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PO SMIERCI JOSIPA BHOZ TITO 

Jugosławia pogrążona 

1 głebokiei żałobie 
,JL 

Cała Jugosławia okryła się iałobll. Mieszka6.oy SFRJ odczuli śmler6 
'Prezydenta Josipa Broz Tito jako osobistl\ niepowetowani\ stratę. 
Srodki masowego 11rzekazu SFRJ zamieszczaj!\ liczne artykuł)'., l!u
blikacje I audycje poświęcone zmarłemu przywódcy, przypommaJl\O 
historię jego życia I walki, nadawane SI\ bezpośrednie relacje • ostał· 
niej drogi J. Tito, prowadz"cej s Lublany do Belgradu. 

Pamięll J. Tito uczczono na wie
cu, zorganizowanym na Placu Re
wolucji w Lublanie. Podob'ne, peł
ne powagi i skupienia manifestacje 
odbyły się w Zagrzebiu i Innych 
miastach, znajdujących się na 

trasie przejazdu specjalnego pocią
gu, wiozącego trumnę ze zwłoka
mi zmarłego. 
Jugosłowiańskie gazety, które 

ukazały sle 5 bm. przyn01Siły na 
pierwszych stronach wielkie po
dobizny zmarłego pr:r:ywbdcy. 
Dzienniki wypełnione są w więk
szości artykułami o prezydencie 
Tito, wspomnieniami jego towarzy
szy walk i pracy, dokumentalny
mi zdjęciami 1 komentarzami. . 

Z całego świata napływają 
do Jugosławii depesze kondolen
cyjne. wśród nieb depesza 1 sekre-

Swiatowe 
Zgromadzeni 
Zdrowia 
obraduje w Genewie 

W Genewie 110Zpoczęły .tę I bm. 
obrady XXXIII Swlatowego Zgroma
dzenia Zdrowia, które analiizuje ogól
ną sytuację zdrowotną w świecie i 
przygot.QIWUje długofalowy program 
dalszej działalności Swiatowej Orga
nizacji ZdirowLa (WHO). W obradach 
biorą udział przedstawiciele 140 
państw, w tytn delegacja polska, 
której przewodniczy m!Jillster zdro
wia I opiek! społecznej . prof. Ma
rian Sliwiński. 
Najważniejszym tematem. obrad 

jest dalsza k-onkretyzaeja programu 
osiągnięcia do roku 2000 takiego sta
nu zct.rowla na śwleC"le który za
pewni maksymalnej ll<:zble ludzi peł
ny udział w życiu ekonomtcznym 1 
,połecznym ich krajów 

Peten napięcia 1 tremy, przed. 
maturalny nastrój panował w 
łódzkich liceach i szkołach za
wodowych juz od dobrych 
dwóch tygodni. Napięcie i trema 
ustąpiły jedn·ak wczoraj rano. 
parę minut po ósmej, kiedy to 
wobec wstrzymujących der,b 
maturzystów dokonano złamania 
pieczęci na kopertach z temata
mi. 

Delegaci lleznych państw podkre· W Zespole Szkół Budowlanych 

lat i przynoszący szczęście coraz to • Renesansowy model tycia w 
nowym pokoleniom maturzystów. poezji J. Kochanowskiego; 

W tym roku w ZSB nr 3 było ich • Czy literatura staropolska mo. 
32, czyli tylu. ilu absolwentów I.i. ze być szkołą. patriotyzmu dzisiej
czyła s0bie klasa Technikum Bu- szego Polaka?; 
do wlanego 0 51Pecjalności „ wypooa- • Wielkość i tragizm powsta6 
żenie sanhtarne budynków". Jak narodow:vcb w literaturze polskiej 

XIX wieku; 
nas poinformował dyr. szkoły J kl fi k j b d · 
Jerzy Djakow, część uczennic i ucz. •. a e re e s e wz u ~iła . w 
niów wybiera się na PolitechnJkę. ~b~e lektura ut.woró~ na3wyb1t
niektórzy na UL, a sporo pójdzle I me.1szych . .polskie~. pisarek ~!li 
do pracy; mają już podpisane N.~k!lwski eJ. 1 ~farn f?ąbro.~sk1eJ; 
umowy wstępne z roz-maitymi za. Uza~adnq. z~ tworczo: c J3.ro-
kładamt sława lwank1ew1cza zasłuzvł';' na 

powszechny szacunek i uznanie, 
śllli , it jednym z najwatnicjszych nr 3 ma.turę rozpoczyna się zgod. 
zadań w reall.zacjl tego najwii:ksze- nie z tradycyjnym i dodającym 
go w htstorU WHO programu jei.t 
szerokie rozwinięcie współpracy otuchy ceremoniałem: uczniowska Na raz.ie jednak przystą.pill do 
wszystkich państw, nlezaJetnte od komisja dokładnie bada sta.n pie- egzaminu dojrzaroścl. wybierając w 
ich m;trojów 1 stopnia rozwoju dla rzęci, a do rozcięcia koperty z te- pierwszym jego dniu temat pracy 
stworzenia Skutecznego systemu' pod- I matami służy specjalny scyzoryk, I pisemnej z Języka polskiego z. na-
stawowej opi~i zdrowotnej. przechowywany w tym celu już od stępujących pięciu tematów: 

(Da lszy ciąg na str. 2) 

K. Karama lis 
tarza KC ·PZPR, Edwarda Gierka 

G~~~ee; ~~u~1?°~k~i~!~m;;: I przewodniczącego Rady Państwa DNI PRZYJA.ŻNI LÓD.Z CSONGRAD J 
wał, że kanclerz RFN _ Helmut PRL Henryka Jabłońskiego. 
Schmidt złoży wizytę otiejalną w Posłanie wystosowane prze-.i: Ko
Moskwie. Tennl.n w!zty nie za.tal mitet Centralny KPZR, Prezydium 

e re • 

;;; i;dy Gló;~~;· ;;~ Wizvtv w Zgierzu i Dabrówce 
rwa.j, w Lodz.i „I>oi .iał~i wysłuchali lm!ormacj~ o h i • .nej k/ł:..odzl, gdne ziwiedz.l.ll jedno 
Przy.jaźni - t.ódi stoirh Zgierza wygłoszonej przez I z gospodarstw Rolniczej Spółdzielni 
Csongrad". Wczorai sekretairza KM PZPR - Stefana Produkcyjnej „Dąbrówka". Delega_ 
bawiąca w Łodzi de. Czarneckiego. Zainteresowali się ej.i towarzyszył tam Mihaaly Ta. 

w Warszawie odbyło ale I bm. 
plenarne posiedzenie Rady Gł6wnej 
Federacji Socjalistycznych Związk6w 
Młodzieży Polskiej, na kt6rym om6· 
wlono aktualne zadania ruchu mło• 
dziezoweRo wynikające s uchwal VIII 
Zjazdu PZPR, 

W plenum wziął udział sastępca 
członka Biura Politycznego 1ekre
tarz KC PZPR - Zdzisław żanda· 
rowskl. który w sprawach or~ani· 
zacyjnych przedstawił Propozycję 
Biura Politycznego KC PZPR w 
sprawie zmiany na stanowisku prze· 
wodniczącego Rady Głównej FSZMP 
w związku z przejściem - pełnią· 
cego dotychczas te funkcje - Krzy· 
sztofa Trębaczkiewlcza do pracy w 
apa~acle party1nym, Jednocześnie 
na funkcje przewodhiczącego Rady 
Głównej FSZMP rekomendowany 

został - &80dnle s tradycja ruchu 
młodzietowego przewodniczący 
Zarządu Główneao ZSMP - Andrzej 
Kołtek, Plenum jednomyślnie przy-
1ęło tę propozycję, 

W Imieniu Biura Politycznego KC 
PZPR Z. Zandarowskl zloty! Krzy
sztofowt Trębaczkiewlczowl podzię
kowanie za ofiarną, zaangatowaną 
działalność na funkcji przewodni· 
czącego Rady GłóWl!lej FSZMP. 

Na plenum dokonano jednocześnie 
zmiany na stanowisku wiceprzewod
niczącego Rady Głównej FSZMP. 
Plenum przychy!Uo sie do prośby 
dotychczasowego wiceprzewodnlcrli
cego Rady Glówne.1 - Jerze~ Woj
clechowsklego o zwolnienie go z tej 
funkejl l powołało na nią naczelni· 
ka Związku Harcerstwa Polskiego 
- J\.ttdneja Ornata. 

legacja węgiersk.ich bliżej kontaiktami fabryki z węgier. mul - naezeiny redaktoir „Megya.i 
przyjaciół zwiedzała skimi firmami Acs.I 1 Kipszer, a Hi.rlap Si:erkesztoseege". 

województwo łódZJkl.e. W godzinach szczególnie rozwojem powstałego Gości .po swoim eoopoda.rstwie 
porannych delegację w skfadzie: dwa lata temu w zakładZJie Koła oprowadzał prezes spółdzielni w 
Sandor Szabo - sekrewz KW Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Po- Dąbrówce, przewodniczący Krajo. 
WSPR w Cs()([J.g·radzie: Sandor Mol- dobne koła powstały zreutą w wej Rady Spółdzielcwści, poseł na 
nar - se~retarz WK FJN i József. Zgierzu prz:v ZNP i w Sz.kole Pod- Sejm - Roman Karolak. Delegacja 
ne Młlller - kierownik Wydziału stawowej nr 'i, (Da lszy ciąg na str 21 
Oświaty i Kultury PWRN powitał Spotkanie przebiegło w bardw 
w języilm węgierskim dyrektor Za- sympatycznej atmosferze. Pytania 
kładu Urządzeń Tra.nsportowych w i odpowiedzi świad<'zyły o wzaje
Zgieirz-u - Kazimierz Kubiak, Go- mnym, życzliwym mnteresowamiu 
ściom towarzyszył sekretarz KL gości i gospodarzy, a dotyezyły or
PZPR - Klemens Kwiatkowski. gainizacji młodzieżowych. wypo. 
Goście zw.iedzili fabryl(ę. W cza. czynku po pr~y. sporll.\ itd. 

sie SJ:>Otikani·a z przedstawicielami G<ioście udali &ię potem do Srebr-
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s iatowej · sławy kardiochirurg 
profesor Mari us Barnard 
operuje w todzi 

z Kapsztadu 

Prl!1nle1 Grecji, Kon~tantl noe Ka
ramanlis wybrany został w ponie
dz iałek prezydentem kraju . Otrzy. 
mał on 183 glosy w ltczacym 300 de· 
putowany-ch parlamencie 

73-letnt Karamanlis Jest przywódcą 
nowej demokracji pa rtU dysponu
jącej 114 mandatami w Izbie Postów. 
Był o.n jedynym ka.ndyd • tem na pre
zydenta , a.le jego wybór nastąpił do
piero w trzec'lej tu r;o;e glosowlmia, 
gdy wymagana większość wynosiła 
1!80 głosów. W poprzednich musiał 
uzysk.ać co najmniej 200 głosów. 

Nową funkcję Karamanlds obejmie 
2:0 czerwca, kiedy to upływa 5-let
nia kadencja obecnego prezydenta . 
k.raju, Kon.stantinosa T•atsosa. 

Nazwisko braci Barnard nJe Jest łzlł obce nJkomu. Baruiej 
znany ,jest CHRISTIAN BARNARD - autor pierwszych w 
świecie udanych operacji przeszczepienia ludzkiego serca. Od 
tej pierwszej operacji w skład zespołu operującego w szpitalu 
Groote Schuur koło Kapsztadu wchodzi także profesor MARIUS 
BARN ARO - młodszy brat Christiana, który dzisiaj w kapsztadz
kim zespole gra pierwsze skrzypce. Postępująca choroba stawów 
prawie uniemożliwiła Christianowi prowadzenie zabiegów ope· 
racyjnych. 

z palsldmt specjalistami - jestem 
w Łod7'i. Bad'dzo chciałbym przy 
okiil.zjd odwiedzić Kraków. Tam 
:mlaj4ują stlę mogiły lotiruiików po. 
łudniowoa!rykańskdch z samolotu 
zestrzelonego podczas Il wojny 
światowej. Skorzystam tee z okazji 
aby spotkać · się z polskimi specja· 
listami podczas zjazdu kairdiologów 

nuje a.Illi niez.będną w ta.kich przy
padkach bardw dlrogą apairwtu.rą 
specjalistyczną, and kadrami. Dz-iecJ 
z wadami wrodzonym.! se<rc.a stara
m.y sił: operować w wieku przed
szkolnym (3-5 lat), jeszcze zainiim 
pójdą do szkoły i zetkną &ię z nde-
zwykle groźnymi diLa !eh życia cho- Goście węgierscy zwiedzają Zakład Urządzeń Transportowych. 

W niedzielę łódzcy specjaliści powitali na lotnisku Okęcie pro
fesora Mariusa Barnarda, który z kilkunastodniową wizytą 
przyjechał do Polski wraz ze 1wym zespołem. Od wczoraj goił· 
cie przebywają w INSTYTUCIE PEDIATRII LODZKIEJ AKA
DEMIJ MEDYCZNEJ. Łódzcy dziennikarze spotkali się wczo-raJ 
z prof, Barnardem podczas konferencji prasowej. 

W ciągu ki1k.unas1iu dtnd M. Bar
nard wraz z trzyosobowym zesJPO
łem prze·prowa.dzii w Instytucie 
Pediatrii d wadzieśc:ia zabiegów ope 
racyjnych leczenda wrodzonych wa<l 
serca u niemowląt.· W tej pracy 
towarzyszyć mu będą; ck Chris· 
topher Sward - 8Jllestezjolog SZpi· 
tala Groote Schuur dr Erik Berg -
anestezjolog z Kopenhagi, s.pecjaLi
sta w z.aikresie unikalnej aparatu
ry niezbędnej do prowadzeruia za
biegów u maleńkici1 dz,ieai ora~ 
l'zymskd chirurg dr Antonio Cur· 
zio, który przez wiele lat praco
wał wraz z Ba.rm.ardem w Krupszta
dz.ie. 

Zasadruiczą specjalizacją prof. M . 
Barnarda jest chirurgia serca u 
niemowląt. Skąd takie właśnie zain
teresowanie 1 specjalizacja? 

- Chyba z miłości do ludzi. Cho
roby serca w leczemu zajmują z 
ltaiżdym rokiiem w.Mmiiejszą pozycję, 

zwł.ruszcz.a w ohiirlll'·gi.i. Bierze się 
eo z postę,pującego zaruieczyszczeruia 
środowiska człoWlie-ka, a szczeg61nde 
środowiska pracy kobiet . Rok.rocz
nde rodz.i się na świeoie coi-az Wlię
cej dzieci z wrodzonymi wadiami 
serca. Leczenie chirurgi=e jest 
we wczesnym okresie życia dzde
oka bardzo trudru!. sipecyficzne i 
niezmiel'llllie kosztowne. Są to je
dnak kos.zity względine . z pewnością 
o wiele nitższe od społecznych ko · 
sztów inwalidztwa lud7'i, których 
udało się utrzymać p~ życiu bee 
interwer..cji cbirurgicz.nej. 1 

- A powód Pana wizyty w Pol· 
sce? 

- To taikże sprawa sym,patdi i 
do waszego kraju, i do Pol11Jków. 
Znamy się lllie od dz.iś . W Karpszita
dzie żyje ldczna grupa Polaków. W 
listopa®ie ub. roku łiratiłem na 
zjaizd ka.rcLiologów w Szczeciinie, a I 
dzisiaj - kQ111ty,nuiując współpracę 

robami infekcyjnymi wiekru d74e· Foto - M. Zajdler 
cięcego. , 1pmmm1111am::S:~E!:!a:!!:C:;:t:=:c:=:t::=:=:=-"':..~========" w Polanicy. , 

Sprawę wizyty i za.bieglYw pro
wadzonych w Łodzi wyjaśniają sz-e
rzej gos.podarze spotkania - dyrek
tor Instytutu Peddatl'lid AM - prof 
dJr Barbara · Dębiec I kiierow-ruik 
Kliniki Kardfochirurgicznej AM -
prof. dr Jan Moll. 

- W Lod:Li nde przeprowadza.ad· 
śmy dotąd operacji na sercu u nne
mowlą t . Ośrodek łódzkd ruie dy51PO-

' 

Właśnie dr Berg :r.apeWlllił dla 
potrzeb tych zaplanowanych w Lo
dz.i operaeji prof. Barnarda specja. 
listyczną aparaturę produkow11Jną 
przez firmy duńskie. Jedyną pla· 
cówką prowadzącą u nas prMe w 
tym za.kresie jest warszawskd Ins· 
tytut Pediatrii, trochę za.biegów 
wykonuje się w Krakowie i Gdań 

(Dalszy ciąg na str. 4) 

Pr~fesor MarlU1 Barnard (w •rodku) podez11e konferencJl prasowej 
w Instytucie Pediatrii AM w Łodzi wraz z członkami swojego zespołu : 

· dr dz Christopherem Swardem (s lewej) t Erikiem Bergiem. 
Foto: A. WaicJi 

W 127 ctnlu re.ku słońce wze
szło o godz. 4.56, zajdzie zaś o 
godz. 20.10. 

1ml 
Jan, Jurand, Judyta 

Dytumy ptyłt 

w dniu dzisiejszym dla t.odzi 
przewiduje następującą pogodę: 
zachmurzenie małe i umlarko• 
wane. Temp. mln. -1, maks. 
około 12 st. Wiatry słabe I u
miarkowane zmienne. 

Ciśnienie o gods. 19 wynosiło 
91:7,6 hPa (747,0 mm). 

19ł5 - Wys-ten!e Wrocła· 
wla 

1945 - Z~kończenle szlaku bo
jowego I Armil Wojska Polskie
go 

1915 - Ur. G. O. Welles, 
aktor reżyser amerykański. 

T a bi m 
Nigdy nie będzie dość szczęśli

wy ten czło w iek , który dręczy 
się tym, że ktoś jest jeszcLe 
szczęśliwszy, 

hniJ slę 



Jugosławia 
(Dokończecle ze sta:. 1) 

Jtady Najwyższej ZSRR I Radę 
Ml111istrów ZSRR podkreśla, ze 
śmierć prezydenta Josipa Bro;r. 
Tito jest ciężką stratą dla naro
dów Jugosławii o!!"az przypomina 
jego wielki wkład w walkę o po
kój,_ odprężenie I pokojowe współ
lst.Jnenie jako je<Uiego z założycie
li ruchu niezaangażowanych. 
Posłanie stwierdza, :te stojąc 

przez pan.ad 40 lat na czele Związ
ku Komunistów Jugosławii, Josip 
Broz Tito aktywnie walczył w 
szeregach mlędzyinarodowego ru
c~u komunistycz,nego I robotnicze
go przeciwko siłom reakcji, o za-

rewn'lenie bezpieczeństwa na!!"odów 
postęp społeczny. Dokument pod

kreśla znaczenie, jakie zmarły 
prezydent przykładał do rozwoju 
\VS2echstroamej współpracy między 

Pa~istańska 
broń jądrowa? 
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= ~ § W sprawie poprawy warunków produkcji _ 
= = w żal obie - -f~~i!zWe~Ra:\~Jin:ugosławią § i skupu buraków cukrowych § 

KC KPZR, Prezydium Rady Naj- = C 
wyższej ZSRR I Rada Ministrów · 9 5 

~!fe~n~~~~}: ~:~~~dz~:dz~!~: 8==- Uchwała Ra·dy M„1n1·stro'w ==-=-kiego do umocnienia przyjaciels-
kich stosunków z SFRJ I ZKJ 
zgodnie z zasadami nieingerencJ·i - -

- I -W sprawy wewnętrzne, równo- ::I z godnie s zapow edzią doko<D:aną przez I 1ekretarza KC '""=-
uprawnienia. ścisłego poszanowa- ::I PZPR EDWARDA GIERKA na •potkaniu z przodujący· 
ma suwerennych praw, w duchu : '.Jl mt rolnikami w ubiegłym roku, Rada ~tlnlstrów powzię· = 
wzaj · - la uchwałę w sprawie poprawy warunków produkcji -

emnego zrozumienia i zaufa- =- i skupu buraków cukrowych. Począwszy od zbioru 1980 roku ~ 
nia. W posłaniu podkreślono, że !""'! zastosowane zostaną nowe ceny skupu buraków; poprawie uleg· =:;:i 
w Związku Radzieckim zawsze ;;; ną równie:t Inne warunki kontraktacji teJ rośliny. 
u~ażano i , uważa się, że przyjaźń ::I = 
między obu krajami, umocniona : Cena skupu buraków ulega podwyższeniu o 30 zł 11a l kwln· : 
t~adycjami his~ycz.nymi, pam:ę- - tal, co oznacza, te za buraki odmian o wyższej zawartości CU• ::I 
etą o braterstwie broni I interna- 9 kru cukrownie płacić będą 142 zł, a za buraki odmian o nit· =-
cjona~istyczną solidarnością w wal- :::I szeJ zawartości - 133 zł. Buraki odmian o wytszej zawartości 
ce o ideały komunizmu odpowiada : cukru zajmują w strukturze uprawy ok. 95 proc. Podwyższeniu : 
ż tn i - .do 30 zł za tonę ulega równie:!: dopłata za ręczny rozładunek -
ywo . ym nteresom ZSRR i SFRJ 5 surowca. Wprowadza sie podwyższone dopłaty , za dowóz bura- i3 
Do Prezydium KC ZKJ I Prezy~ = ków własnym transportem plantatorów. zrównując Je z obawia· S 

dium SFRJ nadchodzą również : zuJącą tabelą opłat w spółdzielniach kółek rolniczych. PNewl· : 
liczne .w';ra.zy współ<:zucia od ju- : duje się również stosowanie premii za przechowywanie bura· : 
gosłow:1ansk1ch organizacji społecz- -= ków cukrowych przez producentów w okresa<;.h od 20 listopada ;;; 
no-pohtycznych- i od obywateli. _ do zo 2rudnla. S 

O itOdz. 17.00 specjalny pociąg wio- C Rada Ministrów, mając na względzie stwonenle korzystniej· : 
zący trumnę ze zwłokami prezyden- : szych warunków do uprawy buraków cukrowych, zaleciła jed· : 
ta Josipa Broz Tito przybył do : nocllt!śnfe fepsze zaopatrzenie plantatorów w środki produkcji : 
Belgrauu. Na dworcu obecne były : oraz Poprawę obsługi przez spółdzielnie kółek rolniczych, ze ::I 
nalwybze osoblstośct jugosłowlań- = szczególnym uwzględnieniem rejonów plantacyjnych -p0ło:l:on)•Ch : 

lłlzeoznlk rządu paldstaAsklego 11&· skie. Wokół stacji kolejowej zgro- : przy nowo wybudowanych cukrowniach. = 
:~~ecz[1.: :i~· donieslelliom, 1:1: Pre· ~~zi;rou~; ~;~J' t~i~%1o~~ka~ ffim11111mmu1111111111mnnrmmmmm1111mmmmmm11mmnii 

en a s anu, gen. Zlaul Haq głębokiej błoble. Trumna •ft zw'o-
pn:ebywaJący obecnie 11 wh:ytll .,; k ~ • 
Chinach, zamierza omówić z przy. ami prezydenta zootala następrue 

ód t k ń przewiezlo.na do gmachu zgroma~ 
w cam pe I skilni sprawę przepro- dzenla Naroctowego, g<Jzie pozostanie 
wadzenia na terytorium ChRL pró- d 
b~ • pakistańską bronill Jądrową. 0 czasu uroc!ysto.;<ct ~rzebowych. 
R'leCZnłk powiedział, te program nu- Ambasada Sł'RJ w Warszaiwie tn· 
klearny Jego kraju ma cele wyłl\CZ• f.ormuje, te w 2lW1ąz.ltu ze zgon~ 
Die pok'oJowe. ~ ... Maturalne „boje • 

I „ 
Tymczasem wedłUIJ dllillłesteA z prezydenta Socja«i!styeznej Federa

Xwdy, atolłcy paklsta61kieJ prOIWłn· cyjnej Repu.blrlkl J'ugosławll, J<llS"Lpa 
ejł Beludtystan, władze Pak'1t•,nu Broz Tito, wy<totona zostanie księga 

k J • - kondolencyjna w !l!edzlbie ambasady 
ny u Ił polłgon atomowy w zachod· przy al. UjaizdOIWISk!eh 211 w dn!aoh 
nleJ częśet iego regionu, w okręgu I 8, '1 1 a ma.ja w godzinach od 9 do 
Chaga4. L5. 

Poilowa absolwE!lll.<tów wybrała te- odzwierciedleniem hummistycz-
(Dokończenie ze str. 1) I • ReneS11C1UOwy Ideał człowieka 

mat piet'w.szy, dwóch - temat dru- nych tendencji epoki Odrodzenia· 
g4. a reszta - trzeci. Wyszliśmy na • • . ' 

Polskie dziewiarstwo 
palcach, żeby nie płoszyć publicY- • Rozne .koncepcje slui~ma oj-
stycznej we:ny, · za k:tórą trzymał czyźnie w bteraturze polsltiej XIX 

wieku;· 
także kduiki prof. języka polskiego 
Wł. Osypiuk. • Problem odpowiedzialności 

W Vm Liceum im. A. Asnyka wyboru moralnego w „Ludziach 

w 
z 

Paryżu 
jednoczenie Pirzemyslu Dzie
wiarskiego i Pończosznicze
go orM BHZ Textillmpex 
„T.ricot" zor.giainfaowały w 

Ze&z.łym miesiącu - po riae pier-· 
w~y - swą wystawę aikwizyc:yj. 

·ną w P11!ryżu. W tym cz.asie za
i!>I'€'Z;elntowa:n.o tu 300 Wyt"obów, 
iprlZec!Jstawiono i!'ÓW:nJi,eż kolekcje t.e
gą :pr.zemys'lu lllla U p6Łf'Óeze 1980 
rokiu d I półrocze 1981 r. Wśród 
eh:poaiaw.amych artyi!rułów pokaz.a
no m. · in. ubiory całodzdelllD.e, dam
sk,.ie, męskiie i młodlzierrowe, gtJroje 
•portowe i bf,eLi2lllę. . 

Cel€!?Il , wystawy byro mprezeoto
w.anie alkltuaJinych moż1iw00ci tech
nil=ych a technologńcznych pol
&kiego przemysłu dZliewii.air$kiego. 
Dotychczas bowdem ekiS1P<>rtowaa:10 
do Fraµcjd typowo roarowę WYTO· . 
by dz.ieWi~rskti.e,- tym :i'alZ'el!ll pioika
mno airtyiku1y O" '®naet.h:i~ wyż-

(na zdjęciu) do maitui!'y przyistąipiło bezdomnych" i „Granicy" Zofii 
szym pod względem jakoścd st.am- 133 absolwentek i ahsoil.wentów Nałkowskiej; 
dardzie ~inme sploty dzia:ruiin, lepsze szkoły, z których nikt nie zrezyglllo- • Pnedstaw I oceń sta.nowdska 
wykończenie, ciekawsze wzorn1- wał z próby sił na oazaminie d,.,.;_ et ) B ł · ...... "" znanych ci pisarzy polskich wobec 

wo • Y Y to _wyroby bairdziej rzałośd, Otwa<rcie kope.rt z temata_ u wojny światowej; 
'priacochłorun.e, a więc i dlrW.Sze. mi nastąpiło tu w kilka minut po 
Wystawa zdobyła uzna;nie taik re- 6smej w obecności wiceku•ratora 
nomowa'Ilyoh filxm jak Pd'E!ll'Te J. Lasoty oraz przy akompania-
d'Alby. menele westchillień zadowolenia i 

• Poszukiwania i niepokoje czło
wieka współczesnego w wybranych 
utworach literatury XX wieku. 

Efektem ekspozycji były wtr>aik- ulg.i, bo tematy ' ,nie były maiże 
cyjne kontra.My. Polskie wyroby wystrzałowe. ale d;_;,ały sza.n.sę się I w tych klasach epoka i twór
dziew.iar&kde zalw;piły m. in.. firmy wypisać". Moona BJyio to zrobić na czość Jana z Czarnolasu miała naj
La Redoute, Trods Suisses i kilka dowolnej ilooci stron papieru poda- większe powodzenie (52 piszących). 
dużych dornów towarowych. w wy- nioW€go korzystając ze słoW111iik6w, Temait drugi wybrało 5 maitu<r.zy_ 
niku zawairtych umów kOlllto ZPDz. encyklo.pedi~ itp. pomocy nauko- stów, a pozootałych 9 temait czwar
i Pońc:z. wzra\Sltia 0 10 mln frain- wych wyłorżony~h .do , wglądu. a ty. • 
ików (pan.ad 2 ml!n dofarów). Tym cz~u na napi;:ame ~atura1nego - A Co wy'biorą po matuirze? - za-
iwosobem ~iększia się eksport nia e~eiu z .,_polaka było az nadto, bo pyta!"' d VIII LO Zb. i . pięc godzin . is.my yir. , ign ewa 
~~e~ stoJącyb na wysokd;n. pozW.. Ocooialiś~y mart;u.r-ailny nastrój w Sodols~iego. 42 osoby wybiera.ją się 

· • ~ ędący Prze<llf!ll:, pr~ VIII LO na przy'kła.dz.ie mat;uuy _ na umwersytet. 22 na PŁ, 27 do 
ikorzyS01 fmaii_isowych! ~a:komi1tą stów z dwóch klas przygotowywa_ szk~ pomatUi!'alnych. _15 na Ak~
~<;>łą wzornactwa, JaJ!rości, n.adą- nyoh do maturalnych bojów z ii:- dem1ę MedycZ'!lą, po k~lka do sz.koł 
zaima. za k,apll'yśną rr:ooą. zyika polsik.!ego przez prof. prof. ar~ystycz.!1ych I WOJs~ych, a 
J~enią. BHZ Textt!lmpc~ ~,Tri· Halinę Czyi i Aleksandrę Golę- os1ea_n os?b wybrało ~akze studia 

cot zanuen:a zorganizow~c po- blowską. Na.st>rój był dobry, sim- i:olmcze J~O dalszy k.ierune<'.c swo-
dphne wystawy ~ WielkieJ Bry.ta·\ ? iem.ie l u wąga <luże. a dla klas o Jej edwkacJt 
nM. i_:RFN, a t.aik:ie ~olejną w Pa· tzw. J>To.filu podis.taiwowym przygo-1 bził wsz~y mat111rŻyśd mają 
ryzu. (a.ga) towano temaity następujące: dz.ień ,,odsa,pki", a jutro przystąpią 

NA JUBILEUSZ 35-LECI.A PŁ I UŁ - „ ..... ---------~--··™-------~ 

Studenckie biegi • 
I turnieje 

Z okag:jl 35-lecla PŁ oraz dzla!al
noścl klubu uczelnianego l Studium 
W'F tel uczelni, działacze studenccy 
postanowili zorganizować 23 maja 
w parku Poniatowskiego, powszech· 
ne bi„a:i. Start l meta przed Pom
niklęm Braterstwa Broni. Dla koblet 
przewld:z.lano dystans 2 km, dła męż· 

PRZED MAŁYM 
WYSCIGIEM POKOJU 
1 W trakcie trwania tegorocz.nego, 
jubileuszowego Wyścigu Pokoju 
(start 9 bm. w Warszawie), młodzi 
adepcl tej dyscypliny sportu, będą 
mogli spróbować swych sil, startu
jąc w organizowanym przez naszą 
redakcję I SKS Społem. Małym Wy
ści~ Pokoju. 

PleTW5zy etap tej cieszącej stę 
powodzeniem wśród młodych kolarzy 
imprezy, odbędzie sie 14. V. br. na tra 
sle, prowadzącej ze stadionu aleksan
drowskiego Włókniarza przez Wolę 
Grzymkową, Rąbień i Zabiczki. Ko· 
larze będą mieli do przejechania dy· 
stans 42 km. Zbiórka - na stadionie 
w Aleksandrowie o godz. 16. 

PrZYPollli.namy że w wyścigu mo
gą startować chłopcy, urodzeni 
w W65 r . i młodsi. Obok roweru 
i qdpowiedniego stro,Ju. każdy ze 
startujących musi posiadać kask 
ochronny. Zapisy przyjmuje do 
12 bm. sekretariat redakcji .,Dzlen· 
nlka Popularnego". ul. Piotrkow· 
ska 96, III piętro, w godz. 10-15. 
Wpisowe ló zł od osoby. Przyjmu· 
jemy zarówno zgłoszenia indywidual· 

.ne, jak I klubowe. 

czyzn - 4 km. Blegt przeprowadzo· 
ne zostaną w trzecll kat~riacn. 
I - studenci 1 pracownicy wy:tszych 
uczelni, II - zakładów pracy, Ili -
nUeszkańców Łodzi, nie zrzeS20nych 
w klubach. Uczestnicy biegów, orga
nizowanych pod hasłem: „z boiska 
na Olimpijskie Igrzyska", ubiegać 
się będą o nagrody, ufundowane 
przez rektora PŁ, ŁRZZ, Zl\'P ptzy 
Pt. I KD PZPH t.ódź-Polesle. Stu· 
dencl PŁ zapraszają również rui tre
ningi przed tymi biegami. 

* • • 
Na uwag„ zasługują takte jubi· 

lcuszowe imprezy. przeprowadzone 
z Okazji 35·lecia UŁ przez · KU AZS 
1 Studium WF. W dwumeczu. pllka
rek ręcznych, dwukrotnie tdumfo
wały szczypiornistki z WSP Zwickau 
(NRD) io:s i 10:9. 

TUrnlej pllkarskl wygrllll wicemi· 
$trzowle Polski drużyn uniwersytec
kich, futbollści UŁ, zwyciężając 
w finale swoich kolegów z <Mańska 
4:0. W spotkaniu o Ili miejsce 
Zwickau pokonało łqdzka AM 
w rzutach ka·rnych 6:5. 

W zawodach lekkoatletycznych 
prym wiedli goście zza Odry, wy
przedzając w klasyfikacji· zesp0łowej 
Pt. UŁ i W AM. W święcie sporto
wym UŁ uczestruczyło przeszło 200 
studentek i studentów tel uczelni. 
Szkoda jedynie. że Imprezy te nie 
wyciągnęły z akademików osiedla 
prz:v ul. Lumumby większej rzeszy 
studenckiej braci. 

(W) 

Ogólnopolskie wyścigi 

~iedzlelne, lradc>:~ne kolarski-; kryterium MON, będące w tym roku 
m1_st.rzostwami Armu za·przyJazmonych. stanowiło ostatni sprawdzian poi· 
sk1Cb kolarzy, przygotowujących 11,, do tegorocznych najważniejszych 
lmpre'!. międzynarod?WYCh z WP I Igrzyskami Olimpljsklmi włącznie. 
J'a~ Pt&aliśmy, zwyciężył R. Szurkowski przed z. Szczepkowskim I 10-
dz1aninem K. Sujką. 

WezoraJ władze- PZKol, zatwierdziły zgłoszony prze• trenerów repre· 
zentacji skład naszej szóstki na rozpaezynaJący •le ł bm. prologiem 
warszawskim, tegoroczny Wyścig Pokoju Warszawa - Berlin - Praga. 
Oto nazwiska kolarzy: KRZYSZTOF SUJKA, JAN BRZEZNY, ZBIGNIEW 
SZCZEPKOWSKI, PIOTR WOJTAS, JAN KRAWCZYK. ROMAN CIESLAK, 
rezerwowy - MAREK KUGLIN. 

W reprezentacyjnej szóstce znalazło 1lę trzech kolarzy naszeco okręgu: 
K. Sujka s łódzkiego Społem, J. Krawczyk a LKS Bełchatów t aoman 
CIP.ślak z piotrkowskiego Startu. Mamy nadzieję. te tróJka ta dzielnie 
spisywać 1ię będzie na trasie majowej Imprezy. dostarczaJąe 1ympaty
kom kolarstwa wiele emocji. 

N/z.: od lewej - Jan Brzeźny, Krzysztof Sujka, Roman Cieślak, Ta· 
dcusz Wojtas, Zbigniew Szczepkowski I Jan Krawczyk. 

CAF - Wojciech Frelek - telefoto 

Obradują samorządy robotnicze 

„Bistona": nowoczesność 
pełni wykorzystana e 

Die W 
: &biega końca wiose.nna tura I stać wszy&tkiie maszyny. Zaklady 
2 konferencji samo.rządu robotni- d~ują nowoczesnym pairkiian = czego poświęconych ooenie wy· maszy1I10wym, aile jest on WY'kl>= konania pl.a.nów produkcyjnych rzystainy zaledwJ,e w około 86 proc. 
- I kwartału I omówieniu sposo· Np. w I kwa.rtaile nie wykorzy-

-
S bów gwarantujących pełną rea·· stlllno możliwości produkcyjnych = lizacJę całorocznych zadań przed wielu maszym na wydlltałe kdik. N~e 
_ siębiorstw. udało się także uruchomić 28 ma-

Wozoraij z.agadlnJeni.a te na KSR "zyn cyliind,rycz.nych produkcji bisz 
ornawd.aił także aildyw ZPDz. „Bi- pai~iej. Wśród przyczyn te·go sta
stona". Pr7'edsiębiorstwo wytwairza 111.u r~zy wymielllia się nierytmicz
półprodukty w postaci przędzy 1 ne dootawy surowców i barwllli
dzillllniin przezn.aa.one do dailszego ków, a także ndedostatek części za
przerobu w zakłada.eh przemysłu mieD!ll.ych. 
lekk,iego. Załoga w pebrui wykooia- Tym i i.runym ~pr.aiworn Wliele uwia 
Ła ZlllJC!ain'ia I k.wartału, dosta.rcza- g.t poświęcono w trakcie dyskusji. 
jąc swoim odbioreoan 2177 ' tom Za.stana wialllO się nad ~posobami 
prizędzy (102,2 proc. planu) ł 1574 utrzymamda w pełnej spraWl!lOści ma
tony dzii.ani.n {105,6 proc. :pla.nu). szyn, obniż€<IlJi.a kosztów produkcji 
Pr.aiwidłowo wykoniaino taikże z.a.d:a· i uzyskania jak największych 06-z-. 

lll!ia kwJelmi.a. czędności materiałowych i surowco-
Wymd:kJ mogłyby być lepsze, gdy- wych. Mówfono o często drol>nych, 

by udało się jeszcze leipiej zor,ga- ale bardw uciążliwych bolączkach, 
IIllizować pracę .i pebn~ej wykorzy- prze.:.--zikad-z.ających w pracy i ujem-

1nie odibijających się na wynii.k:ach 
zakładów. 

nastroje'' 
do składania pisemnego hołdu „kiró
lowej na'lllk. - maltemaityce". Miej_ 
my nadzieję. że będzie to hołd w 
postaci traf.Dych rozw.ią.zań najtru
dniejszych nawet za.dań. Których 
zresztą oby nie było zbyt wieleL .. 

(Sł.) 

W ol>radach uc.zestn,jczył sekre
tairz KŁ PZPR - Tadeusz Czecho
Wlicz, który n.awliąz.ał w swym wy
stą1pienJu do niektóryc·h podjętych 
w dyskusj,i zagadnień. Mówdąc o 
na.i ważniejszych zadallldach prz.edslię 
bio.rstwa, podkTeślił m. il11. po
trzebę racjonalnego I optymalnege 
wyko.rzystanfa potencjału produk· 
cyjnego I wska.zał na. ko;nieczność 
Ciągłego obniżania kosztów produk
cji poprzez poprawę jakości wyro
bów i oszczędzanie surowców, ma-
teriałów, paliw' i energii. (ik) 

Jan ~aweł li ·z wizytą 
w Ludowej Republice Konga 

5 bm. papiet Ja·n Pa.weł II zł-O<!:yl 
kilkugodzinną wizytę w Ludowej 
Republlee Konga . Stolicę tego lwaju 
- Brazzaville, oddziela od stolii,cy 
Zadru - Kinszasy jedynie i km rze· 
k.a Kon.go, którą papież przebył na 
pokładzie promu. W Bra1zzaviUe po
witał go prezydenit Kcm,ga, Deni6 
Sa_ssou Nguyesso, Członkowie rządu, 
m1e)scowa hiera,rchla kościelna i rze· 
sze wiernych. 

Ludowa RepublMka Kcm,ga jest 

m. 1n. na zn.a•czenie harmonij.nego 
rozwoju Konga i innych państw 
Afryki, które pragną budować sw.ą 
przyszłość w wa runkach pokoju 
sprawledli wości, postępu I pełnej 
niezawisiości. W mieJscowej katedrze 
Jan Paweł Il odprawU urc>C'lyste na
bożeństwo, w czasie kt?rego wygło
sił kazanie, a następnie spotkał się 
z kongi}Skim Episkopatem, klerem 
twleelkim I zatkonnym 

krajem, którego póttoramillonowc W poniedziałek po po!udn!u papiet 
społeczeństwo wybrało socjal'i.stycz· udai się samoLotem do Kisangalll! w 
ną drogę rozwoju. Władzi: sprawuje północnym Zairze , miasta leżącego 
tam Kongijska Paortla Praey. I niemal deikładnie na równiku. Miej. 

W wygŁoszonych przemówieniach scowe władze I rzesze wiernych z·go
powltalnych za.równo Jan Paweł II, towały dostojnemu gościowi gorące 
jak 1 prep:ydent K<:mga wskaa:a!t przyjęcie. 

Dni Przyjaźni tódź Csongrad 
(Dokończenie ze str. 1) 

obejrzała najnow1izą 1nwe.stycję 
spółdz.i ełni - czynlllą od niedawna 
brojle;rnię, pieczarkairnJQ, zakład 
przetwórczy warzyw i owoców. 
ośrode.it zdrowia i ż.łob.elk. Prezes 
Kaorolak oporwiedział ile i jak pra. 
~u ją i co z tego mają. A mają -
Jak W•iadomo powszechnie - dużo 
i mieć będą więcej. Spółidz.ieLn.ia ma 
bogaite plany i diużo chęci ich reali
zacji. 

Hiis.toriia i osiąginięda RSP „Dą
brów'ka" bardzo zaiirute<rerowały go_ 
ści. Jak powdedzi·a1 przewodniczą
cy delegacji - Sandor Szabo -

węgierskie spóklz.ielnie są przecięt
nde czterolkrot.nie większe aniżeli 
spółdzielnia w Dąbrówce, niem.niej 
lllieiedna z nich mogłaby się w Dą
bt;ówce - 7lwłaszc.za jej wszech_ 
str.on.naści i gospodarn.o.śd - na
uczyć, 

Potoczyła się rozmowa gospodar_ 
ska, żywa i przyjaoielska. zaikoń
czona wzajemnymi najserdecziruiej
szymtl życzenfaim.i. 

Delegacja węgierska spędziła 
wiie<:.zór na koncercie w Filhairmo
nii, gdzie występowali między in_ 
ny1ml artyści węgierscy. {p) 

Konkurs • „ maszynop1san1a 
Łóclzkd oddiZli.ał St.owarnyszemia 

stenog!!"afów i Maszyllli<i>tek orgarui
zuje 11 maj.a o godz: 9 w lokail·u 
Zespołu Szkół Ekonomicznych im 
Tekili Borowia,k w Łodzi (ul. Armii 
CzerwOlllej 113) wojewódzikd ik001-
ikiui!"s pisainia. ll!8. maiszynJe. 

_Celem konkursu j~t wyty>powa
in:e mistrzYIDJi "'.oiewództwa w ;>Lsa
mu na maszyiIUe na rok 1980 oraz 
kwalifikacja uczestn.icz,e;k do ud-tia
łu w podobnym kan.kursie ogólno
polskdm. Uczes!md=k1 otrzymają 
zaświadczeinLa udzia~u. które mogą 

być podstawą otr.zymainda dy,p!!omu 
weryfikacyjne.go. W zawodac h mo
gą wziąć udztał maszynistk·i piszą
ce z szybkością co na jmndej 250 
uderz.e? na. ~nutę, mieszkające w 
w WOJ. m1e1s!Gm łódzikim, pio
tr.kowskim, S'i,exad.z.k.im i skier.rui.e
wd<lk:im: 

Zgłoszenia pr-zyjmuje i im.forma
cji ~dziiela Stowarzyszenie Stęmo
gr.afow i Mas.zy.nistek, Łódź ul. 
Siei:tkiewicza 63 {tel. , 278-16>° do 7 
maJa. 

Uwolnienie zakładników irańskich 
W poniedziałek wieczorem w oku· \'ardu, &-dniowa okuvacja ambasady 

Powanej ambasadzie irańskiej w Iranu w Londynie została zakończo-
1.ondynie wybuchła strzelanina, po na, policja przejęła całkowita kon
CZym nastąpiły dwie silne eksplo· trolę. Wedłu11: pierwszego nie t>O· 
~je, w )'VYDiku których wybuchł po· twlerdzonego bilansu operacji. trzy 
zar. Sc11\gnięto strat pożarną. Do o~o.by zdneły, ,fedna odniosła 
alccji przystąpiła specjalna Jedno· c1ęzkle rany. c~ternast kł dni 
stka antyterrorystyczna (SAS). Po• ków opuściło ambasa.;.u za a • 
llcja weszła do gmachu. I trzech Brvtyjczyków Xre;~tow?~ 

Jak ośwladcz_ył rzecznik Scotland · kilku terrorystów. · 

Boniek i Terlecki 
Ko\arze łódzkiego województwa 

miejski~ uczestniczyli ostatnio 
w wielu ogólnopolskich I międzyna
rodowych zawodach. W imprezie, 
w obsadz.le m.lędzynarodowej PO zie
m! kluczborskiej, U miejsce na 

Maj - kolarstwem stoi Kronika wypadków 
w reprezentacji 

Wczoraj trenerzy PZPN - R. 
Kulesza i E. Zientara ustallli skład 
reprezentacji Polski „A" I „B" na 
dwą mecze z drużynaml RFN. 13 
ma~a we Frankfurcie n. Menem 
zmierzą się pierwsze . jedenastki obu 
krajów. a 14 maja spotkaja się w 
Kassel drugie drużyny Polski i 
RFN. . 

D<> reprezentacji „A" pewołano 
następujących piłkarzy: P. Mowlik, 
J' . Młynarczyk M. Dziuba, P. Janas, 
Wł. żmuda, W. Rudy, M. Motyka 
I K. Budka, Zb. Boniek, A. Na· 
wałka., L. Lipka, R; Wó.lcickl, G. 
Lato, A. Szarmach, J. Sybill, A. 
Pałasz I St. Terleckl. 

Do reprezenta,cjl „B" powoła.no 
'Włodzimierza Smola.rka. 

I etapie wywalczył z. Lisiecki ze 'Dra<lycyjnle już maj obfituje 
Społem, piąt:v był na Il etapie R. w cały szere~ zawodów kolarskich 
Wesołowski z Wlókniarza. z kolei z Wyścigiem Pokoju na czele. Obok 
na IV etapie triumfował D. Ledu- te.1 nawlekszej !mprezv w świaito· 
chowskl (Włóknla·rz), a J'.la platym wym kolarstwie amatorskim, odbę
K. śellga z Remo Głowno przed M. azle sie wiele Innych zawodów kra
Wojdą z Włókniarza. w klasyfika· Jowych i międzynarodowych, również 
ej! końcowej reprezentant głownień· w naszym województwie. 
sklego Remo wywalczy! Il miejsce. J'Uż dziś na torze helenowsk!m 

• • • odbędzie slir druga seria z:a,wodów 
Łodzianie startowaH również w kry- dla .1unlorów I juniorów młodszych 

terlach ulicznych, rozegranych pn. „Nadzle.fe o!lmpljskie". W pro
w Grudziądzu, Chełmnie 1 Toruniu . gramie przewidziano sorinty wvściJ! 
W Grudziądzu i Toruniu triumfował na 500 m oraz dvstansowv I austra· 
K. Franiak ze Społem (w Chełmnie llJski. 
był drugi). Reprezentant Spałem wY· Początek zawodów o godz. 15. 
walczył 1 miejsce w klasyfikacji Dz.leń późruej. przy ul. Północnej 
łącznej wraz ze swoim zespołem I ro:zegrane beda zawodv o Wielka 
zdobywając pucha<rv org·anizato.fów Nagrodę Łodzi; Niestety, '1 maja 
Imprezy. Na IV mle.fscu uplasował nie ujrzymy na sta•rcle 14 naszych 
sle M. Majkowski z Włókr.la.rza, najlepszych torowców. członków re
a na VI - E. Patorskl ze Społem. prezentacji Pollsktl. którzy w tym 
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czasie ma.ją przewidziane start:v na 
torze w Wiedniu. 

Pierwsza konkurencja „Grand Prix 
Łodzi", wyścl,j( na 1 km, rozpocznie 
się o itodz. 16. 

Natomiast 20 mata działacze OZKol. 
przeprowadzą pierwszą serlę o~lno
polsklch zawodów tc>rowych w ka
tegortl seniorów, Juniorów o puchar 
PKOl. Największa jednak Imprezą 
torowa w naszvm mieście będzie 
Puchar Europy w sprincie. Jak po
informowano nas w czasie sobotniej 
konferencji prasowej, w OZKol. Mię 
dzynarodc>wa Unia Kolarska (UCI) 
wysłała z:arproszenla do Ul kra.lów. 
Beda to zawody, stanowiące nalważ
nlejszy sprawdzian formy dla sprin
terów, prz:vizotowujących ile do mo
skiewskich IO. 

• (W) 

• Godz. 8.25. Sta,nls!.awa P. ' na 
ulicy Pojezierskie.1 7 wpadła na 
przód autobusu „Autosan", dozna.ląc 
uraz.u głowy, złamania reki i żeber. 

• God.z. 9.15. W rn!ejscowości 
Warszyce gm. Zgierz jadący rowe
rem Józef M. Zderzył się z „Fia
tem". Kierowca samochodu chcąc 
uniknąć zderzenia wjechał do rowu. 
Niefortunny rowerzysta doznał ura
zu czaszki a kierowca złamania że· 
ber. 

• Godz. 10.40. Na skrzyżowaniu 
ullc: Strykowska - Woj. Polskie· 
go sta.nisław W. lat 57 Idąc nie
ostrotnie wpadł na bok „Stara" I 
doznał stłuczeinia głowy. 

• Godz. 11.40. Kierowca autobuw 
llnl4 J' /3 J' ózef P. na ulicy Fellń-

sklego przy Kruczkowskiego naje· 
ch~ł na . rowerzystę Zbigniewa K., 
ktory dozna! wstrząśnienia mózgu. 

• Godz. 12.15. Złamania podudzia 
doznała Stanisława C., która prze
chodząc skrzytowanle ulic Braty
sławskiej I Fornalskiej przy czerwo
nym świetle wpadła !>Od .~Syrenę". 

• Godz. IG?.40. W Głownie na uli
cy Kolejowe1 42 dzleW!ecloletnl Ma· 
riusz n. wybiegł na~le na Jezdnie: 
I wpadł na przód .. Fiata". Chłopiec 
dozn·ał stłuczenia nogi. 

• G-Odz. 15.35. Na ulicv Matefkl 
23 Paweł B. lat 12 wybiegł raptow
nie na jezdnie I wpadł pod ma
lucha'', doznając urazu głowy.·• 

(eh) 



Majowy 
kiermasz 
książek 

W najbliż.szą SO:botę i inięcI·zd.e
lę w ail. Schillera odbędzie s.ifl 
tradycyjny madowy ikieirmasz 
/książek. O przygotowalllliacll do 
!llliego poi.n.foranow.ało l!1M weU>
raj kde row,11Jictwo PP „Dom 
Książki" .n.a k<l!M·ereru:ji praso
wej zorgalllliaow.am.ej ipo raz 
pierwszy w nowym lok.aiLll 
11>rzedsi.ęhio.rstwa prey u[. Plio
<trllrowsk.iej 157. 

N a tegorocznym k.ierm= w 
'POfiljad 35 .stoiskac h (raxem z 
p UJlllkltaani loterid ksią.ż.lwwej) 
1S1Pr zeda wainycil bę<l:z.ie kihlk.a 
tysięcy tytułów z za:kiresu lite
raltu.ry pięknej, polityc.2lllo-spo
łec.z.ne.j, literatury współczesnej, 
turystycz.no-d!:ll".aij=aiwczej, me
dyczmiej, m11wkow<>-'techruiczmej, 
dla dziecli i młodzieży orl8JZ pa
miętm.1karskii·e-j. Wydl7Jiel001e stoi
Ska będą miały PWN i Wyda:w-
1niietwo Łódaikiie, rue za:brak.n.ie 
iteJlcioe purnlktów spl"3.eda!iy wy
dawnictw" 8Jlbumowych i. iplyt. 
Zorganizowane zostruną także 
stoiJSlka. za:kupu li spreedaży ksią
żek a:rutykwa<ryczmych wydanych 
po 1945 roku. Pr.zede wszystkim 
będzie można sprUldać lektury 
S7Jko1ne (ale :ruie pcdręczruiki), 
~loasyikę po1s:ką i obcą, słowruild, 
wydaiwnietwa encyklopedycz.ne, 
publik.aicje o szituce, filorofii i his
tarfid. Tradycyjnie też !I1a jednym 
ze stoisk swe książiki będą pod
,pisywać piisairze tworzący w Ło
dzi. 

Ja:k nas po!Lrnform01Wamo w 
„Domu Książki", na kierm.a..z 
przygotowaJil() pewną Hość tytu
łów trudulo dostępnych już w 
księgo!IJI'.niach, spodziewamych jest 
też kilka nowości wydawni
czych. Impreza trwać będ"&ie w 
sobotę od godz. 12 do 18, w ruie-
d~ielę od 10 do 18. (jb) 

Bogaty • program imprez 
z. okazji Dnia Zwycięstwa 

mmnmnmm mnnmumnm ... ....;~ 

S: Bardso bogaty Jest program Imprez organi- dzi, jalk 4 w wojewódebWde, odbędą się koncerty, : = zowanych w Łodzi i województwie z okazji alkademie, wliecrornice i dmprezy kulturalno- =: 
S Dnia Zwycięstwa. M. in. 8 maja o godrz. 19.30 <rozrywkowe. W Lodzi 9 maja od god.z. 10 do ; 
_ w Paa-kiu im. PoruiawwSkliego, w przed.edniiu 35 16 trwać będzie „Wielki ,estyn teofilowski" na : 
:::; iroczmky zwycięstwa llilltd faszyzmem, od•będ7.ie Osiedlu im. Konopnickj.ej przy ul. Lnianej. :::: 
-=-= się wielki wlec społeczeństwa naszego miasta. Poz.a tym m. in. w Pa:rilm im. A Mickliewkz.a na r:i 

połączony 1 apelem zwycięstwa. DelegaJCje zło- Juliainowie (muszla koncertowa) wystąpi o go- :::: 
_ żą wieńce i wiązank.i kW>i.atów pod Pomrutltiem dziinde 16 zęspół i:;enlOJI'ów z koncertem „W woj- ;::;: 
5 B-ra.te.rstwa Broni oraiz na grobach żomLerzy skowym rytmie". Tego samego d.lllia na Zdro- : : 
:::; polsilcich ! radz.ieckich. O godz, 20.45 z PaTku wju (muszla ko.n,certowa) o god:r;. 15.30 .rozipocz- :;:: = dm. Poniaitowskoie,go ul. Żeromskliego, all. Mic- ni•e się kon.cer,t słowno-muzyczny pn. „Był taki :;. 

-~ ~=~a~r~~=7::s~yk
1' p':~~~J!łf~e~~ ~z:·;yk~ p~ac~l. 9Ł!!ie~~i~~j ~~~ !~~~! ~! 

MO, ORMO, straży }>-O'Żarnej i OHP. się .pokaz polskich filmów fabulairnych pn. 3! 
§ W Dniu Zwycięstwa, 9 maja, zairówno w Ło- „Dro-gi zwycięstwa". (j. kr.) ~ 

nmummmmnnmnmnmmnm1DI1n1łllllll11mm11nunmm1111111umm11rm1m1m11nmmmum.· 

Zwiazkowe kontrole ~1:i~~esie 
l'O Upływa czteroletni okres ka. S: dencji Wojewódzkiego ·1nspekto-

s:
S: ratu Kontr.on Społecznej ŁRZZ. 
~ Działający tu społecznicy w 
S: o-kresie od 1976 do 1979 roku S: przeprowadzili 19.220 kontroli, w 
Sj wyniku których wykryto 9.226 S: różnego ro-dzaju uchybień rzu
Sj tujących na naszą kieszeń czy 
~ zdrowie - wymieńmy tu zawyS: żanie cen, ukrywa,nie atrakcyj. S: nych wyrobów pod ladą, aintysa
~ nita.my stan pomieszczeń gastro. 
~ nomicznych itd. 

Zło!iomo 8.275 tzw. WliliilGlków ma
jących na celu natychmiastowe Po
prawJe.nie syturu:ji drogą działań 
organizacyjnych. W stoounku do 214 
osób wystąipiono o kary dyscypli
narne, w 41 przypadkach spll'awy 
prze.ltaza1no do organów ścigania, 88 
razy wystąpiono do kolegiów o 
ukaramie, t.rzY'krotnie sprawy trafi
ły do sądów, w 141 przypadikach za
in.teresowaino nie.prawidłowościami 

wydziały finan50we terenowycb or.ni: p.racy przemysłowed służby 
gainów władzy, 45 razy poiprostono zdrowia, jakości posiłków profilak
o imterwencję San.-Epid., a w 12 tycznych i regeinerll(!yjnych, dzia
przY'J)adkach - Państwową Komi- łalności placówek powszechnego ży. 
sję Cen. wiemia, stlUlJU usług lokatorskich. 

Stale wzrasta ilość przeprowadzo- zaopatrzenia w artykuły pierwszej 
nych k001troli. w 1976 r. było ich 'potrzeby, terminowości ich dostaw 
5.062 ,w roku ubiegłym 5.303, a na itp. Zaiws ze bowiem - co pod.kre. 
rok bieżą.cy plainuje się ich oonad ślono na naradz.ie kontrola 
6 tys. Jerunocześnie zmniejszała się, ziwiązkowa musi czuwać nad pra
z korzyścią dla ja,kości dz.iałań, li- widłowością działań wszelkich in
czba kontrolerów - z 1.500 w l!lib sty;tueji i przedsiębiorstw prowa
roku do 1.165 w roku ubiegłym. dzących jak najszeirzej pojęt<l dzia. 

ła•lność usługową. (ms) 
W działalllill(!h społecznej kootro

J.i związkowej naj.istotniejszą spra
wą jest coraz lepszy dobór osób 
przeprowadzających działania kon
trolne. Jak stwierdzono na wczo
rajs:z;ej nitt·adzie po6więconej ocenie 
działalno~ci kontroli :r.wiązkowej, 
którą prowadziła sekretarz ŁRZZ 
- T. Gumińska, nie wszystkie jesz- ~§:li W 1ieradzkim konkursie fry
cze za.kłady prQcy delegu i·ą tu wła- ~ zur o puchar Antoine•a, zwycię-

~ ~ stwo w czesaniu fryzur damskich 

Zbiórka książek w Klubie Dziennikarza 
ścńwyeh Ludzi i od,powiedinio poma- ~ przypadło ·przedstawicielkom Sie
gają w ich sp<>łecm.ikowskim tru- SS radza. które zajęły I I n miej
dzie. W.iele uwagn trzeba też po- ~ sce. Przedstawicielce Łodzi -
święcić zwh~K'szeniu efeiktyWiności s ELZ BI ECIE KRAWCZYK udało 
kontroli. S sie zdoby~ III miejsce, Konkurs 

~ w czesaniu panów nie doszedł 
Przedstawiono tak!e bogaity pro- ~ do skutku, bo na starcie stanę

gram działania na najbliższy rok. 1S ła zale';Iwle Jedna zawodniczka„. 
Przewiduje on między in.ny.mi oce- ~ 
--~~~~~--=--=-~-=-~~_:.·~~~~~~~~~~~'kl 

Zespól Sta'!'szych Dziennfrkarzy 
przy Łódz.kim Oddziale SDP or
ganiz;uje w n,iedzielę, 18 maja. w 
godz. 10-14 w Klubie Dzienni
karza 1u1. !':tot!'ko(}"M;ka 96, t 
piębro), z.bió.rkę książeik dla lu
dzi samobnych, chorych i dzieci 
nie pa>iadaijących rodz.iinnego do_ 
mu. 

Hasłem zbiórki jest: „TWOJE 

KSIĄŻKI SPRA WL\ RADOSC 
INNYM". 
Każ.dy ofiarodawca książek 

uczootniczyć będzie w losowaniu 
nagród ~ air~cyjnych no~~i 
wydawniczych. Prócz tego ofia
rodawcy książek będą m0<gli 
uzy&kać 111uwg:rafy łód.ZJk1ich lite
raitów, którzy towarzyiszyć będą 
dzienniikarzom przyjmudącym 
książki. 

Handel czeka na butelki 
- butelki czekają na transport 

Studenci -dzie1ciom, dzieci -studentom 
Niedai~o wzywaliśmy mieszkań- I kiej Spółdzie.llll.i Mleczar•Jciej, któ

ców Łodzi do sprzedawania w skle. rej brakuje ok. 25 proc. buiteleik po 
pll(!h buiele'k po mleiku. czesto nie- mleku. 
poibrzebnie g.rornadzonych w do. W zwią2l!m z tym zafelefonowal 
?Jach. Z~<_ihil!iśrny to. na pod<tawiP do nas przedstawiciel Komitetu 
1nforma<:JJ uzyskane) w Wojewóelz. Sklepowe,go sklepu nr 1041 przy ul. Mając za sobą ubiegłoroczne doś

wiadczenia, Rada Osiedla Politech
niki Łódzkiej zorganizowała w 
niedzielę drugi festyn pod hasłem 
„Studenci - dzieciom". Nie wiem, 
z czego wynika ta w sumie dosyć 
niespodziewana miłość studentów 
do naszych milusińskich, mogę na
tomiast zapewnić, że niedziema 
impreza cieszyła się sporym po
wodzeniem. Widać trafiono w za
potrzebowanie społeczne, z czego 
można wysnuć ogólniejszy wnio
sek, że podobnych festynów po
winno być w Łodzi więcej. 

Studenci PŁ okazali się dJbrymi 
organizatorami. Były gry i zaba
wy na świeżym powietrzu, k.er
masze książki, odzieży dziecięcej, 
artykułów spożywczych, zabawek, 
była wystawa dziecięcych prac 
plastycznych, wystawa lalek i ku-

kiełek, występy kapeli - by· wy
mienić tylko niektóre punkty bo
gatego programu. Bawiły się dzie
ci, ich rodzice i._ sami studenci, 
dla których program także okazał 
się atrakcyjny. Ciekawe tylko, że 
dla siebie robią na ogół znacznie 
mniej ciekawe Imprezy, o czym 
sądzić można cho'ciażby na pod
stawie frekwencji. 

Klub „Forum", do działalności 
którego miano dotychczas wiele 
słusznych zastrzeżeń, w niedzielę 
znacznie ożył. Zaczęło się tam po 
:irostu coś fajnego d7.iać, co wzbu
dziło autentyczne zainteresowanie. 
I tak sobie myślę, że g:dyby prze
mianować go na klub dziecięcy, 
skorzystałyby na tym chyba i 
dzieci i dotychczasowi bywalcy. 
Może więc warto spróbować?„. 

(ptom) 
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rusycysc1 
W ellmlnacjach centralnych 

XI Olimpiady Języka Rosyjskie
go w pionie szkól POdstawowych, 
reprezentantka ~zi. Monika 
Nowak zajęła 6 miejsce. 

Ostatnio w ZŁ TPPR POd ha
słem „Polsko-radzieckie brater
stwo broni i pracy" odbyły się 
finały wojewódzkie VI Akade
mickiego Turnie.lu Zna:l<>mości 
Języka Rosyjskiego 1 Wiedzy 
o Kraju Rad. 

Jury !>Od przewodnictwem dO<:. 
Kazimierza Bajora zakwalifiko
wało do ellminacji ogóinoPOl· 
skich 6 studentów. I miejsce 
uzyskała Małgorzata Kędzior 
z UŁ, II - Aleksander Gorący 
z CSOP, III - Małgorzata Ma
zierska z UŁ. IV - Marta Gar
bacz z AM, V - Krzysztof Ka
mióski z UŁ, VI - Marek Ka&JZ
nicki z AM. 

Ujście 4. Poinformował <llll; że 
sklep ma ogiromne ilości butele.k po 
mleku, po które jednak nikit nie 
przyjeżdża. Zalegają więc one na 
~pl~zu, składane są nawet w po_ 
Jemmkach na pieczywo. Mimo wie_ 
lokirOibnych ape,li, n,ikt nde kwapi &ię 
Po n.ie przyjechać. 
Jesteśmy przekonaJlli, te sklepów 

ta.kich jest więcej. Puste butelki 
nie tylko po mleku zaJmują miej
sce, paraliżują pracę personelu i 
&p1'1twiają. że kdedy PrzYl!losimy pu_ 
ste apakowamia, nie chce się ich 
przyjmować. Powód jest jed.e,n -
niemożnOŚĆ magazy•nowania. 

Wydaje się, że w tej sytuacji 
„Społem" w.inno sik<>Ordyn,ować 
działaJllia swych służb transporto
wych i odebrać tam, skąd ta'zeba, 
puste butelllti. Kait.dęgo dnia mo!ie 
przyjść odeoplende i przy zwiększo. 
nym popycie na wszelkiego rodzaju 
napoje okalŻe się, że z powodu bra. 
ku opa'kowań z05taruemy ich po.. 
zbawiend. {s) 

Przybęd~ie IJJT3Wie 

N iewątp
liwie wszystkich I d_~iano nam_ wczora~ na ko~feren- • ___________ ,_j._k_r_._, ...:i 1 ooo ł.·o'z· ek ~zp1t. a·.:,w;cn 

.~ skąpiej a:włos;onych ło- cii p~as~weJ ~orga~izo'."anei prz~z ; '1 : 
dzian zainteresuje infor- polskie 1 węgierskie biura podro- p • dl 
macja, że w sez<mie jesien- ży. „Gro~ada", w~półpracując z oczta na osie u 

no-zimowym będą mogli w czasie „!buszem., proponuie przez cały ~ mwi'ejsktyun· m łróodkzuklm"' 11Łorzdyzbl4dla w
9
oJJ· 

wycieczki na Węgry poddać się r?k prawie 40 progr~~ow dl_a wy- S: ~ , 
kuracji słynnym preparatem Ban- cieczek grupowych i m~yw1dual- S: nowe łóżka sz11italne. dzieki 
f.i, który zdobył już sobie świato- nych na.Węgry. Są _to m.m. wcz_a- W1'dzew Wscho'd s: oddaniu do u:tytku m. In. sxpi-
wą Sławę Środka cudownie likwi~ sy leczmcze w takich uzdrowis- • S: tala miejskiego w Pabianicach, 

Do bo z 1 k ~ JJa\vllonu onkologicznei:o w Ło-
dującego łysinę. Wprawdzie za kacl!-, jak m var, a a aros, ~ dzi I pawilonu przv Szpitalu wo-
skutki kuracji nie bierzemy żad- He~1z, Hajdus~o~szlo i Harkany, S: jewódzkim w Zi:ierzu. w tep;o-
nej odpowiedzialności, natomiast WyJazdy specłallstyczne . (wśród Z dniem Ju,trzejszym nia osiedlu ~ rocznych planach zakłada 8ie tet 
informujemy, że „Gromada" i tych po raz pierwszy wizyta na Wddzew-Wschód przy ul. Puszkiiina S: zakończenie budowy pawilonu 
„!busz" _ organizatorzy tych wy- bu?apeszteńskich Targ!';ch OMEK 10 roz.poczn.ie pracę nowy urząd S: psychiatrycznego w Pabianicach 
jazdów _ przewidzieli w progra- po.sw1ęconych produkcJ1 rolnej i pocztowo-telekomulllilfacyjiny Łódź- ~ oraz otwarcie dwóch nowych 
mie kilkakrotne „zabiegi" w za- lesnej, przetw~rst.wu ~rodu~tów 78. Będzie ·on czynny tylko w dini Sj ośrodków zdrowia w Grotnikach 
kładach fryzjerskich, instruktaż rol~ych, ochrorue. srodow1s~a 1. te: powszedinie w godz. 8-20. (m) !S i Giec<tnie. 
używania preparatu oraz możli- chm~e ~tosowanei. w rolmctwie 1 

IJ. kr.) 

wość jego dostania poza kolejką. leśnictwie), podróze poślubne do 
O tej i innych ofertach powie- Budal?esztu, wczasy nad Balato

nem itd. 

W kilku zdaniach Specjalnie z myślą o łodzianach 
we wrześniu zorganizowany zo

Pod znakiem jazzu 
• „Polak - Węgier. dwa bratan· 

ki„." - kOlllcert w wykonaniu so
listów Teatru Wielkiego z Szegedu 
(Węgry), dziś o godz. 117 w DDK 
(ul. Lima.nowskiego 166). 

• „Perspektywy odnręźenla I roz
brojenia" - prelekcja red, . Karola 
Szyndzielorza, dziś o godz. 17.30 
w tllll Klubu MPiK (ul. Rodzeństwa 
Fibaków 11. XI DS). 

• Dwudniowe wycieczki na Mię· 
dzynarodowe Tau:1 Poznańskie e>r!(a
n izuje w dniach &-16 czerwca 
li Oddział PBP „Orbis". Informacje: 
r>l Wolności ł (tel. 334-82). 

stanie pięciokrotnie wyjazd do za- W dniach 28 maja - 1 czerwca 
przyjażnionego z Łodzią Szegedu. odbędzie sle kolejny Jut, V Festiwal 
Wycieczka ta połączona jest z µo- PoJskieJ Muzyki Jazzowej „Łódzkie 
b t B d · t · · t Spotkania Jazzowe - 80", którego 

y em w u apeszcie. Is meJe ak- oragntzatorem Jest dziala .Jący przy 
że możliwość organizowania ta- stowarzyszeniu Muzyki Estradowej 
kich ·wyjazdów grupowych w póź- Łódzki Klub Jazzowy. 
niejszym terminie. Informacji o Na dwudz.lestu pełnospektaklowych 
tym, jak i wszelkich innych do- k0111.certach oklaskiwać będziemy so
tyczących w a•ruruków organizowa- listów i zesPOłY reprezentujące to, 
nych pr zez „Gromadę" we wspoł- co aktualnie w po.19klm Jazzie 
pracy z !buszem" ~biOJl'owych t 

1 
najciekawsze i najbardziej ~dne 

. . " . . uwa~l. I tak słuchać bed2lletnY 
mdywiduaJ.nych wyiazdow na Wę- m. In laureatów tegorocznych fe
gry UJdzielają .placówkd Spółdzielni I stlwalf „Jazz nad Odra" - ~up 
Twrystycznej „Gromada", (jb) .Aintykwintet" & NZłota Tatka". 

zespołu ,,Jazz Day", łódzkiego plani
sty Henryka Capa, kwl!Uetu Kazi· 
mierza Jonkisza I Andrzeja Olejni
czaka, zespołów: •• osJan", „Crash", 
„Novi Singera" I „Lab-Oratorium", 
kwintetu .Janusza Muniaka, Gościn
nie wystąpi również big-band Nor
deastern Illlnoia .Jazz Ensemble z 
USA, 

Ponadto w ramach łód'Zkl~ fe
stiwalu, 11 czerwca, zaprezentują się 
zespoły: „Porter Band", .,Krzak" 
I „Kasa Chorych•• - czołowi repre
zentanci nowego nurtu w polskiej 
muzyce rozrywkowej pn. Muzyka 
Mlodej Generacji. ~om) 

WAżNE TELEFONY 

lnformacJa o usługach 398-10 
Informacja kolejowa 655·55, 284 &• 
Informacja PKS 

Dworzec Centralny 
Dworzec Północny 

Informacja telefoniczna 
Komenda Wojewódzka MO 

285-9& 
Tn-io 

93 

centrala 677-22, 292-i2 
Pogotowie ciepłownicze 253-11 
Pogotowie drogowe 

„Polmozbyt" 
Pogotowie eoergetyczne 

&09·3Z 

Rejon ŁOdź Północ 3Jł-31, 87ł-88 
Rejon Łódź Południe 877-9J 
Rejon Pabiaoice J7 . 10 
Rejon Zgierz 15-Jł 49 
Rejon . oświetlenia ulic 881 ·t5 

Pogotowie gazowe 395-85 
Strat Pożarna 18, 666-U, 795-55 

257 .71 
Pogotowie MO 
Pogotowie Ratunkowe 
Pomoc drogowa PZMot. 

97 „ 
52-8l·IO, 706-27 

Centrala Informacyjna PKO 
731-82 

'TELEFON ZAUFANIA J37-37 
czynny w godz. 15-T rano 

TEATRY 

WIELKI - godz, 19 „wielki PO. 
kój" - ~ścinne występy Ber
liner Ensemble 

POWSZECHNY godz. 19.15 
,,Ludzie energlcznl" 

NOWY - godz. 19.15 „Vatzlav" 
MAŁA SALA - godz .20 .• Le• 

karz mimo woll" 
.JARACZA - godz. 19.30 ,,Roz

mowy przy wycinaniu lasu" 
7.15 - godz. 19.15 „Jednak ka

baret" 
MUZYCZNY - ~odz. 19 „Boss" 
ARLEKIN - godz. 17.30 „Chce 
być duży" 

PINOKIO - godz. 17.30 „Króle
wicz Rumianek" 

FILHARMONIA (Narutowi~za 20) 
- gOdz. 19.30. Polscy kandydaci 
do X Międzynarodowego KOlll· 
kursu Pianistycznego im. Fr. 
Chopina Recital chopinowski 
Elżbieta Karaś-Krasztel. w pr-0~ 
gramie: utwory Fryderyka Cho
pina. 

MUZEA 

ffISTORJl RUCHU REWOLU· 
CYJNEGO (Gdanska 13) 
godz. 11-17 . 

OUDZIAt. RADOGOSZCZ (Zgter
ska 1471 - godz 11-16; 

ARCHEOl .UGffZNE I ETNO• 
GRAFICJ:NE (pl. Wolności 14) 

- ~z. 11-111 
BIULUGll EWOLUCYJNE,J Ul. 

(park Sienkiewicza) nie· 
czynne 

CENTRALNE MUZFUM WŁO· 
KJENl\IJr rwA (Piotrkowska 28:t1 
- godz. W-17 

HISTUHll \1IASTA ŁODZI <Ogro
dowa 15) - godz. 11-16 

sz l UKI ! W1ęcKOWSkiego :16) 
godz. 12.-19 

POLSKIE.I WUJSKOWEJ SŁUŻ· 
BY ZllROWll\ (Żeligowskiego 7) 
- godz. 15-18 

MJAS I''\ ZGIEHZA (Zgle<rz, Dą
browskiego 21) - gooz. 10-15 

WYSTAWY 

G,, r ElłlA SZTUKI (WólczańsKa 
31/3J) .• Sztuka plastyczna 
województwa cson~radzklego" 
- godz. 10-18 

• • 
LODZKI PARK KULTURY J WY· 

PUCZYNKU (na 'Z<ttowlu) 
LUN.t\.PARK - czynny codzien· 

nie w g:>dz. Od 10 do Sl (oprócz 
poniedziałków) Od godz. 1~13 
- dla grup zorganizowanych 

zoo - c>vnne o:l godz. t do 
20 (kasa do 19) 

PAI MIAl(NIA - czynna codzien
nie Od godz. Il do 17 (oprócz 
ponle<'l•lalków) 

OGROD BOTANICZNY - czyn· 
ny codziennie od godz. 9 do 
zmroku 

K.lNA 

BAŁTYK „At rozlą::zy nas 
śmierć" NRD od lat 18 godz. 
9.30, 1'1.30, J3,30, „Przeminęło 
z wiatrem" USA od lat 12 (ta
śma 70 mm) godz. t&, 20 

IWA'>IOW(J - .Kstaże I żebrak'' 
(panam) od lat 12 godz 10 
12.15, 14.30. „Od<i2'lał l!lpecjalny•; 
radz. b.o. gOdz. 17, Film przed· 
pr&mlerowy - „Ucieczka na 
Atene" a111g, od lat 15 p;.odz, 20 

POLONIA - „KO·bleta I kobie
ta" poi. Od lat 13 gOdz. 10. 12.15, 
15, 17.15, 19.30 

PRZEDWJOSNIE - „Ksląże i że
brak" panam. od lat 12 gooz. 
IO, 12.15, 15, .,Jajo węża'' RFN 
Od lat 18 godz. 17.15, Projekc,1a 
dla ZSMP Łódź-Polesie - godz. 
19,30 - seans zamknięty 

WŁOKNIARZ - .,Drogi napo" 
wł. od l~t 18 godz. JO, 12.15, 15, 
17.15, Hl.JO 

WOl.NOSC - „Drog' papa" wł 
od lat 18. godz JO 12.15, 15 1'1.15 
19.30; 

WISŁA - „Dyrygent" pol. od 
lat 15 gOdz 10 1~ 15 14 30. 19 JO; 
Przegląd Filmów Wi:glersklcb -
•. 80 huzarów" od la,t 15 l(odz. 17 

ZACHĘTA - „Korek" wł, od lat 
L8 ~odz. 10, 15, 17.15, 19.30, 
„Zdjęcia na pamiątkę" bulg. 
od lat 15 l(odz. 12.15 

ŁDK - nieczynne 
STUDIO - „Konw61" USA od 

lat 15 l!Odz. 15.30, 17.45, DKF -
l(odz. 20 - seans zamknletv 

STYLOWY - .Gorączka ~obot· 
nle1 nocy" USA Od lat 111 godz 
15, 17.15, 19.30; 

DKM - Iluzjon - ,,Kino w sali 
sądowe1" godz. 16, 18, 20 

KOLEJARZ - nieczynne; 
GDYNIA „Dubler" fr. od 

lat 11.! gooz. lJ, 12.15, 17.15, 19.30, 
„Szatan z VII klasy" POl. b.o. 
godz. 15 

HALKA - seanse zamknięte 
MŁODA GWARDIA ,,Mistrz 

kierownicy ucieka" USA od 
lat 15 godz. 10, 12, 14, „Zna
ków szczególnyc)l brak" radz.
pol, od lat 12 godz. 16, 19 

MUZA - ,Ojciec królowej" Pol. 
b .o. ~z. 15.15, „Kung Fu" 

poi. od lat 15 godz. 17.15, 19.30 
l MAJA - „Porwanie Savoi" 

pol. od lat 12 godz. 18, „Ojciec 

chrzestny 1r• USA od lat ! 1 ._ 
godz. 18 

POKO;r - „Faraon" J>Ol, od lat 
Ul godz. Ul, „Swięta grzeszni
ca" czes. Od lat 15 godz. 19 

ROMA „Zakazane plmenki" 
poi. b.o. godz. 11, 13, „ZwoJ
nienie wa,runkowe" USA od 
lat 18 godz. 15, 17.15, 19.30, 
sea•ns zamkr.tęty - jjO(lz. I 

STOKI - „Król Cyganów" USA 
Od lat 18 ~z. 15, 19.15, ,,Je
zioro osobliwości" POI. od lat 
15 godz. 17.15 

IWIT - „Strzały Robln HOOda" 
radz. b.o. godz. 15, .,Szczeki Il" 
USA od lał 16 J(odz. li, l!7, 
19.15 

TATRY - „Rój" USA od lat 12 
~z. 10, 1~.15, 14.30, 19, „G00z1· 
na pąsowej róży" pol. b.o. 
godz. 18.45 

OKA - ,,Ostatni etap" Pol. od 
laot 15 godz. lG.30, „Od siedmiu 
wzwyż" USA od lat 141, godz 
8.30, 11, 16, 19 

POLESIE - „o jedl!'TI mogt ~a 
daleko" anc. od lat 15, goc!Z 
16, 19; 

POPULARNE - „Piraci N Pa
cyfiku" rum. b.o. godz. u;, 
„Zemsta róiowej pantery" ang. 
od lat 12 godz. 1'8 

ENERGETYK - nieczynne 
PIONIER - „Baśń o Jasnym So· 

kole" radz. b.o. g.odz. 15, „Dzię
ki Bogu, jut piątek" USA od 

lat 15 godz. 9, 17, 19 
REKORD - „Niezwykłe przygo

dy Włochów w Rosji" radz. 
b:o . godz. 15.30, „Imperium na
miętności" Jap. od lat ta J(odz. 
17.30, 19.30 

SOJUSZ - nieczynne 

APTEKJ 
LODZ 

Al. Mlcklewlcza 20, P1ot•kow
ska 67 Nlclarnlana 15. Dąbrow· 
skie~ 19, Oltmol.lska 7a, Luto
mierska 146. • • • 
Głowno - .{-owleka 28 Kon

stantynów - Sadowa 10 Ozor
ków - ArmU Czerwonej 17. Pa
bianice - Arm!I Czerwonej t, 
Zgierz - Dąbrowskiego 10, Alek
sandrów - Kościuszki 6. 

DYŻURY SZPITALI 

POŁOŻNICTWO 

Szpital Im. Madurowicza 
polożnlctwo I ginekologia z dziel· 
nicy Polesie oraz z dzielnicy 
Górna por. K". ul. Fellń· 
sklego, 

Szpital tm. Kopernika po· 
tożnlctwo I ginekologia z dziel· 
nicy Górna Por. .K" , ul Odrzań· 
ska· Cieszkowskiego, Rzgowska. 
Przybyszewskie11:0 Lokatorska 
gmina Rzitów Brójce oraz glne· 
kologla z dzielnicy Sródmleścle 
Por ... K' ul 10 Lute11,o 

Szpital Im. H. Wolf - po. 
lotnictwo I 1:lnekolo11la z dzieł· 
nicy Bałuty. z dzielnicy Gorno 
Por „K" ul. Tatrzań~ka O· a1 
ginekologia z dzielnicy Sródmle
ścle Por „K" ul KopclńHkleJl,o 

Szpital Im. Jordana - polot• 
.ntctwo z dzielnicy Widzew I z 
dzielnicy Sródmleścle. 

Szpltai Im. SklodowskieJ·Curle 
w Zgierzu - połMnlctwo z te· 
renu miasta I gminy: Zgierz. 
010orków, Aleksandrów, miasto 
Komtantynów gminy Parzeczew 
I Andrespol. 

Szpital Im. Marchlewskiego 
w Zi:ierzu - gtnekolottla: mia
sto I itmlna Zgierz Ozorków. 
Aleksandrów miasto Konstanty
nów, gmina Parzęczew Andres
pol oraz dzielnica Widzew I z 
dzielnicy Sródmtcścte 'Pot. „!<" 
przv ul. Rewnlucl\ 1905 r . 

Szpital Im. Biernackiego w Pa· 
blanicach - położnictwo i gl· 
nekolop;ia: miasto i i;tmina Pa
bianice. 

Sznital w Głownie polot• 
nlctwo I ginekologia: tnlilsto 
i e:mina Głowno. Strvków cra2 
e:mlna Nowosolna . 

ChlrurJJ:ia ogólna - Bałuty -
Szpital tm Biegańskiego IKnla· 
zlewlcza 1/5) Szpital Im Bar
llcklego (Kopcińskiego 22) -
codziennie dla przvchodnl re· 
Jonowe! nr '1, Szpital Im 
Sklodow~klej-Curle (Zgierz. ul 
Parzęczewska 35) - dla przv
chodnl re1onowvch nr nr 1 2. 
3 5 Szpital lm Marchlewskiego 
(Zgierz Dubois 17) - Ozorków 
Aleksandrów Parzeczew. Górna. 
- Szpital tm. Kopernika (Pabia
nicka 62). Po.le91e - Szpital !ll1. 
Plroi:owa IWólczatl•ka 195) Sród· 
midcie - Szpital Im. BlPl(ań
skleito tKnlazlewlcza 1/5) . Wi
dzew - Szpital Im. Sonenberga 
(Pieniny 30). 

Chirurgia urazowa: Szpital Im 
.Jon•chera 1MJ1lonowa 14) 

Neurochirurgia - Szpital lm. 
Kopernika !Pabianl„ka 62) 

Laryngoloda Szpital Im. 
Plrogow~ •Wńlczańsk" tR51 

Okullstyka Szpital Im 
Jon'<•hera IMIJlnnowa 14) 

Chirurgia I Jaryngoloe:la dzl•· 
clęca - Szpital !m , Korczaka 
(A •mll Czerwonej 15). 

Chirurgia szczękowe-twarzowa 
- Szpital im. Barlickiego IKO'{>" 
clńsklego 22) 

Toksykoloi:la - Tn•tytut Medy
c:vn y Pracy I Teresy 8) 
Wenerololi!:ła Przychodnia 

Dermatologiczna (Zakatna 44). 

NOCNA POMOC 
PIEl.EGNJ i\RSKA 

- dla ooszczep;ólnych dz!Plnlc 
rzvnna codziennie .., vo iz. nd 
20-5 

f,ódf-Baluty - zabiegi na miel· 
scu w tzble orzyJeć Szpitala 
Im. H . Wolf ~głoszenia na 
zablPl!I w domu chorego. tel 
777-77 
t.ódź-Górna - zabiegi na miej· 

scu w izbie nrzv1eć Szoltala 
Im. Jonschera Szoltala Im 
Wł Brudzińskiego zl(!oszenla na 
z•b'P~I w domu chorego. tel 
406-56. 
ł.ódt-Polesle - zabiegi na mlP.1-

scu w Izbie Przvjęć Sznltala· 
im . Pirogowa Szpitala Im 
M~durowlcza zgłoszenia na 
7.Ablel!I w domu chorego tel 
261--86. 

t.6dt-Sr6dmlekle - zabiegi na 
mle1scu w tzble przyjęl' Szpitala 
Im L. Pasteura zgłoszenia na 
zable~I w domu chorel(o , tel 
863-40 

Lódf·Wldzew - zabiegi na miej· 
scu w Izbie przy\ęć Szpitala 
Im. Sonenberga - zgłoszenia na 
zabiel!! w domu chorego. tel. 
863-40. 

' WO,JEWODZKA STACJA 
POGOTOWIA RATUNKOWl!'lO 

Lód! ul Sienkiewicza 131 
tel. 09 

OGOL NOł.ODZKf 
PUNKTINFOR~ACY3NT 

dotyczący pracy placówek alutb:v 
zdrowia (czynny całą dobę we 
wsz:vstkie dni tygodnia) - tel . 
815-19. 
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Prof. Marins Barnard opemje w iodzi = 

WTOREK. I MA.JA 

PROGRAM I ~- '(Dokot\czenle u Itr. 1) 
sku; Kolejka j~ szal~e długa l 
w e<fekde mooliwości aą mliiniimal
ne. W Łodz.J. jest to pierwsza. ~zja 
i hyrny, że wsz.yst!y nauozymy 
się w.iele. 

Wraicamy do rozmowy 11 profeso
rem Bal'IIIUdem. 

- Proszę nam powłedzle6, co u
c1ecydowało o fakcie, ie KapJZtad 
atał się kolebką tra.nsplantologll? 

- Przypadek, nde wlęcej. Sytua
cja w n.auce była w tym czasie te
co rodzaju, że gdyby tego zabiegu 
nie WY'konamo w Groote SchUl\11" n.ie
dł:igo potem byłby z całą peWillO
łcią dokonany we Fraincji, USA 
lub iooym kraju. W owym okr~e 
IPO'Stęp w kard-iochd.rurgid i n.aniltach 
technicznych był już ta1k dalece za
a<Wamsowatny, opanowano zagadnie
nia techniki operacyjnej, przełama
llO pierwsze zapory bariery immu
IJIOlogicz.nej, uzyskano sztliczm.e płu
co-Gerce, ta'k sprawne, że problem 
decyzji o zabiegu tran'51Plantacyj
nym wy;nikł ndejaiko sam z siebie. 

- Co jest potrzebne, by by6 do-

Dnia 3 maja 1981 roku zmarła 
w wieku lat 61 

S. ł P. 
WANDA 

PUŁT A.RZEWSKA 
• domu BALCERZAK. 

Pogrzeb odbędzie się dnia T ma
Ja br, o godz. lł.50 na cmentarzu 
katolickim •w. WoJclecha, ul. 
Kurczaki. 

MĄZ, DZIECI, WNUCZĘTA 

Z głębokim talem zawiadamia
my, te dnia S maJa 1980 roku 
zmarł nasz naJukochaAszy Mąt, 

OJclec I Dziadek 

S. ł P. 

MIKOŁAJ RONiDIO 
były długoletni pracownik PKP. 
odznaczóny Srebrnym K.rzyitem 

Zasłuct. · 

Pogrzeb odbędzie Idę 'dnia I ma
ja 1980 roku o godz. Ił- :s kapll'~y 
ewangelicko • augsburskleJ w 
Warszawie, ul, Młynarska lł/51. 

~ONA, CORKI, SYN, SYNO
WA, ZIĘCIOWIE I WNUKI 

Po clęźkleJ chorobie zmarł, prze
żywszy lat 94 

S. ł P. 

STAN'IStAW 
W02NIAK 

Pogrzeb odbędżle1 1lę dnia T ma. 
Ja 1980 roku o godz. 1ł na cmen
tarzu Kurczaki, 

Pozostają w talu1 

~ONA, CORKI • MĘZAMI 
SYNOWA, WNUCZKA, WNUKi 

ł PRAWNUCZKI 

brym ka.rc11ochlrurglemt Czy Jest 
to &prawa umleJętnoścl, wa.rsztatu 
r:r.y talentu? 

- Tego wszystkiego 'edlnocześn.ie. 
~eba mieć chyba ja'kiś talent, by 
w ogóle wz.iąć się za tak trudną 
dyscyplinę. T.rzeba rni!eć w ma.ksy
mailnym atopnl·u precyzję techn11-
c2111ą operatora. Ale sam operator, 
nawet najgenialllliejszy, n.ie zrobi 
zupełlllie nic, jeżeli nde będzie dys
.ponował zapleczem techndcznym od
powiadającym naj1nowszym zdoby
cwm naukii. I jeśli n.ie będzie mi.al 
za sobą całego zesipołu. My t&'kże 
tworzymy swoisty team - d!r Cm:·„ 
z.io, który dzisiaj piizylatuje z Rzy
mu, jest drugii;n ohi:rurgiem, dr 
Berg jest specjalistą w zaklresie 
obsługi apar&tury niezbędnej do 
prowadz.en.ia talk poważnych 2l&bie
gów u niemowląt, a dr Swan-d jes-t 
geniuszem jeśli chodzii o opl~ę po
operacyjną nad llliemowlęcl-em. Tyl
lko zespół może zadecydować o 
ostatecznym powodze'!lliu, 

- A oo Pan czuje w wypa.dku 
niepowodzeil!ia? 

- Za każdym rarrem jest to tak 
jak gdybym umierał &aan. 

- Interesują nas kierunki, w Ja
kich zmierza transpla.ntologia na 
świecie. W pewnym momencie Jako 
jedni z pierwszych odeszliście w 
Kapsztadzie od przeszczepiania, za
stępując Je wszczepianiem drugie
go, nieja.ko pomocniczego serca ••• 

- Ten rodza.j zabiegu nia.-zywa się 
u .n.a.s „piggy-bag", czyli „torini
sier". Rzeczywiście, przy.pomina to 
założende choremu sercu tornilstra 
w postaci drugiego serca. Jego za
da.niem jest wsPQ!llaganae chorego 
organu do chwili, }dy lecz.en.ie ni" 
przyniesie właściwego skutku. Me
toda ta dawała nam jedmo 13a:rdw 
waine - pewn9ŚĆ, że pacjent wyJ
dzie .z sali operacyjnej . W tym 
czasie problemy immunologdczne 
trans.pfantacjl były ciągle jeszcze 
bairdzo poważne. 

Obecnie i u nas ł w 1111.nych lm'a
jach wraca się zn6w do t.NUnSplan
tJ1JCjd całego organu. W . .an11,erykań
skim ośrodku w StanfoNL · średnio 
oo trzy tygoclnie•p:rze~rawadza s-ię 
kolejną tr&nsplantację, Podobnie 
we Francj.i 1 Anglii Ale to nie 
9zn,acza, że . -problemy związa:ne z 
trarl-Splantacją zosta'ły rozwiązane. 
Blll1'iera immunologicma nde :zo.. 
stała jeswze ostatec.7JI!de przełama-

J na. 
- Proszę nam w ta.kim ra.zle po• 

wiedzieć, Ja.kle •Il cranlce tra.ns-
1 plantacji? 

Dnia I maja 1111 l'. 

prze:tYWIZJ' la• 'l'ł 
amarła, 

S. + P. 

łRENA 

KURCZEWSKA 
• Zaborow11dell 

Pogrzeb odbędzie •I• dnła T 
maja o 11:odz. 16.01 z ka11lley 
cmentarza rzymskokatolickiego 
na Zarzewie, o esm powiada• 
mlaJit: 

HĄZ, DZIECI I WNUCZKI 

- Powlem tak: do pedekcji roz
wią~no sprawę pruszczepianil.a ró
gówk.i. P.rzy tra.nsplantacj.i serca w 
50 proc. uzyskujemy pięcioletnie i 
dłuższe przeżycie pacjent{lw. W 
przeszcze.pach nerek rokowainJa są 
z reguły bardzo dobre, natomiast 
ciągle k.iepskie wynlkii uzyskuje się 
przy przeszczepach wątroby, trzu
stk.i, płuc. O przeszczepach mózgu 
w ogóle n-li? bE>dę się wypowhdia l' . 

Prof, !Uarius Barnard 

W sumie pootęp w tramsplanrto
logid n.ie leży w technice, ale w 
rezultatach badań nauk pt)dstawo
wych - przede wszystkim immu
nologi[. 

- Ja.k na podstawie dotychczaS<J
weJ znajomości ocenia Pa.n kardio
chirurgię polską? 

- Szczegółowo oceniać . nie mo
gę, na tyle ]ej n.ie znam. 

Jeszcze jedna sprawa n.a koniec, 
tym razem pod adresem doc dr 
Jadwigi Jankowskiej, kierow.n.ika 
K':'lliki ChiI'urg>iczmej Instytutu Pe
dtlatr.iii: 

- Jakimi kryteriami posłużono 
się w doborze pacjentów przewi
dzian:ycb do zabiegów? 

- Kryterium ich wł.asnych mo
żliwości. W pierwszym rzędzie 
wzięliśmy % terenu pięciu woje
w6dztw te dued, któI'e n.ie mogły 
czekać jeszcze trzech-czterech lat 
z.an.im mogliby zająć się ndmi łó
dzcy k·ardiochirurdzy. Kolejka do 
Lnn~h ośrodków w kraju ta.kie 
~acza kilka lwt oczekiwalllia. 
S l.Jorzystaliśmy z wizyty prof. Baa-
narda, by raitować dZliecii najpil
niej potrzebujące ratunku. Zresztą, 
było to dla nas zadanie trudne, 
gdyż nie znaliśmy kryierd6w jaikimi 
posługują się lekarze z Kapsztadu 
No l na koniec - liczymy wszy
scy, te wizyta ta da na.m wiele ko
nyścd fach<iwych. Mówiąc po pro-
stu, ie wiele llę !l81Uczymy. 
Życzymy więc zespołowi prof. 

Marlusa Barnarda. powodzenia w 
tej trudnej pracy, a. łódzkim leka
rzom - w przyszłości. 

I.OO Cztery pory roku, lll.40 TU 
radio kierowców. 12.05 Z kraju I 
ze świata. JJl.25 Mozaika polskich 
melodii. 12.45 Rolniczy kwadrans. 
13.00 Komunikat energetyczny. 13.01 
stara l nowa muzyka wojskowa . 
13.20 Comba jazzowe. 13.40 Kąclk me
lomana. 14.00 Studio ,.Gama". 14.20 
Studio Relaks. lł.25 Studio „Gama" . 
16.00 Wlad, 15.05 Korespondenc1a z 
zagranicy, 15.10 Studio „Gama". t6.00 
Tu Jedynka. 17.30 Radlokurier. 18.00 
Tu Jedynka. 18.25 Nie tylko dla 
lderowców. Ul.33 Koncert życzeń . 
19.00 Dziennik wieczorny. 19.15 Kier
masz nolskiej piosenki. 19.40 Pleśni 
pasterskie Słowacji. 20.00 Wlad. \ 
Inf . dla kierowców. 20.05 Koncert 
:tyczeń. :U.OO Wiad. 21.05 Kronika 
olimpijska. 21.25 ' Komunikaty Tota
lizatora Sportowe~. 21.28 Tydzień 
muzyczny w kraju - mag. 22.00 Z 
kraju I ze świata. 22.20 TU radio 
kierowców. 22.23 Gdańsk na mu
zycznej antenie. 23.00 W'ita Was 
Polska. 
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tl.30 Wlad. u.35 Skrzynka poozu
klwania rodzin PCK. ld .40 Muzyka 
spod strzechy, 12.05 Gra Budapesz
teńska Ork. Cygańska. 12.25 Koncert 
z nagrań Ork. ~'ilharmonU Czeskiej . 
12.55 „Mój najdziwniejszy dzień" -
Andrzej t Eliza. 13.00 Publicystyka 
krajowa. 13.10 G, Rossini: fragm. 
z opery „Cyrullk Sewilski". 13.30 
Wlad. 13.36 Ze wsi l o wsi. 13.51 
M. Ravel: „Bolero" . 14.10 Więcej, le
piej, nowocześniej. 14.25 TU Radio -
Mookwa. 14.45 Muzyka Schuberta . 
15.20 Pop0łudn!e dziewcząt 1 chłop
ców, 16.00 Splewają „Novi Singers" . 
16.lAI Młode talenty na radloweJ e
stradzie. 16.40 Arcydzieła literatury 
XX wleku - „Przygody dobrego 
wojaka Szwejka" - fragm. pow. 
J. Haska. 17.00 Operetka, jej twór
cy I wykonawcy. 17.20 „Mówiono -
Hlroszlma" - rep. A . Wielowieyskie
go. 18.00 Amatorskie zespały przed 
mikrofonem. 18.25 Plebiscyt Studia 
„Gama". 18.30 Echa dnia. 18.40 Krai
.obrazy. 19.00 Koncert z naitrań 
WOSPRITv w Katowicach. 19.40 In
formacje, ra-d y. propozycje. 19.55 
KatalOit wydawniczy .20.00 Redakcyj
ne Forum. 20.20 Płyty stare 1 no
we. 21.30 Wlad. I Inf. spartowe. 21.40 
Muzyka w!osk!eito renesansu. 22.00 
Radiowy Tygodnik Kulturalny. 22.40 
Portrety polskiej muzyki współczes
nej - K. Meyer. 23.30 Wlad. 
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12.00 Ekspresem przez świat. 12.0S 
W tonac:ll Trójki. 13.00 P<>wtórka z 
rozrywki. 13.50 „Po2e~anie z Ma
Uorą" - odc. now. 14.00 Słynn i 
palscy muzycy - K. A. Kulka. 15 .00 
Ekspresem przez łwlat. 15.05 Muzyka 
mlode1 1teneracjl, 15.40 ,,Słońce w 
chmurach łazi•' - śplewala „Ali
babki". 18.00 „u~mlech dziecka" -
rep. K. Bochenek l M. Mlenwlaka. 
16.211 Muzykobranle. 16.45 Nasz rok 
80. 17.tlO Ekspresem przez świat. 17.05 
Muzyczna poczta UKF. 17.40 Blelsz:v 
odcień bluesa. 18.10 Polltyka dla 
wszystkich, 18.%5 Czas relaksu. Ml.OO 
Posłuchać warto... 19.15 Na ori~a
nach ~ra K. Sadowski. 19.30 Ekspre
sem przez świat. 19.35 Opera tygod
nfa - B. Smetana: „Sprzedana na
rzeczona". Ul.50 „Czama Bryitada" 
- odc. pow. 20.tlO Z mole1 płyto
teki - a111d. R. Waschkl. 20.3G Rzec~ 
o mrawach wojennych - aud. J. 
Zadrowskle1. 21.00 W roll itłównel 
Shirley Bassev. :t.~ Antoloma pio
senld francuskte1 .n.oo Fakty dnia. 
22 08 Gwiazda siedmiu wieczorów -
V. Matuska. 22.15 Konsonanse l dy
sonanse. 23.00 Album poezji Joan-

LESZEK RUDNICKI ny Salamon. 23.05 Między dniem a 
Fot.: A. Wach snem. 

~'~~~~,~~~~~,~~~~"~'~~~~~~~~~ 

B!ały pakune!t upa~ł w pobliżu jej stóp. Podniosła go. 
Wy;ęła ~luczyk1 I iuz zupełnJie opanowana, odmieniona, po
szła w kierunku Marvina. 
. - ,Wiedziałem. że i~teś rozsąd111y. Paul, że moona na ciebie 

hczyc. Trz_ymam cię za słowo w sprawie pogrzebu Adolfa! 
P~weł n:e odpowiedział. Tulił do siebie Dankę. Słyszeli 

oboJe kroki oddalających się. 
Czy można zapalić już .światło? - spytała Da.nka 

- ~e~zcze P!zez chwilę nie. Zapal lampkę w pokoj~ ma
łego, 1dz do nrnJ?o, n.e pewno jest prze.rażony. Nie m6w mu 
prawdy„, 

Da;ika zniknęła w sypialni dziecka, Paweł usłyszał jakieś 
kroki na podwórzu. By.ł to Bogdan. 

P<_>możesz mi usunąć trupa - zadecydował Paweł - Nie 
chcę, ze by mały go widział . . Potem porozmawiamy sPokojnie. 
Jes~em ranny ~ rękę, musisz go wziąć za ramiona. 

Ciało wynieśli do stodoły. Bogdan wytarł plamę krwi na 
P?dłodze w kuchni. Przez otwarte okno usłyszeli warkot sil
nika. 

- Pojechali powiedział Bogdan. 
Paweł zapalił światło. 
- ~!e boi się pan podstępu? 
- Nie .. Im naprawdę zależałp na tym, żeby stąd wyjecha~· 

Przegrali. Gangsterzy nie walczą, jeżeli im się to nie opłaci... 
- Marvin miał zarezerwowane bilety na prom s Gdailska 

do Sztokholmu, który odpływa o północy 
Paweł spojrzał na zegarek. • 
- Jest dwadzieścia po dziesiątej. Mają szansę zdątyć 
- D.opiero dwadzieścia po dziesiątej - zdziwił s'.ę Bog.dan -

t~le ~ię zdarzyło w ciągu tej godziny. Myślałem że już zbliża 
się połnoc. 
Otwarły się drzwi l stanęła w nich Danka z Wojtkiem na 

ręku ~fały miał zacieki od łez na policzkach. . 
-;-- Biedak schow.ał się po~ kołdrę, ledwo go wyciągnęłam, ale 

ucieszył się z twoiego przyiazdu. 
Paweł wziął małego na kolana Chłopiec przytulił sl41 do 

niego. • 
- To dziadek strzelał tak głośno? 
-Tak 
- Do ko~o? 
- T a k sobie, :teby was pobudzić-
- Nie strzela się w domu. 

- Jut więcej nie będę. 
- To dobrze. A co to za panowie byli na podwórku? Jeden 

miał taki gruby głos. 
- Pytał się o drogę do Gdańska. Pojechał sobie. 
- A dziadek długo zostanie z nami? 
- Zobaczymy. Może długo. 
- Na zawsze? 
- A chciałbyś? 
-Taki 
Mały przytulił się do Pawła. 
- Jutro porozmawiacie - zadecydowała Danka. - Przeko

nałeś sdę Wojtek, że mówię prawdę i teraz proszę spać. Zo
stawię ci światło, żeby clę już nic nie straszyło. 

- I drzwi otwarte! 
- Dobrze. A ty Bogdan, ldż się przebrać, bo wyglądasz jak 

dzikus znad Amazonki. 
Mały bez oporu dał się położyć do i6żka. Bogdan poszedł do 

siebie na górę . Danka i Paweł zostali sami. Danka przyjrza
ła się ojcu uważnie· 

- Coś kiepsko z tobą, Paweł. 
- Jestem ranny. Spotkałem dziś rano Marvina. 
- To nie tylko rana. Nie oszukasz mnie. 
- Nie mam zamiaru. Jest kiepsko, ale nle ma co z tego 

robić afery! Taki musi być porządek rzeczy." 
- Nic się już nie da zrobić? 
- Nie. Przez pół roku tym się zajmowałem, ale doszedłem 

do wniosku, że szkoda na to czasu. 
- Zostaniesz z nami? 
- Zobaczymy. Teraz marzę o dużym kieliszku wódki 

czymś małym do jedzenia. 
- Już się tobą zajmuję. 
Zszedł z góry Bogdan. 
- Coś trzeba robić zaczął od progu, - Martwię się 

o Jacqueline. Czy pan naprawdę uważa, że ona jest zupełnie 
bezpieczna? 

- Nie uwdam tak. 
- Dlaczego pan ją okł!imał? 
- Bo, widzisz, śmierć jest mniej straszna niż lęk przed 

śmiercią. Wiem coś o tym. Może udało mi . się jej ulżyć. 
- Mówi pan o tym tak spokojnie? Przecież nie możemy 

tu poz.ost~ć bezczynnie. C:zuję si~ winny śmierci Liliany, te
raz zagrozona jest Jacqueline, gangsterzy uciekają, a ja spokoj
nie przebieram się w suche ubranie .•• 

- Masz jakiś plan działania? - przerwał mu Paweł. 
- Pobiegnę do telefonu do Tucholi. 
- lie to kilometrów? 
- Dwadzieścia. 
- Wpadniesz tam zadyszany, gdy prom do Sztokholmu bę-

dzie opuszczał nasze wody terytorialne. 
- A pan co proponuje? 

-95-
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12.00 Wiad. 12.05 Wlad. (Ł). 1.2.08 
„Prezentujemy mistrzów produkcji" 
- aud. E. Dobrowolskiej (Ł). 12.23 
Chwila muzyki (L). 12.25 Giełda płyt 
(stereo), 13.00 Lekcja 1ęzyka rosyj
skiego. 13.11 Muzyka. 13.20 Dla kl. 
Il-111 - „Srebrne nutki". 13.45 
Muzyka. 13.50 Tu Studio Stereo (ste
reo). 14.45 Słowackie pieśni zbój
nickie. 15.00 Wiad. Hi.05 „Matysiako-
wie" - odc. pow. radiowej. LS.35 
Chwila muzyki. 15.40 Książki do 
których wracamy - „Gajusz Juliusz 
Cezar" - fra.gm, pow. A. Krawczu
ka. 16.tlO Wlad. 16.05 „Nasz dom" . 
16.25 Rozmowy o sprawach rolnic
t wa. 16.40 Aktuatnoocl dnia (Ł) 16.55 
Recenzja Z. Gzell1 - Po premierze 
„Tannhausera" (t..). 17.05 Retroteka 
w opr. M. Niedźwieckiego (ł:..). 17.35 
„Ciekawe nagrania. ciekawe wyda
rzenia" - mag. w opr. K. Pietra
nek (L). 18.00 Reportaż (L). Hl.25 
Klub pod znakiem zapytania - O 
bezpieczeństwo na drodze - aud. z 
telefonicznym udziałem słuchaczy -
tel. 29-40-21. 19.15 Lekcja 1ezyka 
anglelsk!eg-o. 19,30 Nowe nagrania 
radiowe - Utworv Beethovena l 
Schumanna itra Rudolf Buchbinder 
(stereo\, 20.25 Dzieła Dvoraka pod 
batutą Rowickiego (stereo) . 21.20 
Współczesny . kwartet amerykański. 
Zl.50 NURT - Możllw~cl I sposobv 
aktywizacji uczniów w procesie dy
daktycznym. 22.10 Muzyka. 22.15 Z 
wizyta u przy1actół. 22.35 Człowiek 
I p&ragraf - warunkowe umorze
nie nostePO'\vania. 22.50 Muzyka . 
dawna w naii:ran.tach „Ars Antiqua 
de Paris". 22.55 Wiad. 

/ - -·-

ł - ener~ Jądrowa. Id.Ol Czer• 
wone, :tółte, zielone - kl. 1-3: •. W 
drodze do szkoły" (kol.) . lr.!.00 Ję
zyk polski kl. 8 - Spotkan.!e z pi
sarzem. 12.55 Chemia, kl. 8 - Re
akcje metali w roztworach (kol.). 
13.25 TTR, RTSS - matematyka, 
sem, 2. 14.00 TTR, RTSS - chemia, 
sem. 2. 15.25 Telew!zy1ny Klub Se
niora (kol.) 15.55 Obiektyw - progr. 
woj. m. In. skierniewickiego. 16.15 
Dzlenalk (ko.I). 16.30 „Dzień dobry, 
w kn:gu , rodziny" - ",.Esperanty-
stka (kol.). 17.00 „Interstudio" 
(kol.), 17.30 „sonda" (kol.). 
17.55 ,,Królik Bugs przedstawia" -film 
animowany Tv USA (kol.). 18.15 
St1;ldlo Telewiz.11 Młodych 18 40 Ra
dzimy rolnikom (kol.). 18.50 Dobra
noc (kol.). 19.00 Przedolimpijski tur
niej w koszykówce kobiet - Warna 
80 (kol.). 19.30 Dziennik (kol.) . 20.10 
Teatr faktu: Wiesław Wodecki 
„Rzecz o zagladzle miasta" (kol.). 21.20 
Melodie filmu 11olsklego - „Magazyn 
wspomnień" - cz. 3 reż. J, Woź• 
nlak (Ł). (kol.). 21.55 „Forum ko
respondetów" - „Wieczorem po 
wo.lnie" (kol.). 22.25 Dziennik (kol.). 
22.40 Festiwal twórczości telewizy1-
ne.1 - „Olsztvn 80" (kol.). 22.55 
„Camerata" (kol.). 
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15.20 „Zwierzyn.lee" (powt.). 15.45 
Przedollmptlskl turnle1 w koszyków
ce kobiet (pawt.). 16.10 Jęz, angiel
ski. 16.40 Jez. niemiecki. 17.05 Dla 
młodych widzów: - „Sekrety kina" 
(kol.). 17.35 Dla młodzleży „Poradnia 
Zaufanie" . 18.05 Bandera nolska na 
morzu w II wo1nle śwlatowe .1 . 18.35 
„Dobre obyczaje" (kol.). 19.10 Wia-

TELEWIZJA domości - wyd. kleleckle IŁ), 19.30 
PROGRAM I Dziennik (kol.). 20.10 Wtorek melo

mana (kol.). 2'1.10 24 godziny (kol.). 
S.00 TTR, RTSS - język palskl.121.20 Kontrapunkt - .,Na własna 

sem. 4 - Maksym Gorki - Mat- prośbę" - fllm fab. TP. 22.50 Dy
ka. 6.30 TTR, RTSS - fizyka, sem. skusja Po filmie. 

z głębokim t.alem zawiadamiamy, te w dniu 4 maja 1980 roku 
zmarł w wieku 72 lat drogi nasz Mąt, Tatuś, Dziadek l Pradzia
dek 

S. ł P. 

STEFAN TOMALCZVK 
MISTRZ PIEKARSKI, 

Pogrzeb odbędzie się w dniu T maJa br. o godz. 15 z kaplicy 
cmentarza katolickiego św. Anny na Zarzewie, o czym zawiada
miają pogrątenl w głębokim bólu: 

ZONA, SYNOWIE, SYNOWE l WNUCZKI 

UprzeJmle prosimy o nieskładanie kondolencJl. -W dniu c maja 1980 roku zmarła nasza ukochana Matka, Siostra 
I Babcia w wieku lat 80 

S. ł P. 

JADWIGA ZEME1K 
• domu SZCZYGIELSKA. 

Pogrzeb odbędzie 1lę dnia T maja br. o godz. 11 na cmentarzu 
rzym.-katollcklm św, Józefa przy ul. Ogrodowej 39, o czym za
wladamlaJą pogrątone w tałobles 

DZIECI, BODZENSTWO, WNUKOWIE 

Wyrazy szczerego współczucia 

DOC."DR N.T. 

r AN1DRZEJOWI NAWROCKIEMU 
a powodu zgonu 

OICA 

1kładaJą: I 

PRACOWNICY PIONU N'AUKOWO-BADAWCZEGO 
COBRPD:a. 

Z głębokim talem powiadamia
my że w dniu 4 maja 1980 roku 
zmarła po ciężkich cierpieniach 
nasza najukochańsza żona, Mat
ka, Teściowa ł Babunia 

·s. + P. 

SERAFINA JARVSZEW 
LAT 69, 

• domu BORS1A&. 

Pogrzeb odbędzie się dnia 7 ma
ja br. o godz. 14.30 na cmentarzu 
rzym.-kat. Doły, ul. smutna. 

RODZINA 

z głębokim talem zawiadamia· 
my, te w dniu ł maja 1980 ro
ku, zmarła, przeżywszy lat 11, 
nasza ukochana Mamusia I Ba
bcia 

S. + P. 

LUDWIKA 
WOtOSZVŃSKA 

Pogrzeb odbędzie się dnla 7 ma
Ja br. o godz. 15.30 na cmenta
rzu ~w. Rocha - Radogoszcz. 

DZIECI, WNUKI. SYNOWE 
I ZIĘĆ 

Dnia ł maja 1980 roku zmarła 

po długich I bardzo ciężkich 

cierpieniach, nasza najukochańsza 
Mateńka l żona 

STELLA RUSZAT 
Pogrzeb odbędzie się dnia 1 ma· 

Ja br. o godz, 14 na cmentarzu 
św. Antoniego, ul, Solec (Ma
nia), 

Pogrątenl w głębokim talu: 

MĄZ, CORKA, ZIĘC, WNU· 
CZE& I POZOSTAŁA RODZI

NĄ 

w dniu 4 maja 1980 roku po 
długich I ciężkich cierpienia«b 
zmarła w wieku lat 79 nasza u
kochana Matka, Teściowa I Bab-
cia 

$. + P. 
JANINA 

SOBOLEWSKA 
z domu NOWACKA. 

Uroczystości pogrzebowe odbt:· 
dą się w środę, dnia 7 maja br. 
o godz. 16.30 na Starym Cmenta
rzu rzym.-kat. przy ul. Ogrodo
wej, o czym zawiadamiają pogrą
żeni w głębokiej tałoble: 

CORKA, SYN, SYNOWA, 
ZIĘC, WNUKOWIE I RODZI· 

Prosimy o nieskładanie kondo
lencji. 

PODZIĘKOWANIE 

DyrekcJI, samorządowi Robotni· 
czemu, Koleżaokom I Kolegom 1 
Zakfadów Przemysłu Filcowego " 
Łodzi oraz wszystkim Kre\\n vm 
Sąsiadom I Znajomym, za oka· 
zane współczucie I uczestni r two 
w uroczystości pogrzebowej me
go. Męża 

HEi !1RVKA 

TWAR· OWSKIEGO 
składa 

ŻONA 

Pragnę zawiadomić Rod zim· 
Krewnych, Przyjaciół I znajo-
mych, lf zmarła w szpitalu 

WŁADYSŁAWA 
URBAŃSKA 

Z domu GORSKA, 
przetywszy lal R3, 

w dniu 2 maja 1980 roku 
- która prosi o Zdrowaś Maria 

Pogr7Pb odhyl się w dniu 5 ma-
ja 1980 roku o godz. 14.30 na 
cmentarzu katolkklm - Doły. 

Msza talobna za spokój duszv 
odbędzie się w dnlarb 22, 23. 24 
maja br. o godz. 6.30 w kośclelr 
św. Krzyta 

W głębokim smutku 11ozostaJe 
SYN 

EUGENIUSZ URBARSKJ 

dakcja: kod 90-103. Łódt. E11otrkowska 
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