przed 3 laty uruchomiony tam zo
stał nowoczesny wydział płytek wie
loostrzowych, zbudowany na licen
cji szwedzkiej firmy „Seco-Fager-
sta 0 . 

Na'stępnie w siedzibie Urzędu Wo
jewódzkiego podejmował gości prze
wodniczący WRN w Katowicach -
Zdzisław Grudzień. 

W godzinach popoludn!owych pre
mier Szwecji przybył na teren b. 
hitlerowskiego obo•u zagłady w 
Oświęcimiu-Brzezince. Na dziedzińcu 
„bloku śmierci" goście złożyli kv.ia
ty pod ścianą masowych stracetl. 
Oddali także hold pamięci mllionów 
pomordowanych, składając kwiaty u 
stóp Mi~zynarodowego Pomnika 

Ofiar Faszyzmu w Brzezince. 
Szef rządu sz wedzldego wpisał do 

.księgi pami!łtkowej Państwowego 
Muzeum w Oświęcimiu-Brzezince na
stępujące słowa: „Głęboko wstrzą· 
śnięty I przejęty opuszczam to 
miejsce - jedno z ua}bardziej odra· 
łających i ponltających tworów 
zła". 

Kolejnym etapem podróży był 
Kraków, gdzie premiera Thorbjoer· 
na Faelldina i towarzyszące mu o· 
soby powitali gospodarze miasta. 
Goście zwiedziU Zamek Królewski 

na Wawelu z podzi~m obejrzel1 
wspaniałe kolekcje. 
Goście obejrzeli wiele kun• 

sztownych dziel sztuk!, zwracając 
uwagę, lż w wystroju wnętrz zam
kowych oraz na zabytkowych przed 
miotach znajdują się również her
by polsko-szwedzkie oraz inskrY'Pcje 
dotyczące monarchów Polski z dy
nast!l Wazów. 
Goście szwedzcy zwiedzili również 

Rynek w Krakowie oraz Kościół 
Mariacki, gdzie podziwiall . wspanla· 
ly ołtarz dłuta Wita Stwosza. 
Dziś premier Szwecji Thorb.joern 

Faelldin kończy wizytę w Polsce. 

Plenarne posiedzenia KO i KM PZPR 
Problemy doskonalenia stylu i me- z przedłużającą się rekonwalescencją 

tod pracy instancji partyjnej były chorobową. Funkcję I sekretarza 
wczoraj tematem obrad plenarnych KM PZPR w Pabianicach plenum 
Komitetu Miejskiego PZPR w Pabla powierzyło Danucie Mikołajczyk, clo 
nicach. Poruszył je w swym wystą- tychczasowemu naczelnikowi Urzi:du 
pleniu, przybyły na plenum sekre- Dzielnicowego Łódź-Polesie. 
tarz KŁ PZPR - Klemens Kwiat· 
kowski, który scharakteryzował jed
nocześnie reallzację zadań społecz
no-gospodarczego rozwoju wojewo
dztwa miejskiego łódzkiego w I 
kwartale br. 

W części obrad, dotyczącej spraw 
organizacyjnych, plenum przychyliło 
się do prośby I sekretarza KM -
Zbigniewa Mencwala o zwolnienie 
.e:o z pełnionej funkcji, w związku 

• • 
Wczoraj również, pod przewodni· 

ctwem I sekretarza KD PZPR -
Józefa Kowalskiego, obradowało ple 
num bałuckiej organizacji partyjnej. 
W obradach uczestniczyli: sekretarz 
KL PZPR - Tadeusz Czechowicz i 
przewodniczący Rady Lódzkiej Fede· 
racji Socjalistycznych Związków 
Młodzieży Polskiej - Mirosław CZe• 
sny, 

My Polacy - czytamy w rezolucji 
- ma.my szczególne powody aby do
maga.\ się konsekwentnej realizacji 
prawa człowieka do tycia w l'łko
ju. Nasz naród i nasz kraj przecl 
zaledwie 39 laty padł ofiarą hitle· 
rowskiej agresji, któreJ tragiczne 
skutki do dziś przezwyciężamy wal· 
ką I pracą kolejnych pokoleń. W 
n wojnie światowej straciliśmy 6 
mln obywateli. Warszawa była naj· 
bard.zie.! zniszczoną stolica Europy, 
a Polska cała - terenem szczegól
nego barbarzyństwa, zbrodni i prze
mocy. Nasze umiłowanie poko,ju, 
prawa do życia w pokoju, wynika 
z bolesnych 1loświadczeń historii na
rodu. Pamięć o nich skłania nas 
do podwojenia wysiłków w walce 

Spotkanie władz woj. piotrkowskiego 
Kronika wypatlltów t d t • 

4 Godz. 13.35, Na skrzyżowaniu z e s u e n a m l 

Dyskusję na plenum poprzedzllo 
wprowadzenie sekretarza KD -
Stanisława Kluski, który mówił o 
problemach pracy ideowo-wychowaw 
czej baluck!e1 organizacji party,Jnej. 

Punktem drugim porządku dzien
nego plenum były sprawy organi~
cyjne. Plenum zwolniło z funkcji ullc Kopcińskiego - Narutowicza 

kierowca ,,Lady" LOB 53'73 Janusz 
A. niewłaściwie zawracając wjechał 
na wysepkę MPK, gdzie potrącił 
dwie kobiety: Weronikę J. 1 Zofię 
K. Plesze doznały lekkich potłu

rzystaniu kadr z wyższym wy- trzeb zatrudnienia kadr z wyż- Wojciecha Szymańskiego, który ocl• 
kształceniem i zapewnieniu jak szym wykształceniem. Studenci szedł do pracy w aparacie gospodar 

Z myślą o racjonalnym wyko- , szczególnym uwzględnieniem po- sekretarza Komitetu Dzielnicowego 

czym. Sekretarzem Komitetu Dziel· jak najlepszych warunków startu natomiast zaprezentowali załoźe· nicowego wybrano El:tbietę Wójci· 
zawodowego absolwentom szkól nia klubu i program współpracy kowsk11·0clepę, pelniąc11 dotychczas 
wyższych, łódzka organizacja stu- łódzkiej or.l(anizacji studenckiej z funkcję komendanta Chorągwi Łódz 

czeń. 
4 Godz. 1'!.56. Piesza Janina G. 

weszła w miejscu nie przeznaczonym 
na ulicy Lnianej przy Rojnej i wpa 
dla pod samochód ciężarowy „Star". 
Kobietę z obrażeniami ciała prze
wieziono do Szpitala im. Barlickie

dencka zorganizowała środowisko- regionem piotrkowskim. klej ZHP. 

o życie, przeciwko śmiertelnemu 
niebezpieczeństwu. Obecnie zada-
niem nie cieTplącym zwłoki jest u· 
trwalenie odprężenia politycznego 
poprzez podjęcie efektywnych kro
ków rozbrojeniowych. Podobnie Jak 
inne narody. Polacy widzą wielkie 
niebezpieczeństwo w intensyfikacji 
wyścigu zbrojeń, forsowaniu go 
przez kompleksy JU1lityczuo-wojsko
wo-przemyslowe zachodu. Temu 
,trzeba postawić skuteczni\ tamę. 

Na zakończenie cibrad głos zabrał 
HENRYK JABLOIQ'SKI, który pod
kreślll, że przyjęte dokumenty za
wierają treści niezmiernie ważne 
dla myśli politycznej wsp(>lczesnycb 
Polaków. 6-0-lecie odzyskania niepo
dległości - t-0 kampania polityczna 
o sprawy współczesności, o jeszcze 
powszechniejsze wyciągnięcie wnio
sków z jedynie słusznej myśli poli
tycznej, która kieruje budowni
ctwem socjalistycznym w naszej oj
czyźnie. żądanie prawa do życia w 
pokoju i walka o to prawo - to 

go. 
.l Godz. 14.35. Na ullcy Tuwima 

42 kierujący „Syreną" LDB 1846 
Bronisław W. potrącił Urszulę W. 
lat 79, która doznała urazu nogi. 
Po udzieleniu pomocy w pogotowiu 
- piesza została zwolniona do do
mu. 

4 Godz. 16. Na ullcy Piotrkow
skiej 191 Stanisława P. lat 45 we
szła raptownie na jezdnię 1 wpadła 
na bok samochodu „Fiat" LOA 1712. 
Piesza 7 obrażeniami ciała przebywa 
w szpitalu. 

4 Godz. 111.l!I. Na ullcy Pabiani
ckiej przy Starorudzkiej kierowca 
.,Fiata" LOA 6294 K Jerzy M. Wje· 
chał na słup oświetleniowy. Pasa
żer Ryszard M. doznał rany czoła. 
Straty 15 tys. zł. 

.l Godz. 15.25. Na al. Włóknlany 
183 Tadeusz K. lat 58 będący w 
stanie wskazującym na spożycie al
koholu wybiegł raptownie w miej
scu nie przeznaczonym l wpadł pod 
nadjeżdżający samochód „Warsza
wa". Pieszy poniósł śmierć. 

.l Godz. 1'7.30. Na ulicy Pabia-
nickiej przy Kolei Obwodowej Eu· 
geniusz Ł. będący w stanie file· 
trzeźwym wszedł na jezdnię nie
ostrożnie 1 wpadł pod „Syrenę". 

(chi 

we kluby studentów pochodzą- W czasie dyskusji omówiono 
cych z województw ościennych. Za· najistotniejsze problemy w1ązące 
daniem tvch klubów (o ich fun· się z zatrudnianiem absolwentów 
kejach pisaliśmy szerzej w jed- łódzkich wyższvch uczelni na te
nym z marcowych numerów naszej renie województwa: aktualną I 
gazety) jest poprzez działalność perspektywiczna strukturę za
agitacyjno-informacyjną, nauko- trudnienia, warunki socjalno-by
wa, kulturalna. turystyczną i or- towe, startu zawodowego, sprawę 
g.anizację pra'kityik, ścisłe wiąza- stypendiów fundowanych, umów 
nie studentów z ich rodzinnym przedwstępnych, praktyk studen
regionem, a tym samym stworze- cltich i współpracy kulturalnej i na· 
nie jak najlepszych warunków do ukowej. Podjęto już także wiele kon
podjęcia przez przyszłych absol- kretnych decyzji, zapewniających 
wentów wyża>.vch uczelni pracy w polepszenie warunków startu ży
swych rodzilulych stronach. ciowego dla młodych fachowców 

Jako pierwszy z klubów tego 
typu powstał Klub Regionalny 
Studentów Ziemi Piotrkowskiej. 
Wczoraj w siedzibie KW PZPR w 
Piotrkowie odbvło się spotkanie 
władz politycznych i administra· 
cyjnych województwa piotrkow
skiego z członkami klubu i Pre
zydium ZŁ SZSP. W spotkaniu 
uczestniczyli: I sekretarz KW 
PZPR w Piotrkowie, S. Składow· 
ski i wojewoda piotrkowski, L. 
Wysłocki. Gospodarze przedstawili 
najważniejsze problemy i perspe
ktywy rozwoju województwa ze 

z dyplomem. (jb) 

Komunikat „Totka" 
W zakładach Małego Lotka z dnia 

12.0ł. 1978 r. stwlerdzonq: 
LOSOWANIE t: 8 rozw. z 5 traf 

- 98.500 zł, 1.383 rozw. z 4 ti·af. -
1156 zł. 37.726 rozw z 3 traf. - 52 zł 

LOSOWANIE n: 18 rozw. z 5 traf 
- 43 500 zł. 1.405 rozw. z 4 traf. -
840 zł, 30.2'20 rozw. z 3 traf. -
65 zł. 

W zakładach Expres• Lotka z dnia 
12.04. l!n8 r. stwierdzono: 

4 rozw. z 5 traf. - 293.500 :tA, 504 
rozw. z 4 traf. - 3.497 zł, 2'1.487 
rozw. z 3 traf. - 106 zł. 

19·f eJ;i( J#j;f e);j( kli.t•l;ii J#i;ieJ@i 
Wracamv na pierwszoligowe boiska Zwycięstwa koszykarek 

Włókniarza 

tKS 
" 

W lodzi tKS - Legia. w Szczecinie Pogoń Widm w 
Po przerwie, zarezerwowanej na rozegranie kontrolnych meczłJW re· ni 11Zczęśc!a nie Z81izkodzlloby wi-

pre:&entacJ1 Polski z zespołami Grecji i Irlandii niedziela upłynie pod dzewiakom uzyskanie w Szczecinie 
znakiem emocji, jakich naleiy aię spodziewać w kolejnej serll apotkail przynajmniej jednego punktu. 
o ml!trzostwo ekstraklasy pilkankiej. Obok meczów ŁKS - Legia i 

Sympatycy futbolu w naszym wo· UEFA. W Legll zabrakni• lewll- Pogoń - Widzew w pozostałych 
jewództwie wybiorą się zapewne na skrzydłowego Nowaka (pauzuje %& spotkaniach niedzielnych o mistrzo
stadion przy al. Unii, gdzie o godz. żółtą kartkę). Najprawdopodobniej stwo I ligi zmierzą się: Lech -
11 rozpocznie się pojedynek mi- po raz pierwsry od zmiany barw Zawisza, Szombierki - Stal, Sląsk -
strzowski ŁKS i warszawskiej Le· klubowych wystąpi na łódzkim sta- Polonia, Odra - Wisła, Górnik -

i 
W pierwszym dniu strefowego tur

nieju koszY'karek, ubiegających 11ę 
o awans do półfinału rpzgrywek o 
Puchar Polski (mecze odbywaj11 IJię 
w hali przy al. Unii) U<:S pokonał 
Widzew 8'1:54 (48:30). Najwięcej pun
któw zdobyły dla ŁKS: WołuJewlcs 
- Z5 oraz Bek - IO I Gortat - 18, 
a dla Widzewa: Gluchowicz - tz. 

W drugim 'meczu pabianicki Włók 
niarz wygrał z olsztyńskim Stoml· 
lem 100:83 (48:36). gii. Natomiast Widzew udał się do dlonle w Legii były stoper Widze- Zagłębie i Ruch Arka. (wrb) 

Szczecina, gdzie zmierzy się z tam· wa - Janas. ----------------------------------· tejszą Pogonią (początek spotkania 
w Szczecinie o godz. 171. 

Niedzielna kolejka pierwszoligo-
wa stanowić będzie kolejny egza
min dla zespołow zagrożonych spad· 
kiem. Na pierwszy plan wysuwa się 
spotkanie dwóch zasłużonych dla 
polskiego piłkarstwa drużyn, cho-
rz?wskiego Ruchu i zabrza1iskiego 
Gornika. Oba zespoły wystąpią w 
roll gospodarzy: Górnik podejmie 
Zagłębie, a Ruch zmierzy się w 
Chorzowie z Arką. Jedno jest nie-
mal pewne: ew~ntualny remis w 
Zabrzu czy Chorzowie może być 
przysłowiowym języczkiem u wa
gi jeśli chodzi o przedłużenie pier
wszoligowej egzystencji jedenastek 
Ruchu i Górnika. 

Nie mniej emocji powinien <iostar· 
czyć mecz łódzki. Nle najlepiej 
sprawujący się ostatnio ŁKS gościć 
będzie zespół K. Deyny. Obie dru
żyny mają jeszcze szan~e na ubie
ganie się o przepustki do pucharu 

Na pabianickiej macie 
Z udziałem 138 zawodników z M 

klubów zapaśniczych kraju .rozpo
częły się wczoraj w Pabi:mtcach mi
strzostwa Polski juniorów w stylu 
klasycznym. Najliczniej zjawiła się 
w Pabianicach reprezentacja okręgu 
katowickiego (24 zawodników). 

Po uroczystym otwarciu mi-
strzostw przez wiceprezydenta Pa
bianic - R. Januszkiewicza rozpo
częły się pojedynki eliminacyjne, 
które stały na średnim pczlomie. z 
czwórki reprezentantów woj. łódz
kiego walki w"-··ali Łazuka i Sko· 
rupa (obaj z P'~C) oraz Andrzejew• 
ski z Budowlanych. 
Dziś kolejna seria walk 

cyjnych (poczatek o godz. 
niedzielne półfinały i finały 
ną się o godz. 9.30. 

elimina-
16), a 
rozpocz-

(now) 

Z kolei w ŁKS ujrzymy chyba 
eksleglonistę (przedtem reprezentan
ta Startu) - Filipiaka, któremu de
cyzją PZPN umorzono karę (po 
zmianie barw klubowych). Na sta
dionie przy al. Unii dojdzie do cie
kawej konfrontacji dwóch „filaró•v" 
reprezentacji Polski: Deyny i Toma
szewskiego. Nasz reprezentacyjny 
bramkarz (któremu napastnicy Ir
landii nie dali szans wykazania 
swych umiejętności) powinien sta
nowić slłny punkt w zespole gospo
darzy. 

Trudna przeprawa czeka pod-
opiecznych trenera B. Wa!Jgóry • w 
Szczecinie. Jedenastka Pogoni z re
guły jest trudnym do pokonania 
przeciwnikiem na własnym boisku. 
Wprawdzie Widzew po ostatnich do
brych występach „uciekł" ze stre
fy spadkowej tabeli, jednak do peł-

Przy szach()wnicy 
W pierwszej 1er!l międzynarodo· 

wego turnieju szachowego mężczyzn 
o memoriał K. Makarczyka rozgry
wanego w hotelu „Centrum" w Ło· 
dzi większość spotkań zakończyła 
się remisami. Barczay (Węgry) u
zyskał remis z R. Skrobkiem (Pol
ska), S. Witkowski zremisował z 
Łuczakiem, podobnie Jak Bułgar Ki
row z Espigiem (NRD), Lukacs 
(Węgry) z Chitcscu (Rumunia). Len
gyel (Węgry) z Helmersem (l'óorwe
gia). Natomiast Czechosłowak Prl
bll zwyciężył W. Swicia, Adamski 
pokonał Szweda Niklassona, a 
Sznaplk (Polska) uległ Bułgarowi 
Inkjowowi. Dzi~ 1 jutro kolejne 
spotkania łódzkiego turnieju a~cy
mistrzów. 

SOBOTA 

PIŁKA RĘCZNA: I liga mężczyzn 
Anilana - Spójnia Gdańsk, sala 
ChKS ul. Kosynierów Gdyńskich, 
godz. 18 {w niedzielę godz. 11). 

TENIS STOŁOWY: I liga kobiety 
Włókniarz Ł. - Spójnia w-wa, ul. 
8 Marca, godz. 18 (w niedzielę godz. 
!3); mężczyźni Włókniarz Ł. - AZS 
Gdańsk, godz. 14.30 (w niedzielę 
9.30); Efta - Siarka Tarnobrzeg, ul. 
Warecka, godz. 17 (w niedzielę godz. 
10). 
PIŁKA KOSZYK O W A: Turniej 

finałowy strefy II o PP kobiet Sto· 
mil Olsztyn - Widzew (godz. 16.30) 
1 ŁKS - Włókniarz Pab. (godz. 18) 
w hall przy al. Unii; turniej ju
nioró_w Granlew Kętrzyn - „Kas· 
prow1cz" Kutno (godz. 13.30) 1 Start 
Działdowo-żyrardowianka (godz. 15) 
w hali ŁKS. 

ZAPASY: Indywidualne MP junio. 
rów w stylu klasycznym, w Pabia
nicach przy ul. Marchlewsk!P.go 1 
od godz. 9.30 i 15 (w niedzielę od 
godz. 9.30). 

PILKA NOŻNA: II l!ga Start -
lladomiak Radom, ul. Teresy godz. 
16. 
ŁYŻWIARSTWO J;JGUROWE: 

Otwarte mistrzostwa Łodzi t MP ju
niorów, w Pałacu Sportowym w 
godz. 8-20.30 (w niedzielę w godz. 
8-16). 

STRZELECTWO: II runda mi-
strzostw okręgu w broni kulowej, 
strzelnice przy ul. az Lip ca l żród
lowej, od 1od:i:. ł.I (w nied1iel11 1odz. ... 

PODNOSZENIF CIĘŻAROW: 
strzostwa FS „Start" (juniorzy 
seniorzy), ul. Zdkątna, godz. 10 

Ml-
1 

PLYWANIE: Halowe zawody okrę
gu łódzkiego dzieci, pływalnia Star
tu, od godz. 16 (w niedzielę godz 
10). 

LEKKA ATLETYKA: Bieg! przeła-
jowe w Aleksandrowie, od godz 
16. 
PIŁKA SIATKOWA: Turniej o 

wejście do II ligi z udzbłem zespo
łów: Zdroju Ciechocinek, AZS Opo
le, Społem Ł., Polonii Przemyśl 
Stali Kraśnik, Cupronu Lubin, sal~ 
przy ul. Północnej, godz. 15 (w 
niedzielę od godz. 9). 

NIEDZIELA 

PIŁKA NOŻNA: I liga ŁKS -
Legia W-wa, stadion przy al. Unii 
godz. 11; Klasa „M" Włókniarz 
Pab. - Piotrcovia (11.15), ŁKS II -
Victoria Jarocin (godz. 15). Orzeł -
Włókniarz Ł. (godz. 11). 
PIŁKA KOSZl°KOWA: D.c. turnie

ju strefowego PP Włókniarz Pab. -
Widzew (godz. 17) I ŁKS - Sto· 
t~il (godz. 18.45) w hali przy al. 
Unii. Turniej juniorów Zyrardo· 
wianka - Granica K. (godz. 14) 1 ŁKS 
- „Kasprowicz (Ul.30). 

GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA: 
Zawody kwel!fikacyjne, przy ul. 
Nowej od gotlz 11.30. 

KOLARSTWO: Wyścigi szosowe w 
Aleksandrowie, od godz. 10. 

TENlS STOŁOWY: II liga Włók· 
niarz Pab. - ROW (godz.12), Start 
Pab. - Start Radom (godz. 10) 1 
AZS Ł. - Energetyk Ł. (godz. 10). 

BOKS: Zaległy mecz o PP Wł· 
dzew - Górnik Wesoła, ul. Armll 
Czerwonej 80, godz. 11; ogólnopolski 
turniej juniorów w ha'l Gwardii 
prą al. Kośclu1211:1 'IS, gods. Jl. 

W dniu 12 kWietnia 1978 
zmarła 

roku 

MARIA KLENIEWSKA 
długoletnia d sasłuł;ona p:racowni
ca Zespołu S~ól Wlókielll'.liczych 

nr 1 w Łodzi. 

Pogrzeb odbędzie &ię w dniu 15 
kwietnia 1978 rOk.u o go1fz. 12.30 
na cmenta.nu pr.i:y ul. Szczeoiil
•k.Iej w Łodmi. 

DYllllKC.JA,, KOL~N'KI 
KOLEDZY s ZESPOŁU 

SZKÓL WŁÓKIENNICZYCH 
NR 1 w ŁODZI 

Z głębokim talem zlM'.iadamia
my, że w dniu lZ kwietnia 1978 r. 
zmarł po cię:tklch cier<pleniach 
mój nllJlilkocharuzy Mąt ~ 

I. t P. 

mgr JOZEF $Wll'STEK 

Po&'rseb O!lb.Szle llłę w 11nw 1s 
kwlie1mła br. o godz. 13.H z kapli
cy cmentana nym.-ka.t, na Do
ła-eh. 

:&<>NA s RO'D2lINĄ 

•• t •• 

MAllA KLENIEWSKA 

Popaeb o4b~llle •I• 4nł& 15 
kW'ietn.ta br. o godzllnie 1Z.3łl z 
ka.plicy cmentarne\! przy ul. 
Suzecł6sk1eJ, o ezym zaiwiadamia 
Przyjaciół ł Znajomycll 

IRODZJ!NA 

Z głębokim :talem I bólem za
Wliadamiamy, te w dniu 13 kwie
tnia 1'71 ir.o'k.u •marł w wdeku 
55 IM 

I. t P. 
KAZłMIERZ 
KMIECIAK 

Dobry Plrzyjacl&l, kocbaJący OJ· 
elec I Człowiek wielkiego aeirca. 

Pogrzeb Qdb~zie ~ę w dniu 15 
kw.letnia 1.ł71 t-oltu o godo:lnie 15.30 
- wyprowa.dzenłe zwłok z kapli
cy cmentarza św, Wojciiecha na 
Kurczakach, 

OJCIEC, CORKI I P<>ZOSTA· 
I.A Rl®>lmN A 

Dnia Jl ~•ia 1878 :r. zma.rł, 
przefywszy lat ł!, kochany Mął, 
OJCUc, llya I Brat 

ROMUALD LUDWl·K 

P~.rzeb odbędzie e.1.ę dn'ia 15 
kwietnia br. o go1fzinłe 12 na 
Cmentarzu Komunalnym na D-0-
łach, o czym zawiadamiają pogrą· 
tent w głębokim smutku 

:tlONA, SYN, MATKA BRAT 
I POZOSTAŁA RODZJJNA 

I DZIENNIK POPULARNY ar 16 (89117) 



Cą klienta obchodzi wykonanie planu przez producentówł' Nie. Podobnie jak nie 
interesuje go zestaw wskaźników, z których wynika, ie za fabrycznym murem wszystko 
„gra". Inaczej ocenia walory towaru prod u cent. a inaczej kupujący, .choć zbieżność 
byłaby pożądana. Wytwórcy tymczasem zachwalają nam swoje osiągnięcia, serwu· 
jqc częściej liczby niż towary. 

W „Wólczance" i „Zecie" sy
tuacja jest trochę inna. Obaj 
wytwórcy dobrze znają nasze 
gusty, ale dostarczając towary 
poszukiwane w sklepach, płacą 
za to niewykonaniem pl11nu 
sprzedaży, mierzonego wartoś
cią dostaw na rynek. Inne pa
rametry planu są, co prawda. 
w porzadku. ale nie ma to 
większego znaczenia: wskaźnik 
wartości, to cenzurka pra_c:oi: 
przedsiębiorstwa, to rówmez 
podstawa do wypłacenia - lub 
nie - premii dla załogi. 

Sytuacja paradoksalna: han
dlowcy żądają np. koszul „sa
fari". naciskają o zwiększenie 
dostaw atrakcyjnych garnitu
rów z we'lwetu. Tych artyku
łów domaea się przecież ry-

nek, a zatem nie zrażony pers
pektywą długich poszukiwań 
klient. Powinien to być więc 
sygnał dla handlowców i pro
ducentów. w jakim kierunku 
działać. J icst - tyle, że nie
wiele ma ieszcze wspólnego z 
rachunkiem ekonomicznym, a 
raczej mozolnym „zaspokaja
niem potl'Zeb". 

Wielki przemysł - obwaro
wany wskaźnikami, planami 
terminami nie traktuje 
sprzyjających koniunkiu1 ryn
kowych jako mozliwości zro· 
bi<'nia dobrego interesu. Robią 
to natomiast bardzo opei·atyw
ni 'łaściciele małych bouti
qua'ów, .Tedni i drud;:y liczą. 
koszty swojej działalności, za
stanawiają s Cl nad jej oplacal
no~.;ią .. d'lchorl dfJ r · znycll 
wniosków. 

I j śli przyjrzeć się kalkula
cjom. które zobowiązane były 
zrobić .. Wólczanka" i „Zeta". to 
okaże się, że koszule „safari" 
~ą zbyt pracochłonne, a garni
tury z welwPtu zbyt tanie. Ku 
pujac:v mogą się w tym mo
mencie obruszyć: „A co nas 
to w ogóle obchodzi?" Jednak 
statystyczne w końcu niuanse 
mocno waża na zawartości skle 
powych półek i wieszaków: 

D Tektor J. Jażwiecki z 
„Wólczanki ''. dzierżący sprawy 
Pkonomiczne przedsiębiorstwa, 
argumentuie zatem: - Z punk 
tu widzenia interesu zakładu 
najlepil'.i byłoby szyć koszuli' 
najprostsze, wziąwszy jednak 
pod tlwa~e nas7e ambicje i po
trzeby rynkowe - również te 
b~ rdziej „wy pieszczone'', bar
dziej pra«o<'llłonne. 

Aspiracje to dużo, ale jeszcze 
nie wszystko. Przedsiębiorstwo 
ma przecież określone możli
wości produkcyjne, a tymcza
sem czas potrzebny na uszycie 
jednej koszuli „safari" wystar
!'Za na przygotowanie dwóch 

zwyczajnych. !\lamy \V tym ro
ku uszyć 6.350 tys. koszul. 
Gdyby miały to być egzempla
rze zwykłe - nie ma sprawy, 
gdy jednak zwiększymy ilość 
,,safari" - a tego domaga się 
handel, który wie, ie klasycz
nych koszul na rynku już nie 
brakuje - to natychmiast bę
dzie zagrożony plan w ilości i 
wartości dostaw rynkowych. Z 
wszystkimi konsekwencjami: 
złą opinia u władz i niezado
woleniem w samej fabryre. 

Podobnie kalkuluje dyr. na
czelny „Zety". B. Antczak, któ 
ry doskonale wie. że trzyczęś
ciowe garnitury z welwetu, to 
rynkowy szlagier. Cóż z tego 
- szlagier to kłopotliwy, wy
magający dużego nakładu pra-

cy, a do tego zupełnie nie
opłacalny. Co innego szyć z 
bistoru, który opatrzył się co 
prawda na rynku, ale jest za 
to znacznie droższy od welwe
tu, a wiec „robi" plan! 

Paradoksów jest więcej, bo 
okazuje się, że szycie z ma
teriałów tanich (jak welwet) 
jest 7. innych również w1glę
dów wrecz niepożądany. Nie 
można np. wvkazać się dobrze 
widzianymi oszczędnościami su
t owcowymi. bo mierzy się jP 
także wartością >.aoszczędzo
n ·eh materiałów. Wiadomo 
więc. że „wygospodarowanie" 
jednego metra bistoru jest bar
dziej chwalebne. niż jednego 
metra najbardziej nawet po

szukiwanego welwetu. 
neakcje łańcusz.kową można 

by ciągnąć jeszcze dłużej, zaś 
wyrazem pozornego tylko kom
promisu miedzy tym. co opła
calne dla przedsiębiorstwa. a 
tym, co rzeczywiście potrzebne 
na rynku, bvły praktyki po
szczególnych dyrekcji, które 
tak manipulowały cenami wy
robu, aby wyjść „na swoje". 
Dlatego rosłv nam, jak grzy
by po deszczu pozorne rynko
\\~e „notvości.,. 

l\fożna wprawdzie odsądzić od 
czci i wiarv dyrektorów win
dujących ceny, można ograni
czyć ich uurawnienia w tym 
zakresie Cco też uczyniono) ale 
problem nie zostanie tym sa
mym rozwiązany. Trtidno rów
nież uznać za dobrą decyzję. 
mocą której w sposób admini
stracyjny wyznaczono ile no
wości w roku może dostarczyć 
poszczególny wytwórca. 

Brak elastyczności zarządza
nia, konieczność trzymania się 
(często wbrew t'bzsądkowi i 
rachunkowi ekonomicznemu I 
dyrektyw limitujących opera
tywne działanie - nie wycho
dzi na zdrowie ani rynkowi, 

CIESZYN e CIESZYN 

ani zwłaszcza tym przemysłom, 
'które powinny szybko reago
wać na jeito zmieniające się 
koniunktury. 

Tymczasem każda zmiana 
asortymentowa w produkcji 
jest nadal - również w 11rze
myśle odzieżowym - dużym 
kłopotem. Po pierwsze, ze 
względu na nieuniknione wah
nięcia planu ustalanego od
górnie i często mało realnie, a 
Po drugie - choćby z powodu 
zwiększającej się w tych go
rących dla produkcji dniach 
absencji chorobowej pracowni
ków. Odwołvwanie się do świa 
domości załogi nie zawsze wy
starcza. zwłaszcza, że nie ma 
opracowanych zasad wynagra
dzania osób. dla których zmia-

• nie 
zrobić 

dobrego 
interesu? 
ny asortymentowe to interes 
żaden, a wyłącznie kłopot. Nie 
trzeba też bvć wybitnym znaw 
cą psychiki ludzkiej, by wie
dzieć, że wvtwarzająca się w 
tej sytuacji atmosfera pracy 
daleka iest od pożądanej. 

Dyrekcje „Wólczanki" i „Ze
ty" serdecznie zazdroszczą ko
legom z FSO w Bielsku Bia
łej. Wiadomo: „Fiat", to jest 
„Fiat" i problem tylko w roz
kreceniu i osiągnięciu wysokiej 
jakości i e d n o r o d o e j pro
dukcji. W kierowanych p1'7.ez 
nich zakładach odzieżowych na
pięć jest c\:lvba znacznie więcej, 
a sprostać przecież trzeba za
daniom. o których na II Kra
jowej Konferencji PZPR mó
wił E. Gierek: 

„Szczel(ółnl' «na ie ma 
obecni(' dostosowanie asorty-
mentu produkowanych wyro-
bów do zapotrzebowani:i. od
biorców, jak też troska o sta
łą poprawe jakości tych towa
rów. Jest na tym odcinku wie
le do zrobienia („.) Wiele uwa
gi w pracy partyjnej oraz w 
działalności rządu i całej admi
nistracji poświęcamy doskona
leniu systemu planowania i za
rządzania. Chodzi przede wszy
stkim o to, by system ten od
powiadał zmieniającym i.ię wa
runkom rozwoju, lepiej \\'Spie· 
rał realizade uchwał VU Zja
zdu". 

Nie bez powodu tak wiele 
uwagi poświęca się tym spra
wom. Wveliminowanie barier, 
które przeszk;;idzają operatyw
nosci. systemów rozliczeń ro
dzących gospodarcze absurdy -
to ·źródło dużych rezerw. Ich 
umiejętne wykorzystanie jest, 
oczywiście. sprawą ekonomi
stów - ale nie tylko. Kon
sekwencje poszczególnych kon
cepcji czy rozwiązań dotyczą 
przecież nas. klientów. 

ANNA TYSZECKA 

CIESZYN 
cy dziś część znanego browaru w Żywcu. 

- A jakie mi<;>li piwo!.. 
Nie ;jest tajemnicą, :le o !akości tego napoju 

Gdyby w he•·biP Cieszyna nagle zjawił się znak 
najwyzszej jakości ,.C.{'. mies~kańcy grodu spe
cjalnie by się e;~1yba nie zdziwili To ::!O-tysięcz
ne miasto (20 tysięcy zatru<inionych), legitymuje 
się dziś 20'.l znakami jakości krajowej „1" i dwu
nastoma znakami najwyższej jakości międzynaro
dowej „Q". Znaczna część z tego przytiada trzem 
ciC'szyńskim miliarderom - Fabryce Farb i La
kierów, Fabryce Narzedzi „Celma" oraz Cieszyń
skic,j Fabryce Zamków Błyskawicznych „Zam
pol". Ale i male załogi cieszvńskich fabryk nie 
pozostaj;1 w tylP. jak choćby załoga „Olzy", czy
li inanej wytwórni cukierkow, która szczyci się 
22 „jedynkami" i trzema znakami Q. 

- Gdyby paeliczyć ilość wyrobów ze znc.kiem 
jakości przypadających na ty~iąc mieszkańców. 
okaze się że c!eszyniacy maj~ ich więcf;j niż ja
kiekolwiek inne miasto w Polsce - mówią nie 
bl z dumy, redaktorzy Danel. Kopoczek i Raszka 
z celmowskiej „NaszeJ Trybuny". - Tradycja 
dobrej roboty - zapewnia mnie red. Robert Pa
nel - jest tu nie tylko św:ad<>.ctw"m wysokich 
kwalifikacji. all' także swego rodzaJU iC!gityma
cją przywir1zania do wszystkiPgo, co ongiś zdo
byw<1nf' było w wielkim trurizie. 8łowem, legi
tymacja patrioty1.mu i polskości. 

- Wiadomo, że tu, na ziemi cieszyńskiej, pow
stawały wcześniej niż w Galicji ośrodki przemysło
we - wtrąca Tadeusz Kopocz<'k. - Tu powsta
ła pierwsza huta. którą w roku li772 zał(Jżono w 
tTstronm i która zaroi niona n;, kużnię przetrwa
ła do dziś. stanowiąc cześć składową powstałej 
niedawno Fabryki Samr~· 1ńw Małol•trażowych 
w Bielsku niałcj. Tu t ponad 110 lat ist
nieje sławny ongiś cieszJ ·•i browu, stanowią-

swiadczy zawartość słodu, przeto tę zawartość WHJa
dało ciągle badać. Legenda głosi. że w starym bro
warze na stojących do dziś dębowych ławach sia
dywali odziani w grube skórzane por1ki piwowarzy; 
ławy polewanP. były najpierw iJiwem, a &iedzący na 
nich, sącząc z wielkich kufli złoci•ty płyu, czekali 

; 

at• rozlane piwo wyschnie. Wtedy na dany znak 
podnosili i;ię nagle. I je&li ciężka lawa unosiła się 
do góry, przykJ„jcna do owych &kórzauycll portek, 

„Polanil11 

Blisko miliard złotych kosz,towala ta przędzalnia czesankowa. 
Tyle pochłonęła jej budowa i wyposażenie w nowoczesne, wy
dajne maszyny. Wyrósł piękny. nowoczesny zakład - jeden 
z pierwszych w przemysłowej dzielnicy Dąbrowy, l~t~ry na
tychmias<t stal się symbolem przemian łódzkiego przemysłu lek
kiego, moderni2lującego się szybko w latach minio.nej 5-latki. 

„Polainil" zyskał więc opinię ząkladu - w-.i:orca. Taldego, w 
którym wszystko jest jak trzeba: i przestronne hale produk
cyjne i nowoczesne maszyny i zaprojektowane z rozmachem 
zapl~e socjalne. Pamiętam rw.mowy z prządkami, ldóre przy
szły do „Polanilu" ze starych łódzkich przed:~iębiorstw włó
kienniczych. One a u t e n tycz n ie były zachwycone nowym 
miejscem pracy i gdy mówHy „pokażemy tutaj ws·cyscy co po
trafimy", to nie sposób byto doszU!kiwać się w tych deklara
cjach s:m;ucznego pa~u. „ 

Dobre chęci 1 ambicje to rzeczywiście dUŻ<>, ale jeszcze nie 
wszystko. Nowa załoga musiała przecież zżyć się z sobą. po
znać na wylot tajniki nowych urządzeń. przystosować się do 
szybkiego rytmu ich pracy. Mu_ialo Ltplynąć też trochę czasu. 
aby o nowym przedsiębiorstwie mówiło się z dumą:' •„to mój 
zakład". 

„Polarul" oddany zo.stal do użytku zaledwie (choć w przędzal
ni mówi si.ą raczej - to j u ż) przed pięcioma laty. Nie tak 
dawno więc. a przecież W UBIEGł.Y!\J ROKU WYW:\LCZYł. 
SOBIE KAGRODĘ I STOPNIA W OGOLNOPOLSK1'1 IW'.'<
li:URSIE OO-RO. ZDOBYWA.lĄC ROW:'OCZF.SXIE :\-11:\XO 
„ZAIU,AOU OOBRE.l ROBOTY''. SUl<CES "JIE!\J,\ł.Y l W 
PRZEDSIĘBIORSTWU: :\'JE KRYTO mnn. DOD\.J:\C JED
NAK „ALE TO PRZECIE:?: ZOBOWIĄZUJE'', 

W tym roku póltoratysięcz.na z.atoga „Polan: lu" (60 proc. sta- · 
nowia kobi ty) dootarczyć ma 4.600 ton przędzy. o 400 ton wię
cej niż w ub. roku. Przyspieszenie imponujące. Zapracować na 
nie mają nowe, zainstalowane ostatnio maszyny no i - ludzie. 
Na przędzę z „Polanilu" czeka wiele zakładów - m. in. „Ve
ra'", „Tl'Ofi!ó v''. „Delta", „Fi·~ ·o". Przętlzaln'.a nie d<l' •arcza 
7.atem bezposroonio swoi<'h w:vrobów na rynt'k. z WYiwlkiem 
włóczek do robótek ręcznych. których wyprodukować ma w 
tym roku 750 ton. Obu odbiorców - przemysł i klienta -
trakituje się w przed5iębiorstwie z równym po·ważan-iem. By 
nie powiedzicć - szacunkiem. I chyba tu właśnie t:kw.i źrónło 
sukcesów „Polanilu". (at) 

Folo. A. Wach 

CIESZYN • CIESZYN 

Nowoczesność 

e Wysoka 
sprawność 

e Doskonała 

akość 

CIESZYN 
wówczas słodu w piwle było dość„. 

Legenda milczy jednak • tym, &kąd brano wodę 
I ile &lodu dawano do kadzi, ale kto raz S\)róbo· 
wal cieszyńskiego piwa. ten marzył o nim uawet we 
śnie. Toteż żywe są na ziemi cieszyńskiej opowie
ści o 1>aronacł1 i książętach, biskupach i różnych 
możnych, którzy popróbowawszy złocist„go płynu, 
tabunami ciągnęli do Ciesz)•na, by choć raz mieć 
okazję pociągnąć z kufla. 

ła . lewicow.e pog~ądy, a hasła działaczy były co 
naJmmeJ mebezp1eczne. 

Burzliwy rozwój przemysłu cieszyńskiego zaczął 
się po drugiej wojnie. Prawda, że w okresie mię
dzywojennym miasto należało do prężnych, że było 
silnym ośrodkiem kulturalnym, roz\~ijała ~lę oświata, 
której przewodziły Szkoła Wyższa Gospodarstwa 
Wiejskiego i dwa seminaria naucz} cielskie. że kwi· 
tło życie wydawnicze, o czym świadczyło i8tnieuie 
ponad 30 ukazuJacych »ię gazet, a niektóre z licz
nych towarzystw śpiewaczych, sportowycn CZ)' tury
stycznych przetrwały do dziś. Ale 'taw•ze IJvla to 
enklawa rolnictwa i jak wskazują na to ucllowa
ne dokumenty - dobrego, wysoko wydajne~o rol
nictwa, które nawet w okre•ie dotkliwych kryzy
sów, jakie w latach dwudziestych i trzydziestych 
spadały na kraJ, legitymowało się plonami znacznie 
wyższymi niż średnie krajowe. 
Cieszyński przemysł wciąż był mały, rczproszo

ny między liczne spółki, a nowoczesność repre
zentował.V :Zakłady Elektromechaniczne spółki 
Rohn-Zieliński - tej samej. która w Żychlime 
miała fabrykę silników elektrycznych, w które 
wyposażone były łódzkie tramwaje. To właśnie 
te zakłady w roku 1926, zatrudniając (w różnych 
okresach) od 100 do 300 osób, zaczęły wdrazać 
produkcję silników na licencji Brown Boveri. 
Był Cieszyn w Polsce międzywojennej jakby 

dzieckiem niechcianym. ówczesne rzą<iy, uwikła
ne politycznJe i zbrojnie na wschodzie, mało 
zwracały uwal(i na tamtą zi<~mię, która od po
czątku była jakaś inna, której ludność wyznawa-

Echa wydarzeń w dalekiej Rosji szyblto· dotar
ły na Sląsk Cieszyński. Posłowie t.ij z;iemi do 
wiedeńskiej Rady Państwa już i października 
1918 roku zażąd&li włączenia Sląska Cieszyńskiego 
do .mającego powstać państwa polskiego. l'o żą
dame poparły masy h1dowe na licznych wiecach; 
w ślad za tym 19 pażdziernika 1918 ruku powo
łai;io do ż;ircia Radę Narodową Księstwa Cicszyń
s~1ego, ktC!rą poparł i zalegalizuwał niejako 40-ty
s1ęc21ny wiec mieszkańców ziemi cieszyńskiej, To 
na tym właśnie wiecu uchwalono rezolucję, któ
rą po.tern, w Polsce sanacyjnej, tak skrzętnie 
przemilczano: 

„.„uznajemy bezwarunkową przynale:l:ność naszlł 
i ziemi naszej do Poloki (.„). Rzeceypospolitci Pol
sltiej winniśmy wlerno~ć. posłuszenstwo, mienie 
i krew naszą •.. '' 

D'.łlej domagano się, by przy~zły Sejm uchwalił 
tak~e reformy. „ ... aby Polska stała się matką sze· 
r<!k1c~ ma;; ludowych .. .'', by unarodowiouo kopal
nie, srodki transportu, banki. handel. Postulowano 
w~ro\yadzenie bezpłatnego nauczania. wszechstronnej 
op1ck1. spole~znej, 8-godzinnego dnia pracy, a w 
punkcie 111ątym tej rezolucji stwierdzano: „.„w 
sz~zegól~ośc1 .z narodem czeskim chcemy żyć w zso• 
dz1e sąs1ed'<k1ej i dobrym porozumieniu ... " 

2~ października Rada Narodowa ogłosiła prze
ję~1e; władzy z rąk administracji cesarsko-królew
sk1eJ. 

I tak Sląsk Cieszyński, nim jeszcze to orzekła 
w roku 1921) ~ada A~ba~ador6w, stał się polski, 
ale bez szczegolnej op1ek1 Zl' strony władz cen
tralnych, dla których była to enklawa podej
rzana. 

(Dalszy ciąg na str, 8) 
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Kiedy w początkach lat sześćdziesiątyci napływać zaczęli do krajów Europy Zachodniej pierwsi robo
tnicy cudzoziemcy, zakładano, że ich pobyt będzie ograniczony w czasie, zgodnie z potrzebami gospo
darki zatrudniających ich państw. Ale życie łamało zakreślone ustawami ramy czasowe i dziś, nawet po 
kilku latach recesji gospodarczej na Zachodzie, licz ba robotników cudzoziemskich w tych krajach wy
nosi 13 milionów. Co więcej - ci "Murzyni Europy'" Qkazujq się wciqż potrzebni. Podejmujq się bowiem, 
prac najmniej płatnych, najbardziej trudnych ł męczących; prac, za które płaca znajduje się poza sfe~ 
rq zainteresowań najmniej nawet wymagajqcych obywateli krajów - gospodarzy. 

M i~dzynarodowa Organizacja Pracy w 
Genewie ogłosiła niedawno wyniki 
badań, z których wynika, że rola 
robotników cudzoziemskich w wyso-

ko uprzemysłowionych krajaCh Europy za
chodniej wciąż pozostaje niezmienna. W 
okresie recesji gospOdarczej do swych ma
cierzystyc.h krajów powracają tylkO' ci, któ
rych zawody są na tyle atrakcyjne, że mo
gą liczyć na znalezienie zajęcia w .ojczyźnie. 
Innym, wykonującym najprymitywniejsze 
prace - jest w grunCie rzeczy obojętne, w 
którym kraju mają szansę być bezrobotny
mi: we własnym czy w tym, do którego, 
mieszkając Dd kilkunastu często lat, za
adaptowali się i przywykli. Statystyki prze
strzegają, iż za kilka lat liczba robotników 
cudzoziemskich w wysoko uprzemysłowio
nych ' krajach Europy Zachodniej wzrośnie 
o kilka dalszych milionów. Zaostrzy się więc 
problem, który już dziś zaczyna groziĆ wy
buchem ..• 

Problem6wi temu na imię - druga gene
racja. W krajaCh Zachodu dorasta bowiem 
drugie pokolenie cud;wziemców. Pokolenie 
bardzo specyficzne: wychowane w swoistych 
gettach społecznych, wyrosło w poczuciu 
dyskryminacji 1 locjalnej iZQlacjl. Ich ro
dzice 14 teoretycznie zintegrowani z tyciem 
llpołecznym kraju, który ich zatrudnia: ma
jl!\ zatrudnienie (bądź na nie czekają), pła
Cił. podatki, korzystają z usług kas chorych, 
lIą konsumentami dóbr produkowanych przez 
g081)()dark~ ich przybranej ojczyzny. wresz
cie w jej bankach składają swoje OIZCZędno-

• 

6cł. Ich potomstWQ podnosi statystyki przy
rostu naturalnegQ wybranego przez nich 
kraju. W Republlce Federalnej, dla przy
kładu, co piąte ur6dzone dziecko ·ma rodzl
cóW-Cudz6ziemc6w. R6clnie rndzi alę tam 
ok. 130 tys. dzieci gastarbeiterów. W ośrod
kach przemysłowych RFN liczby .te i pro-

porcje Ią jeszcze wyższe' - dzieci gastar
beiter6w stanowią 40-50 proc. każdej set
ki noworodków. 

Jak ~ednak układa się życie tych dzieci
bez względu na to czy urodzlł,y się w ob<:ym 
kraju, czy też przybyły .~o .nIego z rodzl~a
mi? Czy nawet w teol."ll zmtegrowane Jest 
z życiem ich ;rówlieśrtiikÓW? PozostańI?y.przy 
przykładzie RFN. Tylko 30 pro~. dZieCI ro
botników cudzoziemskich w Wieku przed
szkolnym uczęszcz~ dl! przedsz~oli,. podczai 
gdy ich zachodniOnIemIeccy rÓWIeŚnICY - w 
'70 procentach. 2/3 dzieci cudzoziem~kich nie 
kończy obowiązkowego wykształcenIa w tzw. 
Hauptschule, otwierającej drogę dó zdoby
cia jakiegokolwiek zawodu, podczas ~dy 
tylko 12 proc. młodzieży zacho~ioniemle.c
kiej kończy w ten sposób swoJą eduk!lcJę! 
wywołując tym zresztą co roku wl€lk~ 
aląrm na łamach gazet. Tylko co drugi 
młody cudzoziemiec w wieku czeladniczym 
(15-18 lat) uczy się zawódu: w roku szko~
nym 1976/77 dzieci gastarbeiterów stanowl
łv 55 proc. uczniów Hauptschule, lecz za
ledw'ie 2/3 proc. wśród czeladników i ucz
niów szkół zawodowych. 

Rezultatv tej Iytuacji naj~al?idarni~j ~jął 
jeden z wysokich urzędmkow bonsklego 
Ministerstwa Pracy: .. Jest to wSP8:niała drD
ga ku bezrobociu 1 przestępczolci. Znajdu

' jemy lię tei na najlepszej drodze do UtWD
rzenia w Republice Federalnej nowega 
lumpenproletariatu (albo lubproletariatu)" • 
Jedyne widoki na przyszłołć, ~akie maj, 
przedstawiciele drugiej generacjI n~dreń
skich gastarbeiterów. to wykonywanie. z'!-
wodów pomocniczo-usług.owych, OCZY~l1~cle 
po uprzednim sprawdzen.lU ~zy o. to. miejsce 
nie ubiega się jakiŚ rÓ'Yleśmk .Nlerruec, ma
jący z tytułU ustawy plerwszenstwo w uzy
skaniu pracy. 

Socjologowie zachodnioniemiecc! l?rz~-
strzegają władze przed l?roble~~, Ja~l~ 
niesie ze sobą wkraczanIe 'Y ' zycie dr~i!le~ 
generacji robotni~ó~ Cudzo~lemsklch: Jezeh 
nadal przechodzic ~Ię będzie. do p~rządku 

. dziennego nad tymi sprawarru bądz. stoso
wać jedynie półśro?ki -: z l?ewnośclą po
wstanie poważne mebezpleczenstwo dla so
cjalnego ładu Republiki. D?rastają~a mło
dzież cudzoziemska będZIe porownywać 
swoje szanse i m,!żliwości. z. ~za,nsa~i swy~h 
zachodnioniemieckich rówlesmkow l WYD)k 
tego porównania ~~ocni ~ nich, przek,!n~
nie o dvskryminacJI w kraJU, ktory Dobiela 
od ich rodzin podatki i daje najgorzej płat
ne zajęcia. Bardziej przewidujący obywatele 
RFN przestrzegają swych rod~ków . przed 
konsekwepcjami nieuregulowama SOCJalnych 
problemów robotników cudzoziemskich: "Co 
dziś zaniedba się w6bec dzieci gastarbeite
rów - jutro uderzy w spokój sP6łeczeń
atwa zachDdni6niemieckieg6"_ 

H. JACKOWSKA 

Korespondenc ja 

z Nowego Jorku 

płynącYCh 00 rokiu :lo parysk.ich sa- Amerykanl-e 
lonów mody? 

Ameryikam,ie, poza n.ieliczna lud

IpERUI 
I C_ - ., .... ""'~ .. i_' , _.- I 

tów PeIl'IU o tej lNIIffiej nazwje, ~ jest w ma-

I lQWlnlicZ.e-j dolllI1lie wśród aÓl"Skdego łi8ńcucha Wscho- I 
dtmich Kordylierów. MiesZikańcy Curzco to głÓWin'ie 

' lndJianie i MetY$i _ potomikOW'ie pierwotnych 
m.iesmańc6w tego ktraju. 

I ~asto za1oŻiOne zO&tało przez Lulków w 1100 ro- I 
ku i było stoLicą .ich potężnego państwa. Mi~o 

wielu wstrząsów tektonicznych w Cuz,co zachowało 

I się wiele llabytlków świ.adczącyc~ o dawnej świe.t- I 
ności stol1cy jaJk świątynie Słońca, twierdza ora~ 

kamienne fundamen.ty domów. Póź~ejsz.e budowle 
Cuzoo powstały pod si,Lnym Wipływem starej S"Ltu-I ~~j. I 

I I 
I I 
I I 
I I 
I Ctlzw - Plaza de AlI'IIlas I 
I I 
I I 
,I I 
II 

~ . 

I I 
I _w~,. I 
I I 
I I Yves Saint Laurent lansuje na ten rok marynarki z kla

pami O' dwa centymetry węższymi niż w r6ku ubiegłym. Pierre 
Cardin zapowiada węższe sp6dnie, ale za tO' z mankietami. 
M6da k6bieca też przyn6si zupełnie nowe propozycje, odmden
ne 6d tegO', co n6sił6 się jeszcze w ubiegłym sezonie. Nie trze
ba zbyt uważnie przypatrywać się przygotowywanym właśnie 
na wi6senn6-letni seZ6n wystawDm sklepów odzież6wych N6-
weg6 J6rku, by za.uważyć, że w świecie mody rDzp6czyna się 
n6wy cykl. Jak długO' pDtrwa? M6Że kilka lat, jak d6brze 
pójd'bie, albO' za r6k wszystkO' zacznie się 6d nowa. 

nością in:cliliańską, nie mają swoich maJ-Q_ 
strojów lud,owych, wszystkie przy- ~ 
wie'ZliQIle zosta~y z innych k,!-ajów. I 
Jest jedlllalk w amerykańskim u- t lk 
bi,or:z,e c,oś, 00 spełnia tę samą ro... y O I 

I 
I 
I 

Kii,eayś, je'SZCZIe przed wojną, 
ktoś .obliczył, że jeżeH w Chi:nach 
zapaIl!owa;]:a:by moda na tuniki o 
IkiIka tylko c,entymetrów d!łuŻ&Ze ' 
- potrzeba by było caŁego potelll
cjału aJng,j.e~ieg() pmemysłu ted!:s
tyltneg·o, żeby zaspokoić zwJększ.Oo
ne mpotrzebowa.nJe na maJte:rial 
Ale to było kiiedyś, nik,t wówczas 
nie ffiaJrtwił się o to, czy wyostar
czy bawełny. My nat1lomiast żyje
my w mnych czasach. Ws:zędlzi.e" 
nawet w zamożnej Ameil'yce. 
osrezędzanie energi,i stało Siię cno
tą, o7;nai!:a paJtriotyzmu nieomal. 
Ndiktt jedtnaJk nie wydaje się zasta
i!lJ8wi'ać nad rozrzutnością, jaJka 
wiążoe się ze zm[,a,naJlIl.i w m~e. 

MoŻina 2lr,ozumdeć, pOWJie ktoś, że 
możliwości produkcji bawełllly lub 
weŁny są ogrrt8llldczone, ale p:rzec,iez 
obecni,e ubieramy się najczęśC'iej 
w wy,r·Qlby z tworzyW szVucznych. 
Za.pan:tilllamy przy tym, Źle mate
rJały i w5Z'e<Lkiie wyroby z tyCh 
S2lttic.znych .tworzyw, to przec:i€'Ż 
illJi<: iIllIltego jaJk czystą energia. Su
rowcem wyjściowym do ich wy-
1'000 jest przoec1eż ropa naftowa. 

Ref1dtsje na tema:t mody i k.ry
zysu energetycznego naszły mme 
podczas oglądaJniia ball'Wn.ej pa:rady 
% ~ji dtn!ia itrland2!k,ie,go patro
lila, świętego Patryka. W słonecz
ny, choć chłodny d~eń, wzc!1:ui 
Pią,tej Ale:!. palI'adowaJi Ameryka
nie irlam.dzkliteg,o pochod:llenia. Or
kiestry, grupy mł1odzieży, a tailde 
wielu zwyk1YCh Ir-Ia.ndczyków z 
tłumu ubramych było w tradycyj
ne .ilI'landzkae zi.eJ.cme kraty i be
lI\ety. Widowisk,o było ci>ekawe i 
urozma'Lcone. Na tej samej Piątej 
Alei w mnych pol'la.ch r ,oku para
dują Wros~, P,ola,cy, pl"'ledsttawide
le tl,nnych nalI'Od6v.r, które pomogły 
zag,aspodoąrmvać ten k,on~Y'nemJt. 
Wszyscy przy takich ~jach sta
rają się z~Il!tować swo'joe st'ro
je ludowe. Strojom folklorystycz
nym Me sposób .zarzucić, że są 
nieciJekawe, m<mO!1ioIl!ne. Wytwa-

lę - jest zruraz.em funkcjonalt>e, 
trwałe .i zawsze m<>d!lle. Mowa 0- d· - ' I 
czyw,iście o dtŻinsaJch.. Te prawdzi- zlnsy 
we ameryikań5k:Jie dżlimsy i dżinsQ

rz.ane były staJramllie, by mogły we kui'ilkJi prawJe nie zmieniają 
służyć 1aJtami, cmse<Il1 pnechodzą~ sweg,o wyglądu. Noszą je na co 
z jednej genera.cj,i na drugą,. 'fiu- d~ień farmerzy, robat.nky i prze- wi~lk,i~:o WZlęOlla. W jednej przy- I 
dJno dziś j-edJllaJkŹle wzywać, aby de wszystkim mkrlzież. Jedate od najmniej dziedztlllie Amerykanie 
współc21esna k'obieta na 00 dzień m-ug.ich różma Slię prz'ede wszy- mogą pochwaLić saę oszczędnym 
chodz,iła w klilikuw3JTSltwowej pa- stkim stopniem spram~a. MOżna P05,tępowaruem. GdY'by mioe1i rów
siastej spódnicy łowtickiej - ale oczywiście też kUJpić dżin"" z sze- nie rozsądne podejście do swoich 

/ d .. .... ,- .... . l d -. samochodów żłopiących benzynę I z ,rugle) "",,'ony, czy ".roJe u 'o- r.okiim:i nog'awkami lub specjalniil 
we nie uczą nas, że można się u- przyozdabia:ne - z reguły są one być mOŻe dolaJr nie byŁby w ta- JecLna z uLicze!k w CUU!.(). 
b1erać ładn1lie i ' różnorodnie bez sprQwadzan.e z Europy, .główruie kich, opałach .. 
śl~ego wykonYWaJllia r ,oxkazów FrailJJcji, ale nie mają tu Zbyt , W ACt.A W BYBAK CAF _ stalSZyszyn 

~'l////////////////////////////////////////////////////////////f//////////////~///////////////////////////////////////////////////////////////L.rr ' S . I//////./.. 

I Gość ,pastora z Lenark I 
§ § 
§ Polacy pojawili się w Norwegii w norweski~. W tym samym czasie wydał stniczyła Brygada· Strzelców Podhalań- działacz i . prezes Zarządu PolDnii w § 
S XIX w. Pierwszym z nich był prawdo- także pIerwszy ilustrDWany tygodnik skieh, polska flDta wDjenna. NDrwcgii; Janina Januszewska-Skrei_ S § p6d6bnie Adam Stefan Dzw6nkDwski, n6rweski "Skilling Magazin" 6raz czaS6- Pamięć bohaterów czczą Wl"&Z z nami b~rg, aktywna działaczka P61Gnii ini- S 
~ pGwstaniec 1830 r., który przekr6czył pisma dla różnych śr6d6wisk: pismO' nie- N6rwegowie. Pamiątki związane z tą cJatDrka wielu interesujących i~prez ~ 
S granicę pruską i dotarł dO' Gdańska, skąd dzielne dla inteligencji, miesięczni'" dla wielką bitwą znajdują się w muzeum kulturalnD-Dświatowych (minister kul- S 
~ - ukryty na duńskim zaglGwcu - dG- chłDPCÓW, czasGpisma lekarskie, muzycz- w6jennym w Narviku. Jest tu m. in. tury· t k· PRL "'S~ 
~ . I SZ ,u I • w uznaniu zasług ~ ~ płynął dO' KDpenhagi. Ze st6licy Danii ne, literackie, humGrystyczne Draz "Prze- mapa plastyczna bitwy morskiej Gnz PGłGZDnych w pr6pa.g-owal1iu sztuki i S 
S przybył do' NGrwegii, gdzie zatrzymał się gląd M6rski" i "Wiadomości Parlamen- manekiny ' ż6łnierza Brygady Podhalań_ kultury p6lskiej, przyznał J. .Januszew- § 
§ w g6ścinnym domu wuja swegO' opieku- tarne". Cały ten - jakbyśmy dziś P6- skiej i maryn8lTza z ORP "Gr Gm". W skiej i W. Struk6wi ·~dznaki: "Zasłużony S 
S na, pastora w Lenark. wiedzieli - koncern wydawniczo-prasG- muzeum w Narviku znajduje się rów- dl~ Kultury Polskiej'')· Jeremi Wasiu- § § wy 6degrał decydującą rolę w r6zw6ju nież pr6sty drewniany krzyż, wyk6nany tynski p6lski astr6fizyk-te6retyk D S 
~ W 1835 r. zał6żył 6n, wraz ze swym 6światy i kultury nGrweskiej. przez lud6wegO artystę p6dhalańczyka szer6kJcla zainteres6waniach 6gólnonau- S 
§ n6rweskim przyjacielem Guldbergiem, w Innym P61akiem, kt6rego łączyły'z W f6rmie przydr6żnej kapliCZki. Stał na k6wych, fil6z6ficznycb i literackich. IlU- S 
S Christianii - dzisiejszym Oslo - księ- N6rwegią silne wiezy, był znany pisarz cmentarzu ż6łnierzy polskich w Narvi- t6r fundamentalnej mon61l"rafii ,KDper- S 
~ garnię nakład6wą, która zdecyd6wanie k· kt6 ku, nim zastąpił go granit6wy pGmnik. nik, twórca nDweg6 nieba".' S 
~ przyczyniła się dO' rozwoju literatury p6lski, Stanisław PrzYbyszews l. ry Przed kilku laty p6wstał pr6jekt -rze- K·l l t S S w 1893 r. p6ślubił Dagny Juel - n6r- • "I ka a temu sensacją stała się w ~ S n6rweskiej. Wyższe warstwy ówczesnej weską pianist1<:ę i pisarkę. Odegrała Dna mesienia tej pamiątki - za zg6dą władz N6rwegii inf lacja, iź zesp6ł, W któ- S § Norwegii, p6z6stającej w unii ze Szwe- znaczną r61ę w życiu swego , męża Draz norweskich - na cmentarz w ,N6wym ~ym uczestniczyli D6lscy architekci: Ewa S 
S cją, zasp6kajały swe p6trzeby kultural- w cyganerii berlińskiej i krak6wskiej. Sączu. l Marcin BDgusławscy 6raz Andrzej § 
S ne przez literaturę szwed'tką, lecz dla Gr6by naszych r6daków 6dszuka6 m6Ź- M6SZCzyński, wygrał k6nkurs na r6zbu- S 
~ lud6wych mas norweskich potrzebna by- Obecnie liczbę P6laków w N6rWegii 0- na również na cmentarzu Vestr Grav- dDWę uniwersytetu w OslO'. Pierwsze S § ła literatura w języku 6jczystym. J kreśl a się na ponad 1000 6sób, przy lund, gdzie sp6czywają m. in. zwłol<i budynki 6ddano .iuź dO' eksDloatacji~ Zna- S 
S właśnie Dzwonkowski wyraz z Guldber- czym najliCZniejsze grupy zamieszkują dziesięciu 16tników p6lskich zestrzelo- nym wśród Pol6nii i w świecie art y- § 
S giem p6djęli zadanie u1l6wszechniania OsIO', M6SS, Sarpsb6rg, Halden, LillesrDn, nych przez bitIer6wc6w p6dczas b6mbar- stycznym N6rwegii jest też Jan Garba- S 
~ 6światy wśród warstw średnicb i niż- Fredrikstad i Drammen. Trzon P61Dnii d6wania niemieckiej fabryki ciężkiej wo- ,rek, świetny savs6f6nista. S 
S szych, publikując dzieła w języku nor- n6rweskiej stan6wią P6lacy, którzy zna- dy w miejsc6w6ści Rjuka~ ' P616nia nDrweska ·'YW6 reaguje na S 
S weskim. N6we przedsiebi6rstw6 r6zp6- leili się tam na skutek wydal1Zeń w cla- wszystkO', CO' się u nas dzieje w kraju. § 
S c.zęłD wydawanie książek w d'uźych na- sie II W6jny świat6wej - są tO' byli DO' zasłuż6nych działaczy Pol6nii n6r- Wyrazem tegO' mGże byó np. udział w S 
S kładach i P6 przystepnych cenach. W cią- żDłnierze i więźni6wie 6bGZó~ k6ncen- weskiej należą: nieżyjący już Jan Klau- wielkich akcjach spGłecznych w naszym § 
~ gu zaledwie ośmiu lat Dzw6nk6wski wy- tracyjnych. Jednym z tych wYc»rzeń by- diusz Rusek, zał6życiel i długDletni pre- kraju. S 
S dał P6nad 200 ksiażek, cn byłO' rek6rdem ła niewątpliwie wiellra l6tnlcz6-morsk6- ZC8 P6lskiego Stowarzy~ia Kulturalne- § S wydawniczym nie tylkO' na st6sunki , ląd6wa bitwa o Narvik, w ' kt6rej ueze- gO W Norwegii; Władysław Struk, znany E. D. § 
""rr?,,,,/////////////////////////////////////////////////////////////////////////~///////////////////////f////////f//L/////////f///////////-'/////,,///H. S 
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Olimpijskie laury 
dla najlepszych polonistów 

Spotkanie z delegatami 
na 

e5!! 1111 H kilka dm - w Warnawle, w okr•le oc1 11-21 kwieł-
SARP zjazd 

- nia o w1pomnlane la11r:r I Wllłiącle 1ię s nimi prsywileJe wal- p rzed walnym sjazdem = cs:ró będlł najlepsi poloniłoi s całe10 kraju - uosmowie któ- delegatów Stowarzysze-= ny swoimi wynikami w ellmlnacjaeh wojewódzkich z'dobyli nia Architektów Pol-

_E
E sobie prawo ucsesłnldwa w finale vm Olimpiady Literatury skioh wczoraj w siedzi-

1 Języka Polaklere. bie Urzedu Miasta Łodzi pre-
Jak . nas poinformował sekretarz Komitetu Okręgoweao :aydent JERZY LORENS i se--= Olimpiady p. Jeny Sowiński - okręr łódzki (a więc woje- krełan KŁ PZPR - T. CZE-

1 
wództwa: łódzkie, piotrkowakie, sieradzkie i skierniewickie) CBOWICZ 1m1yjęli delegację 
reprezentowa! ~ie T uczniów - w tym troj11 z wojewódz- architektów lód1klch • pre1e-
twa łódzltieco. 9- to: Blłbleła OalcHk a XII LO _ uczenni- sem Oddlialu Łódskie10 SARP 
ca mer .111w llr:runnklej, Paweł Chmielecki • LO w Alek- ANDRZEJEM SZUSTKIEWl-
1aDdrow1e - uczeil mer lllafdaleny Ba.lldewics oras Ewa fZEM. w 1połkaniu uczestni-
Pl'3"ma z XXVI LO - uczennica mgr Teresy ButmymkleJ. (sł) 

~-~~- - - - - -~ - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ 
WA:tNB TELEFONY 

Centrala Informacyjna PKO 
Informacja o uslu1acll 
Informacj'a kolejowa 155-51, 
Informacja PKS: 

Dworzec Centralny 
Dworzec Północny 

Informacja telefonlcma 
Komenda Ml~jda MO 

711-IZ 
391-lt 
Z8ł·l9 

HS-N 
7'7·Z9 
13 

centrala 177-12, m-n 
PogotoWie clepłownlcn ua-11 
Pogotowie droeowe 

„PolmOllbyt" 
P08'Qtowle enersetpeme 

Rejonu P61noe IM-Il 
Rejonu Południe IM·ll 
dla odblorc6w pne-
mysłowycll .... Jl I lłl-'1'1 
oświetlenia uHe Dt-lt 

Po1otowle sasowe 395-11 
Pogotowie MO 17 
Pogotowie Ratunkowe 09 
Pogotowie wododą1owe 835-łG 
Strat Poiarna 08, 6H-U. 795-55 

!67-77, 499-80 
Pomoc droeowa 

PZMot. 52-11-11, TM-U 
TEATRY 

WIELlU - nieczynny; 11.ł. s. 
19 "Wolny strzelec" 

POWSZECHNY sods. li.li 
„Lot nad kukułczym gniamem" 
(od lat 19); 19.4. godz. L1 „Hl
storłe o -noW71D piet'\ku" I· 
11.11 ,,Lot nad kułmłcąm sua
zct.em'• 

NOWY - l04b. li.li ,,cłe6'"1 
19.ł. &Oda. 11.11 „Zwłoka" 

MAŁA 8AL4 - niffQDMI w.I. 
gods. 20 „s~slowle" 

JARACZA - goda. lt.• ,,Ad*m 
l Ewa"; 19.ł. jak wyt.ej 

TEATR '1.15 - godz. 11,11 „Taka 
noc nle powtórzy sic WicceJ": 
11.4. jak wył.ej 

MUZYCZNY - godz. 1'1.l!O 
Laleczko" (zamkn.); 18.4. 
15.30 „Gejsza ". Rodz. 19 
Laleczko" 

„Och! 
go<1z. 

„Och! 

ARLEKIN - godz. 17.30 „Tygrys 
Pietrek" (Piotrkowska 2&); 
ll!.4. godz. 12, 15 jak wy:te.j 

PINOKIQ - g. 24 „Dekameron"; 
18.4. - g. 20 „Dekameron" 

ZIEMI t.ODZKIEJ - nieczynny; 
18.4. godz 18 „Klątwa" 

CyRK (ul. Brukowa) - godz. 11; 
18.4. godz. 111, 19 

FILHARMONIA (Narutowicza 20) 
godz. 18 Koncert symfoniczny 
Orkiestra Symfoniczna FUhar
monli Częstochowi;klej. Dyry
gent ZYRmunt Hassa. Solistka 
Maria Korecka-Soszkowska -
forte.plan. W programie: M. 
MusorRski - Noc na Łysej Gó 
rze, E. Grte.g - Koncert forte
pianowy a-moll. D. Szostako
wicz - l Symfonia f-moll; 16,4. 
nieczynna 

MUZEA 
HISTOJUI RUClłU 1lEWOL11· 

fr. od lat 11, godz. 10, 17, 1$.30; 
l.t!.4 . . bajk1 godz. 10, 11, „Zaklę
te rewiry" godz. 12, „Rewol
wer „Python 357" godz. 14.30, 
17, 19.30 

DKM - „Niewinne" wł. od lat 
18 godz. 15, 17 .30, „Pojedynek" 
ang. od lat 18 godz. 2G.15; 16.4. 
jak wyżej 

K.OLEJARZ - „Piętro wytej" 
pot. od lat 11, godz. 18.30; Ul.ł. 
jak wytej 
MŁODA GWARDIA ,,Nie 

unlkntea przeznaczenia" fr. od 
lat 11 godz. 12, 13.ła, „Dzieje 
1rzechu" pol. od lot 11 godz. 
9.30, li.IO, 11, „Koronczarka•• 
szwaJc.-franc. od lat 18 godz. 

w l-Odzi i wojew6dztwie 
miejskim łódzkim 

20.30; 16.4. „Na tropie Sokola" 
NRD b/O godz. ll.45, 13.45, 
„Transamerican Express" USA 
od lat 15 godz. 9.30, 16, 18.15, 
„Koronczarka" godz. 20.30 

J\IUZA - „Ebirab - potwór 
z głębin" jap. od lat U godz. 
14.30, 16.30, „Ostatni pociąg 
z Gun Hill" USA od lat 15 
&odz. 18.30, „Port lotniczy 'l'l'' 
USA od lat 15 godz. 20.ao; 16.4. 
Bajka - godz. 15.30, „Szkar
łatny pirat" USA od lat 15 
godz. 16.30, 18.:SO, „Port lotni
czy 77" godz. 20.30 
l MAJA - „Rok śwu:ty" fr. od 
lat 16 godz. 16. 18. Premiera 
miesiąca „Sceny z życia ro<1zin 
nego" szwedzki, od lat 18, g. 
20; 16.4. bajka godz. 14.30 „Rok 
święty" godz. 15.30, 17.30, W.30 

POK OJ - „ WszySL'Y 1 nikt" poi. 
od lat 12 godz. 15.U, „Smierć 
s komputera" tr. od lat li 
godz. 17.30, 18.30, 18.4. Bajka -
godz. lł.15, dalet jak wyżej 

DYŻURY SZPlT ALI 
POŁOZNIC'fVVO 

Szpital tm. Kopernika - dziel
nica Górna, Poradnie K, ul. Od
rzańska, Cieszkowskiego, Rzgow
ska, Przybyszewskiego oraz gi
nekologia z dzielnicy Polesie, 
Poradnia K przy ul. Fornalskiej 

Instytut Poł.-Gln. AM (ul. Cu
rie-Skłodowskiej 15) dzielnica 
Górna, Poradnie K, ul. Fellń-
1kiego, Zapolskiej, dzielnica Sród
mieścle, Poradnia K, ul. 10 Lu
tego, gm. azgów i Ksawerów 
oraz ginekologia z dzielnicy l".O
lesle, Poradnia przy ul. Olimp1j-
1kiej 

Instytut Poł.-Gtn. AM (ul. 
Sterlinga 13) - dzielnica Sród
mleście, Poradnia K, ul. Kopciń
skiego, Próchnika, gm. Brójce 
oraz ginekologia z dzielnicy Po
lesie, Poradnia K, ul. 1 Maja 

Szpital im. H. Jordana - po-
łożnictwo - dzielnica Widzew 
l Polesie 

S1:pital im. u. Wolf - gine
kologia - dzlelnica Bałuty oraz 
ginekologia a dzielnicy Polesie, 
Poradnie K, ul. Gdańska 1 Ka-
1przaka 

8spUal Im. SkłodowuteJ-Curle 
w zrtenui poło:tnictwo, miasto 
l 1mtna zgiers, AlekAndró\jl', 
O.orków, gm. Kon1tantynów, 
gm. Pa~czew, Andrespol, No
wo10lna 

8spltal Im. M.uclllewskieiro 
w Z&ierzu, gtnekolojlia, miasto 
1 gm. Zgierz, Aleksandrów, Ozor
ków, Głowno. Stryków, m. Kon
stantynów, gm Parzf,czew, An
drespol, Nowosolna oraz t.ódź -
dzielnica Polesie, Pora.dnia K, 
ul. Srebrzyńska l dzielnica Wi
dzew 

Szpital Im. Biernackiego w Pa
bianlcacll - miasto i gmina Pa
bianice 

Szpital w Głownie - położni
ctwo, miasto 1 gmina Głowno, 
Stryków 

czyi wiceprezydent miasta Ło
dzi J. NIEWIADOMSKI i kie
rownik Wydziału Budownictwa 
l Gospodarki Miejskiej Kł. 
PZPR - B. SLIW18SKI. 

Omówiono osiągnięcia i doro• 
bek irodowiska architektonicz
nel'o w realizacji programu 
SARP w ubiegłej kadencji oras 
zapoznano sie • . wnioskami de· 
legatów naszego województwa, 
które będą prezentowane na 
zjeździe. 

Jerzy Lorens tyczył delega
tom owocnych obrad, pełnej 
realizacji zadań i wniosków 
oraz Jak najlepszych osiągnięć 
twórczych. 

Nowinki 
łódzkiego ZOO 

W łódzkim ZOO już wiosennie. 
Trawniki w części spacero
wej i na wybiegach pokryły 
się młodą trawą, kwitną kro

kusy, stokrotki i tólte kaczeńce. 
Również zwlerzęh reagują jak zwy
kle o tej porze ożywienien;t na wy
dłużający się dzień i silniejsze dzia
łanie słońca. 

Osiadłe pary bocianów białych 1 
czarnych donośnym klekotem oznaj
miają, że przystąpily do budowa
nia gniazd 1 wysiadywania jaj . .Tuż, 
już do tej czynności sposobiły się 
przybyłe nowe boćki, ale w końcu 
rozmyśll!y aię 1 poleciały dalej. Du· 
te otywlenie V.'Ykazują kruki. Je
den z nlch nauczył się wykrzyki
wać „Katlu". Przylecl11ły drozdy i 
kwiczoły, zadomowlly slę chmary 
szpaków 1 kosów. Rodzina koczko
danów zielonych powit:kszyła i.141 
jut o Jedno małe, a pawianów o 
dwie małe małpki. 

Sympatyczny jest mały miś, które
go matką jest biała niedźwiedzica, 
a ojcem brunatny niedźwiedź z 
tzw. krzyżówki. Mały „1'lulat" ma 
futerko o ciekawym srebrzystym 
odcieniu. Dobrze rośnie mała anty
lopa garnu. Karmiona jest sztucznie, 
jako że matka nie wykazywała chęci 
zajęcia się maleństwem. Dwa mło- / 
de karakale (rysie stepowe) liczą 
sobie Już około miesiąca życia i 
także bardzo dobrze się rozwijają. 

O tej porze roku zwierzęta w 
ZOO żywią się chętnie świeżą zie
lonką. Prawdziwym przysmakiem 
dla kopytnych jest sałata. 

Systematyczne 
leczenie gruźlicy 

warunkiem powrotu 
do zdrowia. 

(kas) 

„Zielone świadectwo urodzenia" 

Ostatnia ·wiosenna niedziela 
ak ej i • naszeJ 

~ 
~ ~ 

W 
iosenny etap, prowadzonej jui piąty rok, akcji 
„Dziennika Popularnego" i lK FJN pod ha· 
slem „Zielone świadectwo urodzenia", dobiega 

końca. Jutro po raz ostatni w sezonie wiosennym sa· 
· dzić będziemy drzewka. 

Od &odz. 9.30 sadzić je będą I 11.30. Również Ił godz. 11.30 roz-
MIESZKAN'CY ŻUBARDZIA P'l"ZY pocznie sie nasza akcja w ZGIE· 
ul. Limanowskiego 152-154, od RZU, W OSIEDLU 650-LECIA, 
"odz. 1.0 - członkowie spółd.lielni gdzie drzewka wyrosną w okolicy 
„Ogniwo" mieszkający w OSIE- bloków oznaczonych numerami od 
DLU „CZERWWONY RYNEK" 37 do 45. (ptom) 
przy ul. Łącznej (zbiórka przy 
budynku nr 55), zaś od godz. 10.30 
MIESZKA~CY DĄBROWY, któ
rzy dla „zielonych świadectw uro
dzenia" . wyznaczyli miejsce w są
siedztwie bloków przy ul. Dąbrow 
skiego 95-105. NA ZARZEWIE 
początek sadzenia drzewek przy 
ul. Wandurskiego 3 a, o godz. 

1 lotlzi 
ztlaniath 

w kilku 

• DDK Łódź-Polesie (ul. 1 Ma
ja 87) zaprasza na „Dyskotekę 40-lat
ka" 15 bm. w godz. 20 - 24. 

• SDK „Lutnia" (ul. Łanowa 14), 
zaprasza na rf'cltal śpiewaczy Da
nuty Deblch pn. „Kiedy znów za
kwitną białe bzy", 15 bm. o godz. 
18.30. 

• SDK „Lutnia" zaprasza na fi
nał Ogólnoł6dzklego Konkursu Re
cytatorskiego poezji dziecięcej pn. 
„Swierszczykowe wierszyki". 16 bm. 
o godz. 9.30. 

• li bm. o gods. U w Muzeum 
Archeologicznym I Etno!fraflcznym 
(pl. Wolności 14), projP.kcja illlllów 
oświatowych z cyklu „Przeszłość i 
współczesność narodów 1 kontynen
tów''· 

• SDK „Lokator" (ul. Nowopol
ska 12/14) zaprasza 16 bm. w godz. 
10-15 na giełdę staroci. 

Dokąd na 
Sobota: • Wycieczfa kolarska 

na trasie Lodź - Rąbień - Kon
stantynów - ł.ódź. Spotl<anie na 
rynku Starego Miasta o godz. 15. 

Niedziela: • Wycieczka piesza 
na trasie Rogów - JE'żów - Przy
łąk Duży. Zbiórka na dw. PKP 
Łódż Fabryczna o godz. 9. Odjazd 
o godz. 9.20. • Rajd „Kolarska 
Wiosna 78". Spotkanie na rynku Sta
rego Miasta o godz. 9. • n rajd 
„Wiosenne kwiaty '18" I trasa: Pa
bianice - Rydzynki - Młynek po-

Koncert ·kameralnv 
Podczas nieobecności naszych sym

foników, melomani będą mieli jed
nak okazję do kolejne) wizyty 
w Filharmonii. W Sali Kameralnej 
PFt., 18 bm. o godz. t8 wysłuchają 
muzyki K. Szymanowskiego 1 C. 
Francka. W programie wystąpią: 
Cz. Stańczyk - fortepian, R. La
socki - skrzypce, U. Botek-Mu
sialska - fortepian. Słowo wiążące 
- M. Wallek-Walewski. 

Organizatorem wtorkowego kon
~ertu kameralnego Jest Łódzkie To
warzystwo Muzyczne. 

(rg) 

literatura 
język Łodzi • 

I 
Miłośników naszego miasta infor

mujemy, te we wtorek{ 18 oraz w 
środę, 19 kwietnia będQ mieli oika
zję uczestniczenia w sympozjum po
święconym literaturze t językowi 
t.odzl. Organizatorami sympozjum 
są: Instytut Filologii Ut., TPt. oraz 
Muzeum Historll m . Łodzi. Uczest
nicy wysłuchają referatów poświęca 
nych tej tematyce, a przygotowa
nych przez wybitnych znawców 
przedrr,iotu. Porzątek god-z. t7, Mu-

zeum Historii m. Łodzi. (Ju) 

wycieczki? 
czątek o godz. 8.45 - 9.15 w Pabia
nicach, róg ul. Warszawskiej i 
Rzgowskiej; II trasa. Rzgów - Ba
hichy - Młynek Początek godz. 9 -
9.30, Rzgów rynek; III trasa: t.udź -
Chocianowice - Gózew - Mo~a -
Młynek , początek godz . q krańców
ka „26" Chocianowice • Wy
cieczka kolarska na trasach: Łódź -
Dłutów - Tuszyn - Młynek lub 
Łódź - Górki Nowe - Rzgów. 
Zbl(lrka na pl. 9 Maja o aodz. 9. 
Zakończenie w Ośrodku WOSiR w 
Tuszynie o godz. 14.30. (k) CYJNEGO (ul. Gdańska nr 13) 

nieczynne: 16.4. godz. lG-lłl 
ODDZIAŁ RADOGOSZCZ (ul, 
Zgierska lł'r) godz. 10-lłl: 1łl.4. 
jak wyże:! 

ARCHEOLOGICZNE I ETNO-
GRAFICZNE (pl. Wolności lł) 
godz. 11-17: 16.4. godz. 10-15 

CENTRALNE MUZEUM Wł.O· 

ROMA - „Unkas - 011\atrll Mo
hikanin" rum. b/o godz. 12.15, 
14, „.Tak zdobyć prawo jazdy" 
fr. od lat 15 godz. 10, lłl, 18.11, 
„Czarny korsarz•• wł od lat 15 
godz. 20.30; 16.4. Bajka - &odz. 
18, 11, „Policja przygl11da się" 
wł. od lat 15 godz. 12, 14, 16, 
18, „Czarny korsarz" godz. 20 

Chirurgia oęólna - Bałuty -
Szpital im. Biegańskiego (Knia
ziewicza 1/5), codziennie dla 
przychodni rejonowych nr 4, 6. 
7, 8, 9, 10. Szpital im. Bnrllckle
go (Kopcińskiego 22), codzien
nie dla przychodni nr 7. Szpital 
im. Skłodowskiej-Curie (Zgierz, 
Parzęczewska 35), dla przychodni 
rejonowych nr 1. 2, 3, 5. Szpital 
im. Marchlewskiego (Zgierz, Du· 
bois 17), codziennie dla m. i gm. 
Zgierz, ozorków, Aleksandrów, 
Parzęczew. GórnA - Szp\tal im. 
Brudzińskiego (Kos. Gdyńskich 
61), Polesie - Szpital lm. ~o
pernika (Pabianicka 62). Srod
mleście - Szpital lm. Pasteura 
(Wigury 19). Widzew - Szpital 
Im. Sonenberga (Pieniny 30) 

Chiru1.gia urazowa - Szpital im. 
Sonenberga (Pieniny 30) 

Neurochirurgia Sz!)ital Im. 
Kopernika (Pabianicka 112) 

Larynicologla - Szpital Im. 
DzD i Jutro mlladio 

KIENNICTWA (Piotrkowska 282) 
godz. 10-15; 16,4. jak wyżej 

BIOLOGIJ EWOLUCYJNEJ UŁ 
(park Sienkiewicza> godz. 10-18 
16.4. godz. 10-14 

HISTORll MIASTA l.ODZI (ul. 
Ogrodowa 15> nieczynne 

SZTUKI (Więckowsklego nr 38) 
godz. 10-17; 16.4. godz. 10-16 

POLSKIEJ WOJSKOWEJ SŁUZ• 
BY ZDROWIA Cżeltgowskiego 7) 
nieczynne 

• • • 
Ł0DZK1 PARK KULTURY 1 

WYPOCZYNKU (na Zdrowiu) 
OGROD BOTANICZNY - czyn
. ny od godz. 10 do zmroku 
ZOO - czynne od godz. 9-19 

(kasa do 18) 
PALMIARNIA Cui. Armil Czer• 

wonej 1/3) czynna c<>dzlennte 
oprócz poniedziałków w goaz. 
10-17 

LUN AP ARK. (Konstdntynowska 
3/5) czynny od godz. 13.30 

KĄPIELISKO „F ALA" (al, Un!l 4) 
- nieczynne 

KINA 
BAI.TYK - „Port lotniczy 77" 

USA, od lat 15, godz. 10. 12.15, 
15, 17.15, 19.30; 16.4. jak wyżej 

IWANOWO - „Taksówkarz" od 
lat 18. USA, god>.. 10, 12.111, 1$, 
17.15, 19.30; 16.4. bajka godz. 9 
dalej jak wyżej 

POLONIA - „czarny konarz" 
wł. od lat 15, godz. 10, 12 t5. 
14.45, 17.15. 19.30; 18.ł, Jak wYżej 

PRZEDWIOSNIE .,CzłoWlek 
klanu" USA, od lat 18, godz. 
10, 12.111. Ul. 1'1.30, 20; 16.4. jak 
wyżej 

WŁOKNIARZ - „Człowlek kla
nu" USA, od lat 18, god.z. 10, 
12.30, 15.11, 17.łll. 30; 16.4. jak 
wyżej 

WOLNOSC - „Skrzydełko 
nóżka" fr. b/o, godz. 10, 
15, 17.15, seans zamknięty 
19.30; 16.4. „Skrzydełko 
nóżka" godz. l~. t2.L5, 
17.45, 20 

czy 
12.15, 
godz. 

czy 
Ul.30, 

WISI.A - , Wezwij mnie w 
świetlistą da.i" - radz. od lat 
12. godz. 10. 12.11. ,Kobra" jap. 
od lat 18, godz. 11. 17.30, 20; 
16.4. jak wyżej 
Z1lCHĘTA - seans zamknięty 

- godz. 10, „Ofiara namięt
ności" hiszp. od lat 18 godz. 
lZ.15, 14.30, 17, 19.30; 16.4. „.Tak 
Iwanuszka szukał cudu" radz. 
b/o godz. 10, 12.15, „Ofiara na
miętności'• icodz. 14.36, 17, 19.30 

ŁDK. - „Pokój z widokiem na 
morze" pol. od lat 111, icooz. 
15.15, „Pocałunki a Hongkon
gu" fr. od lat 12. godz. 17.30, 
19.45; 18.4 jak "'-ytej 

STUDIO - „Przygody żółtej wa
lizeczki" radz. b/o, godz. 18.30 
„Kobieta w czerwonych bu
tach" fr. od lat 18. godz. 18, 
20; 16.4. „Akcja pod Arsena
lem" pot. od lat 111, godz. 18, 
18. 20 

STYLOWY „Szaleństwo mi-
łości" norw. od lat 18, godz. 16, 
Film miesiąca: „Sceny z tycia 
mał:l:eńskleico" szwedz. od lat 18 
godz. 18; 16.4. jak wytej 

GDYNIA - „Zaklęte rewiry" 
pol.-czesk1 od lat U, godz. 12.30, 
14.30. „Rewolwer „PYthon 397" 

STOK.I - „Nickelodeon" ang. 
od lat 12 godz. 15, 17.11, 19.30; 
16.4. Bajka - godz. a„ dalej 
jak wytej 

OKA „Powró~ straconych" 
jug. od lat 12 godz. 12.30, 
„Intryga rodzinna" 'USA od 
lat 15 godz. 10, 15, 17 .30, 20 16.4. 
„Powrót straconycb" godz. 12.30, 
„Intryga rodzinnjl" godz. 15, 
1'1.30, 20 

POLESIE - „Młynarczyk i kotka" 
NRD b/o godz. 17, „Fałszywy 
król" ang. od lat lfl godz. 19; 
16.4. Bajki - godz. 14, „Mły
narczyk i kotka" godz. 15, 
„Fałszywy król" godz. 17, 19 

POPULARNE - „Lotta w Wei
marze" NRD od lat 15 godz. 
15.30„ „Ojciec chrzestny" USA 
od lat 111 godz. 17 45; 16.4. jak 
wyżej 

ENERGETYK - „Nieśmiertelni" 
rum. od lat 15 godz. 16.30, 
„Przepustka dla marynarza" 
USA od lat 15 godz. 13.30; 16.4. 
„Nieśmiertelni" g.>dz. lS.15, 
„Przepustka dla marynarza" 
godz. 17.15, 19.30 

HALKA - „Hazardziści" poi. od 
lat 15 godz. 15 „Granica" poi. 
od lat 15 godz. 17, 19; 16.4. Baj
ka - godz. 14, dalej Jak wytej 

PIONIER „ WłaSnt! zdanie'' 
radz. od lat 15 godz. 15.15, 
„ W mroku nocy" USA od 
lat 18 godz. 17 .15, 19.30; ,16.4. 
Bajka - godz. 14.lS, dale! jak 
wyżej 

REKORD - „ Winnetou" cz. Ili 
jug. b/o godz. 15.15, „Omen·• 
ang. od lat 18 godz. 17.15, 19.30; 
18.4. Bajka - godz. 14.15. dalej 
jak wyżej 

EiWIT - „Dziewczęta z Nowoli
pek" pol. od lat 12 godz. 15.30, 
17.30, 19.30; 16.4. Bajka - godz. 
14.:!0, „W drodze na Kasjope
ję" radz. b/o godz. 15.30, „z 
przymruteniem oka" fr . od 
lat 18 godz 17 .30, 13.30 

SOJUSZ - „Mała syrena" jap. 
b/o godz. 15.15, „Szal" ang. od 
lat 18 godz. 17; 16.4. Jak wyżej 

'l'ATRY - „Dzielny wojak Roso
llno" jug. b/o godz. 12, 16.30, 
„Zabity na śmierć" U~A od 
lat 15 godz. 10, 14.15, 19; 16.4. 
Bajki - godz. 10, 11, „Dzielny 
wojak Rosolino" gou~. 12, „Za
bity na śmierć" godz. 14.30, 
16.30, 19 

DYŻURY APTEK. 
Obrońców Stalingradu 15, Ni

clarniana 15, Główna 14, Dąbrow
skiego 89, Lutomierska 146 

16.4. jak wyżej 
Stałe dyżury aptek: 
Apteka nr 47-085 Aleksandrów, 

ul Kościuszki 6 
Apteka nr 47-087 Konstantynów, 

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

Łowicka 96 
Informacji o dy:iuracll aptek: 
w Pabianicach udziela Apteka 

nr 47-035, Armii Czerwonej '1 
w Zgierzu udziela Apteka nr 

47-080, Dąbrowskiego 10 
w Ozorkowie udziela Apteka 

47-1!92. Dzierżyńskiego 2 

Barl!ckl„g<- fK O!>Clńsklego 22) 
Okullstvka - 81,!)ltal Im. Jon

schera (Milionowa 14) 
ChlrurJ?;!a t larvngologia dzie-

cięca - Szoltal Im. Korczaka 
(Armil Czerwone1 15) 

Ch1rurgla szczękowo-twarzowa 
- Szpital im. Barlickiego (Ko·P· 
cińskiego 2i) 

Toksykolngla - Instytut Me-
dycvny Pracy (TerP.sv 8) 

Wenerologia - Poradnia Der-
matoloii;trzna (ul. Zakątna 44) 

lłl.4. 

Chirurgia ogólna jak 11.4. 1978 r. 
Górna - Szpital im. Kop&nl-

ka (Pabianicka !12). Polesie -
Szpital im. Pirogowa (Wólczań
ska !!IS) Sródmieście - Szipltal 
Im. Pasteun (Wigury 19). Wi
dzew - Szpital Im Sonenberga 
(Pieniny 30). 

Chirurgia urazowa - Szpital Im. 
Skłodowskiei.Curle (Zgierz Pa
rzęczewska 35) 

Neurochirurgia Szpital !m. 
Skłodowskle1-Curie (Zgierz. Pa
rzęczewska 35) 

Laryngologia - Sz.p1tal 1m. 
Pirogowa (Wólczańska 195) 

Okulistyka - Szpital im. Skło
dowskiej-Curie (ZglE'rz, Parzę
czewska 35) 

Chirurgia 1 larvngo!ogla dzle
cleca - Instytut PP.rilatril (Soor
na 36~0) 

Chirurgia 1zczękowo-twarzowa 
- Szpital Im Skłodowskiej-Curie 
IZgierz, Parzęczewska 35) 

Toksykoloii;la - Instytut Me
«tycvny Pracy (Teresy 8) 

Wenerologia - Poradnia Der
matolol!lczna (ul. Zakatna 44) 

NOCNA POMOC LEKARSKA 
Nocna Pomoc Lekarska - czyn

na codziennie od godz. 1~ w 
Stacji Pogotowia Ratunkowego 
m. Łodzi, ul. Sienkiewicza 137, 
tel. 666-66 
Ogólnołódzk1 PUnkt Informa

cyjny dotyczący pracy placówek 
służby zdrowia tel. 615-19 -
czynny całą dobę we wszystkie 
dni ty·godnla równiet w nie
dziele i święta 

AMBULATORIUM 
DOR.AZNEJ POMOCY 

CHIRURGICZNEJ DLA DZIECI 
Gabinet cblrurglczny czynny 

całą dobę. Łódź, Armil Czerwo
nej 15, tel. 341-30 wewn. 70, 
457-50 do 114, wewn. 70 

NOCNA 
POMOC PIELĘGNIARSKA 

Bałuty - Szpital Im. H. Wolf 
zgłoszenia na za biegi w dot,nu 
chorego, tel. '177-77 

Górna - SzpLtal Im. .Tonschera, 
Szpital Im. Wł. Brudzińskiego, 
zgłoszenia na zableicl w domu 
chorego, tel. 827-93 

Polesie - Szpital im. M. Piro
gowa. Szpital im Madurowicza, 
zgłoszenia na zabiegi w domu 
chorego, tel. 278-52 
Sródmleścle - Szoltal im. L. 

Pasteura zgłoszenia na za biegi w 
domu chorego, tel. 864-11 

Widzew - Szpital Lm. !:. So
nenberga. zg!Oflzenia na zabiegi 
w domu chorego tel. 864-11 

SOBOTA, 15 KWIETNIA 

PROGRAM I 

12.05 Z kraju 1 ~e świaa. 12.25 Na 
południe od Czantorii. 12.45 Rolni
czy kwadrans. 13.00 Dla kl. III i 
IV „Oto jest Kasia" - słuch. 13.25 
Instrumenty ludowe Bułgarii 13.40 
Kącik melomana. 14.00 Studio „Ga
ma''. 14.20 Studio Rela~s. 14.25 Stu
dio „Gama". 15.00 Wiad . 15.05 Ko
respondencja z <agranicy. 15.10 Stu
dio „Gama". 16.00 Tu .Jedynka. 17.30 
Radiokurier. 18.25 Nie tylko dla kie
rowców. 18.33 Polska muzyka fil
mowa. 19.00 Dziennik. 19.15 Piosen
kt bez słów. 19.40 Gwiazdy jazzu -
Oscar Peterson i Count Basie. 20.00 
Wlad. I inf. dla kierowców. 20.05 
Podwieczorek przy mikrofonie. 21.35 
Przy muzyce o sporcie. 21.58 Komu
nikaty Totalizatora Sportowego. 
22.00 Z kraju i ze świata. 22.20 Tu 
radio kierowców. 22.23 Szczecin na 
muzycznej antenie. 23.00 Wita Was 
Polska magazyn słowno-muzycz. 
ny. 

PROGRAM li 

11.30 Wiad. 11.35 Radioproblemy. 
11.45 Muzyka spod strzechy. 12.05 
S. Prokofiew - fragm. z opery 
„ Wojna i pokój''. 12.25 W lad. (Ł). 
12.28 Chwila muzyki Ct.). 12.30 Z 
cyklu „Przemiany" - aud. w opr. 
E. Dobrowolskiej (Ł). 12,45 Tańce 
kompozytorów slowiańs'<lch. 13.00 
Magazyn łowiecki. 13.15 R. Schu
mann - Phantasiestucke op. 73 
na wiolonczelę 1 fortep. t3.30 Wlad. 
13.35 Ze wsi I o wsi. 13.50 z. Ko
daly: Tańce z Galanty. 14.10 O 
zdrowiu dla zdrowia. 14.30 studio 
„Słonecznik". 14.50 „Czata" - mag. 
wojskowy Sturlla Młodych. 15.05 
Muzyka Telemanna. 15.30 Studio 
Plus. 18.10 „Przekrój muzyczny ty
godnia". 16.40 Aktualnoś..:i dnin (t.). 
16.55 Recenzja W. Jażdżyilskiego z 
książki B. SztaJnerta pt „Ksit:ga 
o j ca" (L). 17 oo z arch1wum jazzu. 
17.20 Sądy nieostateczne czyli nie
poeci o poezji i poetach. 17.40 „Nie 
mam tak dużych kolan" - rep. lit. 
W. Kaczmarka 18.00 l\l[uzyczne ar
chiwum PR. 18.25 Plebiscyt Studia 
„Gama". 18.30 Echa dnia . 18.40 „Czas 
i ludzie" - aud. kombatancka . 19.00 
„Matysiakowie". 19.30 „Problemy 
teatru operowego". 20.00 „Anabaza" 
- aud. poświęcona twórczości Saint 
John Perse•a. 20.15 Odtworzenie 
fragmentu koncertu l<'ameralnego. 
21.45 Wlad. I Inf. sportowe. 21.55 
Mozart: „NE'hmt :nelnen Dank". 
22.00 „Alibi" - aud. satyryczna. 
23 .00 Mistrzowskie Interpretacje mu
zyki dawnej. 23 30 Wiad 

PIWGRAM Ul 

11.30 W tonacJI Trójki. 12.25 Z& 
kierown;cą. 13.00 Powtórka z roz
rywki. 13.50 „Aecjusz ostatni Rzy
m!l!nln" - odc. 14.00 Symfonie lon
dynskie Haydna. 15.00 Ekspresem 
przez świat. 15.05 Kram z piosenka · 
ml. 15.30 „W oodróży" - humore
ski S. Mrotka. 16.30 Muzyczne de
biuty - zespól Sun Shi1'.>. 16.45 Nasz 
rok 78. 17.00 Ekspresem przez śWlat. 
17.0I Muzyczna poczta UKF. 17.40 

Michel Sardou w OUm.pil. 18.10 Po
lityka dla wszyst!klch. 18.2S Koncert 
jakiego nie było. 19.00 Książka ty
godnia - .T. Iwaszkiewicz „Podróże 
do Polski". 19.15 Dawnych wspom
nień czar. 19.30 Ekspresem przez 
świat. 19.35 Opera tygodnia - G. 
Verdi: „Ernani". 19.50 „Lalka w 
bańce" - odc. pow. Z. Juriewa. 
20.00 Baw się razem z nami. 22.00 
Fakty dnia. 

PROGRAM IV 

12.00 Wiad. 12.05 S. Prokofiew 
fragm. z opery „Wojna i pokój". 
12.25 Wlad. (t.). , 12.28 Cbwila muzy
ki (t.). 12.30 Z cyklu „Przemiany" 
- aud. w opr. E. Dobrowolskiej 
(Ł) 12.45 Giełda płyt. 13.00 Lekcja 
jęz. anR!elskiego. 13.15 Spiewa „The 
Roberts de Cormler Singers". 13.30 
Z dala od utartych szlaków - Gó
ry Sowie. 13 50 Tu Studio Stereo 
(stereo). 15.00 Wlad. 15.0I Teatr PR 
- Studio Klasyczne. Teatr Henryka 
Ibsena „Wróg ludu" - słuch. ie.oo 
Wiad. 16,05 K·odeks i kierownica. 
16.25 Gra zespól Crah. 16.30 Ro·zmo
wy i refleksje pedagogiczne. 16.40 
Aktualności dnia (t.). 16.55 Recenzja 
W. .Jażdżyńskiego z ksią:tki B. 
Sztajnerta pt „Księga ojca" (t.). 
7.00 Ton i te~t (Ł). 17.0l Stereo-

rewia w opr Ilony Grzesiak (t.). 
18.00 „Barwy miasta" - rep. H. 
Polaka i B. Slke>rskiego (t.). 18.20 
Chwila muzyki (t.). 18.25 Tydziel'I 
Kultury Języka. 18.55 Chwila muzy
ki. 19.00 Czy znasz swoje prawo? 
- Prawo rodzinne \ opiekuńcze. 
19.15 Lekcja języ•ka francuskiego. 
19,36 Studio Stereo zaprasza (*reo). 
22.15 Radiowe portrety Polakow -
Zofia Kossak-Szadkowska. 22.35 Ra
diowo-Tv Szkoła Srednia dla Pracu-
jacych. 22.50 Manuel de Falla -
„Taniec ognia" z baletu „Miłość 
czarodziej". 22.55 Wiad. 

NIEDZIELA, 16 KWIE'l'NIA 

PROGRAM I 

10.30 Radiowy Teatr dla Dzieci: 
„ Wycieczka" - słuch. u.oo Transmi
sja ze spotkań pilkarsklch o mi
strzostwo I ligi I turnieju siatkówki 
mętczyzn. 11.10 Różne barwy pio
senki. 11.40 D. c . transmisji. 12.05 
W samo południe. 12.45 D. c. trans
misji. 13.00 Studio „Gama". 13.30 
D . c. transmisji 14.00 Studio „Ga
ma". 14.30 „W .Jezioranach" - odc. 
pow. 15.00 Koncert życze1\. 16.00 
Wiad. 16.05 Teatr PR: „Tysiąc, albo 
Dąb i Trzcina" - słuch 16.37 Kon
cert na instrumenty. 11.15 Studio 
Młodych. 18.00 Komunikaty Totali
zatora Sportowego. 18.05 Filmy bez 
wizji. 19.00 DzlE'nnik wiec~orny. 19.15 
Przy muzyce o sporcie. 20.00 Kon
cert bez biletu 21.00 Wlad. 21.05 z 
dziejów kabaretu - aud. z. Wik
torczyka. 22.00 Tele;<ramy muzyczne 
ze świata. 22.35 Musicon. 23.00 Wiad. 
23.05 Informacje sportowe. 23.13 Re
wia piosenek. 23.45 Gra Big Band 
Woody Hermana. 

PROGRAM II 

12.05 Poranek symfoniczny. 13.00 
Teatr PR: „Listonosz Arles" 
słuch. 14.00 z. Kodaly - Wariacje 

symfoniczne: „Wzleciał paw". 14.30 
Wlad. 14.35 Turniej kapel i śpiewa
ków ludowych. t5.00 Radiowy Teatr 
dla Dzieci i Młodzieży: ,Katriona" 
- część III serialu sluchow. wg 
R. L. Stevensona. 15.45 Moda i pio
senka. 16.00 . Końcert chopinowski. 
16.30 „Program z Dywan!.klem" nr 
205 (Ł). 17.35 Gra Polska Orkiestra 
Kameralna. 18.00 „Panorama pol
skiej wokalistyki". 18.30 Wiad. 18.35 
Felieton publicysty~i miedzynarodo
wej. 18.45 Kabarecik reklamowy. 
19.00 Recital zespołu „Brotherhood 
of M,lm". 19.20 Rozgłośnia Harcer
ska - magazyn nie tyll!:o dla har
cerzy. 20.00 Wielcy artyści estrady 
i kabaretu. 21.00 Wojsko, strategia, 
obronność. 21.15 Piosenki żołnierskie. 
21.30 Magazyn tygoc;lnia. 22.30 „Kto 
miał rację?" - mag. literacki. 23.00 
Arcydzieła muzyki dawnej. 23.30 
Wiad. 

PROGRAl\I III 

10.00 60 minut na godzinę. 11.00 
Spiewają instrumentaliści. ll .15 Nie
dzielna szkółka muzyczna. 12.00 
Triumf 1 pogrom - „Alarm w admi
ralicji" - odc słuch. t2.25 Muzyka 
z sal koncertowych. 13.20 Przeboje 
z nowych płyt. 14.00 Ekspresem 
przez świat. 14.03 Peryskop. 14.30 
Muzyczne premiery Pr. IlI. 15.00 
Miłosna pieśń Waltera von der Vo
gelweide. 15.20 Nowa płyta Sergio 
Mendesa. 16.00 „Idąc obok siebie" 
- słuch. M. Zembatego. 16.20 Nie 
tylko w Disneylandzie. 16.45 „Pójdę 
swoją drogą" - rep. 17.GO Zaprasza
my do Trójki. l9 OO „Druga część no
cy" - muzyka filmowa M. Legran
da. 19.30 Ekspresem przez świat. 
19.35 Opera tygodnia. 19.50 „Lalka 
w bańce" - odc. pow. 20.00 Jazz 
plano forte. 20.30 „Wszystko o dro
dze" - słuch. M. Zembatego. 21.00 
i::potkanle w ~tudiu - Maria Fol
tyn. 22.00 Fakty dnia. 22.06 Gwiazda 
siedmiu wieczorów - Janusz Mu
niak. 22.15 Ibn Hazm: „Naszyjnik 
gołębicy" - cz III traktatu o mi
łości i kochan.'<ach 22 .30 Wieczór 
w kabarecie Dudek. 23 .00 „Piesń 
o poranku" wiersze młodych 
poetów bulgarsl<lch. 

PROGRAM IV 

12.00 Wlad. 12.05 Teatr Klasyki dla 
Młodzieży: „Tristan l Izolda" -
słuch. 13.10 Tu Olimpiada Poloni
styczna. 13.30 „Muzyczny Sezam" 
lstereo). 14.10 Dźwiękowe wtajemni
czenia - Bociany. 14.30 Mal(lczne 
skrzypki N . Candlera. li 10 „Muzy
ka z jednej płyty". 15.00 Teatr PR 

Studio Stereofoniczn~: „Binro 
rzeczy znalezlonvch" - słuch. W. 
Terleckiego. 15.33 F. Poulenc - Con
cert Champetre. 16.00 Wlad. 16.05 
Koncert życzen w opr. J. Cedrow
sklej (t.) . 1'1.00 Tu Studio 4. 17.30 
Warszawski Tygodnik Dźwiękowy. 
18.00 Stereo i w kolorze - K. A. 
Kulka . 19.00 Tydzien Kultury .Języ
ka. 20.00 G. Verdi - La Travlata 
- opera w 3 aktach (stereo) . 22.10 
Wiadomości sportowe (Ł). 22.20 L. 
Nono - .Jak fala siły l światła. 
22 .55 W!ad. 
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Sakra1lne 
przewrażliwienia 

Tak więc jut po ras dziesiąty (czynimy to dwa razy do roku -
wiosną I Jesienią) wręczyliśmy „Zielone świadectwa urodzenia" -
miastu przybyło kilkuset nowych obywateli t„. kilkaset drzewek· 
symboli, W sumie gdyby zebrać te wszystkie jesiony, graby, li· 
PY„ które posadzono w ramach naszej imprezy powstałby na pew· 
no niemały parczek. 

Rodzina francuskiego tercjarza 

Nie w iern czy wszyscy z uczestników redakcyjnej akcji pamię
tają fakt, że o ,zielonych płucach" miasta myślał już w 1825 roku 
pan marszałek Sejmu Królest"'a Polskiego Rajmund Rembieliński. 

Z Jego zarządzenia powstała też m. in. nierwsza szkółka włoskich 
topoli na terenie dwói:b ogrodów w pobliżu Rynku Nowego Mia· 
ata. Te piękne drzewa przyozdobiły potem (1835 r.) Trakt 
Piotrkowski, at do granicy woj, kaliskiego. Natomiast pierwszy 
publiczny ogród spacerowy powstał na 4,S·hektarowej działce przy 
ul. Plotrkowskie:j 181-183 (dziś 175 a) zakrzewione aleje ciągnęły się 
a:t do ul. Wólczańskiej. Przechadzało sie po nich co niedzielę wy
tworne towarzystwo. 

Garniera zapragnęła, by mszę po· 
przedzającą jego pogrzeb odprawił 
ks. Le Perderel. przy jacie I zmarłe 
go Lokalny proboszcz wyruił zgo· 
dę; wszakże przecbod•.ąr przez ko· 
ściół tuż przed pochówkiem 
spostrzegł ze zgrozą. te przybysz za· 
mierza posłużyć się mszalnym rytu
ałem Piusa V. a więc zasadniczo za· 

Z biegiem lat przybywało Łodzi ogrodów parków, żaden z 
n;ch .i~dnak nie _wywołał tvlu l<rmentarzy co Lieleniec nti~d~y 
ulicami Przejazd 1 Nawrot. B y l on oawel. natchnieniem dla 
kuplecisty teatrzyku „Apollo", który przez pewien czas raczył wi
dzów satyryczna oiosoeczka: 

To co ta pani ma na sobie 
nie jesl wcale dopasowaną 
bluzka. r ylko po prostu ta-
tuażem . Jest on ponoł tak 
piękny te wlasricielka 
Madame L.azonga z Seattle 
(USA) nazwana została na.i· 
ładnieJ wytatuowana kobieta 
świata. Nie wiadomo tylko co 
będzie, jak .iej się wzór 

„Łódzkie parki, laski, skwery, 
Niczym flora z nad Riviery. 
Laski wprawdzie są obdarte. 
Brudne skwery lask6w warte. 
Ale parki się udały! 
Chociat mają feler. mały. 
Gdyż dopiP.ro z woIĄ Boh 
za łat kope je otworza ••• „ 

. ) 

Teren powstającego parku zmieniał bowiem kilkakrotnie swe 
przeznaczenie. Początkowo miały tu stanać budynki Instytutu 
Politechnicznego. Miasto wykupiło płace. wydatkując poważne kwo 
ty i wtedy okazało się, że wyższej szkoły w Lodzi nie będzie. 
Rada w rade urządzono na placu targowisko: Rychło Jednak 
spostrzeżono, że ryczacy i kwiczacy towar niezbyt licu.le z cen· 
trum miasta. Postanowiono wiec zbudować tu nowy ratusz. Ale 

" że ł ten zamysł nie doszedł do skutku zdecvdowano się założyć 
ogród. Do wykonania jego projektu powołano Teodora Chrzońskie· 
go 11 Warszawy. Zgodnie z planem park dzielił się na dwie części: 
francuską i pejzażową, otoczony był ozdobnym metalowym ogro· 
dzenlem, zamykały go zaś dwie kute bramv. 

Wkrótce obok parku powstała szkoła i nowa oaza ziele.ni w_ręcs 
zaanektowana została przez młodzież. Oczywiście nic nie miano 
przeciwko temu.. Jedynie telietonista .• Rozwo,ju" dal'ł przysło· 
wiowe szaty, ale z zupełnie Innego powodu. chociaż pośrednio 
związanego z parkiem Otóż vis a vis bramv wyjściowe.I na ut. 
W'dzewskiej pod nr 88 uwiły sÓbie gniazdko panienki lekkich obY· 
czajów. 

„Dom znajduje się naprzeciw ogrodu mie.iskiego, gdzie prr.e· 
bywają setki młodzieży, która przypatru,je sę nieprzyzwoitemu 
zachowaniu dam - grzmiał „Rozwó.i" - Włado:e nie powinny 
pozwolić na dalsze gni~żdźenle się rozpusty .JV domu nr 88 ••• ". 
Sył t.o wszakże burzliwy rok 1905. - Ludzie i władze mieli 

inne problemy o~ głowie ... 

A KAWIOR „Made ' in Po· nadchodzi etop prac wykoń 
land" I JeStcie w tym rokt1 cieniowych. który jest dla 
pojawi sle 50 tan cierwonego uyb 1>róbq zbyt trudną, NI'!< 

ka„ioru , 1krv ryb low1011ych okna szkli się raz jeszcze. No
prza. 11osze stoiki na łowis wociesności uaymy się no 
kaci. poludnlov ,eqo Atlantyku każdym kroku, lecz ni„kiedy 
Prr•d•iebior•twa ,Gryf" 1 ,,Oal z takim rezultatem, te l;oki 
mor' opiacowały włosnq nvwać. 
tachnologils wyłwononia ko· 
wioN, a 1urowco dostarczać 
będci ryby o nazwach: geot· 
gia"ka, nototenio mormurk()wa 

i sr:aękacz. I 
• JOHANN CRSIYFF, aa 

wny piłkarz hotenderski 
graiący w Barcęlonte, po
}awtl się na gieldue by 
~przedac! swó1 samocltód 
1,Citroen-Maseraei'•. Gdy 
go zap11tano dlaczel)o żą
da za niego dokładnie ty
le He sa.m zaplactl- przed 
rÓlci,em - oapowiedziat: 
.,Aie to jest l)rzc;.cież sa
mochód Cruyffa!" 

• NA OSIEDLU, wznoSl'>• 
nym pomiędzy Legionowem. 
o Jabłonną, okien nie w.ta· 
wia się, jak gdzie indz:ej, 
gdy dom iui stoi, lecz się ie 
przywozi w gotowych el~me"'~ 
toch, jui oszklone. PotP.m 

• WŁADZE ptowin!'!ji 
Gud?arat w Indiach. tv 
Jctórei obowiq~uje zakaz 
sprzedaźy a!lwh0Zu. wyda
ły rozvonądzenie, na mo
cy kturego kara za nie-

Ma 11an szczęście. nareszcie znalazłem ten zepsuty ..• 

] przestrzeganie prohi':>ic;ii 
grozi kazdemu, feto znej
dile się na obszai·.e tej 
protoincji w .stanie n.ie
trzeźwl!m - choćby upil 
się poza je1 gra-rtlcami. 

• OGtOSZENIE, wyw1es1-.„e 
pried pewnym domem w Sie 
mianowicach: .,Sprzedam trJm 
nę - nie uirwanq, kupio11q 
na ropos. Wiadomość w mie
szkaniu nr 9" Właścicłel nai· 
widoczniej ro1myślil •ię. Słust 
nie,. bo i•sł to pn.eciei naj• 
lepny re światów. 

• GDY KltĘCUNO FI:,M 
według Tcrymtnatu Ray-
monda Chanctiera pt. 
„Glębol.·i sen", w którym 
optsany jest m. in. napad 
rabunkowy na pociąg, zło
dziej skmdl ~ pocl'l(.1U 
walizkę i 2 tybiącami 'un 
tow , cz.:k.iem na 2.5 ty1>. 
JUntów. Byty to pienlqrlze 
przenaczone na honorm·ia 
dla aktorow grający.:;h 1·0-
le ganysterow i voli.clan
tów. 

• FRAGMENT urzędoweQo 
dokumentu, cytowany on:e1 
kieleckie „Słowo Ludu 0

: , Ke 
legium do spraw Wykroc1eit 
przy Naczelniku Miasta i Gmi 
ny w dniu 21 pażdtier .'łiko 
1977 r. - ob. Jan S. - wer.· 
·wanie. Wzywa si" obywatela, 
aby, jako obwiniony wyjaśnił 
Ze posiada nie inanego, dii· 
kiego, beuasowego, maści L'l:ar 
nej buhaja, w wieku 16 rme· 
sięcy. Wyiej wymieniony 
w driiu 23 paidziernika iołtał 
tam samowolnie wYtri:ebi0'1V1

• 

8 AME.RYie'\NSKA fir
ma Butofa zapowiada wy
produkowanie elekironicz. 
nego zegarka na 1'ękę cho
dzącego z Cloktaano~cią 
1 sekundy na 300 tys. lat. 
Zamontowane w b1·anso
letce ogniwa zasilaią<!e bę
dą odbierać l'<Lle radiowe 
- taka jest zasada działa
nia c~a,~o-:niei' .?a. \.V zega..r~ 
ku Butofa będzie można 
>tahodowąc initę t nazwi
sko tota.scicieLa, adres, te
lefon. grupę 1<rwi i inne 
informacje z ankiety per
sonalnej. 

• GOSCłE, jak zwykle, pi· 
li, obsługa im dolewolo, na 
strój był wesoły i beztroski • 
lok to w knajpie. Nic dztwne• 
go, ie nikt nie rauwoirl. 1ok 
jeden z konsumentów restaura· 

znudzi. 

cji „Jubilatko" w· Siemiaty 
«och · rdjql firanki koieino 
i czterech okien, z:winqł i• 
pod pachę i wziął nogi •O 
pas. Tn.eiwą reakcja pop1s.:1la 
•ię dopiero milicja. która wy 
tropiło dod?ieiaszka, niejakie 
go Boiylego M.. pozbawilo go 
łupu i dybie na iego wotnośC 
osobistq, co iei się pewnie 
udo. 

8 KONS'I'Y"rVCJ.tl Szwaj
carii p1·zewiau1e, ze w 
wa~nych spra1'.:acn, obcho
dzących .og'5ł obywatelii, 
maią się oni wypowiauać 
sa.mi - w ~eterendum. 
Referenda odbywają się 
bardzo często. OstaiMo od
byto się referendum na te
mat referenaów; wi~kszość 
glosujacych opowic;.Clz·iata 
się za ograniczeniem ich 
ilości. 

• PANI A. K. r Waruclw~ 
kL!Piło płytę z nograniem nai• 
świeższego przeboju Haliny 
Kunickiej produkt · !irmr 
uP.ronit" - Polskie Nagrania. 
W domu, ciesz.qc się ze szczę 
śliweiio zakupu, puścila glytę 
i wtedy stwierdziła, ie pani 
Kunicka się jąka. W sklepi~. 
dokąd udala sie z reklamacją, 
wyszło na iaw, ie ,,Pronit'' 
równie doskonale technicznie 
nagrał wiele innych pfvł, 
z których kaida prtynosi nie· 
~podiiankę w innym mieJ!~U. 
w ·związku 1 czym nie nałei! 
wnosić pretensji do pani Ku
nickiej, gdyf w oryginale "'" 
ona naprawdę dobrą dykclę. 

BARAN (U. 3. - 20. 4.1: Za• 
proponują d dodatkową pracę: 
wyższe wyna11rodz~me, lecJ. 1 

większe obow1azki. Nim . odmó· 
wisz, połóż Ud szali trzeci . o!l· 
'l"ażnik - satysfakcję, w~rod 
motywów decyzji powinna za.i
mować górne !UieJsce. Doświad· 
czenie mówi. t.e jest najtrW!llszą 
za pła tą za wysiłek. 

opinii otoczenia. llnlkaj osoby, 
której gwałtowność i wyhucho· 
wość nie rokuJą ba.rmonHnego 
w•półżycia. Jeśli kollleczme, wy· 
jedź na pewien czas, aby roz· 
luźnić więzy. 

Osoba, podsycająca tw6.! nlepo· 
kój, myśli tylko o własnych ln· 
teresacb. 

BYK (21. ł. - 21. S.): Ni" WY• 
nukuj złych intencji w postępo· 
waniu bliskie!l'O czlvwieka W 
rzeczywi~tości pragnie two:ego 
dobra, ale nie umie tego oka· 
zać. · Popełnia wiele niezręczno• 
ści, do których czę•to go pru\\10-
kujesz. w ocenie człowieka trze· 
b:. odrzucić wierzchnią warstwę 
i sięgnąć ęłęhiej. Prawdziwe 
.skarby nie leżą pod nogami. 
BUZNIĘTA (22, 5. - 21. &.): 

Zaufa! własnpmu rozsądkowi 1 

RAK (22. 6. - 22. 7.): Nawet 
najbliżsi ludzie nie zawsze mo· 
gą w tym samym CLal!ie praco
wać l odpoczywać. •rrzeba się :s 
tym pogodzić 1 nie dręczyć wza· 
jemnie, gdy obowią~ki i wolne 
chwile się nie pokrywają. Nowo 
poznana osoba liczy. źe okażesz 
jt>.I serdeczność i zach~cisz do za• 
przyjaźnienia. 

LEW (23. 7. - 23. I.): Nie 
upieraj się przy m.1iemanir..ch i 
Mmiarach, nie akceptowanych 
pl"zez otoćzenie. WarunlU się 
zmieniły i trzeba się przystoso
wać do nowych. Nre będzie to 
tak trudne, jak si11 obawiasz. 
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PANNA (24. 8. - 23. 9.): Praw• 
dopodobnie dostaniesz hłlrdzo 
ważną wiadomość. Nie pozwól, 

aby zakłóciła normalny tok za· 
jęć, L11dzie oczekuj~ od ciebie 
rozsądku, rozwagi i .pilności. 
Więcej - liczą na uie, Jako na 
przeciwwagę czynników de'lorga· 
nizujących. OecyduJ i;amodziel· 
nie· i sprawiedllwie. 

kazanym w Kościele rzymskokatolic
kim od czasu posoborowej reformy 
liturgiczene J. 
Między dwoma kapłanami - gospo

darzem stosującym aktualny rytuał 
Pawła V1 oraz gościem o tradycjo· 
nalistycznycb ln ktlnacjacb wy· 
buchła sakralna kłótnia. Tak gwał
towna. że nie zwrócili u wagi na 
wkroczenie do świątyni orszaku po
grzebowe10 wraz z trumną. 

Proboszcz zwyciężył: ale tylko po· 
zornie. Cała bowiem procesja .vy· 
cofała się z kościoła, ale Le Perde· 
rei i jego tradycjonaliści przewidzie· 
u ów odwrót: w ilad za transporta
cją zwłok. aa cięłarówce - na 
wszelki wypadek... - przewożono 
przenośny ołtar:i; (przystosowany do 
mszy „taclńskie.i"l i organy elektro
niczne. Obrządek odbył się bez zgub· 
nycb innowac.il tyle, że pod gołym 
niebem. 

Pyta-nie za 700.000 ma·rek 
zacbotinioniemieck.a socjalrlemo1<ra· 

cja niejako programowo zrezygno· 
wała ongiś w swycb karloteltacb 
członkowskich z rubryki „przynależ· 
nośi' klasowa" Dopiero ostatnio róż
ne ujemne zjawiska wzbudziły nie· 
pokój w szeregach party jnycb. 
Kosztem 700.000 marek zafundowano 
więc sobie sondaż „dołów" SPD do· 
konany połączonymi siłami naukow
ców z dwóch instytutów socjotoglcz
oycb. Wyniki badań ujawniły. że 
78 proc członk6w partlJ socjaldemo
l<ratycznd nil! ma nic wspólnego z 
klasą robotniczą. Co trzeci 9złonek 
SPD rel)rezentuje aparat biurokra
tyczny I - zdaniem socjologów -
ta prawidłowość nie Jest bez związku 
z faktem, iż w najlepszym razie je· 
dynie to "Proc. członków uczęszcza 
regularnie na zebrania ł bie.rze 
aktywny udział w działalno~cl SPD. 

lZ studentów z politechniki w Amsterdamie postanowiło przygo
towa<' się właściwie do przyszłe.I roll matek I ojców, usta
nawia.ląc rekord w spacerze " wózkiem dziecinnym. Dotych
czasowy póloficJalny rekord wynosi 750 km. nasza dwunastka 
ma zamiar przejść 1300 km. Mamy nadzie.tę, te wóze-k jest 

1ymbollczny I bez dziecka w środku, 

{63). 

REDAGUJE JERZY KAtU2KA 

Na stoisku 
Pani Jola pragnie kupić ua sloi;ku 

łódzkiego „Centralu" cztery butelki tego sarr1ego 
kształtu i z tymi samymi nalepkami. Cz:( na 

przedstawionym przez naszego reda key jnego gra
fika rysunku, ~a takie cztery butelki, a !d:cli 
tak, to które? 

Do rozlosowania 3 nag1-ody-nięspotk:;anki ufun
dowane przez SDH „CENTRAL" w Lodzi. 

Zadanie nasze składa się z 
dwóch części: plerv.rsza to PRZE
SKAK l W ANKA - polega)~ca na 
tym. iż począwszy od oznaczonej 
litery ., u•· należy. przeskakując 

1awsze tę samą Uość ltter (znaj
dujących sie na obwodzie), od
czytać pierwsze nasło PZU. 

Druga. to KONIKOWKA SZA· 
CHOW A (w środku rys.), która 
po odczytaniu zdradzi wam dru
gie, zawsze aktualne, hasło PZU. 

Do rozlosowania nagrody war-
Jak podzielić? 

KRZYŻÓWKA 

Poziomo: Rostock, mennica, kolo
rystyka, szlak. strop, potrawa, wiatr, 
folia, osa, rydwan. garnek, ara, ali
bi, krowa. obora. złotnik., Bergamo. 

Pionowo: modrzew, patok, aneks, 
ochrona, Kioto. motyw, wykres, ka· 
taryniarz, atelier, prawnik, afera, 
ona, aga, równik, arbiter, Rytro, 
Ałtaj. 

WIROWKA KOŁOWA 

tości 1250 złotych ufundowane Podaną figurę należy podzieHć 
przez Oddział Wojewódzki PZU na cztery równe pod względem 

Parada. ltareta, patyna, Kanada, 
szakal. 

w Łodzi. wielkości i kształtu części w ta-
T · ki sposób, at:>y w każdej z nich 

ermm nadsyłania rozwiązań znalazło sie iedno wiadro i jed-
BIAŁA KRZYŻÓWKA 

pod adresem naszej redakcji jest 
1 

na rybka. 
tygodniowy -----·------------

Poziomo: Irena. rygor, Agora, ka
nak. 

z · z A p 

o 

W AGA (24. 9. - 2!. 10.): Ty. 
llzień bardzo otywiony. Między 
innymi: wiadomość chwilowo 
poufna - o awansie lub innym 
wyróinlenlu. W tyciu osobistym 
przyjemności dotąd nie zaznawa· 

ne. Wasi samotne poznają 
resującego partnera. ,teżeli 
o małieflstwie, niech nie 
spieszaja wydarzeń. 

Inte·· 
mysią 
pr11y· 

SKORPION !UO - ZZ.11.: Zbyt 
wiele pomysłów grozi tym, że 
nie srealisujesa ładnego. Zrób 

w I M .s E I 

z 

selekcję. W .domu unikaj dro· 
biazgowości: wielkoduszoośf. oho· 
wiązuje nie tylko w sprawach 
wielkich. Nowo poznana oso.ha 
będzie miłym tąwarzyszem wio
sennych spacerów. 

STRZELEC 23.11 - 21.l2.: Gło· 
wa ci pęka od , nadmiaru zobo· 
wiązań - a kto temu winien? 
Planowanie obowiązuje nie tyl· 
ko zwierzchników i dotycz~ nie 
tylko pracy zawodowej. Barki . 
Strzelców. choć z natury silne, 
nie utrzymają zbyt wielkiego cię· 
żaru. Doś'"''adczyłc!o, tego nieraz 
I powinieneś pamiętać. 
KOZIOROŻEC 22.12 - 20.1.: M'.i· 

mo, że w pracy wszystko idzie 
gładko. masz ochote 71mienić kie
runek działania. To ole nonsens, 
przeciwnie. Gdzie powiedziano, że 
droga zawodowa ,iest raz na zaw
sze wytyczona? 'Chęć zmiany to 
rzecz naturalna. Nie świadczy to, 

Pionowo: Irak, Ryga, Egon, Nora, 
~rak. 

NAGRODY KSIĄŻKOWE wyloso• 
wali: 

Helena DWORACZEK, Aleksan-
drów, ul. Kilińskiego 28/30, Zoigniew 
GOSECKI, Łódt, pl. 8 Maja - W A'Wf, 
- XIX kurs. Mieczysław KROCZEW
SKl, Łódź. ul. Gagarina 17/3 

Po odbiór nagród zapraszamy do 
sekretariatu naszej redakcji. 

NAGR,ODY NIESPODZIANKI 
„CENTRALU" za prawidłowe roz
wiązanie krzyżówki świątecznej 

„Centralu" wylosowali: 

Krystyna MATUSIAK, Łódt, ul. 
Rojna 16/37. Marek KANAFA, Pław
no, ul. Sobieskiego 3, Ryszard TO· 
MASZEWSKI. Łódź, ul. Leśmiana 5, 
Zenon GAWORSKI, Łódt, ul. Mary
sińs)<a 69/137. Halina PALUCH, Łódź, 
ul. Tulipanowa 16, Wacław CIEPŁU
CHA, Łódź, ul. Przybyszewskiego 
47/49. 

Odbiór nagród w 
Łódt, ul. Piotrkowska 
piętro (poltój nr 801). 

„Centralu'• -
165 /169 - VIII 

(jk) 

te poprze.dni wybór był pomył· 
ką, lecz że rozwój twoich zain· 
teresowa1\ przerasta obecną sy· 
tuacje. Radzimy realizo ... ać nowe 
projekty. 

WODNIK 21.1 - 18.Z.: To, czym 
się teraz zajmujesz, okaże się 
mniej znaczące niż myślisz, lecz 
nie pozbawione korzyści ogólnych 
i osobistych. Unikaj sytuacji 
dwuznacznycli i kłopotliwych. 
Masz nikłe szanse wyjścia z nich 
obronną ręką. 

RYBY rn.2 - 20.3.: Za.stanów 
się poważnie, ewentualnie po· 
radź, czy kontynuować bliską za· 
żyłość z osoba, której zalety nie 
równoważą wad charakteru? Oba
wa przed samotnością jest nie· 
uzasadniona. Ryby nie należą do 

. osób tłumnie adorowanych, ale 
mieJ8ce przy nich n.ii>dY nie b>„ 
wa puste. 



UPOMINKI e ZABAWKI 

e BIŻUTERIĘ SREBRNĄ 
e ZEGARY I BUDZIKI produkcji krajowej 

w nowo otwartym sklepie 
pr~ ul. 

ARMII CZERWONEJ 11-13 
WYMIENIONE ARTYKUŁY MOGĄ NAByY.JAć 

KLIENCI INDYWIDUALNI I ZBIOROWI. 
WPHW zaprasza po zakupy w godz. 8-16, 

w soboty 8-14. 

WOJEWODZKA 
BUDOWLANA SPOŁDZIELNIA P'RACV 

„B UD O W A" 
w Tomaszowie Maz., ul. Swierczewskiego 8110 

tel. 26-50 

W RAMACH USŁUG DLA LUDNOSCI 

WYKONUJE 
w pierwszej kolejności dla osób prywatnych oraz 
jednostek nieuspołecznionych z materiałów wła
snych (zakres do uzgodnienia) oraz powierzonych 
na terenie miast l gmin województwa piotrkow-

, skiego n,Jstępujące prace: 
ł garaże jednoboksowe z elementów prefabry

kowanych 
ł domki jednorodzinne typowe metodą tradycyj

ną i półprefabrykacji 
ł · szklarnie z elementów stalowych 
ł budynki inwentarskie z elementów prefabry

kowanych: stodoły, wozownie oraz wiaty na 
sprzet rolniczy 

ł materiały budowlane: pustak „Alfa", bloczki 
betonowe 6-ceg~owe, belki i pustaki „DZ" 

(przyszłościowo) 
ł ślusarka budowlana: elementy, konstrukcje 

stalowe, okna i drzwi 
ł ogrodzenia i bramy stalowe 1 siatki w ramach 

lub z prętów stalowych. 
Szczegółowych informacji udziela zlecenia 

przyjmuje: 
Dział Przygotowania Produkcji - Tomaszów 
Maz., ul. Świerczewskiego 8/10, tel. 26-24, 
Oddział w Piotrkowie Tryb., ul. Wojska Polskie
go· 102, tel. 38-02, 
Oddział w Koluszkach, ul. Partyzantów 34, 
tel. 57, 
Oddział w Opocznie., ul. Moniuszki 21, 
tel. 24-10, 
Oddział w Radomsku, ul. Leszka Czarnego 17 
(przy kotłowni), 
Zakład '!ł Fałkowie, tel. 35. 

~'\.'\.'\.'\.'\.'\.~'\.'\.'\.'\. "'"-"''"~~~~~~~'""~''''~~,,~~ 
~ ZESPOt ~ I OPIEKI ·zoROWOTNEJ . ~ 
j W SIERADZU ~ 
~ -z A T R U D N I ~ 
~ LEKARZY SPECJALISTÓW ~ 
~ e internistę ~ 
~ . - ~ ~ dermatologa ~ 
~ 8 anestezjologa ~ 
~ • pulmonologa ~ 
~ e chirurga ~ 
~ e neurologa ~ 
~ e pediatrę ~ 
~ Warunki mieszkaniowe i pło- ~ 
~ cowe do omówienia w dyrekcji ~ 
~ ZOZ w Sieradzu, ul. Nenckie~ ~ 
~ go 2, tel. 32-29. ~ 
~ 1138-k ~ 
~, ....... y „ .... ,,,,,,, , ~ ' ' ·' '-'''' .... "''' " ' '"'''':'" ' - '"''~ ~ 

KORECZKI ALUMłN1IOWE 

z drutu do naboi autosyfonów 
PRODUKUJE 

ZAKŁAD SLUSARSKł - S. Rydel, 
Łódź, ul. Antoniny 8, tel. 417-77. 

Zamówienia prosimy kierować 
pod adresem: Sp-nia Rze.mieśl
nic1a „Elektrometal", Łódi, ul. 
Tuwima 6 (tel. 256-77, 350-06). . 1206-k 

POI. domku do aprHda
nla. Pokój, kuchnia 
wolne„ Łódł, Zagajniko-
wa M. 7625 g 

DOM jednorodzinny z 
ogródkiem pilnie sprzedam 
- 2 mieszkania wolne. 
Zgierz, Solna 3. Oglądać 
cały dzień. 7653 g 

DZIAŁKĘ 1000 m, domek 
letniskowy - Rosanów -
sprzedam. Tel. 52-08-76, po 
16. 7'179 g 

DOMEK, działkę, pomie
szczenie na warsztat 
sprzedam. MilesZki, ul. 
Nowotki 85. Ławski. Do
jazd autobusem 53 bis. 

MAŁE gospodarstwo, bu
dynki gospodarcze, domek 
- pokój, kuchnia w oko
licy Łodzi - sprzedam. 
Nery 9. gmina Andrespol, 
p-ta Andrzejów. Dojazd 
autobusem 82, 253. '1793 g 

DOMEK 2 razy po 3 po
koje z kuchni11, działkę 500 
m kw., gara:I:, (mieszkania 
wolne) ....: sprzedam. Tel. 
462-38. 8027 g 

DOM piętrowy jednoro-
dzinny mote być dwu-
rodzinny, nowy, wszystkie 
wygody, budynki gospodar 
cze sprzedam. Zgierz 
Rodzunki, OdZietowa 18. 

7890 g ------
ODSTĄPIĘ działkę za
drzewioną llOO m w Łodzi. 
Tel. 262-35. 8135 g 

DZIAŁKĘ budowlaną 560 
m w dzielnicy willowej w 
Lublinie sprzedam, 
Łódź, ul. Sukiennicza 9 
ro. 89. 8045 g 

DOMEK letniskowy do 
rozbiórki tanio sprzedam. 
Tel. 435-53. J82ł g 

PLAC budowlany blisko 
lasu 1 trasy E-16 sprzedam. 
Ozorków. Zagajnikowa l4 

niedziela. 8158 g 

JJlllllll11111111111111111fllłlllllllll1Jł1111TI1111111111lllllllllllllłllllllltnlłllłlllllllllllllllllllllllllllnllllllllll! 

~ „BŁ YSKAWICZNE" . ~ 
§ CZYSZCZENIE GARDEROBY i --= KUPIE stare pianino brą- -

zowe najchętl'liej w Zgie-

J U .ż · N IE W ,,AD AS I U'' ~ 
Spółdzielnia Pracy „Czystość" 

UPRZEJMIE INFORMUJE PT KLIENTÓW, 
żE Z DNl·EM-17 KWIETNIA BR. 

-... rzu lub Ozorkowie. Oferty = „7967" Prasa, Łódt, Pio-" : 
trkowska 96. -----KUPIE „Overlock" 3-5- : 
nitkowy tel. grzecznościo- ~ -wy 327-18. 7588 g ---OVERLOCK kuplę naj- -
chętniej „Pleis". Oferty -
„8203" Prasa, Piotrkow&ka -
96. 

- Zakład Chemicznego Czyszczenia Garderoby „ADAS11 

przy ul. Piotrkowskiej 174/180 ' 
- NIE BĘDZIE ŚWIADCZYŁ USŁUG W TERMINIE 

--= = -:i: CEGŁE z rozbiórki sprze :_ 
dam. Tel. 454-31. 795'7 g B Ł V S K A W I C Z N V M. = = SETERY irlandzkie sprZi"'· = 
dem Maratońska 83 m . 40 Nadal przyjmowane będą zlecenia na odplamianie i prasowanie 

garderoby. 
----... po 18. 8002 g --· „ -DOBERMANY - szczenia· : 

ki - sprzedam. Tel. 606-21. 
'7565 g 

PT Klientów zapraszamy do korzystania z pełnego wachlarza usług 
w zakresie chemicznego czyszczenia garderoby w terminie błyskawi
cznym i ekspresowym w zakładach: 

= --= = -„ MIKROFON „Shur", ma
gnetofon „Philips 4407" ---
sprzedam. Tel. 719-18. = = 

= 
7583 g 

JAMNIKI rodowodowe dłu 
-gowłose - sprzedam. Tel. 
52-86-20. '1759 g 

e UL. PIOTRKOWSKA 116 e UL. BRONl·EWSKIEGO 60 „ 
i 
~ 

e UL. SNYCERSKA 3/5 e UL. BRATYSŁAWSKA 2a 
e UL. ARM~I CZERWONEJ 4 

SPRZEDAM nową szafę :_ 
wnękową z pełnego drew- CZYNNYCH W GODZINACH 7 - 21. 

--i na długość 2.10. Narutowi-
cza 127 m. 33 7789 g 

SPRZEDAM bony PKO. 
319-88. 7848 g 

JAMNIKI rodowodowe -
sprzedam. Tel. 787-97. 

• 7832 g 

OVERLOCK sprzedam. Tel. 
654-'17. 7882 g 

CASTROL sprzedam. Tel. 
373-63. 7888 g 

„PRAKTICĘ L'', pierścio
nek z brylantami, złotą 
bransoletkę sprzedam. Tel. 
419-66. 7952-g 8080-g 

SPRZEDAM „Fonoma
ster" Tel. 871-99. 8235 g 

URZĄDZENIA do malowa 
nla na tkaninach sprze-
dam. Tel. 499-38. 8227 g 

SPRZEDAM 6 m sześc. 
częśclowo oheblowanych 
desek. 716-71. 8164 g 

SPRZEDAM maszynę cyk
cak · „Singer" elektryczną. 
Zgierz, Kamienna 57. 

8224 g 

ZŁOTY pierścionek, znacz
ki pocztowe ZSRR sprze
dam. Tel 53-06-59. 8200 g 

SADZONKI pomidorów -
sprzedam. Łagiewniki, No-
we 18. - 8410 g 

PUTRO karakułowe brą
zowe - sprzedam. Tel. 
201-78. 8359 g 

SPRZEDAM motocykl 
„MZ-250" wyposa:l:ony. 
Rok 1976. Łódź, Leśmiana 
5 m. 40 blok 303, Dąbro
wa. 7906 g 

,,FIAT - 125 p - 1600" 
typ Monte Carlo, rok 
prod. 1975, sprzedam. Tel. 
804-18, po 18. 7912 g 

SPRZEDAM MZ-250 - TS" 
Łódź, PKWN 2'1 m. 40, po 
lł. '191ł g 

„FIATA - 125 p - 1500" 
sprzedam. Łódt Ruda -
Marysin ul. Astronomiczna 
19. - I 7961 g 

„JUNAK" s koszem i z•
pasowyml częściami, st'in 
dobry pilnie sprzedam. 
Tel. 481-94. 7981 g 

,,żUKA" do kapitalnego 
remontu pilnte kupię. Tel. 
481-94. 7982 ' 

„FIAT 125 p - 1500" (ma
rzec 1976) sprzedam. Ogl11· 
dać, Narutowicza 113, 
godl:. 16-18. 7968 g 

„FIA T 125 p 1300" 
(1970) sprzedam. Telefon 
865-26 PO 17. 7966 g 

„FIATA - 125 p - 1500" 
(1971) - sprzedam. Łód:!;, 
Gwiazdowa 11-2 po 14. 

768'1 g 

„CITROEN GS-Club" -
sprzedam. Oferty „7574'' 
Prasa. Piotrkowska 96. 

„WARTBURGA 353" sprze 
dam. Tel. 290-73. 7483 g 

„FIATA 126 P" natych
miast kupię. Oferty „7356" 
Prasa, Piotrkowska 96. 

„SKODĘ-Octavię" - sprze 
dam. Tel. 51-59-57. 

7208 g 

PRZEJMĘ przydział „Fiata 
125 p - 1500". Kupię bo
ny PKO. Oferty „7'126" 
Prasa, Piotrkowska 96. 

„FIATA 125 P" 1969 (ka
roseria 1975) sprzedam. Tel. 
53-22-04. Dzwonić: 10-21. 

7825 g 

„BANOMAG Diesel" wy
wrotka. „Ford Capri" 
silnik 2000, skrzynia bie
gów, sprzedam. 424-29. 

„VW" - 1300 (1968) stan 
dobry, sprzedam. 867-55 po 
18. ' 7875 g 

\,VOLKSWAGEN typ 411" 
sprzedam. Oglądać: par
k ing Tuwima, cały dzteń, 
informacje: 19-21. 7879 g 

„FIATA 128 p - 1974 -
stan dobry - sprzedam. 
Tel. 305-55, po godz. 17. 

'918 I 

Równocześnie informujemy, że ograniczenie 
wynika z potrzeby ochrony środowisko. 

~wiadczonych usług 

llSZ-li 
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„SYRENĘ 104" sprzedam. ~"-~~~'\.~~'-''-"-"-"-'-'-"-'-'-"-'-"-'-"-'-~' ;:-....~::·:~'''-'-'-'0.'-'-'-'~~'-'-'-'-'-"-~ :\:\.'-"~"-~~"-"-~~ 
~ ri~ł!~i;:ska 2

2-30, i:I:r:n ZAKŁADY M·ECHANICZNE ~ ~ 
„BMW-340" na części lub ~ ~ · całość - 1przedam. Tel. ~ ~ 

~ 
287-07. 8304 g ~ ~ 

„AUSTIN 850" z uszltodZO• ~ ~ na skrzynl.11 biegów - ~ ~ sprzedam. Platynowa 2, ~ ~ 
7998g ~ ~ 

~ ~ ODSTĄPIĘ wkład na 
„Skodę" odblór I kwartał 
19'79. Oferty „7898" Prasa, 
Plotrkowslra $6. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ „SYRENĘ 105 - 1974 ~ ~ 
~~:ze::~o!~:~:zaka 8i~a ~· ~ w Siera_dzu, ul. Mickiewicza 2a ~ 

~ ~ 
SPRZEDAM - „nata 131- ~ przyj'mu1·ą zap·1sy ~ S" - Mlrafiorl - 2-letnt. ~ ~ Tel. 805-12. 8139 g ~ ~ 

„FIATA 125 p - 1500" 
1970, .,Fiata 126 p" - sty · 
czeń 1976 - sprzedam. Nie 
dzieła Ul-18: Tkacka 51. 

1111 g 

SILNIK: „VW - 1300" stan 
dobry sprzedam. Oferty 
„8122" Prasa, Piotrkowska 
!Kl. 

„WARSZAWĘ 223'' silnik 
nowy, stan bardzo dobry 
(częścl zamienne) sprze
dam. Tel. 617-56 po 18. 

8099 g 

„ZASTAWł; 1100 P" nową 
po wypadku sprzedam. Sie 
rakowskiego 12 m. 50 po 
18. 8087 g 

~ młodocianych kandydatów do praktycznej ~ 
~ nauki zawodu ~ ~ ~ I TOKARZA ~ ~ ~ ~ na rok szkolny 1978 - 1979. ~ 
~ ~ ~ Warunki przyjęcia: ~ 
~ ~ o wiek 15-17 lat, ~ 
~ ~ ~ pisemna zgoda rodziców na podjęcie prakty· ~ . 
~ cznej nauki zawodu, ~ 
~ ukończona szk.of a podstawowa. ~ 
~ ~ ~~,~ Nauka trwa 3 lata i po jej ukończeniu ~ „WARSZAWĘ-combi" o ~ 

(1969) sprzedam. Przewo- ~ absolwenci otrzymują ŚWiadectWO Ukończenia ~ 
dnia 

59
' 

8033 
g ~ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ. ~ 

„WARTBURG - 1000" ~ ~ 
•przedam. Tel. 7es-:88 , ~ Bliżsiych informacji udziela i zapisy przyjmuje: ~ 

~ Dział Spraw Pracowniczych ~ 
~:S~~»tt:. pu!~:''s.ocMi ~ w Sieradzu, lil. Mickiewicza 2a, tel. 32·2', ~ 
Tel 267-98. 8108 C ~ 32-11. ~ 

-„NYSĘ" s rotnem gaso 
wym, kuchnl11 I>Olową -
sprzedam. KU1ńsklego 20 1 
m 4. 8213 I 

SPRZEDAM „J'1ata 111 p 
- 1500" (listopad 1&) te 
leton 883-80 w &odz. lł-18 

-
9111S g 

e „FIATA 1300'• (1974) pilni 
sprzedam. Wróbla 24 m. 3 

8205 g 

„RENAULT 
cześcl sprzedam. 
451-28. 

10" 
Telefon 
8207' 

„WOŁGĘ M-11" sprzedam 
Tel. 643-11. 8188 I 

a M-3 Retkdnia ul. Rajdow 
9 m 93, I piętro, zamie 
nie na równorzędne Wi 
dzew-Wschód. 7529 g 

--
e MŁODZI (2) poszukują mi 

szkanla na 3 lata. (Śród 
mieście) . Oferty „ 7834 
Prasa. Piotrkowska 98. 

-„ 

WYNAJMĘ lub kuplę M-1 
M-2. Oferty „7833" Prasa 
Piotrkowska 98. 

. . 
• XA W ALEK poszukuj• mi 

szkama. Tel. 849-99. 
8030 g 

e STUDENTKA poszukuj 
M-2 lub pokoju. Tel. 714-5 8 
po 14. 8127 g 

-KUPIE M-2, M-3 (wygo
dy) może być stare bu 
downictwo. Oferty z cen 
„8128" Prasa, Piotrkowsk 

-
li 
a 

96. 
' 
ę KUPIJ;; lub wydziertawi 

pomieszczenie na skle 
warzywno-owocowy (Sród 
mieście wykluczone). O 
ferty „8058'• Prasa. Piotr 

p ---kawska 91. 

~ NIE DOTYCZY KANDYDATÓW z TERENU I 
~ ŁODZI. ~ ~ UN-11 ~ ~~~~~~,~~~~~,~~~~"-~'~ 
11•1 f;ubardł Amienif: na 
równorzf:dn• Widzew
Wschód. Inwrocławska 14 
m. 89. l>l. :n po 18. 

8037 g 

KOMFORTOWE M-3 -
własnośo!owe - centrum, 
telefon - sprzedam. Ofer
ty „8229" Prasa, Piotrkow
ska 96. 

M-1 własnośclowe - 46 
m. ziuerska-Stefana, 
sprzedam. Oferty z ceną 
„8214" Prasa, Piotrkowska 
96. 

POSZUKUJĘ lokalu, par
ter eś 100 m kw. koniecz
na woda bieżąca, siła, -
w rejonie aglomeracji łó
dzkiej. Oferty „8208" Pra
sa. Piotrkowska 98. 

WŁASNOSCIOWE M-1 -
sprzedam. Retkinia. \V roz 
Uczeniu mote być nowy 
samochód. Oferty „8360" 
Prasa. Piotrkowska 96 . 

INSTALOWANIE anten te-
lewizyjnych. Tel. 444-7'1. 
Wolniak. 7883 g 

POGOTOWIE telewizyjne 
tel. 53-17-10 Słonek. 

'1889 

ELEKTROMECHANIKA 
pojazdowa solidne usługi 
poleca zakład, Łódt, Ko
lumny 259 Jacek Szczęsny 
dojazd Rzgowski! lub To-
maszowsk" ll.·'11 I 

CYKLINOWANIE. parkie
tów, maszyną liezpyłow11 

lakierowanie, uszczelnia 
nie okien taśm11 metalo
wą. zakładanie karniszy. 
53-07-40. Bednarski. 

81211' 

DNIA 9. IV. zginął czte
romiesięczny jasnobrą.i:o
wy, pręgowany bokser w 
okolicy działek ul 2ró
dłowa. Pies jest w trak
cie leczenia. Prosimy o 
wiadomość ze wynagrodze 
niem. Tel. 797-85. 8202 g 

POTRZEBNY blacharz i la 
klernilt samochodowy . 
Łódź. Aleksandrowska 127. 
Tel. 52-79-55, godz. 7-18. 

'1823 g 

POTRZEBNA zaraz wy
kwalifikowana kwiaciarka. 

PRZYJMĘ blacharza l la
kiernika do prowadzenia 
zakładu. T•l. '194-'IT. 

7899' 

ZATRUDNIĘ do C,Ukiern.i 
czeladnika 1 uczennicę. 
Tuwima 31. '1591 g 

OPIEKUNKA do dZiecka 
potrzebna Klonowa 5/7 m. 
31. 7538' . 

KRAWCOWĄ I Własnlł ma 
szyną zatrudnię. Ot.erty 
„7514" Prasa, Piotrkowska 
98. 

POMOC do dzieci potrze
bna, dochodząca lub na 
stałe. Widzew C, Elsnera 
4 m. 132. 8ł44 g 

UCZNIA do nauki rzemio
sła - czapnictwo po ukoń 
czenlu 18 lat przyjmę. Pra 
cown!a czapek, Mllczarek,
Plotrkowska 88. 

1307. 

Tel. 236-45. 8184 g PRACOWNIKA do konlłl!f· 
wacji samochodów zatrulj

OPIEKUNKA do rocznego nlę. Stacja Obsługi: ROO· 
dzlecka potrzebna. Telefon aevetta '· 13111 g 
821-35. 8222 ' 

Wszystkim biorlłCym udslał w poirn:e'ble 
naszego kochanego Brata i Wujka, b. dyre
ktora Łódzkich Zakładów Gumow10h 

JERZEGO WASIASKIEGO 
PftlCO dziękuje 

RODZINA s WAJUIZAWY 

DZIENNIK. POP11LABXY M li (1987) I 



Czy mieszkańcy Az.il docierall 
w starożytności do Aml'ryki? 
Przez wiele lal archeolodzy szu· 
kali śladów takich wypraw, 
Wybrzeża południowo-wschod-
niej Azji zamieszkiwały ludy 
zna.iące się doskonale na żeglar
stwie. Dawni mieszkańcy Jap-0-
nil, Chin. Półwyspu l\lalajskiego 
pode.Jmowali śmiałe wyprawy 
na odległe morza. W pierwszym 
tysiącleciu przed na.szą erą kup
cy chińscy i ,japońscy docierali 
morzem do Indii, a nawet do 

Zatoki Perskiej. Wydaje &lę 
pra.wdopodobne, że p-0dejmowa.JI 
również wyprawy w odwrotnym 
kierunku - na wschód ku 
wybrzeżom Ameryki. 

W ostatnich latach a.rcheolodzy 
zdobyli pierwsze dowody, że ta· 
kle wyprawy miały w przeszłoś· 
ci miejsce. Na wybrzeżach 
Ekwadoru i Peru znaleziono 
najstarszą w Ameryce ceramikę. 
Zachowane tu na.czyni& różni!\ 
się od ceramiki innych kultur 
amerykańskich, przypominają 

natomiast kształtem f ozdobami 
pra.stMą ceramikę Japońska z III 
tysiąclecia p.n.e. 

Dalsze azjatyckie zabytki zna
ne sa z Peru. Starożytna kul
tura. peruwiańska. tzw. kultura 
Chavin (750-200 p,n.e.) wyka.-
1.Uje pewne podobieństwa z Chi· 
nami. Kształt i motywy zdob· 
nicze cera.miki Cbavin przypo
minają podobne chińskie wyro
by z epoki Czu, W l\leksyku 
zna.leziono oryginalne cylin
dryczne nuzynla przypomina· 

jące chińslu\ cera.mikę z pooząt· 
ku naszej ery •. Są tu także wy
roby, w których można do.~zu
kiwać się wyraźnych wpływów 
japońskich. 

Znaleziska te świadczą o Ist
nieniu w starożytności konta.k· 
tów między kulturami Dalekiego 
Wschodu, a Ameryką. Uczeni 
zwraca.Ja uwagę, że układ wia.· 
trów i prądów sprzyjał żegludze 
z Wysp Japońskich do wybrze
ży Kalifornii. Takie kontakty 
musiały istnieć w przeszłości. 

My o 

l n a s z e W niedziel~ otwar~ie imprez 

samochody 
Jacy jesteśmy - aktualni I poten· 

cjalni posiadacze samochodów? Kto 
w naszym kraju samochody kupu. 
je? Na te pyt;inia odpowiada GUS, 
w wyniku b:idań budżetów rodzin
nych. Wykazały, że w 7:; 11roc. sa· 
mochody są w posiadaniu rodzin, 
które czerpią środki utrzymania 
z pracy w gospodarce uspołecznio
nej. Najczęścit>j w tych rodzinach 
pracują oboje małżonko\\ie - są to 
rodziny 3· lub 4·osobowe (jedno -
dwoje dzieci). Najwięcej samocho· 
dów naliczono w regionach, stwa· 
rzających możliwości pracy w go· 
spodarce uspołecznionej - dla oboj· 
ga małżonków. Motoryzacja roiwija 
się głównie w aglomeracjach miej· 
1kich - jeździ tam 70 proc. samo. 
chodów osobowych w skali kraju. 

Pod względem tempa motoryzacji 

miasta wyprzedzają wieś. Do roz· 
woju motoryzacji na wsi przyczy· 
niają się główule rolnicy lndywi· 
dualni; samochody kup.iją właści
ciele gospodarstw rolny~h. w któ· 
rych dochód roczny, przypadający 
na jedną ·osobę przekracza 24 tys: 
złotych. Charakterystyczny dla wsi 
jest wzrost liczby właścicieli samo· 
chodów, równoległy ze wzrostem li· 
czebności rodzin; to zjawisko nie 
występuje w innych środowiskacl).. 
Warunki mies7'ł<aniowe - w mysi 
stwierdzeń GUS - nie mają wię· 
Jcszego wpływu na decyzj!l eo d~ 
kupna samochodu, z tym, ze na wsi 
na ogół sytuacja . mieszkaniowa po· 
siadacza „czterech kółek" j~st bar· 
dzi~j kQrzystna od , sytua<;J1 .rolni. 
ków, którzy nit zanpatr~yll się we 
własny środek lokomocji. 

(Dokończen.le .ze str. 3) 

r 
Cztery międzynarodowe salony 

specjalistyczne zainaugurują w 
niedzielę, 16 bm., w ·stolicy Wiel
kopolski jubileuszowe, 50 Między
narodowe Targi Poznańskie. Nie
zależnie bowiem od czerwcowych 
targów o charakterze wielobran
żowym, w Poznaniu organizuje 
się od kilku lat wiosną i jesienią 
międzynarodowe salony specjali
styczne, poświęcone promocji po
stępu technicznego w określonych 
branżach. Wielorakim funkcjom 
targów poznańskich odpowiada 
zróżnicowany program towarzy
szących im imprez: konferencji, 
sympozjów, odczytów i demon
stracji urządzeń, organizowanych 
przez Biuro Informacji 'Technicz
nej NOT. Ich głównym celem jest 
zapewnienie pełnego przepływu 
fachowej informacji oraz wymiana 

doświadczeń w gronie specjali
stów - producentów, kadry in
żynieryjno-technicznej i handlow
ców. 
Niezależnie od swego handlowe

go charakteru zarówno targi 
czerwcowe, jak i salony specjali
styczne - spełniają również waż~ 
ną funkcję jako międzynarodowe 
centrum informacyjne. Od wielu 
lat przyczyniają się one także do 
pogłębiania integracji gospodar
czej i specjalizacji gospodarczej 
krajów członkowskich RWPG, a 
zarazem dobrze służą pokojowej 
współpracy państw o różnych sy
stemach politycznych. Znajduje to 
wyraz w wielkim zainteresowaniu 
poznańskimi imprezami handlowy
mi ze strony państw i firm ze 
wszystkich kontynentów. 

- Moglibyśmy opasać naszymi zamkami Ziemię 
na równiku - powiadają mi obrazowo. Dziś cteszyn, a w;raz z nim cała zdemfa cie

szyńska, to wielki ośrodek przemysłu elektro
technicznego, maszynowego, mf'talowego, chemicz
nego, spożywczego, a także lekkiego. 
Cieszyńska Fabryka Farb i Lakierów zaopatru

je w swe wyroby przemysł meblarski, a w je
szcze większym stopniu samochodowy. Wszystkie 
polskie samochody malowane są farbami z tej 
fabryki, a 12 kolorów lakierów dopuszczonych 
jest przez firmę „Fiat" nawet na własne, wło
skie rynki. To właśnie ta fabryka szczyci się 
największą ilością znaków jakości - 51 „jedy
nek" i 5 znaków „Q". Ale nie to jest najwięk
szą chlubą fabryki. 

.Cieszyn 
„Celmę", czyli Fabrykę Narzędzi, też 2:nają 'li'.' 

kraju. Szczególnie wszyscy ci którzy się tymi 
narzędziami posługują. Ich jakość nic wymaga 
rekomendacji. Wystarczy powiedzieć, że i ta fa
bryka ma 47 znaków jakości. 

A przecież jest tam jeszcze „Polvid" - Zakład 
Nakryć Stołowych, który w ostatnim czasie do
starcza na rynek coraz więcej ciekawych zesta
wów noży, łyżek, widelców; jl'st i!'abryka Auto
matyki Chłodniczej, Zakład Doświadczalny Tele
mechanik.i Górniczej, Zakłady „Termika", dostar
czające różnych urządzeń grzejnych„. 

• miasto· Trudno wymienić wszystkie fabryki, które zna
ne są w kraju. Tak, jak trudno opisać, jak w 
zielony kra fobrnz tej mlniczej ziemi wpisany zo
stał ów wielki przemysł, który - choć nowy 
i nowoczesny - w niczym nie zniekształcił tej 
osobliwej atmosfery miasta, w którym od wie
ków splatają się ze sobą zamifowanic do porząd
ku, umiłowanie dla tradycji, przywiąz~nie do 
wszystkiego, czym Cieszyn sławny. 

Dz.iś w cieszyńs!lcim „Poli:fairhiie" praooją nad 
stosowaniem i produkcją lakierów sproszkowa
nych, co stanowi światcwy szlagier. 

- Czy to „wyjdzie"? - pytam trochę z prze
kory. 

- Co ma nie wyjść? - odpowiadają pytaniem 
na pytanie. - Jeżeli udało się nam zdobyć ho
mologację na produkcję farb dla „Fiata", to 
i z tym damy sobie radę. 

- Przyjedź;cie redaktorze za rok, to porozma-
wiamy już o szczegółach technologii - wtrącił 
ktoś z przekąsem. 

- Cieszyniacy nie lubią gadać -'- skarcił mnie 
życzliwie redaktor Kopoczek. - Trzeba poczekać. 
Jak mówią, że zrobią, to znaczy zrobią.„ 

Tera.z myślę, że zrobią na pewno„. Tak, jak 
potrafili szybko osiągnąć sukcesy w innym za
kładzie - w Cieszyńskiej Fabryce Zamków Bły
skawicznych „Zampol". 

Ledwie dostali urządzenia, ledwie weszli do 
nowych pomieszczeń, a już zawładnęli całym ryn
kiem. Zaopatrują w ową zamki wszystki<> wy
twórnie odzieży, namiotów aż po zakłady wy
twarzające km•tki lotnicze, te do lotów zwykłych 
i na dużych w·ysokościach. 

ze 

Przełożyli A. i M. Grabowscy 
Botitho Martime Productions Ltd 1976. 

Wskazówki zegara w ..:entralce przesuwały się powo~i. lipły· 
nęła pełna godzina od chwili, ~dy pod stępką „Hansy" złożone 
zostały ładunki. Seaton myślał o tym, wspominając dziewczy
nę. słowa Jensa ; innych. Nawet. gdyby Niemcy odnaleźli cia
ło płetwonurka. co b.vlo zresztą mało prawdopodobne przy 
g1ębok9śc1 rozpadliny fiordu. i tak Jłie zdażyliby doi~ć de te
go, co się wydarzyło. Nic nie wpłynęło ś!adem „Hansy" na 
~otwicowisko. a zanim odkryliby dziure w sieci i zrozumieli. 
ze zrobi! .ia WY>pływając.v okręt X. to ładunki żdaży1ybv już 
wybuchnąć. 

- Coś się tak zadumał, Dave? - Drake przyg!adał mu się 
znad tablicy przyrządów. Swieży zarost sprawiał że brnda 
połyskiwała mu iakby hvła ze złota. 

- Myślałem o tych ludziach znad fiordu. Ile mają ocJwa-
gi, robiąc to co robią dziei1 w dzień. · 

Drake przyglądał mu się z pewną fascynacją. - A zwłasz
cza o niej. 

Seaton miał wrażenie, że głos dziewczyn.v przebij3 się orzez 
zroszony kadłub. Do widzenia, David. Podsunął pod głowę Ni
vena kapokowa poduszkę. - Tak. chyba tak - odparł. 

Po dwóch kolejnych poprawkach kursu. XE 16 zeszła głębie.i 
pod wodę, by strzec swvch tajemnic. Przy szcześciu mogJ' się 
s';)otkąć z holowniczym okrP.tem oodwodnym około półr.ocy. 
W razie. gdyby się z nim rozminęli. dz1ęk1 przewidJ1.iacemu 
plarrowi Venablesa i norweskiemu Ruchowi Oporu. mieli wy
starczającą ilość paliwa. żeby dotrzeć do kolejnego mie1sca. za
znaczoneJ?o na mapie krzyżykiem. 

W jakiś czas potem. kil'dy Drake regulował przegłębienie 
na nowej głęb'Jkości, a Seaton robił kanapki ze świeżo upie
czonego ,przesłanego im przez Jen&a chleba usłyszeli- jakiś 
dźwięk. 
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• • 
Była wcze~na wiosna. Słońce i kwiaty w ogród• 

kach. w podcieniach starorynkowycb kamieniczek 
panował codzienny gwar i pachniało magnolią. Wąs
kimi uliczkami snuły się pary 'Zakochanych, a czar
no ubrane babunie le11iwie gwarzyły, potrząsając 
kolorowymi wózeczkami z dziel'mi. Zwykły roboczy 
dzień Cieszyna. 

Od Mostu Pr:.yjainl ciągnęły ciężkie sapiące aa• 
mochody z towarem i lekkie 'lwinne wozy z tury
stami. z cie•zyńskiego dworca odchodził kolejny po· 
ciąg z milionowej wartości wyrobami. A gdy w po· 
ludnie syreny fabryczne obwieściły zmianę załóg, 
w ciche i trochę <enne uliczki miasta wlał się roz-
pędzony tłum zwykłych, czasem szarych twórców 
dzisiejszej sławy Cieszyna - robutnikow licznych 
zakładów. Zwykły cieszyński dzieii ... 

HENRYK ZAWIRA 

- A to co? - zapytał chrapliwie Drake, walcząc 1: przy
rządami. 

Dźwięk przetoczył się leniwie wokół kadłuba, pieszcząc go, 
lekko unosząc i opuszczając, zanim równle swobodnie nie 
uszedł gdzieś dalej w głębinę. 

Popatrzeli po sobie. Tyle mil zostawili za rufą, a mimo to 
poczuli. Z wnętrza fiordu. wokół cYl)la. w morze i coraz da
lej w głębie powędrował dźwięk aż na głębokości 27 metrów 
odnalazł XE 16. Seaton spojrzał na zegar. 

- Oba ładunki. 
- Chryst<e - wyszeptał Jenkyn, 
Stało się. 

Seaton usiadł ciężko na szafce, trąc oczy, Gdzieś daleko. 
w swoim bunkrze Venables wkrótce podniesie słuchawkę te
lefonu. 

Akeja skońCZ0111a. Cel mlszozony. Trzeba wziąć sie w 2arść. 
przed nimi ieszcze daleka droga. 

Seaiton przysunął się do Nivena, 6cia~nał s niego ubramie, 
zrobił mu masaż ostatnim auchym recz,nikiem, a ootem ubrał 
go w sweta:-y i ubranie s:z.t-Ormoiwe. 
Następnie przejął ster od Jen:k:Vllla. a ten naszykował 2oraca 

kakao. 
Później, żując kanaipk:i i popijając gęsty jaik kirem napój, 

spo!wjinie już płyinęLi do domu. 

vm 
NIEOCZEKIWANE WYDARZENIA 

Komandor Clifford Trenoweth s.tał z relkoma z.ałoronymi do 
tyłu wpatrując sie niel'UChomo w okno. Trudino POWiedzieć, 
żeby wiele tam wid.ział, zwłaszcza że orzv za.parowanych od 
panującego w pokoju gorąca szybach l siekącym deszezu z 
trudem dostrzegał drogę prowadzą.cą ku za,toce. 

W biurze zabrzęczał telefon i w i:>arę sekund potem do 
pokoju wpadła bez puka•nia drugi oficer Delllllison. Uwagę 
Trenowetha zwróciło to, że miała n:a n<lSlie duże okrągłe okula
ry. c;oś. co zawsze usiłowała przed nim ukryć. Musiało więc to 
być coś phlnego. • 

- Ach, panie kornamdorze- - wykrzyknęła. Oczy błyszcza ty 
jej z pocLniecen.ia. - Dano znać od dowódcy okrętów podwod
nych. - Spod okularów spływały jej niepootrzeżenie łzy. -
Wrócili! - Nagle, jakby uświadamiając sooie co robi, ściągnę
ła okulary dodając: - Ja„. ja przepraszam, pan.ie komando-
rze, wydawało mi się„. · 

Trenoweth kuśtykając obszedł biurko i wziął ją za rękę. -
Proszę siadać. ~ Uciszył jej protest. - Siadać. 

Przyglądała mu się, jak otwiera kreden.siiik i wyc.iąga kielisz
ki i butelkę wbii&ky. 

- Specjalnie to chowałem - poWliedzi.aJ. 
- Ja inie piję, panie komand'Orze, 
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PROGRAM I 
IM '1"1'Jl - apr•- rołlln, sem. ł. I.Jl TTR - mechanłzacJa 

rolnictwa, sam. ł (Ł). 9.00 Dla szkół: nauka o człowieku Id. I -
Sprawy li-latków - odc. 3. IO.OO „Czerwon~ zółte, zielone". U.OS 
Geografia, kl. a - Jak przemysł pomaga rolnictwu. 12.45 'l'TR -
uprawa roślin, sem. 2. 13.U TTR - hodowla zwierz11t, sem. I. 
lUO Redakcja Szkolna zapowiada. 14.25 Dziennik. 14.35 6blek~yw. 
14.55 Radzimy rolnikom. 15,05 O misiach, miśkach 1 niedźwiad
kach. 15.35 Magazyn lotniczy. 16.05 Latarnia Czarnok&ięska . 
spotkanie XII - „Melodnimat". 16.30 Fllm L11tarni Czarnoksięskiej 
- „Dziedziczka" - film tab. prod. USA (reż. W Wyler). 18:30 
„Gdyby wszyscy ludzie" - film dok. 19.00 Dobranoc. 19.10 S10-
demka. rn.30 Wieczor z dzienniJdem. 20.30 Filmy z Briglltt' Bar
dot - Dziewczyna z okładki" - film prod franc. :0:0.10 Studio 
Sport ..:.·sprawozdanie z meczu w piłce nożnej: Węgry - CSRS. 
23.00 Dziennilc. 23.lS Kino Nocne: „ Wszyscy uwierzą" - film fab. 
prod. ang. 

PROGRAM Il 

15.20 :Popołudnie podróży i przygody - filmy Szymona \Ydo
wlaka - cz. 1. 16.10 Latający Holender. 1'110 Studio Sport -
Wspomnienia reporterów. 18.30 Uśmiechy Starego Kina - nie:i:a
pomniany Charlie. 19.00 Wiadomości (Ł), 19.20 Dobranoc. 19.30 Wie
czór z dziennikiem. 20.30 Kwadrans muzyki. 21.35 Teatrzyk Stu
dia Gama pnedstaWi dwie jednoaktówki z cykiu: „Teatr Non
sensacjih; 1. „Futro", 2. „Testament". 22.00 . Wielka miłość Ba~
:raka" odc. 3 filmu TP pt. „Contessa". 23.00 Teatr Wspommen: 
Z. Uniłowski - „Wspólny pokój". 

NIEDZIELA, 16 KWIETNIA 

PROGRAM I 

e.30 TTR - uprawa roślin, sem. 2. 7.00 TTR - hodowla !Wie
rząt, sem. 2. 'I.JO RTSS i TTR - nasze spotkania. 7.50 Alarm 
przeciwpożazowy trw<1. 8.00 Nowoczesność w domu i zagl'odzie, 
8.2il Studio Sport - Wiadomoaci + ABC. 9 OO Teleranek - oraz 
film z serii „Lessie". 10.20 Antena. 10.4.5 „U zarania dziejów" 
odc. 3 pt.: „Niezwykła historia" - film dok. prod. włoskit:j TV. 
11.45 Dziennik. 12.00 Rolnicze rozmowy. 12.3~ Studio Sport - te
lewizjada. 12.4:; Tylko w niedzielę - omówłenie pro~ramu i pio
~enka z uśmlechem. 12.50 Biblioteka Narado.va - felieton. 13.00 
Ni to, ni owo-:... program c1ulzowy. 13.20 Cli:1rlle, j.istPś z nami. 
13.50 Pierwsza lekcja - spotkanie z adeptanil zespołu ZHP „Ga
węda". 14.20 ~fój pamiętnik: Tadeusz Kullsiewicz. H.35 Prawdy 
i legendy: Stańczyk. 15.05 Lo~owanie Dużegv Lotka 15.15 Dz1e,Je 
Placu Zamkowego - film dok. 15.40 Dawno temu: Sz. Kobyliń
ski o malarstwie Canaletta. 15.55 Studio Sport: Z boisk I ligi. 
16.50 MałZeństwo z przypadku - film prod TV ZSRR. 17.20 Ż:'J'.Ć 
w pokoju - program dok 17.35 W projektorze wspomnien R. Woj
ny (rok 1918). 17.55 ,.Handlarze 'trachern" - film z serii: ,Re
wolwer i melonik''. 18.45 Adolf Ciborowski: Swiat, który widzia
łem. 18.55 Pio8enka z uśmiechem. 19.00 Wieczorynka. 19.30 Wie
czór z dziennikiem. 20.35 „Noce i dnie" - odc. 8 Czas miłości 
i czas śmierci. 21.25 śpiewa M. Grechuta. 21.40 Zagadk~ .~terac
ka. 21.50 Piosenka z uśrnieche1n. 21.55 Kabaret Olgi LiprnskleJ: 
Premiera. 22.30 Piosenka z u~miechem i rozmow3 z M. Czecho
wiczem. 22.40 Wiad. Studia Sport. 22.50 Uśmiech twarzy - pro
gram kabaretowy (scen. i reż. A. Strzelecki). 23.~5 Zaproszenie do Tea
tru im. Słowackiego w Krakowie: „Mazepa". 

PROGRAM Il 

7.30 Język angielski - kurs podstawowy. 8 OO J-:zyl!: rcsy.iskl -
)(urs podstawowy, 8.30 Język francuski - kurs podst. 9.45 Teatr 
TV: E O'Neil - „Zmierzch długiego dnia" (oowt.). 11.50 W sta
rym !dni~ - „Modelka'' - knmedla muzyczna prod. USA z Ri
tą Hayworth. 13.35 Przemówienie ambasad".lra Syrh. 13.45 Ula 
L świat. 14.15 Studio Sport. - Sprintem przez .Pofake. 14.50 Praw-

da czasu, prawda ekranu - „Cena szaleństwa" - fUm fab. l't.00 
Studio Sport - turniej z okazji 50-lecta PZ Koszykówki - mecz 
Polska - Kuba. 18.00 Stereo I w kolorze - recital K. A. Kulki, 
19.10 „Przynajmniej próbować" - rejJ. o pracy nad spektaklem 
Teatru Powszechnego w Warszawie „Lot nad kukułczym gniaz• 
dem". 19.30 Wieczór z dziennikiem. 20.30 Stuo:iio Gama µnedstaw1a 
„Tym razem inaczej - E. Jodłowska". 21 30 Klub ł'ilmowy -
„Czwart!I nad ranem" - film fab. prod. an~. (reż. A. Simons). 

PONIEDZIALEK, 17 KWIETNIA 

PROGRAM I 

ll.?.45 RTSS - fizyka, sem. 4. 13.25 RTSS - geografia, sem. 4. 
15.00 Melodie. 15.30 NURT - pedagogika. 16 OO Dziennik. 16.10 

· Obiektyw. 16.30 Zwierzyniec. 17.15 Studio Sport - Klub kibica. 
1'1.40 Dom t my. 17.55 ,Ruiny strzelają" - odc. 3 filmu fab. prod. 
TV ZSRR. 19.00 Dobra'noc. 19.10 Siódemka. 19.30 Wieczór z dzien
nikiem. 20.30 Teatr TV na świecie: G. B. Shaw - „Cezar i Kle
opatra". 21.55 Camerata. 22.~5 Współczesne życiorysy. 2Z.~5 Dzien
nik. 

PROGRAM Il 

Studio „BIS" 

16.05 Przei: dtunglę do Pigmejów - rep 16.23 Tańczy Sabat. 
16.35 Zmiennik - czyli czy łatwo być kierowcą mieJ>kiegn auto
busu. 16.50 Gość Studia Bis. 17.00 śpiewa K. Krawczyk. 17.30 
Wszystko za wszystko z dyr. Metalexportu - Aleksandrem Jun
giem. 18.40 Gość Studia Bis. 18.50 Jak należ:1 ub:erać się wiosną 
i latem - cz. 1. 19.90 Wiadomości (l.), 19.20 Dobranoc. 19.30 Wie
czór z dziennikiem. 20.30 Język niemiecki - kurs pQćst. 21.05 Jak 
należy ubierać się latem 1 wiosną - cz. 2, 21.15 Muzyczne -obra
zy Malczewskiego - widowisko muzyczno-pantomimiczne. . 2L3S 
24 S(odziny. 21.45 Kazachstan - 1977 - rep. 22.40 Gość Studia Bis. 
22.50 Złote jabłko dla Helenki - program rozrywkovq. 

WTOitEK, li KWIETNIA 

PROGRAM I 

8.00 RTSS - fizyka, sem. 4. 6.30 RTSS - geogra!ia, sem. 4. 
li.OO Dla szkół: matematyka dla kl. I-III - Zabawd w pocztę. 
10.00 Język polski, kl. 2 lic. A, Fredro - „Sluby panieńskie". 
11.30 „Noce i dnie" odc. 8 pt.; „Czas miłości 1 czas śmierci" -
film. TP. 12.45 RTSS - chemia, sem. 2. 13.25 RTSS - biologia sem. 
2. 15.00 Melodie. 15 30 Telewizyjny Klub Seniora. 16.00 D ... ienn!k 16.10 
Obiektyw. 16.~0 Studio TV Młodych. 17.05 Nie <Ylko dla kobiet. 17.35 
Zgadnij, kim jestem - teleturniej. 18.15 Człowiek i przyroda - film 
dok. prod. hiszp, 18.50 Radzimy rolnikom. 19.00 Dobranoc. 19.10 ~ió
demka. 19.30 Wierzór z dziennikiem. 20.30 „Saga rodu ł'allisernw" 
odc. 14 filmu prod. ang. 21.30 Przed Opolem - „Debmty". 22.00 
Progi I bariery. 22.b5 Przed Opolem - wyni!l:i plebiscytu. 23.00 
Dziennik. 

PROGRAM Il 

le.oo Kino Telewizji Najmłodszych. l~.30 Militaria, obronność, no
woczesność. 17.00 „On jutro przyjeżdża" - film fab. prod. TV 
fińskiej. 18.00 „Technika i my". 18.30 Dialogi z przeEzłością. 
19.00 Wiadomości - wydanie kieleckie (Ł}. 19.20 Dobranoc. 19.30 
Wieczór z dziennikiem. 20.30 .Język angielski - kurs. podst. 21.00 
Wtorek melomana. 22.00 24 godziny. 22.10 ,Przeciw z-lgładzie" - · 
film dok. prod. TP. 22.45 Sylwetki X Muzy - Zygmunt Macie
jewski. 

SRODA, 19 KWIETNIA 

PROGRAM I 

6.00 RTSS - chemia, sem. 2. 8.30 RTSS - biologia, sem. 2. 9.00 
D,lą szkól: fizyka cila kl. 6 - C~ąsteczki się rozpycha.ją. 10.00 
Fizyka dla kl. 7 - Swiat dźwlękow. 10.30 ,Kurier z Warny" -
film fab. prod. bulg, 12.00 Chemia dla kl. IS - Reakcje chemicz-
ne w roztworach wodnych. 12.45 R1'SS - J1;zyk polski, sem. 4. 
13.25 RTSS - matematyka, sem. 4, 15.00 Melodie. 15.30 NURT. 
lff.00 Dziennik. 16.10 Obiektyw. 16.30 „Entliczek-Słowniczek". 17.00 
Spoza gór i rzek - Ofensywa łużycka. 17.3(1 Losowanie Małego 
Lotka. 17.45 Między nami jaskiniowcami. 1810 Studio Sport (roz
grywki I ligi ;>ił:d nożnej). 19.00 Dobranoc l!l.10 Siódemka. 19.30 
Wieczór z dziennikiem. 20.30 „Kartka z pamiętnika" - film fab. 
prod. TV CSRS, 22.05 X Y Z - cz. 1. ~2.35 Dziennik. 22.50 
X Y Z - ez. 2. 

PROGRAM Il 

15.55 Kino TDC: „Gruby" - odc. 2 pt. .,Szkoła" - film fab. 
procj. TP. 16.25 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej -- J:ik wy
chowywać. 17.00 Klub jazzowy Studia Gama 17.'IO Sp!'awy Mło
dych - „Słodko i gorzko" - film fab. proj. bul.g 19.00 Wiadb· 
mości (Ł}. 19.20 Dobranoc. 19.30 Wieczór z dz,ennikiem. 20.30 Język 
rosyjski - kurs pod.st. 21.00 ,.Od M do. M". 21.31l 24 godziny, 
21.40 „Nie ~ylko o filmie". 22.10 To lubię Intymna opowieść:. 
22.30 „Requiem dla 500 tysięcy" - relacja dok. z Warszawskiego 
Getta. 23.10 Opowieści niezwykłe - „Pieśń tryumfującej miłości" 
- film prod. TP. 
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