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Wydanie1

Jeden • bliskich W91>6ID1'&cownlk6w Jasera ARAFATA będllCY
zarazem Jego doradca politycznym Hani Al Hassan stwierdził .
it rząd turecki mote
sapłaclć
bardzo wysoka cene. Jeśli
nie
wyciągnie właściwej lekcJi z tego, co zdarzyło 1ie szachowi w
lranle. Hassan zaznaczył, te rząd
turecki powinien przyłączyć się
do frontu państw arabskich oraz
zgodzić •ie na utworzenie l nieograniczone funkcjonowanie biura
OWP w Ankarze. Hassan zaznaczył, lt Palestyńczycy .gotowi 1a
stawić czoła
wyzwaniu amerykańskiemu I udowodnia Waszyngtonowi. te sa groźnym I ooważ.
nym przeciwnikiem na Bliskim
Wschodzie. Zapowiedział on.
iż
Palestyńczycy uderza we wnystkle interesy amerykański•
na
Bliskim Wschodzie.
„co Jedllak
nie oznacza. że będziemy wysa.
dzali w powietrze szyby naftowe
w Kuwejcie, czy Arabii SaudyjskleJ. Nie chcemy niszczyć arabskleJ własności.,
a nasza akcja
ograniczona zostanie wy znie do
tego. co posladaja Amerykanie".
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DZIENNIK
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•

POPULIRIY

z okaiZjd z.bliżającego si ę dorocz.neg0 święta prresrL.lo 600-tysię.c2ll1ej rzeszy prac<>wniików s.Łużby zdrowia. I sek.reta~z KC PZPR
Edwa.rd Gierek I prezes Rady
Mhn istrów
Piotr
Jaros-iewiC'Z
przyjęl i w Komitecie CentraLnvm
pą.rt i i
grupę naukowców
leka.r zy
piel.ęgn iarek
i pracownikńw socialn.Y'Ch zajmujących się różnorodnymi
aspektami opieki nad
osobami n i epeł'noSIJJ<!"awnymi oraz
za_~adinien.i a.mi rehabilitaci•i.
Pol.ska
może
pooz.czycil! się
etE"ktY'Wnym systemem OIPieki w
miejscu z~.mies:zk.a<l11a krtóry polega na SV'Sitematycznej ocen ie POtrze.b ooób niepełnos.praw-.nych . a

• • •
DzU rozpoczyna sł4 !H l'rancji kongres Partii Socjalistycznej,

na którym dokonany będzie także w111>ór l sekretarza partii. z
obliczeń komtsjt mandatowej wynika. te dotychczaaoW11 l 1111kretarz Francot1 Mttterand mote llcz11ll na 4Q proc. mandatów,
a
tcięc te dysponuje de facto wystarczającą przewagą nad konkurentami b!I ID nłedzłe!ę I lewletnta uzyskall potwierdzenie swego
przywództwa:.
Jego glówny ruwol llftcllel Kocard ma poparcie IO proc. dele,
gatów. a więc mntej ntt
prnwtd11wano jeszcze przed
kilku
tygodniami.
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Gauta a:rgentY6aka „La Naclon" poinformowała. te obalony
szach Iranu.
Mohammad Reza
PA HLAVI zamierza osiedlie
de
w Argentynie oraa, te .!ego 1trzYjaciele skontaktowali sle Jut w
tej sprawie z funkcjonariuszami
rządu argenty4skiego.
Zr6dła

rządowe

auł

nie

Po-

twierdzlly, ani tet nie zdementowały tej wiadomości. Dziennik
„La Naclon" pisze. te prezydent
Videła przed
podjęciem decyzji
czy szach będzie m6gl zamieszkd na atałe w Argemtyuie pn;e-

ostatni tolnterza brytyjscy
opuścili Maltę, likWłdacji
ulegly
zarazem ostatnie bazy 1>r11tyjsk!e.
a więc ba:z11 NATO na ter11torium
Malty.
Dzień ten został prokla.
mowany na wyspie „dniem poko
ju". Na uroczysto$cł związane <
tym wydarzeniem prz11byla kilku.
setosobowa
delegacja Libijskie)
Dzamahtr!jf z pułkownikiem Kadafim na czele.

•

• •

Dziennik „At Wahda" (Abu za.
bi) powołując sie na miarodajne źr6dła w Bagdadzie piaze, iż
SYRIA i lRAK zamierzają zjednoczyć frakcje Partii BAAS
7
• kwietnia br..
po czym naat11Pi
peJne zjednoczenie obu kraj6w.
prawdopodobnie około 17 kwiet·
nla. Posunięcie to zostało przy. •r1leszone z uwagi na zawarcie
separatystycznego traktatu między
Kairem a Tel Awiwem.

• • •
Minister obrony RFN,
Hana
Apel, oswtadczyl, że tolnlerze za.
chodn!ontemteccy nte wejdą
na
razie
w
sklad sil pokojowych
ONZ. W wywladzte dla rozgłośni
bawarskiej
Apel powiedział, te
RFN uczestniczyć będzie
w akcjach ONZ udzielając pomocy lo'

gżst11c2nej.

• • •
Korespondent „Reutera•• w Ge·
newie.

Yossef

Azmen. pisze

w

komentarzu. poświęconym 5Ytua.
cji na rynku naftowvm 1to podwyżkach cen ropy,
te obecnie
pqeclętna cena baryłki tego 1urowca Wytsza jeat " 11 proc. w
por6wnanlu z cena sprzed
Jl.
marca br.
Swiatowy .,rachunek
naftowy" wzrośnie w nute1N1twie
tego o ok. 23 mld dolar6w
w
skali rocznej. BWG wydać bedzle
musiała w br. co najmniej e T
mld dolar6w więcej. Ja1>0nla o 4 mld do0lar6w więcej_ a USA
- o a mld dolar6w wiecej.

• • •
Premier
śwtadczyl
chciałyby

lndił,

w

Morarji Deaat oBombaju, :te Indie

odzyskać
od
Chin
wsz11stkie swe terenu okupowane

przez Pekin.

Pnemaw1a;ąc na wleąu 1wolanym przez rządzącą partię Janota, Morarjt Desai wyraził nadzieję na poprawę stosunków z Chinami. ale dodał,
te nie znaczy
to, ł.t Indie wyrzekną stę swoich
ziem. „Chcemy ;e odzyskall"
powiedział
premter Indii.
Na temat
stosunków • ZSRR
Desa! oświadczy!. :te po ostatniej
wizycie premtera Aleksieja Kosygtna w lndla:ch przyjatń między
obu krajamt
stanie atę jeszcze
stlnte;sza nit dot11ch~za:1.

• • •
Radio teheradalde 1tolnformowato, te wśród lrańczyk6w przebywających za granica w referen·
dum za RepubUka ISiamską opowiedziało sle około IO proc. Jedynym wyjątkiem byli Irańczycy
przebywający w Japonii,
s których wlł)kszose opowiedziała się
pri:eciwko utworzeniu Republiki
IslamskleJ.

I
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się

św i eta

pra~OW111 • ków

slużbv

zdrowia - naileDS<Le oodz1 ękowa
n ia za ofiarną oi:,ace i życzen i a'
dalszych sukcesów w trudnej. pet.
nei P<>św'ęcenia działalności.
Uczestnikiem spotkania m. in.
: była prof. Barbara Oęblee
dyrektor [nstytutu PPdiatrii Akademii Medycznej w t.odzi.
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AKTYWU KIEROWNICZEGO po•sk·1ego przemysłu lekkiego
ą

IZ

Odbyły

spraWl!lo.~i

me k<>leJne na.rady kle-1 w Ministerstwie Ba.ndlu Wew-1 n e;; .enia
l efek:tYWrownlo•ego a.ktyWU politycznego i n~.tn:nego I Usług oraa: w Central- nosc1 goo.podaroiwa.ma.
1'0.S1>0darozego
re&0rtów
po~wie- nym Zwiąlllku Rolniczych Spóldz~elMówi ąic o efektywnośc i wskazy .
cone problemom efektyWJWśei go- ni Produkcyjnych. Zgodnie z listem Iwano w. to~ obrad
że iedną
~
spodarowania. Tym rHem zwoła.no 1 sklerowanYm do kierownirtwa re- najpowazrneis.zych
I'~erw w teJ
je w Mlnisterstswie Handlu Zagra.- S<>rtów
»rzez I s~kretM'Za KC dziedz.Ln ie iest poJ)!'<lwa opłacalnoś nicznego0 i Gospoda.rki Morskiej, PZPR Edwa.rda Gierka, rozoątrv- ci ekspor tu i wzros.t W'Olvwów uwano w toku
obrad
zairtSwno 1 zysk1wa•nych prz,ęoz flotę.
Rez€-rw
środki szybkiego odtobiend·a pow- j oow :n.no s ię &2JU1kać równ •ei; po
stałych w pirrwszycb dwór.h mie-j st-L <>nt ~ imoortu.
siącaob roku zaległości, Jak I na,fS=ególną
uwa gę
pośw i ęcono
skuteczniejsze sposoby pl>dniesi.e-i•' rozwijaniu naszych toou.nków ha.nnia efektywności tl1nalania w e11utu
calego br.
{Dalszy cia.I! na str_ 2)

!

·SRW poni osIa

mDiardowe stratv

I
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W HANDLU ZAGRANICZNYM

•

:r~~~a
1:::r:,cj~ndi!~t~!mak~~ jak~~~la ~rJ~: n!?adz1~a:~~
proszenie 0.!(ólnolndviskiej Organiresor-

• • •

1 następn i e nQ pomocy w !'Ollwią
zywaniu
problemów socjalnych
, czy zdrowotnych oira.z na pl'o\\<adz„n iu różnych torm rehabil•tacj'.
W czasie spot.kan'a iabral1 dos
1I s~kretar1 KC PZPR E<lward
G ierek oraz ?rezes Rady M.n istrów - Piotr Jaroszew ic:z . . pr7ekazując
- z okazi i zblifaJącego

Międzynarodowa konferencja prasnwCł

Nguyen Thanh Ltt. członek

prowadza kon1u1tacJ• s l1111yml
kraJaml w uln zhadt.nlll
cJI m1ędzynarod11wej. .

LUDZI W BIELI

zacji
Pokoju
i
Solidarności
CAIPSC). oświadczył w Delhi. że
ukody wvrząd:zone w Wietnamie
przez napastników chińskich wynoszą około m iliarda dolarów.
Nguyen Thanb Le podał m. in..
źe wojska ehińskie zniszczyły
500
szkól oraz 424 ambulatoria wiej•kie ł sz.-pitale.

W'U

tu ha111dlu zall)t"a1nicz.nei(o i ~podanki morskiej . w której u czest niczył członek Sekretariatu KC kierowniik Wydziallu Pr-zemyslu kk
k iego.
Handlu i Spożyeia
KC
PZPR Zdzisia.w Kurowski, bvła
j ocena b!eżą.cej sytuacj i. Na jej
tle nakreślono za.dania zm \erzaią 
ce do pehlej rea·E zacji planu, pod-
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Premier przv1al
mI nI s t r a ·1
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„
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Dziennih:arze 'Zagraniczni zwiedzilJ

ek~pozyr .' P

w

sttJon1~

\VYSta"·o"vm

,,Textilimpexu". Niemale zainterPsowanie wzbudziła hi~li7na po ś riel~:nva P i ele.s Rady Ministrów P iotr Ja· niezła
pozycja w naszym ekspc>rriP
r-.;>.szewicz przyjął 5 bm. przebvwaj
ł:'"
fi
lna rU-:--• ' Pol·
ZJed nocr.eut
rz il. i;biout H• Handlu Z&gl"antcin~g„ „TeAt1h pex"
łl'tl związń.awego ministra sprawiE'- jedna z naszych w1ększveh central handlu zagran iczne-!(o - obehoCZYTELNIKOł\I
dllwoścl Reuubl!kl P'ederalnei Nie·
dzi swoje trzydziestolecie. Zorganizowano z tej okazli konfer encję
m iec Hansa Jochena
Vogla.
prasową dla akredvtowanYch w Polsce dz1enn ikarzv z w i ekszości
Omówiono aspekty prawne procekrajów w którvch działa centrala . Obecni bvl' 07.1Pnnikarze z Bułsu · normahzacji stosunków m i ędzy
garii, Chin. CSRS Gre<:ji Jugosławii Kuby NRD Arabskiej RepuPRL a RFN w oparciu o układ z
bliki SyryjskiPj . Wielkiej Brytani i i ?:SRR ()be<·ni hvh orz„dstawi7 Jt'Mldnia 1970 r. oraz polskie staciele ministerstw: spraw zagranicznych. handlu zal?rR nic7.n e,!(o i orzenowisko w kwestii zamierzonei?o z
mvsłu Je-kkie«o
dniem 31 nudnia br. przedawnie" ·
nia w RFN śc i i?ania zbrodni b itle-1 - Trzydzie~i lat ist.nienia dla o rozwo.l u i modernizacji zakła
rowskich.
firmy handlowej. to może nie du- , dów przemysłu lekk iego, o istnie·
Omówiono równie± Inne sorawy ' !o w kraju nie ~nisze?!onym. nie 1· iąc:vch ośrodkach badawczo·rozwodotvczace sto5unków politvcznvch uczynającvm po wojnie. ja)t nasz. iowvch i laboratoriach. o wsoół
i gospodarczych między Polska i prawie od zera - oowit"dział dy- , Pracy ze szkoła olastyrzna - sło
RFN.
rektor l!eneralnv .Textilimpexu" 1 wem. o całei ba.zip orzPmvsłu lek·
Wizvta 1'.J!'Zebiegła w atmosferze JERZY
WOJTKOWSKI. Dla kiego. Trzvdltestoh•cie iest oka·
rzeczowości i wzajemnei?o zrozu-1 nas jest &o bardzo wiele.
ida do mówienia ,., ~ukcesach. Namienia.
Dvrektor opowiedział zebranym 1 leżv do n ich niPwatnliwie J>otro- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · jenie w „Tt>xtiliml)<'-.ti"" e'k~portu
w łatach 1965-1!!79.
Pvtanla zal!rani«znvch dzienn ikarzy dotve7.Vłv stosowa n el?o na za. chodzie o rotek„ion i7.mu
wartośc i
ekspo r tu
do
różnvch obszarów
płatniczvch
itp. Zebrani zwiedzili i nteresuiące e ksoozvcie w sąlo·
nie wystawowym ,Textilimpexu".
reprezentujace przekrój eksDOrto·
wych ofert przemysłu lekkie~o w
różnych
branfach.
Mieli
także
okazję obe}rzeć pokaz mody wiosenno-letniei .. Telimeny".
(AP)
T ych mieszkańców Pabianie l Na zgienkLm Osiedlu im. 650-le·
Zgierza, którzy chcieliby jutro cia akcja nasza rozpoczyna się o
w wolną sobo~ - wziąć Udział godz 15 Zbi6rka uczestników - .
w naszej akcji pod hasłem •.Zie- w okolicy bloków oznaczonych
i.One świadectwo urod1.11e11ia", a nie numerami od 18 do 22.
znają jeszcze a:zczet6lów 1ei przeW niedzielę .. Zielone świadectwo
P rezes Rady Mln ~st r 6w , na wniobiegu. in!ormujemy, że w oabia· urodzenia" zawita na Retkin i ę .
wego czasu obdarzono w 411 na aułoryteł ! dyseyplłn• w nickim Osiedlu Wileńska-Zachód gdzie -zb16rke wvznae?X>no w sa· sek ministra l eśn ictwa i prze mysłu
drzewnego
powołał mgr Inż . JerzeŁodzi sporą iloac ił! pochwał sespole."
sadzimy drzewka o
EO<iz.
10. siedztwie bloku 351 przy ul. Ku- go Plewe na
stanowisko podsekreamerykański zespół „Holi·
przed adm i n i stracją soc ińskiego i pętli autobusów .K" tarza sta nu w Minist.~rstWie Leś
Ten frarment rocanowy pocbo- Zbi órka
day on lee" ora& lenin· d.zl s wczora)llzej konferencji pr a· osiedla pny ul. Sniadeckie«o 2. i „69" o godz. 10.
(ptom)
nictwa 1 Przemyslu Drzewnego.
-rrad:nki balet n& lodzie, a wkr6tce 1oweJ dyrektora l kierownika ar·
o wzłlędy łódzkiej
?Ul>l iczności
tvstyCZDego ,,Rewii" - Konstan·
ubiefać si• będzie „Polska rewia tyna CiołuwłB
oru choreo«rafa
na lodzie", której program ood.o- - Stanisława Maoln01nJde10. Do·
bać się pcwinien także i tY'm. kt6· da}lny. te l«!D.ogratia I kostiumy
rzy śledzili przed laty wudne po- do ~ramu, Jaki łodzianie będą
łiODZI
czątki teiro coraz 1>0t>ularnleineiro Oflitda~ w Hali Sportowej (od li
dzisl~1 zespołu.
do 22 bm.). 111 dziełem M11łgonały
- Pomy1łodawc6w ł •rranłllało• Spyohalsklej, opracowanie muzycz·
rłw było.
Jasna, wielu, ale ne - Janusa 8ławi6.stlel'o. 100·
jak przyszło oo do csego, to tylko <>a<>bowy zespół zaprezentuje dwumy dwaj 11ostaliśmy na lodzie •••
ca:ękiowe widowisko z .•Cocktailem
- A 1e:źdżll panowie na ł:rł· przebojów świata" - w oprawie
wach?
650 efektownych koetiumów
- Klepske ł se ńrachem, ale ta:ńcami i ekwiHbrY1Styką na Io·
prosze o tym nie pbaó ze wsglę· chie, ewolucjami
na trapezach
oru ciekawymi efektami typu
„światło l dźwięk".
a-wałek takiei:o przewodu l>'I"ZY'l>Otnina
Kil!ka d.n1 temu „Rewi~. w kt6·
chemicy z Un iwersytetu tm Marii Skłodowsk iej
do złudzenia włos z końskiego ogona.
rej występuje także BPOro ~
Curie w Lublinie. Opracowali oni metodę ich oroPrzytknięc i e jedn..-ro z ie.eo końców np.
dzian - oglądał.a tłumnie publlcz·
dukcji i właanie w tym mieście uruchomiono już
do palącej sit 71WYldej lampki biurono9ć !tatowie, a nieco wczeinieJ oierwszy 2.5-kilometrowy odcinek linii światłowo
wej powoduje mtemyWne łwiatło n&
ll'Odazas
tournee
po
Dalekim
dowej.
Wechodz!e
J>ODad 800 tysięcy
drugim końcu. Tak działa światłowód
Postawienie w Łodzi nowoczesnej centrali elek·
Rzecznill: rządu tta!Ukie,go zakomu- mieszka6c6w Manlll, Sill,(a'PW"U ł - łwlatowa rewelacja techniki telekomunikacyjtronicznej .,E-10'' pozwala na Instalowanie kabli
n!k<)Wal w Cllwartek. że · jego łtraj
Bane-kolw.
nej.
Jeden
s
takich
przewodów
pozwala
na
prowaanulował
łączności światłowodowej. Decvzlą ministra łącz
około
4 ty1.
za.mówień
W Manili ll'Olskl HSJ>Ół przetył dzenie od kilkudzleeięclu do kilkuset rmmów telewojskowych. złot.onych J)l"Zez szacha
ności. w naszvm m1eic1e zainstalowanv zostanie
w w. Brytanii. USA, RFN,
Holan- 1zczęśliwie bardzo groźny tajfun. fonkznych jednocześnie. W jednym kablu można
Il-kilometrowy odcinek kabla światłowodowego,
dil i Francji, lkeczntl< dodał.
te a w Penangu •- wizytę miejsco· umi~ić kilkadziesiłlt takich iwiatłowodów (we
którvm zostanie połączonych 500 te1„fnnńw na Wiwszystl<le umowy z zagranicznymi wego sułtana ł jego licznych żon. Francji np. 70). O tym. laka to oszczędność miedzewie-Wschód z centrala .. E-10" na Dąbrowie.
kontrahentami są oboorue studiOIWa... co wymagało zdemontowania cadzi,
będacej
dotychczas
podstaw•
kabli
telekomuKabel.
położony Jako p1erwszv w naszym mieście,
ne przez rząd pod kątem ich przYłego pierwszego
rzędu krzeseł i nikacyjnych nłe trzeba chyba mówić.
_ datności. Oświadczył róvmle ż. że od
:zawierać będzit? f! przewodów z którvch w pierwich
reprezentacyjna
Do tej pory tylko kraje o największym rozwo·
czasu rewolu<:Ji Iran nie zawarł :!:ad· za.stąpienia
szym okresie wykorzystane zostana 2
Jeden
nego kontr.a.k>tu handlowego • firmą ,,sułtańską" kanapą. W Łodzi ta- Ju techniki motłY eobie 'PQZ'Wolić na wProwadzeprzew6d - taki właśn i e o grubości włosa z koń
zagraniczną,
ozy r~em
innego kie problemy nie rrożą. choć nie takiego sposobu połaczeil teletonk2nycb skiego ogona - J>QZYl'llla na jednoczesne prowakraju.
małżeństwa ~łl miłe widziane na przy pomocy światła. Np. w Japoni!. pracuje jut
dzenie 120 rozmów telefonicznych .
N•WiłlflU!ll• do D\llowalllia um6kał.d:vm
spektaklu,
i
dzieci
także.
53-kilometrowa
linia
łwiatł<>wodowa,
a
Francja
wień wo.)skowych,
Jeżeli wszystkie zwi~zane
rzecznl.k: oowietym przygotowania
dz!.al, te najle~ gwarantem hez- oowiem dla nich . zespół orzygo- układa obecnie 7-kilomet:rowy odcinek takiej
l)rzeblegać będą bez kłopotów połączenie światło·
plecuństwa kraju
jest
jego neu- tował w program ie n iejed.n• nie- linii.
wqdowe w Łodzi zainstalowane rostanie jeszcze w
łralnoi6.
llDOdziank._
W Po18oe łwidłowodunł MJQM e14 naukową'bieqc)'m rok.\1.
(M. ST.)
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na łódzkiej Retkini I
Kroni:•ka kadrowa

REWELACJA SWIATO\VEJ TECHNIKI
TELEKOMUNIKACYJNEJ W

rs-

Iran skreśla
kontrakty wojskowe

Świ~ tłowody połą.czą.
ze - hód z

K

„

Kwiecień. miesiącem pamięci

Ocena ,,DO-RO'' Z prac Egzekutywy Kl PZPR

narodowej

Na Westerplatte
•
IW Krakowie

z udziałem dziennikarzy
P~ diwa dni Łódź 10liclła
Miennikarzy I całego kraju, któ·
rr.y brali udział w wacacb WoJe·
wódzklej Komisji Konkursowej V
Ogóln&polsldego Konkursu Dobrej
Roboty. Przedwczoraj dziennikarze
wraz z członkami komisji odwie·
dzi'l! m. in. ~ im. J. Marchlew·

Trwają obchody miesi ąca pa.mię· kładlla listę polskich lotników -poci narodowej. Na terenie całego ległych na wszystkich frontach II
kraju społeczeństwo od.daje hołd wojny światowej. Muzeum zdo·
poległym bojownikom walk naro· kumentowało już 2 tys. nazW'i.sk.

dowowyzwoleńczych.
Młodzież,
kombatanci i żołnierze oorzadkują
cmentarze i kwatery wojenne. Organizowane są wystawy i eksPo·
zycje ooświęcone walce i martyrologii na.rodu w latach II wojny

ŚWJPTQ
ir:

wspól
'1zawo1d,n·1ctwa
'

I

sriodę rnw:ein.1.. ~ b~~1a·yni"zl z~•vanPe ~mwięciWNaar·-

0

0

1

0
" ....
"
towni nr 1 na Westeqilatte. O.cl 4 \· Pracownicy 22 nadleśnictw wcho·
lat czynna jest tu stała wystawa dzących w skład Okręrowero Za·
pamiątek po obrońcach Westerplat· rządu Lasów Państwowych obcho·
te i dokumentów orzypominaJacvch I dzą swe doroczne święto - Dzień
prze~ieg 7 ?ni
ich_ bohater~kiej j Leśnika i Drzewiarza. Jest to
walki Przeciwko
h1tleroW5k1emu ' także święto pracowpików skład·
najeźdżcy We w~ześniu 1939 r. nic la.sów państwowych QŚrOd·
Znajdują się tu m in. namiątki Po ków transportu leśnego ~raz lei·
dowódcy. placów~i mjr Henryku nych ośrodków remontowo~budoSuc~arskim, bron 7 ok~esu. kan_i· wlanych. Ogółem orzedsiębiorstwa
panu
wrzesi;i1owe;.
zoł_n1ersk1e te zatrudniają w naszym okręgu
umu~uro.wa~1e. Wa:!-'townię. k,tó· 7400 pracowników gospodanujących
rą o:;-1eku.ia się gdanscy ZBoWiD· na 405 tys. ha lasów.
owcy - westerplatczycy odwiedza
.
co roku blisko oół miliona osób.
Z okazji święta
leśni'k6w, w
Z cenną inicjatywą służącą po- Stacji Oceny Maszyn I Narzędzi
gł~bieniu wiedzy o polskim wvsił- Leśnych w
Bedoniu odbyło się
ku zbrojnym w walce z hitlerow· 1 uroczyste podsumowanie wyników
skim faszvzmem wystąpiło
Mu- współzawodnictwa
pracy w 1978
zeum Lotnictwa i Astronautyki w· roku. Pier\'\'SZe miejsce zajęło nad·
Krakowie które opracowuje do- I leśnictwo Radomsko, drugie

I

1

Ur. A. Małecki, dzla·
SDKPiL i Międzynarod6w·
ki Komunistycznej.
1889 Ur. G, Misłral, poet·
ka chilijska.

lmienrny

w

dniu

I

myśl

Uśmiechnij się

obchodzą

n•~terująra

I

I
kwoieitnia
'W
&odzinach
12.30-14.00 Ośrode.k Telewizji
Polskiej w Łodzi przed.stawi
program „Czasem w niedzielę".
a w nim:
+ reportaż o wiooennym porzą.dkowaniu
województwa w
wolną sobotę.
7 bm.
film o obozie przy ul. Prze·
rnysłowej oraz rozmowę o najnowsz:vcb badaniach Okręgowej
Komisji Badania Zbrodni Hitle·
rowskich w, Polsce w .4f>rawie
hitlerowskich obo:z6w koncen·
tracyjnych dla dzieci w Łocki;

Lodzi

po~nlłę:

zachmurzenie duźe z większy·
mi przejaśnieniami.
Okresami
opady deszczu.
Temperatura
maksym'llna 6 st. C.
Wiatry
słabe i umiarkowane, zmienne
11 pnewagą wschodnich.
Ciśnłenie o godz. 19 wynosi·
985',2 hPa czyli 739,0 mm.

Ważniejsze

I '.

il

• dz'1eIe
zasem
w
me
IC

synoptyk

dzisiejszym dla

ortPWilłujp

+

rocrnice

+ idzie

I1

Odnowienie i 11odplsanie w Sołi; Układu o Przy·
jaźni. Współpracy i Wzajemne,; P••mocy między Polską a
Bułgarłą.
1967 -

I

'II

DZIS: Celestyna, Wilhelm
JUTRO: Donał, Rufin
POJUTRZE: Dionizy, January

Dyżurny

Dep esza
Id
•
oJJI HMnr1am11

I

Jedyny ·na sw1,
, •ec1e
•

Ze zbytniej miłołcl rod1i 1111
zbytnia nienawiść.

19.18.

Wiem, u •o tanio kuuiłeł.
Ale mimo wszystko nie JIOWinno
sie knJ1ować telewizora
takim
felerem!

„

I jak wYJ)OCZY'Wamy

reportaż o

orzy'l(otowaniacb

łódzkich i podłód2kich
ośrod·
' ków WY'?OC"ZY'nkowych do sem: nu.

I
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Kronik11 wypadków

·

$.

, +

Godz. 9.415.
Na skrey>t01Wanlu
ulic Gagar!a'.la I TU1s1eyńslciei
kie- :
n>wca
samochodu
LDC 11271 Adam
1
1 Z, na przejściu dla pieszych potrą, cil wozem Jana W. la<t 73. Poszko- 1
dowane.go QJ)8!tr!l.0Jlo w pagotawiu. I

1

., +

Godz. lll.40. ~ Zbiegu ulic
A. StJ:1Uga I al. Kościuszki kierowI ca „Fiata" PTF M31 Jacek G. llJ)Ol Wod&Wał zderzende z •. WartbUrg!em".
Stt&ty "'QSZaCow.ano na J tys. r.ł.

!

+ Godz. tli.Ul. Na ul. Ptcyby-w.
sklego ee kl.er owca „Star&" LDA
OllTK nie chąc J>Otrąctć 'Przechodui- i
cej niepraiwlidłowo ll?UZ Jezdnie: RP..
gtny R. zjechał na lew11 st.TOM
jezdni
1
spowodowal
zderZel!lle
z tramwajem. Kierowca doznał urazćtw g;łowY i przebywa w szpitalu. 1

....

ł

P.

MARTA DOBROMIŁA WŁODARSKA

I

I

I

w dniu ' kwietnia 1919 roku nnarła najukochaflsza żona, Matka
I Baba!&
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s domu ŁUCZAK
Pogrzeb odbędzie się w dniu I kwietnia br. o godz. 13.30 na Sta·
rym cmentarzu katolickim przy uL Ogrodowej, o czym zawlada·
miają pogratenl w głębokim smutku
MĄ2, CORKA, SYNOWIE, SYNOWE, WNUCZKI i POZOSTAŁA RODZINA
Pr&&lmy o nieskładanie kondolencji.

.

.

~

z l'łęb kim bólem A'll'faclaml•IDY, te dnia ł kwietnia 1979 roku,
vnetywssy lat Ił zmart, vo kr6tldch eierpleniach w Nowym Jorku
nass najdrotssy M11•, OJctee, 'reie l Dlladeir.
S. t

P.

LEON CZERNEK
MGR FARMACJI
były

kierownik apteki
Szpitala Im. Sonenberga, Człowiek prawy ł szlachetny, kt6ry pozostaWił po sobie niezatartą pamięł .
Wyprowadzenie zwłok do grobu rodzinnego nastąpi w dniu 9 kwietnia br, o godz. 11 po nabołel'lstwie, które odbędzie się w kaplicy
cmentaru św. Wincentego - Doły.
ZONA, SYNOWIE, SYNOWE, WNUCZĘTA i
RODZINA
Pro1lmJ' • •leakładanle kondolencJI.

ŁKS - Legia w Łodzi, Gwardia - Widzew w stolicy ~ Jatczak •
I

Łódzko-warszawska

konfrontacja w ekstraklasie
ud•W

Z!Cłęll!1• apra.wdzl meczu s le;&ionlatami. oo a\łllnoWtlłO
lidera tabeli. NSJto· by :anaczące wzmocnienie ,,s!ły
miast w Kr&JtOW!e Wisła be- rzeniow<1j" łódzkiej drlnyny.
dZ!e aie starała
Kiedy na łódzkim stadionie
l)tzedlużyć
Łl~S
l)&Mę niepowodzeń
jaik!l.e ma
na rozpocznie pojedynek z Le~ l>llka·
swym koncie reweilacja „jesieni" - rze Widzewa .tut beda po
meczu
(POCZl\tek
opolska Odra. Te d•wa spotkania sta- warszaw•kim z Gwardia
nowią
najwlęl<Bze
a.tra.keje 21 ko- na 1tadlcmle przy ul, Racławickiej
lejki w I lidze. Choć nie powinno o goch;, 121. W rolt f&•WOryita (szczew
ich za•braknąć także w sobotnle po- gólnie po doskonałym wy~ępie
1
południe
w d'ł;"'tlmeczu łódzko-war. poprzednim zwycięskim meczu
GKS)
występuje
Widzew.
Choć
gwar.
sza.wskim.
dziści pra,gna;c uchronić Sie od WidO godz, 18 na stadionie przy al. ma degradacll hedą starali sie wyGnii i~enastka LKS rozpocznie wal- korzystać w pełni
&Jt>ut własneg,o
lt<: z zespołem Legli. Nikogo chyba IJ-O;sk.a.
nie potrzeba przekonywać (a szczeA oto zestaWienie pu •obotnio-nie
gólnie piłkarzy ŁKS) .lak potrzebne
,jest zwycięstwo, które odbudowało d'Liełnej kolejki pierwszoligawej (w
by zaufanie kibiców łódzlrlch
PO na.wiasie roMJUJ.tait'y
1potkań rundT
druzgocącej klęsce przed tygodniem
w Chorzowie. We WC7Jorajszym tre- wiosennej): ŁKS - Legia (0:1'), Owu
ningu u<lZe'!tntczył (pOdobnie
ja,k dla - Wid28\V (ł:l). GKS Katowice
w kilku pOIJ)rzednlch) Stanisław Ter· - Stal Mielec (O:ł), Lech PO&Da4 lecki. który być może wystąpi w Arka Gdynia
(2:3). Pogoń Szczecin Sląak Wrocław o:e, Polonia BytomSzomblerkl Bytom (0:3). Wiała
Odra (ł:O),
zaitlebie SOISllOWlec + Nadal dobrze gra w. Fibli'k Ruch Chorzów (1:2).
w turniejach Grand Prix. Awansowa,!
on do III rundy turnieju
•
w Rotterdamie. wygrywając z FraPmed 110botnim meczem ŁKS nulovlcem 6:4. 6:2.
Legia oraz w czasie prnl!r'WY cJlłon
+ w hoke,iowych mistrzostwach kowte
XlubU K.l.t!ica
1)ne1>rowa~•
]!)u ropy
Juniorów.
rozgrywanych
1'eybunach atadlOJl'U ł6d11:lde&o
w Kaitowicach. r02lPOCZ<:łY się decy- na
dujące pojedyn.k:i finałowe. W fi.na· 11biórke
p!enl~:ą.
lrtóre 1>rcetmt•·
le .• A" CSRS pakonała Szwecję 3:2,
,a w
tinaJle „B- Poiska wYgrała czone bed11 na • 1lllu11> lł!Jr~tu llPOf·

S06?10WCU
wart~

w

SKRÓCIE

tow~o ~a d!c>m6w d~U.

Il RFN 4:1.

+

J. Peciak za.jllł rr ml.ejsce
na miedzynarodoWYch zawodach pleciobolstćtw,
rozgrywanych w Pary.
tu.

+

kaja sit: zespoły Arsena1u i Manche•ter Un ited W powtórwnym meczu
. Manchester nokonał Liverpool
1:0,
a w zaległych spotkaniach ligi angielskie i uzyskano rezułtaty: Chelsea - Derby 1:1, Nottl~am Forest - Aston Vllia 4:0 i West Bromwich - Manchester CLty ł:O.
21Flęktł

I

w kollejlllym pojediynlru

DZlENNllt POP'UL.UUn' •

plłkarze

na G6ra (lltrmdł t?ll'ko ~ '!N'nkt
w s wyścdgach). !Iw• ld.ase potwler-

~

Concordid :mni~ lici

(!początek o god11:. lil) 1
cracovii. Dla pod.opiecz·
nych trenera C. Fudaleja niedrzielne
apotkarue 1 Cracovit\ będzie okasl•
et.o rehabiłitacjl u wy.soką pordke
przed ~em a ~ w 1'119·

jedenastką

ft (9111)

z· dużej chmury maty dNZ<:z, choć
podczas wczora:1&yc.h ćwierć!!nałów
indywlooamych mi!!trza.tw POiski.
do.ść obficie w końcowej fa.zie rywallzacj; .;poklropil" staiCl1on przy pl.
t Maja. sbwarzaJ11c niebezpieczne waritmk:l. jazdy. Ta przenośnl.a odnOl!ll.
ai4
Jedna.k do atlllWld, rywallzuj•cych w Ł~ zawodników. Nie staWll1 1ic: bowiem na ~cie najle:p.sl.
Nie prsyjechal Ubiegłoroczny mistrz
Polslci - Zblpilew Jąder s nzeszow•ltieJ Sitdi oraz d/Wa•J kadT<JW11Cze
i repreunitanC!I. naeego kraju Edward Janicars I J&r&y Rembu.
Pr11:ysłaild tele:grun, ił nie mogą do-.
Jechać do ŁodZi na skutek d>dektu
samooh<Ydu.
Motina
przyjąć
takie
wyjaśnienie, ehoć motma tet bY je
podwatać. Nie n.i!lllZa to
w sumie
sprawa, Nle Vl"YStartowaił również
jeżdżący :tut :Ili sezon w lldz~
Henryk Żyto z WY'bner!a Gdańsk.
W tej muacji otworzyła się du:l:a
narua dla zawodnl.ków
łódzkiej
Gwardii, którzy tWU'Pełnill skład rywal!zująeyeh tużlowców.
Wykoreyetat j11 Jedynie Jatczak, kitćry doskona!e l!IPisyWał ale na toru Orła.
W II bie~ stoczył -paajon1Ujący pojedy.nek z Jurcsy11sklm (Włóknia.r:i
C~howa.). Do ost&ltniego wiratu
byt na JJler"kyzym miejscu,
jedna•k
pojechał
tle ta.Jr,tycznie. „odkrył"
21Upełnie zewnętrzn• ceęć toru i samelldował
ll.ę
na d.riugie.1 PO'l:Yc:!i.
Tadeusz Gortat, który j~t drugim
łodzianinem w półfinałach MP
wy.
startował na nowej czterozaworowej
,.Javie". Roopoaął źle (Ili miejsce
w JY(erw61lYm biegu), .1ednak wraz
i
n'P!ywem czasu .Jeździł cora11: lepiej. Widać. te musi poznać wszystkie ,,łajntkl" nowej maeyny,
bY
p.lwniej czuć a!ct n• torze.. Próbke
lfWTd!.
dufylch
mołJllwoilci
dał
w b!egiu Ml. ll:ledY to ••zamlmiety"
PO wta>relie, iltoclrYł 11uJonu:t.CT P<>jed:y!llek 1 hnJm (Sp&fta). pe'Wlll1e
wygry'W&>!l\G,

...

ru.erwowy.m. jest Nocek (Motor). a
drugim Ad81ItlCUJ[ (:Unia Leszno).
(azym.)

Jurczyński

1

Wł6knta,nza
rozwałlnie

c~-

--~-·-~

Z

na)wlęk111ym talem donosimy,
zmarł, w wieku 72 lat

ł

$,

ul. 01rodowej.

z

(.w

med'Zl.e!e od godz.

10).

DŻUDO: ZSiwody o puchar
ZG
llZS, w Pałacu Młod.ziety ul.
MoniUllH:i godz. 10 (W 111.edz!ele godz.
10).

PILIU. SIATK.OWA.1 Tum.Jej ow.j6cte do l l 11«1 s udziałem: Anilany,
MKS Bydgoezcz,
Muatonu W.wa,
KII Cieszyn, Wtgłtt Suwałki. Cal111ł,
ZSZ ul.. Airmii Czerwonej Uli, godz.

gOOz. 9),

BOKS: l lcrok ~ny, 111.. Ar·
mli Czerwonej 80, lods. l'f OW :nie·
dlielę god11:. 111),
ŁUCZNICTWO: •-ody uin. „Pr6·
ba BllZOl?l.u" aeruorów 1 jun!OT6w ul.
Pótnoona •• eocis. llUO (W niedzielę

IOd&.

P.

w głębokim smutku
ZONA, CORKA i POZOSTAŁA RODZINA
kondolencji.

alelkładanl1

klem sawladamia·
1979 r.
od n&1 aa 1aw1se ukocha·
na Siostra, Clodla I Matka Chrze·
ltn&

Z głębokim talem zawiadamia·
my, te w dniu 2 kwietnia 1979 r.
zmarł nagle nasz ukochany Mąt,
OjCllec i Dziadziuś
$,

JANINA
JA UCH
s domu KULIJ'il'SKA

Po1rseb odbędzie się w dniu 9
kwietnia br. o godz. lł.30 na Starym Cmentarzu przy ul. Ogrodowej, Pozostaj11 w głębokim smutku
:NAJBLIŻSI

Kole du

sktada3'
s

współczucia

Pogrzeb odbędzie się w dniu 6
kwietnia br. o godz. 15 na cmen·
tarzu MB Nieustającej Pomocy
przy ul. Szczecińskiej, o czvm zawiadamiają pogrążeni w uieutulo·
nym talu
ZONA, SYNOWIE, SYNOWE
1 WNUKI
Dnia I kwietnia 1979 r. zmarł
pracownik Szpitala Im.
dr E. Sonenherga
MGR FARM.

LEON
CZERNEK

1

MATKI

KOLEŻANKI I
DZIAŁOW: TB,

KOLEDZY
TK., TR I.ZR
„l'ONICA"

MBDZlllLA
PIŁKA

:IO AZS. IL Pcli~llł, aoda. UO.

P.

długoletni

TADEUSZOWI
KUNIKOWSKIEMU
wyrazy szczereg&
powodu śmierci

ł

EDMUND
WITCZAK

Wyrazy
Rodzinie

lłębokiego współczucia
Zmarłego sktadaJlł

PRACOWNICY SZPITALA

Dyrektorowi

I).

eięłklch

Pogrąłone

ll•bokłm

18 (w niedzielę lodll!, 9).
PŁYWANIE: halowe zawody deiect, ul. Teresy (.gruipa B i C) ul.
Slenkieiwleza (gimpa A). godrz. IS (.w

ruedll.!ele godz. 16).
STRZELANIE: dirutynowe MP w
broni k,u'lowej strefy V. strzelnice
Orła l SP<l\łem godz. t (w niedńele

kwietnia 1979 r., po

Ur&csystołcl pogrzebowe odbęd11 się dnia 9 kwietnia br. o godz.
11.31. Msza Iw. odbęcble się w kaplicy na Starym cmentarzli przy

odeszła

llOBOT4

ł

POZOSTAŁA

JERZY STEFAN JAWORSKI

my, te w dalu ' kwietnia

Pll.K.A. 1'0b41 I IQ&a LU Lesia W·wa. al. Ullill. llOdZ. 18.
Pił.KA R~CZNA: miedzynarodoWy
turniej seniorów i juniorów z udziadem: CbKS, AZS Katowice, Gwar.
dJl
KMzalln,
Wisemdolf Felberg
(NRD) , RKS, Re11rezentacjf s11 arta.
klado~ej, ul. Kosynierów godrz. IB.30

te

eier1.11ienlach

Pro11m„ •

NO:tNA: Ktasa „li" Mftlor6\V
Boruta Zg. - Lechia Toma1toohowa. jetd<!acy
I do- nów, Włókniarz Ł., - Sprt Ł (godz.
brze taJctyoznie.
11), Włókniarz Pab. - żyrardowfa ,n·
Oto wyniki li}ł łMzkrob
łndY'Wi· ka (l(odz. 11.115).
duamych MP (iplerwszych ommu zaRUGBY: I liga Budowlani ł.Mf Wodruków aiwamsowało do pólflna. Orkan Sochaczew,
ul. G6rni<:za a.
łów): I. Olszak (Faiuba11:) Ił pklt„ godz. ll.
z. Jurazyńsll:1 (WłólmiaTz) - 14, s.
ZAPASY:
tiumieJ lr!!aa'Yfilracyjny
Kiumil.ar <S<tal Rzeszów). ł. J•:tce&k
sPart&llriadowych,
ul.
(Gwardta) i 5. Goritait (Gwardia) - rOC2111ików
Krzyto'IV&,
godz,
10.
10, 9. !1!liro"11k (Fal.ubarz),
'I'. Ja.ny
(Spaflta WrocllllW) - • I •. Błuzalc
SZERMIERKA: - turniej o puchu
d!Zlł

w nied'l'l!ele

nxnn..

Gortat w półfinałach MP

Bardso dellbne !lldlll •
- ł6da
k!m torze OIAu s !'lllul:>Qiu Zielo-

W PIOTRKOWI•
CONCORDIA - .CRACOVIA.

w finale Pucharu Anglii spot- wym

łY1!1

!

Kole1·ne resortowe nara dy

często

W 96 dniu Toku słońce wze·
szło o godz. 6.01, Z&jdzie zaś o

zwracaJąc

d?We w Brojcach •. mleko I sadow-1 lnspek;J1,
przy
m~two w Głownie. Ponadto, :oz· szc~e:!olm~. uwage na potNebę
~1W1Jane tam będą
uzupełnia.iące kwidowania przyczyn powodu:ią·
kierunki . pr~ukcji,
pozwalające ! cyrh. ·~"r!?i cn'll? :iyr~liwość i z~oSlerads, łrucie _ Bełchatów. Najna właśc1w11 1. ra,cjo~lną gospc- zum1en1e przy ich rozpatrywaniu.
lepsie wynHti w zakresie pracy
darkę za.s?bam1 uz.vtkow rolnych.- • - - - - •,- - - - - - - - - - zespołowej
osiiurnęły:
zespoły
Zakłada się. te produkcja towaro·
ścinkowo~ryWkowe z Opoczna i
w~ rospoda_rsłw w t;vc_b czterech
Sieradza. uzyskując średnią wy·
m1ejscowośc1ach wzrosn1.e ~ roku
1985 0 58 •4 proc•. Plan.uJe się _tB;~
dajność - 7,5 m s:ześcienneJ(o na
roboczo-dzień oraz brygady Z nad•
m •. \Il. zbud_OV:'anie ':11 rai:iach "_POł 1
leśnictw Kozienice i Spała, uzyskudzielcz~ch l mdywi~ua!ni~ o~~o ·
•
•
jąc wydajność 5 m szeiciennych
150~ mies:z:,kań w mieście 1 gl_nm~e
na
roboczo-dzień.
Najlepszymi
~leitS_B~dxow Ol'.az 580 w mieście
Z okazji święta narodowego So·
1 1 gm1me strykow. Pro,li!ram prze- cjalistycznej Etiopii. przypadające·
drwalami-operatorami okazali się
Jan Glisuzyński ż nadleśnictwa
Ogólnopolską sesję dzienni~:z:v 'j widuje _także .realizację _l>Ud?wnic- go w dniu 6 bm .. przewodniczący
Spała, K&zimierz Płachta (Sieradz) zakońC'l:yła wycieczka 'PO m1esc1e twa nueszkan1owego, głownie dla Rady Państwa Henryk Jabłoński
' oraz Józef Stefański (Skarżysko). i odwiedziny w Muzeum Włókien- I załóg _pracowniczych .. przez PGR, ! wystosował depeszę gratulacyjna
(M. KR.)
nictwa.
(aga)
S~ 1 _RSP - łącz~1e okoł? 50~ j do przew~dniczącel(o tymczasowej
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~es7ikan. Szeroko uJ~to w progra
wojskowe] rady administracyjnej,
m1e potrzeby _b:udowmctwa komu- przewodniczącego Rady Ministrów
nalnego, roliWOl handlu
usług
I Socjalistycznej
Etiopii Mengistu
ltp.
.
Haile Mariama.
Egzekutywa KŁ zaleciła m. 1n. - - - - - - - - - - - - - - - wykorzystanie
ze-branych
przy I
(DokOńC7allie ze str. 1)
I 01>eraty\\<-nej anallzv dostaw I dal- tworzeniu programu doświadczeń
9Zego doskonalenia sy&temu bodźców dla opracowania P_lanów 5-.letnich 1
dilo<WYCh z ZSRR i illlnymi kJrzja.mi 1 sankcji ekonomicznych wobec wy. dla oozostałych mia.st 1 rmin oraz
sooj;alisitycmymi.
twórców. Istotną kwestia Jest wpływ_anle na zobowią.zała komitety partyjne do
stałą poprawe jakości wyrobów oras przyjęcia takich kierunków pracy
W l>Wiąizku
z M!ę<!zynarodowym
W HANDLU WEWNĘTllZNYM
kształtowanie takieJ struktury asorrt
h
h
któ
Rokiem Dziecka. następczyni tronu
tyment.oweJ,
która
za 11 ewniałaby po 1 ycznO"WYC owawczyc ' . ~e holenderskiego,
Beaitrix,
p<>wołała
Res~towa narada handlu wew· lepsze zaspokajanie potrzeb ludności. gwaira.ntowa~ będą peł~ rea 11zacJe w środe w Hadze „jedyny na św!enętrznego i usług, w której uczestprzyjętych zamierzeń.
cle partament dziedęcy".
Składa
niczyi wicepremier TADEUSZ PY·
NastęQnie Egzekutywa KŁ oce· s!ę 0111 z 16 cZlłonków w wieku 9-lł
KA, koncentrowała się Wt>kół urow JlaP
niła
realizację
uchwał
dotyczą- lat, W trosce o polepszenie waru.nblem6w gospodarki towarami,
pocych załatwiania skarg i wnio- ków 171'.c!a najmłodszyc_h obywateli
tencJału handlu oraz organizacji jeNa kra.jowej naradzie &ktywu po- . sków kierowanych do instancji HolaindLi. będ;!le on ściśle, wsp6Łprago urary i zarządzania. Podkreślono, litycznego 1 go.spodarczego Rolniczych
. . • _ cował z hoJ.enderską koxrusią na·roże wobec utrzymujących się jeszcze Spółd·Zi~lnl Produkcyjnych. w której oar!;y-Jnycb oraz. urzęd 6W I 1ns,y dową d.s. dzieci. Prezydentem koniedoborów rótnych wyrobów. hau- uczestniczyli· wlce-premler - Longin tucJ1 w roku ubiedym. W stosun- mlsjj został 14--letni senior.
Johan
del powinien dążyć do minimallza. Cegielski. .;,łonek Prezydium, sekre-: ku do roku 1977 oJ(Ć>lna liczba li· dos Santos. W swym pierwszym
I cjl skutków tych zjawisk dla ryn. tan NK ZSL _ Roman Malinowski! stów nadsyłanych do KŁ PZPR przemówieniu, wyglos_zon~ na fo·
'j ku, wymaga to ścisłego, codzlenne- I lderowntk Wydzlailu Rolnego 1 Go- I oraz innych instytucji, zmniejszy· rum parlamentu, zw:roclł si<: do dego współdziałania z prod.ueentami. spodarki żywnościowej KC PZPR - :
.
z bs
ł
• putowanych z orosbą. bY u!sali
- - - - - - - - - - - - - - - - Jerzy Wojtecki, omówiono mo2lliwości' la się
ao erwowano m. n. spa łatwym jęrykiem holenderskim Jędałszego
:ziwlększema
efektyWnoścl
dek
ilości
skarr na działalność zyk urzędowy. z Jakim spotyk~my
1
li gospodarki spółdzLelczej.
orranów
administracji,
11racę się na co d!Zień. jest - uodkreślił
li
1Wil\'&k6W HWOdowycb, ZUS, ałui· nle7Jt'07Jllffiiały".

I

łaoz

Toko sobie

1

wiadomski. Przedstawili oni 'PU"
blic:w;tom wizję rozwoju orzemysłu-j
łódzkiego sposoby W'Płvwania na
! poprawę · iakoici i noWoczesności 'I
I wyrobów. Nie zabrakło również
omówienia głównych
problemów. i
miasta, a więc spraw budownic-1
twa mieszkaniowego, komunika·
cji, wodocial?ÓW, telefonów, a także
metod usprawniania i skracania
załatwiania spraw W urzędach. i
Obaj mówcy odrpolwiedziell na szereg pytań dziennikarzy zainteresowanycll problemami Łodzi.

i
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DZIER
HIESIE

i

LUDZI LASU

śwDiauzt~ywmej.za1'nteresowan'.em c1"e•zą
Zwyc·1ęzcy
~

by sdrowla oru 1tosunkl w za·
kładach pracy,
nieznaczny na to·
miast wzrost liczby listów dotycz!\•
cych problemów gospodarki miesz·
kantowej I komunalnej,
Inspekcje orowadzone przez Re·
ferat Listów i Inspekcji KL PZPR
wykazały, że w iednostkach administracji państwowej wypraco·
wano dobre metody wacy, oozwałające na skuteczne reagowanie
na skargi. Na uwagę za~ługuJe, wyprac~wany w
Urzędzit; Miast.a
~~1.. s!ste~ .dosko11:alertia kw~1fikac11 1 u_m1eJętnośc1 pracy z 1n·
teresantam1.
I E~zf'kutyw!'-, KRŁf wytsokLolstocóen1·
a dzia!~lnosc
e .era u
w 1

a
swym wczocajszym
pol'Siedzeni u Jilizekutywa
KL PZPR, obrad.ująca
pod
przewodnictwem
skiego, Z1PB im. Armil l.JudoweJ,
11ek.retarza KŁ Kle·
ZPB im. S. DUlboia, ,,Polanil",
mensa Kwiatkowskiego,
•.Pollenę-Ewę", „W,i zamet", „Ema- zapoznała się z kierunka,mi oraz
Elester", ,,Dywilan" i „Feniksa". programem przyspieszonego rozwopr.zysłuchując się ocenie wyników ju czterech jednostek administra·
zakładów w pierwszym etapie cyjnych województwa
miasta
k~nkursu.
oraz gminy Alekaandr&w i StryWczoraj 'IJl(ldczas •esJ! plenarnej k~w or~ gmin Brójce i ~łown?.
PNedYskn.tltowano problemy zwią· K1i;runln rozwo.iu. produ~cJ1 rolnizane z systemem komplekBowego czeJ w tych m1e1scowośc1aci,i pod:
sterowania jakością. We wczoraj· porz~ow~ne zosta.ną
w10<ląceJ
s.zej sesji udział wzi li również: specjahzacj1:. mleko 1 ~arzy~a w
sekretarz J{L PZPR _2 T. Czecho· 1 AStlekksan~row1e , kmleko i zbożje w
wicz i prezydent Łodzi _ J. Niery owie, _m t o i owo~e
ago·
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ROMUALDOWI
KUROWSKIEMU
wyrasy serdecmego współcsucla s
powodu łmiercl
MATKI

wyraay
powodu

składa Ją
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oraa
MŁODZIE:IJ
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SYNA
składa

RODZINA POMPOW

'

Coś

absolutnie
koniecznego!

~en temat rodził się bardzo wolno, a przyczyną m. in. był
moJ ~ła~ny lęk. Obąwa, że mógłbym powiedzieć nie wszy.stko 1 .. rue tak, że zbyt łatwo dam się ponieść wzruszeniu
1 emocJ1 •. Gdy chodzi o dzieci, a raczej o ich zdrowie i i;ycie,
trud~o Jest zachować trzeźwość i jasno wyważać opinie.
I me pom_ogła m1 w tym historia Ewki. Jej kilkumiesięcz
na, .rozpaczliwa walka o życie. Zbyt wiele widziałem w tym
czasie łez, bezradnych uśmiechów, widziałem lekarkę mdleją
cą z _wyczerpania przy którymś z kolei zabiegu. A przecież
zawinił najbanalniejszy w świecie wyrostek.
Mówili mi potem:
-:- W_t~śnie wyrostek potrafi być u dziecka najzdradliwszą,
naJzłoshwszą bestią. Co z tego, że udało się uratować Ewkę,
gdy nie udało się tydzień później, w takim samym zdawałoby się, przypadku?
Chirurgia dziecięca jest jedną z najtrudniejszych dyscyplin
współczesnej medycyny. Nie tylko ze względów emocjonalnych. Wymaga większego doświadczenia i przygotowania od
operatorów, stawia przed nimi do rozwiązania za każdym razem problemy bardziej skomplikowane. Może dlatego tak rzad~o słysz.YmY o sukcesach chirurgów dziecięcych. Przeważnie
i~formacJe prasowe ograniczają się do pomyślnego rozdzielema syjamskich niemowląt, do jakiegoś, „rarytasu" chirurgicznego. Na ~o dzień jednak na ten temat panuje milczenie •.•
DysponuJemy w Łodzi dwoma oddziałami chirurgii dziecię
ceJ : . w Instytucie Pediatrii AM i w Szpitalu im. Korczaka.
W Jednym ~7, w drugim 65 łóżeczek. Mamy jeszcze 10 łó
zek :ieuroch1rurgicznych w Woj. Szpitalu Zespolonym im. Kopermka. To mało. Równie skąpa jest baza przychodniana.
D_w1e przychodnie przy szpitalach i trzecia - pracująca na
poł etatu w dzielnicy śródmiejskiej.
·
Gdyby ktoś chciał rzec, że to jednak coś znaczy, dodam od
razu, że Klinika Chirurgii Dziecięcej AM przyjmuje pacjentów z terenu całego regionu. Rocznie leczy się tutaj ponad
2 tys. małych pacjentów. Obecnie na 87 etatowych łóżeczek
je:>t 93 dzieci. Co drugi dzień jest ostry dyżur, więc właści
wie Jak rok długi trwa w klinice stałe pogotowie, a trakt
operacyjny pracuje prawie non stop. Identyczna sytuacja panuje w Szpitalu im. Korczaka.
Z czym trafiają do szpitala mali pacjenci? Kierownik kliniki - doc, dr hab. med, Jadwiga Jankowska szereguje przyczyny następująco:
- U noworodków na plan pierwszy wysuwają si41 wady
wrodzone zagrażające życiu. Z powodu niedrożności przewodu
pokarmowego
operujemy co miesiąc przynajmniej kilkoro
maluchów. Na porządku dziennym są przepukliny oponowordzeniowe, urazy porodowe, sprawy zapalne.
U dzieci starszych występują także wady, ale nie zagraża
jące życiu. Bardzo dużo
mamy wad układu moczowo-płcio
wego , ale to wynika m. in. z zainteresowań urologicznych nasze j kliniki,
Wiele przypadków to efekty urazów komunikacyjnych, lub
odniesionych w czasie zabawy. W tej chwili mamy na przykład małego ,.lotnika'', jak go nazwaliśmy. Dzieciak wypadł
z 8 piętra, odniósł bardzo poważne obrażenia. Dziś możemy już
powiedzieć, że 2-letni berbeć miał chyba największe szczęście
w s woim życiu. Po prostu wiellly, że wyjdzie z tego ...
Na j tragiczniE!jsze w tym wsz~łm jest to, że wiele urazów ma swe źródło w k@tygodnJnl niedbalstwie. lub braku
wyobraźni rodziców.
.811!~~ie Odnosi się to do oparzeń.
Niekiedy są one ogr~tt. siaaJltce 40 J więcej proc.
powierzchni ciała. Jaki
111 w.aMt
na podłodze, przenoszenie garnka z
rósoł
łóżeczkiem maleńst wa itp. Kiedvś np
\V
zka na paląca si~·
ma szy nkę, \nnym ra
o przystawione do
pieca ...
Klinika łódzkiej AM
rów, przyjmuje wszystkie Ji'Ri*iil~~
nien pracować dobrze prz 11
oddział miejskiego szpitala. Jednocześnie zaś musi prowadzić działalność dydaktyczną,
szkolić studentów i lekarzy, realizować program prac naukowych... Praktycznie, każdy z lekarzy w klinice ma przygotowanie ogólne. Oznacza to, że potrafi w kaźdej c?wili zc:ip~
rować wszystko. Ale też każdy z nich jednocześnie specializuje się w jednej z dziedzin chirurgii dziecięcej.
O stworzeniu jakiejś poważniejszej bazy w któr~jj z tych
dziedzin trudno mówić przy nieustannym napływie wyrostków, wad ·rozwojowych. oparzeń I tysięcy innych. przypadków. A każdy z nich jest ważny, każdy zagraża ŻJJ;CI~. małego
pacjenta lub czyni je w najlepszym wypadku ..• póznieJ .•• bardzo trudnym.
.
.
.
Sytuacja ta jest dokładnym odzwierciedleniem stanu całeJ
chirurgii dziecięcej w kraju. Z in.formacji przytaczanych przez
specjalistę krajowego w tej dziedzinie, pr!>fesor W. ~or~dow
ską wynika, że Polskie Towarzystwo Chirurgów D~1ec1ęcyc.h
skupia w Polsce ledwie 200 specjalistów. We wszystkich klinikach i szpitalach łącznie z resortowymi MON i MSW, mamy w sumie 3508 łóżeczek chirurgicznych.
Ponieważ zaś dzieci od O do 14 roku życia stanowią po!'-ad
24 proc społeczeństwa, a z tego S proc. wymaga hospltahzacji z powodu schorzeń chirurgicznych, daje to około 236 tys,
dzieci r·ocznie. Przy dwutygodniowym cyklu leczenia '!YPa?a.
że powinniśmy mieć co najmniej 9 tys. łóżek chirurg~1 dz~e
cięcej. A powinno się obejmować opieką w tej specialnosci
także młodzież do 19 roku życia, która korzysta z
pomocy
„dorosłych" chirurgów.
.
.
.
z bardziej szczegółowych zestawień wymka, te w oddziałach
specjalistycznych leczone są. przede wszy.stkim dzieci do la:
pięciu. Granica wieku pacJent6w obsłll;giwan~ch przt;z ,_.do
rosłą"' chirurgię obniża się -~ęc ~ardzo .1 nie _Jest to ziaw1sko
właściwe. Wprawdzie speciahzacJa klinik . chirurgii dziecięcej
w poszczególnych ośrodkach daje
najmłodszym pacjentom
opiekę wysokiej klasy specjalistów, ale w stosunku. do pat_rzeb
społecznych baza i możliwości działania
chirurgii dziecięcej
tak w Łodzi jak I '!". całym. kraju, są ~al~ce nie. wys~rczaią
ce I to zarówno jesh chodzi o zapewmeme codz1enneJ pomocy. i opieki, jak i o pracę naukową i rozwój poszczególnych
węższych specjalności.
.
Można powiedzieć, że właściwie Ł6dt jest i tak. Jeszcze w
dość szczęśliwym położeniu. No, bo mamy dwa oddzia~y z · wysokiej klasy specjalistami, pod.czas. gd:Y'. n~ o?szar . WO]ewództ~
piotrkowskiego, sieradzkiego 1 sk1erntew1~k1e~o . ied;vn,YM
prawdziwego zdarzenia oddziałem chlrurgh !1z1ecięceJ Jest oddział w szpitalu łaskim. Obsada kadrowa i warunki lokalowe pozwalają tam na rzetelną pomoc, zwłaszcza noworodkom I niemowlętom.
Od wielu już lat toczy się cicha bata~ia ~. sprawie ~orga:
nlzowania w Łodzi trzeciego oddziału chirurgu dziecięceJ. Ist
niejące szpitale duszą się bowiem w swoic.h ścia°;ac1?-.
dodatku „Korczak' powolutku ale skutecznie za.m~em!ł się w
ruinę. w ciągu ostatniego 10-lecia oglądaliśmy JUZ k~!ka mak iet nowego „Korczaka" i co najmniej kilki! lokallzaci1 .. Ostatnia przy ul Paradnej zatwierdzona została. ale ... termm rozpodzęcia tej · koniecznej dla miasta inwestycji stale się odwle-

H

W.

kaN a razie łódzki „młyn" chlrurrił dzie4!1ęceJ !"lele •p~wnłe.
Choi\, nie ukrywajmy, pracuje z wyslł~1em niewspółmierny~
do idniejących warunków. Każde zwyc1ę~two w walce o :l:y
cie dziecka okupywane jest potem l łzanu. Możemy być dumni z tego, że jest tych zwycięstw coraz więcej. 'Doc. Jankowska powiedziała mimochodem:
- Nie jest dla nas celem uzyskanie wyniku w Jakimi .w:r·
jątkowym wypadku.
Naszym celem jest 1tałe closkonalenie
techniki otieracyjneJ i uzyskiwanie wysokiego poziomu wyle·
czeń. Choćby te nleszczę!me oparzenia, w których zron pac:
jenta jest dla nat dzisiaj sprawił naprawdę wyj!łtkow11 I ira
giczną.
n.ie
Mamy Międzvnarodowy Rok Dz 1eek a. N"1ech nam IJI•
...
zdaje że gdy zbudujemy Centrum Zdrowia Dziecka, załatwi
ono ~szystkie problemy. CZD jest I będzie sprawił wyjątko
wą. Pomnikiem, choć po~nłkiem żyw.~. Oprócz budowani~
pomników mamy także wiele do zrob1erua ll1 własnym pOl't
wórku. A' w tym wypadku mamy do zrobienia co6 abtlOtut.nle koniecznego.

W każdym z nas - sądzę - toczy się spór z samym sobą o t~ jacy właściwie jesteśmy, co o sobie myślimy,
co myśleć powinniśmy, czego chcemy, co z siebie dajemy, o czym śnimy na jawie. Jakaś cząstka z nas zdaje
się myśleć, że współcześni Polacy za ideał obierają sobie sytuację ślimaka, a za herb jego skorupę. Zamknąć
się w swojej skorupie, zamieszkać w niej i żyć, urządzić sobie w niej szczęśliwy świat, z niej tylko czerpać soki,
siły i bodźce do egzystencji, no I od czasu do czasu wystawić rogi albo po to, aby zbadać sytuację, albo po
to, aby pokazać się, albo w celach obronnych. Współczesny Polak podobno traci wyróżniające go cechy i w
coraz większym stopniu koncentruje się na osiąganiu własnych osobistych celów. Na czym opieram tę opinię?

Co pewien. czas odzywa

jakiś bliżej

niezrozumiały

~ię

nie·
pokój o charakter ' narodowy
Polaków, o to. że Polak jakby

-przestawał być istotą społeczną,

żyjącą w silnej więzi z ogółen:
a zaczynał stawać się Istotą tyl·
ko biologiczną, traktującą e1(oi·
stycznie swój oobyt w świecie
doczesnym. Na ooparcie przyta·
cza się z reguły
nastęl)U iące
argumenty: 1) Polak chce co·
raz więcej brali, coraz mniej
dawać; 2) Polak już nie tylko
„zezuje" na siebie, ale swój
osnbisty cel stawia ponad wszy
stkim, co ma chociai:by odbi·
cie w je!(o stosunku do prokreacji: 3) Polak wykształcił w
sobie uczucie zazdrości wobec
zjawiska. które1to materialnym
symbolem jest willa: 4) Polak
zaC'Zyna się niebezpit'cznie ob·
C'Zać lJM:edmiotami. a ich no·
woezesne wcielenia z samocbo·
dem na czele czyni -,,vręcz przed
miotem kultu.

CO O TYM

OTOZ TO. W JAKICH CZA·
SACH ŻYJEMY!
Bardzo dobrze, że takie py·
tanie padło. bo istotnie w ielu
ludzi patrząc na nas - Pola·
ków . oceniając nas i wy r aża·
jąc o nas opinie. zapomina
o
tym jednym drobiazgu. właśnie
o tyim w jakich czasach źyje·
my. A żyjemy - że przypomnę
skrótowo - w czasach rozkwi·
tu kultury w ogóle, a rozkwl·
tu kultury bytowania, uracy I
kultury
spędzania
czasu w
s:i:czególności. Na tym obszarze

niu kompromitu:le to. że ktoś
wypomina ładny ciuch
na plecach. Raczej powinniśmy
się martwić tym. że ciągle je·
szcze wielu Polaków nie przy·
·w iązuje Wafl:i do
.,ubierania
się". do estetyki ubioru, a na·
wet do czystości. PÓwinniśptY
rówmez martwić Ilię tym. że
Sii mieszkania w których brud
jest naiważniejsz:vm lokatorem.
Czasy. w których dane
jesł
nam żyć.
nie charakteryzują.
się więc jakimś
odradzaniem
tłę mieszczaństwa, ale znamie·
komuś

WSZYSTKIM

81\DZIĆ!
Osobiście nie
przywiązywał
bym do taki.eh pasądzeń w1ęk·
azego znaczenia. Wszystko 1uż
było. Daję słowo. nic nowego.
Była luż sprawa .,brać da·
wać"
była jut
.,prokreacja"
(sławne 2 + 1 + samochód,
pies) była już willa i był ów
,kult przedmiotów". W lednvm
s młodzieżowych 'Pism pewien
c'zytelni~ <lat 29) użala się. że
środowisko ataknlje go za dro-

bnomieszczaństwo. ponieważ już

ma dobrze umeblowane miesz·
kanie, żon.a się elegancko ubie·
ra i w tym roku kupił małel(o
.,Fiata", Czytelnik 6w pisze na·
wet tak: „Dlaczero fakt.
że
chcemy łyć · dobne tak dener·
wuje ludzi, Jakie mają. prawo
nas obrażać? Czy rzeczywiście
Drarnienie JJOsładanla
lJralkl,
1amochodu, ciucha to
prze·
1tępstwoT" Ten swój żal
do
otoczenia końerz:y dramatycznym
wręcz pytaniem: „W jakich my
czasach żyjemy?''.

•••
rozgrywa się istota postępu. isto
ta wYZWalania C'Złowleka z pry
mitywizinu. a nawet tiierwot·
ności.

Czym S4 te przedmioty, które
ciągle inicjują takie kont rowersje między nami? Samochód. lo
dówka . pralka. motor. telefon
-to przecież nie jak i eś przed·
mioty zbytku. ale
narzędzia
pracy wsoółczesnego człowieka.
Człowiekowi przecież
co
\Uwiadomiliśmy sobie tak
do·
bi nie ' w ostatnim dziesięciole·
ciu - do pracy ootrzel:me są
różne narzędz i a: obrabiarki, ale
i pralki.. komputery. ale i Io·
d~wki, lasery. ale i telefony.
Jedne są potrzebne do wytwa·
rzania w fabrvkach . a inne do
pracy w domu. śmieszy. a na·
wet chyba nas w jakimś stop-

niem tych cusów Jest llątenle
człowieka do coras wyźszeco po
złomu życia, bardziej kultura!·
nel'O, bardziej cywilizowanego.
Ci. którzy te dażenia pr6'buJ11
inaczej intel"J)retować. są. niestety. Już nie z tej planety. Zo·
stali w tyle I
wsp6łczesności
nie ro21Umieją. albo. czego
wykluczać nie należy rekru·
tują się spośród tych ludzi. którzy na świat patrz• zazdrośnie.
a do innych ludzi mają stosu·
nek - koto 1rie - er.y nawet
nie nienawistny.
W TAKICH TO
:tYJEMY!

CZASACH

Ocz:YWiście jest w pewien spe
cyficzny aspekt polski. który oo
lega na dostępności do
tvch
dóbr, które ofiarowuje człowie-

kowi konstytucja W'Sl)Ółczeme
go postępu. Na pociechę można
tylk'o Powiedzieć. że nie od razu Kraków zbudowano. Nasze
pokolenie. pomiiając
dziatw41
szkolna pamięta doskonale listę
owych orzedmiotów pożądania
i jednocześnie
zazdrości.
Na
poczatku niei 'było radio .,A·
ga". potem „Pionier",
potem
pralka ..Frania" motor „Ju•
nak" telewizor „Wisła". skuter
„Osa", lodówka .,Szron", odkurzacz ,Zelmer" sokowirówka,
robot kuchenny. Dziś Polak pożąda !nnvcb orzedmiot6w. Sa·
mochódl Ten samochód Jednak
nie jest już taki niedos1inmy
jak dawniej, chnciaż nie ma go
w sklepach. 200 tysięcy „maluchów" rocznie zbliża nas do
momentu. w którym i samochód nie będzie wzbudzał zazdrości. w kt6rym będzie orzez
nas wszystkich traktowany lako
narzędzie pracv wspÓłczesnego
człowieka. To. o czym marzy
Polak I co jest stopniowo zaspoka;iane. nie należy do przecl•
miotów zbytku. luksusu. Ten
fllkt musimy zrozumieć,
jak
równie:!; i to~ te bez tych urzed
miotów nie motna byłoby mó•
wili o JJOStę11ie w tyciu.
Z tych, Jak mi sie wYdaJe,
nleuororumień wvn1ka reszta.
rzekoma oogoń Polaków
od
świtu do nocy za owymi przed
miotami. rzekoma ucieczka w
świat owvch orzedmiotów
aż do zamknięcia się w ślima•
czą skorupę egoistycznych ce·
łów.

Z tych
powodów. a raczef
podszeptów. rodza sie generalizujące opinie. Polak jest taki,
Polak 1est siaki. Polak owaki.
Oso<biście radzę. abvśmy przed
wydawaniem wyroków na Polaka lepie} starali się poznać
co wyraża owo dramatyczne
pytanie'. „W iakich czasach ży
jemy?" Myślę, łe 6w Polak
p0Jawl się w normalnym świe·
Ue. Jako normalny I bardzo
zwyczajny ws11ółc11esny
cdo·
wiek, który czego§
chce, do
czegoś dązy I stopniowo to osi!ł"
ra.

1. KOCHAASKI

/11w01fowa11ie ·w w/f41111ig
a szklana fabryk.a wyznacza dzij je·
den z krańców wschodniego Widze·
wa. Puuje do krajobrazu, bo za ni•
cią,gną się już tylko pola uprawne.
&lldne, W'Yll<>kłe I szerokie szklarnie robi•
wi:ażenie im'J)Onujące. Rozciąitają się na ooWlerzchni 8 ha, a za rok nowy
zakład
„Janów" Kombinatu Paflstwowych Gos-po·
darstw Ogrodnlczych zajmować będzie powierzchnie feszC2e raz taką dużą. Jak każ·
da inna wielka łódzka fabryka. Ta Jednak
jak rok okrągły , apecjalirzlowa~ się będzie
w produkcji witamin.
Główny ,90eCjalist1 d.s. produkcji mer int.
Xryspln Krusiec z zadowoleniem o<prowadza
mnie po tym zielonym królestwie. Tu diięki
bliskiemu sąsiedztwu !JC-IV niezalemie od
warun'1!:6w atmosferycznych wyrastać będ11
w dwu cyklach rocznie przysple.s'ZOne warzywa, uzupełniające produkcje gruntow•,
a na częki POW.ierzcbni oo zakończeniu in·
weetycji - także kwiaty. H~ktar rM. hektar
foździków I -p6ł hektara gerberów. Wtedy
Łódt. znana już w kraju z wielkiej kultury
kwiatowej będzie miastem jeszcze bardziej
kolorowym.
.
Przechocmmy w hali l)Olmidorów Obok rzę
dów dorodnych krzaków holenderskiej od·
mia,ny „Revermun". Jut mają oo 60~0
cm wysoko8cl a dojd• do Z metrów. Podobnie wygl•da hala ogórków. które będ11
roeły jeS7JCZe wyżej bo do 2,S metra. „Tu
?:bierać będ:ziemy własne odmia·nY ..Iwę"
i „Skierniewlclde" - informiuie mnie orzewodnik. W halach pracuje głównie mło
dzież, część pracowników doświadczonvch,
jak technik Jan Gor•cy. ezy brytad.z.!stka
Danuta Barbachowska. Inni przystli do zie· '
!onej fabryki z innych zawodów ale chętnie
uca się teraz oowego fachu. Praca jest
bardzo delikatna. Tu szkło, tu roiliny. Ale
młod:zi soecjatl.łci tacy. jak Henryk Kulaw·
· ezyk, Sta11!sław Adamczewski,
Kazimierz
Kosiński już tak się przvstosowali do wtej·
szych warunków, t. tra,k toram.i wy'konują
„bez ?)Udła" najcię.źsze roboty na tych bar·
dm przecie! Ojfrania.onych wewnątrs szkła·
nych domóch powierzchniach.

POJ'AWU:NIE 8~ POTą~CB
KOMPLEKSÓW
._~

t.d:żaracls a - -

Ofl"Odniełwa

.,, W'!dzewie·

Janowie

1ISlla4

„

mama

za symbol
łódzkiej

dokonujących się

gospodarce

przemian.

żywnościowej.

w

Długo

będzjemy w stanie przestawi~
produkcji drobnotowarowej wanyw na nowoczesne wielkotowarowe dosta·
wY· Ale to co w ci112u kilknl lat udało sill
przeprowadzić w wvniku konsekwentnej J>O·
lityki g0«podarczej kompleksowemu stero·
waniu I ścisłej wsp6łpracy wszystkich sek·
torów. stwarza optymistyc-mie prognozy.

jeszcze nie

całkowicie

WojewódZtwo łódzkie w swojej dawnej Io·
dysponowało
rozlerłym 'lielonym
zaplee21em wa.rzywno·owooowym w trady·
oyjnych rejonach produkcyjnych wokół Łę
czycy, Skierniewic i
Wielunia. W nowej
sytuacji administracyjnej trzeba było ma·
cznle .bliżej szuka6 rezerw l)rodukcyjnych.
I wszystko Jut wskazuje na to, łe korzy·
łct jakle przyniosło nastawienie
rejonów
okalajlłcych wielką Łódź na 1Jrodukcję warzyw 8'runtowych i szklarniowYch oraz. ~a
downlctwo, Sił wielostronne. W ciągu kliku
lat Łódź stała się w kraju tr·z eclm oo War·
szawle i Poznaniu 1Jroducentem
żywno§cl
szklamlowej.
Spod wszelkiego rodzaju folii I osłon zebrali§my w naszym rejonie w 1978 r. 8.350
ton warzyw przyspieszonych. Daje to
na
mieszkańca 5,2 kil( wczesnvch witamin rocz·
nie. Taka konsumpcja witamin shwła Lóilt
w czołówce krajowej. Pro!(ram „Gospodarki
żywnoiclowej" pnewiduje bowiem o!lllłrnlę·
cle §rednlej konsumlK'.il tych warzy-w w łlo
łcl 3 kl rocznie w 1980 roku. :!ll~k. Warsza·
wa oraz Łódt mają. pr6c konsum11C.łl nnwa·
Ujek ustawiony znacznie wy:l;eJ tj. do 5 kr,
ale jak wlda6 I tę rranlcę udało się w łódz
kiej ag-lomeracJI prt:ekroMy6 clziętrł ullaneJ
O'l'fanłt:ac.łl nowych specjalnołcl w .,,rollukcJl
rolnej na typowych dla t~o rejonu nłewlel·
kich prsecłeł areałach. W ozołówce krajo·
wej jestełmy jut takle w produkcji pleetJa•
rek, kt6ra również Ila się dobrze nlokowa6
w warunkach Jakimi typowo miejskie woje·
wództwo llysponuje. Uprawy te zaJmuJ!ł wek61 ł.odlł 38 tn. m kw. ee daje S8ll ka łFell
smacmych grzyb6w roe11nłe.
W krMkim ezuie ocl 1971 1. Ł6IH lłata
kallzacjł

si• 1amowystarczalna w produkcji warzyw
przyspieszonych, Równie
dynamiczne
są
wzrosty lJrodukcjl i dostaw warzyw gruntowych oraz owoców. W clą.gu kilku lał
skup warzyw gruntowych w rejonlp łódzkim
wzrósł ał o 184,3 proc. i osią.gną.I 58,4 tys.
ton, a zbiory owoców z sadów ouierającvch
wielkość upraw o stałe kontrakty wzrosły
o 181,4 proc. I wynoszą 21,1 tys ton. Ooścl
łe choć już Imponują.ce, dalekie •a od prze•
widywanych dla naszego rejonu pr1.emysło·
wego włelkoicl spotvcia. Do 1980 roku prorram zakłada bowiem osiągnięcie orzez mle·
szkańca Lodzi konsumlJCji rocznej 130 kg
warzyw i 55 kil( owoc6w.
Produkcja własna mimo tak
znacznej
aktywizacji pokrvwa na razie tylko częś
ciowo z11opotrzebowanie
chłonnego
rynku
łódzkiej aglomeracji. \V warzywach własnf\
uprawy st11rczają. na pokrvole 41,7 tiroc. po•
trzeb (spo:l;ycie wynosi rncznie 146,8 tys. ton,
a w owocach - U,8 proc.) spożycie 62.1 tys.
ton. Resztę zmuszeni jeste§my uzyskiwać s
Innych rejonów uroclukcyjnych. mimo Jednoczesnego szybkiego rozwoju orródków d:tiał·
kowych I Drzydomowych. ·
SUKCESY W NOWEJ SPECJALNOSCI
rolnej województwa miejskiego zachęcatl z
pewnością do kontynuowania tego kierunku produkcji rolnej, który urzY stale rosną•
cej konsumpcji warzyw I owoc6w wśród
naszej ludności ma pełnt' uzasadnienie gor
podarcze. Kombinat PGO. Łódzka Spółdziel•
nia Ogrodniczo-PS'ZC'Zelarska.
kontraktu.i11,<'e
duże ilości łwleźych tiroduktów
Przedslę·
biorstwo Przemysłu Chłodniczego oras 5ektor lnclywldualny 1111 w stanie nallal syste•
matycznie te kierunki produkcji rozw;ia6.
Zgodnie z clecyzją. Jtrezydenta miasta Ło
llzt z 16 maja 1978 r. zostałv określone w
oparciu o istnleJ!łCf' dotad tradycje utirawo·
we oraz przy uwzrlędnlenłu warunków glebowych konkretne rejony 1Jrodukcjl specja•
llstycznej. Warzywa cruntowe rozwijane bę·
dą w gminie
Aleksandrów,
Nowosolna,
Ozorków, Parzęczew. Zgierz i Konstantynów.
Warzywa Poił osłonami ł g-runtowe w
rminłe B.zrów I Pabianice. W samej ł.odzl
uprawiane bęll• warzywa poił
osłonami l
owoce J•l\'Olio11we, a owoce z sad6w w
~e Gł-Owno. W owocach s kn:ew6w Ja<Dalsz.v ;iąg 11~ str. 8)
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gdy na atlszach łódzkiego Teatru
Variete przy ni. Konstantynowskiej l~ pojawiła sie informacJa.
Iż
po normalnym spek.taklu
prezentowany zostanie kinematograf braci J,u,mtere. który Pokaże J>Ol-owanie na dzika.

10 kwietnia 1954 r. zmarł Au·
guste Lumiere - człowiek. który _,ożywił obrazy". Wraz
ize
swym bratem Louisem skonstruowali w 1895 r. aparat
będący
syntezą wszvstkicll wcześniejszych
wynalazków w dziedzinie
fotografii, mecb!Uliki i optyki. Jeb
„cinematographe". traktowany początkowo .lako .ieszcze fedna nikomu
nienrzydatna
n1>wlnka
techniczna, Inż wkrótce 1>neboJem zdobyła <wiat. ,,żywe obrazy„ nazywane
przez złośliwców
„sztuczka dla • pa<pólstwa" budzlh • cGraz wieksze zatnteresGWanie daleko rozchnd11ac sie
poza
granice l"r«n• li

kU>rym

miełcllo

trudem

1

50 osób.

wtowym „złotym
dzierżawia
wlec

lłe

Skromnym „przybytkiem"
X
Muzy zaintere50Wal tie Jednak

„,a_

francuskim

wieści

J.

Jajkiem". Wydrewniak
i. ..
według
..Podrół

filmem
Verne•a

po-

na

Takie były pocaątki.
Filmowe
krótkometratówki uatrakcyjniały
występy a.irtorów, uś dyrektorzy
scen r1>ili 11 dumy, ił nie pozostają ,., tyle za Europą,
która
zaczęła life na dobre pasjonow~
„ilU1Zjooaml"Ale oto w 1900 r . w podw6rr:u
poses.li pny ul. Piotrkowskie.i 17
powstaje stale kino. Pod pretensjonalna narzw'ł ..,Belle vue" ukrywa! •ie marnv b:tra~11ek.
w

Minęły

zaledwie c"tery latn od
\\ yuatazku een:atnvch F r anruzów.

właściciel

kBiężyc" podblJa
Rychło też

warszawskich
lokali
rozrywkowych JunOd tenior.
przeczuwając,
iż
Belle vue"
może ~le stać dla nAer;o przys10-

A.ngellea
nomro111
nale:i:y do najpopu·
tarntejszych
akt.orek NRD. Trafiła do
rumu przypadkowo,
ale .ltd po pterw•z~·m udanytn wy·

atęp1e

filmGwą

I

w

fe.

karier~

')

klnie.
Grała
w bardzo . ·an.
wielu obrazach
ananycb
również
~ubl1"cznoś~1
polskieJ - w fllmacl1 pt.
„Legenda o Paulu
i Pauli",
„Przygody
Wernera Holta" ezy
pokat:anej
oitatnio na 11auycb
111alych
•kranaćb
komedii „l\lój kochany •ął I ja".

•

z

pOWOd U

I rury

do znakomitego u~potu
słynnego
Berli.neJ>
Ensemble.
Grala
Bertolda w s.otukacb
Brechta.
Bernarda
Shaw•a..
nobila

przedsiębiorczy

Junod zaczyna •le roz&llldać
za
większa i bardziej reprezentacyj-

1

Babelsbergu. Po dyplomie
dostała
się

Prawdziwą
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(lł.8.-23.1.J.

i

WAGA (U,1.-23.10.). 'I'ydzletl będ.sl• 1przyjał reaUzacJi twoich
projek«aw. Nowe l>ODlY•łY będa, owocne l... przyn1>&zące materiał-

§

:

=

e

ne kor.syjcl.

:S

SKORPION (ł.ł.10.-U.U.) RótnorOdne •praw,, będ!ł cle J>ochlanlać
PnM cafy tydzień. zafascynowany nowo poznanym.i IM><>bami, nie
:&a9ominaJ o Ctldzlennqki. Być mote czeka clę ba.rdzo kusząca
propoącJ.

u

ltl°ODF Lwa.

;:
-

.

IVaru przemyślenia.

=

--=

llTllZJ:LEC (U.U.-łl.J.ł.). Tydzie6 otywiony. 111t t>l>inyślnY. Łatwo
aobłe .,...... r11de 11 decysją w ważnych sprawach domowych,

:

będzie

llOZlORO:tEc 1zi.1iz.-20.l.). Nie
to okres odpoczynku. Cze•Jęć I to 1:arówno w domu jak I w ~racy, Spodziewaj ał, nowości (które skłania cie do optymi1'Illu) oraa liczDych aoicl, s ktOryml spę<U.isz wiele milycll chwil.

§

5
5
55

RYBY (lt.1.-10.3.). W domu wazystko będzie de układało lak naJlepiej, cbociat ponarzekasz sobie w duchn na clą11ły ruch i rwar.
Dla zakochanych ba.rd&o dobry okres. .Jeśli iesteś no4 urokiem
Skorpiona lab Raka. to was-ze kontakty będą trochę burzliwe.
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podobizna
Ta volty
finalistó\\

-lld6w.

łllnył6wtit

l1loącar;F

ł6dallłeco
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J'.... 0-1111,

~

x:..e,

~

ui.c

+P.RZYWOoczyNJ BRYPARTU KONSERWATYWNEJ, Margaret
rhatcher, na J)Yt4nte dzten
nllctirza : timerttk4(i.s1ctego
tygoanUca „Newsweek" 10icie 7cstqż7ct czyta, <>dparla
2 rozbraJaJqcq szczerotctą:
„Nle czytam kstątelcl"

I'YJSKIEJ

ZNANA

FIRMA

pod

tytułem „Praktyczna Pani''.

mająca swój k4cik w tygodntku „Razem".
zaleca
czytelnikom abv „przynaJmnlei ras w tygodniu WY·
gospodarować czas na kąpiel watną dla 1>ietunacji
sk6r:v
_ dla właśclweso
relaksu". Popie.ramy
Idee

~

I-e. A .... C-6, H-1,

a...a.

tGra

B-t. C-S,
1'-lol,

ęo.

poJedfłńasv~

Kawtamic P'urted\a

uara.

T9ftllin.

CM.

Midllłt.m.

tnlodnl-.·

wpływem

ciągu

pl'S}'spłe611ał

o

dnia se1ar
0,5 minuty, a
lMCllł zwalniał o jedn~ tneclmlnuty. Plerwszero maja rano
1J8ł&r wskat:yWał
jeStZCn dokładny esu. Kt6re10 dnia· bę
łsłe prsyspienał • I minut?

łmłf"'

•

+ ,..,....

:::.·:~· l~ele:cJl li:.~-;; ~"T~J>== ~~~
„PrakłyezneJ Pani" WDR- BOica nagroda
J>Z!ENN~ POPULARNY

„ -°' -

m ft ......

został

ABRA- - zakończył

~. stGlec.~ej

zespołu

sle ZWYl'!Qstwem
lokatoróu;
domu
wtek

Hah M1r?wsk,1eJ alumm10- renctstów.
Sredni
We karn1sze są po 15 11l jazzmanów - 74 lata.
za metr bieżący, a odliziel
nie „żabkli" po t
złote
sztuka. W sklepie „Samo·
pomocy Chłopskiej" przr
ul. Pańskiej w tejże War·
szawle kami&ze są Jut s
nanizanymi na nie „:tabkami": metr kar.nisza pina
lt „lłabek" taki kom•
plet kosztuje 150 llł. Nr.ni·
unie dziesięciu
„tabek"
- csynoolit niezbyt pracochłonna I nie wymagająca
nadzwyczajnej inteEigencji
- kosztuje 55 zł. w kGń·
cu przecleł liczy się n ie
tylko praca, leu przede
wszystkim pomysł jak w
prosty sposób zarobie tro·
ch• grona.

dato 1tę ustali<!, te ogloaz•nlJ dai właściciel kmłkU·
renevtne# lławłaf"nll.

••

HANDLOWA

KADA~RA.

opmto.leJ wl4ictctelowi ""

ale bards.o wiadomo czago 1r&łutować allre!Jatowl,
bo treść depeuy
-tała
uęcznle zaszyfrowana (oto
ła treść: „ELNA · lłYR
SRTC NI PE zYCZENDIDIMlE OZ SCE VSLA''.
jednak
Dziemi!lczek„ wszelki ~ypa.dek pnył11cza
•ię: ,,AKZUB A2UD", Co
jak łatwo dociec, tłumaC!&J'
się na Jęz)'lk niepoatowe<>w: „DU:l:A BU:tltAt•.

amerykańskie

Zwycięzc?

•

umany tem·

ptl'lltury w

.t. HA
OZDOBNYM
wtł aaa w llclumlenłe. Ot.o BLANKIBClll •
napł„m
on: „P6ł opak-anla mJ.e- „Gratulacje'• nadlllHdł dO
ka w J)l'OSzku rozrobić do· Bło!llia telegram wpłtwy •
kładnle
z rlimaa
wodą, poc•h' w smottcallh, woJ.
wla6 do wanny w !/ł aa· lesllC:&yńl$le.
Wprawdsłe
pełnloaeJ
woda".
Nlech
„Praktyczna Pani" le1>ieJ
nie m6wi tell'O
m!Gd)'lll
matkom. które z obłędem
w oczach biegają od sklePU do sklepu by
kUplć
paczke 1;llleka w
proszku
dła swoich niemowląt, bO
odpGwledź małe bv6 niegrzecuia.
OSZBNIB 1V OA
.,.......
ZECIE 10 Sao Paulo: „W
7caioi«ml P'u!Wda zostawi-

•ześciu

konkursu
~o tepopularnego ak-

·1icbie
Klein (na
•ierwszym
planie).

K-».,

Do~--·--od7-nłe
~

Idztenntczek I

D-ł,

Pod

CENTRAL·

N

ęo

.A..a,

CJ.4,. !Mlll, Jł-19, ~

SDH

M

+

X-ł.

plakatu a
Johna

podobieństwa

,,Cll:NTRA.L11"1

"Lt

ł

=

podo1uiy-

WODNIK (11.\.-18.2.). Ani rodzina, ani koledzy w pracy nJe maJ" nic wapóluego s tym, co cle gnębi, Utrzymuj dobre atoeu.nkl
z Lwem I me martw lłe na zapas. Flnanee wkrótce de poprawią.

-

°""'· '· ~.•. Dzl.eW~- • · - - - - · •• ot~ abr-.
••
Łamigłówka

Jeśli

;;;

SytuuJa trochę napięta. Wiele aaleiy Jedtaklu i ot>&nowanla. Szykuje si• lakił wy.Jazd.

PAJ'HfA

na1< od twego

ll:a cie wiele

Z katid.ej z widocanych na ry00\Vidd ' - ' - '3ł•SC&Y&lle lon.tlł ekr11Ydeł
.unku in:eściu ·figur da &ie z.rekonstl"Uować kwadrat. Wystar- :
płQa, I. Rodu2 k°* upnyW!łeJo
esy tytko w oewnym miejscu
~b w
ł. sa.n~v Io.
jedną cześć odciąć i DrzYP11&0mlbF m. lealłlłe • nłe.80 woda.
I.
wać w dirugim miejscu. Czy iio- , ~ JlftldtJJwłllCIQ" l no41«0ł- ~ traficie tego dokonać?

'l :to 111t 1J

~

A
B

...

cle prac1>wit.e dn·i.

ułożyć, podOłasz

5

Rekonstrukcja

CsekaJĄ

LBW (2U.-U.8.).

!;

ble wsz;vatko
wwystkiemu.
na przy·
chy~ aun011fert. Bądż stale pełen optymizmu. wtedy udadzą lłe
nawl!ł naJimiellse l>l"OJekty.

JCD7'\ł
1 KAŁUZKA - - - - - - - - - - - - ;!j

C~'

BLlZNIĘTA (21,5--&1.C.l- Jeśli będ~elt. zwr&eać uwa&e Dll swoje
~drowie I ·pOtrafiaz prowadzić racJollalny tryb życia, to wkról>Otl
odzyskasz pemie enerSił ł nie będzie&• Ili• 1>bawiat nawet trudni·ej~
~
szych spraw. Pod koniec tygodnia czeka de wyróżnienie lub jakai miła uroczygto!ć. Lew będ~e ci eprzyJal. SkorplOlla omijaj.
RAB. JU.1.-:u.1.). Tyd2'Jie6 barct.:o aktywny, .Jut na Jego
CZl\tku blyśnieez inwencją 1 nowymi pomysłami, w aprawach
mowych - lltabUlu.cja I 1pokój, CHka cie 1aty1fakcja dzięki
kcesom blillkieJ osoby. Dla tych, którzy rozpoczynają nGwe
cie, dobrym 191at.i,em bedllie Smelec lub Ryby.

§

„. p..,..._

po1911i,

-

i::I

012)

iwi~

$!

=

lamania głowy'' Mr 109

auńt'al$j
........ l. l.6dll ...,..,,.. etoeo- •.mo. ~ łUIS".
wana do eet6w llMUnlrowyllil. 4.. Jed- llll:a.. • . W.a.Opan. :li. Mlllerał utvw&••
nostka Jubtlersk a lll;lłl)", 'f. LMY aa ą jalro Rmd.4tń l)ÓblZJl.&cbetJlY.
puliplcle prtlll4 dYI"YC-t.11. a. 'IQJ>O- Pa6awo mi~ M. K•111>ljsldin 1 zapeJa Jlłil'odowa 9'a'l'cctl"lnl!Oh RQm\&n. ~l"llłfll. l'l. Krain.a w ~oonel
llł. Obłcd. li. Md& aa.ana. n. Ina•
ezej oJIJrQpaojć. •· DramaitiułC 1 DO!Płoeowot ~ Jltalt. S. D\IM 11!6ro.

::
-

1---

=

m. Ir.ka ritnlca!: Oru<11 rYmmek ektada •Iii s t>lę
odcinków, a PoZOstałe a czterech.
Dwuosobowe bil~y do Teatru Mueycaie&o w ŁodZi
oln)'mują: Eltbleta KOP1!ć. Łódt. ul. Zielona llł/3,
Teresa Szeląg, Ł6d~. ul. N.arela!'lllra 10/li!, El.żble.ta
.148ciejewslra, U>dt, ul. Gojawiczyńsklef lti, Wacła'W
Seymczak, t.6dż. ul. pton:lerska 112. Wacław Wotnl••k.
Ł6dt, ul. Broniewskiego 3/%1.
Od'blór biletów w Teatr• Muąeanym w ł.odzt prą

nmmmnmi!

BARAN (IJ,S.-10.ł.). w prscy okał •
banl&łeoJ pamysłow)' _
· d opus~,
•• aby rut)'1la przesłoniła el nowe mołliwości. w ltottcu
::: . nie
60-let•ni księ,gowy & Koloni!.: tygodnia okazja do przysporzenia- sobie dodatkowych "'3robków.
<'Zez 5 lat os'l<'l1;ędsał n.a k.Ul.JlliO :
.:\:lerc<'desa".
\Vłaśnie
wyjf.- I:
BYK (21. ł.-20.&.). Twoje przyJainie •• dobierane niu<>Mądnie.
chał na pierwszy spacer z
Uważaj• a b v n Ie zaazkod"'·1 y ei w karterze.
·
·
W tym tygodniu
moi.oni\. gdy uslysuł
jakliś ..tuk :
gą cie absorbowat aprawy, wynikaJące 11 rywaJizacjj na 1>0lu u'łOd kar06el'ią samochodu.
O·
wodowym lub
·
c
·
ń
'taza.ło sie. że .zepsuła sie rora I::'
uczuciowym.
zym to •te zako cą n• razie nte
wiadomo. W każdym ra"1e :r.a1ecana roatro1>nośt.
-.vy d ł'"Chowa. Gdy ksiegowy r.o- -

' 0 Iatlt. a nastę1Jl1le padł msrt.- ::
wy. Dostał ata·tru
serca. Na·
al :
prawa llSUtoMenia koszt.ow a :
z111Iedw1e 10 mairek..

cru

•

=.....
.-

:
-

z hasłem:

(jot.)

wyd·echoiw·eJ· .;g11nm111m
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Krzyżówka

•-lea

•••

Rozwiązanie „Rozkoszy

ul.

~zczycie

Uu11jonem w całym teco słowa
znaczeD!u był W11sakłe
dopłuo
„Odeon"
zbudowanl' w 11111 r.
11rse11 dzlesięcloosobow4 •Półkę.
Budynek l>HY UL PneJam i (dslś
kino „Gdynia") miał
u
łłO
miejsc_ a poza tym wygodne tot.e, ga„owe piece do ogrzewani&,
puszyste chodniki
w 1>oczekal-

I
11111 ł Ił Ił Ił 11ł111ł11ł1111111111łIlin1111111łlłIIIlłlllfl1łlltł'111lItł1lł11ftIł11111liIIliI11lI1łłł11IłIłł1111I'11111111111!,,,11, 11111I111IInI11111111111111llllHI1111

REDAGUJ ·E

oru„. kamll!'l1Da ""'' aa
frontowej ściany,
Dziwiono słe t>rOChe CeJ
„ek!l<lentrycznoici"
budowniczych.
Wkr'()tce Jedna.k okazało 111.,,
te
PUlOWie Wohl, C11emańSld.
;ao.
nnbaum, Wohlbers 1
ale
bes k _ , . obnlt 6w
.„mbol
m-4t'~ IOdlo .Wel(O JdDa.
Ilu.łon d-ył el• bowtem -ion}'11l powod-.lem. •ł do Jeso
kaly 1pływa1 •trumłed got6włd.
Bo „elnematoeraphe" brac.t Lu.
młere takłe I w Ładzi zdobył tobie 1>rawo obywatebtwa.
niacb

Zawal serca

1końcr.~·1a

szkołę

ność.

1111 n.i.. Znajduje .la w budynku nnY zbiegu ulicy Piotrkowskie.I z Cegielniana (dziś 1toi tam
,,Magda"). Nowy kino-teak „urania" Gtworzyi swe pGdwoje dla
21ił wldz6w spra!Pli<mych rilmoweJ rom ywk:I,

- ••wtem. eo to '9MT••• Połykam
-.plee„ dMeo na łwieła. to ł7'4&1e6

~•6. -.O. lliamlea4e
leiy ml Ila ~I

'"'"41111·\"' • '1/CllHnłotllł

NIB„A.l.Y'.lf ~DJSI- 1>111111'11 • . . . . _
WlllNIJJM
J'rallev.s PłerN ... ofnSIMClll4 OłNłftło ..,.,

a

llllt'

.._

+

21 ZESPOŁOW STADO KONKURSU tw-

Nąz..o

_ 1 n!.fidy nie ma pan
flO . . .
lllldGftla 1119"r fjJuou111e7' w Cl'IH1celłS Ohio (USA). Ko~,.. kataru'!
. . . . 1eclr11cł1 • ~14 JM.

_ _ _ \,,...

ni/IM od 1W111,fclCldl.
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WAŻNE TŻLEFONY

Informacja o usługach
318-10
Informacja kolejowa 655-55, 284-69
Informacja PKS:
Dworzec Centralny
265-SS
Dworzec Północny
747-ZO
Informacja telefoniczna
t3
Komenda l\liejska MO
centrala
111-22, 2tl-Z2
Pogotowie ciepłownicze
253-11
Pogotowie drogowe
„Polmozbyt"
409-32
Pogotowi~
energetyczne
Rejon Łódź-Północ 334-31, 609-32
Rejon Łódż-Polud. 3Jł-Z&, 833-36
Rejon Pabianice
37-10
Rejon Zgierz
1C-3ł·ł9
229-89
Rejon oświetlenia ulic
Pogotowie gazowe
395-85
87
Pogotowie MO
Pogotowie Ratunkowe
Straż Potarna
cl, 511-11, 715-55

••

257-17

Pomoc drogowa

11-U-lł,

PZMot.

TOl-ł'I

Centrala laformact.I•& PK.0 131-82
TELEFON ZAUFANIA
337-37
ezyllJly w goda. 15--f raao aa•tępnego dnia
TEATRT
WlELKl godz.
:Ił
„Wolny
strzelec"; 7.4. godz. 19 „Ksu;tyc", „ognisty ptak", 8.4. g.

19 „Carmen''

POWSZECHNY
godz.
15.:.o
„Damy i huz.uy"', godz. 19.lo
„Słoń" 7.4. g. 111.15 „Montserrat"; 8.4. Jak wyżej
NOWY - &odz. 19.15 „opowieść:
:r.trnowa"; 7. i B.4. jak wyżej
1\lAł.A SCENA godz. :ao „DruCie danie"; 7. 1 8.4. jak V.'yżej
,IAR.A.CZA - &odz• 11.30 ,.Spisei<
koronacyjny"; 7 .f. godz. 19.30
„Król Henryk IV"; 8.4. godz.
11 „Ali
Baba i c:itudziestu
rozbójników", godz. 11.30 „Kroi
Henryk IV"
TEATR 7.1' &odz. 111.15 „Tato, tato sprawa Się rypta"; 7.4.
godz. 17 „Mąż i żona" (przedst.
zamkn.) godz. 19.15 „Mąż i żo
tla"; 8.4. godz. 19. U „Mąt i żo
n4H

MU:.t;YCZNY - &odZ. 19
„.ltozwódka"; 7. 1 8.4. jak wyżej
TEATR ZIEMI ŁÓDZKIEJ I.
i 7.4. nieczynny; 8.4. godz. 11
t 16 „Wyapa •karbów"
ula
ZDK
„Teofilów",
t.ódi, ul.
Szparagowa
ARLEKIN U.JO ,.Krzeaiwo"; 7.ł. jak wyłeJ; 8.ł. ,.

,ods.

12 „Krzest.wo"

PINOKIO - Soda· 17.lł „Dokąd
pędzis.z koniku"; '1.ł. a;odz. 10
Dokąd pędzi&z koniku", '· 20
':oekameron";
1.4.
aodz. 12
:,Dokąd pęd7.lirz koniku", c. 20
,,Dekamero~UZEA
HlS10Rll
RUCHU
RJ:WOLUCYJ:NlSGO (ul. Gdańska nr 13)
nieczynne
ODDZIAL RADOGOSZCZ
(ul.
Zgierska 174) 'odz. 10-16; 7. i
8.4. jak wyżej
ARCHEOLOGICZNE
I
ETNOGRAFICZNE (pl. Wolnołcl lł)
godz. 11-11; 7.ł. 'ods. n-n;
8.4. godz. lt--15
BIOLOGII EWOLUCYINU \JŁ
(park Sieklewic:i.a) godz. 10-17;
7.4. jak wytej; u. aodz. lt--14
CENTRALNE
MUZEUM. wr.oIUENNICTWA (Piotrkowska 28~)
aodz. 10-18; T. i a.•.
go!IZ.

ui~~RII

•

MIASTA ŁODZI (ul.
Ogrodowa 15) godz. 10-16; 1.4.
godz. 10-lł
SZTUIU (ul. Więckows&ie&o 36)
godz. U-18; 7.ł. godz. 11-19;
8.ł. godz. 10-1&
POLSKIEI W0.1SK.OWE.J SŁUZ
BY ZDROWIA (Żeligowskiego 7)
nieczynne
e • •
Ł0DZK1
PARK
KULTURY 1
WYPOCZYNKU (na Zdrowiu)
zoo czynne od godz. t - l t
(kasa do 18}
LUNAPARK (ul. Korurtaniynowska 3/5) nieczynny
KINA
BAŁTYK „Gwiezdne wojny"
USA. od lat 12, godz. 10. 12.30,
15 17.15, 19.45; 7. i 8.ł. „Gwiezd
ne' wojny" godz. 10, 12.30, 15,
17.15. 19.4~ (se.ans nocny 22, 7.04.)
PIĄTEK.

IWA:NOWO „Gwiezdne
wojny" USA, od lat 12, godz. 10,
12.15, 14.30, 11, 19.30; 7.ł. jak
wyżej; 8.4. ba3ka „RekSio gospodarz" godz.I 10, 11. „Gwiezd
ne wojny" godz. 12. 15, lł.30,
17, 19.30
POLONIA - „Bitwa o Midway"
USA, od lat 12, godz. 10, Ja,
16, 19; 7.f, jak wyżej; 8.4. „Dy
skretny urok burtuazji" fr. od
lat 15, godz. 10 „Bitwa o Midway" godz. 13, le, 19
PRZEDWIOSNIE „Proszę sło
nia" po!. b.o. godz. 12.15, 14,
„Mroczny
przedmiot pożąda
nia" !r.-h!szp. od lat 18, godz.
10, 15.30, 17.45, 2•1; 7.4. seanse
zamknięte godz. 10, 12 .•Proszę
słonia"
godz. 14, „Mroczny
przedmiot
pot4dania"
godz.
15.30, 17.45,
20; 8.4. bajki z
atrakcjami „Proeę Błonia" &·
10.30, 12 „Mroczny
przedmlot
pożądania"
god2. U.30,
11.30,
17.45, 20
Wł.OKNIARZ „Tragedia Posejdona" USA. od lat 15, a.
9.45, 11.45 „Julia" USA od lat
15, godz. 13.45, 16, 18.15.
Film
przedpremierowy „Vłif'rna
ło
na" fr. godz. 20.:0: 7. 1 8.4.
"'ak wytej
WOI, NOi:iC - „Bitwa o Midway"
USA. od lai: 12, godz. 10, 13, 1&,
19; 7.4. „sześć
niedźwiedzi
I
l:lown Cebulka" czeski, b.o. g.
1!?.30 „Bitwa o Midway" godz.
JO, 14, 16.45, 19.15 i 8.4. jak wy:tej
Wl "ŁA „Szantaż"
ang. od
lat 18, godz. 10, 12.1~, 15, 17.1&,
19.30; 7.4. „Przez Góry Skaliste" USA b.o. godz. 10, 11.15,
•• szantaż" godz. 11, lT.15, 19.:IG;
R.~. jak wyżej
ZACHĘTA „Colargol zdobywc4 kosmosu" pol. b.o. godz. 12,
13.30 „aoman I Magda" poi. od
lat 18, godz. 10, 16, 17.15, 19.30;
7. i 8.4. jak wy1ej
ŁDK nieczynne
, STt;DIO „Abba"
szwedzk.1.
b.o. godz. 15.30 „Bilet powrotn. " po!. od lat 18, godz. 17.30,
19.30; 7. i 8.4. jak wyżeJ
STYi.OWY „Amarcord"
wł.
od lat 18, godz. 14.30,
seanse
zamknięte
godz. 1&.•5, 19; T.4.
„Amarcord" godz. 14.30, 18.45
Zakładom
pracy Sródmie•cta
Koncert eatradowy I !lim przed
premierowy godz. lt; l.ł. sean
se zamknięte godz. 15,
lT.15,
,.Amarcord" godz. lt.30
DK:\1 - „Bestta" pol. od lat :ui
godz. is. 18, IO; T. I 8.4. jale
wy:tej
KOLEJARZ - „Jak zdobyć prawo Jazdy" fr. od lat 15, gooz.
18.30; 7.4. nieczynne; 8.•. „Terror MechagodzUli" jap. od lat
12, godz.. 15.30 „Jak zdobyć pra
wo judy" god%.. 18.30
GDYNIA „Chłopiec E burą"
austr. b.o. godz. 12.30,
lł.:SO.
Pożegnanie z tytułem
'{Lady
Caroline Lamb" ang. od at lS
godz. 10, 17, 19.JO; 7.•. jak wyżej; 8.4. bajka „Bocianie gnlu:
do" godz. 10, ll
„Chłopiec r.
bursy" godz. l!.30, 14.30. Potegnanle z tytułem „Lady Caroline Lamb" godz. lł, 19.SO
:\U.ODA
GWARDIA „Ofiara
namiętności"
hiszp. od lat 18,
godz. 10. 12, 19.30
„o jeden
most za daleko" ang. od lat l&
g. 16.30 Przegląd filmów polskich p.n. „Sport szkolił charakterów" „Bokser" po!. b.o.
l dod. „Mundial 78" g 14; T.4.
jak wyżej; 8.4. bajka „Myszka
1 Mucha" („Bolek i Lolek Ja cl pokażę") godz. 11, 12, 13,
1ł .• o
jeden most ~a daleko"
g. li.IO, 18.30
MUZA - „smarkaci na boisku"
nwedzki, b.o. godz, 16.30. Pol91d f1lm at'ćh~alny „s richy''
od lat 12, godz. 15.30, 17.30; 7.4.
„Cudowny kwiat" radz. b .o„ g.
15.30, „Pustynia Tatarów" wł.
fr. od lat 15. godz. 17, 19.30:
8.4. bajka „Imieniny cioci" g.
14.SO, dalej jak wyżej
1 MAJA :,Konik Garbusek"
radz. b.o. godz. 16, „Sm!ertelny po~clg" fr. od lat 15, godz.
17.IO, 19.30; 7.4. jak wyżej; 8.4.
bajka „Grotny mrówkolew" g.
15, da lej jak wyżej

I li:WIETNfA

12.05 z kraju 1 ze świata. 12.25
Mc.zaik~ pO'lsk!ch melodi:. l2.ł5 Rolntczy kwadrans.
13.00 Komunikat
energetyczny. 13.0t Melodie świata. w tonacji Troj!u. 18,00 Powtórka z
13.20 Jazz naa Odrą. 13.40 Kącik me- rozrywki. ia.50 „Stopa tn:eciej Gi-alomana 14.00 studio „Gama". tł.20 cjl" - od<:. pow. u.oo Koncerty lnStudi-0 RelakiS. 14.25 Studio „Gama" · strumentalne Haydna. 15.00 Eksprell'l.00 Wlad. LS.06 Korespondencja z sem prr.K świat. 15.05 Piosenki Juz~ra.nicy 15.10 St'Udio .„Gama". 19.00 , uus:za Loranca 15.40 Gitara, kastaTu Jedynka 17.30 Radiokurler. 18.00 1 nlety 1 piosenka 16.00 „Czy są saTu Jedynka
18.25 N ie tylko dla motnt" - rep. A. Kdetrys. Hl.20 Mulrierowców
18.33
Koncert 2y~eń. zykobran!e. t6.45 Nasz re>k 79. 17.00
11.00 Dziennik wieczorny. 19.15 War- Ekspresem pn:ez .świat. 17.06 Muzy.aw•ka Orkiestra PR I TV. 19.40 czna poczta UKF. 17.40 studio naSolo I w kapeli 20.00 Wiadomośei I grań. 18.10 Polityka dla wszyst.klch.
informacje dla
kierowców.
211.05 18.25 ~s relaksu. 19.00 Codziennie
W'.Lrtuoa:I
różnych
Instrumentów. powieść w wydaniu dtWlękowym 20.30 Melodie, do których chętnie s Żeromski:
Przedwiośnie"
19.30
wracamy. ~1.00 Wiad. 21.05 K~nłka Ek9presem prz.,i świat. 19.35 ·Opera
sportowa. 21.15 Komunikaty Tot.call- tygodn.1a R. strauss: „Salome".
zatora Sportowego 21.18 Muzyka Ka- 19.50 „KróleW!lka ryba" - odc. pow.
rola S'zymanowsklego. 22.00 Z kraju 20.00 Interradio, 211.40 Dzlalalno~ć nleł ze świata 22 .20 Tu radio lderow: salonowa aud. Z. Buzyny. 21.00
c6w. 22.23 Rzeszów na muzyczneJ Złote pt'Zeboje zespołu .,The Platantenle. 23.00 Wita Was Polska,
ters". 21.20 T susato - hOlende.rskl
mistrz XVI wieku. 22.00 Fakty dnia.
22.08 Gwiazda ~'ledmiu wieczorów PROGRAM Il
zespół Fonograf
22.15 Tny kWa11.30 Wiad 11.35 Postęp w l!O&J>D- dranse jamu 23.00 Poeci węgierscy.
darstwle domowym
11.45
Muzyka 23.05 Mif:d_zy dniem a 9Ilem.
spod strzechy. 12.05 MW:yka dawnel
Warszawy. 12 25 F. Lessel - Koncert
PROGRAM IT
fortepianowy
C-d'Ur. t.t.1111 śpiewa
Drupl
!\I.OO Wokół sttraiw nane12.110 Wdad. tł.Ol Wiad. (Ł.). n.11
!f111 stołu. 1~ t~ G Verdi ~rag
aud. M. Buinio
ment opery „Alda". 13.30 Wiadomo- altto ~kll.tje" (Ł.)
1!.25 Giełda płyt. 13.00 Lekcja
ści. 13.38 Ze WSI i o Wiii. 13.51 Gra
języka
rosyjskiego.
13.15 Muzyka.
K. A. Kulka
1•.10 Więcej, lepiej,
nowocześniej
14.25 Tu Radio Mo- 13.!S Nie tylko Ola lłuchaczy w
mund'Urach.
13.llO
Tu
Studio S'tereo
skwa. 14.45 Muzyka Mourta. 15.10
(stereo). l>ł.00 Naukowcy - rolnikom.
Popołudnie dZlewez11t
i chłopców. 14.111
Tu Studio Stereo (stereo). 14.45
?ft.Oli Przeboje filmowi!. tłl.10 Kon1 śpiewa
węgierski
zespół
cert tyczeń 'miłośników muzyki. tMO Gra
.,Vidreczki".
111.00 Wlad. 15.05 Pro„Spotkanie z tw6rezośclll E. Johnsomenada
15.
35
Muzyika.
15.40 Kslątkl,
na''.
17 OO
Ciekawostki
„Polskich
których wcacamy - .,Osoba" Nai::rań''.
17 20 „Rośllśmy raum z do
fragment
pow.
T
Hołuja. te.oo Wiad.
Nla· - wiersze T KarpoWicza. 17.40
19.05 Lekcja języka laclilskiego. 16.25
Pozostawić dobre wspomnienie" rep lit . K. Dyml e 18.M Recital or- Z dala od utartych szlaków - Miaganowy. 18.25 Plebl.scyt Studia „Ga- steczko w Dolinie Bałej - Grybów
lft.40 Aktualnoścl dnia (Ł.}. 19.55
ma". 18.30 Echa dnta. 18.40 Lud!ie,
Dyskoteka jednej gwiazdy (Ł.). 17.15
wśród których żyjemy . 19.00 Chw!la
muzY'ki. 19.05 Poezja i muzyka. 19.30 Proza W. JaMtyńSikiego (Ł.). 17.35
Z balet6w francll$klch (Ł.).
18.00
Htstonrczne nagrania Bell Bartoka i
!119w0 .,kooperacja" - aud.
J. szlgetiego 18.55 Areopag - d~ straszne
kusja szefów CJ!ll60pism społeczno U. Mlkołajczy<k (Ł.). 18.15 Radloreklama (Ł.). 11.25 Mistrzowie pióra
lrulturaJ.nych 2G.15 octtmorzenle xxv
.1alu Kurek. 18.55 Chw1la muzyk! .
Radiowego
Wieczoru
MuzyC1..nego, -19.00
sos dla biosfery - o~rodek
kt6ry odbył się 1.X.'1'8 r. w I<atowiKultury Leśnej. 19.15 Lekcja języka
caeh. 21.30 w~adomoki I lnform~c~~ anfietsldego
19.30 Laureact chopitportowe. 21.40 Chorał ~egortanskl nowscy na płytach.
20.00 Kra,je l wy- muzyka wczesnego średniowiecza.
darzenia.
20.15
Radiowo-TV
Srkoła
22.00 Teatr 'PR Teatr Sensacji Srednla
dla
Pracujących. 20.35 Mu„Przeciw sobie samym"
~!uch .
zykii.
20.59
Transmisja
k0t1certu
wMlug pow Jacelln I Kostera Br!'!n·
gymton!cznego z Kopenhagi. 22.50
tów. 23.00 Granice jazl'.u. 23.30 Wlad.
Węgter~kie motyw)'. 2'!.55 Wlad .
23.35 C<> słychać w świecie. !3.40 Mus:rka na dobranoc.
llOBOTA f KWIETNIA
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DYŻURY APTEK
Główna 14, Obr. Stalingradu 15,
Niclarniana 15, Dąbrowskiego 8~,
Olimpijska 'f a, Lutomierska 146
STAŁE DYŻURY APTEK
Apteka nr 47-087, Aleksandrów,
ul. Kościuszki 6
Apteka nr 47-oa'ł, Xon.tantruów, ul. sadowa 10
Apteka nr łT-081, Głowił.o, •&.

Wł'AMlzi i wojew6dztwie
miejskim łódzkim

Łowicka

Ml

POKOI - Przeglfłd f.llmóW pol•
INl'ORMAC.Jl
llkl.ch p.n.
„Rówieśnicy
na
O DYŻURACH APTEK
ekranie" „Male dramaty" pol.
w Pabianicach udziela Apteka
b.o. godz. 15.tfi „Port
lotninr 47-083 ul. Armii Czerwonej 7
czy 77" USA, od lat 11, godz.
w Zgierzu udz.1ela Apteka nr
17.15 19.ZO; 'f.4. jak wyżej; 8.4.
47-080; ul. Dąbrowskiego 10
bajka „Podwodna wycieczka"
w Ozorkowie udziela Apteka
g. H.30 „Motyle" pol. b.o. g.
nr 47-092, ul. Dzierżyńskiego 2
15.30 „Koziorożec" USA, od lat
15. godz. 17, 19.30
DYŻURY SZPITALI
ROMA
„szkarłatny
pirat"
POŁOŻNICTWO
USA, od lat 15, godz. 10, 15,
Szpital im. Kopernika - poloł
17.15, 19.30. Przegląd
filmów
nictwo I
ginekologia polskich p.n. Problemy
ulice
dnia
Lokatoraka, Cieszkowslde&o, Odpowszedniego „Julia, Anna, Ge
rzańska,
Przybyazewslttego, 1m.
nowefa" pol. od lat 15, gods.
Rzgów oraz ginekologia z dziel12.111; T.ł. jak wyłej; B.ł. bajka
nicy Polesie. ul. Fornalllkiej
„Postrach Teksasu" 1. 10, 11
&spita! im. H. Wolf - polotnl„Sl'.karlatny pirat" godz. :18.11,
ctwo i 11nekologia dzlelnioe
15, 17.15. Przeglfłd filmów polBałuty i Górna Por. „K"
skich p.n. Problemy dnia powul.
Felińskiego oraz ginekologia
azedniego „Trzecia częsć nóey"
:s
dzielnicy Polesie Poradnia „K"
pol. od lat 18, godz. 19.30
ul. Kasprzaka, Gdańska
STOKI - nieczynne
Szpitl\l Im. Jordana - połoł
OKA „Szczęki" USA, od lat
nlctwo - dzielnica Widzew i Po15, godz. 10, 12.30. 15, 17.30, 20;
lesie oraz z dzielnicy Górna, Po7.4. jak wyżej; 8.4. Film dla
radnia „K" ul. TatrzańsKa
żołnierzy „Gra o jabłko" czeInstytut Pol.-Gin. Al\l (Sterlinski godz. 10, „Gra o jabł~o"
ga 13) - położnictwo I ginekolood lat 16, godz. 12.30, 2-0 „czargia - dzielnica Sródmieście, gm.
ny korsarz••
wł.
od lat 15,
Brójce oraz ginekologia r. dzielgodz. 15. 17.30
nicy Polesie Poradnia „K" ul.
POLESIE „Colargol na D:z.lktm Zachodzie" poi. o.o. I· 11
l Maja
,Powrót
Szpital tm. Curle-Sklodowllki•J
człowieka
zwanego
\Wniem" USA, od lat 15, g. 19;
- polotnictwo - mla1to I &mi'U. jak wytej; 8.4. bajkl g. 14
na Zgierz, Aleks~drów, Ozorków, miasto Konstantynów, gm.
„Colargol na Dzlklm ZachoBarzęczew i Andrespol
dzie" godz. U, „Powrót cilowleka zwanego koniem" USA, ,
Szpital Im. Marchlew1klego w
od lat 15, godz. 17, 19.15
Zgierzu - ginekologia - mlaato
I gmina
Zgierz,
POPULARNE Aleksandrów,
„ Wyspa
skarbów" fr. od lat 12. godz. 15.30
ozorków. miasto Konstantynów.
„Bez znieczulenia" poi. od lat
gm. Parzęczew i Andrespol Graz
18, godz. 17.30; 7.4. nieczynne;
Łódź, dzielnica Widzew z dziel8.4. ,.Wyspa
nicy Polesie, Poradnia „K" ul.
skarbów" fr. od
lat 12, godz. 13.30, 15.311 „Bez
Olimpijska I Srebrzyń!lka
znieczulenia" godz. 17.30
Szpital w Pabianicach po•NBRGETYK.
łotnictwo I ginekologia „Kieszonkom1a1to
wiec" fr. od lat 12, godz. 18.30
i gm. Pabianice oraz z por. „K"
„Wdród nocnej ciszy" poi. od
w Ksawerowie
lat 16, godz. 18.30; T. 1 8.4. jak
Szpital w Głownie połotnJ.
wyżej
ctwo i glnekologla miasto I
HALKA seans zamknięty g .
gm. Głowno, Stryków, gm. No15 „Mandingo" wl.-USA, od lat
wosolna
18, godz. 17, 19.15; 7.ł. jak wy
Chirurgia ogólna - Bałuty tej; 8.4. bajka „Reksio jamnik"
Szpital tm. Pasteura (Wigu&odz. 14 „Kombinator" 1'RD.
ry 19)
SzpiUl lm. Barllcldeco
godz. 15. „Mandingo"
(Kopcińskiego
g. 17,
22)
codziennie
19.15
dla przychodni
rejonowej nr '1
PIONIER „Błękltny
Szpital
ptak"
Im. Skłodowskiej-Curie
radz.-am.
b.o.
(Zgierz,
godz.
16.30
Parzęczewska
35)
dla
„Szczęśliwy cdowiek" ang. od
przychodni
rejonowych
nr nr
lat 15. godz. 18.30; 7.4. jak wy
1, 2, 3, I. Szpital Jm. Marżej;
8.4. bajka „Pampalinl i
chlewskiego (Zgierz. Dubois 17),
mrówkojad" godz. 14.30 „KanOzorków,
Aleksandrów, Parzę
gur" w1:g. od lat 15, godz. 15.30
czew.
Górna
Szpital
im.
„Katdy ma swoje piekło" 1r.
Jonschera (Milionowa 14). Poleod lat li, godz. 17 .30, 19.30
sie - Szpital im. Kopernika (PaREK.ORD „Mały
książę"
bianicka 62). Sródmieście - Szpi
USA, b.o. godz. 15.15 „Trzy dni
tal im.
Pasteura (Wigury 18).
Kondora" wl.-USA. od lat 18,
Widzew - Szpltal Im. Sonenbergodz. 17.16. 19.30• 7.ł. „Kaskaga• (Pieniny 3(1)
der" radz. od lat lł,
godz.
Chirurgia urazowa - Szpital Im.
15.30, „Policja dziękuje" wł. od
Kopernika (Pabianicka 62)
lat 18, godz. 17.30, 19.30;
8.4.
Neurochirurgia Szpital Im.
bajka „Szeryf Długie Ucho" g.
Barlickiego (Kopcińskiego :t2}
14.30, dalej jak wyżej
Laryngologia
Szpital
im.
$WIT „W drodze na KasjoPl1"ogowa (Wólczańska 195)
peję" radz. b.o. godz. 15 „KoOkulistyka - Szpital im. Barbra" jap. od lat 18, godz. 17,
licki.ego (Kopcl:ńskiego 22)
19; 7.4. jak wyżej; 8.4. bajka
Chirurgia I laryngologia dzie..zatopiona fregata" godz. lJ,
cięca
Szpital Im. Korczaka
14, dalej jak wyżej
(ArmU Czerwonej 15Y
110.JUSZ „Dziewczyna 11
reChirurgia
szczękowo-twarzowa

INtOORAM I
polip

-

Szpital

cińskiego

ka. Barlickiego (KopU)

TokSykologia Instytut Medycyny Pracy (Tere1y 8)
Wenerologia Poradnia Dermatologiczna (Zakątna 44)
7.ł. - • Dy:tury aptek w
&ods.
I-IO
Główna 14,
Obr. Stalingradu
11, Nfciarnlana 15, Dąbrowskiego
89, Olimpijska 7 a, Lutomierska
146
Nocne dyżury aptek jak wyżej
Chirurg~a ogblna Bałuty - sapltal
1m
Biegańskiego
(Kniaziewicza 1/5). S:r.pltal
im.
BarllcJtiego (Kopdilskiego 22) co·
dziennie dla przychoónd rejonowej nr 1. SEpital lm Skłodow
sldej-Curde (Zgierz,
Parzęczew
llka 311) dla przychod.nl rejonowych m ar 1, :a, a, s. Sr.pital
tm. Mvcłllew.itlego (Zlieb, Du'boda IT), OSodlów. Aleka&ndrów,
P&raeCMW, Górn& - l!l&Pltal l.m.
Brudzlflakieao (Koaynlerow Gdyil
1klch &1). Poleste - S:tpltal lm.
Pirogowa (Wólczańska 195). Sród
mldcte - Sapital
im. Btegailskiego (Knlas.tewicza 1/5. Widzew
Szpital tm. Sonenberaa (Ple•
nlny 30)
Ch.lrurgia urazowa - S&pltal im.
Jonschera (Milionowa lł)
Neurochirurgia Szpital im.
Kopernika (Pa bianJ.cka 62)
Laryngologia Szpital
im.
Barllck.lego (Kopcińskiego 22)
Okultatyka - Szpital im. JOtl'lIChera (Mll1onowa lł}
Chirur1ta i laryngologia dziecl~a IMtytut Pediatrii AM
(Sporna 18/&<l)
CbUurgia •cq'kowo-twanowa
- Szpital ka. Barlielde&o (Kopo!Aaklego
Tok11Ylcol0Cia lnlltytut ~
dycyny Pr&eJ' (Tereay I)
•WeneroJ.otiia Poradnła Dermatologiczna (Zak11tna łł)
S.ł. Dyłury aptek jak " 4n.

•>

l.ł.

Chirurgia OCólna - Bałuty Szpital
lm.
Pasteura
(Wigury 111). Szpital im. Barlickiego
(KopcltUikieao
22)
codziennie
dla przychodni rejonowej nr 7
Szpital
Im. Skłodowskiej-Curie
(Zgten,
Parzęc:i:ewska 35)
dla
przychodni rajonowyeh nr nr
1, 2, 3, I.
Szpital tm. Marchlawak.le10 (Zgierz Du bola l'l},
Ozorków, Aleksandrów,
Parzę
czew.
Górna
S&pUal l.m.
Jozwcbera (Milionowa 1'). Poleaie
- aspltal Im. Ko~rnlka (Pablanlok• li). Sr6dm1aicle - azpltal
Im. Paateura (Wl.lury lt). Wldsew - Szpital Im. sonenberga
(Pieniny 30)
Chirurgia urazowa - Szpital Im.
aonenberga (Pieniny 30)
Neurochirurgia Szpital tm.
Barlickiego (Kopcińskiego 2~)
Laryngologia.. Szpital
im.
Pirogowa (Wólczailska 195)
Okulistyka - Szpital im. Barlickiego (Kopciń1k.lego 32)
Chirurgia i laryngologia dziecięca azpital im. Korczaka
(Armll Czerwonej 1')
Chirurgia
azczękowo-twarzowa
- Szpital im. Barllck.lego (Kopclflsklego 23)
Toksykologia lnlltytut Medycyny Pracy (Teresy 8)
Wenerologia Poradnia Dermatolo&iczna (Zak11tna 44)
NOCNA
POMOC LEKARSKA
dla
poszczególnych dzielnic
czynna codziennie w godzinach
od :I0--6, tel. centralny 666-86 w
Wojewódzkiej St.acji PogotoWia
Ratunkowego w Łodzi.
NOCNA
· POMOC PIELĘGNIARSX.A
dla
posz 7.ególnych dzielnie
czynna codziennie w godz. 20-5.
Łódi-Bałuty zabiegi na mtel
scu w izbie przyjęć Szpitala Im.
H. Wolf zgłoszenia na zabiegi w
domu chorego tel. Tl7-77
Łódź-Górna zabiegi na miej
scu w izbie przyjęć Szpitala im.
Jonschera, Szpitala Im. Wł. Brudzińskiego
zgłoszenia na
zabiegi w domu chorego tel. 406-56
Łódi-Poleale zabiegi na miej
acu w izbie przyjęć Szpitala Im.
M. Pl.rogowa, Szpitala Im. Madu-

rowicza zgłoszenia na zabieg! w
domu chorego tel. 261-85
ł.ódi-Sródmie~ele zabiegi na
miejscu w izbie przyjęć Szpitala Im. L. Pasteura, zgłoszenia na
zabiegi w domu
chorego tel.
864-11
ł.6dł-Wldzew
zabiegi
na
miejscu w izbie przyjęć Szpitala l.m. z. Sonenberga zgłosze
nia na zabiegi w domu chorego
tel. 864-11
WOJEW0DZKA STACJA
POGOTOWIA RATUNKOWEGO
Łódź,
ul. Sienkiewlc : a nr 137,
le!. 09
OG0LNOŁ0DZKI

PUNKT

INFORMACYJNY
pracy placówek siu.ł
by zdrowia - czynny całfł dobę
we wszystkie dni tygodnia, tel.
815-19
Na terenie wojewódstwa mieJskiego łódllitigo w dniach dodatkowo wolnych od oracy 0Pie1'.ę
sd.rowotn11
będ•
ltl>rawowały
1 przyjmowały pacjentów:
- ambulatoryjnie w god&lnach
od a do 19;
- wizyty domowe w godz.In.ach
od 8 do 17 nastepujące olacówki służby zdroWia:
Łódi-Baluty
- Poradnia Pomocy Swi~teczneJ, 111 l:.aglewntcka
nr 34/38 dllł d0r~slych i dZieci.
tel 770-17
Aleksandrow
Przychodnia
Rejonowa przy ut. M Sklodowskie.1-Curie nr !, tel. 282, 283
Podstjcia. Pogotowia Ratunkowego przy ul M. SklodoWsklejCurie nr 1. tel 334
l.6dż-G6rna P~hodnia Specjalistyczna orzy ul.
Leczniczej
nr • - wejicle od ul. Podmłej•
sklej. tel. m-'Tl. ctla dorosł)'eb
I dl'.iecl
dotyczący

Ł6di-Poleste

I

W·•-

I

w.

Prr.ychodnła

Rejonowa nr 35 przy ul. Fomalnr 37 dla dorosłych I dZ!eci. tel. 209-51
ł.6dt-Sr6dmlesc1e - Przychodnia
Rejonowa nr 4~ przy ul. Plotrkowskle_t nr 102 dla dorosłych I
dzieci, tel. 271-80
Ł6dż-Wldzew
Przychodnia
Międzyzakładowa przy ul. Armii
Czerwonej 109, tel. 832-74, dla do
rosłych 1 d:iieci
Glo.t'no - Oddział Pomocy Do
raźnej Stacja Pogotowia Ratunkowego Głowno, ul. Wojska Pol
sklego nr 32, tel. 9. Przychodnia
Rejonowa
przy ul. Łagiewnl
ck.lej 8 w godz. 8-14, tel. 27. 32
llteyk6w 'Przychodnia 'Rejonowa przy al. Kościuszki nr 2T,
'tel. 34, godz. 8-14
Pabianice - Przychodnia Rejonowa nr 1. przy ul.
Dąbrow
klego nr 46 w godz 8- 15. tel.
~k!e.1

i2-41

Przychodnia
przy ul Obr

Re jonowa n:r
Stalingradu nr

w godz 11-16, tel 32-82

t
fi,

Pog.o.towie Zablegowe ul. Traugutta nr 4 a. w godz. 7-22, tel.
3-0-41
Oddział Doratnej Pomocy Stacji Pogotowia Ratunkowego u1.
Ko~cluszkl 25. tel
24-78
Gm. Ksawerów - Gmlony Ośro
dek 7rlrowla w l(od7. ~ 15
Zgierz - IzbL przyjęć Szplta•
la im. J. Marchlewskiego przy
ul. Dubois nr 17 cale dol?ę tel.
16-22-32
Stacja 'Pogcitowla Ratunkowego
ul. Par1ęc1ewska
nr
35
tel.
16-55-.;J
Przychodnia Rejonowa nr 3 ul.
Łęczycka 24 a. w god7 fł---15, tel.
16-22-41
Miasto i gmina Ozorków - n!Ja Stacji Pogotowia Ratunkowe
go w Ozorkowie tel. 109
~ .UWAGA,;
fi.by przyj~~ ~ZPltaU.
na terenie wo)ewodztwa mie.1sTtiego łódzkiego swladczyt- oędą usłu
gi zglaszaj11cym ęle chorym:
SZJ:>!tal Im.
dr Korczaka przy
ul Arm!I Czerwone1 nr 15. bę
dz\e orzyjmowal chore dzieci w
izbie przyjęć z dzielnic: Górna.
Sr6dmleście I Widzew.
·
Szpital
Im
dr
f\1egańsklego
przy ul. KniaZlf'Wlcza nr t 13 bę ·
dzle przyjmował chore dZlecl w
izbie przyjęć z dzielnic: Bałuty I
Polesie

1 test (L), lT.01 Stereo-rewia w ~pr.
Ilony Grzesiak (ł.). 18.00 „Na fillllOwt.j palecte" aud. A. Borov• 1(3
(ł.). 18~ ChWila mUZykl (Ł).
11125
Zapomniane kultury „ w doFnie
Deir el Beharlo". •u.oo Czy zna&z
1>W->Je prawo? 19.15 Lekcja języka
roku w opr. T. rredry. 11.40 Tu ra- terpretacje
muzyki dawne~.
23.30 t•aitcusklego. 19.30 Studl'> Stereo za·
dio kierowców. 12.05 Z kraju i ze Wiadomości. 23.35 Co słychać w $Wie- prasza (stereo). 21.15 Radiowe portrety Polaków - 1>rnf. z. Klemenśwdata. 12.2$ Mozaika
polskich me- cie. 23.40 Mw:yka na dobranoc.
siewicz. 22.35 Radiowo-TV
Szkoła
lodll. 12.45 Rolniczy kwadrans. 13.00
PROGRAM UJ
Srednia dU. Pracujących. 22.SO Wę
Komunlkat energetyc1my. 13.0l Przegier•kie
motywy.
2US
Wiadomości.
boje z małych płyt. 13.20 Jazz nad
8.30 T.'kspresem
przez świat. 8.35
Odr4 79. 13.łO Kącik melomana. Co kiu '•Jbi. 9.00 „Królewska ryba'
NIEDZIEL.'l - I 11'.WIETNTA
14.00 Studio „Gama". 14.20 St'Udlo - odc. pow. 9.10 Było skrzypków
Relaks. 14.25 Studio „Gama". 15.00 Wielu. 9 30 „Ekonomia z bliska". 9.4S
PROGRAM I
Wiadomości. 15.05 Korespondencja z Gra Mieczysław Mazur. 10.00 w to11agranicy. ls.10 Teatr PR: „Ten do- nacji Trójki. 11.00 Codziennie po8.00 Wiadomości oraz 7 dni w krabry cZloWiek z torbfł na ramieniu" Wieść w wydaniu dtwlękowym - s.
- słuch. w. Orłow•kiego. 15.D Mu· Żeromski; •. PrzedWiośnle". 11.30 Hu- ju 1 na śwlecte. 8.20 Moja audycja
zyll:a rozrywkowa. 18.0a Tu Jedyn.ll'a. bert Laws gra klasyków. 12.00 Aud. mu.zycr.na. 9.00 Informacje sportowe.
Magazyn Wojskowy.
17.30 Studio Młodych - III Mlod:r;e- dokumentalna N. Lewickiej „Jasna, 9.05 :Radiowy
:towy Festiwal Plosenltl w Toruniu. wspaniała dZiewczyna". 12.35 warta- 10.00 Wiad01'Dości i ln!.nmacje dla
19 OO DZ!ennlk Wieczorny
oraz in- c je na temat Cole Portera. 13.00 Po- k1erowców. 10.05 z '2lbumu polskie.1
10.30 Ra diowy Teatr dla
formacje dla
kierowców.
l~ 20 . z wtórka z rozrywki.
13.llO
„stopa piosenki.
Dzieci - „c.y ktoś nle widział moPoznańskiego StudU..
lt.30 Po:iw1e- trzeciej Gracji" odc. pow. 14.00 jego
psa"? - słuch. A. Szypulskieczorek przy mikt'ofon!e.
n.oo Wia- Ekspresem przez ~wiat. 14.05 Kon12.00
dom<lŚCi. :II.05 Gwiazd(Y llllll1JU.
:u.351 certy lnstrumeontalne Haydna. 15.00 go. Il.OO Róma :>~•wy p!rsenkl.
12.45 Pol~1ra
Przy muzyce o sporcie. 21.SB Komu- Ekspresem przez iwlat. 15 05 Plosen- „W samo pO!Udnte".
muzyka
popula.rna
.
12
~~
!nformacj.;o
nlkaty :rotaUzatora Sportowego: 22.00 . kl 1' polskich tumów. 15.30 Stud!o
Z kraju I 1e świata. 22.20 Tu radio ~~ - wrocławski maga7.yn rozryw- dla kierowców. 13.00 Tropaml ludzi
pleśni mag. w oor. M Okęckiej
klerowców. 22.23 Gdańsk na mu.zycz- kowy.
16.30 Dawnych
wspomnień
nej antenie. 23.00 Wita Was Polska. czar. 16.f5 Ekonomia z bliska. 1'1.00 i B. Brom ka H.oo Studio „Gama".
odc. pow.
O.Ol Wiadomości. 0.06 Kalendarz Kul- Sp1ewa K . Prońko. 17 03 Muzy~zna H.30 „w Jezioranach" tury Polski~.
t.U Nocne Studio poczta UKF. 17.łO „Jeśli znałeś su- radiowej. 15.00 Koncert tyczeń. 16.00
Wiadomości I Informacje
dla kie"GamaH,
z1" - z nowych nagrań Suzi Quatro. rowc6\v. 16.0I
Teatr PR: „Hej, prze18.10 Polityka dla wszystkich.
18.25 leciały te siwe labędlle" słuch.
Koncert jakiego nie było. 19.30 l!:ka- E. Brylla. lft.50 Przeboje • westerpresem przez świat. 19.35 Opua ty- nów. lT.lS Studio Młodych. 18.00 KollOdnla - R. Strauss: „Salome". 19.!IO
Sportowego.
I.JO wtadomMct. • ·• Dia~gt i Sbl.1- „Królew5b ryba" - odc. pow. 20.00 munikaty Totalizatora
tenla. 9.30 Teatr PR: „Chory z uro- Baw sit: razem z nami. 22.00 Fakty 18.03 Intormacje dla kierowców. 18.05
Piosenka
faktu.
19.00
Dziennik
wiejanla" - llłucb. w1 komedii Molle· dnia. 2!.08 Gwiazda siedmiu wieesora. 10.łO Grocll • lr•ptlft11. 11.00 Kon- rów - se8pół 1'onograt. n.11 „ot- czorny. 19.15 Przy muzyce o sp0rcła. Ili.OO Koncert tycseń. 21.00 Wiacert choplnowut • naarafl T. wlera~H słuch. E. l!lzumal\skieJ.
s
gwiazd,
:tmudztńsldego.
11.lt
Wladnmośct. ~2.32 Ballady Bułata OkudżB"·'Y· 23.00 domOlicl. n.Ol „Wrótby
mag.
1UI$ RAldloproblemy.
11.45 \\fuFyka Poeci węg1ersc1. ts.05 J'am se.slon czylł Hlachetne zdrowie"
I.
Heppen
I
T.
Kallńsklej.
22.00
Lekspod strzechy. 12.~5 Od polon«'H do w Trójce.
·
ka
muza
na
płytach.
23.00
Wiadomazura 12.25 B. B•.ir~olr - MUEYl~a
mości.
23.05 Informacje soortowe.
na Instrumenty strunowe, perkusję
PROGRAM IV
Rewla piosenek. 23.45 !'redonla
I czelestę. 12.55 Muzyka. IS.OO Maga- ' t.00 Mam s lat - „Głoska do glos- !S.15
Jazz l!:nsamble.
eyn wędkar!lki . 13.tS Muzyka.
13.30 1<1" - słuch. z. Zembrzuskiej. t.13
Wiadomości.
13.39 Ze wsi I o wsi. Poranek pleśni. 10.00 Dla lei. VUPllOGltAl\I n
13.51 Spotkanie z folklorem.
tUO VIII - „Dwaj wlelcy kla!fYcY jaz0 zdrowiu dla Zdrowia. 14.!S Chwila zu" - L. Armstrong I D. Ellington.
T.20
Wiadoftlo.łcl. Tli Małe muzymuzyltl. 14.IO Dla dZlecl - „Nawie- 10.30 Estrada
przyjatni. 11.00 Dla kowanie. a.oo „Niedzielne spotkania"
dzony dom" - słuch. J. Chmielew- szkól średnich - „Turystyka"
- pr„gram literacko-muzyczny. 12 ~s
•klej. H.90 „aata" - mag. wojsko- mOda esy potrzeb11T 11.30 1. st~a P!"'""k
ayrntonlczny w nng.•onlaeh
wy ltudla lllłOdyeb. li.Ol Muzyka wiński ~. II „Króla
!ldypa". al"'y!'ff1l
węal~.iklt'b.
13.U Te.lr
Mozarta. IS.IO POpoludnie d&lewcząt 12.00 · Wladomo!cl. 12.os Wladomotcl PR: „Swladkowte t dokumenty
t chlopc6w. te.Oli Spl9Waj11 G. Ło- (ł.). 12.10 „z tycia partii na wsi" - „I moje będ:sle 1a grobem rwycię
ba111ewaka I P. Schulli. 18.lł Prze- aud. w. Blerkowsklego (Ł).
1US rtlW" - 11ueh. dokument. z. Orkrój 111uzycsny tygodnia. lft.40 Cey Giełda płyt. 13.00 Lekcja języka an- szul8ldej I J. Jackla. lUO Wiadoznasz tę ksi;itkę! 1'1.00 Z arch1Wllm glel.sl!.1ego. lUS · Muzyka. 13.20 Mam mości.
1'.31 Graj rracyku.
is.oo
jazzu. 1'1.20 „Literatura n.a l!Wlecle" s lat - „Głoska do głoski" - słuch. Radiowy
Teatr
dla Młodztety „Spinoza I ulley Targowej"
B. Zembn:usklej. 13.45 Muzyka. 13.80 „Niezwykły kapelusz" słuch. x.
tragm. proary I. B. Singera.
lT.40 Tu Studio Stereo (stereo}. 14.45 Gra Bronżew!!'.kiej.
16.00 Koncert chopi„Moje marzenie" - rep. 'P. BI t k9 I śpiewa zespól Im. Bartu~la Obroch- nowski - I nagrań V. Horowitza:
18.00 Muzyczne archiwum PR. 18.25 ty z Zakopanego. 15.00 Wiadomości. le.SO Podwlec210rek przy mikrofonie.
Plebl•cy+ Studia „Gama". 18.30
15.05 Teatr PR: Teatr Juliusza S!o- 18.00 Nowości
„Polskich Nagrań".
1omGśc1. 18.35 Chwiia muzyki.
1.8 4f wackiego „ZaW1sza
Czarny"
18.S-O Wiadomości. 18.35 Felieton ou.,C'-"' 1 ludZle" 19.00
„'Maty,;hl<t>- słuch. wg dramatu. le.oo Wiadomości. blicystyki krajowej. 18.45 A. Corelli
w1e ' - ode. pow.
radiowej.
19.~ 1ft.05 Kodeks I k1erownlca CZ!lścl
Concerto grosso C-dur op. 16 nr
Problemy teatru operowego.
2tl.Cll zamienne 1 bezpieczeństwo
ruchu. 10. li.OO
Zespół „Brotherhood
of
Wif!r!ZP' Janusza Stye911la. 20.15 Re- 19.25 Muzykfl. 19.!0 „RDEmowy o wy- Mann".
19.'9 Studio ~Odych
c!•.a'. pla?lłtlty CyUU K1•a. tl..30 Wla- chowaniu" Czy niemowlę roeu- :RoEg~nla Harcerska. 20.00 Wielcy
domo~ei
I lnfo1111acje
aportowe. m!a. lUO Alct'Uaklofcl dnia (Ł). li.IS ·~cl
81trady t kabaretu.
n.oo
U.40 Utwory Wojclecha Kilara. tt.00 :Recenzja M. Kutnlata o t~qtce A.. wojsko, strtteałe, obruM~ć.
n.11
Rłdlollłlbafft. ~ lallUrołełeW*letlD łQ. Jr.tle 'llDll Pło9elllll taaaienlde. Il.li Koncert
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PROGRAM I

PROGRAM

klam1" wł.-USA, od lat lll, I·
l'l; 7.ł. „Najpiękniejsz1 koil"
radz. b.o. gocl2. 15.111 „Dziewczyna z reklamy" &odz. 17; 8.ł.
jak wytej
TATRY „Powrót
Rótowej
Pantery" ang. od lat 12, godz.
10, 12, 14, 18 „Bez znieczulenia" poi. od lat 18, god2. 18.30;
1.ł. jak wy:l:ej;
8.ł. bajka „Przedpotopowe kłopoty" godz.
to. ll1i, 12. „Powrót Różowej
Pantery" godz. 13, 15, 17, ,,'f3ez
znieczulenia" godz. 19

wieczorny. 22.30 „Cle•nne drogi szaE.
Łukomskiej.
23.35 Publicystyka
międzynarodowa.
23.40 Muzyka
na
dobranoc.
PROGRAM III

leństwa" aud.
Wiadomości.

23.30

8.30 Ekspresem
przez świat. 8.3&
Co kto lubi. 9.00 „Królewska ryba"
- odc. pow. 9.10 Na góralską nutc
- Poslady
Feliksa
Jankowskiego.
9.30 Gdy się mówi: rolnicza wiosna.
9.50 Solo na akordeonie. 10.00 50 minut na godZinę. 11.00 Scott Joplin
na skrzypce I fortepian . ll.15 Niedzielna szkólt<a muzyczna. 12.00 Zapiski z pracy MO:
Feralny strzał"
aud. dokument. J. Uśpieńsk!ego .
12.25 Muzyka
z sal koncertowych.
13.20 Przeboje z nowych płyt. 14.00
Ekspresem przez <wiat. 14.05 Peryskop 14.30 Z muzycznego archlwmn
Programu IU. 15.00 „Pan byś me uwierzył" rep.
I{,
Turowskiego.
15.20 „szczęśliwe mi~~to" nowa
płyta zespołu „me'"
16.00 „Rocznica" - słuch. K. nronżewsklej. 16.40
Ba!\nw muzyczne rhlc-1<2 Corel •. o
duszki" Leprekon!e" t7.00 .c~pra,zA
my du TróJkl. 19.00 na<-i lP. muzy;;zne C'1' Corei - „Al''"n "' v..-:i:nle
czarów".
19.30
•~k•pr<?"'' ·
orzez
świat. 19.35 Opera
1ygodnia - R.
Strauss: „Salome". 19.50 .,Królewska
ryba" - odc. pow. 20.00 Jazz plano
forte.
20.40
Poet ycki
wizerunek
szc:r:t:ścla aud. Ewy Prządki. 21.00
Sztuka Leopolda Stokowskiego. 22.00
Fakty dnia. 22.08 GWlazda siedmiu
wleczoró'v zespól Fnnograf. 22.lS
Metal Callnescu - „życie i p0glądy
Zachariasza
Llchtera". 22.30 Glosy
prawie zapomniane. 23.00 Swoje ulubione wiersze recytuje Zofia Malyn!cz. 23.05 z warszawskich klubów
jazzowych. 23 .45 Mlf'd:r:y
dniem a
snem.
PROGRAM IV
9.00 Niedzielny program
literacki
w opr. M. Kuźniaka (ł,), to.oo Klu!I
Młodych
Miłośników
Muzyki.
li ot
Lekcja języka łacińskiego. 11.20 Chór
Męski Politechniki Poznańskie!. 11.31
Czy znasz mapi: świat~? 12 no Win·
dcmoścl.
12.05 Teatr
Klasyki dla
Młodzieży
.,Mll(otaja
no~Wlat!czyńskiego przypadki" słuch. we
oow I Krasickiego. 13.10 Klu::i Olimpijczyków - aud. tlla fizyków. 13.30
Koncert
E gwiazdą.
tł.to Ludzie,
epoki, obyczaje Stadami
ludów
pierwotnych. 14.40 Muzyka z jednej
płyty (stereo). 15.00 Teatr PR - Studio StereofoniC'Zne - „Baw się ze
mną" słuch. J. Kulmowej,
reż.
A. Zakn:ewskiego (stereo). 15.40 Muzyka. lft.00 Wiadomo~cl. 16.05 Ton I
test (L). 16.06 „Komed~a w partyturach mistrzów" w opr. M. Hoffmann
(Ł). 17.oo Tu Studio
4. 17.30 warszawski Tygodnik Dtwiękowy. 18.00
Radiolatarnia.
18.25 Muzyka.
18.30
Mięcl.Zy fantazją a nauką:
Sztuczne
dziecko. 19.00 w. A. Mozart:
„Le
Nazze dl Figaro" („Wesele Figara'')
- Opera bUUo w ł akitach (ste:reo).
22.19 Wiadomości !portowe (f.).. n.te
Panarama muzyki eksperymentaln9'•
21 ~~ w•at!omotcl.
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~
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Ni

reklamuj~y liczydeł
za,ufanie do człowieka
1 jego wyboru

nie
ewien mój znajomy, student, który
pierwszy już rok zajmuje wąskie łóżko w
akademiku, tak mi odpowiedział: „Jasne
że czasem idę du klubu - na dyskotekę:
ale
albo gdy 1.aproszą kogoś zgrywnego,
tak na co dzień, nie ma tam po co chodzi~
w kai·cięta można pograć w pokoju, piwko jakieś
zniszczyć też, a czasem i lekcje trzeba przecież

·. Podobnie można by określić to, co dzieje się
w wielu innych klubach, choć trzeba by tu wzbogacić powody o częste zmiany kierownictwa klubó:W ~ konc~pcji • działa~a i nierzadko... słomiany
og1en ludzi, ktorzy usiłują robió coi wartościo, •
wego.
~~y znaczy to, ~· brak n~ zupełnie cennych
inlcJatyw? - Alez skąd! Ciągle powstają jakieś
odrobić".
now~ grupy teatralne, kabarety, grupy artystyczInny mój znajomy, działacz ZL SZSP również
ne itd. Wystarczy zajrzeć choćby do nieźle prouważa że kluby studenckie nie spełniają w pełni
sperującego klubu „Na piętrze", młodego „Art-Eoswej l'Oti, co motywuje hasłami: nie uregulowana
Chodzi
7um" czy klubów Akademii Medycznej.
sytuacja finansowa, konieczność chałturzenia dysW .cyklu, w którym prezentujemy obywatelskie
Jednak o to, że większość tych inicjatyw umiera
kotekami na bardziej ambitne imprezy, 4,5-Ietnie
wc-ze~n.iej czy później śmiercią naturalną, pozoprzemyślenia, spostrzeżenia, niepokoje dziś .odstudia, więc nie ma właściwie czasu, konkurenstaw1aJąc po sobie tylko garść nadziei. A przecież
cja telewizji, etc.
podobno nic tak nie mobilizuje do działania jak
. dajemy głos pisarzowi, scenarzyście, dziennikadobre, stare tradycje!
W~zystko to jest oczywiście święta prawda, przy
czym nie należy wcale WJiSdać w czarną rozpacz,
rzowi. Swymi społecznymi refleksjami dzieli się
I nie bez kozery mówi się w tym miejscu o
bo coś ~ię jednak w tych 21 łódzkich klubach
zgubnym wpływie skrócenia studiów do 4,5 roKONRAD FREJDLICH.
nami
studenckich dzieje, ale zdumiewa. iż pocieszamy
tego samego programu
przy zachowaniu
ku!
Krysię w ten sposób już ładnych parę lat. ktorego realizacja skutecznie odbiera czas i nie~
zys? - Są tacy, którzy bardzo lubią to słowo, ale
11:1edy nawet oc.hotę n~ prawdziwie studenckie ży-1 '-;-••••••
czyż ciągle nie mówi się o jakichś tam kryzy- Przywołam pe'N"lle zdarzenie. , się fałmywą. rolera~cia. dla
c~e. Zam,m . pos1a~~cz mdeksu zdąży porządnie w
sach, a potem okazuje się, ź.e żadnego kryzysu nie
me WeJŚC, JUZ WlSl mu nad głową egzamin magi- k.tóre miało miejsce w bard20 od- nych szkod!Jwych z1aw1sk, więcej
. k
·
t b
· ·
·
dl
.
.
było? Czy nie przesadzamy z tymi klubami, wysterski.
yc z1awis .. j
cesarzy I a mezauwazama
ległej h1stori1. Jeden z
magając, by z jednej strony służyły za kawiarInny problem, który od dawna przewija się w chińskich zadał medrcowi zwane- Znowu w myśl iasady: „Ja to w1nie, z drugiej zaś - za galerię, teatr, kabaret,
dyskusjach na temat studenckiej kultury - zbyt mu Konfucjuszem pytanie: „Od dzę. ale mruiram do ciebie. że
salę koncertową i Bóg wie co jeszcze? Czy trzeba
w czego by zaczać naprawę świata?". przecież tego nie ma". I rodzi s1e
mały udział studentów szkół artystycznych
że niektórzy członkowie
koniecznie wspominać,
Na- ta fałszyWa tolerancja doorowa·
odp0 . dział·
d~ialaniach, choćby właśnie w klubach, na rzecz 1 K f . .
.
·
·
·
· ··
wie
on ucJusz
swoich
do
klubowy
·
sprzęt
b
d
p
1labierali
k
·
klubów
d
'
rad
całe go sro
o o no 1 w tej materii coś prawe świata rozpom:ałbvm od na- dzaJaca do zaniku wszelkich etyczow1s a.
wesela
„apartamentów", albo że urządzali tam
zaczyna się już ruszać, ale nim nabierze rozpędu prawv języka Bo jeśli ;ęzyk Jest nYcb kanonów życia swłecznel(o.
swoim znajomym? - Przeciwdziałamy takim pokto wie, ile jeszcze lat przyjdzie nam poczekać: popsuty. to l~llzie nie potrafia się J co z kolei staje sie czynnikiem
uspokaja mnie mój znajomy z ZL
stawom niepewności w tym tyciu nieza.
.
· 1 6
.A więc - co robić? Jak ożywić kluby studencSZSP,
'
kie? Jak nadać in odpowiednio wysoką rangę? por;zu1f: : tol ':ł~dca. nte wie._ ~o dowalenia frustracji, ·
Cieszy taka deklaracja studenckiej organizacji,
i my 1ą u zi,e. ~ :i:ie nie roz•tmu•Ją
otowej recepty, niestety, nikt nie ma
tolerancja fałale co się już stało„. A plotka zrobiła swoje Podkreślam
przepi- ~ła~cY-.. Innymi słowy, ,;wytwarza
i trudno byłoby chyba takową
opinia nadszarpnięta I po co ja mam działać w
szywa, gdyż ta prawdziwa. iak i
sać, zważywszy na złożoność zagadnienia. sie Jakis ogromny cha.os •
klubie - powie później mój znajomy, mieszka~rzvtoczyłem te aneg~otę sprzed umieiętność sięgniecia oo kompro·
Jedno wszakże, moim zdaniem, nie Uliga
niec akademika - skoro od rzetelnej pracy dla
wątpliwości: nic nie pomogą tu nowe programy tV\Siecy lat dlatego, IZ tym, co mis. iest w żvciu niezwvkle POcałego środowi~ka ważniejsze są różne personalne
przez działaczy mnie najbar?zii;l drażni i nieookoi trzebna. Bez nich nasze życie
i próby pociągania za sznurki
układy i układziki?
SZSP. Podobnie jak bezpłodne są róźne posiedze- w naszym zy~m soołecznvm 1est składałoby się z Jednel(o wielkiel!o
Bo co najbardziej boli przeciętnego studenta:? nia przy okrągłych i kwadratowych stolach, zza brak szczerości we .wza.iemnych cią.gu aktów pieniaczych skakania
Niesolidność jego kolegów działających w klubie,
których płomienni działacze wygłaszają. do siebie kont_ak~ch. To cwamackiP r;rz_Y- sobie do ocw. W sprawach drob·
choć on sam nie zawsze stara się im pomóc. Brak
Programy . mI"llzeme oka :- „co lnneir;o mow.1 e~ nych, codziennych kompromis w
w~aje~nie pł~miennc przemówienia.
ciekawych inicjatyw choć i u niego źródełko poogóle należy dziś do sfery kultudz1ałan1a klubow są piękne, ale tylko na papie- 1 oo inneg<! ,:'1yslę, a j~szc.i:e oo ID
a pożyteczne spędzenie
mysłów na atrakcyjne
rze i w zderzeniu z rzeczywistością nie wytrzy- I ~ego robię . A co na1gorsze uwa- ry dnia codziennego. Bo cóż mi z
wolnego czasu, na wyschnięciu. Słabość i nijamują jej twardej konkurencji. Nie wytrzymują za~y to za coś nor~alnego. zwy- tego, że wiem iż np. mój sasiad
kość środowiska. choć gdy całe noce spędza na
bo - mam wrażenie _ ciągle mówimy 0 tym, <;zamego Doszło iuz do. tego .ze powinien chodzić od 22 w oantobrydżu przy piwie i on wydaje się nijaki.
co chcielibyśmy mieć nie zważając na to co tak- Jak na przykład hvd•aul!k oowie- flach pa mieszkaniu . gdy dom iest
„Prosze oana. tak akustyczny ie iak on kichnie
działby uczciwie:
'
'
tycznie mamy.
Działacza natomiast najbardziej boli niedoinwestowanie klubów, $łabe wyposażenie i często taTo n~e aktyw SZSP powinien narzucać całemu przyjde jutro':· to mu powiem~: to mi sie obrazv na ścianie chwietu wszyscy
kież warunki lokalowe, a także środow1sku swoje wizje, ale umiejętnie pobudzat .~A!e pry.watme to byś oan dz1· ja. Czy z tea:o oow<ldu mam zaraz
łapać za kij od szczotki i walić w
właśnie nijakość łódzkiego
są na ogół zgodni ""'.artościowe inicjatywy, popierać je i tak je u- s1a1 zrobił...".
. J~st to „leden z .symoto~ów. sufit? Nonsens Lecz a:dY chodzi o
by zgodne były z założeniami
środowiska akademickiego. Boli go również to, że
k1eru~ko""'.ywać,
opracowane przez niego plany i programy działa
jak dezrntegracJi społeczneJ, posun1ęte1 świat idei przestrzegania pewnych
orga01zacj1. Istotne jest również tworzenie
nia nie •ą najlepiej realizowane i choć piękne w
najkorzystniejszych warunków, by owe inicjaty- tak dale!'to. że na~et nie zauwa- norm soołec=vch kompromis mugranice, a:dvż
założeniach, nie zawsze się sprawdzają.
I wydawać żarny, kiedy ta nieszczerość stale si mieć jakoweś
wy, mogły się rodzić i dojrzewać
Faktem jest, że sytuacja finansowa klubów, w~
albo ich brak oociaii:nałby za sobą
wreszcie owoce.
wypo<ażenia pozostawia
runki lokalowe i stan
Zl!grożenie mej <JSC>bowości. albo by
Z drugiej zaś strony, jeśli kluby studenckie nie
wiele do życzenia Przykładem Akademicki Ośro
t~ż godził w istotę założeń naszel(o
cieszą się w środowisku zbyt wielkim powodzeniem
dek Kultury „Siódemki" który ma być wizytówwspół:i:vcia.
~ nie są tym, czym być powinny, to znaczy, że
czy
„Stodoły"
warszawskiej
miarę
ką Lodzi na
Ale nim się w ten właśnie spoich formuła nie w każdym miejscu przystaje do
wrocławskiego „Pałacyku". Ponieważ je•t to duży
.sób zdobędziemy na brak toleranpotrzeb i oczekiwań ich potencjalnych bywalców
k111b, więc finansowo 7.dołal •ie iakoś uniPzależ
cji. trzeba sobie najpierw uzmyi gospodarzy. Więc może nad tym warto by się
nić. ale remont pomieszczeń ' budynku przy Piotrsłowić. iakim to systemem ocen
również zastanowić i nie reklamować uparcie donie
kow•kiej 77 ciągnie się w nie~końcwność,
; Judzi dvsoonujemy. O
zjawisk
pravde
sklepie
w
gdy
liczydeł,
Iaty
bryrb przed
mówiąc o tym , iż choć padały już zapewnienia
wiele łatwi.ei iest stworzyć sys·
każd„ może sobie dziś kupić kieszonkowy ka'kulat nie zwalnia
z ró'Żnyrh ust. MPK od dwóch
w Sofii pOd.p a•w pvrommiente tern negatywny. To znaczy gystem
latarek,
jeclnego skrzydła gmachu. co nie pozwala „Sió„Gdv
o wspótpracy między zwiqzkiem Li- kar. Bard7.() kazuistyczny:
Ot, taka luźna propozycja.
dPmkom" rozwinąć skrzydeł. Więc ciągle - prona tata\ zrobię to i to - to m\ za to grozi
teratów Po!sl:t ł Bulgarti
wizorke.
to i to. I moitę się spod.ziewać. że
1919-1980.
PAWEt. TOMASZE\\ SKI
jak rzec.zvwiście to uobię. to SPO·
•
•
•
Hlstorlt łeczeństwo sięgnie po te sankcje".
Akadem«
w
W BolOnit
' ' się więc kolejnym cyklem l Literatury Po~ktej oraz Slowtań- W każdym razie system ten dziafilmowym, który prezentowany skiej tm. Adama Mtcktewtcza, ·podję- ła iako tako orec:v-zvjnie. Ale. lfdY
to uch.Walę o przyznaniu honorowe- przechodzi się do sk r1 pozyt _
będzie w dniach 17-23 bm. w
· vw.
a
to
h
akademtt Jaroslacztonkostwa
kinach „Wisła" i „Stylowy". A go
. tu dowo~o6ć staJ~
oc~n,
wowt 1waszkiewtczowt ł prCYf. Pto- D:YC
czasami
oto tytuły filmów:
się o wiele większa
2 Szpital trawi Biegań.!klemu.
Przemienienia" reż. K. ZebrowZwłaszcza
~iepokojąca.
•wręcz
•
•
•
skiego, „Dziwna kobieta" reż.
wtedy, kiedy pewne oceny mijają
Odbudowa zabytkowych zespoiów się . z
J · R a j zmana, prod · ZSRR ' " we- urbanistycznych.
soołecznymi.
odczuciami
Warszawy t Gdańska
ant Oczywiście, że one nigdy, w iadsele", reż. A. Altmana, prod. nte ma swego odpowiednika
daje w zamian satysfakcje wią„aktualne tendencje sztu•
gwtecte - stwter- nym ustroju czv svstemie nie mo·
na
anł
Europie,
w
CorO.
reż.
,,Brygadzista"
USA,
żącą się bez wątpienia z daleki japońskiej. Można ie 'lDznać
tazar prod. kubańska, „Lewo- dza w swym dodatku kulturalnym gą i nie będą tożsame. lecz !(dy
kowschodni'm · poczuciem prze· d lód k'
'ć d ·
.
·
All
kf rt
F
'k
ręczn· kob1"•ta" rez·. P. Han"'- d t
z ieu aJąc się o
I ocem
gememe rozdżwięk między nimi staje się
ran u er
kego: prod.~ RFN. „Premier~" z~~~:~„.
strzeni i takich poj~ „pozaplago Muzeum Sztuki. które zorza ~rdzo wyraźny, to trzeba to
reż. J. Cassavetesa, prod. USA
stycznych" jak cisza i u'Płvwaganizowało wystawę prezentusię
przeanalizować i zastanowić
i „Życie przed sobą" reż. M.
nie czasu".
jącą p!rm organizowanego cyW Helsinkach. zakończyly atę „Dnt dlaczego tak się dzieje. A odczuMizrahi, prod. francuskiej. FilWystawę uzupełnia ponadto
klicznie Festiwalu Sztuki Jaktórych
podcza.s
Po!sktego",
Filmu
my nie wymagają chyba szcze- mieszkańcy stolicy Ftnlandlt mte!I cia można zmienić tylko przez
pokaz tradycvjnego drzeworytu
pońskiPj, Dodajmy, te wsporoPotrzebna jest więc
gólnej rekomendacji, bowiem okazję obejrzenia kłlku pozycji fa- praktvkę.
i japońskiej sztuki dekoracyjtendeMje
„aktualne
niane
świadomość
Wsz}'Stkim
przede
było już 0 nich głośno. zresztą bularnych.
nej ze zbiorów Muzeum Sztusztuki japońskiej" są .vvrażan.e
otwarto
Jednoczdnte
większości z tych tytułów spo- w Helsinkach wystawą książki pol- podstawowych krvteriów oceny.
ki i innych muzeów łódzkich.
w różnorakim tworzywie - nie
Częstokroć uważa sie za nie orazestawie skiej.
dziewaliśmy się w
•
'lf
•
tylko malarskim. w reliefie. w
cę. Ale zastanówmy się. Weźmy
konfrontacyjnym. Zatem doi:>eł.„„Tydzień Krytyki FU•
zestawieniach 'Płótna z drewdoskonały
przykład:
oto
taki
nljmy to, co już nam było na
mowej". Sympatycy kina zdąnem itp. Ci, którzy oglądali Juź
Fiim „Wodztrej" re:tysertt Feliksa
oracownik,
„Konfrontacja" dane.
żyli już odpocząć po „KonfronTalka wyśwtet!any jest na ekranach. aktvwista. wzorowY
tę wystawę twierdzą, że: .,wy„ud7iiela się" społecznie, pracuje
Ber!!na Zachodniego.
Karnety po 150 ! 120 zł.
tacjach", z pewnością zainteresuskupienia
magając od widza
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i C2181Me tY•P;Y'. jest jedna
nie ma pulaipów na.J."('..:h•>Ć w
d-Owycb czy riasowych,
wyikirzyimie:
,,saJ.OO!llie" ~
robotów nie Qb&bugiu.jemy. Ale jak
tu w r<>iz1Wa1i.alniaoh 0 nairod.orwych
lroneksjac<h 2'J1laleźć mdeijsce dJa
obraz. dobierala rea.Ilia, 1111U1łi:r.owa robotów? Nie ma w tym filmie
la komiikisy z la~ tirzydzliestych. W Uumaczenia ~ych r-a.c!i, rozefekcie „Gwi~ wojny" mają ważań dlaczego coś j.es:t slru.sZIIle
rozmacll i.nSCen~ i ogrom- bąidź na.ganne. Ale D'Próc.z slły ronie dlUli..o fantaszji. Pr!iy tym odil.e- zrumu i tecb,.nilki jest je&"ZlCIZe racj.a
co plreUID.tl\Jije na~: .,Moc". Trudno ją oo
głość międizy tym
Liucas. a tyipowym tilmean t>TZY- końca o<klre.śl.ić. Iaiituicja? Wiaira w
!todowym, westernem. czy wo~ shl&mlość SJ)l'a WV wY't>lywa.j ąioe i z
nym jest często tylko minimalna. potrzeby CZY'llienia do b!"a? W all"CYco na.7JMlc! l.'18.Cjonał.nym,
Np. scen.a z czymś
baśnd<>wym,
cboć
mOi:na międizY'Plane<tamym .,salootylko
W!Ojen"
MGwiezdnycb
świecie
W',Y'jęta
żywcem
Ja.klby
n.em" je91;
z lrowbojSik.icl! epopei a to te za- Olll.a jest; zJa-wislkiiem nie wY'tl!uima-

PROSTO ZI

D

awno,

da<wno

temt11„.

a;le

nre za siedimioma górami.
lecz za oo najmniej siedmioma.

gala.k!tykami

:zlda-

r.zyły się .gw.ie.zdne woiny". Zdaże lt'<>smiozme
wać by się moglo.
prz}'S7.llościo
sprarwą
są
sz.a~że
tymczasem
wyich wyiobrad:eń. a
zjawia się coś, co już mogło się
zdarzyć„. a m<l!Że .na.wet się zdarzyło?

:4 t:t ~

Kto z nas nie lubi bajek, oonoc!
w ka.żrlym dioroslY'lll dirZea:nie d'W'l.1gdy
nastolatek. Kogo nie C·ieszy
księi;niczka więzioina przez s·kiasznego z.bója zna.jduje obrońcę i
się wol~ · esa:yć
może Wlre57'Cie
nością? Kto chce niech wierzy kto
nie wiel'lly. a1e
nie ohce niech
bajk.a może być absorbująca dla
i killolli:Wiesięcio
odbiorcy kilim
miast ohłoipa!ków w dntżych k.a,peletni ego.
si~ą i biją się iakiieś
Luszacll
Sukces ,,GwiM.dnych wojen" w drlliwne ale nie mniej niż Ludrz ie
kinach USA I Japonii na. razie nie za,pakzywe stwory doda.je z.danema sobie równego. Krytycy tłu ruiom SIZCl'Legó1nego smaik.u. ETzy
ma.czyili to zgodll'lie. że !Ju&ie sa tYm koo)!'Lystelncja wszysi;k.iego oo
męczeni eklra.nową inwaa:.ją NeCZY- żyje ies.t jedlnym z le.piej wYgtrawistości więc dobrze im robi por- nvch ID()ll;ywów filmu.
cia rozważań na temat dobra l
Pasjonują<)e I niE!ZJWYllde ~
lcl.óra za.k.l:ada.
zła w k<mw-encii
nie · pra:yg'O'tawain.e okaza,iły się sceże dobro mUiSi ~wyciężyć. Tru<ino
bykby uwierzyć. że tlJUIDY wirlz(•'\11' ny inwa12iji na pla111.etę śmiet'ei.
w tvm
wsp0mnieć
P'>niesie fantazja ied1nei;(o ~1g„ Trudno n.ie
Lucasa (ocenairiusz : reź1rser1a) ale mie1scu film.ów woieall!lych i emobojowe
~j.i iakie wy-worują a.keje
t-o już fakt. Przez diwa laita ·&ie- lld?.ie
waillka 1 wrostiem le.>t +.a.ku
wYWa.żala
eki.pa
więćs.etosobowa
u.:::zy się
walką z czasem. gdz.ie
każd'.\' dźwięk (bo kosmiczne' postamY jego to.„
cie ooro1lUlllliE!Wają si.ff odm•enny- seJrun.da bo jak ode
m. języikami, choć z.bliż0.nym1 óo
.. Gwl62rlne wojny" klreilą gm,.mowy" Ka.cZOll'a. Donalda) kaMY ~ liil!lill l)OEltaci• bGhartiearów. "
I

DZIENNIK POPULAJllifY

w

n

b:ałe

łt!53)

moraLnoEić.

dwa roboty. A k.iedy jeden z nich
zl)Staje uszikOOrzo.riy, a d.ruigi zaś
crz.ym prędtzej dekil.aruje si ę: weź
cie moje ozę9ci", byle tyliko nato aż l'obi się
orawić tamte.go,
miło i wz~ą.co. Bo, jednak to
co narz;ylWaa:n.v sercem ma też swoje .• teohnic=e aspoge'll!lll".

rzyć

my.

chwilę z<>b'ł. ~Y
wlaśnie dila~ego glębo
stają !lię tak czY~l·ne

w to. co za
Maże

.k.ie prwwdy
i la;;wo przyswaja.line?

"Gwtlezd.ne wo jaty" ""' r·l.m...om
d1a tyich. k;tórzy sooctzie-wa1ą sie
ucz.estmiozyć w niezłej. a m ej,:;r.ami barozo dobrej zabawie. którzy
n ie sięgają poitrafią poddać się nastrojO'Wd
„G\v.iel1ldme wo.iny"
i
Po s=ególowe motywacje, które pnzek>oinają samych .siebie. że baśń
przekoalalylby uporczywych rac:!<>- to Ileż co6 dla dorosłych. Zatem

godzinach przebyWa na z b ·ah ·~d 'td' Al ·. tn' . . edi
e 1s 1e1e 1 rumac h „ 1 .„
ga strona: ma on przecież żonę i
d . .
'edbuj
d . . kt'
ore zam .. e. l! YZ, me
zieci,
ma czasu a prz~c1ez dbałość o
dom, o wychowanie syna. Jest teodznaczane"o
go. chwalone"O
.
"oo czło;,&;ta
k .
;;: 1e a ~go t k' ~ow~t.o wią~
1
1
0
r ekl!o S?e
'r!"a es ~· z.
iem
wca 1e me wvw 1azu1e. 0 azuJe
się. że dzisiaj m6wienie o lJTac:v
jako o iedyne.l szansie samorealizacji sie człowiPka. iest niewystarczające. Dnbre J>rzyłożenie się do
roboty, to za mało. To nie iest
kategoria ideowa. to Jest ledwie
kat.eiroria e.konomiczna. Potrzebna
Jest ieszcze do tego nadbudowa.
dlatei?o tak wa.Zne Jest m6wienie
o etyce, o systemie wartości, o

°

moralności.

A W te1 dziedzinie nie ma chyba
nic lepszego nad to co wymyślili starożvtni - złota maksymę
Ulpiana: „Nale7y żyć dobrze nikomu nie qzkodzić. każdemu 'da
wać to. co mu się należv". Oczywiście w różnvch eookach oodkła
dano Pod ni11 rMne trPki. Co ona
znaezy dla nas dzisiaj?
Czas więc chvba najwyższy, by
w tvch refleksjach się.enąć 00 ter„moralneść socjalistyczna".
min
Jest rzecza dość charakterystyczna. iż ostatnio dość rzadko mówimv 0 moralnośĆi socjalistvcznei.
żeby to było Jakieś
nie d!ate)!O
tabu - myślę że takich tematów
nie ma - ale dlate.iro. że właściwie nie bardrn wiemv ..iak 0 tvm
rozmawiar.. Mó1tłhv kt<1Ś oowiedzieć ź~ właś::.-'wi1> nasi twórcV',
polih>'cv korlvfikatortv, teorPtycv "
i d-iiałacze wlak."wie w etvce
prooonuia orze-de wszvstkim P<'W"
ne modyfikacie natury obvcza i-0wej tradvcvjnvch wartości. Mvśle •
jednak. że- można na to spojrzeć
i inaczej. Myśmv o moralności socjalistvcznei mówili dużo w latach
pięćdziesiatvch. kiedv to rewoluc:la społeczna w naszym kraju byzd ·
u„
ba d
ł
aie
r :r.o młoda. m1odemu
a
się, 7.e wszystko wie i to najledoolej. W miare zdobvwania
świadczeń okazule sie. że to. co
wydawało sie tak oroste nieskomolikowane w swvm DOdziale na
czarne i białe tak oroste nie iest.
Że istnieje cała paleta barw, na
której C1lerń i biel sa tvlko moWtPdy,
żliwościami krańcowymi.
!(dy włożyło ~ie krawat nie takiego koloru jaki być wwinien,
wvsteoowało sie orzedwko moralMoże. gdy
ności socia1istyc7.nei.
mówimy o moralności socia!istycznej. - a chvba trafniei bvłobv
moralności człowie
powiedzieć ka żyjącego w soołeczeństwie soto powinniśmy
cialistvcznym
P<>d tym rozumieć swobode iednostki. zaufanie do człowieka i jefo wyboru. Ale muszą być wydla
granice
pewne
znaczone
tego, co białe i dla tego. co czarne. Musi być wyznaczona jakaś oś
wsJ)Ół!"Zędnycb, która pozwoli p0stawv i zlawiska nazwać. ocenić.
Jej Podstawowym wyznacznikiem
iest dla nas zasada: o niedoouszczaniu wvzysku człowieka przez
ceniona przez
człowieka. Zasada
nasza doktrynę filozoficzno-społecz
na nie tylko w katel!'oriach ekonomicznych. ale i 1ako bezwzględ
ne kryterium etyczne.
Notował:

JERZY

BĄBOL

Rozmaitości„.
DR UV ULLMAN
Znana z filmów Ingmara Bergmana Ltv Ullman, otrzymała tysztuki teatralnej".
tul ,,doktora
Godnosc tę nadała aktorce filadelfijska uczelnia - College of the
Performing Arts. co w wo!nym

cz.onym d.o ko&:a, symbolem cze-

przekładzie

goś nieucbwyi;mego, co i>ediria.k POtr~i pok:!Olna.ć n.a.jgioo:sze naiwet z.OO..
W efekcie ~ nic ił1Jl€go iaik. męs
two i 11i~ woli ułatwi bajkowym
rycerzom osią;tn.ięc:ie celu.

Lucas n ie stara się stiworzyc! sYtuacji wizjonersko - prawdopodobnych. Nie .,podp1·.!l!'a" s.1e nauk'>·
wy~,, praw'Cl.8Jlllli cey ted: P!'awdopoócbieństwam4. Ufa wyobraźni 11ra:z in tui.ej i i to iest chyba na j- na.listów. W wyiwiadrziie dlla. „L'Exw.iP,k.si7.e moc le«o ti1mlL
pre&'l" red:yset- PQW!ied:zó.ail: w;ręcz:
GlóW!nyanf baba'.eirami cr&.Vlli l\1- „Chciałem rea1liirować OJ)()IWie$ć z
dini. To ich razg«"Y"l\'lld Foią iza- óużYm ładunkiem fainltaatykij i bargt~~ zaipow!iadaJll śmierć dl.a n.1e- dzo niMVielkim n8!1llk!i". I nie
WNO<linych„. planet. Ale t>t'7Jede lęki& •• własnej wyoł>rd.n.i, Ka!·
~ wA obdana lll'lll'ISICl!tit ~ obraz«ll ~ ~OC.Z W'i„

można

przetlumaczyć,

jako fakultet sztuk scenicznych..

„NOSOR·O·ŻEC"

NA EKRANIE

))Oddajmy się. N1kit nas w tym filmie nie &bra1S11:y, n ie os.tirzeg.a i n.ie
~. Za t.o robi.I\ W'SIZy\\lltko żeby
nas ro.Zibawlić. a nawet wmruszyc!,
bak jak tyilkio baśnie Wo:ru&at po..

fi'aJi'-

UNATASAS

No~nana sztuka Ionesco zostala zekranizo~ana
sorożec"
amerykańskiego
reżysera
przez
Rolę glównq
Toma O'Horgana.
w filmie gra Gene Wilder.
Zdaniem recenzenta „Le Monsubtelna scenerta absurdu,
de",
sztitkl.
st~rzcna przez autora
ma7ącej wyrainq wymowę antyfaszystowską, zostala jednak spro
wadzona do poziomu tantch. sztuczek klownowskich., z winy rektóry uzna! za stosowtysera,
ne uatrakcyjni~ tabulę licznymi
gagami.

KUPIĘ

Tel.

Zapisy już od dzisiaj
KANDYDATÓW

wannę

742-42

KUPIĘ

ludowych
kój 809
ZŁOTĄ
soletkę
ceną

ZASADNICZE SZKOŁY BUDOWLANE
tODZKIEGO ZJEDNOCZENIA BUDOWNICTWA
PRZYJMUJĄ

53-39-94

85-gramową
karatową

branz wy
sprzedam .
Tel.
7203-7204 g

14

ELEGANCKĄ
ną

ZIEMIĘ

tów wa 24

A D A M 1· A
PT KLIENTÓW
o uruchomieniu w ramach usług dla ludności produkcji
dawno oczekiwanych jedno- i dwuosobowych

auknlę

ślub

I

ul. PIOTRKOWSKA 275
ul. ROJNA 17
ul. REWOLUCJI 1905 R. 6/8
ul. Ki!JNSKIEGO 90
ul. ANCZYCA 32
ul Pl;.:'. i RUSIN SKI EGO 52
ul PROCHNIKA 18
ZGIERZ, ul. ŁĄCZNA 15/17

HINDUSKI
in1trument
muzyczny Sitar sprzedam
rel. 812-69
7343 g
pianino. Tel.
7263
g
L. _ _

NUTRIE szafiry oraz klat
sprzedam. 53-14-44. po
7402 g

ZASADNICZA SZKOŁA BUDOWLANA
DLA PRACUJĄCYCH NR 2 ŁZB
Łódź, ul. Siemiradxkiego nr 418

ki
18

'>PRZEDAM kryształy. Oferty
„7431"
Prasa,
Piotrkowska 96
K.ALKULATOR
.rygonometrla

KIERUNEK 2-LETNI:
A monter wewnętrznych instalacji budowlanych.
KIERUNEK 3-LETNI:
A technolog montażu budownictwa
A technolog budowlanych robót wykończeniowych
A mechanik-kierowca pojazdów samochodowych
A mechanik maszyn budowlanych.
A elektromonter
A stolarz.
Szczegółowych informacji udzielajq sekre'oriaty
767-ł:

Casio
sprzedam.
7580 g

~79-46

ROŻEN
w miejscowoscl
nadmorskiej - Stegna sprzedam.
Gdańsk
tel.
43-04-77
7546 g

- - - ---- - - ··--

FLANCE
pomidorów potentat zelandia sprzedam. Wałbrzyska 74 (dojazd 16 lub 8)
7524 g
SlATKĘ
ogrodzeniową większą
ilość,
piece pod
folię oszczędnościowe, boj

!ery sprzedam. Tel 52-75-11
I wieczorem
7497 g

I

MASZYNĘ nową „Łucz-

nik"
dam

produkcyjną

sprze-

Pocztowa 14

7584 g

ULE dadana l
1 sprzedam. Tel.
I

paBiekę

-

6!19-78
5493 g

- - - -hodowlanych,
--15 OWIEC

pick-up" pilnie
tanio sprzedam. Obloczna
5 (niedziela)
7478 g
„Warszawę

DOM 7-lzbowy (wygody)
ogród apnedam.
Zgierz,
Buczka 10
7320 g

POŁOWĘ
willi ' komfort
DOMEK 5-pokojowy wy- 140 m, okolica RadiostaOferty
DOM
jednorodzinny nie gody,
działkę
"Przedam. cji - sprzedam.
Piotrkowwykończony spr:tedam. Ewentualnie w rozliczeniu ,7295" Prasa,
ska
H
ozorków,
ul. Nowy Ry- mleszkanłe.
Zglerz-Chelnelr. T, m. 27
TOOł g
my, Kasztanowa 18
7084
DOM nowy piętrowy, buSPRZEDAM dom wraz ze DOM murowany jednoro- dynek gospodarczy w susklepem i warsztatem. Po dzinny sprzedam.
Łódt
rowym
stanie - - •przesprzedaiy 8 izb wolnych Stare Rokicie, Człuchow dam. Pabianice, Torowa 8
Bednarska 4
6930 g ska 10
7078 g
7529 g

PUDELKI brązowe sprzedam. Tel. 52-84-32
8181 g
ROZSADĘ sałaty
Sprzedam. Łódź, Emerytalna 20

tel. 400-03

7947 g

„FIATA
124 Sport"
po
wypadku lub do remontu
kupię. Oferty „7097" Prasa, Piotrkowska 96
FIATA 125 p 1500"
(i974) stan idealny, nadwozie
„126 p" sprze' dam. Tel. grzecznościowy
751-26, wieczorem
7190 g
SZYBĘ
przednią I silnik
Fiata 850" po pierwszym
;.°zlifie - sprzedam. Józef
Lisik, Brzeziny, 15 Grudnia 21, godz. 12-16 6946

ZUKA" skrzyniowca
~tan dobry sprzedam.

Lódź,

Bogusławskiego

tel. 406-45
,,JUNAKA"

częściami

sprzedam.
18

7,

7032 g
l
z koszem
zapasowymi
Tel. 628-27, po
6926 .c

VW-Bua" sprzedam. Gra;;.iowa 12 G (Stoki) 6925 g
BŁOTNIKI „Syreny
104'
tanio sprzedam. E'redry 11
6888 g
„SKODĘ

100 S" (1970), ,~Za
stavę 750" sprzedam. Lodz
Szamotulska 19, m. 16
6907 g

NADWOZIE ,,Fiata 126 p'
nowe sprzedam. Tel. 233-41
lub 52-65-37
7226 g
„FIATA 126 p" sprzedam
Odbiór natychmiast. Oter
ty „7270" Prasa,
Piotr
kowska 96

FIATA 125 p - 1500" (i974) zamienifł na nowe
go Fiata 126 p".
Oferty
7359:. Prasa,
P!otrkow

-

;;ka 18

••
•„

„TARPANA" (11'11) Pabla
nioe Braozowa 1 • Tłll
111 p"

(ll'lł)

•-ao

wte

TUT

ZAMl:SNllli JIOW„o ,,J'ia
ta 126" lub „Syren•" n a
„Zaporo&ca" bądi Wi!lku
ewentualni• kuplfł. Ofer ty
„7575"
Prasa,
Piotrkow
ska N

KIEROWCA - MECHANIK SAMOCHODOWY

p ILNIE

poszukuję

k ania. Tel. 53-34-56

„SKODĘ & 100"
sprzedam. Bełchatów,
pllnlecka 4ł B, m. 202 (H o
tel)
7550 g

ELEKTROMECHANIK SAMOCHODOWY
ELEKTROMECHANIK

„SYRBNJ5 104"
Lękl 30, 98-121

SLUSARZ MECHANIK

„MBRCBDUA. 180 D"
sprzedam.
Retklńska
76,
m. 11
'1121 i

aprzedam

Wyglełzó

'1548

w
i

-

„SYRJ!Nljj 104" aprzeda m.
Woronicza I, m.. 8, po 18
7495

ukończony

·15 rok tycia, ukończone 8 klas szkoły podstawowej,
dobry stan zdrowia, pozwalający na wykonywanie zawodu.
Uczniowie przyjęci do szkoły otrzymują uprawnienia stałych pra
cowników MPK.
ZAPISY PRZYJMUJE I nczeg6łowych lnformacJI o potnebnych
dokumentach I terminie załatwienia spraw związanych 1 przyję·
ciem udziela:

ZTERY
pokoje 110 m.
wszystkie wygody,
atare
b udownictwo, śródmieście.
z amlenię na pokój, kuchn ta, śródmieście, najchęt
niej bloki. Tel. 323-57
733& g

Tel
&

41:1-TI

1021..Jt

IM-Il

MAŁŻEŃSTWO

. bezdzietne
poszukuje mieszkania. Tel
51-35-97
7482 .c
M-ł lil m kw. Sporna za
mienię na I X M-2. Ofer
ty „7400" Prasa, Piotrkow
11ta 116

LETNISKO - trzypokojowe,
111modzteln• bllako
atacjl .Justynów (luu, k,piellalta)
otaruj..
Tel.
819-21
ftll •
M-1 włamo~lowa, a telefon- - Teofilów „C" apn:edam. Ofert:r • " " '
„7982"
Prasa,
P1otrłlow1ka l i

MATEMATYKA - Rudzka
43, mgr Sobczyński

1831 I
MATEMATYK.A..
korepetycje, żabieniec,
Turoszowllka 1-69, mer Grajnert
'1398 I
PRZY.JMljj do układu łlu
aarskiego mętczyzn l kobiety, najchętniej z Andrzejowa. Młodawski, Andrzejów, Spacerowa :n
8048 •
ZATRUDNIĘ

MŁODYCH
de
zakładu
6luaarskiego
w Koluakach ul. Swierczewakieg"
11
przyjm11. Tel. 12-75-11
wieczorem
TłH I

•

-

„FIATA 111 Miraflori"
(lf'l'f) Sahara,
sprzeda m.
Tel. 11-12-72
11931 g
odbiór
natych9P1"zedam.
T el.
75'1 g

-

„PBUOBOTA 104 GL"
(ltTS) (pierwszy utytko wnik) .tan idealny
ma ły
pn:ebie• _ 1pn:edam. T el.
•1-11 ..._...
'"6 I

''"~~~

POTRZEBNA szwaczka •zycie koszul. Tel. łl59-T1
7459 g

INSTALOWANIE anten. Tel. 409-09, Wolniak
7251 g

PRZYJM1'
pracowni
Tel. 421-60

ZAKŁAD mechaniki pojazdowej
Korsak 1 i;·ogel,
Konstantynów, Dąbrowska
25, wykonuje usłulli w za
kresie
obsługi i
napraw
samochodów ,Fiata 126 p"
Zapraszamy godz. 9-17
7409 g

szwaczkę

do

bieliźniarskiej.

7339 g

POSZUKUJĘ

świadków

wypadku
samochodowego
w dniu 17.II. 1979 godz.
lG.40 pmy U'!. Thaelmanna
M. Tel. 3'29-64 (10-18).
WYCISZANIE drrwl. Ka7840-7841 I
niecki, tel. 52-81-78 7582 fi.

TELEWIZORY naprawiam.
po- 830-92, Bednarek
7231 g

••

(11'1I)
aprzeda m,
lT-lt
7991-81119

mały
przebl•i
tel. łTl-&4, go<h.

683-lf

pokój 4, w godz. 7-15, w soboty 7-13, telefon 841-20, wew. 7.

7IOO

„111ATA 111 p llOO"

„Ojciec Królowej"

Il C m7 C a St1' 'C "'1'\G!XC • • ag

CUDZOZIEMIEC poazukue umeblowanego
mies7JKania. Najchętniej nowe
budownictwo.
Oferty Prasa,
Piotrkow,7369"
ka 96

'

„FIATA Ut llSO" Spe
el.
cjal no'WJ' 1pnedam. 1'e

dla potrzeb filmu

Wyboru dokona scenograf filmu
Biernawski. Skupu dokonywać
będzie Wydział Inscenizacji, p.
320 przy ul. Łąkowej 29 w godz.
9-16, począwszy od dnia ogło
szenia.

własnościo·
7~96

!j

t.

SPRZEDAM lokal handln-

wo-usługowy

wy
Łódź-Widzew.
53-45-78, po 18

natychmiast
krawcowe, szwaczki.
Ul.
Srebtzyńska U
(przy Ka•,Przalta~ akleo tcl-111'.
8028 . •

WARSZAWĘ 223'" po k apitalnym remoncie, •llnlk
fabrycznie nowy
sprz edam. Tel. 782-62
7a64

,,111 P"
miast

SZKOLENIA KADR, ul. NARUTOWICZA 77,

16-34-36

e

'miesz7272

(197ll) C za

„TRABANTA"
(aierpleń
1978) przebieg I.OOO irprzedam. Oferty „7549" Pras a,
Plotrkowaka 96

PRZYJĘCIA:

306-82

kopii broni palnej XVll w.
• akcesoriów (szable, rapiery,
sztylety),
• dywany, makaty, chusty o
charakterze wschodnim (mogą być bardzo zniszczone),
elementy wyposażenia jeździeckiego.

N OWE M-1 H m .kw. een
t rum, zamienię na mieazk anie w Warszawie. Tel.
w-wa 28~6-06
7Uł i

MIESZKANIE do wynaj.cla. Tel. JH-41
7835 1

,:::e

NA KIERUNKI NAUCZANIA:

53-65- 70

51-21-91

MILITARIOW

e

MIESZKANIE
wygody,
do wynajęcia,
p łatne za pół roku. Tel.
349-16 rano, wieczorem
734g i

FORDA
17 :W:"
allnilt
rok
11189
aprzeda
pierwszy właściciel
te1.
251-IO, wewnętrzny

, 111ATA

OśRODEK

s

ST\IDENT z Grecji
szukuje M-2, M-1, śródmle
ście,
umeblowane
od
kwietnia do września. Tel
2»-77. po 11
7544 •

sprzedam. Tel.
czorem

WARUNKI

c IECHOCINEK M-4 IOpóld zielcze · zamienię na pod obne Łódź.
Oferty I
„6
k~49'~ Prasa,
Piotrkow- ,

FABRYCZNIE nowego „Fiata 126 p" aprzedam. Oferty „7455" Prasa, Plot r
kowlika 96

i5oo

do ZASADNICZEJ SZKOtV ZAWODOWEJ pny MPK

255-88

dokona zakupu

.c

105" (1973) ma!y
przebieg - sprzedam. Te l.
868-98
7299 g

ZAPISY

52-07-97
384-67

li~

c entrum

-

SYRENĘ

ŁODZI

496-19

Te

-- s

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO

w

TEL.
TEL.
TEL.
TEL.
TEL.
TEL
TEL.
TEL.

11)00 k

„FIATA
126 p" (19'15) sprze::tam. 'rel. 51-41•76, po
1G
6867 &

„SYRENĘ 105"
pilnie sprzedam. Warszawska 28

I

Uprzejmie zapraszamy do naszych zakładów:

5944 ~

Tel. 357-86

W

KANAP NAROZNYCH

II SPRZEDAM
kojec dziecię
cy, wózek\ krzesełko 1 nosi

i d!o.

A

do palm l kwiasprzedam Smugo6890 g

· COCKER-•paniele azczemę
ta rodowodowe po medalistce.
Łódź, Wincentego
Pola 37, m. 13, tel. 51-12-40
11678 g

A ślusarz-spawacz.

KOMUNIKACYJNE

Z

sprzedam. Tel. 272-4%
7218 g

SPRZEDAM
51-89-09

DOM jednopiętrowy bliź
niak z wygodami podpiw
nlczony,
budynek gospodarczy w Kolumnie sprzedam. Oferty „6961" Prasa,
Piotrkowska 96

w Łodzi, ul. Sienkiewicza 25

olejne spnedam.
Tel. 16-32-49 7132

Zgierz.

USŁUG

MEBLI. TAPICERSKICH i

>>MET AP<<

atlaa kostiumów
tel. 419-17, po7394 i

BRYLANT czysty,
biały
kupię. Oferty „5480" Prasa, Piotrkowska 96
'

1980.

ZASADNICZA SZKOŁA BUDOWLANA
DLA PRACUJĄCYCH NR 1 ŁZB,
tódź, ul. Przędzalniana nr 66, tel. 622-95, 670-55
KIERUNEK 2-LETNI:
A malarz budowlany
A posadzkarz
A betoniarz-zbrojarz
A monter zewnętrznych sieci komunalnych.
KIERUNEK 3-LETNI:

szkół.

ZARZĄD ZAKŁADOW

128-130 cm.
'i282 g

I OBRAZY

do klas pierwszych na rok szkolny 1979

U W.AG Al

UWAG Al

Wykorzystaj szanst!

WYKWALIFIKOWANĄ
azwac:tk1t do koazul
ntrudnię. Starogardzka 2J
7551 &

DO zakładu &alanteri!. •kó
rzanej przyjmę pracownika.
Potądana znajomość
krawiectwa. O!erty „7430"
Prasa, Piotrkowska 91
OPIEKUNKA do 1,5 rocznego dziecka
potrzebna.
Dąbrowa 53-42-54
7488 1
MURARZA
w
prywatnym -

an-ot wleczorea

KOMUNIKAT
MPK
1

MPK INPORMUJE,
• w BWillzku z robotami wodoclągowymi
u
ul. K!lMń!lkieao przy ul. Głównej
~ doda 7 bm. od godz. 0.10 do dnia 9 bm.
do rodz. 3.20 ule1ną zmianie trasy nutę
pujących linii tramwajowych:
LINIA 1, ł, I - w kierunku południo
wym do zbiegu ulic Kilińskiego, Głów
nej normalnie, a następnie ul. Głów
ną, aL Kościuszki, Zieloną, Narutowicza I dalej normalnie.
LINIA 3 z Lodowej do zbiegu ulic
Przybyszewskiego
_
Promińskiego
normalnie, a następnie ul. ul. Promiń
•kiego, Kopcińskiego, Narutowicza i
dalej normalnie.
LINIA 16 - • Dąbrowy do zbiegu ulic
Dąbrowskiego Promh\sklego
normalnie, a następnie ul. ul. Promlń
•klego, Kopcińskiego, Narutowicza i
dalej normalnie.
LINIA 102 - 1 Chojen ul al. Broniewskiego, Rzgowską, Dąbrowskiego, Pro-

mińskiego, Kopcińskiego, Narut~wicza
ł dalej normalnie.

I

Powyższe zmian v obolwiąz,ują w obu kie-

runkach jazdy.

s

1118-k

1

•'t,.1'XS1"'9t.. flt;P_,,f\t1„ł'itllitłłłJ'MtU'dłlł\tl,_V"9 l\J>,•e\•W-•·~~>-'~_.,k*""'

OGŁASZAJ SIĘ

w

DZIENNIKU
POPULARNYM

aektorz•

zatrud.nlę

'All I

DZllHf!flll l'OP111AlUfY nr ft <9211>

I

y

Korespon dencja

•

l

z Moskwy

-

Rad.
Są również
nazwiska spotykane rzadko. Jest ich około pól
miliona. Tak np. w rejonie Jeziora Onega
mieszka rodzina
Odnostoronnicb
(Jednostronnych).
Zdaniem
naukowców,
nazwisko to nie jest notowane
w żadnej części Związku Radzieckiego.
W
moskiewskim
biurze adresowym można sootkać nazwisko składające lie zaledwie z
jednej litery - E.
Najprawdopodobn iej
jeden
z
przodków tej rodziny był 'POchodzenin francu~kiego.

Samo

słowo

„nazwisko" wprodo języka rosyjskiego
Piotr I. w okresie jego 1'ani>wania prowadzono mniej lub
bardziej regularne spisy ludności -miast.
wadził

„Stany niższe"
pozostawały
Jeszcze
bez
nazwisk.
Ich

•I o„

o
P~us

Tego rodzaju zbieżności w
nazwiskach rosyjskich zdarzają
aię rlość często.
W
Moskwie
mieszka np.
tysiąc
Iwanów
Iwanowiczów lwanowych, Laś
nazwisko Iwanow nosi 90 tys.
mieszkańców
stolicy
Kraju

Pierwsze rosyjskie nazwiska
spotykane są w dokumenta~h
XV wieku.
Zapewne Istniały
one również wcześniej.
Wielu
naukowców traktuje lako nazwiska przydomki książąt i innych możnych ludzi XIV wieku, takich np. jak znany bojar na Rusi Szujski (od nazwy
rzeki Szuja). książe Wiaziemski
(od
rzeki
Wiaźma).
ksląże
Kurbskl (od rzeki Kurba).

PIĄTEK,

Na pytanie, gdzie mieszka Aleksander l!lierrteJewtes
kin, w stolecsnym biurze adresowym moina u1yakae 11 adresów moskwiczan, kt6ny mają Imię wJasne, imię oJc• l naswisko wielkiego poety rosyjskiego, nie będąc„. Jego potomkami. Ogółem w Moskwie samieszkuje około I ły1, osób, no•
szących nazwisko Puszkin.

przedstawicieli rejestrowano dla
przykładu w
następujący spasób:
Waśka Sapożnik (i;zewc).
czy Iwaszko syn Makara. Informacje na ten temat zawarte są w kronikach z Jarosławia
z 1671 roku .
Jednym z wybitnych naukowców radzieckich,
zajmujących
się badaniem historii nazwisk
rosyjskich, jest Władimir Nikonow. W jego kartotekach zna jduje się ponad 150 tys. nazwisk.
Zdaniem Władimira N ikonowa, większość rosyjskich nazwisk pochodzi od imion ojców. Kiedyś mawiano
„Iwan
syn Piotra": a n ie „Iwan Pietrowicz".
W ten sposób cześć
nazwisk kształtowała się od
imion chrześcijańskich i staroruskich. inne zaś od przezwisk.
Od
popularnego
rosyjskiego
imienia Wasilij utworzono ponad 50 różnych nazwisk, w
jednym przypadku z odcieniem
zdrobniało - pieszczotliwym,
w
innym przypadku na odwrót z akcentem pogardliwym lub
też zmienionych po prostu dla

wydźwięku.

Rdzeń

słowa

był

jednak wsu:dzie ten sam: Wasin. Waśkin, Wasiutin,
\'ITasilewskij, Wasilczikow it d. Natomiast od imienia Iwana utwo-

rzono ponad sto
form nazwisk.

różnorodnych

Wiele ll&Zwisk bierze swój
początek od przezwisk,
które
dawano ludziom w zwl11Zku z
ich wyglądem zewnętrznym,
bądź sposobem zachowania się.
Niegdyś
blondyna
nazywano
Bielakowym. Obecnie nazwisko
takie nosić tnOŻe również kruczy brunet. I na odwrót, Czernow bądź Czernyszew może
być ... blondynem. Jest również
nazwisko Mołczanow - od sło
wa milczeć, zał nazwisko :man~go rosyjskiego malarza Wlerleszc'zagina zapewne wzięło sie
od przezwiska, które powstało
ze skłonności
jego orzodków
do... gadulstwa.
Pod

nazwiskiem Winogradow
rejestrowano przyszłych
duchownych
w
seminariach.
Wielu z nich
nigdy w życiu
nie oglądało winnic. J ednaki:e
winnice ·często wspominane są
w Biblii i innych' księgach koś
cielnych.
Zaś takie nazwiska.
jak Kiparisow (od drzewa cyprys), Kiedrow
(od
drzewa
cedr),
Palmin
(od
palmy)
brzmiały egzotycznie
I dos+..o;nicy kościelni z satysfakcją Je
przyjmowali.
często

Wśr6d

Rosjan spotykane

•••

r6wnłeł

'

podw6Jne nazwiska.
Tak np. bogaty, jednakŻe uie
posiadający rodowodu człowi ek,
który łączył 1i11 • wybitną ary1tokratyczn11 rodzin11, przybierał podwójne nazwisko.

W XVIII wieku dodatkowe
nazwiska uzyskiwali dowódcy
wojskowi, którzy zasłynęli zwycięstwami w różnych
bitwach.
W ten właśnie sposób powstały
nazwiska Dołgoruk.ij-Krymskij,
Potiomkin-Tawric :teskij.
Również wielu podróżników
XIX
wieku takie zaczęło T>rzyb!erać
podwójne nazwiska, związane z
miejscami, w których przebywali oni, np. Siemionow-Tień
szański.

Ponadto wielu pisarzy rosy jllklch przybierało lobie pseudonimy, które następnie u±ywall
wraz z właściwym nazwiskiem.
Tak np. znaeny satyryk Sałty
kow przybrał sobie pseudonim
Szczedrin (od słowa
„szczodryj'' - szczodry) . i
później
podpisywał 1ię wyłącznie
lako
„Sałtykow-Szczedrin". Podobna
sytuacja zdarzyła się z nazwiskiem popularnego radzieckiego
poety, autora piosenek - Lebiediewa, który przybrał sobie
pseudonim Kumacz.
Obecnie
znany jest on wszystkim jako
Lebiedlew-Kumac z.

lłłl
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/11w(!Jfowfl1Jie wwih1111ilg ·
(Dokończenie ze str. 3)
godowych i truskawkach mają. slę specjalizować gminy BrójcP, Andrespol i Stryków.
Tak nakreślony plan svstematyczne11;0 roswoju produkcji warzvw I owoców kiedyś
nie będącej przeciei mocną stroną. terenów
podłódzkich. przy spf'łnienłu
niezbędnych
warunków zaopatr1enla w nowoczesne irodkl produkcji, daje irw.rancję pełneKo powadzenia. Pierwsze lata dobrze. koordynowanej .trosJM)darkl w tej dZlf'dzłnlf' sa te1ro potwi"rdzf'nlf'm I nlfl chodzi tu wcale o to,
ze t.ódt chce osiągnąć w tym ukresie peł
ną umowvsbrczalnośc.
Nit' n aułartię przecld

chodzi, a o wygranir wszystkich motliwolc! jakle
daje
niezbyt bogate zapleczf' rolnicze miasta na
ubogich glebach o mołliwość dostaw
do
1klepów towaru najśwleźnero, nie w:vm11-

Tłum

8.

czonego długim
transportem pr:iez
cały
kraj. Chodzi także 0 oszczędność
kosztów
transl)C)rtowych ora.z samego taboru orze·
wozowego. A więc nowy kierpnek polltvkl
żywnościowej w warzywach i owocach ma
za sobą wielp argumentów osysto ekonomi·
cznych.
Obawy budsl jednak jedno ogniwo - Je1ł
nim ••ma orranlzacJa rynku - czyli dystrybucja towaru w drtalu. Dobne zor11tan1zowan:v llroducent ma ostatnio do czyn\f'D\a
z przechodzącym clągłP pr11eobratenla han•
dlrm dttal\eznym. Skończyła się konkurencja między MHD. PSS. ,,Warzywami I Owocami" i Innymi drobniejszymi sprzedawcami witamin. Zaczął się monopol l'SS. która
zuów przekazała sztafetę nowemu partnerowi tj. ajentom. I tu pojawia 1ię znak sapyłania.

.Jat'Skł

(c) Rowohlt Taschenbuch
· b. Hambur1 11715.

Verl~

Jak będzie wyglądać w przyszłołcl wspól·
praca między tvm dzialającvm dość dowolnie partnerem. a planowo
pradukującym
rosną.cym podłódzkim ugłębiem witamino·
wym. .Ju:t są pierwsze oznaki, źe pośrf'dnik
hurtowy tj. Łódzka Spółdzielnia OgrodniczoPllzczelarska zostaje na przednówku . c rosn4eymi 1P:naoznym1 rezerwami owoców
I
wanyw, t>Odcsas Idy ajenci łódzcy kupu)\ towar 11-d.złe popalłnle. Praktyka pokate
dalin:-v rozwój sytuacJI. Partnerzy się mde
podobierają. Nie dojdzie chyba do tego. łe
będziemy sprzedawać naszą produkcję
na
Sląsk I Pomorze, by zajadać witaminy S\!Od
Warszawy. Ale to Jut oddzielny temat.

GmbH Reinbek

MARYNA KRAJ

- To on - ,twierdził Obe:rbrOcknM-, nie odrywa:14c od oczu
lorne<tki. lldY. zauważył nA mo6cie mruganie świateł reflek,torów. Za'Pllliły sht i zgasły, raz i druci. w końoo J)07.0S'tały zapalone.
- Mało oo 'Md.aE - pcnriedział kryptonim 44 - tylko św ia
tła ora11 Ich odblask. stop, teru s kabiny na 'Pr-zodzie samochodu jeden s nich wysiada.
- Cey Jeet sam?
- J'eirt sam, tak. Ale coł tn:rma w ręku.
Był to Willi Mattfeldt.
który faktycznie w ręku trzymał
traneystorowy megafon. Przytknął go do ul't t głos jego zadziwiająco donołnłe -pOkonał dystans między samotnym samochodem na łr<>dku m08tu a · ludźmi. k!tórycll kryptonim 44 porozmieszc-iał wnędzie na nabniełu.
- Jochner. jest tam pan?
.Tochner kazał &obie poda! mefafon.
- Tak, jestem tuta,.
- Zastosował się '1>8'11 do ~c4l tnstrukcji?
- Mam piell.i~cbe, jeiell o to panu ehodrzi. Gd2ie je9ł Ja·
ozek?
- Pllmije kobiet. Joehnel', teras nie ma OB "1t dla l>ll'll& 188
f'Odzin czasu. Tak, tak. a teraz jeszcu ostatnio ostrzeżenie:
ndmniejay nawet incydent roo:-pęta katastrofę.
Niech 1>11n
o tynl nie zapomina! A tera'!! prOftę wykonyWaĆ dokładnie to,
co będę przekatzywal W jednej ręce musi 'Plln trzymać laskę,
ba której nie mcże lię oan poruszać. Czy w d'l'ur;iej ręce ma
pan walizke z dwunastoma milionami marek?
- To nie je9t 2lg'Odne z lll!lł.aleniamt wołał J'ochner. Na)pierw miałem mówi! 11 zakładniczkami. Jac-zek ~ oble·

M.a;trtfeldlt mial powa.żne ~ w ~u a!ę 11 Metalerstrasse na SC:bweiizeir Strasse. Prżel)uścił jedną, oiężairówkę,
której k.ieroiwca choiał mu ustąpić miejsca. ~:rż n ie zamiea:-tm1l
M.l&Zyć a.n i o miinutę za waz:eśn.ie. Dokladmiie na srz.eść minut
przed w.ństą próbawał wYiechał oo ra:z diru.~ Tym ra:zem IIlJUs\ ał bezwaru.nlrowo wcisnąć sie w sbrumień W10zów. Tumi kiie..
rowcy iaczeLi ltląć I urną(l.z!Li ora.W'dlzlilw:v ltoncert kilakll'Ol'IÓ'W.
On Jednak mus iał ma.le:tć sie na moście. minim dojazd nie zostanie odcięty . a ponadto musial za.bea:piec:zyć sobi-e miejsce
wśród os>ta.tinich pojazdów którym wol.M bym pnzeJechać !l'l"Zed
wystawieon.iem barykadv Jailroś mu cie to urlalo. Na mo6c.ie
panował zator, który
powstał na skutek
komunikacyjneao
szczytu w centrum miasta I n:ie miał nic wspólnego z ich oPeracją. Samochód porywacrzy przejechal nie
zauw&7Jon:r obok
oolicia,ntów. która:y mieli jlue z,aipOry w rę!moh
I za ehlwlilę
za.c-zeli le usta ·wiać na Jezdm.i. Za Dim n ie było )ut Wlióać nowych pojazdów. Zaryglowano już Schweitrer Strasse. Także
na.brzeże Menu w obu ktieronkach. Malltfel<lit 7Jilala.2l eie pr-aw!ie
na samym końcu olbrzymiego koolt-lm. Gdy dotarl jak mu .,ię
wydalo. pra·w ie do środka mootu. 91creciZ na Pt"B'WO do samej
krawędrz!!' chodnika. Minęlo ~ le~e -pat"ę WOtl.ÓW. jad111Cych
Ul nim . Kierowcy puk;ali 9ię w c7JO?o. trąbilł albo w illlJ!lY 9?0·
sób wviraż.aJ,i <:woje niezadowolenie z idioty. któa:y ~ął na
sam:vm śrooiku mostu. zamiast iechać na.i>rz6d.
Powietrze pełne było wilgoci Wycieraczki pracowały z tn:askieom Mattfe.ldlt z udo-woleniem ob.serwowal te i z przec>i'WlneE!o kienmlru w<nv iUiż prawie nie nadieiJdlżalv Po dirugiei stT"Oni e rzek' m i ll!ało ~cn-ącz:k~ pairę olm'ągłych n iebieslkicb śwtla
tele-k M, ttfeldt opuścił miejsce 'Ol"ZY krawężniku I wyjechał
n~ 5:-odf'k l~dni.
Każdy z tych manewrów był obserwowany przez okulary
lornetek polowych, pn:ez teleskopowe celowniki umieszc:zone
na karabinach żołnierzy jednostki specjalnej kryiptonimu. 44,
usadowionych w oknach i otworach na dachu domów poł~
nych przy nabrzeżu Menu, jak również przez kamery telewizji.

Dobrze zaskrzeczał przez megafon Mattfeldt, gdyt
~ go zbyt blisko Ulł. Ale saraz 'PO"P!'&Wił Jego pozycM. - Niech wifłC pn idzie na łw!atła T'efie'ktoira. Tylko bez
żadnych rwałtownyeh ruchbw. Musi 11, 'Pll'11 zatn:ymd natychmiaet, jak tylko 1J0włelll.
Paul J'oehner ~erpnął tchu. ~ nłm wznoel?a sl.11 stmna. podstl:J>nA łciana światła t wllgoci. Sytuację utrudniały mu
przeciwsłoneczne oJculary. dO których ruie był prZY'7:W'Yczajony.
To prawda. że łagodziły om-o~ świateł reflektorów. ale też pogłębiały czerń, panującą dookoła. Ten facet rzeczywiście my·
ślał o wszy61'kim. Jochner naraz poczuł się zupełnie Ol)u=zony. Gdzieś w okolicy żołądka znowu Jak wówczas. odezwał
się ucisk. Jak wówczas. gdy wdarli się do lasu„.
Tym razem żaden km nie zaszczekał. Jedynym odgłosem
w tej ciszy był rytmiczny stukot laski I\• asfalcie. Poza tym
panowało grobowe milczl!'llie, tylko z daleka nadlaty-wał hałas uliczny oru miarowy równy szum
oraz waT-kot silnika
dieslowHiego }alriegoł spóinlonego frachtowca, który płynał
sl,)Okojnie w górę Menu, miłoc~ łwłatełkami i właśnie wzesuwał li• pOd aldepionym mo.tem.
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I KWHl'l'NM.
PROGRAM I

4. ł.~ TTR. RTSS
fi·
l)"ll:a, Hill. 4. 8.10 Ge*afia, Id. 7 - wtelkie porty Alii. - 9.00
Geo&r.afl.a, ». I - NaJwjększe miast.a •wiata. 11.06 Wychowanie
techniczne, Id. 1'-ł lic. _ E~a organiz~jl prOdulr<:ji. 12.46
'ITR, RTSS - „OZlady" - c:z.. ~. tdl.25 TTR, RTS$ - matemaotyka,
sem. s. 16.Ui Redakcj;i Szkolna za.pOWiad.a. 15.30 NURT - pedagogika. 16.00 Obiektyw. 16.20 Dziennik. 16.30 Piątek z Pankracym.
16.55 Co trzy lata w Bydgoseczy - rep muzyczny. 17.:IO Magazyn
motoryzacyjny, trr.SO Ewa szelbure-zarembi na - fllmowr 1><>rtret•
1.8.34> „Profesor 1 panna" - odc. a pt. „ Weekend" - film fab.
prod. TV Jug. is.oo Dobranoc. 1e.10 Slóde.mka. 11.:io Wieczór
z dZiennlklem. 20.15 Magazyn S~udla Gama. 22.20 Dziennik. 22.31
Studio Gama - cz. s.
.
PROGRAM I l
16.)D Język francu"kl kura podsitawowy. 111.00 Mana PCllnYlt
1'7.30 Turystyka I wypoczynek. LB.OO Por<idnictwo w~karakie Taaka ryba. IB.SO Klub Jazowy Studia Gama. 18.10 Wiadomości (Ł).
19.30 Wieczór z dziennikiem. 20.16 Teatr Wspomnień Witold
ZaleW6k.1 - „Ranny las". 21 .20 :H godziny. il.30 Premiera w DWó)ce - „Kochana M.aron" - film fa•b. prod. norweskiej.
SOBOTA, 7 KWIETNIA
PROGRAM I
8.00 TTR, RTSS - „Dziady" - cz. I. 8.30 TTR, RTSS - mL
tema1tyka, aem. :. 7.00 TTR, R'l'SS - hodowla lCWi~t. 9'!111. ł.
7.30 TTR, RTSS - uprawa roślin, eem. ł. 9.00 Wojallowy fi.Im
dokumentalny. 9.30 Góry, dżungle, pustynie ... IO.OO Poranek s kulturą. 11.30 Rytm czasu prognm publ. 111.50 C:Uowiek, Ziemia.
kosmos, 12.20 „UrWi.s" - film f•b. prod. ra<k. lCl.50 RadzJmy rol..
nikom. 14.00 STUDIO a. 14.05 Gra i śpiewa zespół „lOCC". 14.26
Rady Sobiesława Zasady. W.35· Wiadomości dzienn!kll. lHG Gocl6
Stud~a 2. W.4.5 · „M-15 1tartl7Wać zezwalam" rep. W OBIEK•
TYWIE KORESPONDENTOW. 15.00 Karnawał . 16.10 Francja 1 jej
dzledltictwo. „Sabat" w Rzymie. 1.5.55 Gość Stud.!.a I. 111.00 „Cos•
m06 1999" - odc. pt. „Podrót w ceas!e" - film prod, ang. 18.ao
G<lać Studia I. 111.00 Mecz plll<araki Ruch Chorzów - Z&gł1:1ble Sosnowiec - transmisja li połowy m.!czu. 111.~ Dwa r.d&nla dla Studia 2. 111.55 Urodzeni w 1900 - Le01pOld Marsch&ll: - fei. fil.mowy.
18.05 Fono-foto - Ryszard Wójcik przedstawia. 111.20 Co miałem
robić? program Dariusza Baliszewskiego. Ul.50 Pieblscyt na piosenkę 35 lat. 19.00 Dobranoc 1 Siódemka. 19.30 Wieczór z d%1enn.1•
klem. 20.Ui „życie na gorąco'• - odc. pt, „Tlll!l&n&ca" - film
pr od. TP. 21.55 Redalrtor Tadeusz Kopel o na .twięl<szych orklestr~h świata . 22.00 Gra Bostońska Orlclestra Symfoniczna. U.lł
'Bogusław Kaczyński opowiada 0 menu primadonny. 22.20 •. Na.j..
lepsze miejsce na ziemi" - film J. Jaskel&jnena. !3.00 O czym
m arzy d!l.lewczYlla - program Andrzt"ja Wa.sy!l!'Wllk.leco.
23.311
Wiadomości. 4-~e!UIJl·ka. 213.40 Studlo Spoct w Studio 1. 23.SO Kino
Nocne: „Gosct.i - film prod. USA.
PROGRAM l i
112.20 Kino werdl orygbnalnej - ..~rn.IJI:" („Ut'Wll") - !I.Im fałł.
prod. radz. ~3. 50 Amatorskll twórczość al'tystyczna. 11UO ln.te.rstudlo przedsta·wia. 15.00 Ki.no TDC - Sek.rety kl.na orac t!lm TV
OSA z eril: „Lessie" - <>de. pt. „Bamey". 16.00 Latający Holender. Ui.30 Estrada folkloru - Zakopane 78. 11'.00 Co nowego w 11:0smoste. l'l.10 Przyszłość telekomunl.kacll - SWilrtłowody.
17.f.S
Obra!l:k! z t)·cia przyr<>dy - f!lm. 111.40 Tajemnice Atl&Jntydy.
13.00 „Zna>ki azcz:ególne" - film fab. prod. TP - <>de. l pt. „Podejrzany". 18.10 Premirry (Ł). 19.30 Wieczór z dziennikiem. 30 .tcl L..-o
Fall - „Wesoły wieśniak" (fiilmowa wers.fa operetki). 21.40 24 go_
dz!ny. lll .56 ,.Rodoiwód mMil" - cz. s - fi1m !alb. prod. TV An41.
22.4-0 Studilo Sport.
NIEDZIELA. I K:Wil!ITNIA
PROGRAM I
8.25 TTR, RTSS - hodowla :twierząt . sem. 4. 8.55 T'l'R. RTSS
- \JlPrawa roślin. sem. 4. 7.25 TTR, RTSS - nasze spot.kania. 7.411
Nowoczesność w domu I zagrodzie. 8.10 Emerytury dJa rolników
- •Poradnia. 8.20 Telewizjada. 9.00 Telerartek. 10.20 Anłena. 10.45
Od Westerplatte do Norymbergi - ,.Wolne miasto" - tiJlm fl!Jb.
prod. pol. L2.25 DZiennlk. 1·2.40 Rolnicze rozmowy. 13.10 z życze
n:amj dla polskich telewLdzów - z okazJ! 60.Jecia niepodległości
:Polski - koncert TV Rumuńskiej. 13.35 ..Drogi chłopiec" - film
taib. prod . radz. 14.35 Losowanie Dużego Lotka. 16.00 Zgadnij. kim
jestem - program pub!. kultura1neJ. 16.50 TeMr TV - Max Reg.
. nier: „Oko za oko. Ząb za ząb". 111.05 Studio Sport. 18.15 , Na
estradach świata. 19.00 Wleaorynka. 19.30 Wieczór z dzlenniJdem.
20.15 „Rod•zlna Połanieckich" - odc. 8 pt. „ZdTSda" - Ulm fab .
prod. TP. 21.45 Studio SpoM. 22.00 Muzyka małego elttanu. 22.35
Maria I.JuJza - program muzyczny.
PROGRAM U
9.00 LaureacJ pleb14Cyt.u na najlepszy 11Pektak! rol\;u 111'78: Sta...
nlsław · Wyspiański „Noc listopadowa" (reż. A. Wajda).
U.OO
„Afryka, jaką wl!lziałem~ - film do.Jt. prod. TV Włoskiej . L2.00
St'Udl-o Sport - Wokół stadionów. 12.30 CZASEM W NIEDZIELĘ:
1. Łódi
centrum mar rologll dzieci polskich w Jatach oku.

Ut TTR, RTSS -

W!YJi: polski, - ·

„=~~~- --·
.,Warszawian

20.15

sław

Wyspiański

Studia Gama. 21.55 Klub Filmowy
!ab. or od. węg.

PONIEDZIAŁEK, t KWIETNIA
PROGRAM J
TTR - hodowla swierząt. sem. s. 11.15 TTR - mechaniza·
c,\a rolnictwa, em. 2. l~.3• NURT - matematyka (Ł). 1.6.00 Obiektyw . 16.20 Dl.lennlk. 16.30 Zwl&rzynlec. 1'7.00 Przyroda polska. 17.M
Od Westerplatte do Norymbergi - ·„Jeczcze słychać śpiew i rże.
n ie koni" - film fab. prod. po!.. 19.00 Dobranoc. 18.10 Siódemka.
19.30 Wleczbr z dziennikiem. 20.15 Teatr TV - H. Ibsen: „Upiory".
21.55 $led2itwo zostało wznowione. 2.2.23 DZi!!nnlk. 2:2.40 Samo0oznanie - program oubl.
PROGRAM II
16.25 Ję<ZYk n iemiecki - kurs, 0 odst. 16.50 Teatr TV - A. Cuchow:
„Pła.tooow". SPOTKANIE Z MEKSYKIEM, 18.. 30 Pleśni, dedykowani!
światu rep 18.50 Meksyk w pigułce - rep 19.10 Wiadomości (Ł).
19.30 Wiecz<>r z dziennikiem. 20.15 Spotkanie z Meksykiem (c. d.)
- Straż.nicy ciszy - rep. filmowy. %0.33 Dwie r<YLm<>wy o Meksyku . 20.55 Meksyk wczoraj ! dziś. 21.20 Orzeł nad Meksykiem
film dok. 21.40 Rozmowa z Krzysztofem Zanussim. 21.50 Rufino Tamayo - rep. o twórczości malarza meksykańsk:ego. 22.15
Guadalajara - film folkiorystyczny.
I
WTOREK, 10 KWIETNIA
PROGRAM I
8.00 TTR - hodowla srnrierząt. sem. I. 1.20 TTR - mechanizacja
rolnictwa, aem. 2 (Ł). 9.00 Dla szkól: oro.gram dla klas 4 - Na
Wyspie Wolfa. 10.00 Język polski. kl. I lic. - A. Fredro: .•Sluby
panieńskie". U .05 Program dla naJmlodszych
Id 1 - maotematy.
ka - „Skarbonka pełna pieniążków". l~.25 TTR. RTSS - matematyka, sem. 4. u.oo TTR, RTSS - mechanizacja rolnictwa,
•em. ł (Ł). 15.30 Telewizyjny Klub Seniora. 1.6.00 Obiektyw program m. in. woj. skierniewickiego. !A!.20 Dziennik. 16.30 Dawne dzieje Placu zamkowego - filmowy dok. 16.55 Studio TV
Młodych. 17.25 Interstudio. 1'1.56 Sonda. 18.20 w Starym Klnie.
1'3.50 Radzlmy rolllikom. 19.00 Dobranoc. 19.10 Siódemka. 19.SO Wie.
cz:ór s dlLiennlklem. 20.15 „Ja. Klaudiusz" - odc. l pt, „Powiew
śmierci" film prod. TV Ang, (wg powieści Roberta Gr&vesa).
21.10 Wszystko za wszystko. 22.15 Dziennik. 22.30 Camerata.
PROGRAM ll
18.311 Jf!fLYk angielski - kurs podst. 17.05 Język niemiecki - kurs
podst. 111.30 Kino TV Najmłodszych 18.00 PraJWo dla wszystk'.ch.
18.30 Poradnia „Zaufanie". 19.10 Wiadomości - wyd, kieleckie (Ł).
19.30 Wieczór z dziennl.ldem. 20.Ui wtorek m~lomana. 21.15 24 go.
clz!ny. łl.25 Wieczór film<JIWY.
$RODA, l!I. 'K:WIETNIA
PROGRAM I
8.00 TTR. RTSS - matematyka, sem. ł. 1.30 TTR, RTSS - me.
chantzacja rolnictwa. iem. ł (Ł). 9.00 Dla szkół: chemia, kl. 7 Zasady, 10.00 Fizyka, kl. 7 - Sllnlki praeu.1ą za nas. 11.05 H:storla, k:l. 7 - O polskość. 1~.45 TTR RTSS - język oolski. !3.25
TTR, RTSS - ch emia. sem. %. 14.30 W drodze d-o nowego.
15.30
NURT - · nauczanie poczatkowe. 16.00 Obiektyw - program województw: łódzkiego, kieleckiego. radomskiego, uiotrkowskiego. sieradzkiego, tarnobtzeskiego (Ł) 16.20 Dziennik. 16.W .. Kam~leon".
1·7.00 Dom I my. l'l.15 Losowanie Małego Lotka. l'l.25 Klinika zdrowe.go człowieka _ 1'1.50 Wojskowy program h!Storyczny 18.20 .,10 minut" - telet urnie j, 18.30 „Sródziemnomorak ie orzygody" - film
dok. prod. TV Włoskiej. 19 OO DObranoc
19.10 Siódemka.
19.30
Wieco:ór z doztennlldem. 20.15 KIF - „WP.Sele" - fi[m falb. prod.
poi!. 22.10 X, Y, Z - ce. 1. 22.40 Dziennik. 22.~5 x. Y, z - cz. 2.
PROGRAM Il
ie.oo .Język rosy,111!1:1 - kul'll podst 16.30 Języ.it angielsltl - kurs
podst, 117.00 Sprawy młodych - „Czysta rzeka" - film fa·b. prod.
CSRS. 18.30 Ant~zny świat prot. KrawC2uka. 11.10 Wiadomości (Ł).
19.30 Wieczór z dziennikiem. !I0.16 Elttan reporterów. 21.15 Galeria 35 mlllionów. 21.45 24 godziny , 21.55 Wszystko jut było program pub1. l<'lllturalnej. 22.35 Bez recept (Ł).
CZWARTEK. 12 KWIETNIA
PROGRAM I
8.00 TTR, RTSS - historia. sem. 2. 6.3<1 TTR. RTSS - chem ia.
s.:m. 2. 15.30 Co dalej, maturzysto. 16.00 Oblek.tyw 16.20 Dzienruk. 16.34> Czwartek · TDC. 17.30 Szuflada - program publ.
17.~
Skarbiec. 18.20 Reportaż wojskowy 18.50 RadZimy rolni.kom. 19,00
Do~:aliloc. 19.lO Siódemka. 19.30 Wieczór z dzienn ikiem. 20.15 ..Kojak - odc. pt. „Zdrada" - film fab . prod. TV USA 21.10 Pegaz.
21.55 Potyczki ze sportem. U.25 Dziennik. 22.4-0 Nigdy więcej program P'U bil.
PROGRAM U
111.30 .Język łrancuski - kurs podst. 1'7.00 Ji:eyk ro&yjski - kurs
podst. 117.30 Pnz:ewodnik kinomana - „Klaps". l'f.SS Tak, ezy inaczej - program publ. 18.25 St.udlo Sport - Na stadionach świa
ta, lt.10 Wiadomości (Ł). 19.SO Wieczór z dziennikiem 20.15 NURT
- pedagogika. 20.45 NURT - matematyka (Ł). 21.ls NURT)- na"Uczanle początkowe 21 . łS M godziny. 31.55 WldoWlsko teatralne - Stanisław GrochoW!aik: „Polnlsche Wlrtschaft". 2'2.25 z dziejów ka,.
b«'et6w krakowskich - Zielony Balonik.
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DZIENNIK POPULARNY - dzleruUk Rot>otnieAj Bo6łdzl•lnł Wydawniczej ..Prua .ICltCtlta·Rucb" W'ydawca1 ł.ódzlr:le Wydawnictwo
Pruowe RSW .Praaa-K91ątka-Rucb" Redaguje Kolegtum Redakc i.
kod 1111-101 t.Odt. Ptotrtrowska 118 Adrea ooc:ztow:r: .OP'' t.ódt. 1krytłta m 81. Telełon:r: cenvala 2113 OO tącz:r
se wszystldml działami Redalnor naczelny 325~ z-ca rf!dalttore naczelnt>go 307.2
Seluetaa odpoW1edztalny U seJuetan 204-70 oz1ały1 mielsltl 141-10. 13'1 ł'f. eportoWJ IOll-91 etronomlCUJY
228-32
wojewódzlrt
221-0S
dział
Ustów I Interwencji 30S·04
(relroo~ow nte zamówtonv< .
redalrcle nie ZWTaca1 lrulturalny 821 -80 .Panorama" S07·28. dział 1połeczn7 t fotoreporterą
Dział Ogłoszeil 311-50 (Za t,reśó ogłosz.oń
redakcja
nie odpowiada)
Redakcja nocna 86~-6t
868-'78 Cf!tla orenum„_raty: rocznie 112 Cl. 061rocznte Uli Ił kWattal.llle 78 SI. Prenumerate 1711.97
Pf'ZYlmu
lą oddzliały RSW .Prasa-Ks!a tka-Rucb"
oraz
urzedy
pocztowe
I doręcZYclele w term tnact.
na I irwartał I oółrocze oraz cały ro.Ir do to 1ratde110 mleslace poprzedzaJ11cego okl'ft orenum„raty Zakłady oracy. tnstvtucle I
oddziale RSW . a w m!ejscowośclach, w lttbrych nie ma te!łQ oddziału . w urzędach pecztowych bitd:e u dorltCZYcieU Natomiast organlzac1e 1ldadają zamńwi.enła na orenurul'r at!! ' w m•i>iscn'-"""
prenumeratorzy lnd .~wldualni wyłącznie w urzędach oocztow,.ch
bądt u dor11ezyotell. Eoem'Olane arcblwalae .,DllennikJJ" •• do nabycia w 1klepl11 .Ruchu" Łócl:t Plotrkows1ra
~.
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