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DZIENNIK .
POPULIRIY za ~rogramem FJN
utro idziemy do urn wyborczych, r.by
nowych radnych do 2353 gminnych, miejskich,
dzielnicowych
oraz
wspólnych 'dla miast i gmin rad narodowych. Są. to pierwsze po reformie admi·
nistracyjnej wybory do podstawowych terenewych organów władzy
państwowej.
Wśród
wielomHionowej
rzeszy
obywatelj
weznfie
udział w glosowaniu kilkaset tysięcy młodzieży, która po raz pierwszy skorzysta z
praw
w tym ukresie.

nła. Stały się one 1progra.mem milionów Polaków, którym bliskie są. sprawy
pomyślności
narodu i kraju.
Jest to program ambitny, ale realny. Przewiduje on utrżymanie wysokiego tempa rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i poszcze·
gólnych regionów, aktywne uczestnictwo wszystkich obywateli w podejmowaniu i wykonywaniu dęc~i ( ogólnospołecznvch i lokalnych.
Przewiduje dalszą poprawę warunków bytu
ludności, rozszerzanie bezpiecze1istwa socjalnego,
opieki nad matka i dzie~kiem. PrzewidujC\ dosWybjeramy tych, którzy na co dzień
rekonalenie mechanizmów sprawowaml' władzy
"prezentują nasze interesy, ·z któ1·ymi na
oo
przez lud prac•ujący, funkcjonowania demokradzień współdziałamy. Właśnie w gminie, mieś·
( cji socjalistvcznej.
cie czy dzielnicv obywatel bezpośrednio styka
Spoiwem zespalającym nasz narótl jest pa.się z urzędem, załatwia swoje sprawy, ocetriotyzm. Wywodzi sie on z na.iJepszych trania p~acę organów władzy ludowej w prydycji naszej historii, doświadczeń bohaterskich
zmacie osobistych doświadczeń i odczuć, kształzmagań o wyzwolenie
narodowe i społeczne,
tuje swoją. postawę wobec tego co wspólne •. Tam
ofiarnego trudu odbudowy oraz głębokie.i sa,właśnie konfrontują się t>otri:eby ludzi i szanse
tysfakcji budowv socjalistycznej ojczyzny, Poiich urzeczywistnienia, koncentrują. się wysiłki
ska jest domem dla wszystkich Polaków. luw podnoszeniu gospodarności i ich rzeczywiste
dzi różnych klas. pokoleń i zawodów, wierząefekty. Tam współdecydują: obywatel i władza
cych i niewierzących.
.D obro ojrzvznv
jest
o sprawach rozwoju regionu i przez to całego
nasza najwieksza wspólną. troską.
kraju~
Edward Gierek w niedawnym przemilwieniu
Rady narodowe łączą. w praktyce codziennesejmowym, zwrócił się do Polek i Polaków ze
go działania zarówno społeczny, a więc obysłowami: .. Wiele iest ieszcz.e trudnvch spraw
watelski, jak i fa.chowy punkt widzenia. A to
do rozwiązania. wiele sPGłecznie uzasadnionv·h
przecież waru11kuje demokratyczny tryb
popotrzeb czeka na zasookoienie ale wielkie też
dejmowania decyzji, a eo za tym idzie _ za-·
sa nasze siłv i nasze możliwości Uruchamiajcieśnia więzy władzy ze sp-0łeczeństwem, inmy ie i wykorzvstuimv - dla własnego
i
tcgruje naród w realizacji ogólnonarodowych
wspólnego dobra Dla narodowych . celów. dla
zadań.
Polski silnei i szczęśliwei"
·
Na sesji Ogólnopolskiego Komitetu
Frontu
Spełnlają.c naszą. obywa-telską. powinność, bioJedności Narodu uchwalona została Deklaracja
rąc udział w jutrzejszych wyborach do rad
Wyborcza FJN: „O dalsza konsekwentną. realinarodowych stopnia podstawowego, głosując na
zację programu wyższej jakości życia i pracy
kandydatów FJN - wyrazimy nasze pełne IJ<'•
narodu, o dalsze pogłębianie demokracji soparcie dla
programu Frontu Jedności NarocjalistyczneJ". Przedstawia ona drogi urzeczydu, w którym zawarte są. cele. kierunki i spo·
wistniania Za.łożeń społeczno-gospodarczego ro-isoby realizacji polityki partii i państwa. powoju, wytyczonych przez VI i VIl Zjazd PZPR
lityki służącej człowiekowi i jego potrzebom.
oraz
rozwiniętych i skonkretyzowanych
na
Wyrazimy także akceptac.ię dla zasad działa!·
końcowe lata obecnej kadencji przez II Krajoności Polski na a.renill międzynarodowej, które
wą Konferencję PZPR.
zyskały jej wysoki a.utorytet we wspólczesnvm
świecie.
Zamanifestujemy jedność Polaków,
Front Jedności Narodu, wszystkie tworzące
która .ie~t g-tównym żródłem wszystkich
nao siły polityczne. społem;ne, związkowe p.rzySZyl'h 11~ią.ęnięć i gwaranda urzeczywistnietlla
,_l_
ęt_Y_ _Y_~Y_o_i_n_łl_P_r_t_
ii_z_
a_·~ó.,.J_P_r_
ogr
_.a_m
__d_,.zi,..m
,_.....,-~~- najbardziej ambitnych zamier11eó.
wybrać

Piotr Jaroszewicz 2 . miesiące
z b y ·w a . ł na orbicie
.•. s ·1 ed lee k,· m :;N1a:;r~k:i;c~::;gga<:~.e~fu:ą P.~::
WOJ
W
Już
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blisko dwa miesiące (dokład·
dni) pracuJą na orbicie Jurij

łatwo · sobie
uzmysłowic ponad
mln kilometrów, czyli
prawie
„dolecieliby" do planety
Wenus,
której minimalna odległość od Ziemi wynosi 42 mln km.
W ciągu 10 minionych dni kosmonauci Intensywnie zajmowali się
towarowym statkiem transportC\wym
„Progress·l" - przenieśli
na pokład
„Saluta-tl"
wszystkie „suche
ładunki", zaś w czwartek uczestniczyli . w unikalnej,
pierwszej w
świecie operacji tankowania paliwa
na orbicie okołoziemskiej
Bezpoś.rednią
transmisję z rozpoczęcia tej niez"'-ykle trudnej i odpowiedzialnej operacji przeprowadzi·
la radziecka telewizja, G. Greczko
demonstrował
cały proces urucha·
mianla aparatury do przepompowy-
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ez-0raj członek Biura Politycznego KC PZPR, premier
PIOTR JAROSZEWICZ przebywał w woj. siedleckim.
Wraz z gospodar:l!ami województwa zwiedził Zakłady Przemysłu ~ięsnego
ł.ukowłe, interesują.ci się w szczególności · zainstalowana tam prototypową. linią. odzysku mięsa
oraz wszechstronnym zastosowaniem składników odżywczych
zawa.rtycb w kościach zwierzęcych, przydatnych zarówno do
produkcji niektórych artykułów spożywczych. jak też do wY•
twarzania mą.czkt kostnej dla celów oaszowych.

W

w

Prezes Rady Ministr6w wydał
11zere;:i zaleceń zmierzających do udoskonalenia urzadzeń P!J:'ototvoowych oraz wdroienia oodobnvch
linii w całym orzemvśle mięsnym.
Przoorowadził
też
rozmowy z
przedstawicielami
załogi
za~da
dów łukowskich. iinteresujac się w
szcz~ólności
WM'Un.kami
orac:v
oraz wa.runkami bytowymi.
P. Jaroszewicz udał sie następ·
nie do Siedlec. e;dzie za:ooznał sie
z budowa dzielnicv orzemvsłowei
oraz z POStepaml budownictwa w
ym mtcś~ie
Premier iainaiomi.l
sle z warunkami pracy oraz nro't:>lemami komunilkacH miejskiej.

Zakończenie

Na zaikończenie p0bytu w wo}
siedleckim P · Jaroszewicz spotkał wania
paliwa z „Progressu" do
z Sekretariatem KW PZPR zbiorników
stacji naukowej. Prooraz kierownictwem admini.st!l:'a- gram urupełnienia paliwem zbiornikowców „Saluta-6" został w pełni
r.yjnym w-0iewództwa.
zrealizowany.
W zwiaziku ze zbliżaj acymd sie
wyborami do rad nModowY'Ch
stopnia 'PQdstawowego premier P
Jaroszewicz wvra21ił troske o to:
aby - bez wZl!"ledu na w~unki
atmosferycz,ne - zapl!wnić wszy!rtkim wvborcom. zwłaszcza z odle·
głych
od szlaków komunikacyinveb ~- I osiedli wiejskich_ 1•1tarcie do lo}t.alj wyborczy h i &damie głosów.
się

Platforma

I
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Masowe

uPolskie drogi".

w Etio__pii
W całej Etiopii odbyW&>Ja llę masowe demonstracje których uczestnicy
protestują przeciwko jawnemu mie·
sxaniu sie krajów NATO w konilil(i
zbrojny w „rogu Afryki". Mów<'v
przemawiający
na wiecach J>Odkre·
~łają,
te pokó.I i bezJ>ieczeństwn
patistw poloźo.nycb w „roiru Ałrvkl"
mogą być osiąe:nięte tylko 1>rzy na·
tycllmiastow:vm wycofaniu sie wol~k
somali.lskich z tervt1>rium Etiopii.

Ryszard
Kowalski
„Przed

specjalną jury otrzymali
Frelek i Włodzimierz T.
za scenaruisz z serialu

burzą".

Szczupaki" w 'POSZezeg61nych gatunkach twórezości telewizyjnej otrzymali: re:!:. Jerzy Gruza
za widowisko Teatru TV ,Rewizor"'.
Jerzy Antczak za serial „Noce 1
dnie". Tade-us• Junak za re~ysertę
filmu · „Czysta chiJ:"urgia" i widowiska teatralne~o „Obłomow", Marek
Piwowski za scenariusz l reżyserię
widowiska sensa<'yjnego wg Chandlera „l{topoty to moja specjalność"
oraz Jan T. Stanisławski 1 Janusz
Zaorski za cykl „Ze.z em".
„Zł1>te

1873 -

Ur. M. Priszwin, pisars
radziecki I etnograf

Toko sobie

myśl

Serce, które kocha, równe lic
ozdobie.

Uśmiechnij się
W 35 dniu roku słońce wzeo godz. 7.12, zajdzie 'llaś o

szło

16.28.

obchodzą

DZl$: Andrzej, J6zeł
JUTRO: Agata. Adelajda

synoptyk

w dniu dzisiejszym dla f.odzl
przewiduje oa.steonjaca pogodę:
zachmurzenie duze s przeJa·
śnieniami. Okresami słabe ' opady śniegu. Tem11eratura mini·
malna minus 8 st.. maksymalna minus 5 st. c. Wiatrv dośl'
silne - wschodnie.
Ciśnienie o r;odz. 19 wynosił"
997,2 hPa (748,0 mm).

rocznice

Ur. Pierre de Marivaux
francuski pisarz i
dramaturg

premiera Hasaniego

Dećrzją

czył

Nagrodę

demonsłracie

1688 -

NA KREMLU

Pol kich

jury, któremu przewodnilZbLgniew SafJan~ główną nagrodę „Grand, Prix" - otr,.zymal
re:!:. Janusz Morgenstern ui serial

Ważniejsze

skałach

Breżniew przyjął

Eakoi'lczył się w Olsztynie
Festiwal Polskich Filmów ł Widowisk Telewizyjnych „Olsztyn 78".

S bm.

ll

Dyżurny

na

festiwalu w Olsztynie
I

Imieniny

wiertnicza

-

Siostra

kazała

dzi~ć. ie •mieniła
nplłalul.„

w

panu PDl'l'ie-

pens;l011at: Jest

Norweska platforma wiertnicza utknęła z bm. na skałach brytyjskiej wyspy Guersay na Kanale La Manche. Platforn1a holowana
była 11 Amsterdamu
do Brazylii.
CAF - UPI - teląfoto

z

lawina wvkoleDa
DDCiag

Dwa typy pogody nad krajem

p

Sekretarz generalny Komitetu
Centralnego KPZR. przewodniczący Prezydium
Rady Najwyższej ZSRR, LEONID BRE·
ŻNIEW przyjął w piatr.k na
Kremlu
przebywa,iacego
w
Związku Radzieckim z wizytą.
oficjalną.,
premiera LudowoDemokratycznej Republiki Jemenu,
ALI
NASIRA' MUąAMMADA HASANIEGO.
W czasie spotkania, k4óre prze-

biegało
w at{Ilosferze przyjażni.
I wzajemnego zrozumienia, omówiono stosunki
radziecko-iemeń
skie oraz peirs.pektywy ich dalszego rozwoju a także sytu,acje na
Bliskim Wschodzie. w reionie ..rogu Afryki" oraz niektóre i;n.ne ważne oroblemy mie<lzynarodowe. W
czasie wYmianv 001dadów oodk.reślono zgodnoś~ stanowisk w omawianych kwestiach.
LeC!llid Breżniew i Ali Nasir Muhammad Ha.sani w:vrazil<i zadowolenie z dotvchczrusowego roz.woiu
przyjacielskich
stownków
' i
wszechstronnei współoracy mie<lz:v
Związkiem Radzieckim i l;udowoDemokratvczna Republika Jemenu.

W pobliżu szwajcarskiego miasta
Bngue, lawina wykoleiła w czwartek pociag -pasażerski. Zwały śnie
gu i Jod.u swoim impetem przerzu~
c;iły lok/iimotywe przez most kolejowy i zepchnęły z szyn kilka wagonów. Maszynista pociągu i jeden
z pasażerów doznali ciężkich obraW cementow<ni „Kujawy" w Bie
żeń. Lżej ranni są dwaj inni palawach w woj. bydeook:im WYP<l'osażerowie. Akcję ratunkowa utruddukowaino
7-milio'llową tonę ceniła gwałtowna śnieżyca.
mentu.
Pociag jechał z Berna przez tu, raj rano w rejonie
Białegostoku nel Loetschenberg pod Alpami, do
Załoga uruchomione; w 1972 r.
autobusy PKS
kursowały
bez tunelu Simplońskiego,
łączacef:(o cementowni daie rocznie 1460 tys.
Pr.zi:sz~ód .iedvnie na liniach pod· Szwajcarię z Włochami.
ton produktu nailep.szei iakości,
m1eJsk1ch oraz w kierunku WarLiczba ofiar ś1DlerteJnycl} spowodo- tj. o 260 tys, ton więcej niż WY•
szawy po trasie „E-12". Do godzi- wan:vch
nosiła
p"rojektowana
wvdaioość
zejściem !~in w /Alpach w17·
8 nie dotarły samochody
z nosi 10 osób. Z włoskiego miasta '\o- urządzeń. O ile Produkcja oierkierunku Suwałk i Siemiatycz. 10 sta uadeszla Wiadomość o śmie•ci wszeeo miliona ton cementu trwaautobusów PKS tkwiło w zaspach. ~od śniegiem belg!jskieg~ matźeństw:i ła rok. to siódmy milion uzys-kaz dzieckiem I trzecłl Włochów.
.
.
no PO ośmiu miesiącach.
.
w. ~()J~w~ztwach: 1?lałost.ockt.rn.
~omzynsk1m i suwa.i.s~1.m .meorzeiezd.nycb . b.Yło 8 . od~b;ików. ?-~6g
tz:w. drug1e.1 kole1nosc1 ~me?-
n1a.. ~aspy za;blokowały . melkt~re
odcmk1 tak wazinycp tr~s iaik: B1ały&toik Suw;:i~k~. B1ałyst<ik . E~ - Gołdap 1 _Białystok - $iemill!tycze - Lubhn,

c

póln·ocno-wschodniej
Nad Polską wYsteuują w ostatnich dniach dwa ty11y pogody. W
półnoono-':achodnie.i cze}ci
kraju
typowa zima
- mroz i opady
śniegu; · W Suwałkach termometrv
wskazują minus 4 st. Występują
duże opady śniegu. Grubość tx>k!J:'V
wy śnie:OOei wvnos·i m. in.
w
Białvmstoku 35 cm, w Ols!l;ty·
nie - 24 cm, w Suwa~kach _ 28
cm, w O:;trołęce _ 18 cm,
w
Siedlcach i Warsza:Wie _
16 cm
Natomiasit w oołudniowo-zachod·
niej ~ęścl krati·u i est
zinacznie
eieolej. Temperatury maiksvmalne
dochodzą do p-l'IJS 4-5 st.. a w Nowvm Saczu było nawet plus 6 sit
Jedynie noca temperatura w tym
reiooie soadła ooniżel O st.
Instvtut Meteoo.:ologii I Gospodarki Wodnei przewiduje w ok!re·
sie od 4 do 8 bm sto·pniowv SPadek temperatury.
Zachmurzenie
bedzie umia.rkowane, okresami duże i z niewielkilmd opadami śnie
au.
Całonocne opady i zawieje ślllieł
ne skomplikowały I tak niełatwą
sytuację na drogach Polski oółnoc
no-wschodniej, Wieli! oczysiczonych
ze śniegu dróg tM>nownłe zablokowały ponad metrowe zaspy. Wczo-
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G. Le bera

Zmiany mi~steiiałne wrządzie RFN

Przv odśnie.ża.niu drróg ll!'acu.i a
bez przerwy setki drogowców oraiz
Kanclerz RFN Helmut Schmidt
blisko 300 ied'lle>s,t ek r6żn&o slY!'zę· przyjął w czwartek dymisję minitu mechanicznego. w tym 20 cięż stra obrony RFN, Georgą Lebera.
iniormują. że
dymisji
kich pługów wirnikowych. W ostat- ·Agencje
nich dniach Białystok otrzvmał G. Lebera towarzysza zmiany na
do pomcv 9 pługów wirnikowvcb trzech innych stanowiskach ministerialnych w rządzie RFN.
i innych z Lublina i z Warszaw\'
Nowym ministrem obrony RFN
Drogowcy skarżą sie na niefrasozostał dotychczasowy minister fibliwość wielu kierowców, zwłaszcza
cia;:(!llków z przyczepami, 'dóre nansów Hans Apel. Na jego miejministrem finansów
oozos-tawiane są nieraz w zaspach sce nowym
l uniemożliwiają !Jl'zejazd narwet mianov:-ano dotychczasowe~ miniJPO OCZYSZC%e<niu drogi.
/

I

I

stra d/s badań naukowych j tech•
nologii Hansa Matthoefera.
Dokonano również zmian na kil·
ku innych stanowiskach ministerialnych.
Ustąpili między innymi
minister d/s współpracy gospodarczej, Marie Schlei, minister oświa••
ty i nauki. Jlelmut Rothe, minister budownictwa
i urbanistyki
Kall Ravens Nowi szefowie tych
resortów zostaną mianowani w terminie późniejszym, a zaprzysięże
nie wszystkich nastąpi 16 lutego.
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Naiwvższei ·ZSRR Delega cja

Delegacia RadV

eeha tggodnla = zakończvła
E

:

wizvte w USA Bydgoszczy

Delegacja ~dy Najwyż.szej ZSRR, Nowy Jork i udała się w drogę
z przewodniczącym Komisji Spraw oowrotną do kraju.
- Zagranicznych Rady Narodowości,
Przed odlotem, B. Ponomariow
: zastępcą członka Biura Politycznego. sekretarzem KC KPZR, Bori- spotkał się w Nowym Jorku z se-1
USA.
generalnym KP
kretarzem
któczele,
na
: sem Ponomariowem
l krajowym przeW komentarzu, nadanym przez§ ra przebywała z 10-dniową wizytą Gusem Hallem
wodniczącym partii, Henry Winsto!! TASS, czytamy, że celem wizy- : w USA na zaproszenie Kongresu nem.
opuściła
Zjednoczonych.
:; ty Sadata w Stanach Zjednoczo-: Stanów
: nych, jest „zakamuflowanie pła-: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - nów, zmierzających do zawarcia:
separatystycznego układu z Izra-:
elem, Prezydent Egiptu, chociaż :.
jeszcze odgrywać rolę :usiłuje
„obrońcy" wspólnych interesów:
arabskich, w rzeczywistości dą-::
: ~Y łylko do jednego celu, to:
Jest zawarcia Pa.it Amcricana ze :
Załogi elektrowni oz ogromna <>ti 1rJ>ań.!twowa Dyspozycja Mocy infor: szkodą dla żywotnych interesów :
godlZln ran~ch we nością I bardzo szYbko usuwają aod
„E Arabów, TASS wskazuje, ii: muje, te2 lutego
warte.
wystąpiła POdWYtnadzieje Sadata, ii USA wywrą : czwal"tek
Aby zlagodzić koniec:tne dla n.tezaawaryjność kotłów w niektó: presję na Izrael, są nierealne : szona
l'YCh elektrowniach zawod.oWYch. któ- wodnej praCY kraJoweii:o systemu ez uwagi na zbliżające się wy-: ra zbiegła sle z zwiększonym - lektroenergetyc.zne go ograniczenia pobory do Kongresu, gdy wzrasta : wskutek spad.ku temperatury zewnę- boru mocy. Państwowa DyspozYcJa
aktywność syjonistycznego lobby.: trznej - zapotrzebow.a.niem na ener- Mocy zwraca się z prośbą do wszy~t
kich odbiorców energU elekltrycznej o
gie elektryczna.
• •
• Pentagonu
:t Oficjalne . kola
W tej sytuacji. I I I bm. wYStąplły, zmniefszenie poboru mocy do N:e- pisze :
minimum,
niezbędnego
:„ wastyngtonskt korespondent AP - : szczególnie u odbiorców przemyslo- czywiście
projektu.: wych, 7JWiększone ograniczenia poo >- szCZiególnie w go<lzl.nach przedi>ol «1obUczają, że realizacja
wieczornych.
1
niowych
·
Cartera, dotyczącego skladowanta: ru mocy.
Przewiduje się, re sukcesywna pc: broni ł wyposażenia dla dodatko- :
prawa sytuacji nastap,i od niedziel!
li: wych trzech. dyw !zjl armt! amery- w
I bm.
: kańskiej w J:lFN - będzie koatto- :
_

:
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:
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Komunikat Państwowej
Dysp ozyc ji M ocy
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Ewala

okola 4 mld dolarów.
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·rragicz ny
incydent·

Krwawe zamieszki w TUNE-:
!: ZJI, największe od uzyskania :
: przez ten kraj niepodległości :
: w roku 1956, nasuwają tu tej-=
: szym obserwatorom pytanie - :
: c~y nie .oznaczaja one zwiększe-:
W Lusace poinformowano. te l!l<n1a grozby przewrotu wojsko-: mochód wojskowy patrolująey grani: ce zambljsko-rodezyj ska najechał na
: wego?
Jak twierdzą. dobrze zazwyczaj: minę. W wyniku eksplozji 8 tołnle
: poinformowane o sytuacji swe-: rzy zambijskich v.tlneło a 2 odnio~l'l
: go wschodniego sasiada. koła:; obrażenia. W ciągu ostatnich dwó·: h
: algierskie, prawicowy przewrót: lat kilkunastu Zambijczyków oonl.r
E: wojskowy pogłębiłby w tym::: slo śmierć w incydentach nadgrani::z: regionie izolację dwóch na.ibar-:. nych. Zambia jest jednym z tzw.
: dziej postępowych państw l\lag-: krajów frontowyOh 'i p()p.!era dztahreb~: .~lgierii i libijskiej Dża- : łaJ11ce w Rodezji UM'UPC>Wania naro:
: mah1ryJ1.
waloz11ce z riasldowowyz:woleńcze
W dwa tygodnie po l'ozpoczęctu. : stowskim retimem SmLtha. z t.ego po: kryzysu. łiądowego, dwie główne : wodu Zambia jest nieusta·n nle naracha- :
: wloskie partle polityczne od: decja i W!PK - ani na jotę nie : żona na akty agresji ze strony
: zmtenlly swych pierwotnych sta-;; działów wojskowych retlmu :t saus: nowisk. Komuniści w dalszym c!ą-: bury,
!!

$

=

i

-=
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-

: gu domagają się powalania rządu :
: jedności narodowej z Ich. ticlzia-:
• tem, a chadecy sprzeciwiają się:
wejściu.:
jak i
zarówno temu,
• W!PK do strefy rządowej. Oby-:
wzajem-•
s;e
oskarźa1ą
partie
dwie
:
: nie o przybliżanie możliwości roz-:
: ,pisania przedterminowych wybo-:
: rów, które - zdaniem obserwato-:
: rów - poglębilyby tylko obecne:
: tru.dno§cl, bowiem żadna z partit :
: nie bylaby w stanie uzyskać wtę- :
- kszośct absolutnej.

,,Concorde''
nie poleci
do Australii
Wszystko wskazuje na to,

~e

:

informował.

5

że
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:
po-:

J. Bierkowski
§

„

:
-

:„

~

-

:::
:

(na zdjęciu):
: MUT SCHMIDT
z propozycją. zwołania:
: w Bonn w dniach od 15 do 17 :
: lipca, czwartego z kolei spot: kania na szczycie siedmiu czo-:
: łowypch potęg gospodarczych:
Zachodu - Stanów Zjednoczo-:
Federalnej,:
Republiki
: nych,
: Wielkiej Brytanii, Francji, Ka: nady, Włoch i Japonii. Czwarta:
: z kolei konferencja na szczycie:
:: czołowych państw Zachodu mia-:
: laby, podobnie, jak poprzednie,:
: omawiać sprawę przezwycięże-::
: nia nękajacej świat zachodni re- :
: cesji gospodarczej.

Ewys tą.pił

E

5:

E

=

• • •

=

Doniesienia, naplywajqce z H !sz- :
:
: pant!, wskazu.ją na nasilenie fali :
: przemocy, zwlaszcza w Kraju Bas-•
• ków. W Bilbao nie zidentyfikowani :
przypuszczalnie :
uzbrojeni ludzie,
:czlonkowte separatystycznej orga-:
: nlzacji baskijskiej ETA, ostl'zela-:
Wy-:
: li patrol Gwardii Cywilnej.
: buchly zamieszki w więzieniach. :
- w Maladze oraz na Wyspach. Ka-:
: naryjsktch. Rząd premiera AdOlfo:
: Suareza znalazl się pod ostrztilem:
: krytyki, zarówno ze strony kól : umiarkowanych., jak ł skrajnie :
: prawicowych., które zarzucają mu:
: nieudolność w utrzymaniu. po rząd-:
: ku w kraju..
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poczęcie eksploatacji samolotów ponaddźwiękowych „Concorde" na linii m·iędzy Londynem a Melbourne
opóźni się Q kilka la·t. Początkowo
tego
planowano, łe uruchoniienle
polączienia nastąpi pod k0>1iec ub. r.
Rząd brytyjski, który ciągle jeszcze

prowadzi rokowania w sprawie przenad terytorium
lotów „Concorde"
zmuszony był do pnesuMalezji,
eksplorozpoczęcia
terminu
nięcla
atacji ponaddźwlękcweów na koniec
1978 roku.

dorocmy,
W nowej hall łódzldego Wlóknla rza odbył się wczoraj
siedemnasty jut oz rzędu ogólnopolski turniej szablowy o JZłotł\ KlinSportu.
Federacji
Wojewódzkiej
Popularnego"
cę" „Dziennika
wystąpili w finale
Jako pierwsi
,W· !mprę~e n~zej; organizowaneJ
pojeprzy współitdziale QZSz„ KS Włók Kondrat z Królikowskim. W Maryreprezentantów
uczesbniczylo 81 na,jlepszych dynku dwóch
nian
Królikowsię
okazał
lepszym
montu
szermlerszablistów z 21 klubów
zmierzyli
czych w kcaju, w tym wszyscy ka- ski. Już w drugiej walce
Na podsta~ wyników aię dwaj faworyci naszej imprezy
drowicze.
wiceByły
Korfanty.
I
Bierkowskl
oustalona
naszego turnieju będzie
stateczna Usta reprezentantów kra- mistrz świata zademonstrował lepwlększ"
oraz
walki
technikę
szą
ju przygotowu3ących się do tegoroodpomośt nerwową I zakoAczyl pomiędzynarodowych,
cznych imprez
Jak
w pierwszym rzęd:tie zaś do lipco- jedynek swoim zwycięstwem.
potem okazało, była to walka o
się
wych mistrzostw świata w Hamburpierwsze miejsce w turnieju.
gu (RFN).
Ostat.ecznle więc siedemnasty ogól
O godz. I w odświętnie udekoro- nopolskl turniej szablowy zakończył
wanej hall przy ul. 8 Marca nastą się triumfem Jacka Bierkowsklegó,
piło uroczyste otwarcie turnieju, a
wygrał wszystkie pojedynki.
o godz. 9.15 na 8 planszach rozpo- który
zwycięst ·1·aeliminacyjne, Na drugim mie,jscą_, z ł _
częły sle pojedy.ąki
trwające do pótnych godzin popołudniowych. Punktualnie o godz. 18
na głównej planszy stanęło do dewalk e finalistów turcydujących
nieju: s. Królikowski i J Kondrat
Maryniontu, T.
z warszawskiego
W d~ugim dniu mistrzostw Łodzi
z Zagłębia
Piguła t A. Kostrzewa
seniorów i młodzieżo„vców w bokKonin, ubiegłoroc:r;ny Z'dobywca Zło sie
doszło do kolejnych niespodziatej Klingi - E. Korfanty z GKS
Pierwszą z nich była pora:tka
Kato·wice i były wicemistrz świata nek.
mistr-za w kategorii
ubiegłorocznego
- J. Blerke>wski z gUwicltlego Pia- muszej Stefańskiego
(Widzew), któ·
sta.
ry przegrał z Urbańskim (Gwardia)
stosunkiem głosów 2:5. Usprawiedllwit>niem dla zawodnika Widzewa
niech będzie to, iż doznał on pęk
szczęki i w związku z tym
nięcia
Niesp'liostrożnie
walczył bardzo
wygrana
również
jest
dzlanką
Snopka (Widzew) z Plleeklm (Gwar
SOBOTA
piórkowa omz
dla) - kategol'la
(Wid.zew) z Olejnlk!em
BOKS: Finał Indywidualnych ml- Kwaplsa
atrzoatw Łodzi 1enior6w I młodzle (Gwardia) - lekkopółśrednia. W powalkach nie zanotowano
:łowców, hala Gwardll pny al. Ko- zostałych
ściuszki, od godz. 17.
PIŁKA KOSZYKOWA: I liga mę
Gdańsk,
c:tyzn ŁKS - Wybrzełe
hala Resursy przy al. Włókniarzy,
godz. 15.30, li liga mężczyw. Start Legia W-wa, µ!. Teresy, godz. 17, liPo niezwykle dramatycznej i zaga międzywofew6dzlka mężczyzn Wi- ciętej watce koszykarze LKS po·
dzew - AZS Olsztyn, Armil Czer- konali w kolejnym meczu
Lecha
wonej, godz. 18, LKS II - Granica Poznań 69:66 (40:36).
Punkty dla
Kętrzyn, ul. Zakątna 15.
zdobyli: Fiedorczuk 22, KraŁKS
HOKEJ NA LODZIE: ! [ liga Boru• jewski lS, Olejnik 10, Grabowski 1
Zgierzu, Machofl po 8 I Kowalczyk 6. Najta - Stilon Gorzów, w
zdobył
godz. 17.
więcej punktów dla Lecha
SIATKOWA: II liga ko- Kijewski 19.
Pił.KA
Przez pierwszą połowę spotkania
biet LKS - Radomka, ul. Zakątna
charakter wyrównany.
godz. 17, Anilana - Gwardia w-wa, gra miała
jednego
różnicą
Armil Czerwonej 119, godz. 11, II Prowadził Lech
liga mężczyzn Resursa - Siarka Tar punktu I dopiero zryw łodzian w
zakoń
na
im
17.30.
pozwolił
godz.
końcówce
Włókniarzy,
nobrzeg, al.
czenie polowy rywalizacji z 4-punPił.KA RĘCZNA: Tu~nlej o puchar
ktową przewagą.
ŁRZZ z okazji liO-lecia OZPR w Ło
dzi z udziałem: ChKS Łodzianki,
Włókniarza Pab., Włókti!arza Konstantynów, ul. Kosynierów Gdyń- I ł
~~!fz~' ~~or.odz. 15 (iv poniedziałek od '

zakupy wRFN

Prasa za.ch<>dnioniemiecka Informu-

je. te przedstawiciele ChRL prowad:r.a

w RFN rozmowy w sprawie -zakupn
30 najnowszych śmigłowców wojsko·
wych typu „B0-105". wyposiyionvch
w raklMy przeclwc-zolgowe.
SmiJl'lowce te sa produkowane prze~
koncern totniczo·rakletowy •. Messerschmlt-Belkov-Blo m" w Bawarii. W
pn;yszłości mają one równie:ł weJg~
w skład wyposatenta Bundeswehry,

29 (8910)

KS przegra} zpodha}em

w pierwszym

W

oan•

szonych bvło spędzić w nim dwie
doby.
W innych cześclach W. Brytan.li
warunki sa nieco lepsze Jednakże
ulew.ne deszcze stwanalą groź.bił
p0wodzi, zwłaszcza w Londynie.

w dniu I lutego
ku 70 lat

p~ywgzy

DP I WFS

Pogrzeb odbędzie 1ię na cmentarzu rzymskokatdllcklm na Zarzewie w dniu 6 lutego o godzinie 15, o czym zawladamiaJI\

ł.- +

W dniu 1 lutego 1978 ro:ku zmaT3 lata, na~za ukochana M-at'ka. Babcia

i.

MARIA

MG:R.

ANN IE DEREWENDA
1

a.sy&te111towd z Za.kładu Lmmunolc·
~li Akademii Med~meil w Łodzi
seroeczne wyraa;y wsp6łczuoia Ż
powoou imLe~cl

P.

MATKI
ALF&EDY DUD.A.SZEK
slkładaJ•

W·SPOł.PRACOWNICY
04będ.zle 1ię w dn!u
Pocrzeb
ł lutego 1978 rotcu o godz. lJ na
cmentarzu na Zan:ewie.

Z głębokim żalem zaiwiadamla
my, łe w dnd.u S lutego t9'78 ro·
nasz
ku w wieku lat 80 zmarł

+

STANISŁAW

Dnia a luteco 19'1& roku
na§le w wieku 76 ta.t

Dz.iadziuś

s. +

P.

~rze.b odbędsfe mę dnia • lutel'O br. o &od:i:. u.so z kaplicy
cmentaTZa na Manii, o czym po·
wladam.ia pogrąłmla w talu

RODZINA

z łaJem zawiadamiamy, te dnia
1 lutego 1978 rok.u zmarł w wiek.u 85 lat

Sekretarzowi
Lód7'kiego NOT

Rady

Oddziału

H·GR

+ P.
JAN KOLANKO
S.

(Hym)

„.

WALCZYŃSKI

d.Toglch nam
Wn>rowadzenie
nastąpi dnia i Lutego br.
o go<Ji. U.30 z kaplicy cmentarza na DOiach, o czym powiadagł'b~.ldm
w
pogrąl!end
miają
smutlw
C0RKI, SYN. SYNOWA. ZDS·
CIOWI!E I WNUC7.IKI

młodzieżowców
W mlstnostwach
mlstn6w w e kategoriach. Zostali nlml: Stempka (RKS)
- kogucia, Petrlch (Widzew) - lekśred
kośrednia, Kubis (GWa1'dia) nia, Potakowski (Gwardia) - pół
cM:tciężka 1 Leśniak (Gwall'dla) ka. Dziś o godz. 1'7 zostaną w hall
finały.
rozegrane
Gwardii

z.muł

ANTONI

JERUZA.L

zwłok

wyłoniono

LEWIŃSKA

D<ZlECI i WNUCZKI

ROD:zliNA

S.

P.

s d. JOHAiN.

1971 r<Jlku
la.t ez, na•z
Tatuś i Dsla-

Tatuś.

+

:Pogneb odb~'llie &Ję dnia ł łu
godz. 14 z kaplicy
tego br. o
cmentarza na Mani e> czym ~a
wlada.m.iają ~ogrążone w żalu

Pogrzeb odb~dzle się lflllla ł lu·
, a tego br. o godz„ 14.31 li ka.ptłcy
cmentarza na Kurczakach. o czym
powiadamia pogrąi:l:ona w :talu

najuke>chańszy

i WNUCZKA

rła, prze:ływszy

GRZ~GORZ PIECZKO

niespodzianek. Oto Ich wynflltl: pół
lirednia Swlgulaki (Wtdzew) przegrał
z Darnowskim (Gwardia) - 111 runda przewaga, Misiak (Gwardia) prze
grał z Jończykiem (Widzew), lekko(Gwardia)
Adamczewski
średnia
przegrał z Krysiakiem (Widzew).

ZIĘC

CORKA,

/

ml uptuowal •I• ubiegłoroczny zwy
naszego turnie.tu - Edward
Korfanty, na trźeclm - Sylwester
na
zwycięstwa),
(J
Królikowski
czwartym Tadeuss Piguła (2 ;wycię·
Kondrat
Janusz
pi~tym
stwa), na
(1 zwycięstwo) I na szó$tym - AndrzeJ Kostrzewa (O zwycięstw).
Zwych:zcy siedemnastego turnieju
szablowego „Złotą Klingę" wręczył
prezes WFS w Lodzi - J. Mikołaj
nas.zej redakcji
czyk, a nagrodę
oka:tały puchar kryeztałowy zastępca
redaktora naczelnego - A. Hampel
prezesa OZSz. w
w towarzystwie
Lodzi - B. Banasia.
t sprawOl'ganlzację
Za doskonal"
skła
ne przeprowadzenie imprezy
etatowym i
podziękowanie
damy
społec-znym działaczom I pracownikom KS Włókniarz, OZSz. I WFS.
(Wrób)

w wie-

BARTOSZEWSKA

dziuś

clęzca

Druga część meczu zaczęła się od
popisowych akcji ŁKS. Podopieczni
trenera B. Kwiatkowskiego wywal9-punktową przewagę.
czyli sobie
W tym momencie poznaniacy przesz.li na pressing. Nie tylko odrobill
straty, lecz wywalc:tyli klłkupunkto
Wiele podstawowych
wą przewagę.
popełniali w tym okresie
błędów
gry Grabowski 1 Olejnik. Łodzia
nie skonsolidowali jednak swe szyki. Nie tylko odrobili straty, lecz
na minutę przed końcem, dzięki bar
dzo dobre'j grze Kowalczyka wyrobili sobie 1 punkt przewag!. W tym
momencie Durejko n!P wykorzystał
r:outów osobistych. Rozipoczęła się
dramatyczna końcówka. Piłka znajdowała się na przemian w posiadaW ostatnich
niu Lecha i LKS.
fragmentach meczu Kowalc:tyk po
od kosz zdobywa
solowym wejścl
dwa punkty, ~e dają łodzianom
upragnione zwyclestwo.
W pozostałych mec"Zach uzyskano
rezultaty: Polonia - Wybrzeże 91:99,
Balldon. Resovla 81 :'73,
Wisła (a. azym.)
Start 68:84.

Mąt,

ZD\frła

LEOKADIA

dnlu I !ut.ego

naJu1koeh:atiszy

•

meczu rozegranym
w Nowym Targu hokeiści ŁKS przegrali z Podhalem 1:6 (l:l, 2:0, 3:0).
Bramkę dla ŁKS strzelił Nowiński,
natomiast dla Podhala Batkiewicz 2,
st. Chowaniec i A. Chowaniec oraz Garbacz.
Łódzkim zawodnikom starczyło sił
zaledwie na połowę spotkaala. Do
30 minuty gry utrzymywał się rezultat remisowy 1:1 Podhale zagraPo czwartkowym :tWYcięs~ nad
ło w 91.lmle słaby mecz. Doskonaw Tamobrzeg1U 3:Z fll:U,
le natomiast spisywał się w bram- Starką
111:4) l!!atkarki
Uclironll on ŁKS 15:10, 111:12, 12111,
ce Adaszyflskl.
na drugim
Ił~
umocniły
Startu
Osaod jeszcze większej porażki.
motnlony w pojedyn·k ach z napast- miejscu w tabeli. Mecz trwał przeozwyct~twie
o
a
nikaml gości musiał w k.ońcU skapl- szło 2 god21ny,
w brońcy tytułu mlstrzow!!ldego zadetulować. Oprócz Adaszyńskiego
cydowała dobra gra w ostatnim desię jeszcze Potz w
ŁKS wyróżnił
cydującym secie. Dziś Start zmierzy
obronie.
z Zawisza w Sulechowie.
się
uzyskaW pozostałych spotkaniach
W innych meczach I I.lg! kobiet
no rerultaty: Zagłębl.e - Baildon
wyniki: Spójnia - Pło
u:tyskaną
2:4, Stoc:r;ntowlec - GKS Tychy 4:2.
W tabeli prowadzi zdecydowanie ze- mlefl S:ó, Czami - Kolejarz J:l,
BKS Ble1$ko - Wiii& 1:1.
&pól Podhala.

ZOF~I ŁAPOT
- wyn.zy
• powo&i

Pogneb od.będzie &tę tlnda I lutego br, o godz. 13 na cmentainu
na zarzewie.

•kłllidaiJą I

r1,~1eco wsp6łczucfa
łmtercd

llATKI

KA.DA ODDZIAŁU ł.ODZKLE
GO N'OT, KOLEZANKJ
i XOLl'lDZY

DZIECI, WNUK.I
ł PRAWNUKI
Dnia 3 lutego 1978 roku zmarł po
Ojciec, Brat i Dziadek

eięłkiej

cho-robie naaz

ukoełlany

Mąt,

S.

+

P.

MARIAN LISTWOŃ

uczestnik
emerytowany nauezydel, b. dyrektor szk61 zgierskich,
człó'llek
„Ha.renda"
walk o n'le;podległoś6, :toJnierz AK. pseud.
ZBpWiD, kawaler wielu od:snaczeń bojowych i cywUnych, człowiek
charlllkteru.
wielkoego serca i prawego
Pogrze·b od·b~zie się duła 6 lutego 1978 :roku o giodz, lS na cmen·
tanu rzym.-kat, w Zgierzu, o c-zym zawiadamiają pogrąłeni w głę
h<>kim :łaLu
ŻON.A.,

1
z

DZIECI, WNUCZJllTA, SIOSTRY, B&AT
i POZOSTAŁA RODZl'NA

bólem zawdadamlamy, ie w dniu z lutece> 1978 llOkiu
·wiiek u 83 lat

głębokim

zmarła JŃ

s. +

Ekstra.klasa siatkarek

I

konferencja polsku:h i radzieckich specjalistów na temat dalszego rozwoju współpracy w dziedzinie wymiany informacji naukowotechnicznych. Ustalono 1tierunki i
polskiego
współdziałania
zasady
systemu informacji naukowej, technicznej i organizacyjnej z
stwowym systemem informacji naukowo-techniczne j ZSRR. Strona
m. in. wzbogaeać
polska będzłe
wspólny bank danych informaciami
o polskich czasopismach naukowoprałechnicznych i zakończonych
cach badawczych.

W Rzgowie na
A God-z. 9.liO. Na ulicy Koperni· 1 Jł. · Godz. 13.20.
ka 611 kierowca samochodu clęż·aro- skrzyżowaniu ulicy Łódzkiej z Grociągnikiem „urwego „Ził" 8068 10 Marek K. nie dzieńską jadący
zachowal środków ostrożności przy sus" PI'A 217 F Adam F. nie ustą
omljan'lu I :tder:tył się ze ,Starem" pił pierwszeństwa przejazdu 1_...zdelinii 42{1.
7451 IO. Samochody zostały uszko- rzyl się z tramwajem
Ofiar w ludziach nie było. Straty
d"ZOne.
God:t. 10!0, Na 11krzytowaniu 2 tys. zł.
Jł.
qodz. 19. Na skrzytowaniu
Jł.
ulic Rzg.owska - Zarzewska jadi:ty
ulic Wólczańskiej i Wróblewskiego
„żukiem" IF 0404 Lech J. zajechał
„Fiata 126 p" 4200 IW
kierowca
drogę I spowodował zderzenie z samochodem „Fiat" LDA 2001. W wy- zajechał drogę powodując zdet"Z<!nie
LDB 4264, w wyniku
„Skodą"
ze
uszkouległy
nlku kolizji pojndy
czego oba pojazdy zos.tały uszkodzod-zen!u. StTaty ok. 3 tys. zł.
2 tys. zł.
ponad
ne. Straty
Na al. Wlóknia·
Godz. 21 .20.
Jł.
rzy przy Wielkopolskiej • kierujący
samochodem „Sta~·· KB 1911 Józef
spowodował
D. jadąc nieostrożnie
zd~rzenie z „Warszawą" LDB 4365,
(eh)
ktora została uszkodzona.

Dramatvcznv mecz tKS z Lechem

-

m

Chińskie

W czwaTtek prowadzono nadal
Szikocii przy
Jest ona cona
raz trudniejsza ze względu
ool!orszenie się warunków atmosfe
Pl'ZePOrycznych. Meiteo!'olodzy
wiadai a dalszv spadek temperatury i nowe śnieżyce. Wiele po;jedyńczych domów, a także całych
wiosek, jest kompletnie odcię<tych
jest
przez zaspy, Komuni:kaeja
sparaliżowaina. Co orawda oczysz
miedzv
kolejowa
linie
cz.ono już
Perth i Inverness, ale w oobliżiu
zablokowana
Forsinard jest ona
przez pociąg. który wy'koleił się
w ub. sobotę. 70 pasażerów :z,muaik.cję raitunkowa w
użyciu śmigłowców

Kolejne niespod'zianki na gwl'dyjskim ringu

Kom. u n I kat ,,Totka"

I DZIENNIK POPULARNY

r.

zdobył „Złotą Klingę"

JEAN CZOMBE - syn Moise:
byłego premiera :
Czombego i polityka, który firmował sece- :
1960,:
roku
Katangi w
sję
w oświadczeniu, przrkazanym:
agencji BELGA w Brukselii :
utrzymuje, iż „ludność Lumum- E;
Eliza-:
nazwa
(dawna
baszi
bethville) powstała przeciw re-:
żimowi Mobutu. Powstanie roz-:
szerza się na inne miasta. Sza-:
by. Czombe zwraca się d!J opi-E:
nii publicznej. aby udaremniła:
udział wojsk francuskich i ma- :
NIEDZIELA
w:
rokańskich, stacjonujących
tym rejonie w represjach wobec:
TENIS STOŁOWY: 1 liga kobiet
ludności. Tylko bezzwłoczna dy- E:
misja Mobutu może oszczędzić: Elta - Spójnia w-wa, ul. Warecka,
godz.
rozlewu ktwi. Powstanie jest je-: 17 (w poniedzi1!łek rewanż
dynym sposobem pozbycia się: 17).
· k "
tego cz ł owie a •
Informacji tej nie potwierdzi-:
:
: ł żadne inne źródła., ani w Kin-:
:
: szasie, ani w Brukseli.
W zakładach Małego Lotka· z dnia
•
•
•
:.
powolując: 1.02. 11118 r. stwlerd:r;ono:
zachodnie,
:; Agencje
LOSOWANIE I: 7 rozw. z 5 traf.
<\ródta:
zidentyfikowane
: się na nie
: d)/p!omatyczne w Addis Abebie,: - 101.820 zł, 1.277 rozw. i 4 traf. _
pr:ewodnit!zący: 835 zł, 36.874 rozw. :t· 3 traf. _ 48 zł
że
'" utrzymują,
LOSOWANIE II:· 3 rozw. z 5 h'af.
: Dergu, Mengistu Haile Mariam:
: .uszedl z życiem, kiedy w pobti-: ,- 210.545 zł, 41Y.? r.ozw. z 4 traf. _
zl, 111 •364 rozw. z 3 traf. _
2.195
nań:
: żu. Harraru. zorganizowano
: próbę zamach.u.. Z!Jinęlo natomtast: 107 :tt.
w zakładach Express Lotka s
: kilka osó~ towarzyszących.. Men-:
1.1>2. 1978 r. stwierdzono: ł
- gistu Haile Mar1am dokonywat: dnia
7l53
238.681 zł,
:i11apekcji jednostek wojskowych: rozw. z s traf. 3l..080
rozw. z 4 traf. - 2.300 z.!;
:
: nci fl'oncle ogadeńsklm.
91 zł.
911111111111111mm111111m1111111mT11 rozw, 7 3 traf.

:
:
:
:
:
:
:
:
:

1945

j wie

Szkocja nadal w okowach Jimy
I

zmarł,

=

----

3 bm. prezes Rady Mlmistrów
PioW- Jaroszewioa wzyj•ł z Okazji 33 r<>Cl/WcY W}'71WOlenia Bydgoszczy delegacje miasta w slkła
I
dzie: Franciszek Klermass Miejskiego
Koml~etiu
sekreta.N
PZPR, Windenty Domiss - wezYdent miasta i Celina Michalska
- -przewodnicząca ZM Ligi Kobi-et.
działaczka ZBoWiD.
Plt'em.ierowi
Del~acla wreczyła
O~nake HonOll'ową za zuługl dla
Bydgoszczy, oodkreślajac jego bezP<Jśredni udział w walkaeb o wyzwolenie tego miasta w. stycznii u

Egzamin polskich ·szablistów przed MŚ w Hamburgu

kanclerz HEL- ::

:-

Rady Mi,n,istrów

Wymiana informacji naukowotechnicznych między Polska i Krajem Rad działa coraz sprawniej. W
br. podjęto stała wymianę informacji z zakresu automatyki i radioelektroniki metodą przesyłania
magnetycznych.
taśm
nagranych
Wkrótce w podobny sposób specjaliści obu krajów będą sobie wzajemnie przekazywać informacje z
dziedziny chemii i technologii chemicznej, wskazówki na temat innych dostępnych źródeł informacji
o podejmowanych
oraz sygnały
pracach naukowo-badawcz ych.
3 bm. zakończyła się w Warsza-

Kron ika wypa dków

E

• • •
=
! Rzecznik rządtf bońskiego

u prezesa

Polsko-radziecka wymiana
informacji naukowo-technicznych

LUDWIKA
nasza

„.

ŁAPOT

na}ukoehafl~a Mamuala, Babcia i Praibabcla, Cl%łowle'k
zwykłej prawośet ł wletkdeco 1ttea.

nie-

Wypr~wadzeni.e dT10g!ch nam 'IWło'k z kołeiloła św. J6zef11 w Rudzie Pabianickiej na tamtejszy cmentarz katollcki, nastąpi w sobote.
dnia 4 lutego br. o god'I. u.
,.-

COREI, ZIPlCIOWIE, WNUQ i PR.A WNUCZEK

lerwszym i zasadniczym ogniwem ludawego, przed•
stswlcielskiego systemu władzy państwowej, są ra•
dy narodowe szczebla podstawowego gminne
i mtejskie. To ogniwo systemu władzy ludowej nadzoruje i decyduje w sprawie większości problemów
życia ~wego terenu. Z gestii rad narodowych zostały
bowiem wyłączone tylko problemy o charakterze
ogólnopaństwowym obronności kraju i polityki zagranicznej,
jak również działalncści zakładów pracy o ogólnokrajowym
znaczeniu, czy szkolnictwa wyższego. W odniesieniu iednak i do
tych ostatnich, przysługują radom uprawnienia koordynacyjne
i kontrolne,

Cena· dyrektorskiego II
sł owa
I

P

sprawności,

W csąM uszych t>rzedsiębiorstw przyjął się fatalny zwyczaj opóźniapia dostaw surowców. materiałów.

półfabrykatów.

Nieterminowość stała się

zjawiskiem niemal powszechnym. Między dostawcami a odbiorcami ułożyły się osobliwe stosunki
opart~ na„. braku zaufania. Kazdy z zamawiają
cych występuje o jak największą dostawę, ponieWó.Ż wie, że
ką ż da wielkość zostanie okrojona. .Tak stwierdzają rzeczoznawcy, w .niektórych
branżach zwraca się odbiorcy 60-70 proc. zamówień po drastycznym zredukowaniu. bądź w ogóle
nie przyjmuje do realizacji. Ponadto umowy formułowane są z reguły w taki sposób. który uwalnia dostawcEi od wszelkiej odpowiedzialności za
termin, wielkość partii towaru. gatunek. W nie-'
których branżach, w części gospodarki ukształto
wały się nawyki nie mające nic wspólnego z kierowaniem, z handlem, w ogóle - z działalnością .
ekonomiczną. Im to też poświęcony jest fragment
referatu Biura Politycznego z Il Konferencji, w
którym czytamy: „Konieczne jest doskonalenie sy1temu zaopatrzenia materiałowego. Dyscyplina
i
terminowość decydują (•..) w ostatecznym rachunku o społecznych kosztach produkcji".
Nie ~a produkcji bez materiałów. Priez ręce
zatrudnionych w sferze materialnej przechodzą obecnie niewyobrażalne wprost bogactwa. Jak wykazały przeprowadzone ,niedawno obliczenia, jedna
osoba zatrudniona w tel sferze przetwarzała w zeszłym roku ~ateriały, paliwa, energię,
wartości
P?_nad 160 tysięcy złotych. czyli dwakroć większej
ruz w r. 1970. Gdyby więc każdy z pracujących zaoszczędził tylko setną cząstkę przechodzacych przez
jego ręce dóbr.
wówczas powstałaby możliwość
zwiększenia dochodu. narodowego o ponad osiemnaście miliardów złotych,
wytworzenie towarów
przedstawiających wartość prawie
pięćdziesięciu
miliardów. Wszystkie te dobra uzyskać można od
ręki, bez dodatkowych nakładów. bez zwiększe
nia wydatków dewizowych na import. Chodzi .. tylko" i „aż" o usunięcie stosunkowo prostych nie-

w tym przede wszystkim - ori;!anizacyjnych.
Na całym świecie materiały - od węgla po bawełnę nabrały w czasie kilku minionych lat
wartości walut wymienialnych. Według notowań
londyńskiej giełdy za podstawowy ,,koszyk" surowców trzeba dziś płacić prawie trzy razy tyle
co w roku 1973. Dla naszej gospodarki. uzrleżnionej od możliwości zakupu jednych i sprzedaży
innych materiałów, wprost zabójcza jest jakakolwiek niesprawność w posługiwaniu sie tym,
co
posiadamy i tym, co zakupujemy. Dlatego też kontynuuje się doskonalenie mechanizmów ekonomicznych, skłaniających do mądrego posługiwania się
materiałami. Zachęca się chociaż zbyt mało skutecznie, sądząc po efektach - konstruktorów
i
technologów do takiego
projektowania towarów
i procesów, by z każdej cząstki surowca uzyskać
jak największą wartość. Stosuje się komputery do
rejestracji i podziału zamówień, do sporządzania
bilansów materiałowych. A mimo to wyniki uzyskiwane w gospodarce materiałowej nikogo
nie
zadowalają. Bo też, jak sie wydaje, nasilając działania techniczne •. inwestycyjne. w grupie przedsiębiorstw zaniedbano
partyjnego, obyWatelskiego
przeciwdziałania złym nawykom, łamaniu
norm
prawnych i obyczajowych.
Kto zamawia więcej niż trzeba, kto daje mmeJ
niż może i powinien. ten kieruje sie egoistycznym
interesem, chęcią zapewnienia sobie łatwiejszych
warunków pracy. A że gospodarka jest układem
zamkniętym. pogarsza się w ten sposób innym zaopatrzenie, możliwości dostaw. Suma takich niesłowności, nierzetelności, dezorganizuje więc normalny plan, stwarza konieczność ustanawiania nadsystemu interwencji, nakazów.

T~ więc przywrócenie, tam gdzie trzeba, wartości dyrektorskiego słowa uznać m<>Zna za warull;ek wstępny wszelkich działań na rzecz wyżs~~J l'.fektywności gospodarowania. W tej edukaCJI wielką pomoc może i powinien okazać nowy,
przedstaw1c1elski aparat władzy i samorządu. który
sformowany zostanie po bliskich wyborach.
Po
zi;eformowaniu administracji terenowej, po nadaniu nowych uprawnień wojewodom. radni maia
bowiem pełnię praw do nadzoru. koordynacji i
kontroli wszystkich przedsiębiorstw i instytucji na
własnym terenie. niezależnie od resortowego podporządkowania. I powinni wykorzystać te uprawnienia dla rugowania partykularyzmu, tak dotkliwie dającego się we znaki nie tylko w gospodarce materiałowej.

W ciągu kilku minionych lał
laboratoria krajowe, organizacje zwi11,zane z ONZ, a takie
wielcy hobbiści jak np.
słynn:v kapitan Cousteau, twór·
ca Ws'(l6niałycb maryn\stycznyc,h
filmów dokumentalnych
- opracowali dość . dok.la.dny
już rejestr zanieczyszczeń Morza Sródziemnego. Na tej .,czarnej liście" znalazły się m.in.
rtęć, której Morze Sródziemne
absorbuje 130 ton rocznie. cynk
2800 ton. deter1tl!nty 60
tys, ton. fenol - 12 tys. ton,
ropa naftowa (J/4 światowego
tonażu . płynie
prze'J Morze
Sródziemne) - 120 tys. ton, itd.

W Monaco dyskusja dotyczy·
problemu zasadnicze1to
oochodzenia lą·
dowego, Wbrew bowiem POtocz„
nym mniPmaniom, onl! właśnie
w 80-90 proc. przyczvniaia
się do ~każenia wód morskich.
Wielkie „nrzemysłowe neki",
.lak Ebro. Nil. Tyber (a wpada icb do \łorza Sród7iPmnego 30) oraz nonad 120 miast
nadhneżnycb.
nie dysponują
cych filtrami i ndpowiednimi
ła

zanieczvszczeń

I
I

Czy l jak dalece efektywnie będlł te funkcje realizowane,
przede wszystkim radni, wybrani jutro w pierwszych wyborach po reformie z lat 1972-197&. Zadecydujemy
również i my wszy~cy wyborcy - nie tylko zresztą oddając głos na ludzi, których postawa obywatelska, zaangażowanie
w sprawy swego terenu, kwalifikacje i pas.ia społec'llnikowska,
będą zasadni zą przesłanką wypełnienia przez rady ich roz•
ległych zadań. Będziemy o tym również decydować w ciąi;!U
całej kadencji nowo wybranych rad przez współdziałanie z radnymi, inspirowanie ich działania i rozliczanie z niego, przez
aktywny udział w realizacji władczych i kontrolnych \funkcji
rady narodowej.
Akt wyborc:i;y, będ11,o wyrazem społeeznej aprobaty dla kandydatur, przedstawionych społeczeństwu przez Front .Jedności
Narodu, jesł zaledwie początkiem sprawy. Nie możt> by{; on
traktowany jako złożenie na barki radnych całej odpowiedziałzadecydują

,

,

I

B..LENCEWICZ

.

Czarna

Jednocześnie, wraz z podniesieniem roli politycznej i wzmocn?eniem funkcji kontrolnych rad w stosunku do organów terenowej admi.ni!tracji, wzrosła waga czynnika przedstawicielskiego w całokształcie działania systemu władzy państwowej. W ten
sposób zostały wzmocnione mechanizmy ludowładztwa i wzrosły jego funkcje w tym, w szczególności na szczeblu pod•
stawowym, znajdującym ·się na bezpośrednim styku systemu
władzy ludowej ze społeczeństwem.

noścl

'

W RZYMIE, BARCELONm, ATENACH, SPLICIE, WENECJI. A TERAZ W MONACO - POD
PATRONATEM ONZ-OWSKIEGO PROGRAMU OCHRONY SRÓDOWISKA - TOCZYŁY SIĘ OB·
RADY ś\HADCZĄCE O POWSZECHNYM JUŻ ZAINTERESOWANIU PROBLEMAMI CZYSTOSCI
MORZA SRóDZIEMNEGO. EGIPCJANIE I IZRAELCZYCY, GRECY I TURCY, ALGIERCZYCY I
MAROKA~CZYcY, ZAPOI\UNAJĄC NA KILKA DNI
O DZIELĄCYCH ICH KONFLIKTACH,
WRAZ Z PRZEDSTAWICIELAl\fl 11 INNYCH
PA!IJSTW SRóDZIEMN01'fORSKIClt (ALBANIA
NIE UCZESTNICZYŁA! OBRADOWALI NAD PRZYSZŁOSCIĄ CBOł\EGÓ MARE NOSTllU. I,
NAD TYM, JAK JE BRONIC PRZED ZANIECZl'SZCZENIAłfl,
TURYSTYKĄ,
PRZEWOZAMI
MORSKIMI, UPRZEMYSŁOWIENIEM NADBRZEZNYCH RE.JONÓW, INTENSYWNYM ODł..AWIA
NlEM RYB„.

,

oczyszczalniami ścieków to
najwięksi
„wrogowie" l\lorza
Srodziemnego.

Konferencja

kończyła się

na.dbrzeźnych:

Monaco za-

sukcesem

jak chca jedni,
niepowodzeniem Jak uważajlł inni. Co prawda
w Monaco nie podjęto żadne
. ro istotnego
porozumienia, to
jednak jeszcze w tym roku 17
częściowym

Tygodnlowe dyskusje w Monaco potwierdziły Jednak raz
Jeszcze rozbieżności interesów
państw

w

więc połowicz.nym

potęęi

gospodarcze, majlłre już rozbudowany orzt>m:vsł. łAtwo zgodziły sie na konieczność opracowania zasad ochronv wód bez oczywiście zbyt szczegóło
wej kontroli międzyna.rodo~ej;
naństwa rozwiiające sle z
kolei nie mają zamiaru godzić
się na okrojenie lub, lak twier·
dzą. „dyskryminację" ich
planów industrializa<"yjnycb. Chocia,ż i one zgadza la sie, że w
imie najleuszyr.h i ogólnie popieranych
celów
należałoby
walczyć
z zanieczvszczeniami
morza, nad którym żyją.

Usta

zagrożeń

państw zdecydowało się

na paraf owanie konwencji w sprawie walki z zanieczyszczeniami
111,dowymi. Eksperci ocenili, iź
koszt urządzeń oczyszczających
na wybrzeżach Morza Sródziemnego wyniesie 25 mld franków,
które naleiałoby wYdaó w cią
gu najbliższych 5 lat. Optymiści twierdził,
te przy do-

•

z

brej woli wszystkich zainteresowanych o środki te będzie
można się postarać.
Na razie
jednak najbardziej zadowoleni
sa przedstawiciele ONZ - do
państw
dostrzegających
koniecznoś6 podjęcia walki o czyste morze, zgłosiły swój akces

kraje znad Zatoki Perskiej. Morza Karaibskiego I Zatoki Gwi-

nejskiej.
Wszystkie
one
wraz z delegatami, którzy wła
śnie zakończyli obrady w Monaco - wzoruja się na pierwnej tego typu konwencji. którą w 1973 roku podpisały wszystkie państwa nadbałtyckie, w
tym Polska.

Realizacja socj11li tycznego progrąmu rozwoju wYmaga powszechności aktywnych postaw obywatelskich i jedności działania spolecznego. Socjalizm boweim nie jest formułą czarod::ie.iską, działając11, samoczynnie - Jest on zawsze takim, jakim

go tworzą konkretne społeczności, jest sumlł jakości społecme
&o zaan~ażowania i rozumnego, celowego wysiłku. W swym
przemówieniu końcowym na II Krajowej Konferencji PZPR,
Edward Gierek wyraził tę fundamentalną prawdę krótko:
- , od. n.as samych„ od naszej codziennej pracy, zależy pomys1noś6 eałe1to naroau".
Spośród całefio zespołu działali, mających na celu umocnienie rad narodowych i doskonalenie ich pracy. jak również roz·
szerzenie pola ich działania oraz konkretyzację zadań. szczególne znaczenie będzie miała funkcja koordynacji rozwijającej sitt
kontroli społecznej_ .Jak to stwierdził Edward Gierek w referacie na II Konferencji
rady narodowe Sił najbardziej
powołane do wypełnienia teJ funkcji „z racji ich pozycji ustrojowej, Jako organów przedstawicielskich władzy państwowej
i samorządu społecznego".

Prawo i obowiązek. zwracania się obywateli do komitetów
kontroli społecznej przy radach narodowych w przypadkach
niewłaściwego działania instytucji
państwowych,
społecznych
i gospodarczych .. będzie ważnym. znaczącym krokiem na drodze rozwoju demokracji socjalistycznej oraz usprawnienia pracy
instytucji naszego życia publicznego. Cele i znaczenie tej kontroli społecznej, wymóg jej efektywnego rozwijania jest oczywisty. Chodzi o zapewnienie zgodności działania tych instytucji
i kojarzenie ich codziennej praktyki z bi'eżącymi i perspektewicznymi celami społecznymi. chodzi o zapewnienie optymalnej
jakości i efektywności ich pracy, o wyeliminowanie zjawisk,
obniżających efek~ywność naszego ogólnonarodowego działania.

.
opozn1onym
, ,

„Wyobraźcie
sobie urząd pośred.nictwa
pracy w dużym mieście. na przvkład w
Rzymie Gdyby i;głosili się tu wszyscy bezrobotn; młodzi Włosi z wyższym 1 śre<in1m
wykształceniem, to ustawieni w dwuszereg
sięgnęliby stąd do Neapolu. Jest icb oonad
m ilion. Szltfują orog1 szukaia iakieikolW1f"k:
pracy " - tak płszP włoski dziennikarz o
naipoważniejszvm bodaj problemie zachodniego świata - bei;robociu wśród młodzie
ży.

Według ocen specjalistów. ponad 7
młodych ludzi do lat 25, oo:r.bawi0nych

Według danych Międzynarodowej Organizacji Pracy około T mllion6w młodych lud'lli w krajach kapitalistycznych nie ma pracy.
W liczbach absolutnych młodych bezrobotnych Jest wię-:eJ nit kiedykolwiek dotychczas. Na zdjęciu:
młodzi
bearobotni w Londynie.

za pra.wldłowe funkcjonowanie i rozwój wszystkich dziedzin życia społecznego i gospodarczego terenu, Wymogiem i warunKi<:m prawidłowego funkcjonowania tego życia oraz efektywności systemu ludowładztwa efektywności działania każ•
dej z rad - jest najszersze współdziałanie z nimi obywateli.
Bez tego ws;ółdziałania oraz powszechności aktywnych postaw
oi>ywatelskich nie mo7:e być bowiem w pełni zrealizowana isiota założeń „włi.dzy ludu, dla ludu, przez lud".

mln
iest
w krajach Europy zachodniei padstawowe·
20 orawa czławieka. prawa do pracy. 75
proc sp0śr6d 1.7 ml!n bezrobotnvcb we Wło
szech stanowi młodzież w Wielkiej Bryta1nii
44 proc. spośród 1,48 mln. w Republice Federalnej Niemiec na 1 mln ludzi bez pra Y
40 proc„ zaś we Francj; 42.3 proc. soośród
1.65 mln bezrobotnych
to ludzie młodzi.
Warto w tym miejscu dodać. że ~robocie
dotyka orzede wszystkim najbardziej wartośc iową cześć młodzleżv.
wV'kwalifikowanvch absolwentów szk6ł średnich i wvwych
uczelni. którzy nie moga znaleźć pracy
zgodnie ze swvmi kwalifikacjami I ambicjami Nie dziw wiec. że tak często rodzą się
stanv frustracji, niechęci. nienawiści do sytego społee.zeństwa . pachłonietego konswmowa.niem zalewających rynek rzeczy. St&d
już tylko krok
do akceptacji przemocv,
sympatii do terrorvżmu. fa.scv·n11.cji brunatna
ideologią, głoszącą ootrzebę rząd6w silnej
ręki, n;ekomo jedynie zdolnych
do uporządkowania problemów społecznych. Krok
do utopienia goryczy w alkoholu, $Zll!kania
ianomnienia w narkot'.V'kach i filorofii zniszczenia.
Ziodni• s ~ .ocdoloeów 1 ekono-

mistów, bezrabocie młodych, nawet w naibaTdzieJ rozwin i ętych krajach kapitalistvcznych. wzrastać będz ie aż do połow:v lat
osiemdz i esiątych. W końcu grudnia zeszłe
go roku obradowali w Parvżu ministrowie
pracy krajów EWG którzy doszli do wielce żałosnej konstatacji: „Illtasowe bez.robocie wśród młodzieżv. to problem bardzo poważny dlh wszystkich kraiów wspóJnotv i
nie ma żadnych sygnałów i ego zelżenia".
Politycy oouszczaia ręce a prasa. radio i
telewizja ostrzegają i straszą. „Eskalacia
bezrobocia młodzieży to bomba z opó:inion:vm zapłonem" - pisze włosiki socjolog F.
Alberoni .Tego kolega przeoowiada straszliwą .,socialna walke" Mer miasta Tours widzi w rzeszach młodych Francuzów „armię
nadcląi;taiacei rewolucji" Zachodnioniemiecki
„Stern" sucho stwierdza: „Barometr ookazuje burzę"
W mieisce rzeczowych analiz. pr6b szukania rzeczowych rozwiązań. zachodnie środ
ki masowego przekazu prześcigają się w
straszeniu soołeczeństwa nastroiami buntu
i rozgoryczenia młodych ludzi. Rozoetując
kampa,nie orzeciw młodzietv próbuje się il\
izolować od dorosłego spałeczeństwa_ wvwołać w mieszczuchu odruch niechęci i ootePienia dla młodych .• leni" z dy;plomlllml.
którzy nie chcą przylać pracy. Nięwaime
Przecież. że niezgod.nej i ooziomem I kierunkiem wYkształcenia. Przecież wie.lu milionerów też ongiś zaczynało od t>OSad cz.yścicielJ butów i sprzą.taczy ulic!
Nie doatrzegajac przyczyn, pisze się ł mówi tylko o Sku'titach. Młodzi są ili! Rabuia.
narkotyz:.ują się,
J)Ot'ywają ludzi i źadai•
okupu. Kto zr&ii;tą wie. czy ze. tym wmy·slikim nie kryją się „G.Zerw·mil"?

zapłonem
We' FralllCH kamipa,nia ta ma jud: swoJa
nazwe - „jeUJ11e'ism". jakże podobny do
słowa „rasizm''.
Nieliczni tylko. --iak np.
prof. Jean-Louis Missika z Uniwersvtet::.1.
Paryskiego. ootrafią znaleźć właściwe · sło
wa: .,społeczeństwo. które nie może mależć Zlłtrudnienia dla swoiel młoo~ieżv, jest
sooleczeństwem skazanym
na pateoienie"
albo ieden z poważnvch dziennikarzy fran~
cuskich który nisał na łamach „MÓnde'u":
„Spałeczeństwo odpychające swoia młodziaż
jest soołeczeństwem chorym. Społeczeństwo
ogłaszające młodzież swoim
wro2iem wewnętrznym iest mańwe".
„Młodz.lci łatwo 06!1;Ukać mówił Arystoteles - albowiem żyje ona nadzieiami".
Bodai ani Jedno p0kolenie w his.t orii EUTQIPY
zachodniej nie pakładało takich nadi;iei w
przvszłości. iak obecmi młodz ież. Wyrosła
i . wychowała sie bowiem w waTunkach takiego rozkwitu,
iakie~o nie pamieta ten.
konty11ent. Wydawało się. że syte i w ielkodusz:ne spałeczeństwa beda dbać o nią d
do starości. że luksusowe życie, na.lnawsze
samochody. magnetofony modne ubrania. są
w zasięl?'ll reki - wvsta·r czv tylko wyle~i
tvmować się dv1>lomem. Atakowana zewszad.
ideami soołeczeństwa dobrobytu, wierząca
~ ~ówność i demokrację, u progu dorosłego
zycia zetknęła się 1 brutalna rzeczywistością. ostrym kr'V!Zysem ekonomicznvm. społecznym I p0lltycm:vm Okazało się. że dyplom nie Jest maglcm.vm klu<:zem, otwierającym konsumpeyj.ny Sezam, Że wolny ws.tę-o
n.a wyższe uczelnie w wielu k.rajach nie
jest r6wnmnaC'Znv z podjęciem p0tern pracy
w wyuczonym zawodzie. Ma.Nenia i na·
dziej• legły W lllllaCh.~
~\C
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roda s~nych wieżowców Manhattanu, jest boda.1
najtrudniej uchwytna z bliska - t ulicy, przy
której wyrosły. Jest coś irytujęcego w tym, gdy
bezskutecznie chce się ogarnąć wzrokiem mijany
właśnie drapacz chmur ze szkła i stali, gdy przechodzi
114 na drugą stronę ulicy, zadziera głowę i w dalszym
dląau wddzi niewiele albo aiedobne, bo ~ zbyt małej

~wudziestoleciu XVIl . w. Nowy Jork sly„oka~ałosci i handlu, z wygoanego polożenia por:fW• zzostatnim
~rchiteJi:tui·y kościołów i z nadzwyczafaeao usy-

iuowania w~r~ ,lasów i ~ąk, gdzie zmęczeni moalł zna~ wytchn1~me ' ~ w~ek XX Nowy Jork z 3 l pół
wkroczył już fako największa
irul1ona~i ~1es,zka(lcow
~etropolta sw1ata. Stał. się„ symbol~m am~rykańskiego
biznesu, symboli;m eyw!llzacJ1 urbamstyczne:i. ,,olśniewa
MGYJll i tascynuJącym siłą i młodością".
CO ZOSTAŁO Z TAMTYCH LAT?

Jfajdłuższy most świ<:ta - Brooklyn Bridge, najwyższy
apa~z - Em1re State Building, największa giełda świa
naJsz;irbsze metro i dziesiątki innych „najwięlC'Szych cuw ,świata", dały Nowemu Jor~owi pozycję „miasta
ast ' • .A oo zostało z tambch lat?

i

Dwa lata temu miasto nad Wschodnią Rzekli. 1tan.ęło

W obliczu kompletnego bimkructwa. Do krachu nie do-

ftlo, ałe ~iasto z „najdłUższą aleją milionerów" ciągle
'i'alczy z finansowym kryzysem. Dotknął on budownictwo
'\. mieszkaniowe i oświatę. Piękne mosty rdzewh1j4, do Parków strach wchodzie nawet w biały dzieli. Nie ma dóby
be~ odnotowania. w . statystykach ,i;iiejskich kilku zabóJstw. B~zrobocie Jest większe mz wynosi średnia dla
oałych Stanów Zjednoczonych.
Prasa całego świata publikuje reportaże o „dzieinicach
llailby" w nowojorskim Harlemie, Bronx, Brooklynie.
1dzie domy straszą wypalonymi oknami i gdzie rodzą się
dzieci porużone obłędem. Pisarze malują katastroficzne
.
wizje agonii chorego miasta· - molocha.
_Mimo .i~ imigracja. do Nowego Jorku, zwłasZcza ae Iła
bp rozwmięty!;h kra~ów, w. poszukiwaniu chleba i „ży
o1ow.ej s~1_1nsy t:wa (karmiona jeszcze mitem o dostęp
QOści. m1l!onei:s~ich karier) - nowojorczyków ubywa.
W ciągu 5. m1n1on;ych lat opuściło Nowy Jork około
450 t:fs. 1'.11esz~ańcow - głównie przedstawicieli wars~w
średm~h l wyzszych. stanowiących ważną bazę podatkową miasta.
Nie ulega wątpliwości, że apogeum rozkwitu Nowy
lork ma poza sobą. Prognozy na moziiwą do przewidzenia przyszłość bynajmniej nie przewidują kolejnego, ;JOdobn~go. d? tamtych „tłustych" lat, okresu prosperity.
Godzi się Jednak przypomnieć i to. co ciągle jeszcze zo•łało miastu z okresu świetności.
łl!owy J?rk, uważany nadal za największą metropolię
hliata, mimo wszystko. nie stracił także pozycji dyktat~ra. To,· co dz,ieje się nad Wschodnią Rzeką w dziedzime biznesu, przemysłu, handlu, nauki. kultury - nada.ie
toni dyktuje normy \i mody reszcie kraju i znaeznej
ezęsci kapitalistycznegó świata.
Wy~tępy na scenie Metropolitan Opera nobilitują. w skalł międzynarodpwej wybitnych artystów. Zbiory sztuki
W nowojorskich galeriacłl i muzeach, należących do mia1ta, a także prywatnych - biją światowe rekordy za1obn'ości.

Miasto odwiedza rocznie przeszło lli mln turystów.
O stanowisko burmistr~ Nowego Jorku ubiegało się podoaas niedawnych wyborów wielu znanych polityków.
W SYTPACJI PRIMADONNY
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W trake!e 111.aiszeao oobYllm
obozie p&ISl<icłt żomierzy w Sya"ij,
od dowódcy UNDOF wipły;nęło -poz
lecenie przewie?Jienia ładu'llilru
. odległego o kHkaset kiloroet<rów
oortu w Bejr,ueie do magazynów
UNDOF. Dowód<!a wyqzielonei g!t"UPY stacjom11ją,cej w Camip Faouar,
KQłodzi,eticz:vk
®łk. dyipl. Piotr
zilecił W,Vkonainie sw.vm po.d~ad
nyrn. Do dtrog,! l)l'IZygotowano dwa
polskie „Stalt'y". SkOtI"1Zysta1Ji§;my z
dkazdi 1 z.albirał.i~my sie z nriimi w
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drogę.

Przed naszymi oczami C'Udowm.e,
Dawiddki.„ Do
wsµiina<my
malU'Jk'll serpenty.nami
po
się na girzbiet Antylibanu,
osiągnięci'U najwyi:!zego wzniesienia zjeiilżamy w dół. do doli<tiy
a
Bekaa. Granica międri:y Syria
L~oonem, to PO 'Pl'05itiu ki~lka oosteriwnatów wojskowyc11. Samochody ze makami UN 1>t'Zj!IPUSZCZllllle
nieulllJ'()!!Il!lliallle

Sil

w a:aadzie bez

dokłlidlne.i

k.an-

t'I'ali. Dolkumenrtem oozwaJ,aJącym
na 'l)II'Zekiroc.zen.ie l!'I'amic dzielących
Syri~, lz'I'ael, Eg~J)t j L~bam jest
k&l'!ta ideontyfikacyjna, tl!lka jakie
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~ezwzględnie działające, zwłaszcza w odniE:Sieniu do potęzny~h spółek. prawo zysku, jest jednym z istotniejszych
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Pragnienie
Sycylii·
, Problem, wody na Sycylii, pi no przysłowiowe męki
lr!órym iyjq bez prxęrwy mię· t:antola: „woda jest, nowel
dzy i~yml mieszkańcy dwóch się jq widzi, ale się jej nie
pije".
nt(·mPks1yd, - m!ast Wyspy ł(atanll i Palermo - i który
(na
Dlaczegol Palermo
staje się 'I ro!m na rok co·
raz trudniejny I bardziej bo· zdjęciu) na !Jrzyklad od lot
ie jest byna"nnle1 aeka na poląaenie zbiomi·
lesny,
problemem tylko natury me· ka wodne - Jato t miejską
leorologicznej. W takim na siecią wodociągową. Wylano
70·ty· jui morze słów na ten temat,
przykład Palermo
' mili o~
mieście · portowym wydano na te .·:4~
sięcznt1.,.,
- woda jes-t1 1 to zarówno ny, a wodociqgu, jak nie
to g1J1ntowa, jak f i po· było, tak nie ma. Na pery·
miosta walają aię
wierzchniowa. Z .Jnfe"T'I spe· feriach
cjalistów, woda jest takie szerokie rury wodociągowe Wodę mo·
złożyć.
je
tylko
srednie
w (Cflej Sycylii,
by czerpaC równiei
opady wohają się tu bo· ina
wiem od 450 do 120l mm. x neki Jato, gdyby oczywiś·
trudno więc uważać cie wody jej były czyste,
Sycylię
no by
za pustynię. A jednak nie zdatne <'" użytku_
. 1 łii ani dawno problem rozwiqi.oć.,
znai::hie się na
jednej miejscowości, w któ· gdyby nie bi urok. acjo spe
,,; .w lecie nie rac; nowan kulacja i dz':Jfałnośt mafi.
Więksrość domów Palermo
by wody. S~lia - pisze ko·
kanalizacji
posiada
muni.styczna 0 Unita" - ci et· nie

.
1

Dzielnicom uboP,im wodę do·
starcza 5 mie1skich studzienek ullcznych. Obok tego
jednak istnieje 200 ulicznych.
studzienek prywatnych, Ido·
rych właściciele ze sprzeda·
iy wody 1>itnej czer1>ią słone
zyski: 100 tysięcy lirów d1ien·
nie.
Sędzia z Palermo, Carme·
Io Soom<1, ma zamiar ina~
wszystkie stud·
nie prywatne, ale nikt nie
wierzy, ie mu się to uda .

cjonalizowoć

Przypomina

się

w-

związku

z tym fakty korupcji i spe·
kulacji wodą, która w cza·
sie ostatniej suszy stała się
;1?-j,„·

Sprytni
kulów w Palermo.
handlarze rozpoczęli nawet
wodą mineralną
spekulację
(która ctęsto okatywala się
studzienną),
wodą
zwykłą
•przedając ją po C tysiące

lirów, czyli 4,5 dolara za bu·
tel kę.
Pretensje mieukańców Pa·
lermo, związane a .kryzysem
wodnym" kierowane sq ostat„

nio i pod adresem Rzymu.
Zgoda - powiadają Sycylii·
czycy - w Palermo wyrosła
hydra biurokracji i mafii,
ale ktoś musi jej chyba
urwać łebł Jeśli nie potra·
Io·
lią zrobić tego władze
kolne, musi się nami zalnte·
resować centrum. W efekcie,
gniew l ial obracają się
przeciwko rządzącej
często
chadecji. Na murach palermiańskiej dzielnicy biedoty,
Borgonuovo, pojawiają się
napisy: ,Nie ma wody, nie
ma głosów na chadecję".
Tymaasem woda na Sycy·
Iii jest, nawet ją widać, tyl·
ko- wsiąka w wyschniętą zie·
mię.

A. K.

Japonia

I

kroku. Handlują na. bazarach. Pracują na
benzynowych. Siedzą za kierownicami
po ścierniskach
Pędzą
ciągników i ciężarówek.
i nieużytkach stada owiec i kóz. Niczym na pozór
nie .różnią się od Arabów i Kurdów, pośród których żyją. W górach na półnos: od Mosulu noszą
kurdyjskie szarawary i obcisłe bluzy. Bardziej ku
połuóniowi odzjewają się w arabskie, powłóczyste
szaty, Jednym tylko szczegółem ubioru odcinają
się od innych: kolorem zawojów. Ich chusty miejscowym obyczajem spowijające skronie mężczyzn
na najrozmaitsze sposoby, są zawsze czerwono-

każdym

I

I

to

cerutrum goSPQdarcze, naukowe i
k'Ultocalµe tm-aJu. To także jeden
z naiwie-l;:;;zych ośr·odlków ha:ndlowyeh na Bliskim Wschodzie. Duż:v
i międzynarodowe
p0r.t morgki
lotnisko umoż:li wiają P'I'owadzenie
towarowej z wieloona
w:vimia<OY
,
państwami, su;zeg6lnie Francją
Z tymi kTa1jami
Wiel,ką Brytanią
Li-ban UJhrzymuie naciściśłejsze stosunki li(ospodaa:cze. handlowe i finansowe. W Bejit'ucie 1\tmkcjoinudą
banki ogarniająee swym zasięg,iem
nie tylko kraje air ab.ski e. 'Ilu loarabscy
kiuja swe ,,petNldola'!"Y"
właściciele szybów i rafbneirii na:fz pańspw i stejka,naitów
towych
Bliskiego Wschodu. Łagodll.V klimat śródziiemnomorS'ki urzyclą,ga
do luksusowych hO'teli ~urys>tów.
Histoci,a. Libanu obtituje w <iraSzczególnie
matyCZIIle momenty.
trai<iCZIOe dla młodej republilki byłv dwa OBtatnie !ruta. i:idy w k·r aju trwała wolna d'o mowa. Te«'iI"Oir,
zamachy oombowe, pod1pa.lania 1
morderstwa bYlY przedm!Oltem codzierunych doniesień al!'.encyjnycll z
kraju tnaiae&l!'.o w her-ble cedi!'.
Przed
Dojeżdżamy d<> Bejrutu.
.stoiku
nami d!uże, rozłożone na
góry, łag<Ximie opfdaJące w stronę morza, mdasto Domy z białeJ?Q kamienia zbudowaue w tYP<>·
wo wschodiniej architektu.rze robią
Z
wrażenie ma·łyeb oałacvików.
góry widać miasto jak na dłoni
nas
Na .jed<nei z ulic za.tirzymu.je
policjant. Nię; możemy dalej Jenami,
chać ta ulic.i: gdyż P!L"zed
mew odle.l{łości kil~udziesięci<U
trów 2lna,idiu.ie się Płonąca barykada. Palą się ooony samochodowe.
i
Przew<róc0ine latairinie ulicme
ootablice iinforroacyine leżą w
przek jezdni. Zawracamy. Okręż
nymi ulicami dojeżdżamy do oortu. W cusie, i:idv nasi żohuer:z.e
celno-od·
załaitiwiają formałn.ości
prawowe w za.rza.dzie !)Ortu, wraz
z oficerem z;nającym Beja.'ut udajemy się na ziwiedzanie miasta.
NadmOII'sikim bulwa.rem dochodzimy do cenwum. Zatira;ymuiem:v się
w miejscu, które na,jcześciej ,,fotogratuje" sta&a kamera ulkaz11ją.:a
centil:allllY olac miasta w koresrpoindencjach telewizyj,nvch z Bejrutu
na
$!adv walk są tu widoczne
wypalokażdym kroku· krkuity
mieszkalnycn,
budynków
nyeh
magazynów. hoteli i innych b<uprzygnębiające
to
dowli. Robi
wrażenie. Atmosfere napięcia wYkilka
wołu_ią PTZe.feż.dżające co
minut ulicami. patrole woiskowe
W opa,ncerzonych samochodach siedzą uzhrojeni żołnierze. Lufy ka-
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Bóg stworzył ich osobno. Praojciec Adam nie był
wcale ich przodkiem. Stąd obowiązuje ich zasada
izolowania się od innych ludzi, muzul~nów
i chrześcijan Wschodu, pośród których mieszka]ą
i pracują. od pokoleń. Ten sam Bóg, który niegdyś
w tajemniczy sposób stworzył ich. osobno, zbudował również wszechświat, lecz / potef'n przestął się
interesować swoim dziełem. Rządy nad nim przekazał w ręce potężnego anioła, zwanego MelekTaus, któremu pomaga w tym sześć innych anielskich duchów. -Melek-Taus, uosobienie bożej łaski.
czczony jest pod postacią pawia i nosi też miano
' „Yazd", lu<b „Yazid", 'oo dało początek n;:izwie tej
dziwnej sekty. Centralnym elementem ich sanktuariów były tawsze odlane 1 brązu figu:t"Y siedmiu
pawi-anio?ów.
Jezydów w pńłnocm.ym Iraku spotylq lic Iła

•

sw1ata~_1 o · sw1ec1e~

czele sze~k Pirre Gamayel. ~
fascy,r towany . osobą Hitlerą. ieszcze
siebie
w 1936 r. sikt;pił wokół
sympatyków. pragnącyca siła W.obyć w kraju władzę.
Dopier.o PO wielu latach. dzięki
pomocy izraelskiej i w sprzyjak ach. eaaanjących ku temu wa.run1
do frorutalme,!(o
giści przystąpili
1sz;turmu. Sta~Jowia 0tni d,ziś liczacą
lch
się w lm'aju siłę milita<r·na.
i
dobrze wyszikolonych
armia
uzbrojonych żołlflierzy licz:v 6„000
16.000.
ludzi. Wo>iska rządowe W krwaw:vch walkach zgiineło kilka tysięc.v Libańczyków, a sitraty ·
materialne przekroczyły kilka miliardów do.larów.
Barykady na ulicach miasta, zaakty terroru,
to-1 machy bo<m bo·w e.
rahilnów maszy,n owych i automa-1 rów. Za izraelskie t1ieniadze
przecho- czyła sie w Libanie bratobóilcza chaos, pogłebiaia kry.zys polityczw
tów Ski·ercrwaine sa
U, który nie
kiraJ<
kU>r-ej naiwiększvm ny i i<ospodairczy
w
wojna,
d<n iów.
Dla wkogo nie jest d.7.iś tai.jem- 011:t;~cieństwem wsławili si\: falan- należy do najbogatszych, i w któ, rym od chiwili jego na.rodzin nie
l;l'! clb ~e WQ<jna domowa w Li!ba- l(isc1.
Flrzy1pomnitimy, że Fa1a'I11~a Jest ma s,pok,oju. ,ll'aia:ngi~ nie <:lali. ~
nie me był:a wyłaczinie „wojną
ugruiw- wygira,ną. Uhcann1 m1astą prrze1e~po- najbalI'diZ.!ej p<rawieowym
re.Iigidną" miała 01na oodłoże
kitórycl:1
na
poliltycz:nym w Liba;nie liżafa samochody.
lityez,ne i b:viła w dlużym stoipniJu waniem
w czarnych
sterowana 1 pod<łirz:vmY'Warrui przez Skupia ok. 60.000 chrześcijan, któ- żwole1nnky rebelii
płyinęła . broń. rz.y majditl,iąc się w tym kiraiu w s;~·ro,jach. uzbTo,ieni. gło~o . P.1'.°'"
Izrael. Stamtąd
przychodzili mniejszości. U7'1lll'P~ą sobie orawo ~t<Ują, przeciwko„rząd<J'W1. ~1d,z1e
sitarotąd
amu111icja,
irultrulk.torzy, tam szkol<m-0 dywer· do rzadxema. Załorz:ycielem oiri<am- l!śmy ich w akcJi. Nadal me ma
sauit ów, sabotaiystÓ'W. MO'W()lkato- zach iest stojący nadal na iei snqkoju ood cedrami.

iri.jda al-Luhnaini da. niewielkie pań
stewko o powierzchni 10,4 tys. k1lometir6'W kwadratowyeh, l~zace 3
co
mln miooz:kańeów. z których
trzeci mieszka w stolicy - BejI'ude. Położenie klraj,u nad Morzem
śródziemnym od wieków kształlto
walo dzieje tego państwa. Beti,r ut
słynął jako d<uriy ośrodek haruHowy w basenie Morza Śródziemne
iro. Tak było od 551 roku lMl.e .. i
gdy trzęsienie ziemi z,niszczyło mia j 1
sto. Wieleset lat Beirot był pro· ,
wi<n ojonalnym miastecz!kiem. Dopiero uzyska<iliie w 1861 r. µrze.z
Liban wewnet.rznej autonomii za.
rozpoezą.tikowało iego ponowny
się
!Qwiit. Rozwó~ miasta datu,je
od 1941 r .• gdy Ltban s.tał się nie-

W

czynmków kryzysu Nowego Jorku i wynaturzeń tej metropolii. Oczywiśeie jej problemy są zarazem pochodną
szerszych kryzysowych zjawisk, nękających całą gospodarkę amerykańską i kapitalistyczną. Są one także odbiciem ogólnego, tzw. kryzysu miast. czyli najkrócej mówiąc - odbiciem postępującej dei:eneracjj tkanki społec'z
nej w ośrodkach wielkiej burżuazji.
Czy jednak Nowy Jork, bijący kiedyś światowe rekordy w nagromad:ieniu atrybutów urbanistycznej cywilizacji - dzisiaj bije takie rekordy w konkurencji wynaturzeń, nędzy. niesprawiedliwości? Zapewne, jeszeze dosyć
daleko mu pod tym wzgledem do niektórych innych miast
- potworów w różnych częściach świata. Dlaczego więc
bodorobił się, tak w swoim kraiu. jak i za granicą daj rekordowej ,ilości nagan? Chyba właśnie dlatego, że
nazbyt długo był ,.primadonną". dzierżąc przez wiele dziesiątków lat ·palmę i>i-erwsze:ństwa wśród wszystkich i.n·
ziych miast.
A. s.

• -

Faoua.r stacjonuje wydzielona grupa Polskiej Wojskowej Jednostki Specjalnej, której dowództwo I sztab' znajdują się kilkaset kilometrów stąd, w Ismailii, nad Kanałem Sueskim.

Ostatecznie zwyciężył w tych wyborach mali> przedtem znany kandydat Partii Demokratycznej, Edward Koch,
przeszło 50-letni mężczyzna, z wykształcenia prawnik, ze
sporym doświadczeniem urzędniczym. W cząsie kampanii
wyborczej obiecywał, że będzie walczyć z przestępczością
w Nowym Jorku 1 że w tym celu m. in. skieruje do
pracy w terenie znaczną liczbą ur?.ędujących dotychczas
za biurkiem policjantów.
Niektórzy obserwatorzy osądzili, że kandydatura Kocha
„wypłynęła" na fali nadmiaru kandydatów - lub wręcz
p~zec~wnie, ponieważ zabrakło osobistości szczególnie wyb1tneJ o wyraźnym programie działania -. choć powszechnie przyznaje się, że obecnie takiego kandydata zapew11.e w ogóle nie dałoby się znależć.
-.
Poza tym, jak można usłyszeć ~ samych nowojorczyków, miastem de facto rządzi nie mer, lecz wielkie banki i prywatne koncerny. Niewątpliwie gigantyczna awaria, która w lipcu br. pogrążyła na dobę w ciemnościach
1 chaosie 8-milionowego olbrzyma, zwróciła uwagę na
pewien. swoisty „podział władzy" nad miastem - podział
Zapewne.
między magistratem i potężnymi koncernami.
gdyby koncern Consolidated Edison przynajmniej nie
zmonopolizował dostaw energii elektrycznej dla Nowego
Jorku (nie mówiąc już: gdyby zastosował doskonalszy
system zabezpieczeń.„) - trzy uderzenia. pioruna w linię
wysokiego napięcia nie pozbawiłyby na 25 godzin d:opływu prądu i nie u-czyniłyby bezsilnym największego

miasta

•'

„

•

W Syrif, .podobnie jak w Egipcie funkcjonują Doraźne Siły Zbrojne ONZ. Od czterech łat pełnią tu pokojową
dułbę polscy fołnierze. Nie ~podoi Damaszku, u stóp najwyższej góry w paśmie Wzgórz Golan, w obozie -Camp

odległości.

'O Wieżowcach Manhattanu i o wnętnu lliowego Jorku
,... 1~ołec~nym, ekonomicznym, kulturalnym - powiedziano ! .nap.is~no chyba więcej, niż o jakimkolwiek innym
:ihiesc1e . S".lflat!'-. Powiedziano i napisano wiele dobrego,
ieoz naJwięceJ złego - w zależności od perspektywy
11>0Jrzeni11.

'-

•
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Podczas

ziemi,
dziło

trzi«:slenia
ja.kie nawiePółwysep tdzu

14. I. wstrząsy ~po
wod'lwaly <lmierć 23

osób oraz

poważne

materialne.
•7'kodv
N/z: w · takich pr-1wizor;vcznych •zała
sach lub pod „nm;ofomi

7.?miesz:ko'!'lti

eł,

których damv nlei:-ly
zniszc-z eniu.

europejskim. czy nawet muzułma:ńskim znaczeniu.
Ani w grzech, ani w szatana, ani w piekło. (,'złowiek po śmierci oczyszcza sie przez wędrówkę
dusz. Szatan. ów pełen pychy anioł. już dawno
odpokutował' za swój czyn niegodny i zdaniem Jezydów Bóg znów postawił go na czele anielskich
hufców. Nie może więc być dla wyznawców sekty
uosobieniem zła.
Licząca dziś około 70 tys. wyznawców sekta Je•

.i:yje w Iraku, Syrii, Iranie i Turcji. PoObjawienia"
„Księgą
świętą
i drugą, „Maszaf Rasz", zawierającą coś w rodzabiałe.
ju czarnej magii. Religia ta zna modlitwy, hymny
ich śpiewane i rytualny tarnec. Zna uroczyste pielPrzedstawiciele innych wyzna!\ nazwali
„czcicielami szatana". Niesłusznie i nieściśle. Je- grzymki do grobu świętego szeic)la Adi pod Mosuzydowie nie wierzą w istnienie zła w naszym,
zydów

sługuje się swoją

lem, mieszczącego się jakoby w budowli dawnego
klasztoru chrześcijańskiego.
Do dziś nie sa znane dokładnie początki tej religii. Mówi się. że w głębokim średniowieczu, za
dynastii arabskiej Omajadów, wyodrębnili się Jezydowie, łącząc w swej d<>ktrynie religijnej .elemilnty · starożytnych kultów irańskich z epoki Zaratustry, dawnego chrześcijaństwa i islamu. Uczeni
do dziś głowią się nad genezą Jezydów. a ci nie
przejmują się tymi naukowymi spji!rami. Nie wiedzą o nich i nie chcą wiedzieć. Żyją wśród innych
ludzi, pracują, handlują. Lecz to tylko pozory.
Nikt obcy nie domyśla się, że od reszty mieszkańców Ziemi dzieli i~h przepaść. Oni wierzą, it są
inni łliż reszta ludzi.
LESZEK DZIĘGIEL
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Nłedztelne

wycie czki

Bedoń Nowy ·A Wycie.czlk.a piesza 11& lir~ie;. Becloń PiK;P rzeka Mi:azta - stoki (li! kim). Zbiórka n.a Dworcu PKP Łódź Faibr.
10 godz. 9.
A Wycieczka pieaza na trasie Swędów - Moszczenica - Swzawin
GHmJnik. Zibiórlka na Dworcu K8Jlislk.im o llOOZ. 8. Odjazd o godz.

a 1,8 m1n
&r>Oiłlka~i się liudzie o 'D9W111Ynl jącymj w szeregd ZSMP. Dnkru!to- prodiUko:Ji ek~ej,
czynów aooj'UJŻ stażu i dOŚWl!ad1C2ezU1U organi- wlllli o 1)0Sta.wie, jaka cechować zł wYl!lliosła wariość
zacyj;nnn z rOIZ<J)OC.zynadącY\lll.i do- Wlilllllla ezłOIDJka ZSMIP, młodtWo J)ra łeC2'dlych.
apotlka.ni..a. w ~tórym
Podczas
wst~u· cownilka zaain.g.ażowa:neRo w Sllll'a;piero po;li/ty~ne życie WY sweg10 zalkładu, koła. swode.j uczesbnkzyH t~: wicem-zewodni
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TELEFONY

Centrala Informacyjna PK.0 m-12
03
Informacja telefoniczna
08, 861-11, 795-511
Strat Pożarna
99
Pogotowie Ratunkowe
17
Pogotowie MO
Komenda Miejska M;O
117-22, a!łl·U
centrala
391-10
Informacja o wiługach
Informacja kolejowa '511-111, Z84-ł9
Informacja PKS:
191-98
Dworzec centralnF
741-ZO
Dworzec P6łnocny
835·'6
,Pogotowie wodocluow•
395-15
Pogotowie gazowe
Pogotowie energetyc::me
IU-Sl
Rejonu P6łnoc
3114-!8
R j U Południe
e on
:!~r:~:~6w przeio9.u 245-72
120-89
oświ'!tlenia ulic
Z53·11
Pogoto'Wlie ciepłownle&e
t
P
1 d rogowe
ogo owe
łts-32
„Polmozbyt''
RA'l'RY
""WlllHJltl _ ~- lł „llsil'on cvgański"; 11.2. godz. 111 „Ol'feun"
ius
godz.
PPWSZECHNY „Zma!l."twycłlwstan.l.e-"; s.s. g()(lz,
BOanowyrn
o
JJ\, 15, „metorie
pieńku", g-Od<Z. 19,lS ,.Mecz"
NOWY - goda. 19.ll „Ml\dr&nu
biada"; 5.2. jak w-ytej
MAŁA SALA - gocW. to „Bln!.granci"; U. jak wyf:ej
JARACZA _ goiW. 18.30 „Głup1
Jak'llb"; u. godz. li1 „Trzy bla
le strzały", godlr.. 19.30 ,,Głt.lpi
Jalkub"
MAŁA SCENA - n.lec.zym1a; a.s.
godz. 19 „Panna Juli.a"
TEATR 7,15 - godlz. 19.11 „Łat1111a rzymska"; 5.Z. :laik wy2el
„Gaapa- godoz. 19
MUZYCZNY
godz. 11 ,,"'piąca
r-One „,· s.•.
"
~
„Gaspu:o19
godz.
Królewna",
ne"
~ARLEKIN - godz. 17.30 „SambO
1 lew'' (Piotrko,..,-ska 232); fi.2.
godz, 12 jalk wyżej
PINOKIO - nieczynny
FILHARMONIA (Narut°"'1cza 7Al)
g-0dz. 18 - Koncert symfonliezny Ork·i estra Sym10!lllczna PFL,
Zdzisław ~ostak.
DyrektOr Barba'l'a Zagorzan.i<a
Soliści Józef Cil!!Płucha - sopran,
obój. W prognmle: w. A. Mozart - Koncert C-dur na oooj.
F. Nowowiejsik! - Ró~e dla Sa
to - Uwertun do o.p. Legenda
OdBałtyku. M. Karłowic.i wlecine pleśni; 5.t. nieczynna
MUZEA
REWOLURUCHU
Bil!ITORll
CYJNEGO (ul. Gdańska n!l' 13)
nieczynne; 5.2. 9odz. 10-16
RADOGOSZCZ (ul.
ODDZIAŁ
Zgierska 147) godz. 10-16; 11.2.
jak wyżej
ETNOI
ARCHEOLOGICZN E
GRAFICZNE {rpl. Wotnośc! 14)
10-15
godz. tl-17; 5.2. godz.
MUZEUM WŁO
CENTRALNE
KIENNICTWA (Plotrkowska 282)
g-0dz. 10-15; 5.i. jak wy:te3
EWOLUCYJNEJ UŁ
BIOLOGU
(park. Sienkiewlcą) godz. lft-18
5.2. godz. 10-14
HISTORII MIASTA ŁODZI (ul.
Og;rodowa 15) godz. 10-14; ~.2.
godz. 10-16
SZTUKI (Więckowskiego nr li!!)
godz. 10-17; 5.2 godz. 10-15
POLSKIE,J WOJSii.OWEJ SŁUZ
BY ZDROWIA (Żeligowskiego 7)
ill·i eczynne
ŁÓDZKI

*

PARK KUJ.TURY
WYPOCZ;YNKU (na Zdrowiu)
nieOGROD BOTANICZNY
czynny
ZOO - czynne godz. 9-411
sa do 14)
PALMIARJ\"IA - czynna codz!.ennie (-Oprócz poniedziałków) _ w
godz, 10-1s 1
LUNAPARK - nieczynny
KĄPIELISKO „FALA" (al. UnH 4)
nieczynne
„Granica" pol. Od
BAŁ4TYK lat 15 godz. 9.ao, 11.15, 13, 15,
17; „Czarny korsarz" włos. film
z listą dialogową godz. 19; 21.15
- seans nocny; 5. 2. -j.w.
„Transamerican
IWAN OWO
Express" USA od lat 15 godz.
10, 12.15, 15, ;;Kobra" (jap.) od
lat 18 godz. 17.15, 19.30; S. 2. bajka „Złota kaczka" godz. li
dalej j.w.
„Sm!erć z kompute~OLONIA ra" fr. od lat 15 godz. 10, 12.15,
seans nocny:
14.30, !6.45, 19;
„Kobra" jap. od lat 18 godz.
21; 5. 2. - „Smierć z komputera" godz. 10, 12.15, 15, 17.15, 19.30
Ferie z kiPRZEDWIOSNIE nem. „Jeździec bez głowy" radz.
b/o godz. 10, 12.30; „Ebirah potwór z głębin" jap . od lat 12
5. 2.
godz. 15, 17.15, 19.30;
- potwór z głębin"
„Ebirah
jap. godz. 10, 12.15, 15, 1'1.15, 19.30 ·
nieczvnne
WŁOKNIARZ WOLNOSC: - „God;zilla kontra
godz.
Gigan" jap. od Ia.t 12,
10, 12.lS, 15, 17.15, „Rok Swdę
19.30;
godz.
18,
lat
od
ty'• fr,
U. j.w.
„Niewinne" wło•. od
WISŁA lat 18 godz. 9.30, 12, 14.30, ł'ł,
19.30; 5. 2. - j.w.
„Tranumerican
ZACHĘTA
Express" USA od lat 15 godz.
10, 12.15, 14.30, 17, 19.13; S.2. -

fil•·

i.w.

1.DK. - „Omen" ang. od lat 18
godz. 15, 17.30, 20; 5. 2. - j.w.
STUDIO - „Maratończyk" USA
od lat 18 godz. 15, 17.30, 20; 5. 2.
to dziewczyna"
„Czy Lucyna
pól. od lat 12 godz. 16: „R;obutach" czerwonych
w
bieta
fr. od lat 18 godz. 18, 20
STYLOWY - „Nieme kino" USA
od lat 15, godz. 15, 10. Premiera miesiąca „Kobra" jap. od lat
18, godz 17; 5.2 j.w.
GDYNIA - „Zew krwi" hiszp. od
lat 12 godz. to, 12.15, 14.30; „Nie
ze·; t:i rzejemy się razem" fr. od
lat 15 ~odz . 17, 19.30; 5. 2. - bajka ,<:;krzydlate marzenia" godz.
10, U; „Zew krwi" ang .•hiszp.
od lat 12 godz. 12; seans zamkn.
- godz. 14.30; „Nie zestarzejemy

razem" fr. od lat l i godz.

17, 19.30
DKM - „Superexpren w niebezjap. o!f lat 16
pieczeństwie"
godz. 17, 19.30; 6.2. - J.W. godz.
15, 17.30, 20
•
„Dwaj ludzie
KOLEJARZ god:1.
miasta" (fr.) od lat 15
j.w.
16.30, 18.30; 5. 2. MŁODA. <;,WARDIA - „Zomieue
woln95cl cz. I 1 n: ra&.-pol.
od lait 12 god.z. 10, Ba.jlka
„Tajemnl.ozy plan•• g-0dz. 13.!I,
godz.
15,
l8Jt
„Ava111itd" USA od
14.15, 17A6, Searui nocny
„śmierć · z kompu,te:i;:a" fr, g,
20.15, 5.2. „żołnierze wolności"
od lat 12, godz. 10, „Avanti" g.
13.15, 16.15, 19.15

MUZA - „Sportowiec mimo wopol. od lat 12 godz. 15.30;
li"
„Zabity na śmierć" USĄ od lat
15 godz. 17.30, 19.30; li. 2. - bajkrólu Popielu" godz
ka - „o j.w.
14 .30 dalej
l MAJA - „Sprawa aorgonowej"
pol. od lat 18 godz. 16; „Ojciec
chrzestny" USA od lat 18 godz.
19; 5. 2. - bajka „Kitka" godz.
• Zł t
kl
P~kg~lej
1
dla zuci:i.wa~r ~h~ june0:,j0 " 0':,_:
pi:kło';
sJóie
ma
KaM:
•
.
14 45
fr. ~,{'lat 18 godz. 17.SO, 19.30;
5. 2. - bajka „Imieniny aiocl"
godz. 13.45 dalej jm.
ROMA - „l{ajtek 1 llledmiogłowy smok'.' węg. b/o godz. 10, 12;
„Pdof. Wilczur'.' 'P//,l. od klat lZ

l;·

18m~~d~. n~;
Reksio Hdow
5 ~ _ bajka
~ik" godz. lO, i,i; „Prof wu:
czur" poi. od lat 11 !\Odz. a, li,

~~„z. J~A.11\J 8 • 1;t

16; „ W II).roku nocy ' USA od
lat 18 godz. 18, 20
STOKI - „Ulzana, wódz ApaczOw" NRD b/o godz. 15; „Szał'.'
18 godz 17 19 ·15 •
ang od lat
'
·
.
· ·
„Myszka na wy5. 2. - baJka
cieczce" godz. 14 daleJ j.w.
,

OKA - „ Wielka podrM Bolka l
Lolk-a" poi.. godz. 12.30, „Cenny tup" łr. od lat 15, godz. 10,
15 1'1.30 20; 5.2. „Wielka pod~óż Bolka i !Jolka" godz. 12.30,
„cenny łup" godz. 15, 1'1.30, . 20
POLESIE - „Trudny jest tylilto
pierwszy krok" radz b/o goa<Z.
tr.
17, „Strach nad miastem"
od lat 18, godoz. 19; 5.2. Baj!!!:!
tyl<ko
je&t
- godz. 14, „Trudny
pierwszy· krok" godz. 15, „Strach
nad miastem" godz, 16.45, 19
„Zorro" w!.-tr.
POPULARNE b/o godz. 16 „W każdym pokoju
dziewczyna" CSRS od lat 15,
godz. 18.30; 5.2. j.w
ENERGETYK - „Jak car Piotr
lbrahlma swatał" radz. b/o g,
„B1 awuTo,we porwanie'-'
16.30.
USA od lat 18, . godz. 18.30; 5.2.
Piotr Ibra.hLma swacar
„Jak
godz. 15,30, „Brawurowe
tał"
porwa41Jie" god2, 1'1.30, 19.30
HALKA - „Jeźdzlec bez głowy"
radz. b/o godz. 15, „Diabli mnie
!7,
biorą" fr. od lat 15, godz.
19; 5.2. Bajlka - „Wojtuś i Ba14, i.w.
cuś'' godz
su:
„Tak zaczyna
PIONIER miłość" C'Ze&ki od lat 12, gooz.
15.30, „&.!.gerland Exprem;•• USA
od lat 15, godz. 17.;io. 19.30; u.
Bajka - - „Zimowy ogród" goaz.
14.30, j.w.
REKORD - „Tom(!iO Paluch" fl'.
b/o godz. 15.30, „Uciec7lka gang
goaz.
stera" USA od lat 15,
17, 19.lll; 5.2. Bajka - "s10n i
struslątko" g-0dz. 14.30
8WIT - „Seksolatki" pol. od lat
15, gooz. 15, „MLłoość w god,z lnach nadliczbowych" ang. oa
lat 15, godz. 17, 19.15; 5.2. Bajka
„Oczekiwanie" ~odz. 14, j.w.
SO.JUSZ - „Niezwykłe przygoay
Rosji" radz,-wl.
Włochów w
Lal<kl."
b/o god.z. 15.15, „Dom
g<:>dz, 17: ll.2. j.w.
li!,
.
lat
od
ang,
TATRY - „Sw!ęto dzilklch zwle12,
nąt" tr. od lat 12, godz.
„Szatan z siódmej klasy" .pot.
z
„Pocałunki
.45,
17
b/o godz.
Hongkongu" fr. od lat 12, godz.
10, 13.45,, 15.45, 19.45; 5.2. Bajka
- „Lalka Agnies'l<l!:J'• godz. 10,
lll, „święto dzlkiitfu zwierząt"
godz. 12, „Pocałunk·i z HongiKon
gu" godz. 113.45, 15.45, 17.45, 19,46
DYŻURY

APTEK

Stdingndu 111, . N1Główna 14, D-bc1arniana 15,
r owskiego 89, 1.Jutom!erska lłłl
Obrońców

&.I,

j.w.

dyżury apteki
Apteka nr 47-085 Aleua11drow,
ul. Koścl·uszk! e
Ariteka nr 47--087 Konstantynow,
ul. Sadowa 10
Apteka nr 47-098 Głowno. m.
Stałe

Łowlck·a

33

Informacji o dyżurach aptek:
w PabianicacJ;l ud.ziela Apteka
nr 47--085 Armil Czerwonej 'J
w Zgier2ll.I udziela Apteka nr
47--080, Dąbrowskiego 10
w Oz·o rk·owie udziela Apteka
nr 47-092, Dzle<:tyńsklego 2
DYŻURY SZPITALl
POŁOZNJCTWO

Szpital Im Kopernika - dzielnica Górna Poradnie K, ul. OdCieszko,w skieg.o, Rzgowska, PrzybyazeWllldeg•o oru 8'1rzańska,

~ielfnicy d
§ uc:zesilmi!ków

~ielnicy POl~e
nekologia "
:FornalPoradnia Jt, przy uł.
skiej
Instytut Pol.-G1n. AM (~li. CudzieLn!ca
Ui)
rie-Slkłodo\Ydie~
Górna Poradnle K, ul. J'eUńsklego Zapolsk.ie·j, deielillica $rQdmteście Po!l."ad·n la K, -ul. 10 I.Algro. Rizgów i Ksa.w erow
tego,
oraz ginekologia z duelnicy Po1e&ie Poradnia K, prą ul. 00m~.
pljskiej.
(ul,
AM
Poł.-Ołn.
Instytut
ctzi.eJalica Sr(ld.
Sterlinga 13) mieście Poradnie K, ul. Kopctngm, BrOjce
sk!ego, Próchndka
orarL gl!lekologia z d2ol.el:nlcy Pola;ie Porad/Ilia K, ul. ł' Maja
S "t 1 ,_ H J d
• ~r ana - po. ZJ;ll a ,....
łozni~two - dmelm1ca Widzew 1
Polesie
g.i,MSzpital im. H. Wolf Babut7 orac
koLogia - d!zldntca
ginekologia z dzielnicy Polesie,
Poradnie K, 91. Gda~a 1 KIIaprzaika
Sęłtal hn. ' Skłoclowskłei-cur1e
w Zglen:u - po!ożnlctwo m1uto
1 gm. Zgteu, Aleik&andrów, Ozorgm.
kÓW, gm, Konstantynów,
Panęczew, Allldil'espol, Now0110m11
Szpital lm. _Marchlewskiego w
gmek.-Ologia - m1asto
Zgłen:u 1 _gm. Zgierz, Ale.ksa_nd'l'ów, Ozor
kow, Glowno, Strykow, m. Kon-

~
~

nia otirayimało Iegiltymacje ZSMP.
KD
selkll'etuza
I
ręce
Na
J6źwiakia zło·
PZf>R·PolMie żony z.ostał meildiunElk: o 21reaiLizowaniu pra;ez JlOleską młodzież ~
OOwiazań 'l)()djętych oo Kradowei
Atk.tY'W'U Robobn.~11:0
NalI'adeie
~
~ ZSMP. Dzięki temu tmysi]i.:a1n o do-
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~
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NOCNA POMOC LEKARSKA
Stacjł
Nocna pomoc lekarska
Pogotowia Ratunkowego przy ut.
Sienkiewicza 137, teL 686-66
FllMt InformaOgółnolódzkł
cyjny dotyczący pracy placowe.k '
zdrowia tel. 615~19
słurżby
czynny całą do·bę we wszystltte
dni tyg-0dnia. również w medZliele i święta

·m,

NOCNA
POM;OC PIELl)GNIĄJtSKA .
Bałuty - SzpM.al tm. H. :Wolf,
zgłoszenia na zable.gt w domu

ch-O<l'ego, tel. m-7'1
G6rna - Szpttal Im. JonscheSzpital im. Br•udziń-&k·iego,
r a;
Zgtoszenia na uibiegł w domu
chorego, tel. lllZ7-93
Polesie - Sz.p.Ltal im. ?.J, Pt.rogowa, Szpital lm. Madurowicza,
zgłoszenia na zabieg! w domu
choreg<> tel. 278-«l
i...
Sr6dmielcłe - Szpital lm.
uiti1eg1
Pasteura rigłoszenia na
w ~omu chorego tel, 8M-11
Widzew - S:z;plital !m. :a:. sona zablegl
nen berga zgłoszenia
w domu chorego tel. 864-11
TELEFON ZAUFANIA od
czynny w dni powszednie
15-7, w nie<W!ele 1 święta oał,
dob,.

Pog.rze;b odbędzie się dnia 4 lugodz. 14 z ka1Plicy
o
tego bT.
cmentair1na na Kurczaka-eh, o c.zy;m

~

~ak · 4.2.
Chlnlrg!a ogólna 1978 r. Górna - S:woltal im. Brudz!ńskiego (Kos. Gdyńskich 61).
Polesie - SziplJtal im. KopernLKa
(Pa·b lanicka 62).. Sródmieścle
Szpital lm. Pasteura (Wigury L!IJ.
Widzew - S:vp1taJ Im. Sonenberga (Pieniny 30)
Chirurg.le u•azowa - Szpital !m.
Sonen·b erga (Pieniny 30)
Neurochirurgia - Szpital tm.
Kopernika (Pabianicka 62)
tm.
Szpital
Laryngologia Barlickiego <Kopcińskiego 22)
Okulistyka - Szpital Jm. Jonsoheta (Millonowa 14)
Chirurgia 1 laryngologia dzieIm. Korczaka
Szpital
cięca (ArmlJ Czerwonej U)
szczękowo-twarzowa
Chdrurgia
- Sz,pital im, Bar!i.cłciego (Kopclńskiego 22)
Instytut MeToksykologia dycyny Pracy (Te!l:esy 8)
DerPoradms
Wenerologia
matolog!czna (ul. Zakątna 44)

nej Ul, tel. Ml-30, wewn.
467""° do .114. wewn. ro

inwalida. wojenny,

S

zawiadamiaJą

S

' SS
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S
S
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S

P.

STANISŁAW
WIERCZYŃSKI

~

S
S

+

$.

§~

Me-

czynny
c:hll'Ul'glc~y
Ł<X!t, Aa:m4:1 ~erwo

i D-zia1dziU\Ś

S1
S
§

Wener.oloogla - Poradnia Derma tologiczna (ul. Zaikątna 44)

Gabinet

zma.rł

~

szczękowo-'tlwarzowa
Chirurgia
Szpital Im BR'l'Hcklego (K'Op·

oał11 dO'bę

W dn•iiu 31 &y·cznia 1978 :roku
po dług.ich i Clię2!kWch cier·
pielllia.ch, przeltY'wa..:y l&t 68, nasz
Ojciec
Mąd:,
naju,lmchańszy

~

S

clńskiego 212) ·

AMBULATORIUM
DORA2NEJ POMOCY
DLA DZIECI
e.HJłłURGICZNEJ

„

marańcze.

S

U~fego (Kopcińskiego 22)

u.

.

p1ąitek WSS „Społem

407 mln zł zadeklarowali

S

3S)

Toksykologia - Ilnstytnt
dycyny Pracy (Tereey 8)

b" ł ·
.
5 ,50 , w.ł osk"ieJ· 1· c~erwone~·
ia eJ
sk1ero7,50, marchwi - 5,50. p~etruszlu
rzyw i , 14 ton jabłek.- Dziś, w so- - 13, porów - 12 zł, selerow obclę
15 zł, sałaty od 5 do 10 Eł
botę, rozsyła się ich nieco większą tych porcję - 23 tony warzyw i 15 ton (w zależności od wielkości główki).
jabłek, na zaopatrzenie więc., jak Za 1 kg szczypiorku płacimy 70 zł,
19 zł w
na razie, nie możemy narzekać. Pod ogórków kwaszonych dostatkiem jest marchwi, cebuli. pierwszym wyborze i 14,50 w dru'
wyborze.
gim
pietruszki, selerów i rzepy, a także
Ziemniaki paczkowane po 5 kg
ziemniaków. Niewiele jest tylko
13 zł
kapusty włoskiej i czerwonej oraz - 20 zł 50 gr, po 3 kg okresowo występują bfaki porów. 20 gr. Pęczek włoszczyzny z kapuJak się okazuje, „Społem" ma trud- stą włoską (0,35 kg) - 4,80 zł, pękapusty
bez
włoszczyzny
ności ze zdobyciem odpowiedniej czek
ilości ludzi do. ~zyszczania tych (0,25 kg) - 3,60 zł. Buraki paczk<>marchew
zł,
6,50
kg
1
po
wane
warzyw po wyJęc1u z kopca.
1 kg - 6,50 u.
Już pokaz~je się w skle:pach sa- w paczkach po
łata oraz zielona nać pietruszki .,_ mąrchew na tackach (0,5 kg) /
i szczypiorek. Dosyć jest kiszonek 7,50 zł.
(li}
- kwaszonych ogórków i kapusty.
Nie ma kłopotu z nabyciem jabłek,
roku,
tym
w
ich
smak
że
z tym,
w ci~g ł e j
nie jest nadzwyczajny.
·t
f
·
yt
·
sprzedazy są c ryn,y 1 grape i;m y,
a okresowo są takze banany i poW

wała do swych sklepów 2~ ton wa- -

A oto obowiązujące od dziś nowe
ceny na niektóre warzywa: za 1 kg
~ buraków płacimy 5,50 zł. kapusty

Szpital . Im.
La~Yn·g~logia
P!'l'Ogowa (Wólczańska 195)
Okulisty.ka - S:e.pltał l.m. Ba<r-

-

ZSMP -

n.acq;emilk dzdelnicy -

S
S
IS •

Sz,piiad Im. Pasteura (Wigury 19),
Wl9'zew - Szpital Lm. Sonenberga (Pieniny 30)
Chirurgia urazowa - Szpital Im.
Kopernika (Pabianicka 62)
Jm,
New:ochlrur;:!a - S2pltal
<Zgierz, PaSkłodows:klej-Cur!e

Chirurgia 1 laryngologia dzte- Szpital im. Korcza11:a
(Anni! Czerwonej 19)

jak donosq
statystyki woje.wództwa miejskiego łódzkieao
- dziesiąty już oddział pracy
chronionej otwarty został wczoraj, tym razem w ZPDz. „Lido".
Oddział, w którym pracować bę
dzie około 25 kobiet, składa się
z 3 pomieszczeń: części produkcyjnej, estetycznie urządzonej
„szkoły matek" i dobrze wyposocjalnego.
zaplecza
sażonego
przy bardzo
Oddział powstał
niskich nakładach finansowych,
tzw. sJ'.),osobem gospodarczym.
go przy wydziale
Urządzono
przygotowania produkcji - pomysł, świadczący o zmyśle organizacyjnym dyrekcji przedsię
biorstwa.
Zatrudnione w nim na jedna
zmianę i w ruchomym systemie
czasu pracy kobiety znajdują
się pod specjalną opieka zakła
dowe.i służby zdrowfa. - Jestem
bardzo zadowolona z tej pracy
- powiedziała nam Krystyna
Niewiadomska, która do niedawna pracowała w zakładowej
krojowni. - Dla mnie szczegół~
nie cenny jest tutaj spokój, brak
pośpiechu i zdenerwowania, Jak
to jest zwykle przy robocie
akordowej. Cieszę się więc. te
w takich dobrych warąnkach
będę mogła oczekiwa6 drugiego
·
dziecka.
Pracownice „Lido" - przyszlie
matki - uczestniczyć beda róww specjalnych zajęciach
nież
gimnastycżnych, a także wysłu
pogadanek. przy11:otowachają
nych przez zakładową „szkole
(at)
matek".
Kolejny

B. Michalski i
Danuta Mikotajezyk, !)Oleska mł>odzież zamaJ;lll'.zededlnil\l wybonifestoiwała w
rów do rad ruirodowych swodą wbudowiniczego
młodego
staiwe odipawiePolSki,
soc.jaJdstyQZnej
dz:iJll.1nego za wszystkie J)IJ.'rl:emia111y,
ialkie cllce:ri\Y tm:vslkać w lllliteresie
(er)
&P<>łeczeństlWę.

czą.cy ZŁ

li

przemysłowe

Dobre zaopatrzenie
· a •
w warzyw
I owoce

~
~

195). Sródmieście

cięca

w.

S

S
S
S
S

K,
dldelnic~ Polesie Poradnia
ul. Srebrzyńska 'l dzielnica W!.
d!ZeW
Szpital Im. Błemaekiego w PaPa•
gmin.a
i
blanlcacb. - mlil!lto
łom!
Gł
~f.
1
1
1
cnJ:no ~
0~ mtas":o i o~:
a._
g
Stryków
Chłrut'gia ogólna _ Bałuty _
(KnlaSzp!.tal Im. ")Biegańskiego
i
d
ł .„
1/„
ala
co z1enn e
z eo.v.cza
przychodni. rejonowy~h nir 4, 6,
Baruun.
Szpiital
10.
9,
8,
7,
ckie,go (Kopcińskiego 21!) codzien7
~e ~.J~=~:16u~ • (~„~~~
Parzęczewi;ka 35) dla przycbodnd
rejonowych nr l, 2, 3, 5. S~ital
im. Marchlewskiego (Zgierz, Dubois 17) codziennie dla m. i ~m.
Aleksandrow,
Zg·ierz, Ozorków,
Górna - Szpital tm.
Parzęczew
Kopecrnika (Pabianicka 62). PoSzpital Lm. Pirogowa
lesie -

rzęczew~ka

100

P0111ad

miasta.

młodzieżowego Si1»1ik~

~

~~=~ó~oJ:0 ln:i;a!l.":;:;:er&if'1.::

(Wólczańska

wtodzi i województwie
miejskim łódzkim

„LIDO"
- przyszłym
matkom

. prodnJlk,cj e '(iwylllńk 'mło
W przeddzień wyborów do podstawowych organów darbkawą
d7'ieŻiOWeRo ;paitil'OillaJbu nad oszczą...
młodzi
się
spotkali
„Bonax"
ZPP
samorządowych, w
dmą gospodardtą maJteriałami. i suwyaktywiści ZSMP z największych zakładów dl!ielnicy Po- ll'O'WcSJIJli). Wal!'tość tego cznu
niosła' 25,8 mln u. Dałsze 1,5 mi!Jn..
lesie.
dodai!Jkowej
d7liek,J
Ził uzySka1110

8.26.
A Pieua na tirasie Grotnó.lkii -ZMnina Woda -

Lilia - RiQsainów Lu6mierz (12 km). Zb.ióTk:a na Dworcu Kałi.s'kim o god%, 16.
A Wyciee7Jka kolanika ne. tTasie Ł6dt ..._, R'Qda Pa~a - Łódł
·
(80 km). Spotkwie na ryin'kiu stue:o Miasta o .rodz. 9.
A Wycieczka kol.airsika :na koasie Łódź - Grotnikd - Łódt, Zbiórka
na ipl. 9 Maja, &OO.z. 9.

dojrzali odpowiedzialni

Młodzi

pogrążone

w

ża\u

~OINA, D7lliECI, WNUK.I

t P07iOSTALA RODZINA

SOBOTA,

ł

LUTEGO

PROGRAM I
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Bada,nia w Poradn,i
Dermatologicznej to osobista korzyść

i

społeczny obowiązek
llllł li I I I I I 11111f1111111111111

DzB i Jut ro &JRadio
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§S

(m)

lłl

S

~
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Panadto wśród tych, kitórzy zadeklarowana kwotę przetii'ZY'Qlada
przez sześć m•iesięcy, 10 mada br.
w Centrali NBP rozJ.osowa·nycib zosamochod&w
dwadzieścia
stanie
osobowy<eh marki „Firut 126 p".

1 nów oszczed'IlOści()wych PKO,
--··--···~
·------Ili 11111111111111111111111111111111111111 I I I llllllllllllllllllll lllll I I I ll
11111111111111111111

U.Oli z kraju i ze św1ata . 12.25
Mozaika polskich melodii. 12.45 Bolniczy kwadrans. 13.00 Muzyka rozrywkowa. 13.25 Tańce polskie. 13.40
!Il Kącik melomana - Walce wiedeń
~ skie. 14.00 Studio .,Gama~·. 14.20 Stu
dlo Relaks, 14.25 Studio „Gama".
z
15.00 Wiad. 15,05 Korespondencja
~
~ zagranicy 15.10 Studio „Gama". 16.00
18.26
Radiokurie.r.
17.30
Jedyńka.
Tu
~
Nie tyl!ko dla kierO"'-'CÓW. 18.00 Ptrze
non stop. 19.00 Dziennik wle"' boje
czon:,·. 19.15 z poznańskiego studia.
Count Bas19.40 L. wlazdy jazzu sie. 20.0J Wiadomości I informacje
~ dla kierowców. 20.05 Podwieczorek
przy mllkrofonle. 21.35 Przy muzyce
2.1.58 Komunikat TotalizaS otorasporcie
Sportowego, 2/l.00 Z kraju 1 ze
Tu radio kierowców.
22.20
świata.
22.23 Łódź na muzycznej a·n tenie (L),
23.00 Miną! d-zień. 23.il.2 Wiad. sport.

§

Ponad 38 tY'S. mfeszlkańców wołódrz!ki~o
iewódzitwa miejskiego
zade;klall'owało 407 mln zł w ubiegłorocznym, paźd.Ziiermi!kowym kO'Il•
kursie „300". Wall'unlkiem tego konprzez
k'll!l"eu było fl!'Z-et:rzymanie
książ~a.ch
na
trzy miesiące
kwoty 300 zł,
oszczędnościowych
bądź je.i wieolokrotnoścli.
7 i 8 bm„ o godz. a. w sali ko.n„
f€1l'encyj-nej I Oddziału PKO PII'ZY
ał. Kości=ki 15 wśród uczestników tego konlkursu rozlos·owam.ych
od
zostanie 481 na,gll'ód waa'ltości
250 do 15 tys. zł w postaci bolllÓW
samochodowych i 1'!'etniowYCh b<>-

P1rGRAMll
RadioiJ)roblemy.
H.30 Wiad. U.35
M.45 Muzyika spod str~chy. 11,5'7
O.
czasu i hejnał. 12.05
Sygnał
Respighi: Fontanny Rzym-&kie
symfoniczny. 12.25 Wiad.
poemat
12.30
(Ł). 12.28 Chwila llllllZyki (Ł).
„Co słychać w gmin·i e Będków"
aud. H. Smola,gl (t.). 12.45 Wirtuozi
różnych !nstrumerutów. 13.00 Magazyn łoWieck! !J3.15 Muzyk:& operowa.
13.30 '\vi.ad. 13,35 ze wsi 1 o wsl.
13.50 A, Koszewslt1: Concerto grosso.
nowocześniej,
14.10 W.ięcej, lepiej,
Studio
14.25 Chwila m'tlzyk1, 14.30

„Slonecznilk". 14.50 „Czata" -

mag.

15.05
wojskowy Studia Młodych.
Utwory Haendla. 15.30 Radio.ferie.
16.10 Przekrój muzyczny tygodnia.
16.40 Aiktualności dnia (Ł), 16.55 Recenzja T. Soldenhoffa pt. „o języiku
inaczej" z ksiątki za tyt, „Socjologła
języka" (IŁ). 17.00 z ail'cMwum jazzu. 17.28 NO'llV&Ści Wydawnictwa Lubelskiego. 17.40 „Fragment ąagl rodzinnej" - rep. Mt, w. Nowickiego,
18.2ll
18,00 Muzyczne archiwum PR.
Flleblscyt Studia „Gama". 18.30 Echa
„Ma
19.00
lumie".
1
d\llila. 18.40 „Czas
tysiakowie". 19.30 Problemy tea.t ru
operowego. 20.00 „Nas dwoje. j~z
cze" - poema·t Henr! Michaux. 20.20
XXXII Tyg'Odn\e Muzyczne w Asconie. 21.50 Wlado~ości 1 informacje
sportowe. 22.00 Gwiazdy estrady B. Rylska, 23.00 Mistrzowskie interł>retacje muzyki dawnej. 2;3.30 Wiad.
J"ROGR~M III
•• 30 w
tonacji tr 6 jlki. 12.211 Za kie..-..
rownicą. 13.00 Powtórka z rozrywki..
13.SO „żywot młodzika niepoczciwego" - odc. pow. 14.00 Conc;m-tl per
stromentl / 15.00 Ekspresem
altrl
przez llwiat. 15.05 Kram z piosenkam4. lS.30 Studio 202 - wrocławski
magazyn l'OZll'ywkowy. 16.30 Fantazja
elektryc:ma, 16.45 t!as!Z rok 78. 17.00
Ekspresem przez świat. t7.05 M'tlzyKarna~!
czna poczta UKF. 17.4~
rytmów afro-amerykanskic h. , 18.10
PrultykJ ctla . wszy&tikkh. 18.~ Kon·
ce.-t, jakiego n.le było, 19.00 Ksiątka
Woidnła. Ml.Ili ~~ wep,omnleft

„Opera za wzy g1rosze" - słuch. wg
śwlat.
czar, 19.30 EkS1presem trzez
sztuki B. Brechta. 14.30 Wiad. 14,35
19.35 Ope.ra tygodn!la - v. Bellini „Purytanie". 19.50 „Mściciel w mia- Turniej śpiewaków i kapel ludJo15.00 Rad!oferie. 15.45 Reklawych.
się
Baw
20.00
pow.
stec7lkU" - odc.
razem z nami, 22.00 Fakty drua. ma. 16.00 Koncert chopinowski. 16.30
„Wizyty I podróże" - aud. ro&yw22.08 Gwiazda siedmiu wieczorów Lucja Prus. 22.15 „Rola" - słuch, kowa W- Przybylskieg-o. 18.00 Pawg noweli K. Zanussiego, 22,35 Bal- norama polskiej wokalistyki. 18,30
lady Boba Dylana. 23.00 „Wahadło Wtad. 18.35 Felieton aktualny, 18.45
Kabarecik reklamowy. 19.00 Recital
zegara" - wie.rsze Jana Zycha.
z. Wodeckiego. 19.20 Studio Młodych
- Rozgłośnia HaTcers.k.a. 20.00 Wielcy artyści estrady ! kabaretu. 21.00
PROGRAM IV
Wojsko, strategia, obrOillność. 2il.lli
12.00 Wiad. 12.0ll o. Respiglłi: . Fon~ Piosenki żołnierskie. 21.30 Maga.z:yn
tanny Rzymskie - poemat symfoni- tygodnia. 22.30 Teatr Poezji: „Koczny. 12.25 Wiad. (t.). 12.28 Chwila niec sw!atll'." - slu~h wg poematu
w K. I. Gałczyńskiego. 23.00 Arcydz,eła
muzyki (L), 12,30 „Co słychać
gminie Będków" - aud. H. Smolag! muzykd dawnej. 23.30 Wiad.
Lekcja
13.00
płyt.
(Ł). 12145 Giełda
angieLskiego. 13.15 Angielskie
jęz.
?ROGRAM Ili
ba-1 lady lud-0we. 13.30 Z dala od utartych szlaków - „Głogówek•'. 13.50
muzyc.-.
szkółka
U.1~ Niedzielna
Tu Studio Stereo (stereo). 111.00 WiaStudio na. 12.00 „Gm:gonowa i uczeni mę
domości. 15.05 Teatr :PR Klasyczne - Teatr Staropolski „Ma żowie" - odc. słuch. dokument. J.
12.30 Muzyka z sal /
rencyja" wg XII-wiecznych kome- Uśpieńskiego,
dii anonimowych autorów 15,50 Dy- koncertowych. 13.20 Przeboje z noryguje F. Rei•ner. 16.00 w'iad. 16.05 wych płyt. 14.00 Ekspresem p<rzez
Gra świat. 14.05 Peryskop. 14.30 Muzycz
Sztuka wczoraj ! dziś. 16.25
15.30 ne premiery Pr. lII. 15.00 „DziewGrand Standard Orchestra.
morza" - słuch,
Rozmowy i refleksje pedagogiczne. czyna z pełneg<j
16.40 Aktualności dnia (Ł). 16.55 Re- poetyckie. 15.20 / „Dobrze, że jestecenzja T. S-Oldenhoffa pt. „O ję ście tu ze mną•Ą - nowa płyta Nelzyiku inaczej" z książki za tyt. „So- la Diamonda. 16.00 „Pasjans we dwo
cjologia języka" (L). 17.00 'Fon i test je" - słuch. 16.35 Brasse.nsa śpie
K. wają. 16.45 I. Druce - „Największa
(Ł), 17.01 Stereo-rewia w opr.
Red. świętość". 17.00 Zaprasz·a my do TrójPietranek (Ł), 18.00 Repoctaż
Naczelnej (Ł). 18.20 Chwila muzyikl ki, 19.00 Warszawskie spotkania ze
Ekspresem
jazzem. 19.30
starym
człowiek
(L). 18.25 Ziemia wszechświat. 18.511 Chwila muzyki. przez świat. 19.35 Opera t;irg-0dnia V. Bellw „Purytanie". 19.50 „Mśc!
19.00 Czy znasz sw-0je prawo?
miasteczku" - odc. pow.
Uprawnienia rolni·k ów. 19.15 Lekcja c·! el - w
jęz, fra·ncuskiego. 19.30 StL1dio Stereo 20.00 Jazz piano forte. 20.30 „G·r yps
za,pras?Ja (stereo). 22.15 Radi-Owe por z ręcznikiem " - słuch. M. Zembatrety Polaków - prof Adam Ve- te.go. 21.00 z tysiąca l jednej pietulani - históryk. 22.35 Radfowo-TV śni - Ronsard w muzyce swej epoSzkola dla Praęującycµ. ki. 22.00 E'akty dnia. 22.08 Gwiazśrednia
Łucja
wieczoi!'ów „Zakochany sło da siedmiu
22.50 F. Couperin
Prus. Z!.15 Studio Tea.tralnę Pr, III
wik". 22.55 Wia.d.
- G. G. Marques: „Niewiarygodna
1 smubna historJ.a n1ewinnej Erendi23.15
·NmDZIELA, I LUT!GO
ry 1 jej niegodziwej babci".
11pot,k anla ze starym
WkrszaW\Skie
jauem.
I
PROGRAM
13.00
południe".
12.0S „W samo
Rad·i owy 'l'eaitr dlla Dzieci - „Brawurowy slalom" - słuch. l~.30 w
Jezioranach. 14.00 Wiadomości oraz
relacje z wyborów. 14.20 Koncert
:tyczeń. 16.00 Tea.tr PR: „Wyspa'• _
słuch. B, UirbanoW'S!kiego. 18.40 Koncert na llllstrumenty. 17.00 Wi.adorelacje z wyborów.
oraz
mości
17.20 Studto Młodych. 18 .00 Komun!k ty T taJ'
o· izatou Sportowego. 18.05
a
W!.adoRóżne barwy piosenki. z19.00
wyborów.
relacje
oraz
mości
19.30 Przy muzyce 0 sporcie. :n.oo
Wiad. ~1.0S Te~ramy muzyczne ze
Wiad.
świata. 21 .35 Musicon. 22 .00
22,05 „Miru _ mega _ ZY'lleik" _
aud. z. WUttorczyka. 23 •00 Wiadomości spoctowe. 23 ,10 „!Wwia piosenek". 23 40 Gra Or·l destra PR 1 TV
„Studia S-1"
.
'

PROGRAM IV

12.00 Wiad. 12,06 Teatr Klasyki dla
Młodzie:ty „P,,-zygocly Tomka Sawyera" - cz. IV słuch. wg pow. M.
Twaina. 13.l~ „Tu Ol!mpiada Polo•
nlstyczna". 13.30 Muzyczny sezam
(stereo). 14.10 Dźwiękowe wtajemnlCzaj•
czenia" - „Foki''. 14.30 P.
kowi;Ę4 „t>um-ka" oi... 39 14.40 Muzyka z jednej płyty _ David Duiridlls (stereo). is.oo Teatr PR·. Studio
Stereotoniczne „Zegarek" - słuch.
J. Szaniawskiego. 15.45 R. Wagner ·
do op&y „Tannhau- Uwertura
ser". 16.00 WJ.ad. 16.05 Rad1owe Stil·
dło Wyborcze (Ł). 17.00 Tu StucUo ł.
17.30 Warszawski tygodnik dźwięko
18.25 .J.
18.00 Radlola.tar1J!a
wy,
Po!lli:a cyrkowa. 18.30
Strawiński „Drapacz chmur" - słuch. popular19.00 J, F. Haendel
n.onal\IJcowe.
„A'.!'lodante•• (Btereo). 22.05 Radiowe
PROGKAM n
Stud!io Wyborcze (Ł). '2.15 „Ti'ybuna
1
symfoniczny _ a Komp<izytorów" - Paryt 18'1'1. 22.l!O
l2.0ll Poranek
I>oodUll',
nowych nagrań Orik. t Ch6ru PR 1 W. A. Moaań - M~
·
li.Ili ~atT 1'111 •.•. W.1.14.,
'.l'V: iW KrakowMt,.

I

·

l

ilka tygodni temu ukazała
sie
wiadomość o śmierci
doc. dr Tadeusza Przyokow
>kiego z Jedr-zelowa.
Nie
"Drzyp4c\kowo tak wvrainie określano mieisce iego
oochodzen.ia
Stało sie ono bowiem nieiako rodowvm przydomkiem. wskazuiącym
niedwuznacznie o jakiego Pr-i:ypkOWSkiego chodzi. Dr Tadeusz był
){

lJi.&torvczna dziś d la mnie pierrozmowa (bo ootem nieraz
ieszcze
odwiedzałem
gościnnego
gosp0darza) bYła właściwie ied·nvm
wielkim monologiem dr Przypkow·
skiego M6wil ba.rdzo szybko. z oddrobiną zadvszki orru: ta
iakaś
lowialnościa dzieki czemu chwilami trudno ' Yło notować a
iuż
w og6le oołaioać sie .co jest właści-

wsza

historykiem nauki i kultury, gra- wie prawdą, a oo anegdota. żar
fikiem.
drukarzem.
bibliofilem, tem Jego oasie stanowiłv słonecz
gnomomkiem. dvrektorem unikal· ne zcgarv Kilkaset irromadzonv<'h
nego w świecie muzeum słonec'
latami okazów zapełniało szklane
nych zegarów.
dla mnie oso. gabloty muzeum inne olbrzvbiście
bvł Jednak Przede
wszy
mv opracowane przez iedrzejow.
stkim człowiekiem
niezwYkłYm
skiego gnomonika
Pr zvozdabiałv
Przvbvsza zaskakiwał swa oosta- obiektv użyteczności publiczne.l w
cią rubas1.1nego szla1to•na. Z sum1a
wielu łtraia"b świata. Wśród tyc~
stym wasem, ubrany w obcisła ostatnich Prawdziwa perła szituk1
kamizele i buty z cholewa.mi po- był zegar słonecz,ny skonstruowawitał mnie. pamiętam. na progu
ny dla centrum przemvsłu
zeswego starego domu - Jak mi sie garm istrzowskiego we Francji. Jewtedy w 1957 r wydawało - nie- go wskaz6'W'ka miał bvć budYnek
miłosiernie zaroraconego.
biurowca. tarcza zaś plac wo·
Później doolero 'oowsiał
prze· k6! budynku. Z Francją. a właści
Z1Wiązana była
nklony pawilon, w którym z.na- wie · iego stolica
która dr PrzVPkowski
lazły
miejsce
(zaPoCzatkowane anegdota.
przez oica Feliksa) bezcenne z.bio- chetnie ooowiadał śmieiac sie zaw'
ry, z.aś pochyloną oficynB"ę za- sze serdecznie, Otóż kiedy w cza·
•tapił
domek PietrowY rzekomo sie swego koleineiro oobytu w P~
rvżu odwiedził bibl!oteke.
gdzie
kubek w kubek oodobny do sie- lako student strawił niejedna ~''
dziby byłego premiera
Wielkiej dzine nad roz.pa<tTywaniem tajników astronom i·i. pracownica działu
Brytanii W. Churchilla.

·a mość,

inalazło

t.lm

o

kogoś

takim
samym
nazwisku
Imieniu, Jak było na kopercie i triumfalnie doręczyło mu
prresylkę. Tu
nie<t-·„. w·--•·
na jaw, ie wysiłek - aa po·
wainl - był
„„v:
,Za·
moić •, to jednak 11tatek, n-e

i

A W BIBLIOTEKACH·

się

tam

wytropić

łctórv .'J/cina
iawierające

l

1:s:o·

Pocałunek
Całowanie sle pnbliczuie Jest w Iranie zabronione, o ciym mógł
1ię przeko :ia ć mlodv turysta amerykański, który w samo południe,
w centrum miasta, pocałował swoja towarzyszkę. równiet. nbvwa•
telkę USA- Zapłar.il grz}wnę w wysokości 100 dótarów. Z powodu
„złego prowadzenia się" wymówiono mu także pokój w botę•u.

'
Oryginalne środki transportu
Michael Walsb, 19-letnl student z małego amerykańskiego mia1teczka Shirley, w oryginalny s1,osób rozwiązał problem dojazdów
na odległa o 30 kilometrów urzelnię „surrolk Community coi.„ee".
Zamia~t z rzadka kursujących iirol)ków transportu publiczneen ko·
rzystał cnd7.lennie z kradzionego na tę okazję samochodu. k~óry
porzueal po dwóch dniach Pksploatacjl . W ten epnf6h w <'1ągu
dwóch mjP~lf!CY wypożyczył •obie trzydzieści cndzycb lim„~yn.
Pr:iedoshtnią podró:i odh~-ł najnowszym modelem „Chevrolet Che·
vette". O•tatnią wozem policyjnym do aresztu w Suffolk
County.

Cztery · pokolenia Przypkowski.:b:
na portrecie Feliks. w fotelu 81edzi Tadeusz. obok !ltoja Piotr I
maty Jan.
Fot. Elżbieta Chodk.l.ewlr.zprzypkowska

W,pomnienia.,.
Naołvwaia
w
obrazach oraz słowach i eestach
tego niezWY'kłego człowieka. Jeśli
przy okazji
będą
Państwo
w
Jedorzeiowie wstaPCie. prosze.
do
&ZDARZENIE NA POLOWANIU w okolicach Limoges we Francji: strzelając
do dzika, myśliwy traf!l
w drzewo; pocisk odbt! się
i zrantl kierowcę samochO·
du, który stractl panowanie
nad kterowntcą; samochód
wpadl na drzewo, a drze-

{54)
REDAGUJE JERZY KAtU2KA

Arcymagiczny
kwadrat

SO·

Jsiłuje

~ ..
męsko·

Każdy wyraz wpisuje sie czte.ry razy - poziomo. 1 pionowo.
z dołu do góry i od prawej do
lewej.
· Znaczenie wyrazów: 1. Nieżyt
nosa. 2. Żona Ptolemeusz.a Sotera. 3. Najwyższy szczyt Ahag'garu (Sahara).
4. Terytorium
.federalne w pn. Brazylii,
5.

Gd y t" .„ ·
Wv·
brzeia naiwano go . maniakiem

darni;;'ctch

seksualnym, przyslal on do re·

cz · ··v n-iresat właśnie nim dakcii anonimowy list, w kto·
płynie I akurat powinien do· rym protestuje prieciw takiej
bić do portu Le Havre, która etykietce 011 po prostu stara

się uchronić ciytelników pned
podana, ale prrecleł jeszcze rgorszeniem.
A POWÓD DO ROZWOnie kaidy 11eregowy funkcjo•
nariusz poaty zna peńekt ję· DU znalazła nle1aka pant
Webb z Cońnec:ticut (US;\),
zykl obce.

to nazwa

Wschodnia

c.z~

Wysp

Mar-

schalla.

On wte te kiedy 1>ada desze11:. ty lubisz • 111111 ebodzic na spacer.
niezwykłego wy·
świadczącego,
ie
moia być niebez-

wo - padając - przygnlotlo mys!Lwego, który tak
niefortunnie strze!ll.

Wybuchła łarówka. Oczywiście
wszystko, co było na stole, trre·

4 KIBICE dosłownie oslupla·
li, gdy
w aasia meau
w Moulmai w Birmie, bardzo
ciekawie zapowiadaląco 1i11

A RELACJA
dar1enia,

i w· domu
piecinie: „Sieddmy przy ko•
lacji - nagle huk nad głową I

-

ba było usunqc '"'o "
·~'dlu·
unlr,._.
bujemy i dywanu okruchy 11kla" o
Autor op1su t ... ; c;r•..,w nt>llh
dompch przyczyn rostala nagle
kowanego w prasie warsraw· przerwana, o iawodnlcy w po·
skiej, kąpll potem sieić łoró· Plochu uciekli z boiska. Przf·
wek I todnal nie mógł wkręcić czyn11 wyjaśnił napastnik, któponlewoł
miały
rwichrowane " w chwili składania się do
gwinty. Dla śclsloicl l)odaJmy strzału iauwałył, ie tuł ra
ie były Io l)rodukty !Irmy „Po· plecami bramkario aal się do
ataku groźno kobro.
lam" 1 Pabianic.

Czy to lut wszystko co potrafisz'

Zastanów
Rozwiązanie

łamania

„Rozkoszy

głowy"

I.

Central
z teksasu.

~(

powiększyć

towoość

ł~

ren

kilkupiętro

1~(

,, ·

wego ęarażu
zbudowanego nwdawno
w Karlsruh ~ fRFN)
na dachu budowli
powstało .1eszcze 26
Jednorodzinnych
domków.

~~'

$

?!,
S

,,

>'

,:łl

·pr7ygotował

1

13

1--8. Wagon. 1-9 Wazon. 1-10.
Galia. 2-9. Gazon 2-10. Galla.
2-n. Galon. 3-10. Talia 3-12.
rarka . ł-11 . Balon ł-12. Barka
~-13. Banta 5-12. Marka 5-13.
\.tania. 5-14. Marat. 6-13. Kanla. 6-14. Karat. &-15 Kallta.
7-14. Carat. 7-15. Całka 7-16.
"adyk.
NAGROD1' „CENTRALU" wyosowali:
Wanda
Jodłowska
ul. Rymanowska \i>-43,
fózef Brodalko Aleks„ndrOw, ul
"lotrkowska 211-31
Anna Urbańska,
U>dź,
ul Piotrkowska

BYK 21.c.~1.5., Oc zywiści e, lepiej zapnbleą:ać. nit leczyć. Ale
przesada w o:apobiPi:anlll
bywa
gorsza od kurar ji AbsorbuJe my
śl!, czas l ~rodki często
bez
określone1 pntr:i:eby
Urodzeni w
lll dekadzie znaku. .teśll Im coś
dolega, niech odwiedzą sp~cjall·
atę.

BLIZNIĘTA
22.5.-21.6.:
Ktoś
zrozumie opacznie twnje uwagi.
zamiast wyJa<nieJ\. zareagujesz

I

DZIENNIK POPULARNY nr •

(8910)

teres. Inaczej :raszkodziu prze11e
wszystkim sobie.
PANNA 24.8.-23.9.: Osoby WPIY
wowe cbra cl pomóc Nie odrzucaj
tcb
propozycji.
Ambicja
„wszystko rawdzięczać samemu
sobie". Jt>sl dziś olerPatna - Jeśli kiedykn• wiei< była 'tycie społeczne tak <ie skomoltkowało, ie
wzajemne zaletnnścl sięgają coraz dalej. Mnina udawać, ie aię
Ich nie widzi, Ale po eoT

I

/

116

5

rz
li
tit

18

•
19

li
zo

17

li li
li
zs
26

Złt

f 111zs

31

33

WAGA

u.1.-2s.1t.:

nie może.z pogodzić
łecznej a zawndową?

pierwszeństwo

C!nrłlewe

pracy spoOczywiście,

maJa
obowtazkl
SpolN•zn<' 1taraJ stę
osoby aktuamte
zosta włając sobie tylko tyle. z ilu zdołasz się
zawodowe

podzłelll' między
mniej obrlątnn„,
wywtąza~

SKORPION
H.10.-22.U.:
W
twoim otoczeniu podnosi się 1pra
WIJ po:aomte •robnłło Pr6b11Je11S

li

3'I

1

8

9

10

15.

li

16

'
li

li
Ili
:Zl
23

li
li
29
30

32.
I

2:_apraszamy do Centralu
zbye to milczeniem. Rzecz
11ę
przewlecze, ale ole ociecze. Lepiej &robisz podejmuJąc rzucone
wyzwanie.

nować?

LEW 23.7.-23 "·' Myślisz tyle o
sobie, te Inni przestaja o tobie
myślel-. To
reguła
gry uczuciowej. prawie bez wyjątków, Uporządkuj
sprawy osobiste, maJąc
na uwadn nie tylko wlasn-, In·

4

182-386.

gniewem, Sprawa przybierze ros
miary niepropnrcjonatne do wazoości. A może potrafisz się opaRAK 22.6.-22.7.: Osoby w ZWll\ll
ku malteńskim chciałyby
na
pewien czas wyJść ze wsplllnego
zaprzęgu.
C'zy przewldnJa skutki? Powrót bywa często l!_lotllwy,
ale rzadko ndany Urodzeni
w
znaku Raka, z nikim powatnle
ule związani. ntrtu1a na prawo
I lewo. W blt~klel perspektywie
nie będzie z tego miłości.

za rozwt11zanle teJ krzyJ:Owkł
dyrekcja „Central~~ przygotowała · 3 nagrody-111espodzłankl.

t.ódż,

mo:ina odblerae w
Nagrody
:.centralu" Łódź, ul. PlotrltowVllI piętro (po~ka
185/169
kój nr 801).

BARAN it 3.-20.4.i Chcesz wy•
żeby zapomrtteć o sprawach
przvkrych? Sam wyjazd
nie pomotP Mnsl pu:vole~<- nowe
wrałenia 1 zatnterP.Snwan1a. Wte·
dy mnżP być ~kutPcznym począt·
kiem kuracji. Pn powrocie,
w
lepszym nastroju. łatwiej cl bę
dzie uporać sie z ornblPmem.

~

11

TROJNIAK

IJ
Jechać,

z·

komplety

Dostatek.

~~

POZIOMO: l. Owad zwany potocznie szczypawk11 8 CzloWielt,
postać. U
Mote być mleczna. 1z.
Miesiąc postu u matiom„tan .
13.
Trzykonny zaprzęg 15. Miejscowość w poludntrweJ Turcil. 16.
Trudno topliwy mf'tal. \8. Stolica wo1E>wńrłztwd
24 KuzynKa
kakadu . 25 Podziałka na przyrządach pomtarowyrti
28
Wal
ziemny sptetr•"Jący wodi:.
:n.
Raj ziemski.
kraina wszelkie~
szczęśUwo~cl.
32 . Lewy dopływ
dolnego Ounaj11 33 Dragon przy
palclt> 34 Trtonek rękojeść.
PIONOWO: t Organ dowottz11cy 1tłam1 zbrojnymi 2. Różycz
ka, choroba zakatna. 3 MlaMo
testlwalt
olosenltl ł Eden. ~.
Ptak leśny, chroniony . 6. Przylądek na
Wy~pll' Hnnstu (Japonia). 1. Literacka f<>rma w starożytnym
Eglpclt!!. 8 Drui:a tona Mieszka 1. ~ Frazes slogan.
IO. Miasto w Iraku naci Eufratem
14 Ptak śpiewający . 11.
Sławna francu„lt11 aktorka filmowa (Symfonia Pastnralna).
19,
Tytui lentnowsklee:o pisma. 20.
Krzew potoczni<>
zwany bzem.
21 Jadtnda Jnta 22 . PPrfumery1ny
utrwalac• upachu
23. Lutowa
solenizantka. 25. Podmokłe plasltl
występujące u
oodnO:!:a
pagorków. 28. Cześ~ utworu 1cen1cznego. 27. Miasto portowe w Ghanie. 29. Rzymska bogini ur0<1zaJu,
opiekunka
rolnictwa
ao.
Szczep, pleml41.

Nr 5%

REBUSIK

„,l)~

się

Który • clęłarków
podniesie
liłJ 40 góry,
a który opadnie,
kiedy widoczny na rysunku męz
czyzna pociągnie za lloę!

SUPERKRZYŻOWKA

Aby

zakład

Drogi

Drogo ko5Ztowało pewnego mieszkańca Sarcay (Fran<"jat wvgra·
nie zakładu a to, te uda się do kawiarni w towarzystwie swojej
klaczy. Przera:tone nieznanym otoczeniem zwierzę. zdemolowało
połowę lokalu I z trudem zostało wyprowadzone na ulicę. W~ grana wyoi~ła około ze dolarów. Pokrycie szkód I grzywna - ponad 200 •••

„Sz. Panie! Jestem .•. / (wstawiał
nazwe odpowiedniei miejscowości)
Widoki są tu wspaniałe. a
piwo
świetne. Nie takie sz.„ny iak w
Jedrzeiowie" Po któreiś kolejnej
kartce dr Przypkowski
otrzvmał
on dyrektora list zawiadamiaiacY o
przyznaniu browarowi· iedrzeiowskiemu znacz,nycb kwot na
mode<rnizacie i rozbudowę.

osobnika.

opisy scen

Jlmmv Carter napisał odręczny list z pod:aiękowaniem do Stevena Seymoura, którego wadliwa tłumaczenie na Język volskł
pierwszych wystąpień prezydenta USA w Polsce wywnlaln wiele
uwag krytycznych na łamach światowej prasy •• ,Nleeh pa11 nie
martwi się zbyt ostrą krytyką" - stwierdził Carter, poci<hnjąc
adresata, te analiz"! przetłumar10•1ycb przez niego tP.1.-t<•w wyka•
sala, li blędv były „mnieJ&zego kalibru". „Pomó~I pan w tym,
te moja wizyta w Pols<:e była bardzo przyjemna i owocna Ozię•
kuję! Pański przyjaciel, Jimmy Carter".

Jak już wsoomniałem dr Przyp..
kowski całe życie związał z
Ję
drzejowem i
z nagromadzonymi
zbiorami. Na swój aoos6b kochał
swe rodz.inne mia.S'to. Prół>uiac W•
.miare możliwościi I sił dodać mu
splendoru ; ożywić gospadaorczo. W
odległych czasach Jedrzei6w słaiw
nY bvł z dobre1 iakości i smaku
Produkowan~go tu oiwa.
Che~~
przYoomnieć dawna świetność iedrzeiowskiego
trunku
doktor
WPadl na iście szatański oomYsł z każdel(o zagrani<'znego
miasta
przesyłał na rece dvrektora Zjednoczenia Przemysłu Piwowarsk·iego kaortki identycz.nei treści:

A W GUONIE REK<?RDZISTOW znalazło się rownież miejsce dla Meksykantna Pedro Sancheza. Ustanowi! on rekord w :itegu
na lOO metrów na rękach.

po-ru stan pogotowie

Gest prezydenta

ną:

W
sądzte
os kar:tyla ona
swego męta, że nigdy nie
dal jej prezentu gwiazdkowego.
Pan W'ebb oświad
czył,
Iż jako głęboko
wierzący katoUk wciąż
czeka! na świętego
Mtkola}a.

A. POCZTA, tak Ił~ uprze,
potrafi a~~m
- -~ u Ć, ~o
potrafi. Oti>z ktoś wysiał hst
raadresowany na statek rn/s
, Zamość".
Nasza
pociło
sprawdziło nazwisko I imiona
wszystkich mieszkańców miasta

WYkrzykneła

z 1>rzy1ta- Muzeum im. Przypkowskich. Ła
two trafić. Dom w rynku. z wiO, monsieurt'
PrzY'J)kowky! dniejaca r. daleika wieża-obserwaJak 1>an mól(l PI'ZeZ tyle dni nie torium.
(Jot-es)
odwiedzić starvcb orzyiaci6ł?
A od kogo Pani dowiedziała
się, że ?.n6w iestem w Parvru?
- Domyśllłam siei Przez szerel(
lat u antykwariusza naprzeciwko
stał na wystawie słoneczny zega
rek i raptem w ubiegłym tygodni 11
znikł„
Czyż to nie był oczywisty znak pańskiego oobvtu? ..•
kaJtalogów

STRZELEC
23.U.-21.12.:
Będziesz dalej wtdywał nowo pozna
n11 aSObłJ. lecz jej atrakcyjno8!:
zmaleje. Strzelcy. którzy po11
wpływem
pierwszego wra:łenla
dali zbyt wiele obietnic,
będą
mieli kłopoty.
KOZIOROŻEC" 22.lZ.-20.1.:
W
tym t.ygodntu sprawv uczuciowe
będą ą:órowały nad lnoymł.
U
wielu Kn'Zlorotrów mowa
Ju:Z
będziP n· małtellstwte . Oka:łe się
wówczas. te wtększoit okoliczności przem a wta z1 szy hk Im iflnallzo wanlem prnjekt6w. o„zywl·
łcle, nie da się prze,,.idzteć wszy
stklego, Ale tycie bH nlespodzta

nek byłoby łmlertełnłe nudne.
prawda?
WODNIK u.1.-11.1.: Tyle rzeczy zmienia się dokoła ciebie, ta
łatwn zgubie' nić orzewodnlą. Nasza rad.a: ołycs •nbte
więcej
czuu 01 myłlenle oawet kosztem lnoeJ aktywności To co teras
orzetywaoz, wvdaje cl stę
chaotyczni! Z upływem
czasu
zrozumiesz. te dośwladczPnta nte
pós7.lv na marne
RYBY 19. !. - 20. 3.: Doskonały
tydzień .
łeby
pcbnąc'
oaprzod
sprawy nwndowe. Odronsl sle to
zwłaszcza do kobiet w ni:ńle. oras meż<"zyzn śwleto po rozpoczęciu
pracy tub zm1an1P zaJę
cla. W domu harmonia 1 wesoll
towarzy~two
Ludzie nowo goszczeni staną się wiernymi przyJacl6łmL

1

,
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„VOLK11VAOP l800L "h
rtant"
CCombi)-Automauc
- b1ał7. r~k 111'11 - 11przedam, Ruda Pablantełra, Du
li, po 11
mo g

i

OKAZTJNIS
~M111am
.,Warszawt1'' g6rnozaworow11 z osprzętem „Tan".
Swterc1111wwktego T m, 11,
~t, godz. 15-18

i IS UWAGĄ,
~

ZAKŁADY

DROBIARSKIE W TOMASZOWIE MAZ. i
PRZVJMUJĄ ZAMÓWIENIA
;

TOMASZOWSKIE
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DYREKCJA ZESPOI.U
OPIEKI ZDROWOTNEJ

~
S

W ZGIERZU

§

~

PrzyJ"mie następujących ,
pracownikóW służby zdrowia:
• LEKARZA INTERNISTĘ w
poradni ogólnej W Ozorkowie,
- zapewniamy mieszkanie
spółdzielcze M-6 w Ozorkowie,
• LEKARZA DENTYSTĘ
w Gminnym Ośrodku Zdrowia
w Leśmierzu, Gmina Ozorków,
- zapewniamy mieszkanie
trzypokojowe w Leśmierzu,
LEKARZA DENTYSTĘ w hi.
gienie szkolnej na terenie
m. Ozorkowa,
- przydział mieszkania
w m. Ozorkowie do uzgodnienia w Dyrekcji ZOZ.
Warunki płacy i pacy do omówienia w Dyrekcji Zespołu, Zgierz,
308 - k
ul. Par2ęczewska 35.

+

s

dzlurka.rkfii

H-et-M

kuptc.

244113

PKO kupię.
Tel.
grzecznościowy 327-09
2459
gr.uae
BONY

KOZUCH damski dam. ~el. 52-74-65

654-77

§
§S
S

~
~

§

S

§
~

§
§
~

mę.siu
sprze

Z251 g

COCKER.spaniele - szcze
nlęta po złotych
meaaustach - sprzedam.
Tel.
51-20-56
2Z58 g

"

~

BRYLANT
1,1
karata
sprzedam. Tel. i2-87~ g

-

KOŻUCHY

tunckie: męs
ki, damski
- sprzedam
Zamenhofa :li, m. 3
2181 g

KURY -młode , 1przeaam
cwywiaszczenle>. .lanmy 2 I
g

KOZUCH

męski,

KUPIĘ n·ledutą
grodniczą, rury
szkło
Łódź, Plonowa

cah1,

2391

BŁAM

-

łapkl

we tanio
TeL '105-03

pompfii o5/4 !Ub 1,5
o<tpa!iowe.
14a k/Ko2537 g

karakuło

sprzedam.
2523 g

MAGIEL elekirycm7
·lokalem - spriedam. Pokój do w:ynajfiiCia. Oferty
„2530" Pras„ Piotrkowska
96

FUTRO - łapki ka<rakuło
we sprzedam. 1417-77
331113 g

98

(poniedziałek.

wto-

OVERLOCK I- 1 z-nłtkow:y
sprzedam,
Oferty
„2552" Prasa, Piotrkowska
PRAKTICJ(j auper TL, h~logen i rzutnik
sprzedam. Tel. 333-40
2$56 g

NOWY
pt.ee
„!'.ska" llO m Tel. 483-3'1

ognewczy
eprzedam
23311 g

-

MEBLE r6tne tanio aprze
dam. n Lipca 29-14, po 1'I
2311 g

JAMNIK.I rqdowodowe plea 1 suczka sprze
dam. Zg.lel'ska M-10,
po
17
Z490 g

-

FUTRO s nutrli dam. Tel. 14§-98

sprze

-

Z4'11 g

CZARNE lapkl karakuło
we - Nprzedam. Telefon
53-47-12
2461 g

--

„ZENIT EM" now:y, gwa
ra,n cja - okazyjnie sprze
dam. Tel. 52-98-19, po lti

2łł5 g

antyki -

kuplę.

„PIATA U5p" dziewlęclo
letn1 - apr:tedam. Teleton
53-e&-'18
200ł g
„J'lat 131",
KAROSEBIJ(j
po wypadku - aprzedam.
Podchor11tych ł2
2040 g
KAROSERIJ(j
„wartburga
-przedam. Telefon
51-&ł-ff
2017 g
WKŁAD

„Syreny Standard" odbiór natych·
miast odlitĄplę. Oferty
„2108" Prasa, Plotrkowslta

96
---------„ŻUKA"

akrz711towca

JJ

'6\łWd Cd

d El J d A ro P ltli&t~„-.•AP r n P' 'W\'k'~~~~

j

I

.

-przy ut

SPRZEDAM
"J'ia·t a 121p
lllOO" Łódt-<:hojny,
ulica
1545 g

I

Dąbrowskiego

91 {I
I Kilińskiego 139.

ZAMl,NIĘ „Renault 8"
Gordlnl na „Fiata U6p".
Tel. 244-81, po 16
:U67 g

2203 g

„ w ARSZA WĘ"
górnozaworową stan ldealn_y sprzedam.
Włodzimierz
Wojclechowsld, Lubow1aza
97-103
Dmos1n,
woJ.
Skierniewice
2353 g

piętro)

Z AP R A S Z A M V.

'

312-k

~---~~--..~~~~.--.~~~11Ji1'111""""16i111~~~~~~~
ZAMIENIJ(j M-1 na
M-3
- własnościowe.
Oferty
„2005" Prasa, PiotrkoWS!ta
98

DWA pokoje, kuchnia kwa
terookowe, wszystkie wygody, Il plfiitro, blisko sltle
py, rzeka, zieleń. !aa
w
Żaganiu zamienię
na
ł.6dt.
Wiadomość:
Stefan
Stępniewski. Łódt,

ska 7

Chełm
1łl53 g

M-1 z telefonem w blokach do wynajęcia.
Tel.
13-91-87
2071 g

SUCZKA owczarek nizin- OSOBĘ znając11 pracę na
ny,
ciemny
z beżową wtryskarkach
ręcznycn,
na oczach, zginęla pionowych ! poziomycn za
w nlectzlelę w okolicach trudnię. Oferty ,2238" Pra
Obywatelskiej.
Odprowa- sa Piotrkowska 96
dzić za
wynagrodzeniem.
Tel. 424-72
2540 g KOBIETA przyjmie pracę
chałupniczą. Oferty „2081"
Prasa Piotrkowska 96
grzywką

2519 g

M-3 - Ba!Juty sprzedam. Oferty „2217" Prasa,
Piotrkowska 911
M-ł

lub M-5 włamośctowe,
te.lefon - kuplę plLnie, oferty „21111•· Prasa, Piotrkowska 96

--------FRANCUSKI - tłumacze
nia, korepetycje. Telefon
416-17, Grochqlska
2482 g
MATEMATYKA maiurzystom 257-57, mgt'
Pluskowskl
8Z1 g

ItAw ALERltl

ANGIELSKI,
hlftpailskl.
Tuwima 40--ł, Leniec
2129 g

11-a -

PRZYGOTOWU.JJ(j do egza
mlnów 11 jczyka rosyjskie
go, bistor!!. Tel. tl0-19, po
15. Kowalska
2Sll I

lub pokoju
w centrum - poa:rukujc.
Oferty .,211111•• Prasa, Pl!Jtr
kowska 86
na
17

M-ł.

Teofilbw zamientc
Tel. 52-09-88, po
2340 g

POKOJ & kuchnłll - Dąb
rowa, zamienic na podobne - Teo.fllów.
Telefon
52-93-79, godz. 11-10, 1-20
~291

g

nie umeblowane ul.
L1manOW1Jkiego,
v.>ynaJmę
na rok lub dwa.
Płatne
z góry. Oferty ,2301" Pr a
sa, Piotrkowska 96

KRAWCOW
konfekc7jnych ze •tatem pracy
z
terenu Łodzi ' Ale,ksandro
wa zatrudnię zaraz. Oferty ,2504" Prasa, Piotrkow
sk:a 9!I

M-ł

I

KOMFORTOWO
urz11a.zone M-2 Teofll6w C, telefon sprzedam. Oferty
„2363" Prasa, Plotrkows1ta

POSZUKUJJ(j
P«"kus!łltkl
na wyjazd. Oferty ,,2460"
Praaa, Plot.rkoW!lka 96
KALETNIK. Tel. 287-G'i

potTzebiny.
~

g

POSZUKUJ:g

FRYZJERKA damska
na
stale potrzebna zaraz. Kewolucjl 1905 .r . 30. Stal'lczak
2404 g

LOKAL potrzebny na e1ektromechanlke pojazdowll.
Tel. 704-Sft
23911 g

POSIADAM „Woł,gc J4 Zł",
woLny czas, oczekujc powatnych propozycji.
oferty „24'78" Prasa, Piotrkowska 98

KUPIJ(j wiałnośclowe tl'ey
pokoje z kuchnl11, te1ero
nem. Tel. 702-34, 11ode. 11120
2480'
M-ł

zamienię IHI
lllieszkanła M-3 (% po

Retk!nla

dwa
koje
kuchnia).
Oferty
„2438" Prasa, Plotrkowslta
96

GARA:t murowan)' do w:r
naj111Cla, Ry"brla IAinanoW'Sklego. Te"1. 793-61, po

=es

g

96

33 .

2524 g

ZATRUDNIĘ

tokarza
IO lat oraktyk·I. Chełmska
2536 g

7

POSIADAM gotówkę , wo!
ny czas samocltód, przyj·
mę
współpracę
·Oferty
„2078" Prasa, Plotrkowslta

- e
=
--

207S g
POSZUKUJĘ M-2. lub M-3.
Oferty .~18" Prasa, Ptotr
kowska 96

CZELADNIKA I ucznia do
zakładu wędliniarskiego prz:Y jmę Lódż , Tuszyńska

SKRADZIONO
„Syrenc OPIEKUNKA do 2-letntego
Alelt104" nr 44-88 IO dnla 31 dziecka potrzebna.
63.
stycznia 1978 • . koloru ko- sandTowska lOA m.
2382 g 96
ści słoniowej
Brak przed Borowski
niego siedzenia. Tadeusz
.1111111! ! Ił' l I lllllllłll li I I ll I 1 1l l l I Il l li l I I 11 1111111111111_
Szewczyk, Pułaskiego 6-29

ODKUPIJ(j CZfiiŚClowo r apra
cone M4. Tel. 446-911

POSZUKUJĘ
mlt1szkanta
lub
kawalerki.
Oferty
„25811" Prasa, PU>trkO'W5ka

aprzedam.
2206 g

ZMIANA. ADRESU I NUMERU TELEFONU
„FORDA" sprzedam. GOrka Pabianicka 3ł k/PabtaURZĄD PROBIERCZY W WARSZAWIE
I
nlc
2328 g
'
ODDZIAŁ W ŁODZI
.,FIATA U5p 1500"
111'11
sprzedam. Tel, 51-26-79, po
z a w i a d a m i a,
17
2322 g
ŻE OD DNIA 1 LUTEGO 1978 ROKU
„I.ADĘ S" odb16r luty siedziba Urzędu zostaje przaniesiona
sprzedam, zamlenic na no
wego .,Fla~a 128". 718-58,
z ul. Piotrkowskiej 85
po 17
2315 g
NA UL. NARUTOWICZA 75
NOWEGO „Forda-Taunusa
t,8 GL" (złoty meta.lik)
~ gmachu O·KRĘGOWEGO URZĘDU MiIA r
~przedam, Ogl11dać
t:yJ.Ko
w niedzielę 5 lutego goaz.
~
IV PIĘTRO, POKOJ 408.
!O-li Ksawerów k/Ł<>dzl,
ul. Ł6clzka S'1 ,
2317 g
Ulega także zmianie numer telefonu.
„FIATA UOOD" aprzeaam
'l{TUALNV NUMER CENTRALI - 877-10.
- zamte.ńię na „wa-sza·
wę". ~ Mostowskiego
1ua
---....
,----------.~19·----------e8~:..~~~
.
.
.
.
m.a
114'&
~~tt'A'~,t'"".ń-l"O:)l'-'ftn,\.:w.;.~ wtUV XVLL4V~WW<Wl%All - .J<~~
'

p~zez punkty usługowe mieszczące się

------Odległa

WYKONYWANE SZYBKO,

FACHOWO I SOLIDNIE

g

„VW-Combi'• Tel. 820-30

KAMERA lantan 16
mm
lł
sprzedam. Urzędnicza
m. 8 Oglądać 5 luteg o
godz, U-19
2489 g

"MW~~„_._,,„ Qa~ld1r ł J

Sł3I

GARAZ odstĄplc, Narutowicza - Kopcińskiego. oferty „:1294•· Prasa, PloU"koWlka 96

TELEOBIEKTYW "Zenlta••
- kuplę. Tel. 438-37
r
2332 g

635-36

ia
.

„FORDA Capri" 1969
stan bardz.o dobry - sprze
dam. Oferty „2184" Prasa,
Piotrkowska 96

„SYRENĘ 105" (1976) spne
dam.
Łódź,
Słowackiego
19/211 m. 28, Ba!!'tnik

kuplę.

USŁUGI SĄ

„a„ren• Bl>-

Gładka

14

PIERSCIONEK. z bryla ntern t,2 k - sprzedam. T u
wlma 32 m. I
2395 g

PKO

llto" 1$'1'1,

sprzedam. Kłcbowsld, St.cy
cbarska 14 m. 70
2251 g

2338 g

BONY

SPRZEDAM

pokoju nielub kawa1erkl. Tel. 293-l!O
2409 g

SYRENĘ nOWI\ 105 Lux"·sprzedam. Tel. 339-79
21• g

BONY PKO, taksometr ltU
pię.
Oferty „2188" Prasa,
Plotrkcwska 96

w ramach gwarancji i odpłatnie.

krępującego

„ASAHI Pentax", dodatk o
we obiektywy lńne wyp o
sażenle
- sprzedam. PO
ważne oferty
,2402" Pras a,
!l'lotrkowska 96

2015 g

w zakresie napraw różnego typu zegarków

„PIATA Ulp UW• (ł lat),
przebieg 88.000 aprzedam. Tel ~ ogl11dat
Wierzbowa łO
2392 11

96

353"

KOMPLET skór - lisy nie
bieskle na futro 11przedam
Tel. 'll!a-eł
2375 g

USŁUGI ZEGARMISTRZOWSKIE

SPRZEDAM
„Z.pol'O:tca"
0:1'1:8), tle!. 'rtł...tl (grzecmollcl0W7), po lł
MT.I g

2634 g

-

KAMIENIE
syntetyczne
sprzedam.
Oferty „2283 „
Prasa. Piotrkowska 98

meg

'

ORGANY „Vermona" nowe - sprzedam. WldzewWschód. Różycki, Elsnera ł

m. 117

ni prod. 1973 fa brycznte n o
wy - sprzedam. Ksawe
rów, Klonowa 9. Radzllto w
ski. Po 15
2}23 g

Telefon
25 39 g

r::01;u~~~~ aprzedami~eg

rek).

stalowy do SZIC!a r

•t>rze

duty, no-

KUPUii overlock.

AUTOMAT do zabaw 01 a
dzieci uruchomiany mone
t11 sprzedam. Tel. 113-85-22
2304 g

KOCIOŁ

PRACY
IM. J. KRASICKIEGO
w ŁODZI,
UL. PIOTRKOWSKA 91,
TEL. 372·70.

DOMEK jednorodzinny sprzedam. Tel. 470-83
2393 g

ZŁOTĄ bransoletkę

chainówka

§ PIEC c.o. 11 m„ duU wy
§ ~~~oś~~~~m, a:f7~wg.
§

SPOŁDZIELNIA

SPRZEDAM dom z ogro·
dem, csły lub połowę.
Mieszkania wolne. Telefon
52-90~3
wewn. 128, goaz.
18-20
2146 g

PrMleg
2468 g

~

KUP I
NATYCHMIAST

MEBLE
334-02

KALKULATOR
sprzedam. 379-48

wy sprzedam. Tel. 53-78-51
od 111
2415 g

wymiary komory grzejnej
długości 600 mm, szerokość
400 mm, wysokość 400 mm,
temperatura maksymalna
800 st. C,
moc do 8 kW

z
sprzedam - w rozLlczenlu mte·
szkanle w blokach. Rąblel'I
ska 32
1525 g

i\ł::1~j~~U:;:· ~:::

dam. Tel. 793-73, po 12

o następujących parametrach_:

budowlaną

::!t':rz

:_cz;wtce k/Zglerza, z!nodg

KOZUCHY damskie,
- sprzedam. ŁagieW!ltcn
102/118 m. es '
:iw,g

~
"

PIEC ELEKTRYCZNY

bu~I\.

SPRZEDAM fla'llce po1114ao

§

KOMOROWY

DZIAł.KĘ

-

PIANINO „Hupf&" sprzeda·m . reL 7M-8ł;-po ie
iws g

~

S
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46 ZL.
TUCZO~EJ 52 Zl.

Kontrahenci mogą otrzymać w Banku Spółdzielczym kredyt na za- i :
kup piskląt i paszy.
,,.
~ E
Gęsl k
k
b
·
:
ontra towane sq u ezp1eczone.
§ :E
Zakład Drobiarski umożliwia zakup pa$:zy w ilości 8 kg mieszanki :: E
OK, 5 kg śruty zbożowej I 7 kg ziarna owsa na 1 sztukę.
; §
Za sprzedany 1 kg żywca gęsiego kontrahent może zakupić w GS :; E
2 kg węgla.
: §
Pódania przyjmuje I szczegółowej informacji udziela dział skupu ; E
I kontraktacji drobiu Tomaszowskich Za~ł~dów Dro~iarslcich w Toma- ~ ~
szowie Maz., ul. Warszawska 168/172, I piętro, pokoj 24.
~ E
l:\ormacje pisemne nie będq wysyłane.
: §

5i

i

GĘSI

CENA 1 KG

=:
i :

I

PISKLĘCIA -

.CENA 1 SZT.

i

!

:

na plsklęta gęsie I zgłoszenia na kontr~ktację I ~
gęsi tuczonych w iloścl minimum 200 szt.
~
na 1 umowę.
.i 5

s

~

hodowcy gęsi! 11

RENCISTKA prZ)'jmle pra
Cłl
na overlock. Ot.rty
,,2312'• Prasa, Piotrkowska
96

ZATRUDNIJ(j uwaczikłl. Mo
być rencistka. Telefon
2138 I

że

654-77

=
=
-

---

-=
-------:z
-=

.,.

KIEROWNIKA ZAKŁADU - z §
wykształceniem minimum te- ...
chnik budowlany z uprawnie- =
c
niami;
8 RZEMIEśLNIKóW w zawodzie: murarz, malarz, dekarz, -·
=
hydraulik, elektryk
ZATRUDNI ZARAZ

-

-

=
-

ZAKŁAD

!

REMONTOWO-BUDOWLANY
przy Wojewódzkim Szpitalu
Zespolonym
w PIOTRKOWl·E TRYB. 1
ul. RAKOWSKA 15.
tel. 46-n lub 37-33.
Nie dotyczy kandydatów
z miasta lodzi.
190-k

TRWAŁE

anten

łłł-77,

U:9 g

uszczelnla.nł• owymiana lłrub

kten orae
okiennych na zapLnki. Tel.
837-7'7 Hejduk
2215 g

pomp WI
rowych do wody zlmneJ I
gor11cej wykonuje Zakład
SLusarskl - Wincenty l.yt
wa, Łuk, uL 9 Maja 118
2106 g
REGENERACJĘ

l i STYCZNIA br, Okollca

Dąbrowskiego Tatrnń·
sklej zginęła tuczka mała,
czarna.
pyszczek
SI.wy.
Zwrot w:ynagt'oclzc.
Tel.
7Z9-15
Sł03 g
ZGINĄ!.
(pies) doberman
duty, br11zowy, tółte tatki, dług·le uszy. Zwrot wy
nagrodzę. Tel. 832-13,
po

2278 g

15
PRZYBŁĄKAŁ

si~

bokMr. Tel, "8-81

i

!-

--=~
---=---=
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UNIEtYAŻ:ł!ENIE
W dn~u 10 stycznia 1978 roku na terenie
Szpitala Chorób Płuc w Łagiewnikach
z karetki Pogotowia ·Ratunkowego skradziono:
- kwitariusz o nr 654001-654100,
- recepty s pieczątką Stacji Pogotowia
Ratunkowego,
- karty Informacyjne z pieczątkami,
skierowania do szpitala,
zlecenia na przewóz,
czyste druki z pieczątką Stacji Pogotowia Ratunkowego.
31 '1-k

NAGROBKI Z LASTRICO
ORAZ

/

PIWNICE CMENTARNE
na zlecenie osób prywatnych

INSTALOWANIE
telewizyjnych. TeL
Wolniak

:

wykonuje
SPólDZIELC~Y KOMBINAT BUDOWLANY

„KOMBUD"
Oddział Produkcii Materiałów Budowlanych

w lodzi, ul. Wojska Polskiego'190. Zlecenia przyjmowane sq oraz Informacje telefoniczna udziefane w godzinach 7--14,

w soboty

w godzinach 7-12.
TELEFONY: 768-52, 768-72, 700·28.

ptell
I

lllł

DZIENNIK POPULAllHT m 19 t1V19) f

ORUGI E
,,Kiedy przed dziesięciu laty
wanie zapadłem na za.pałenie

te

niespodziekononk6w

nerw~h. obawiałem
się,
n.i1mrędllto
się z niego wyleczę. Przeszedłem lrurację
12pitalną na oddziale flzjotera.pii, ale PO 2

latach choroba znów zaostrzyła się. Okr-e80We ataki b6lu wwodowały, Iż ledwo mo,itłem 'DO'Wł6czyć nogami. Po czterech seainaacb akllil>\Ulktiul-y 1>0Cirułem się tadt dobrze,
i.t T>OMYślałem., łA! choroba mLnęła bm.oowrotnAe''.

Autor łyeh sł6w, ll7-letul Lnż:rnleir, był .l ednym z pierwszych pacjentów Instytutu
Terapii Odruchowej I Aku11>Unktua:y otwartego nie
da'W'llo w Moskwie. Moa:e tu
l)()W'Stawać wati>Iiwość co wspólnego ma
tera.pia odruchowa - a wiec psychoter111Pia
- z aku.1>unikturą. W rzecz,.-wistości w ielu
specjallst6w od dawna uważa. że u oodł<>ża
efektów leczniczych Ml:'IJJPUnikturv leży jej
WJ>ływ na psych i!kę pacjenta. Doświadczenia
ze zwien:i:t;aml dowiodły, że jest t>o nie-I
orawda, i że Istnieje be1Jt)OŚl'ed'lli
W'J>łyW

t•

alrupunktury na fllniko:lonowanie organizmu.
Zwlenę nie zda.ie sobie przecie.i SJ)!rawy z
faktu, iż kłuja ie Po to, by je wyleczyć z
choroby, Igła jaik ~erdzono wnikając w tikamki ciała podra.żinia set.ki
receptorów, te zaś wysyłają impulsv do m6zJrU. Mózg z kolei włącza odPOWiednie obronne I regulacyjne mechanizmy orga·nizmu.
Na wszelki wvpadek l>SYChotera.peutvcznii
teorie działania akupunkturv pn:yieto
w
świecie medycznym za obo'Wiazująca i dzię
ki temu oowstał w Moskwie nowy ośrodek
med~zny stosują.cy „tera.pie odruchową".
Faikt wyleczenia za.palenia korzonllt6w nerwow:vch w 1wy·nlku zastosowamia
czterech
zaledwie seansów aku1>unkt~y fost ewidentną, medvczną sensacją. Jest to moonv
arttum&nt za aikul)Unktlll'a - tym moonieiszy, że nie wszystkim .. korzonkowcom" można przepisać tradvcyJne środki farmakolol?iczne, gdyż z regułv wvwołują one skutki
uboczne, jak np. wz.rost ciśnienia Mwd.
Choroba ta. jak wiadomo, -po.trafi przychorego na 2-3 miesiące do łOOka, wymaga codziennych zabiel?ÓW i ogromnvch
ilości lekarstw m. in. ptzeciwbólowvch. Wedłu2 zebrl!Jllych· Ju:i: doświadczeń alltupunktura skraca okres jej lllC2e!lia 2-3-k~ot'llie.
Nie można w-prawdzie 'Całkowicie wvkluczyć
nawrotu choroby, zwłaszcza jeśli 1>acient
niedawno przeszedł grvpe lub anl!ine. Akuounktura dale jednak możliwość wielokrotnego . zupełnie nieszlkodliwego I bezbolesnero l'.lowtairza.nia.
Akuoun'ktura ~azała również skuteczność w zwalczaniu innych chorób, m. in.
astmv - dol~liwości, kt6rej ataki czyn i ą
ze zdroweiio na YJOZór człowieka - inwalidę. W moskiewskim Instvtucie
Terapii
Odruchowej notowaono już orzypadki,
w
których astmatycy po kilku seansach nakłuwania... zapominali, że
kiedvkolwiek
mieli te dolegliwość. Terapia okazvwała s1e
tak skuteczna. że ataki astmy usteoowałv
już w kilka minUJt oo wkłuciu igły. a ch'lrzv leczeni aikui:mnkturą żyją już 1>0 4-5
lat bez nawirotów clioroby.
kuć

I

m

Jen

kupunkłaro łl'JłlsaM w
wieku naszej ery. Jej nazw•
11błtkll 4"11 ła
cińskich słów: aeus - igła I punctis - ukłucie. W krajach Wschodu llto!IOwano
Jll - Jako metodę leczenia różnych schorzeń - od nJepamiętnych ozasów.
W medycynie współczesnej sysk&la sobie prawo obywatelstwa pl"'lled kilku
zaledwie laty, choć I dz1' nie brak lekarzy traktujl\CYcb ill j&k szarlatane-

rie.
Wielowlek?wa praktyka •IJłG5owanla akupunktury 4owiodła łstnleni. funkc,fonalł!yc~ zaletno~I między poszezegolnyml fragmenta.mt skóry człowieka J pewnym! ro·
dz.aJam1 scborzen. Pozwoliła teł bliżej zależności te określić.
Na po~erz~bni ludzkie,t skóry potrafimy 1lokalłzowa6 ok. '100 punktów o wzmotonej
aktywnoscl btologlcznej. Są one zwi111zane 1 narządami wewnętrznymi bądź systemem
nerwowo-mięśniowym, ale WS'lystkłe wykazują zwiększoną wraźliwoś6 na bodźce pły
n~e z otoczenia. Opor!'oś6 elektryczna tych fragmentów skóry jest znacznie mnie.isza
ni~ .~ostałych. Szczegolnie małą opornoś6 wykazują miejsoa związane z narządami lub
mu~~tamJ zaata!'owanyml przez chorobę. Zjawisko to pozwala nie tylko na dokładna
um1eJscowienle na ciele człowieka miejsc bioaktywnych (specjaliści potrafią je zres-ztl\
wykrywać dotykiem), lecz takźe nsłaUć rodzaj choroby,

Miejsca te mają dute snamenle dla dsłałaJ\ leoznłcsych. Wkłuwa ll!ę w nJe olenkle
Igły na głębokość 1-2 mm, a niekiedy nawet na 8-10 mm. Pacjent nie odczuwa jednak
bólu. Doznania
fizyczne przypominają odczuwa.nie ciepła, łama.nia w kościach. roz·
pleranla, a nawet efektu por&:i:enia llłabym prądem elektryC'Znym,

s

po-

wodzeniem - ailtUJ]:}unk<tuiry w Związku Radzieckim MZYczynia sie do wzrostu zaiinteresowania tą metoda w świecie medycznym
i powoH przełal!llJU;je da'W'I!a bad'iere uprzedzeń.

Przed trzema laty w mosld~ o.łrod
ku oowołamo zespół sJ>eCjalistów,
kt6rzv
opracowutia kryteria stoeowania alroipunkltiu-

rY. Choć orace zesoołu trwa.ją, już dzii1 w
wielu radzieckich ooliklinikach w szpitalach
funkcjonują gabinetv akup\IJilkibu1'y. Pracujący w nich
specjaliści są absolwentami
kursów 1>rowadzonych przez ośrodki doskonalenia kadr medycznych. W wielu miastach
Kraju Rad istnieją zespoły na.ukowc6w pracujących nad problematY'ką akupunktury.
Skui>iają one z reguły wYbitnych fizjoloi;(ÓW i klinicystów, a także biofizyków, matematyków I elekt.ronilltów
Dyrektor moskiewskiego rnstytutu - m-of.
Ruben Du.rinia:n tak określa najbliższe olany swej placówki: „Przed naszym il1Sltytutem stoi przede wszvstkim zadanie dalszego rozszerzeonia zakresu stosowania ail rn'Punktury Chcemy PoZa tera.pią za.oalenia korzonków i astmv stosowac ją w pałożnictiwie
i 2inekologi!, w oftalmolol?id otola~yngologii
i pediatrii Mamy dobre warunki". by temu
zadaniu sprostać - w instytucie funkcjonuje
15 laboratoriów, mamy własną ooliklinike
a ponadrto prawo prowadzenia naszych Mae
w 10 oddziałach moskiewskich szpitali".
Poza ściśle tera.1>00tycz.nymi zastosowaznia-

ojach proces zdroowdenla przebiega ~yboieJ
i bez POWikłań,
Anestezj<>l<>I? - dr Stiepa.n Zolnikow dodaje: „Możliwa jest r6wnież inna sytuacja, gdy chodzi o usuwa.nie ból6w pcxrperacvjrn~h. Tu przewaga aikupunkiturv nad lekami wzeciwb61owymi - dającymi zawsze
· jakieś
skutki uboczne - iest oczywista.
Przytoczę przykład: oo O'P6racji chora zapadła na za.palenie mięśnia bat"iku.
Najmniejszy MJCh sPrawiał Jej nieznośny ból.
.Już po oięciu in.ilnutach od wkłucia pier·
wszej iałv chora Ja:kby od~yła. By6 mOO.
morfina dałaby podobny efekt, ale aik:u„
:punktun ponadto, że jest nieszkodliwa
ł
wmwa b61. wzma.ga ogól'lla od1pomość Ol'f&nlzmu i przvśi>iesza reokonwa.lescencję".

Trzeba\ ty.Inco t>UJliętać o jediny1_.: w ew~
ezystej i>ostac.I akulpuniktura nie wvwołuie
enu. Człowiek nie czule bólu, ale widzi co
się .z nim podczas ooeracj~ dzieje, Wywołuje
to orzeważnie nieoożąd!IJ!le napięcie I emocję. Uważa się, że chory nie
powinien
„asystować" p.rzy własnej operacji, d•l atego a.nestezlolodzy skłonni sa kojanyć aikupunlrlurę .z niewielkimi dozami wepararl:&w
UsYPiadacych.
Zu.pema ciekawootka
jest
zast080'Wanie
aku;punkitua'y ja'ko środ1ka... zwakzania nałogu pa.lenia tytoniu. Pierwsze rez.ultaty są
obiecujące. Po oierwszych seamsach
akupunktua:v aż dwie trzecie oacierutów zaobserwowało u siebie 'Zllliaine wrażeń smakowych
towarzyszących paleniu papierosa. U
niektórych cał'kowtcie za·n·ika ?Otrzeba zaciaga.nia sie tyt·oniowym dymem. u innych zmniejszył sie oociu do palenia.

oto komentarz ka.ndydaita nauk medycz..
nych - dr Grigorija Onis;i:czenki: „Uważa
my, że a.kupuniktura może być bardzo pomocna przy zwalczaniu szkodliwych nało
gów. których sam człowiek zwalczyć
n.is
potr&.m Mam na myśli nikotvnizm. alkoholizm, lekomanie itp. Sa to choroby, których
począitki wiążą się .z „n.iewiJllnymi" ludzki-

AKUPUNKTURY
m i akupunktura moie być s 1'0W0dzeniem
stosowana dla innych celów - np. jako forma anestezji. Od dawna znane sa przykła
dy przeciwb6lowe20 stosowa·n ia nakłuwań.
Dziś próbuje sie
przeprowadzania
dość
skomplikowanych operacii ood
znieczulen iem aku.punkturowvm. Kilka igieł wk.łu
t:vch w odocmiednie miejsca POtra!i skUJtecznie zastąp i ć leki narkotvczne. Zaobserwo·
wa·no już, że PO tak wylltona.nvch opera-

Przed bramą kłębił się zaaferowany tłumek. Z daleka razpoz.nal z.garbioną sylwetkę
dozorcy i
ryma-.
rza w
skórzanym fartuchu,
który
tkwił
jak
bry~a
łoju
wśr6d
wolno poruszających rękami kobiet. Coś się
stało„. Nie trzeba słów, aby zrozumieć opieszałość ludzk;ch
gestów. Może synowie stolarza znowu zgwalc:ih jakąś dziewczynę. Może milicja zajęła bimbrownię na strychu. Ale co go
to obchodzi! Jutro zlikwiduje książeczkę mieszkaniową. pojutrze wyjed~e :i. miasta. Otrząśnie się iakoś. zapomni, ?oszuka innych dróg w życiu. Ta mka mówiła . że więzienie mu
n.ie grozi.
Zresztą. teraz n.le ma to większego znaczenia.
Wszystko, co najgorsze, jest już poza nim. niech więc s1>alą
się ostatnie mosty. zatrzasną ostatnie drzwi. $wiadomość klę
ski upajała go jak wino. Jest tragiczny, wielki, niezniszczalny. gotowy zwalić sobie na głowę 'gruzy całego parszyweg<>
świata. Kopnął psa. który pałętał mu się ?od nogami.
Pies
odskoczył i zaczął go ze wściekłością oszczekiwać.
zbliżając
się. oddalając i znowu zbliżając. tak że mógł l!O kopnae jeszcze raz. A potem wszedł do spryskane! wapnem bramy, nie
patrząc na ludzi. którzy w milczeniu otworzyli mu drogę.
Na wąskim, długim podwórku,
J>Omiędzy
rusztowaniami
przeżartych liszajem ścian. które ktoś uparł się odremonto. wal: wbrew woli lokator6w. rajcowała zawzięcie gromadka
kobiet, Przeraźliwie warczała ogromna betoniarka. Zawieszone na
llnach wiadra ze smola chybotliwie wędrowały na
dach. Stary cieśla kląJ wymyślnie pomocnika.
w otwartym
oknie. rla parterze szalała skrzekliwa. iarmarczna muzyczka
Dwie opatulone szalami dziewczynki uganiały się z Piskiem
po roztapianym śniegu. baby czatujące u weścla do ostatniej
prawej oficyny dojrzały I roz1>0znaly Waldena. za którym. w
odległości
kilku krok6w, człal)af doZ:orca. rymarz i orszak
zastygłych w oczekiwaniu twarzy.
- Taki był cichy, spokojniutki - mówiła staruszka stojąca
do Waldena plecami. - Jak przychodził do nas posłuchać radia. to aż kulił sie na stołku. slowa nie śmiał oowiedzieć bez
zachęty T wykształcenie miał
w geografii I lekturze leosze
od mojej wnusl okazywał zrozumienie...
Przedwczoraj. tak!
przedwczoraj z wieczora. uważajta, kobity!
puka do mnie.

/

PROGRAM I
8.30 TTR - biologia, sem. 4.
7.00 TTR - hodowla zwierząt,
sem . 4 9.00 Teleferie. 11.45 „Podróż do Alcarli'' - film fab . orod.
TV hiszp. 12.45 TrR - uprawa roślin. sem. l. 13.25 TTR - me•
chanizacja rolnictwa, sem. Z (L). 14.00 Dziennik . H .10 Obiektyw. 14.30

Radzimy rolnlkom. 14.40 o misiach, miśkach, nledżwiadkach . tb.10
Połczyn 77 Parada woJskowych zespołów estradowych.
16.00
Sygnały filmowe fesltwalowe. 16.25 Latarrua Czarnoksięska FUm jest sztuką. 17.00 Montaż lrnmedlt filmowych. 18.30
Studio
Sport. 19.00 Dobranoc. 19.30 Wieczór z dziennikiem . 20 30 .. Mś ciciel
z Laram1e" - film fab. prod". USA (w roll gł. J. Stewart). 22.15
Stolica najlepszym - koncert przodowników pracy. 23.10 Dziennik.
23.25 Kino nocne: „Ofiara intrygi" - film !ab. prod. TV ang.
PROGRAM Il
przyjaciółmi. 16.55 Studio Sport wspomnienia
Uśmiechy Starego Kina. 19.00 Dobranoc.
19.10
Wiadomości (Ł). 18.30 Wieczór z d~iennikiem . 20.30 Teatr wspomnień Molier - Szkoła żon (wykonawcy: G. Holoubek, J . Traczykówna, K. Rudzki I Inni). 21.45 Studio Sport. 22.55 Opowieści
sprzed lat - „Przerdllwe łoże" - film TP) wg.
Colli nsa (reż.

15.511 Sobota z
reporterów. 18.25

w.

W. Lesiewicz).

NIEDZIELA, 5 LUTEGO
PROGRl\.M I

Coraz sze=y zakres !lta!o<wanla -

ml 8ła.bostkami. Należy wiec tak: na~roi ć
orttanizm. by sam 5twar.zał bariere ochronna
l)rz~iw barbarzyństwu swegą właściciela.
Są.dzimy, :i:e aikupunktura
bedzie
można
usuwać te wszvstkie oato1o~czne zakł6ce.nia
1>roces6w biochemicznych, które wvwołuje

nikotyna, alkohol, narkotyki, ale taka ingerencja z zewnątrz wvma~a lesz.cze wielu
badań Tvm bardziej, że ingerencla ta dotyczy również delikatnej sferv osychiki".
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SOBOTA, 4 LUTEGO

eche! - urwała widząc, że nie słuchają, że patrzą gdzieś 1><>nad jej głową. Odwróciła się i rozwarła wiotkie, przypomina·
jące zeschniętą gruszkę usta. a on trącił
ją
rogiem walizki
i wszedł w mrok klatki schodowej.
Kilkadziesiąt stopo.I wilgotnych. klejących się pod nogami.
Zastały smr6d kot6w, piwa. moczu. gnijącego tynku; duszne
wyziewy mleszkifil: brudnej 1>0ścieli i zjełczałego
tłuszczu.
Przy drzwiach. kt6re były mapą młodości - plugawe. wyrżnię
te nożami symbole dziecięcych wyobrażeń o
szczęściu.
na
wpół zatarty na1>is: Robert kocha Wiśniewską stał wsparty
o ścianę, młody milicjant: twarz blada. nerwowa., okraszona
wysuwającym! się sJ'Qd czapki kędziorami.
Zatarasował WaldenowJ drogę.
- Obywatel do kogo? - zat>ytał, starając się utrafiE w ton
przynależnej zawodowi oschłości.
- Nazywam się Robert Walden. Do ojca id~
- Jak: do ojca?
- No co pan!.„ - Spojrzał mu w twan. A potem, tkniety
przeczuciem czy też nagłym zrozumieniem, złapał go za rękę.
- Stało się roś?
- To pan nie wie? - zdziwił się milicjant. Rezy~onując z
etykiety zdjął czapkę i przetarł rękawem s1>0cone czoło.
- Umarł?
- Nie... Został zamordowany.
Walden u~iadł na schodach. Sclskając rękami skronie, zwymiotował. Zobaczył nad sobą kilka rozmazanych twarzy.
- Rozejść się! Rozejść!
wt"zasnął milicjant spychając gapiów na półpiętro.
- Kto go zamordował? .,-- wycharczał Walden: wstał przyłTzymujac się J)Oręczy.

Milicjant splunął szeroki.m hrkiem na ścianę. Milczał.
- Głuchy jesteś? Pytam kto to zrobił?
- Ty! - powiedz.lał milicjant.
- Ja?!
Milicjant skinął głową l gwałtownie otworzył drzwi.
. - Wi;~dź! - szepnął, celując wyciągniętym ramieniem
w
c1emnosc.
Walden zawadził nogą o próg. Zdrętwiałymi palcami wymacał ko?takt. W mdłym blas}j:u światła zobaczył surowy, uboi;(!
ład mieszkania; wzdęte przeciągiem przepierzenie pokoju
z
kuchi:iią, spłowiałe zasłony w wysokim oknie. świeżo wymyte, me zapastowane dechy podłogi. stół przykryty pocerowaną
ser~etą, na której, pod wazonem bez kwiat6w. bielała ćwiartka
papieru. Dopiero po chwili dostrzegł żelazne łóżko. które kiedyś stało pod piecem, a teraz kryło sie we wnęce pomiędzy
dwiema ścianami i szafą.
Podchodząc, łudził się. że nie będzie krwi. Prochy. gaz, krawat, zawał... wszystko, byle nie krew! A przecież wyczuwał
jej słodkawą ;voń. Spuszczając wzrok na podłogę przy łóżku.
ujrzał szarą plamę gazety, dwie przyklejone do niej czerwone
żyletki i gęstą, kr.zepnąclł kałuże szkarłatu.
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9.55 .TTR -

uprawa roślin, sem . 2. 7,25 TTR - mechanizacja rol·
nictwa, sem. l (L), 7.55 RTSS - nasze spotkania. 8.15 Nowoczesność
w domu i zagrodzie, 8.35 Studio Sport - A. Bachleda zaprasza.
9.00 Teleranek. 10.20 Antena. 10.45 Wielkie bitwy historii - Bitwa
pod Waterloo - film prod. franc. 11.45 Dziennik. 12.05 Rolnic-ie
rozmowy. 12 . ~5 Klub Sześciu Kontynentów. 13.25 Bajki pana Perrault - „$pląca królewna". 14.05 „Elza z afrykańskiego buszu" film ser. (odcinek ostatni). 14.55 Piórkiem l węglem. 15.20 Losowanie Dużego Lotka. 15.35 Koncert na zakończenie Il Festiwalu Polskich Filmów I Widowisk Telewizyjnych - Olsztyn 78. 16.35 Tel•
Echo. 17.35 Studio Sport. 19.00 Wieczorynka. 19 .30 Wieczór z dzien.niklem. 20.30 Bajka dla dorosłych. 20.40 „Czterdziestolatek" odc. pt. „Dla ludzi czyli coś swoj ego". 21.50 Studio Sport. :Ili.tł
Dtiennik. 22.30 Muzyka przed północą .
PROGRAM

li

10.30 • Yeltlwał Poblrtch Filmów I Widowisk Telewizyjnych .,.
(llsztyn '1'8; Teatr TV - K. H. Rostworowski - Niespodziani!:•
12.05 Prawda czasu prawda ekranu - „Ost4lnle st>otkanie" ~
film fab. prod. radz. 13.35 Rzecz muzyczna. 14.35 Studio Sport Sprintem przez Polskę. 15.10 W starym klnie - „Gilda" - fil.nl
fab. prod. USA (w roll głównej J. Stewart). 16.50 Ula I świat
Simonowa Templerowa.
17.20 Teatr Komedii Muzycznej - My
ohcemy tańczyć. 19.00 Mówimy po polsku. 19.30 Wieczór z ds\~

Idem. :łll.30 „Kulisy iłledztwa" odc. 5 pt. „Ten czwartY'" - ~
ser. prod. TV kanadyjskiej. 21.20 Niedyskrecje pomników muzyctP
nych. 22.40 „To jest twój nowy syn" - film fab. TP (w rolacłl
, gł.: JC. Sienkiewicz, B. Kobiela).
PONIEDZIAŁEK., I LUTEGO
PROGRAM I

/

~ . 45

RTSS - :tlzyka, sem. ł. 13.25 TTR - mechanim.cJ& rolnletwa, sem. ł (Z.), 15.00 Melodie - Polska poezja śpiewana. 15.30 NURT.
16.00 Dz1ennik. 16.10 Obiektyw. 16.30 Zwierzyniec.
17 .20 Studio
Sport - Klub Kibica. 18.05 „Droga" - odc. 1 pt. „Musisz to wy•
pić do dna" - film fab. prod. TP. 19.00 Dobranoc. 19.10 Siódem„
ka. 19.30 Wieczór z dziennikiem. 20.30 II Festiwal Polskich Filmów
i Widowisk Telewizyjnych - Olsztyn 78, Teatr TV· Eurypides _.,
„Medea" (reż. J. Wójcik) . 21.35 Camerata. 22.05 Dziennik.
PROGRAM Il

_

Spotkajmy się ras Jeszcze: 16.05 15 rajd warszawski. ltl.15 InstrumentanLtm Tadeusza Czwordena. 16.25 Wesele lmrpiowskie. 17.00 Na
początku były słówka absolwenci PWST. 17.30 Kulisy Medei felieton filmowy. 17.50 Rola, której nigdy nie zagrałam (Kalim
Jędru&k). 18.lS Zaproszenie do teatru „Kubuś Fatalista" Dinerota .
18.40 Hollywood za 6 dolarów - rep. 19.00 Wiadomości (Ł). 19.20
Dobranoc. 19.~0 Wieczór z dziennikiem. 20.30 Język niemiecki. 20.55
Język francu~kl. 21.25 24 godziny. 21.35 Uśmiech sł01ica (scen. i rcl:.
A. Strzeleckiego) 22.05 Kabaret Starszych Panów - przerwa w
podróży.

WTOREK, '1 LUTEGO
PROGRAM I
~-O&

RTSS ~ flzy'ka sem. ł. 6.30
TTR - mechanizacja rolnictwa. iem. f (L). 11.35 „czterdziestolatek" - odc. pt. „z dala od ludzi
czyli coś swojego". 12.4li R'rss - chemia, sem. 2. 13.25 RTSS wskazówki metodyczne, sem. 2. 15.00 Melodie - Estrada folkloru
meksyknńsltie;;o. 15.30 Telewizyjny Klub Seniora. 16.00 Dziennik.
16.10 Obiektyw. 16.30 Studio TV Młodych. 17 10 Rozmowa ...pa migl
- quiz aktorów I rysownll<w. 17.30 Kółko I kr:t~yk. 17.50 Owa lnlasta (Nowe Tychy i Nowomoskowsk). 18.20 Człowiek l przyroda Historia koziorożc:t niezupełnie prawdziwa. 18.50 Radzimy rolni•
kom. 18.00 Dobranoc. 19.10 Siódemka. 19.30 W\eczór z dzlenrulc\em.
20.30 „saga rodu Palllserów" - odc. 4 Ulm fab. prod TV ang.
21.40 Sonda nr 20. 22.10 Dziennik. 22.25 Teatr Małych Form M. Misiorny wg. B. Brechta - Bestia.
PROGRAM Jl
ltl .00 Kino TV Najmłodszych . 16.30 „Próba" film fab. prod.
TV ang. 18.00 Skrzydła. 18.30 Dialogi z przeszłością - Stefan Batory . 19.00 Wiadomości - wyd. kieleckie (L}. 19.20 Dobranoc. 19.30

Wieczór z dziennikiem. 20.30 .Jezyk angielski. 21.00 Język niemiecki.
21.23 24 goctzlny. 21.35 Inicjatywy. 22.00 Wtorek melomana.
SRODA, 8 LUTEGO

8 .00 RTSS - chemia, sem. 2. 6.30 RTSS - wskazówki metodyczne, sem. 2. 11 .35 „Droga" - odc. 1 pt. „Musisz to wypić do dna"' ser. film fab . prod. TP 12.45 RTSS - Języir polski, sem. 4 13.25
RTSS - matematyka, sem. 4. 14.10 W drodze do noweao. 15.00 Melodie - „Muzyczny klub miast". 15.30 NURT . 16.00 Dziennik. 16 .lł
Obiektyw. 16.20 Entliczek-słowniczek . 17.00 Spoza gór I rzek . 17.30 Losowanie Małego Lotka. 17 40 Nie tylko dla kobiet 18.10 Studio Sport
- sprawozdAnle i towarzyskiego meczu w piłce nożne .!· \'l'locb~
Francja.19 OO Dobranoc. IP 10 Siódemka . 18.30 Wieczór z dzienmk1em.
20.30 ..Kto r;-zvkuje" - film fab. prod. an!Z. 22.20 Muzyczny klnemato.graf. 22.50 Dziennik. 23.05 Kształt słowa .

PROGRAM U

16.00 Kino TDC: „Do przerwy O:l" - odc. 6 pt. „Gorycz zwyclę1twa": 16.30 Leśna opov.1eśc - film dok . 17.30 Sprawy młodych „Poślizg" - film fab. pro:!. pol. 19.oo Wiadomości (Ł). 19 20 Dobranoc. 19.30 Wieczór z dziennikiem. 20.30 Język rosyjski. 21.00 Język
angielski. 21.30 24 godziny. 21 40 Spiewa Tereza 22.1:. Latarnia Czarnoksięska „Hamlet". film fab. prod. ZSRR,
CZWARTEK, 9 LUTEGO
PROGRAM I

"OO RTSS -

Język polski,. sem. 4. 6.30 RTSS
p1ętnastolatkow. 11.30 „Poślizg·-•

- matematyka, 'sem 4.
11 .0o Decyzje
- filro fab. prod. pol.
12.55 RTSS - Język polski, sem. 2. 13.35 RTSS '-- f,zyka, sem. 2.
15 .00 Melodie - rzecz muzyczna 1977 15.30 Turystyka i wy poczynek.
16.00 Dziennik. 16.10 Obiektyw. 16.40 Ekran z Bratkiem. 18 .llO Patrol.
18.30 życiorysy - „Żuławy 48 - 78"'. 18.50 Radzimy rolnikom !9.00
Dobranoc. 19.10 Siódemka. 19.30 Wieczór z dzienniki e m io :;o ,Ma nnb:" - .. Wojna nerwów" - film prod USA 21 25 Pega2.
22.10
Dziennik. 22.25 Teatr TV na Swiecie: c. H . WiJkmark - Ucieczka
od molcll rodaków.
PROGRAM II

16.00 Co dalej maturzy~to. !G.30 Mam pomy sł. 17.00 Oto foto. 1'1.31
Studio Sport - Wokół stadionów 18 .00 Portugalia - przesilenie, program publ. 19.00 Feniks po roku (L). 19.20 Dobranoc. 19.30 Wieczór z dziennik•em. 2łl30 NURT - trzy wykłady. 22.00 . , Chłopi'" _;.
odc. 6 pt. „Ogień" - film fab. prod . TP. 22 50 24 godziny. 23.00
Program dla rC1dziców.
PIĄTEK, 10
LVTEOO
PROGRAI'!I

I

e.oo RTSS -

język polsKi,
11.35 „Kryształowy proszek"
wa roślin, sem. 4. 13 25 TTR

sem. 2. 6.30 RTSS - fizyk a, sem. !.
- Cilm prod. jug. 12.45 l'TR - upra- hodowla zwierząt, sem 4 15.00 Melodie - „Malowany dzban". 15.30 NURT - RozwnJ procesó'~ poznawczych. IP. OO Dziennik 16.10 Obiektyw - .n-ogram m in. woj.
skierniewickiego 16.30 Legendy z wiślanego brzegu - O Halinie
córce Piotra Krempy. 16.55 Spotkania z medycyną - Ma~azyn medyczny - O alk:ohollżmle 17.20 „Opowieść o orzyjażnl" odc. 5 pt.
„Leonid Wołkow" - film fab. prod . TV ZSRR 18.35 Magazyn motoryzacyjny. w.oo Dobranoc . 19 lO Siódemka. \9.38 Wieczór z dziennikiem. 20.30 Sytuacje rodzinne - .,Rytm serca" - film fab. prod . TP.
(reż. Zbigniew Kamiłiski) 21.45 Studio Gama pr7edstawla magazyn rozrywkowy przed wolną s·obotą . ~ . 30 Dzienni~; 22.45 SWdlo
Gama - program muzy<'zny. 23.35 Kino Nocne - „sp1ąca krolewna" - filro fab. prod. ang.
PROGRAM

li

15.40 Czas I ludzie - „Ilia Erenburg" - film dok. 16.20 Spotkanie
z kompozytorem H. Jabłońskim - prog. pub!. kult. 17.20 Kino miniatur.
18.00 12 k:onkurs jazzu tradycyjnego - Złota Tarka 78 - koncert
galowy. 19.00 Wiadnmoścl (Ł). 19 20 Dobranoc l~ - 30 Wieczór z dziennikiem 20.30 Język francuski. 21 .00 Język rosyjski. 21.30 24 godziny.
21.45 Opowieści starszego pana - „Pierwszy bal". 21 .55 „Manix" odc. pt. „Wojna nerwów" - film ser. prod. USA.

DUll:NN1K POPU„ARNY - dUenn.IS RobotnlC2.eJ 8p0łdz1elnl W:tdawn1CHJ „Praaa-Kst11zu-Rucb". Wyda wcu t.Odzkie Wydawnictwo Prasowe RSW „Prna·KsląZKa · Rucll". Re<laguJe Kolegium Reda&cla
kod 80-103 t.ódt, Plotrlrowtlra ł8 Adrea pocztowy: .• OP" I.Od~ skrytka nr 99 Telefony: oentrala 293-00 łączy r.e wszysttmnJ dziale-ml Redaktor naczelny 325-64
Z·ca r„daktora nac2einego 30'1-~6
Selrretar> odpowtedzialny U aelcretarz 204·75 Działy mleJakl Słt 10, 837-n, aportowy IOl•llll, elronomlczny 228-12. woJewlldzkl 223-0S. dział listów I Interwencji 303·04 1rękoptsllw nie -'Oamówtonych
redalfrla nie &WTaca).
irulturalny 92J 60. „Panorama"
307-2l dzlal społeczny I fotoreporterzy 378-97 Dzlał Oiiłoszen 311-50 (Za trdć ogłos:ieO redaircJa ll!e odpowtada) Redal<cj9 nocna 869-68,
868-18 Cena prenumeraty1 rocznie 1112 zł p6łrocznle 159 &ł, lrwar talnie '18 zł.
Prenumerate przyJmu111 OddZlały RSW „Prasa. Klll11tka Ruch"
oraz ur->ędy po<.'1towe I doret'1vclele w termlnacn:
na r kwartał . I o61rocze ora1 całv rolr do 10 lratdego miesi ca poprzedzaj11cego okrea prenumeraty zakłady pracy, Instytucje I organizacje skład ... ja iamt>wtenla na prenumeratę w mleJscowy~
oddziale RSW a w mlejscowo§ciach, w lrtórych nie ma tego oddziału, w urzędach pocztowvch b11dt u doręczycieli! Natomiast pr~nnmeratorzy Indywidualni wyłącznie w urzędach pocztowych
bąM u doreczycle!L Eitzemplarze areblwalne „Dzłennllr11" 111 do nabycia w 1klepte „Ruchu" ł.lldi. Plotr1rowslra 05.
•
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