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INAUGURACJA OSTATNIEJ FAZY KAMPANII
PRZED WYBORAMI DO S EJMU PRL I WRN

POSIEDZENIE
RADYPdSTWA

·EDWARDA GIERKA W SOSNOWCU
lelk1t pa.hiotyczntt maniłeata:eJI\ pełnego poparcia 4la •formułowa.nege pn;ea VID ZJasd
PZPR oraz Front .Jednośel Narodu programu dalszeco MCjalł1tyome10 ruwoju kra.Ju 1tało
lię sp1>tkanie I 1ekretana KO PZPR - EDWARDA GIERKA 1e 1połeczeństwem Stipka l Za·
głębia, kt6re odbyło Ilię 6 bm. w Sosnowllu. Zaiuururowało ono ostatni. fazę kampanii przed
wyborami do Sejmu PRL I wojewódzkich rad narodowych, eta.nowlącej kontynuację ogólnonarodowej, cospodarsklej debaty Polaków, w toku lttl;rej okrt.ilane •• zadania wszystkich środowisk w
)IOdnoneniu na wytny poziom Jakości pracy I iyeia, w umaenlaniu 1ocjalistycznej ojczyzny. Edward
Gierek kandyduje na posła do Sejmu PRL z Okręl'u nr 25 w Sosnowcu, obejmującego również mi11.1ta: . Będzin, Czeladi, Jaworzno i Siemianowice oraz cminę Bobrowniki.

wyborca.mi wzię- I Pn,-bylli ka;ndydacl na posł6w
B ta.kił! udział: członek Biura Po- do Sejmu z woj. katowi~iego oraz
'l na r4dnych WRl~. W
l\t1';a::iego KC, :: ~~etan i'W kct<i
PZPR w Katowicach - Zdzillław spotkani11 uczestniczyli wyborcy
Gn.ilzie6 l zastępca. członka Biura ze WS'Z~kich miejscaw<*ca okrę
przedstaiwiPolityc:mie«o KC PZPR, wicepre- K\1 sosnowieckiego Tadeu11 ciele aktywu partyjnego i atronses Rady Mintstrów
nlcitw poliłycznych, działacze FJN.
Pylie.

W spotbniu

1

Oświadczenie

studentów

irański.eh

0 ePeSZ a
I sekretarza KC PZPR !~~~~:r. przewodniczącego
dO Pr Z ·w o' dco' w

6F

I

!=;-µl,; • "! J:nl

z.~i: l , . ,
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cllowawcy.
atY1ar
Prowadzący ~ainłe
kopalni „Czel"Wone Zagłębie" złożył Edwardowi
JaJl Glowackii
Gierk(JWj w lmden.iu całego 1połe.
czeństwa Sląska

I

Edwarda Gierka
na spotkan·iu
w Sosnowcu

t

Z&igłębia gorące,

serdeczne gratulacje z okazji po. ,
.3
nownego wyboru na I sekretarz:;.
KC PZPR, życząc mu powodzll'Ilia
i v.•lelu sukcesów w odpowiedzłal- ' - - - - - - - - - - - - - -

50~Iecie
Instytut Historyczny Uni wersytetu Warszawskiego obchodu 50lecie swej działalności; 8 bm. odbyły się uroczystości jubileuszowe.
Przybyli na nie ' członkowie Biu1I"a
Politycznego KC PZPR: przewodpro:f.
niczący .Rady Państwa . I sekretarz
Henryk .Jabłomki,
.Wuszawgldego PZPR
Komitetu
- Alojlly B:arko1111ka i 1ekreta!l'z
KC .PZPR pro:f. AnaraeJ Werbla.n.
Na uroczystym 11POtkaniu zebrali
re•ię wybitni polscy historycy,
Minister spraw zagralllcznyeb Iranu, Sadek Ghotbzadeb udziela wy•
prezentujący wszystkie ośrocLld namiędzynarodowej
członków
władu dziennikarzom na temat spotkania
ukowe kraju, najstar5i i najmłod•i
komłljl a ukladnikaml ambasady amerykaA1kleJ w Tebera~e.
wychowankowie tej placów'ki naCAF - AP - tefetoto
ukowo-badawczej, studenci. PrzyBtudenct muzułmańl!CY, oltui:rujacy· w Jtróttdlm czasie swolnl.w. Pny- byli równ·ieź goście zagraniczni Zjednc>czonycb POID.ina aie ol!itatruą WYPOwledt aJa- badacze dziejów z · Czechosłowac ji ,
Stanów
ambaudę
w Teb.era.nie oświadczyll 6 bm. te t.ol!aha Chomeiniego na ten temat. Francj.i, NRD, Stanów Zjednocrogotowi 111 przekazać zakładników który stwierdził, te decyzje o dal- nych, WielkJej Brytanii i ZSRR.
amery'kańs'k.lch Irańs.kid Radzie ReWitając gości w imieniu władz
losie zakładników, pode1mie
wolucyjnej. W r.nn · samym dniu szym
.
parlament J.rań.skl p0wołany DO wY•
1
posiedzenie borach npowied:ziainych
się
odbyło
1ł mar- I uczelni re<ttor UW prot. Zygmunt
wi~orem
Rady Rew.olucy1nej. na.- ca. . '
.Irańakl.el
Rybicki podkreślił, że 50-lecie istktórym zaakceptowano wnloselc. wy-

na

aunl.ęty

przez studentów.

Obserwatorzy .,oUtycznl. w Tehennle zwracaJa jednll'lt uwage na
te przekazanie zakladn1k6w
llłe

musi

Rad~e

cnąaczać,

Belonna

fron!ltu Pa·lll'fp1"nhlit71WJQ '
UłJ"'-HUl)

a'!e w Pol.ee. .Teet · właśni• przy.
w
U.Z)'llk:anego
po'lłępa
ostatnim dziesięcioledu. Mori:e być
„DyWila.n" tnn ym
łódzki
także
prr.widłowego wy.
przykładem korzy1ta.nia sza.n1y, Ja.kit 1łał& się
budowa tego zakładu.
Zgromadzono · dla wyposażen i a

Rewolucyjnej
lt zostan• oni

Z ok.a~jl. odniesionego zwycię
sił patriotyczstwa wybo.rczego
KC ~
nych Zimbabwe I sekretarz
przekazał
PZPR . Edward Gierek
gratulacje przywódcom Robertowi
.Mugabe i Joshua Nkomo. Zwycię·
stwo narodu Zimbabwe - czytamy
niew depes.zy, jest rezultatem
o
strudizonej wieloletniej walki
wyzwolenie narodowe i &połeoone
pod kierownictwem
prowadzonej
Frontu Patriotycznego. Wola i po.
stawa na.rodu przekreśliła rachuby sił reakcyjnych usiłujących powstrzymać bieg histora~ .
Na zakończenie Edwaxd Gi.erek
wyraził pełną solidarność z narodami Zimbabwe z którymi pragniemy ro zwij ać &to.su nki prz yjaźni
i wza1jem nie korzystmej współpra
cy.

rolną

Dyle!yplłna pJalłll

da.fe Ił• ....,_..nłeJISym Hli&Hm •łteeneJ

Jemy teras najbardlieJ, 'wlaclomt lloznyoh trudnoicl, a takle
aułyeh potrzeb I nie nWH• w pełni wykors71łanych mełli·
w ości.
kt6re
Wybraliśmy kilka 1111ołr64 164zkleh •kła46w prMJJ',
systematyeznie odwiedzać będzłem7 w c11tcu roku, płsząe o tym,
jak ich ułogt realizuj!\ :raaanla okl'ełlone w tegoroosnyni planie • .Jakie mają kłoJktty l : Jakle sukcesy. Liozyipy, ie DIUJZll
wsp,ó lna z robotniczymi kolektywami całOroezna praea posłuiy
Jako przykład dla innych. Przykład w jaki sposób rozwiązy
awqlęclniali
wać trułłnośl!ł i Jak w oodziem:.eJ pr&CJ' naleic7
ogólnospołeczne potrzebJ'.

zakładu

'

I

W<1 jew6dztw1e 2'.l!elon ogórsklm,
pradoliny Odr y. stanowiacej

W

wzdłuż

<>dwieczny SJZlak

jesielll)ych

ciągów

l w iosennych ptactwa

wedrowneJ(o.

pierw~e stadka szpa)>()j awiły, sle
m. tn. do
Dota rł y o ne już
ków.

oszczędzenie l,r mln złotych dewizowych, które trzeba byłoby za..
plació w formie odsetek od zaciągniętego kredytu.
tempa
wysokiego
Osiągnięcie
produkcji pozwoliło na wyprodukowanie w roku ubiegłym j uż 3
m1n m etrów kwadratowyich dy wa-

•
l

xnam:v-1 nów
w

'

a

ł

cbodn i'k6w. Wyrobów, lrtó!'e
z dynam icznym rozwojem budo wnictwa mieszkaniowego
n1am1k• Rada B.ewolueyJna ~
należą, obOlk mebli, c1.Q najbardzit!j
reformy rolnej
twierdził• · i-rojekt
poszukiwainych na naszym rV>nku.
w Iranie, Jak hlformujt! miejscowa
Poszukiwane są zr"ztą na wielu
prasa. ziemie skonfiskowane obszarczemu
dzięki
rynkach iwlaita,
Jd_kom, kt6rzy aktywnie współpraco
"Dywilim" jednym z
śpieszenl• dostaw ryinkowy~h po- stal li•
.
wali z reżimem b. nacha, rozdzie·
Fabryika D:rwain6w „t>rwtt-" J~~ lll!l'lrJlld6w przemy- szuikiwmych wyirobbw. Zupełn~•
lene aostana w•ród bezrolnych l manależy do Jdlbld'Ziesi~·.i
li) ~
Coalsą etliwr na
omeeaa ło nDlll)no- ełu ~ Die ~ w Łodu, konkrelmie lerolayełl ełlłopów.
no"-"OCZesny park

nowy• . Koszt.owało to d.użo . Faktem jednak jest, że układ za1płoaolitgnięły kredyt dewizowy
na
cił juł w 197ł r., to znaczy
rok przed praewidzianym termi.
nem. Omaicza to ni• tylko pr.zy-

sądzi e:

Mianowała:

- Stefana o uJ;'w 2*lego am ba-sadorem nadzwyczajnym i pełnomoc·
(Dalszy

zwi ązku

*·

cląg

na str. 2)

DZIER
RIESIE

I

e
Przyspi~szeni
.

ehwllL Właśnie rzetelnego I oapowledzialnero wywt11izywllllla
lię 1 zobowiązali zacłągnięłych wobeo •Połeczemłwa połrseba

tym
-

Zimbabwe

N<'.>Wel SQU Zielonej Córy . Sulecho··
wa, Kargowej. W wa runk ach utrzysle Wciaż ztmowe.1 aury
W tym dniu usłutonym pracow- mującej
pt aki, nie maj a ła twe j e11;zystencJi.
Histor ycznego W
nikom Instytutu
peneooży w i en! a
paszukiwanlu
wręczO'lle zostały odznaczenia pań- truj ą
domost w .
oodwórza
wiec
·
stwowe.
ogródki t ulice.

kładem

(ClA).

amttYkałtSldch

nl&nla linst)"tutu Historycznego lest
wyda!l'zen.iem dla środowd
ska historyków, dla całej uczelr1l.
tej
Historię powołania do tycia
placówki przedst81Włł dyrektor i-n- ·
stytutu - prof. Henryk Sam110nowics.
60 lat w dziejach tej placówki
to 50 rocz11tków •tudenckich. WykGtałcono w tym czasie ponad 5
tys. magistrów, w tym w Polsce
Ludowej ok. 4300, promowano ponad 300 doktorów i zatwierdzono
ok. 80 przewodów ha.bnitacyj.nych.
w
Absolwenci instytutu pracują
w&elu plac6w~ach naukowych kraju, arcruwach, biliotekach, spośród
nich v.,•ywodzą się dzi ałacze polit;y-.:zni i państwOIWi.
dużym

na stanowi·

sko prezesa do spraw ogólnych w

Oświadcze

nie ltudent6w omiacza zmlane Ich
Dotychczas twl.erdliill
eta:nowl.91ta.
oni, te BWOW• zakładników dopie•
obalony szach . Zo"'
JCdY
ro wówczaa
lltanle przelrazimy władzom lrań
llklm, Rzec~k studerutów P<>lnfor1
te w dalszym m.mawał Jednak
ltU zamlerzaJa on! okup0wał! budYnel: 111nbasady USA gdme· zn.aJduJe
91.• wiele dokumentów. śwdadCZ!j·
cyeh o mgerencJ1 . rzą.du amery'kań
nleico w wewnetrzne s1>raWY tranu
oraz o powiązaniach Wielu oolityUSA
rządem
z
ków irańSkioh
l Centraln11 Agencj• W:vwiadoWc:z11

fakt,

wvższego Ja.n a Żaka

Y

c!.Olowi J.'e'l)1'etAPntanci robo.tnlczych
i, !«1pal~, hut i ta'l>qr~, t d ·•

na.:t:.tJ

j

11 bm. odbyło atę w Belwederze •u.nków międzyna.rodowych, umaepraworząd
Raił& niania socjalistycznej
Państ:lfa.
rozwój
nośei, oddziaływania na
Państwa roz.patrzyła I zatwierdzi·
o swej działalności nauki, spraw obywatelstwa 'polła informację
w kadencji 1978-1980. Informacja skiego, nadawania orderów, odzna•
zawiera podsumowanie poc'Zynań ezeń i tytułów honorowych ora11
w zakreaie: zwierzchniego nadzo- Innych zadań wynikających z fun•
nft'j priu::7 dla pa.MA.il i narodu. Wy- ru nad radami narodowymi, sto- kcji naczelnego organu władzy
ruił rowinież radość I satysfaik.cie
Zgodnie z przyjęta,
państwowej,
ludzi pracy wielk<>przemysł<>wego
zostanie pr?JezMadą informac»
regionu, że E. Gieit'elt kandvduje
kazana do prezydium Sejmu PRL.
na posla do Sejmu z ich ok!l'ęgu.
Ponadto Rada Państwa:
.
,
Delegacja uczestmików sp()lj)kaillla
- podjęła uchwałę w sprawiie uGierkowi wiązlllllkę
'i'l.Tęczyła E.
stanowienia Odznak! Radnego oraz
kwiat ów.
W czasie dy<!lk'Usjł u .bralt głos
rady
OJalszy du na str. 8)
- powołała sęd:lli ego Sądu Na jposiedzenle Rady

W 81 dnlu roku słońce wzeo godz. 6.08, zajdzie zaś o
17.27.
uło

DZIS: Pawel, Tomasa
JUTRO: Beata Wincenty
PO.JUTRZE: Katarzyna,
Franciszka

w łnłu dzisiejszym clla ł.od'&i
przewiduje następująeą !><lCodę:
w Łodzi zachmurzenie małe i
umiarkowane. Temperatura minimalna -4, maksymalna okolą +s sł. Wiatr umiarkowany,
okresami dość silny z kierunCiśnienie
południowych,
ków
o godz. 19 wynosiło 984,8 hPa
·
(738,6 mm). ·

c

"OC

1875 - tJr. M. Ravel, kompozytor francuski.
1945 - Utworzenie w .Jugosławii pierwszego rządu demokratycznego 1 .J. B. Tito na czele.
1945 - Wojaka alianckie przekroczyły Ren i zajęły Kolonię.

śl
Powinno 1lę ezyta6 11tare
W nieb -jest zawarty
ten dziwny spokój: że one jed- ·
nak przetrwały.

książki.

Z prac Egzekutywy Ki PZPR
Głównym tematem obrad wczo-

Dzienniki jak „DrE WELT" i
„SPANDEUER
VOLKSBLATT"
stwierdzają,
it
kanclerz · RFN
przeciwstawia się obecnie agresywnemu
politycznie
amerykańskiemu prezydentowi,
który
każe „napinać muskuły"

właśnie

przeciw najważniejszemu partnerowi Bonn w polityce odprę:l:e
nia, przeciwko ZSRR i dąży do
uczynienia z USA „najsilniejszego mocarstwa światowego", podczas gdy Schmidt
broni uporczywie swojej koncepcji równowagi sił jako podstawy pokoju
światowego. Bońskie zastrze:tenia
co do waszyngtońskiej
koncepcji odnoszą się zarówno
do
sprawy sankcji ekonomicznych
przeciwko ZSRR,
ewentualnego
bojkotu Olimpiady w Moskwie
oraz polityki militarnej.

• * •

w informacjach dotyc::qcych
kampanii
wyborczej
w
USA
agencje poświęcają
ta,kte 11poro
miejsca wywiadowi z Geraldem
Fordem,
opub!!kowanemu
w
„NEW YORI{ TIMES". W wywiadzie tym by?u prezydent daje do zrozumienia, U: mote !decydować się na ubieganie wtę o
nominację
prezydencką, jeśli tak le butob'I/

życzenie

posiadająee1

odpowiednio szeroką ba:z11 grupu
członków
partlt repub!lka,ńskiej.
Dodał on
ft otrzymuje coraz
więcej sugesm zalecajqcych mu
wlączenie
s!ę
do prezydenckiej
kamuanit. n i e jest jednak P"Zekonany, czy gtosy te sq w•1starczajqco reprezentatywne.
~a,py
tanu o szanse kandydatury Reagana, Ford wyraz!? pogląd, it nawet je~U Reagan uzyska nominacje, to nte będzte w stanie
. w11grać wyborów powszechnych,
.1est bowiem kandydatem r!>yt
T~onserwat11wn'l/m.

•

*

Przvwódca SPD Willv BRANDT
w wvwiartzie
dla rozgłośni w
SaarŻe
powiedział,
że nie do- .

rajszego
posiedzenia Egzekutywy
KL PZPR, któremu przewodniczył
I sek,retarz KL PZPR - Bolesław
Koperski,
była ocena realizru:ji
programu di!la!ania w zakresie umac.niania dyscyipliny, bezpieczeń
stwa i porządku pu-błicz,nego
w
województwie miejskim lódzikiim.
W prze<'lłożonej analiz.ie , i dys·kusjl zgodnie podkreślono, że cl.ziala.nia te prowadzone prZl!z organa
śdg~nia i sądownictwo przy z:nacznym udziale społeczeństwa
dały
widoczne re:mltaity o czym świad
czy spade-k ilości przestępstw najcięższych oraz wystąpień chuligań
skich. Pozytywnie oceniono działalność
mi.Ucji
w
walce
z
bimbrowiiliarni i nielegalnym ha·nd.!em aikoholem. Z utLnaniem przyjęU> współdziała·nie organów wymiaru sprawiedHwości z instY'tucjami i organizacjami społeczny
mi, zalecając
dalsze rozszerzanie
tej współpracy jako formy wychowa1wczego odd~iaływania.

dalsze ogl'a·nic::enie god:zi,n spr.zedaży alkoholu.
Egzekutyv,;a przyjęłą.. ta·kże
do
wiadomości
illlformację o
k-001sek\vencjach dyscypli'narnych, klÓTe
ponieśli pracownicy zakładów mięs
nych odpowiedzialni za dopuszczenie · do zepsucia pewnej partii szy·
nek. Kierownik Zakładu ur 1 ·J. Pałka, z-ca kierow,ui.\ ta
d.s.
produkcji P. Kowalski,
kier.
kon·t roli jakości - J. Ogłaza oraz
mi.s.tTzowie oddziału pek.i owalni T. Szewczyk i W. Dobroński zostali 7'Wolnieni z pracy. Oczywiście
Równocześnie Eg·z ekutywa zwrókary te nie wstrzymują dalszego
ciła uwagę
na konieczność zao,post ę powa·nia pr·okuratu•ry.
stlrzania środków działa·l'llia MO i
Podkreślono także potrzebę więk
wymia;ru sprawiedliwości w stosun.k'l.l do ludzi prowadzących pa- szej dbałości oraz odpowiedzial 10sożytniczy tryb ż.ycia, którzy
to ści za zabezpieczenie mienia s.połecznego' i prywatnego, a także
koniecz,ność wniikliwszej
kontroli
żródeł
zaopaitrzenia
pryn.vatnych
zakładów wytw&rc·z ych i usŁugo
wych.
W kolejnym puru.li:cie porządku
obrad Egzekutywa za-poznała się
z informacją na temat
rozwoju
produkcji
drobiarskiej w województwie. Egzekutywa KL PZPR
p,reze„ Rad·y Mimu\Sllrórw Edward Z?~wiązała Urząd .M iasta, prze<'lBabi'lłch wystosował d.eipesizę gl!'a- siębiorst':'-'a r~lne <>r.az .?udowlane
tuJ.aicyjmą do prem:iera Ktrólestwa do termmowe~ r~alt~a~Jl ;Za·pla:noTaijilam(!J'i gener.ał.a Prema Tinsu-1 "".anych w tei. d~1edz1nie mwestylrunonda. z okam.ii powołarn,iia go na CJl 1 ,d? odrob1ema powstałych zato stam(lwisko.
ległosc 1.

De,pesza E. Babiucha
do premiera TajlaońH

„Czasem. w niedzielę"
w program.ie II Tv

strzega w tej chwili bezpośred
niego niebezpieczeństwa dla pokoju światowego. Te niebe?.pieczeństwa, jakie w tej chwili !lię
rozwi.Jają, nie stanowią „niebezoieczeństw najbllzszvch
miesięcy, lecz przyszłych lat''.
Jeśli
nie uda się wprowadzić kontroli ?brojeń, ludzknśf w ciągu najhlizszvch 20 lat może doprowarlzić do 1.al(lady. Jlodatkowe nłe
heznieczeństwo · wojnv tkwi równle7. w nie rozwią7.a.nvcJ1 rozhie7.nośclarh mled7.V
uhof?lml pafl.stwami Połuclnia i bogatymi pal1st.waml P{)łnocy.

W niedzielę, 9 muca, w II programie TV o godz. 10.30 ~z
poczmie się blok publicy.styczno-rozryw'kowy „Czasem w niedzielę", przygotow.a,ny przez Łódzki Ośrodek TV. W p.r~ril:7
mie - rOZJlllowa z. g•rupą ekspertów o sprawach komun~·kacJl
miejskiej i rotJwoju łódzk i ego u.kładu drogowego. Py1,ama od
telewidzów w tych spra,wach przyjmowane są pod nr tel.
610-43; w czasie programu - ta.kże pod nr 727-04.
Ponadto w prog:rarnie gwiazdy światowe.i est.I"ady (m. Ln.
„Belle Epoque", „Ho.t Chocolate", „Smokie", Drup.i, Rafaella
C a ra), c'Y'kl wLzyt dzie•rJJiliika.r sk1ich u łó~~ich rodzm pod h·asłem: „iodz.i.an\e roku 1980" i bezpośrednia transmisja z meczu sia.bkówki kobiet Start (Łódź) - Czaxni (Słupsk)".

. • * •

Prnzydent Tranu oonou>nle skn1tukowal
studentów
i.•lamsklch
nk11uu1acych
ambasade amer11kmiskq · w TP.herantP, stwlerdza;qc m. in „ te „stttdenct 7'łe ma1a '111.t decuduiacepo glosu l nłe
now !nnl
dec11dować
lecz
sfo·
chać''. Bant S'tl.'4r dai tWśredn!o
do nozumle·n ia, te móal!>y :rastosować

Radio

* •

teherańskie

podało.

te

on.była
się
egzekucja siedmiu
członków organizacji FORGJtAN.

skazanvch za udział w zab6jstwie kilku wybitnvch
działa·
czy irańskiego kościoła szyickiego. WśTód ofiar akcji terrory. stvczne! znaleźli się m. in. hoJatoieslam Mohammad Mofąteh i
hl iski
wsp6lnrae11wnik
Chomeiniego,
hojatoleslam
Mehdi
Araghl.
Organizacja , Forgh11;n
nowstała wkrótce po zwycięstwie
rewotuc.ii Irańskiej, zaś jej 2;ll·
łotycielem
był
radykalny działacz
muzułmański
h.ojatoleslam
Akbar Gudarzl, kt6ry przeciwny jest sprawowaniu przez wyż
szy kler szyicki władzv nolityczne! w Tranie. Gudarzi wraz z
innvmi członkami organizacji został aresztowany w styczniu br.
i obecnie oczekuje procesu.

• ·* •

w wuwia.dzte dla d%!emitka
fra,ncuskiego „LE MATIN"
premier Ind!! In.dira Gandhi tJZ7'l1~
· !a te utr:te:le koalicja antyra·
d;tecka, sktadafqca się z Chtn,
Stanów Zjednoczonych t Paktatanu. Indie nie chcq wchodzić do
ant11komunlstj.Jczne;
s7'6?k!
z
udziatem Pakistanu, chcą t11tko
poprawić
stosunki z tum krajem, powledziala pant Gandhi.

• * •

PAKISTANU donoszą,
te
do zjedtłoczenia
wszystkich 6 afgańskich ruchów
rebelianckich. bowiem najwięk
sze ugrupowanie, Hlzbi Islanli
wycofało się z rokowań w . te~
sprawie. Jak pisze AFP, H1zb1
Islami , zażądało 70 proc. miejsc
w
Qrganach
proponowanej
wspólnej organizacji,
jako ~e
taki procent rebeliantów aff?anskich ma popierat tę organizaZ

ŚLĄSK

wobec 8tude7'tów new-

ne Aroclkt !>edace dn 1'>.ao d1's,.,o?:•Jc:l1. „Od czasu we:fścf.a ui t1i·
rte konst•1tur.1t t 1.011bnru t'f'l'ezydenta - podTtreśm Bani S'adr M1'rezentu1e suw<mmnu naród t
"''f.om. .?ak 111am ,m 1 kf'lr"".11~ta1> 1!1t'~
"'łnrizP „. Pn„11dtn. iest'lm o!>ec.,,t~ .'=tefnm. ~+l .,.b.,.n-1».-1.:ch t m.ogq {
.ie do nic" "rf"'"!ać" ,

· nie doszło tam

są sprawcami bardzo z.nac:mej. ilości pr:z:ei.tępstw.
Istnieje także potrze.b a podjęcia
przez cale społeczeństwo i organa
ściganJa ostrzejszej wa·lki z pijań
s·t wem, b~ącym jedną z podstawowych przyczJill łamania prawa.
Egzekutywa zobowiązała kierownictiwa zakładów p.racy,
orgainizacje społeczne i młodzieżowe do
zdecydowanego działamia p.rzeciwko temu na-rairtającemu zjawisku,
a prezyden·t owi m. Łodzi zalecomJ

I

GKS KATO,VICE

Wsobote inauguracja
w najbl•iisza sobote rusza wiosen-I
na
runda
rozg;rywek
piłkarskiej
ekstraklasy. Kandydat do zdobycia
Pucha.ru Polfilt.i, LKS, będa:le miał
z,a
przeciwnika :respół wrocławskiego Sląsika, który z kolei ma apetyt
na ulobycie kolejnego mLana najlepszej drużyny w knju. Co pramda wr-ocławla,nie wystąpl11 bez Władyslawa żmudy, ale trrzeba wz.iąć
pod uwagę fa•kt, IQ: bez tego z.na·k om!1teg·o piłkarza doekonale ró'.h'1Il.id
da·w ali sobie r.adę w jesiennej run<tzle rozgrywek.
Spośród
dru<l:yn
c:młówki
Slą&k
zdobył
ną.jmnie;!.szą
llość brame'k
ale tet n.aJmnie.1 ich
&tra.clł. Wypływa
!ltąd wniosek, iż
ba·rdzo trudno tej drużyn1e strrzelać
gt>le.
Ponadto ' wrocławianie
dy~ponują chyba
na}bardz·~j wyrównanym składem w ekstraklasie I
potrafią równiet skrzętnie
gromad,zić
punkty w meeozach wyja©do-

wych.
Dl"uty;na
gospodarzy stoi
wil(C przed trudnynt zadamem, ale
trzeba wziąć pod uwitai: możllw~ć
zdobydqi. kompletu punktów. t.o.

!!i U BOTA

cyj.ne mecze rundy w>Mennej: ŁKS
- Siąak Wrocław, at. UnU godz. 15,
w Katowlicach: GKS - Widzew, godzina JS.
PIŁKA SIATKOWA. I 111'• kob1et:
Start - Sp6jnla Gdańsk, uL Teresy, gooi.E. 16; Il U.ga ke>biet: ChKS AZS Poznań, ul. Kosynierów Odyń·
skich, godz. 18 (w niedzielę -< goc!Z.

obrońcami.

Wl<l:t'ew udaje lllc natomlaat do
Katowic, gdzie spoitka tię z tallllltejSGiym GI~S. Wedł·ug 011tamtch me<·
dunków, w meczu tym w !i•rutyin.1-t
gospodarzy nie będzie mógll wy&tę
pić napastn!Jk Fajt. Wtcemlstrzowie
Pt>L&kł natomiast grać będ11 bH G.r,.
bosza I Sm<>łoa.rt<a, którzy pa~uję
za żółte ka.rtad. GKS Ka.t-0wice 7ll'laj·
duje st• w st.refie 11padkowej 1 ma
zaled.v.'1e d'W'8 punkty straty do Wl<Wewa. Dla tej d>rutyny 80b<>tnle
spotkanie ma oeromine
znaeum.!e.
Katowieunl.e bowiem d - nHtin>n•
m~e rozgryWaJit na bo!.skiu pr%e·
cl!wnlka. Gdzie utem Mleły au·
kać
pui11kt6w pan111tuJ1tcych 11tr2ymu'l.łA! llę w ekska~la•l•, jak ni•
u llłebteT Widzew mimo

9.:«l).

l'lŁKA

todzianie
11

man:a

br.

li

*

• '* •

M

I

Posiedzenie Rady

Państwa

Rozmowv Schmidt

Carter

l\J··owe dowody rzeczo\ve
•' o zabójstwo
w sprawie
""
N

Zamiast kwiatów

ekstraklasy

+

MARCZAK

Wisła.

•

•

•

"N'&Y9(k1ch kLbtców
te można nabyWać bilety na a<>botnl mecs !.KS - 9ląsk w następu
Jiteyeh punktach: HkTetadat klubu,
ul. PiotrkC>Wllika 78, kan lttadl.:mu
pny ul. Ka·r<>lewski•J, „Orbi." Pl
Wolm.°'cl ł l Wypotycu:Inte Sprzętu
S.pe>rtowo-TUrytrtyomego ul. RzgC>Wllka I a.
,
·'
(a. szym.)
I!n!formujemy

I

II

stolilcy Nepalu - Katmaru!u, uda się 7-090bC>Wa frlllpa
lódtl.ikich alptnistÓW. Celem wyprawy
jest :lldobycie jednego ..: tD naj'Wytseych 11ZczY't-ów, iwiata . „Anna·puma
Il" f7illfT m).
Lodozla•nie 1t11atakuj11
tan llZC%Yt UIW. łlla,rern połu'!Sniowow.s chodnlm. Będ'2i« to plerWSH. prt6ba wejścia tit cłrog11 na -.czyt.
Przypomnijmy, te ....nnapurna łl
zostala l!Jdo.b yta po rai pienvay Y
maju 19®. r. prze.: brytyjalto-!mdy,.
sko·ne>pldeką
wyprewę
k.ierow•1t1'11
przeli: An·g1lllka Jamesa O. M. Robertta. Oprbc1 tej wypra.wy Amii!•
pumę lI !Odobyl4 Jencze
.Jugoełowlanie ("W jesieni UMii r .) ora~ Japończycy
(1m · r.). N..tilmlałlt nUpawodzemlem
:r•koń·czYła 91~ pr6·
ba AUl5tr.!akl>w w 1971 r. Tak wł••
ł6dsk• wyprawa bcllllłe •wa.rtit w
hl1torit pr6b oalgnłęela i.10 •tą·
tu.

cen~•

na

p<likład

miflku

PLO

m{f;

,,Len!mgrad",
dopłynl<e' w najbl!ltszych dni.ach do Bomba'11. Do stolic7 Nepalu pnuwieziony on bę
d'.111• na wyipoityczonej
z , łódzkiej
PKS przyczepie samochode>We·j, Ponadto wydatnej pomocy przy wy·
posateniu wyprawy Ł6dzklego Klubu Wysokog6rskie10 „mmala;fe-80"
udzieliły łódzkie zakłady „Pols-port"
1 ZJellnoęume Przemysłu D'dewlar1kle10.
·
Jak po&inirormowali
... we&<>raj
arłollkowie wy.p raiwy, ,,.. końcu marea, a najpófmieJ na poozlłlJku kwietma br., załołona będzl.e -óW!!l.a ban na -wysokokl ł.800 me-trów, a
a.tak na nczyt pniewldrzłmy jest w
dlniladl t&-11 -ja,
(wr6b.)

Dnia 4 marea 1980 roku

odl:llosą

+

WŁADVSUJN

prze~ywszy

lat 61

P.

KACP RZAK
1

llyly łołlllen Il Korpusu, odznaczony Krzytem Monte Cassino,
Krzytem Walecznych, Gwiazd11 WoJny ł Gwiazdą za Italh1. Brytyjskim Medalem Wojny I Innymi.

Pogneb odbędzie się dnia 1 marca 1980 r. (pi11tek) o godz. 10.30
na Cmentarzu Komunalnym na Zarzewie.
ZONA, SYN, SYNOWA, WNUCZEK

z

r.

Jłębokim talem sawiadamiamy. ie dnia ł marca 1989
zmarł
łmlercią tragiczną w podróży służbowej, przeiywszy lat ł8, najukochańszy Mąt. Ojciec, Brat I Szwagier Człowiek wielkiego

serca

•

ł

S.

P.

LEON TACIKOWS1KI
MGR PRAW
Pe>grzeb

odbędzie

się

w KogzaJinle. o czym

diliła 7 marea br. o godz.
zawiadamiają
pogrążeni w

16 na cmentarzu
rozpaczy i l!ólu

„ .........„ ......„ .................._.„...
ŻONA,

DZIECI, BRAT i RODZINA

„~

z

1łębok.łm

talem :aawladamia·
my, te dnia ł marca 1980 roku
zmarła. nasza najulM>chaiisza "?-ona, Matka. Teściowa I Babunia

S.

+

P.

Z głębokim tatem zawiadamiamy. te dnia S marca 1980 roku, po
długich I ciężkich
cierpieniach
zmarła. nasza najukochańsza Matka

$.

SUG,8N1f:A
KOWALSKA

Płomie

CIDa'1'nY·

zmarł,

ł.

Spóinla I Czarni przv lódzklei siatce

I . DZIĘNNIK POPULAQY

najwyższego

Kronika wypadków

wul(Zawsld,e,go Piotr IUntopf, " WoJclech Jedllńskl,
Krzyntof Panklewlc:r., Zbigniew Laskow1kl 1 Aleksander Warm. Wszy&ey
maj11 n B<>bą wiei. osiąitn!ęć alpinhtya&nych 1 bogate doświadeeen1e
w tej drlednnie.
Przettlo
dwuitonowy uwtpunek
W)"praiwy aladow.any w końcu .ty-

. powie-tr:tnłl v.la Bom·

••r

w żyóie posta.foru111 partii.
Pozjazdowe spotkania odbyły się
6 bm, w ministerstwa.eh Kult11ry 1
Sztuki oraz Przemysłu Spożywcze•
go i Skupu. W przeddzień zaś w Szczecinie zakończyło się dwudniowe spotkanie rektorów aka~e·
mii medycznych i le~arzy WOJe•
wódzkich z całego kraJU.
wcielenia

nowień

wWaszvnotonie

zaatakują Annapurnę

RĘCZNA.
II Mga kob1~:
AZS Lublln, al un1tl, godz.
gOdz. JIZ). II Uga
mężczyzn: ChKS AZS Gon6w, .u l.
Kosynierów Gdyńskich. 1todz. 19 Cw
cję.
niedzielę ~odz. 11).
__,
SZERMIERKA, · Drutyinow«
uu.·
sbrz()l,'tWa o-kręgu seniorów (11ubla 1
w itbańskim porcie Sajda, po- · sz,pad·a), ul. 8 Maorca, godz. 17 (w
Łożonym w poludniowej
niedzielę łJ.or~t god.Z. JO).
części
TENIS ZIEMNY. Halowe mistrz~
kraju dosz!o do walk
m.iędzµ
· stwa Łodrzt, al. Un·l i, 11011-z. t (w niepartwantami
1'alestyńsklml,
a
oddŻ!aroml annit l!baiiskiej.
dzielę gooz. 9).
ZAPASY. W0Jew6dak1 Spartalda·
da Mlodzłeiy w styW. we>Inym, w
W 11ldadłlt.
111'l~jdvjlł
llę1
Zgierrzu priz:y w. W>!!IChOdinlej, 1ods. .Jersy Mlchałlkł, Marek Groełlowłlkt,
Dziesięciu
brytyjskich meda1.s ('W nledrzlelę - godi.E ~O). .
listów
olimpijskich
podpisało
SZACHY. o wejście do· :n lt«l:
~ .ii~t otwarty do świata•>.
któRudr:kl JIU! - Start Biłgoraj, ul. Zje·
ry domaga się udziału Wielkiej
d110C®el)ia 1, godz. li (W n1Aldz1elt1
Brytanii w Igrzyskach ·1 stwier- goo-z. 1 O) •
clza. że bojl(ot podjęty w imię
NIEDZIELA
korzyści
politycznych,
m~te
całkowicie zniszczyć ruch ollmw d.rugl.ej kdej~ rewa11ł1>wej
PIŁKA SIATKOWA. I ll'ga k·C>bl.e>t:
pijski I doprowadzić do rozdrobr~ry\Velk
o mhltnołltwo
start - Czarni Słupsk, ul. Tere.i;y, r1undy
nienia ~wiatowej struktury· sporI
ligl, 11.atka.rild ł6d21t·i•o startu
go.dz. 11.
tu. Sportowcy brytyjscy potępia
DŻUDO.
EL!mmacje woj4\'W6ddl:I• :wn~m11 Ilię w.e włunej hali 1 ją w swym wystąpieniu. wproseniorów okręgoweg·o tUl!'l'/-leju kla- połam! cdańllkleJ Sp6Jnt (eoboła, 10•
wadzenie element/iw rozgrywek
syfikacyjnego, sała Pł.. pl'ltJ' al. Po- dona tł) l C1arnyml r.e 8łupska
politycznych do sportu I ostrze(niedziela, 11H111. 11), l.odtr.lainld, :aj•
titec!mlki 11, g-o~. to.
gają te bojkot Igrzysk moskiewLEKKA ATL:f;TYKA.
P-rffła·j~we mujęe d:rugie m.1e-}sc• w ta.b ell, JIN.·
skich zrujnuje olimpiad• Los An}li
ft8:nft WY\prtt'dlt81ll!lł po lfObotnieh
mtstr~e>stwa ołf.ręgu junło.r6w i we·
geles 188ł.
nii>r6w w Bu'.!'2:enm.le twoi. lllerJdz- meczHh r,e Spójn.111 i Cn>rnym1
obrońmlyole .~...
~
kie), gods. ·n.

Start -

19 (w n·iiectz-lelę -

Isposoby

BONN. Amerykal1skie koła wojskowe zamierzaJa zwieksT.vć Potenbęd.Zde <>n !pełnił obok sitanowiiska
(Dokończenie ze str. 1)
cjał sił powietrznych Stan6w Zjednym Polskiej Rzeczypospolitej Lu- ambasadora PRL w Republice Kenoczonych w RFN.
w Niemieckiej Reipublice nii, w Republice Burundi i RepuWASZYNGTON. Przywódca republi· dowej
Demokratycznej;
blice Ruandyjskiej, na które zokańskie.i mniejszości w Senacie USA,
- Jana
W·it k a
ambasadorem stał
mianowany 5 paMziernika
Howard Baker oświadczył, że rezynaidzwyczajnym i pełnomocnym 1978 ir. i 13 września 1979 r „
gnuje z dalszego ubie,;ania si~ o nominacje własne.i partii na kandyda- Polskiej R zeczypospolitej Ludowej
- uwzgl~niła prośby 35 osćb
ta na prezydenta w tegorocznych w Rep u blic e Ug andy; Funkcję tę o nadanie obywatelstwa polskiego.
wyborach.
HAWANA. z Gwaitemal1 nadeszła
wiad•omość o zamordowaniu
sekretarza generalnego opozycyjnej par ·
tii Zjed!lloczony F·r ont Rewolucji
w
departamencie
Quezałtenango,
Jorge Jimene7,a Casasa. Padł on
szczególnoścf
zaś
doradca.mi do
or.la.-ą
rozwi,Ja1nego przez ora wicę
spra.w goopoda1x:z:y~h.
gwatemalską
terroru Politycznego.
Cała
wi·?:y<ta odbywała się w
szczególnym .momencie,
bowiem
W C'ZIWarteik w Waszyngtonie za- zarówno Schmidt, jak
Carter,
kończył dwudniową
wizytę.
kan- znajdują się w o!"resie swoich
clerz RFN Helmut .Schmidt. Przy- ka:mpa·nii wyborczych.
•
Godz. 12.00. Na ulicy 'rramwa- wódca zachodnion~emiecki
spotkał
jOM·ej kierowca „Jeleza'' Henryk M. si ę w Białym Domu z prezydentem
W tej sytuacji obaj przywódcy
udenył w tył „Stara". a następnie
Carterem, z którym odbył kilku- dbaJ.i o to, aby ze•wnę:trZllle przew pi-.zesło:nę wiaduktu.
Straty Po- godzi·n.ną rozmowę, złożył
wizytę jawy wizyty mogły uk:ryć r6żnice
nad 15 tys. zł.
• Godz. 13.45. ·w Ozorkowie. na w Kongresie Sta·nów Zjednoczo- zdań i stanowJsk obu stron. Stan-·
pl.
Armili
Czerwonej
przy
ul. nych i odbył szereg konferencji z nia te przyniosły jedynie częścio
prezyde111ta USĄ w wy rezultat.
I Ma.Ja „Star" potrącił Rozalie . G . • doradcami
którą w b. cież~Lm stanie p:rze\V\leziono do szpitala. Swiadkowle proszeni s~ do WRD MO w Łodzi.
• Godz. 15.00. Nietrzeźwy kierowca „Syreny" Grzegorz S. na ulicy
StrykoOWS'.i:iei 105 spowo..1:owal zderzenie z „Fiatem" i usiłował zbiec 'J
z miejsca wypadku. Straty materLailne 15 tys . zl.
•
Godz. 16.00. W Z:;(ierzu na ul.
Gałczyńskiego Jadący „żukiem " Maria.n
P.
SJ')()Wodował
7.derzenle
z dwiema „syrenami". Pojazdy zoiewątpliwy
zrabowane w jej miezwiązek z pu· przedmioty
stały uszkodzone na sume 10 tys. zł.
blikowanymi
na
łamach szkaniu, a zwłaszcza skórzaną wa• God-z. 16.40. Dzlewlędoletni To„Dziennika
Popularnego"' lizkę i czarny skórzany neseser,
masz T. na ulicy Na·rutowicza 114
relacjami z toczącego się najpewniej zawierające garderobę
wpadł na bok saniochodu ,,Ren'auW'.
Z ogólnym.j p0tłuczenlami przewie- przed Sądem Wojewódzkim w Lo- ofiary zbrodni i - być może dzi procesu o zabójstwo nauczy. narzędzie zbrodni.
(kt)
ziono go· do S1.'Pitala.
• Godz. 17.00. Na !rkrzYżO<Wanlu cielki przedszkolnej Anny Barbary
ul1i.c: Promińsk.lego - Broniewskie- I•'rątczak ma ujawnienie nowych
go tramwai lln•ii 22/8 uderzy! w tyl dowodów rzeczowych
przeciwko
stojacego tramwaju 7/12.
Pasażer
Czesławowi Jerzemu S1uowieckleFeliks o. do;zna! lekki ch oot!uczeń. mu i innym oskarżonym. Sąd \Vo(Ch)
Stało się jL1ż tradycją, że wiejewódzki w Łodzi otrzymał miano- ~
wicie informację, która umożliWi- ~~ le prac ujących ci:obiet rezygnuje
z symbolicznych upominków
ła
organom ścigania odzyskanie ~
części biżułerii
stanowiącej
nie- < z okazji swojego święta - 8
wątpliwą własność zamordowanej i marca - i przekazuje uzyskane
kobiety. Jest ta pierścionek z seie- '~f w ten spooób pieniądze na cele
dynowym oozkiem, złota obrączka c społ~we. Tak właśnie po;;tą
pracownice
PP
oraz łańcuszek
z
krzy~ykiem. ~ l'iły m. in.
Wymienione przedmioty odebrano ~ „Dom Książki" w Łodz~. Pos-\.a,nowiły
one przekazac
na
osobie, która nabyła je 7.a 7,6 tys. ~
zł od oskarżonego o dokonanie ia· ~ konto Centrum Zdrowia Dziecka
3
tys.
przeznaczone
przez
bójstwa Czesława Surowieckiego i
przedsiębiorstwo na
„Kwiatek
odpowiadającego w
tym samym
dla Ewy".
(w)
procesie za _pomoc w
sprzedaży
różnych
rzeczy pochodzących z
przestępstwa 33-letniego Mirosława
Szymczaka_
Pnia ł marca 1980 r. zmarla, w
Prokuratura. Rejonowa dla dzielwieku lat 80
stać na w ywalczenie remisu , a nanicyBałuty
oraz
Komenda
Dziel.
wet mobycle kompletu punktów:
S.
P.
Trudno np. typować wyniki po- nicowa MO łJódź - Bałuty za naszczególnych meczów, wziąwszy P·.ld szym pośrednictwem dziękują za
uwagę fakt, Iż słońce może roztopi ć obywatelską postawę tym
osobom,
STANISŁAWA
murawy bol.sk. GospOdara:e wszy- których informuje przyczyniły się
stkich meczów W<>leLlby raczej grać do uzyskania bardzo istotnych dopr:zy kilkustopniowym mr<YZie, oba- wodów w sprawie rozpatrywanej
Wdając się zdewastowania płyt sta:I domu l>YJACZYJQ'SKA
przez Sąd Wojewódzki w Łodzi.
dłonów.
·Odpowiedniej
au•ry
nie
mot.na jed1t1oak zamówić.
W
tych Zasługująca na najwyższe uznanie
Pogrzeb odbędzie się z kaplicy
ctętklch
wa>rUJtlkach zatem każdy obywatelska postawa, objawiająca
cmentarza Doły o godz. 14.30, dnia
się w pomocy
okMJywanej orga.
r~ultat }e•s t rno:l:Hwy.
1 marca br.• o czym zawiadamiają
W 1>oz(>Sltalych
me.er.ach :rimlera:ą nom ścigania, pozwala źywió na111ę: Arka Legia, Lech - Zawi- dzieję, że uda się też odnaleźć po-1 pogrą:teni w smutku
sza, Stal - Polonia, Odra - Ruch, zostałą część biżuterii należącej do
Zagłębie Górnik l Szombierki
SYN, SYNOWA i WNUKI
zamordowanej kobiety oraz inne

piłkarskiej

dzianie ba rdzo solid.nie przyg-otowywali się do mistrzowskiej batalii, są
złaknieni imkcesów. ŁKS wystą1>1 w
swym najsiL'l.lejszym sklada:ie, a
łódzcy kibice będą mogli w.reszcie
przek-0nać
stę
o umlejętno.~c!ach
Sławuty, który zoostał potwlerda:ony
do LKS. Cie.kawie więc za.powLada
slt: jego poje.dyinek li wroeław~k.iml

Okęcia drogą
baj, Dełhl do

formalności.

Trwa debata nad konkretnymi
sposobami szybkiego i skutecznego
wykonania postanowień VIU Zjazdu PZPR, który nakreślił program
dalszego rozwojtl naszej ojczyzny.
W wielu resortach, branżach
i
środ1Jwiskach
zawodowych
tom:y
się pogłębiona. wymiana poglądów,
na najważniejszy dziś temat;
o·
kreśla
sit: najbardzit'j efektywne
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PARYŻ,
W parku wystawowym
wielkiego francuskiego portu Bordeaux, otwarto między.narodowa wyst~wę „oceanexpo 80". uwataną za
najwięk,sze
w
świecie
Si!>Otkanle
przedsiębiorstw I org·a•nlzac.1i gospoda·rni morskiej.
RZYM, Rada krajowa włoskiej J>artJi Demokrac.11 Chrześcijańskie .I WY·
brała w
nocy li środy na czwar•
tek noweg-0. sekretarza generalnego
ugrupowania. Został nim 65-letni
F1aminio Piccoli, który zastapił na
tym stanowisku Benigno Zaccai:-nin lego.
SALISBURY.
Desygnowany
na
premiera Zimbabwe Robert Mugabe.
oświadczył, lt. praJ:nie, by po uzyskaniu nłepodlei:-tości, .Je,;o kraj był
członkiem
Commonwealthu I zwrócił sie do W. Brytanii o załatwie·
nie wszelkich ni'ezbędnych do tego
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(SKRÓT PRZEMÓWIENIA
EDWARDA GIERKA NA SPOTKANIU W SOSNOWCU)
.
,

ozwólcie mi przede wszystkim podziękować wam, a także
całemu społeczeństwu województwa katowickiego za wysunięcie mojej kandydatury w wyborach do Sejmu s okręgu sosnowieckie!l'o· Tu urodziłem się i wychowałem, tu żyli l
pracowali na kopalni mój ojciec i mój dziad, tu uczyłem się miłości do ojczyzny i szacunku dla robotniczego trudu, wśród wa.s
zdobyłem doświadczenie w działalności partyjnej. Was też pragnę
zapewnić, że tak jak dotychczas ze wszystkich sił służyć będę
spra.n·ie klasy robotniczej, Polsce i narodowi, że zawsze pozostanę wierny chlubnym patriotycznym i rewolucyjnym tradycjom
mieszkańców tej ziemi.
.
Ch~~ wai;n także \".yrazić uznanie za wkład, jaki wnosicie w
rozwoJ kra.Ju. Ws~ędz1e n.a· Sląsku i w Zagłębiu czuje się niia.rowy rytm rzetelneJ, dobreJ pracy. Zmienia się z roku na rok wygi~ miast i osiedli, ~mi~nia.ją się warunki t>racy i życia. Na
m1eJscu. dawnych,. odziedziczonych po kapitalizmie dzielnic nędzy
powstaJą nowe osiedla, szkoły, ośrodki zdrowia.
. W Iata.eh siedem~ziesiątych zmieniła się cała Polska, od Tatr
a.z po .Bałtyk. ~a.rod .~a~z z.a.pisał te lata wielkimi osiągnięciami.
Al~ me ':"~zys~~1e zapozmen1a udało się nam nadrobić i nie wszystkie mozhwosc1 wstały wykorzystane. Nie zawsze i nie wszędzie
postęp był równie szybki zaś praca równie rzetelna.
Uczciwego
bilansu mijającego dziesięciolecia d-0konał YIII
Zjazd naszej partii. Wielkie znaczenie dla opracowania stanowiska zjazdu, dla atmosfery jego obrad, miała dyskusja, która ro
poprzedziła i w której obok członk6w naszej partit oraz
ZSL
i SD, uczestniczyły miliony obywateli bezpartyjnych.
Pragnę z tego miejsca podziękować ws2ystkim obywatelom
którzy uczestniczyli w dyskusji przedzjazdowej. Wa!l'Ze uwagi kry:
tyczne, wnioski I propozycje były nam bardzo pomocne. Dzięki
nim decyzje i uchwały VIll Zja.zdu miały oparcie w zbiorowej
mądrości narodu, stały się wspólną własnością wszystkich Polaków.
Program pr.iyjęty na zjeździe uzna.ny został przez Fi-ont Jedności Narodu za podstawę deklaracji wyborczej i w tej formie
przedstawiony ·społeczeństwu w ramach kampanii poprzedzającej
wybory do Sejmu i rad narodowych.
·
Program ten jasno precyzuje nadrzędne cele, którym służy - dobro socjalistycznej Polski i pomyślność narodu. Nie ukrywamy,
że zadania jakie podejmujemy są niełatwe I niełatwe są \.\;&runki w jakich wkraczamy w Iata osiemdziesiąte. Tym bardziej więo
potrzebne jest zespolenie moralnych i intelektualnych sił narodu, staranne wykorzystanie wszystkich możliwości, ja.kimi dysponujemy.
Mamy wielki i nowoczesny potencjał przemysłowy. Dz[ękf dużym inwestycjom, ja.kich dokonaliśmy w lata.eh siedemdzies:ią
tych w górnictwie węglowym, w górnictwie miedzi, siarki oraz
w innych gałęziach, jesteśmy pod względem produkcji surowców
w stosunkowo korzystnej sytuacji. Niezwykle ważne znaczenie
ma tu również nasza stale rozwijająca się współpraca ie Zwią'l:
kiem Radzieckim, ktiiry dostarcza. znaczną część potrzebnych naszej gospodarce surowców i paliw.
Ma.my dobry długofalowy program. Wychodzi on na spotkanie najważnie,iszym problemom, jakie przed nami stoją. Określa
drogę pokonania. trudności, na jakie napotykamy. Główną uwagę
skupiać będziemy na energicznej realizacji tego programu.
Sprawą najpiJniejszą. staje slę przełożenie ogólnego postulatu
efektywności gospodarowania. na jęz3'k praktycznych obol\iązków
każdego mistrza czy brygadzisty, każdego pracownika i konsekwentne egzekwowanie realizacji postawionych zadań.
Tego
oczekujemy od kierownictw poszczególnych zakładów pracy i tego będziemy wymagać od siebie i od wszystkich.
Dążenie do wzrostu efektywności gospodarowania będzie
określać całą naszą. politykę, 'działania rządu i resortów, progTamy inwestycyjne, metody planowania l zarządzania. Osiągniemy
oczekiwane wyniki jedynie ,„·ówczas, gdy polityka ta zostanie
wsparta odpowiednią postawą i pracą w każdym zakładzie i na
każdym stanowisku roboczym. Wyrazić się to musi w pełnym
wykorzystaniu czasu pracy, w wyższej dyscyplinie i w poprawie
oragnizacji pracy. Szczególną wagę trzeba przykładać do bezwzględnego wykonywania zobowiązań kooperacyjnych.
Efektywność łospodarowania wymaga również znacznego przyspieszenia postępu technicznego. Do najważniejszych zadań, jakie stoją przed nami należeć będzie nadal rozwijanie głównego
narodowego przemysłu - górnictwa węglowego. Cały
naród
otacza pracę górników wielkim szacunkiem, - Tak jak do tej
pory dbać będziemy o to, aby praca ta była coraz bardziej wydajna a zarazem bezpieczna, a równocześnie o to, aby węgiel,
który wydobywamy był dobrze zagospodarowany.
Konieczność oszczędzania paliw, energii, materiałów, iywnoAcl
- wszystkiego, co potrzebne jest do życia społeczeństwa i jednostki staje się bezwzględnym nakazem naszych czasów.
Troskę o mienie społec:i;ne, o wszystko, co z pracy na.rodu ~
wstało i powinno służyć lud7iiom, podnieść musimy do rangi naJwyzszych cnót obywatelskich przestrzeganych wszęd7iie i powszechnie.
Wśród zadań wynikających z uchwał VW Zjazdu waźne miejsce zajmuje troska o przestrzeganie zasad sprawiedliwości społecznej. Problem ten żywo nnrt"uje klasę robotniczą i ludzi pracy w naszym kraju. Dbając o prawidłowe wiązanie wysokoficl
płac z wkładem pracy każdego pracownika, będziemy m.ielt równocześnie stale na uwadze sytuację materialną rodzin najniżej
uposażonych, zwłaszcza rodzin wielodzietnych. Zwrócłlem się do
związków za.wodowych, aby w większym niż dotychczas zakresie wykorzystały posiadane środki dla pomocy rod'Zinom pracowniczym pozostającym w trudnej sytuacji ma~erialnej, Po VW
Zjeździe podjęliśmy również decyzje zmłerzaJące d4! poddania
wnikliwej kontroli realizacji usta.lonych n.sad przyd111ału mieszkań
a. także wczasów, zapomóg i innych świadczeń aocjalnych.
To ~a.mo dotyczy sprzedaży niektórych deficyto\Vych towa,.rów.
ealizując uchwały VJil Zjazdu wzmagamy dział•nia mające na celu elimin~ej~ wszelkiego narusz~a zasad ·1 norm
socjalistycznych z zyc1a społecznego - meuczciwości, kumoterstwa, nadużywania stanowisk, pasożytnictwa i spekulacji.
Polityka naszej partii i państwa stwarza coraz bardziej dogodne ramy dla samodzielnego dzialan~a niższych ogniw władzy, administracji terenowej i gospodarczeJ. Ale. wr~z ze wzro~te~ kompetencji musi iść w parz~ wzrost odpow~edz1alnoścł l inicJatywy,
rzetelne wypełnianie powierzonych zada.n. i. ob.owiązkó,v. W toku
dyskusji przedzjazdowej i na samym ZJezd:iie zgłoszono wle~e ·
uwag krytycznych i propozycji dotyczących •.P~aw pros~ych, mozliwych do rozwiązania od razu na m1e3scu, . nie wy~a
gających ,,dodatkowych uprawnień i środków, ~hodzi na.JczęseieJ
0 elementarny ład i porządek, o przestrzeganie podstawowYch
zasad praworządności, liczenie się z opinii\ spoleczn1t, • roz11\(lne życzliwe podejście do ludzkich trosk I problemów. ·Tero od
w~zy:stkich przedstawicieli władzy, od całej kaclrT klerownlozej
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Socjalistyczne państwo realizuje najpełniej wszystkie prawa
troszczy się o warunki życia wszystkich obywa.tell Nie
zawsze niestety jest to właściwie pojmowane. Niekiedy - i io
jest bolesne - częsciej myśli się jak dzielić dobra, kt6re powstały ze społecznej pracy f samemu z nieh korzystać, niż
jak
„„·łasną pracą pomnażać wartośel, które powinny ałużyć całemu
narodowi. Ten sposób myślenia trzeba zdecydowanie zmieniać.
Realizacja programu wysunięteg~ przez partię i Front Jedności Narodu, osiągnięcie wspólnych narodowych celów i powiem
więcej dalsze losy Polski w decydującej mierze uza.Jeżnione są
od postawy każdego z nas. Wszyscy jesteśmy współodpowiedzialni
za naszą ojczyznę. W życiu narodu tak jak w życiu jednostki nic
nie jest dane raz na zawsze, pomyślny byt wymaga stałej odpowiedzialności, stałych wysiłków, stałej pracy. Prawdzie tej cza.s
przydaje coraz większej aktualności.
.
VIIl Zjazd naszej partii dokonał wnikliwej oceny aktualnej sytuacji międzynarodowej, potwierdził niezmienne zasady polityki
zagranicznej, któr1t: Polska Ludowa prowadzi konsekwentnie od
początku swojego istnienia. Nadrzędnym celem tej polityki jest
ia.pewnienie naszemu narodowi warunków pokojowego rozwoju
oraz wykorzystanie możliwości, jakle niesie ze sobą oparta na
21a.sadach partnerstwa współpraca 1 innymi. krajami.
Do fundamentalnych założeń nasr.&ej polityki międzynarodowe;i
należy przede wszystkim sojusz, przyjaźń i bliska współpraca
ze Związkiem Radzieckim, umacnianie jedności socjalistycznej
wspólnoty państw. W tym upatrujemy najtrwalsze gwarancje naszego bezpieczeństwa. Pozycja każdego kraju zależy od jego siły
wewnętrznej i zdolności obronnej, od jego :sojuszy i polityki· za.granicznej. Obeonie, gdy w sytuacji międzynarodowej zarysował
się niebezpieczny wzrost napięcia, musimy ze szczególną konsekwencją umacniać wszystkie przesłanki określające miejsce socjalistycznej Polęki na arenie międzynarodowej, Jest to nasza
największa narodowa powinność 1 odpowiedzial~ość. Nie możemy
zaniedbać i nie zaniedbujemy niczego, by Ludowe Wojsko Polskie 111-0gło dobrze wypełniać swe doniosłe, patriotyczne obowiąz
ki. Wielką wagę przywiązujemy do współdziałania w rama~h
Układu Warszawskiego, którego 25-lecie przypadające w maJu
br. będzie okazją do ponownego potwierdzenia jedności i zdecydowania państw socjalistycżnych w obronie ich wspólnego bezpieczeństwa oraz w realizacji wspólnego pokojowego kursu.
Jedność kraj6w socjalistycznych stanowi ważny c_zynnik równowagi sil w świecie, jest skuteczną zaporą dla agresywnych kół
imperialistycznych dążących do narzucenia swojej dominacji innym krajom, dobrze służy sprawie po~oju I ~dp_rężenia. l_>lateg!
będziemy nadal podejmować
wszelkie wysiłki, by zw1~ksza~
wkład Polski w realizację jednolitej linii polityki zagramczneJ
państw członkowskich Układu Warszawskiego.
ekretarz generalny KC KPZR, przewodniczący Prezydium
Rady Najwyższej ZSRR tow. Leonid Breżniew przemawi~
jąc 22 lutego na spotkaniu przedwyborczym w Moskw~e
stwierdził, że dziś, w latach osiemdziesiątych, t~k _jak uPrz~dnto
w latach siedemdziesiątych, jesteśmy za umacmemem, a me za
zniszczeniem odprężenia, za ograniczeniem, a nie za potęgowa
niem zbrojeń, 7:& zbliżeniem i zrozumieniem wzajemnym między
narodami a nie za sztucznym wyobcowaniem i wrogością. My
Polacy ~ pełni podzielamy to stanowisko. Jest ono dobitnym
ś''iadectwem dobrej woli i poko,jowych intencji Zwią.zku Radzieckiego, ca.lej wspólnoty socjalish'<·:nt'j.
Szerokim echem odbił się w świecie głos VIII Zjazdu na.wlej
part.ii, ostrzegający przed zimnowojennym kursem zagraiającym
odprężeniu, przed niebezpie~nymi konsekwencjami grudniowej
decyzji NATO w sprawie produkcji I za.instalowania w Europie
zachodniej nowych rodzajów broni rakietowo-nuklearnych. Podkreśliliśmy niezachwiane dążenie Polski do zachowania i rozwijania. wielkiego dorobku współpracy międzynarodowej. który J>O·
wstał w wyniku długoletnich wysiłków państw socjalistycznyclt
i realistycznie myślących kół świata kapitalistycznego. Pomni
człowieka,
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(Dokońozenie ze s~r. 1)
•
przedstaiwiclel• r6żnych jrodowisk
regionu. Z dumą i satysfakcją
mówili ani
o wszechstronnym
awa.nsie śląsk<>-Zagłębiowskiej 1i!!mi w Illitach siedemdziesią;tych. o
systemaityc:zm.ej po.prawie warunków pracy i życia, 0 rzetelnym,
rytmiC2lnym wysi:iikiu swoich kolekh
· · · t ywac h
t yw6 w, lilllCJa
wnoszącyc
powamy W!kład w dOlrObek ~ospoda;rczy kraju. Daliśmy ;ut w br.
ponad plain 4 tys. ton w-:gla powiedział g6mik kopalni „Oaerwona Gweirdta" w Czelami. Adallll Borek. Ka4dego dlnia &maroumy 100 dodatkowych ton węgla
i l'Otillm·iemy, ie dobrze precuj1to
dla kraju, pracujemy dla llebie.
Mówca podkireeldł trosk'jak"
P!łr~ l
władr.a łu®wa of;acza
gorników ,db~~ o be7«Jit!C'Ze~-wo
1 warr.!'!llld Ich PrMiYi 1 uanainiem

uświadamiać

wiedeńskie

teł e

w
przemyśle węglowym cz.terobiryga.
dowym systemie orgainizacji pra~y,
dzięki któremu górnicy mają wit'lcej czasu na od,poczy·nek, życie row.prowadza.nym
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Gierlcowl 1połec:refi.stwo wy.razi swój głęboki
za serdeczne słowa s·kierowa.ne do patriotyzm i konsekwe.ntną wolę
klasy robGbniiczej i wszystkich Lu- realizacjj wypracowanej w latach
Etllwardo;W!i

dzi pracy aosnowlieckiego okręgu s·iedemdziesiątych i kontY'nuo•waw:vborC2ego, przewodniczący spot- nej stra.tegii partii., której głów
kul- ka1I1ia w ~m~en.Dn.u zebranych za- nym celem jest budowa pomyślno
pe"lll'Ilił, że w zbliżających się wy- ści socjalistycz.nęj ojczyzny i naroturalnych.
bol'ach do Sejmu PRL i WRN du polskiego.
Blłł'ba.ra Karasek - s Za.kładów
Dziewiarl!lkich „Wllllld&" w Sosnowcu
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uanamem

p~zyJęły

wszeclurtironai• pollNiktowem1• • w
prcg~ami• J!'JN pro~lematyki 11:yc!a
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trwaia
posmkiwania zaginionego statku

Na Atlantvku

Od kiMw dllli t.rw-ają J)OSfJUklwa- bal w Pamlll!Ilie do Filadelfii w
Jfa _..,ł.oh swilłMftJ'(!ll a wy- nle.
pa,naimskiego st~u „Mount USA. W ubiegłą sobotę był wilub jego roz.blłików na dzia,ny przez fu•nkcjonariuszy ameAtla.ntykiu u wschodnich rykańskiej sbraży p.rzybrzeż.nej w
Szkoły PodBtaJwowej li!' I w Bęwybrzeży USA. Frachtowiec przy.
dsimł• Zen.obi& Piotrowska. puszczalnie zatonął podczas sztor- pobliżu Florydy.
CH%1p!ąe 1 bofaitycll paJt.iriotyonycb IllJU, który szal.al na pócząłiku ty.
Znaleziono iuz 2 porzucone ło
ł r~TJlnYch tradycji
naszego godnia w t.e.j części oceanu. Na
ra:tunkowe, kamizelki ratu:iregioau, .tuamy sł11 - l>Owimia- jego Po-kładzie zna•joowała się 22- dzie
kO\\'e pochodzące ze statku . Wiła aby :nul uc:miOWJe :m'OZU- osobowa załoga
:i
Hondu-rasu.
też olbrzymią
plamę ropy
mieli, h W11p6ł>ezeen:r pat.riotyun „Moullllt Horizon" z ładunkiem 4.600 dziano
naftowej w przypuszczalnym miejto praede Wlllł;JW!ikim ~ pra- ton cuikt'.u płymął z portu Cristo- scu
katastrofy.

ohoWll!lłem mlodndety llkoru:entro- HordZQU"
wda 1woj" UJW.a«ę nwczycielka ie wod&:h

-.

Ml-. I Jll&ł7 9*ł.a OllrliennetO
,Slllcz&ltowa••
w .Tl!'llVOl'Jmie Mlvall:owlllk( przedstAlwił .1
keW łblcjat;rwy nrojej załoeł do-

f:;;

tycsąee

.9Ml!Pałneni• buJnłeakand.~. pru-

lepaego

dowm.ictwa
m,WU ~yijMC!o,,
WefO l łn..

Instruktorzy

.USA

meblo-

W6r6d cDuco lllle ~ydl.okl11.-

1k6w

.Jalt połał ł bm. 4elhijgki dzien- posterunków
I aekr.-.z XC
nik „Patriot"1 powołują,e się na czym dodaje:
JDd'1Nl'd ()lerek.

łlios Mbrał
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• ....._ „...,_ '\" _

~ pclldd„ ,,_ Clłutili ..,...
łlarłaaoznał w ttaO r. 4ol'60RW BllCl'odlP ll- wt BrandYl'O'lri. M :tetro Ulteło .,.l'l:oterllCkde:
nł.eo •wiata nw.a.l.eter6w". w
'WY"bliUl• - . . Bu • w:yda.nlem llllłatnłetlo 1'0mu
- dla tłuma.ezJ'

~

pokoleniu, że wielkie przeobrażenia, wielki awans cywillzacyjny, kt6ry stał :się udziałem naszero narodu
nie zostały nam przez nikogo podarowane, nie przyszły 1ame
przez się, lecz wymagały ofiarnej, wytężonej pracy starszych pokoleń, ich poświęcenia a często i wyrzeczeń. Ta.k jest obecnie
f tak będzie w przyszłości, której kształt za.leży od wkładu, jaki
w dzieło rozwoju kraju wnie11ie wtp6łczesna 1eneracja mł!>dzie
i7.

(

Im6wił

Rokowania

R

będziemy bezwzględnie wymagać.
Społeczeństwo nasze jest młode. Nanym obowll\r;kłem

tra.gicmych doświadczeń bistorycz.nych, kierując się żywe>tnyml
interesami na.rodu polskiego i wszystkich narodów będziemy zde·
cydowa.nie występować w obronie pokoju i odprężenia.
Stoimy nadal na 1tanowisku, że odprężenie polityczne powimio
być uzupełnione odprężeniem militarnym. Powodowa.ni troską o
losy Europy \yysunęliśmy tnicjatywę zwołania -w Warszawie, zaprop«>nowainej wspólnie przez państwa Układu Warszawskiego,
konferencji w . sprawie odprężenia militarnego i rozbrojenia w
Europie. Czyniąc to w obecnym trudnym okresie daliśmy wyraz
niezmiennej woli kontynuowania polityki odprężenia. Jesteśmy
przekona.ni, że przeprowadzenie takiej konferencji mogłoby doprnwadzić do obniżenia . poziomu konfronta.c,ji militarnej w Europie, do pozytywnego 7iWrotu w sytuacji międzynarodowej.
Propozycja. zwołania konferencji w sprawie odprężenia militarnego i rozbrojenia spotkała się ze zrozumieniem i zai·nteresowanłem w wielu krajach Europy. Odpowiada ona bowiem interesom narodów europejskich i wychodzi na.przeciw najpilniejszym
wymogom odprężenia i bezpieczeństwa.
Z zadowoleniem obserwujemy, że również w innych eur1>pejskich krajach podejmowane są wysiłki na rzecz przeprowadzenia
rozmów w dziedzi•nie odprężenia militarnego i zahamowania wyścigu zbrojeń. Za.mierzamy dokonać wymiany opinii z Francją,
w celu zbliżenia poglądów w kwestii zw-0ła.nia kon·ferencji odprężenia militarnego i rozbrojenia w Europie. Realizacji tego
celu sprzyjać mogą także ostatnie inicjatywy Finlandii.
Jesteśmy gotc>"Ki do niezwłocznego podjęcia rozmów ze wszy~
stkimi państwa.mi, do rozważenia wszystkich konstruktywnych
propozycji sprzyjających ja.k najszybszemu zwołaniu ke>nferencji w Warszawie. Z myślą o przyszłości Europy i Ś\~ia.ta •Polska
wniesie do tego ważnego dialogu swój aktywny wkład.
Ze zrozumiałych powodów nasze wysiłki na arenie międzynaro
dowej skupiają się przede wszystkim wokół spraw europejskich.
Współdziałamy w tym względzie ściśle z naszymi najbliższymi są
siadami. W styczniu wymieniliśmy poglądy z przyw6dcami brat·
niej Czechosłowacji. Przed kilkoma dniami odbyliśmy owocne
spotkanie· z tow. Erichem Honeckerem i innymi przywódcami
NRD. Jesteśmy zgodni w przekonaniu o konieczności aktywnego
przeciwstawiania się zimnowojennemu kursowi, który określone
kola imperialistyczne usiłują narzucić państwom zachodnioeuropejskim. Czujnie śledzimy sytuację i uważamy za nasz obowią
zek zdecydowane reagowanie na każde ugrożenie pokoju i bezpie~eństwa, a jednocześnie wychodzimy na spotka.nie każdej
konstruktywnej, pokojowej inicjatywie.
Uczynimy wszys.tko, co leży w granicach naszych możliwości,
by spotkanie państw - uczestników KBWE w Madrycie, rozmowy prowadzone w Genewie i Wiedniu, przyczyniły się do umocnienia bezpieczeństwa i rozwoju współpracy.
W naszych czasach nie ma dla pokoju tadnej alternatywy.
Stąd też, ptowadząc aktywną politykę .jego umacniania, jesteśmy
głęboko przekonani, że na najszerszej płaszczyżnie jednoczy ona
nasz naród i ma jego zdecydowane poparcie.
Plłruszyłem dzisiaj niektóre tylko ważniejsze problemy związa
ne z sytuacją naszego kraju. Nie jest ona łatwa tak jak nie jest
dzisiaj łatwa sytuacja światowa. Mamy przed sobą trudne za.dania, jako członkowie parm, jako obywatele, jako Polacy. Mimo
kłopotów, o których mówimy otwarcie i szczerze, są wszelkie
warunki po temu, aby zrealizować wsp6lne na.rodowe cele. Sprzyja temu dorobek całego 35-lecia Polski I.udowej, tak znacznie
powiększony w latach siedemdziesiątych, sprzyjają postanowienia
YIII Zjazdu naszej partii, sprzyja cała nasza polityka. Reszta
zależy od na.s, od naszej postawy, od naszej pracy, od naszego poczucia Qdpowiedzialnoścl za ojczyznę, za to wszystko, co składa
się na. Polskę Ludo•wą. Za niespełna trzy tygodnie pójdziemy do
urn wyborczych. Jestem przeko·nany, że w akcie głosowania, znajdzie Jak za.wsze wyraz jedność Polaków w najważniejszych dla
narodu sprawach, że cała patriotyczna Polska poprze program
i kandydatów Frontu Jedności Na.rodu.
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pakhltaJ\skie tródła komunistvczne, w bazaeh i koszara.eh armii
paltfetań.Htej
w
Belud'.liy1tanie,
prowlnejl rranłeziteej z Iranem I
Afganistanem, przebywaJ!l lnstruktony wojskowi USA.
Dslllllnik eyłaje depe1zę wysłani\
pnes aekretarz11 generalnego KP
P11klst11nu, Alegoo Najesha, do UC't.estntków m Zjazdu KP Bang}&.
dNlllu, który obra.dował w Dhace
od H do !'I' lutego. Najesh pisze,
ie .wkrótce po 1wycięstwie rew~lucJi anłym?narchiezneJ w lrame
wl.9.dze pakista(lskie „przekszta.łcib' eab' Bflludzysten w obóz woj1kowy„, l'01fMienm:aJ'4t we wsiach
I w r6rae1a •Mwinoj cęlłlt 1118'1

garnizonów,
po
„jednak wydarzeniem
najbardziej alarmującym,
l'roźnym dla Pakistańczyków i ·
takźe dla pokoju w regionie 1 na
świecie,
jest obecność żołnierzy
amerykańskich w rejonie l\fakran",
w południowej części BeludzyStanu pakistańskiego. Według Najesha, Amerykanie
przebywają
tam m. In. w porcie Gwadar nad
Morzem Arabskim. ·
„Patriot" przytacza również sło
wa Najesha, Jź CIA oraz tajne
służby wojskowe USA, Chin 1
Egiptu szkol!!- rebeliantów afga.ńskich w pobliżu Gilgłtu w kontro·
lowanej prze& Pakistan ezi:ś,ei Ka-
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• SPIKER 1tacJt łele- znacznie bardziej brutalwlzyjne;I w Nowym Jor- nego.
ku, mtalt jale zwykLe powiedzieć
na zakończeni•
• POTOMKOWIE Carmsprogramu· „dobranoc", zte- Io Partsta z Sycytlt przez
wnąt. Następnego dnta te- 64 Lata watczytl o apadek
l.ewlzja zaaypana
zostaia ' po nim. W ctqgu os-tatntch
pro~bamt cierpiących
na · 40 lat
spór prowadzono
bezsenność by robi!
tak przed
ntemat wszystki mi
zawsze.
sqa aml we wioszech, an1gażując najwybitntejszych
• SZAF"KI DO KUCHNI adwokatów . Akta sądowe
kuµował systematycznie u.\ ost(!gnę!y wagę kitku ton.
Witold N. z Warszawy. Ter az nte ma już o co stę
Gdv zebrał ich jut cze&ć. j procesować ,
bo
pozostudoszedł do wniosku.
że wtone przez
Carmelo P
urzydałyhy
sle
jeszcze domy rozpadty się ze stadwle. Tym razem napotkał rości, a wk!ady w bannieprzewidziane trudności: · kach utracUy wartość na
producent
(Wolsztyńskie skutek tnftacjt.

ba-

„Sarakin " - wielka lichwa

18-letnl .T•J>Ończyk MaaahLro Harada, mieszkaniec okręgu Hyogo, 'POlńainowll kupić nowy , wygodny dom
za U,S mln jenów (około 66 tyslęcy
d01a.rów), Ponlewat nie posiadał tak
dutej sumy, zwrócll slę o ud.2'lle1„
nle mu pooye7ll<:l do kilku banków
- jednak wszystkie odmówiły. Wre"fZele po kilku mleslącach udało mu
alę urzyllkać kredyt w niewielkim Lokalnym towarzystwie, trudniącym 1tlę
tego typu dzlliłalnośclą. Wkrótce
oka'lało ll'l.ę jednak, tP odsetki oo
UZY'llkanej sumy tak wizrosly, te na
~h spłacenie nie wystucn pensja ,
która W)'noslła ł2 tyg. jenów (oko-ło 1'11 dolarów) tygodniowo. Masahlro Harada, widząc1 te znajduje alę
w aytu.ac!l bez wyjsda,
popełnił sa

llzelbJ'

mlennym

w

mobójst'Wo wraa: ze sw21 toną 1 t>rzema aynami.
Był on jedną
z ostatn.tch oflar
szeroko rorz.budowa-nego w .Ta.ponii
systemu nlewtelklch Urm !ilchwlarsk1ch, zwanych „sa·rak!ln". Je6t kh
w tej chwili w całym kraju pon a d
160 tyslęcy - a ilość lch cląg'l.e roś
nie.
Zgodnie s tradycj11, „sara·k ln" są
przewa:i:nle tak bezw;zględne w ega..ekwowanh1 swych nale:i:nośct, jak d<>brodu92llle w momen<'ie udrz:lelanla
kredytu. Gdy kllent ma trudności
w płacentu w~oklch odsetek, pracownicy !lchwiarskiej nrmy posuwają slę do &róib I 112antatu, często
tak:!:e stosują przemoc fizyczną.
J.apońskie
„sarakln"
utrzymują

•. lta-

Os:rodzie"
Czandi·
.:arh, stolicy stanu
Pend:tab , (Indie).
Miasto
to
zostało
zapro.lektowane
t1rzez słynne11:0 ar-,
ehłtekta
francuskle11:0
Le
Corbuw

mieście

1tera.

,

I

Fabryki Mebli) podał. że
z powodu braku okleiny:
• NAJMNIEJ MlEJSCA
takich szafek nie sprzeda- w bibliotece inż. z. Skoje jut luzem,
a
tylko necznego
z
Piotrowic
w kompletach 'PO 11-14 Slasklcb zajmuje napisana
tys. zł. Widocznie na szaf· przez niego same11:0 ksiazkl
w komplecie zużvwa ka o wymlaTach 1 x o.s
sie mnie.I okleiny.
Taki : milimetra. zawlerajaca 2S
wniosek
należy
wysnuć, stron druku. Dzieło wleljeś!i się nie chce do.iśl: do ko~cl
i:lówkf od szujlki

ścisle

kontakty z yakuzą czyli tamtejszym
oópowiedn~kiem
mafii.
Stamtąd u2y:sku,ją p'omoc w pootaci płatnych rewolwerowców, stamtąd
tez rekJrutują się główni udrz:lałow
cy.

I

Osta.tnlo władze ja pońskle aresztoponad 600 osób, O&karżo.nych
o n lelegalne praktyki lichwiarskie.
Członkowie parlamentu , należący do
opozycji, domagają się wprowadzenia surowszych przept..~w.
które
&kutecznie zwalczałyby
&tosowa;ny
dotychcz&o1 powszechnie wyzysk dluż-
n!ków. Jednak realizacja takich przepisów na.trafić mote na
poważne
trudności.
Pracownik
ToJdjs:klego
Biura Spraw Gospodarczych, Takako
Mizushlrna,
stwler<Wl.l
nieda·w no:
„Na obsza'fze Tokio jest zare}strowa·nych 25 ,tyslęcy towa.r zystw flnaa'lsowych - my natomiast posiadamy tylko jeden etat dla pracowni.ka, specjalnie
za.jmującego
się
kontrolą dzlalaln-0ści tych firm".
Mimo wysllków rządu japońs.1<.le
go, · zmierzających
do
ukrócenia
praktyk Hchwiarslklch, przeciętnemu
Japończykowi w dalS?Zym ciągu dużo łatwiej
jest otrzymać pożyczkę
w
„sarakln",
niż
gd'Ziekolwlek
indziej. I to jest właśnie podstawowy czynnik, kltóry powoduje, że
„sarakln" nigdy n le narzekają na
brak klientów.
wały

można czyta~ przy pomo• ZŁODZIEJE OKRADcy urządzenia optycznego, LI KURNIK w okolicach
skonstruowanego przez sa· Nancy we Francjt. Pozomego wydawce.
stat w nim tytko
maty
kogut.
Na szyi zawteszo• SŁAWNY
ZESPÓŁ no mu kartkę z tnforma„ Boney M" odwiedzU
w cją : „Ten jest dla nas za
więzieniu
pod Madrytem chudy".

króla hiszpańskich wtamywaczy Eleute1·10 Sancheza,
znanego też pod pseudonimem
„ El Lute". Historia
„Et Lute" jest kanwą jednego z wielkich szlagierów
„ Bony M", który zresztą
zaptactt przeatępcy 50 ty&.
dolarów za prawo w11korzystanta jego nazwiska i
dziejów w ptosencP..

• KTOS znudzony Już
widocznie małym kotkiem,
go do przewodu
wentylacy,ine~o
w bloku
przy ul. Modzelewskiego 46
w Warszawie. Nieszcześli
we zwlerzatko było tam
uwięzione
przez tydzień,
dzień i noc cloma~a.iąc się
1>0mocy.
Dopiero
wtedy
zawiadomiono
Towarzystwo Opieki nad Zwlerze•
NA NOTECI, w górę tami i 1>0 trwające.i dwie
od Nakła dostrzeżono du- godziny
operac.H
prucia
te ilości śniętych ryb
betonu, uwolniono otlare
płoci.
leszczy. sandaczy. barbarzyńcy
niestety.
Znalezienie truciciela.
to nieznanego,
oczywiście
ważna sprawa.
• UCZONY
lecz
nie
Z
.le dyna,
WIEDOto
w tym roku .ieszcze otwar- NIA, prof. L. Wicke, jest
ty zostanie w pohllźu 300- zdania, że od st.edm!u tyhektarowy ośrodek zarv- sięcy lat inteligencja czło
błeniowy.
zasilany woda wieka pozostawai.a na tym
właśnie z Noteci. Jeśli do samym
poztomte. Przebatego czasu nie uda się dal on
4 tysiące czaszJ?k
przywrócić
wodom odpo- z różnych epok i stwterwiedniej czystości. można dzit na tej podstawie, że

będzie

mln
w zlew.
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powiedzieć,
zł
ooszlo,

że

jak

wrzucił

objętość

przez
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BARAN 121.03 -

20.0ł.),

Niektóre osoby spod tego znaku

będą

miały okazję d'o interesującej podróty, Pod koniec tygodnia być
może zrealizujesz zakup, o którym od dawna myślałeś. W domu
spokojnie I miło.
BYK (21.04. - 29.05.), Tydzień pełen wratefl, W pracy jakieś

nowe propozycje, w domu spotkania .z nowymi ludźmi. Wymagać
to będzie od Ciebie sporo dyplomaCJ~ I rozwagi. Osoba bliska
oczekuje na wladomoś~ i zainteresowanie.
BLIZNIĘTA (21.05, - 2.1.06,). Ten tydzleu przyniesie Cl wiele towarzyskich sukcesów. Natomiast w pracy jakieś chwilowe klopoty, t1roblemem staną się także finanse.
RAK 122.oG. - 22,07.). Twoje sprawy zawodowe toczy(: ate b11da
w trybie wolniejszym, Nie znaczy to, abyś mógł osiąść na laurach, Inicjatywa i energia zaprofltują w przyszłości.
LEW 123.07. - 23.08.). Tydzień pracowity, W domu małe komp!ikacje. Dzięki wrodzonej zręczności. unikniesz poważniejszych
starć. Niespodziewana nagroda lub premia wzmocni TwóJ budtet.
PANNA (24.08. - 23,09.), W tym tygodniu spotkasz się z uznaniem zwierzchników, a Twoje pomysły t propozycje zyskają pełną aprobatę, W stosunku do miłej sercu osoby, jesteś trochę
niesprawiedliwy, uważaj, byś nie przeciągnął struny.
WAGA (24.09. 23.10.). Będziesz miał wiele domowych zaJęl:,
które na pewien czas przesłonią inne sprawy. Czeka Clę J)Odró:ł
służbowa oraz ważka rozmowa z przełożonymi.
SKORPION (24.10. - 22.11.), Tydzień nie pozbawion':' :i-trakcjt,
Sporo spotkań, konferencji, narad. Każde swe wystąp1en1e przygotuj sumiennie, od tego bowiem zależet: będzie, czy zyskasz
aplauz u słuchających.
.
STRZELEC (23.11. - 21.12.). Za bardzo przejmujesz 1111 sprawamt, których jeszcze nie podjąłeś i które dopiero rysują się w dalszej perspektywie. „Nle martw Sił o jutro, bowiem nie wiesz,
co Cię mote spotkać dzisiaj".
KOZIOROŻEC 122.12. - 20.01.). Musisz w tym ty11:odnłu wykazal: wiele cłerpliwoścl.
Wymagać tego będą układy, zarówno
w pracy. Jak I w domu,
WODNIK 121.01. - 18.02.). Duło salety od Ciebie, Twej aktywnoścl i inicjatywy. Masz 1zanse na awans lub tnne formy uznania.
RYBY (18.02, - Z0.03.), Będzie to pod katdym względem dobry
tydzień. Jeśli masz zaległy urlol) - wykorzysta.i A:O. Spot]!'.a~z
kogoś bardzo sympatycznego, kto p6tnieJ być może •tanie 1tę
miły Twemu sercu.
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REDAGUJE JERZY

KAŁUZKA

Zebranie
1>gółu
członków
jakiejś
organizac ji, 2.
KoleJ ie
miejsce w klasyfikacj i, a także
umieszczenie pieniędzy w przedsiębiorstwo, 3. Oficjalista dwo.rski
dozorujący robotników w polu, zarządzający gospOdarstwem, 4. Imitt
piosenkarki francuskiej Mouskouri,
znanej nam z niedawnego recitalu telewziyjnego (11.XI.), 5. Potocznie:
nieziszczalny
pomysł,
~ mrzonka, 6. Pod~Wirotn.ikowy departament w Paragwaju.
~
1.

„

~

~~

S

S
S
~
S
S
S
~
S
S
~
S
~
S
S

~ <S13J

~·
~·
---

tamiglówka

Przyjrzyj

l. odpowiedz,
części wyciął
nlego bryły

Rozwiązanie

~
S
~
~

1'-

S
~

S
~
S
S
~

Cyfry ec1 11 do 18

~
S

powita.wlać

kwadratu,

~

~HHDYLD77"/0"..HDYIO',O)Y.H.H'ZH'~

'

należy ła.k

do
powyższego
aby 1uma pozio-

mych, pionowych i
wynollll& I~ 4!.

KRZYŻOWKA:
Poziomo: Klimat
Artemlda. bieda, Lem.n. Rama, idea ,
Madera, nabab, g111om, dalla, banan
Pionowo: Bramin, rial, anoda, Temlda, Maaln, Leda, debel , materac,
Emllia, adept, Tana.
REBUSOGRAF: Od Tatr J?O Bałtyk, od Bugu po Odrę, plękru.eje nasza Polska cała.
PIĘCIU

przekątnej

„Rozkoszy

Nagrody

Sta.nisława

DRWALI -

kslątkowe
wylosowall:
Adamczewska, K-01uszki,

uważnie rysunkowi
które z 8 widocZi!lych
stolarz ze stoją<:ej obok
drewna?

łamania głowy"

I

14,4 ml.nuty.

się

nr 157

ul; Staszica 6,
Tere~t Szymańczyk,
Łodź ul. Nawrot Z9/"3. Włodzim:erz
Oczakowśki. Rawa M.1z„ ul. 9 Mafa 7f28, Ste!a.nla Ja•rka
Łódź,
ul.
CZarnieckiego l/8, Mar \a Guzek , Ło
wlcz, ul. Noakowskiego 3/12,- Irena
Stelmach Łódź, ul. Bednarska 20/12,
Katarzyna Kupiszak . Piotrków Tryb ..
ul, Mickiewicza 15, Regjna Kamiń
ska, Łódź. ul Półnncna 59/21, Józef
Li.twlnowicz Łódź, ul. Gnieźnień
ska 19/21, Marian Jańczak Łódź ul.
Poznańska
53/60.
OdD iór
nagród
w sekretariacie naszeJ teoakcjl.

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllłlllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllffillllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllłllłlllllllłlłlllJIUJ.UUJUllllJilł

' TEGO
JESZCZE

NIE

Pamiętnik

BYŁO

:Nliee~

lin~

Jm!:~yła

,,.m

Mliohadyn.e Gułyas, 81dlmdinlil!lbraltoirtka nawego hotelu dila med~lll.liairedt w Buda!Ptla'L•
CJi,e. Bud'Y1!lek bY'ł i~e nie l!:o&llliesv.ik.aillY, gdY2
Pl"OW'8ld:zono ootalbnde
l'()lbolty
wyf".rońoz.en.iowe. W pewną sobotę w IX>łw:lniie ndoewa.ais.ta WY'l>Uściła
Jl!!"acująeycb
tru. robot t11ilków. 1.11ibea1pi ooz.yła dlTllWi wejś
ciowe i wjecbda W1iruią n.a 9 -pię.ko., aby
WY'1>róbować kdiucie do rómych noimaesz01Jeoń. Po SPNliwd!Zellllilu
zaimlków wsiadła
do Wliiru:iy. Wl!orMce 1)0 ruisrLe111.!Ju w dół
wfun.d.a UitikineŁa mli.ęc&y 9 i 8 l)ię.t.rem.
Wszehe J)l"óbY rusrz.eni,a w dól. a:ni w
.t:<'i.rę nie dały r€Wlstiaitu. Nle było ż8'ł:nei
możliwofui ~ 9iAi z tel „pułBJP
ki cywiiirz.aci1i". Spedi1M:a
więc
w Die!
priaswae diwa Cl6tJr ągg:.e dmd..••
Swe pra:eżyci.a .,sam n.a eam z tt.l)lllUtym dźwlig.iem" adimńindst.r aitorlka sil)isala
n.a 13 kiairtkaoh zeisizyt.u,, kltÓi!'Y miała ze
S01bą. Myślii t'7.luca111e n.a 1)8.i!Xer OldizJwie.rcńedi!a1ia wszysb'lłlie stMlY uca.uciowe: t'O!Zll!IJCZ. gnrl.ew, złość. rezygnao,ie. a także ...
sille wali.
,,PODZIELIŁAM CZMI '.N'A
POŁGODZINNE CYKLE".„

p:iel~ek. imieiiYIU ~go uwńęzienia bez W'i~YC'h pelltu1'bll!C11 przy-

pólSIUje tirTz.em

QZYllJlllilkom:

W aisad!7le „urocWił& &4 w

er&eliw• -

pneiz caly
C®a11 w Wlilnda.iie pail:ło się
świ4-tro. Mogła wf« pisaA a n.iie ea:e'kać
be~YD.nlie. ~a 1 za/kr.u ooielld zdt-o-wolfutt·j naitomiiut ll!sDirowat.a do ora.cą

ddJlllia Ilię.
_Wiedl:liał.a11t\ k eizyb.a
mnie - llllD&lflwo ~ilst!tlł'

~a

odwodinJiell'l.iie, •weofuaJne ~aia lrr11żenli101We, wiresa.cie WJ1C01!1l"ll>D•
i Ollbaibnii.ęciie. Roibd~am w.i~ wszystlko.
btr do
dopuśclić. Podtz:iellil::.m
es.a• 'Bla
pćJllgOidtzliJnin.e cy!kle: ~ godaiin.y S/Pll!Ceaiu..
pół goduJiJny sie<dizeniiia., pół todrlilnY le2enii.a i 1)Ó!ł
god:z;im.y stalilliia
'119. jed111ym

teigo n.ie

mebrlz.e k!w!lldiraltolwym

poiwuenclllll ..."

GODZINY.„

•

DZIBNNIK POPULABNY nr N (9511)

od Jlll6lw: Ad fIZ w ~ • ~ • do
t~ PIOlrY llligdy Zllie ~ do nft.o -...
ma. Spr<;bowałam to UCll)'llldĆ
'PIO rG
piet'W\SIZY I od 1'IUlU l)e!Ch.••". Mlilha~yne
Guilyi1111, kitara Jll(lllJl'IZeld llNCOIW.aiba w
sburbbfie i:dJrow6a i·afk.o 'lliel~ulk& nkm.awl.M i ~}'lllli n.a klu!rsach d:la

JU.JTRUDNIE.JSZE SĄ PIEMVSZB

ĆW jedYll'IY w 8WKllim ?llidlzatt!U "~
nilt" m'O!W.adri:oo.Y 'Ilf ~„ ~
ł

pisan y w... windz ie

~

bema:ri .._

~~

Mal~
sa l)ierrwsze
godzi.ny
Jeśli udaro'by się wY'bić &ZYbę
uzyslkaan
10-eemitymebr(ltWą smzeiliilnę. W.ailę
pantoflem w dJl"l1lWi, bearumrun.nie wołam o paOz;uję. że brialk mli już i;łoou. Przycliisokam ~ a'1a!NnO!WY,
a :>!"Zec i eż
w.iem, że nikt
może go UsłY5Q!eĆ. W
ct'lym budvnku lllie ma już Olilko>!o. a na

m.oc.

me

tiole PDdJwó.iille drVJw1L. S'"..to!lJl:lUl w w..ndz;e.
rnct.e się Ze«"Wie.„ a.le ma t«-e:ykrotne ~a

bd"1meceen!ot. OblL!cizOill.a jest n.a obc~1:1:?eni o
UOO kg. a ja wąri:e zalec:IJwlie 55 kg.

no 61smed mec*

tem

n.adlzde.ie.

te

ae

~. J~ JllMełtyj~ nł
~e Się j1Uł w tycl1t1 ~- Cie'WIC.a[e ni• btralkuje mi ~aJP/ie«"O

- Nli.eidaJie4ia,

<meo ndie

Qrftlljadnego

mdlałam

kito6 zau.wari:y mqją Illieo:becmość. Ale có.rka miieslllka OSOl'l:mo Wll"&a: ze awoim mę
i wie.
w końcu tYJ?odlnda zaiwsze
udade im. na rónsWe wyoiec:zikli. P.ra:~
k.am izua:dlk d2lwoolJk.a alairm01We.go. a[e od
Cl2lUU do czasu roib[ę orzerwy,
bo obawfuam sńę, że nraeci~e oirizewód i l.aipaJli
Się lmsta!lacja. W llliedlzrlele
wJe<:rrorem,
Olkoło ósmej oig.a1rnęła mnie pallli!ka.
Co
~e. gdy w ]llOillńedtzli,ałeik ra'lm robOl!nJicy, W'id!UIC z:amklJllięte dTz'W'i, 111fte T:e;idą
li-• bud,yinku?

kiaiwe, te

.a._•.

„ANTYNIKOTYNOWA KURACJA"
W poo.iediziia[elk o ósmej robolt-rnic:v zgrornia;doonii przed wejściem wybili SIZ)"be ;
śroodtka. Słvs?ĄC hałas
dochodzący z w.i.ru:ly i k·rzY'ki
uw•ięrzlone.i w
n.ie.i admLniistl'ałtork.i. ieden z ele'.i:t.rvków
wyłączył wiinde z s :ed
i otworzył jeti
weszlii do

drzuni .. K !e<iy zobae.zvł.am ll'ase lud:.; oooW,i.adała Mlihałvoe Gulvag dz.ien'!lo'.lkarz.om - ZB>CG:ełam płaikać. Pvtal: mnie.
azy weZJWać oogotoiwie, crzy taiksów 1tę?
N[e tra:el>a - od-powiede:Ua.łam. I tak iak

stałam.

ocudma. zmęczona WS·iadłam do
trolejbusu. w· domu wy'".i:ąpałam sie. wy.
piłam szklankę mleka i spałam do wtorku
rano. A p0tem poS'l.łam do pracy. którą
rorz1)0Czełam
od . orzeiażdżki.
winda.
Chyba z dziies.:eć ra'ZY w F.óre i w dół.
by siię jej i•.iż ll!i.g dy wiece.i nie bać ... "

Pamn M i halyne Gulyru; odofosła ew~drn
tll'l.e ~zyści z diWudin.:owego pobvtu w
wlitrudri:ie. Odrzwycza.dła &ie miallowlide od
pailemii.a pai)llieirosów. Miumo WSl!:Ys:tarn. na".mmu nJie oolecam takiej kuracji al!'l~Y
lllilk.Q!tyn~ .„

WOJCIECH STANKIEWl<:a

~~~~

~~

WAŻNE

~~~,~~

TELEFON·T

usługach

~

Informacja o
IH-tt
Wormacja kolejowa &55-55, Z8ł-łl
Informacja PKS
Dworzec Centralny
!63-91
Dworzec Północnr
7'7-20
Informacja łelefonlczna
ta
Komenda Wojewódzka MO
centrala
677-22, 28%-22
Pogotowle ciepłownicze
253-11
Pogotowie drogowe
„Polmozbyt"
łot-32
Pogotowie energet3•czne
Rejon Łódź Północ 334-31, 17'-18
ReJon Łód:I: Południe
177-93
Rejon Pabianice
3T-10
, Rejon Zgierz
16-3ł-'9
Rejon oświetlenia ulłc
881-15
Po1otowie gazowe
395-115
litni Potarna
H, 688-11, 11$-55
157-77
Poogtowle MO
t7
Poaotowte Ratunkowe
Pomoc drocowa PZMot.
52-11-10, Tot-IT
Ce11.trala Informacyjna PKO

~

731-IZ
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TEATRY

WIELKI -

10<!%. Hl „Hrabina " ;
gorl:z. 19 - J.w.
t.3. - godz. 18 „Z-orba"
POWSZECHNY
~.
11.15
.,Col.as B'reu,g inon";
1.3. - j.w.
9.3. - godz. 111 „Pl,ot.ruł Pan";
18.16 „Colu Breu-g non"
NOWY &<><Iz. 19.15
"Gyub<ll

a.a. -

Waihaiza·rt•;
a, 9.3. - J.w.

HAŁA SALA - · f0<1z. llO „Dzlewlęćdziesiąty m~";

a,

j.w.
nieczynny;
1.3. C«lit. 19.30 „WNde'' ;
t.3. - goM. 1'1 „120 przygód
Koziollka Matolika"; lł.JIO „Wesele"
łIAŁA 8CEN'.A - nłecz~:
I, t.I. - COd'Z. lll.SO „ D - "
I.U - 0 godrl. li.li „Jednak Irlaba.ret ;
•. u. - god&. 11.• - j.w.
MUZVCZNY - god!z lł „W rot,.
łości nie ma mocnych" (ramknli:te);
a.3. - 1odll. 11 ,;w mttao6at
nłe ma mocn7dl";
t.I. - ~. 111, lł „KGplW.•.zek"; 11 „w m!łoje1 nte ma
moonye.h" (Zia1m«n.)
ARLEKIN lodll. W.a ,~
9.S. -

JARACZA -

~
siw-o";
~~
u. - j.W.
~
U. - I-odi:. 19, W - J.w.
~~ PINOlUO - l<>d!z. 1'1.80 „Pn&J'WO~
dy
Sindbada
2~ra";
•
~
„Oza·my kia.ba.r.t";
~
u. - j.:w.
~
U.
IOdat:. » ,;JllftlY'IOdJ'
~
Sindbad• ~"1ana"; •
„Cza4'~
ny kaba.ret"
~ IM, J. TUWIMA - IOd•. !I ~
l'Tyllko martwy kolega jest d~
~ ' orym kolegi!" Ow uli1 Teatru
Rcmna·Lto6ci MO!n4.'llB1llt ł a);
~
8.3. - j.w.
~
t.S. - n1eczyt111n7
~ FILHARMONIA (Narutowtaza ..,
~ - godz. 19.ao. Koncert aymfon1ezny. Orkiestra aymfon!czna
PFł..
Dy-rygenit; Airkadtusu:
~
BaM:toJ\. Soldści: Jf!rs.y Wolnlc-

~

'

~

~

~~~kr:r.pc~ p~=: ~~~

~

Haendd - Muzyka baletowa •
A. Moopeory „Aklna" w.
zart
Symfonia koncertuj;\ca Ee-dur KV 38ł na ~rzypce

~

~

~

~ ~~~=:; !~~~~~a~l IV
8.S. &Odr. 11 9.3. - n:!iectzY'f!JM

~

~
~
~

~~
~

~~
~
~
~
~

~~
~

I
~

~
~

~
~

~
~
~
~

I
I~
~

~

llUZBA
HISTORII RUCHU JtEWOLUCT8NEGO (Gdańltka 13)
1oa.
liL-17;

u. -

eodll. 11-11;
godiz. 111-18
RADOGOSZCZ ~-
sik.a 147) nieczynne
ARCHEOLOGICZNE ł BTNOftltA·
FICZNE (Pol. WolnoSCł 1~) łOdL
t .3. -

ODDZIAŁ

Lb-IS;
ł.3. 1.3. -

~

god'Z. lJ'-l'f;
g-Od~.

111>-lł!

BIOLOGIJ EWOLUCYJNJ!I VL
(Pa.I'k Sienkiewicza)
•I•
czynne
CENTRALNE
MUZEUM
WŁO
KIENNICTWA (PLotI1kOIW'Ska 2*2)
goctz. H-18;
g~.

8.3. -

li!hlt;

9.3. g«l!Z lil-18
HISTORII MIASTA LODZI (O&rodowa 15) - god2 lll-16;
a, 9.3. - godz. 10-1ł
SZTUKI (Więc.kOW&ldego Jl) go~. tlr-11;
8.3. - g-0112. 11-11;
9.3. g-odz. 10-11
POLSKIE.J WOJSKOWE.J SLU!·
BY ZDROWIA ~gowaklego
'1) - meczy.une
WYSTAWY
SALON SZTUKI WSPOLCZJ!SNEJ (Piotrkowska · 86), 1oda.
lll-11 M.ałamwo Jol. Daiwldzlluka;
'· 9.3. !lods. 1.1 -UJ
CillłRODEK PROPAGANDY SZTUKI (Pairk Sienkiewicza) - godł'.
Ll-11 Jl Biennale Mal)'dl
Form :Riz~bl.MS!dch;
a, 9.1. - j.w. god'll. ll'-4ł
GALERIA CHIMERA
(W6lonń·
ska ~JS:t) - Malarstw.o Zd'Zllsła
wa Pletruka - Jods. lil>-18;
I, U. j.w. &ode. H-lł

• • •
t.ODZJU PARK KULTURY I

WY-

POCZYNKU (na Zdlrow.lu)
ZOO - czynne cd 1-0'ds· I Io
11.30 (kan do 11)
PALMIARNIA - cz:rnna W godll.
10-15 (opróes Medzi.l ~ pani._
dzłałków)

JUMA.
BAŁTYK

„:Pr:r:em!Jnęłc I -wt.brem" USA od la·t l~ (taśma '19
mm) g-0~. I, llll, lł, 20, tł;
u. - j .w.
9.3. - „PIV.e<lllLnfl}o :& wis.trem"
(taśma 'ie mm) god12 I, 11, li, IO
IWANOWO „Gorąc:r.ilta sobotniej nocy" USA od lat li, godz
10, 11.15, lł.30, 11J, 10.:IO;

u. -

j.w.

t.I. „Cola~! 1 ndi<nnw
wa>lllflka" pol. b.o., lod•. lł,
. l!l..11; „Gorąezka eobotniei n.o.
cy" lod!Z. 11.'5, 11, 1'.!I, li.IO
POLONIA - nl.eezynM
I, 9.S. - j.w.
„zwotinlen~e
PRZJl!DWIOINIE
warumc-OtWe" USA od lat 141
godz. 10,
ta.li!, 16. 1'1.11, 11.30;
u. - j.w.;
1.1. Bajki „POOwOdna
wycieczka" godz. 18.30, 11.30;
zwolnienie warunkowe" g-Otdz.
i~.30. 111, 1'7.15, 19 .30
WŁOKNIARZ ,,z przewtąuiny
m4 OC'Zami" h1112>P od lat 11,
1~. 10, t~.30; Sean11e zamk>nl•te - godlz. 11, tt;

I
~

J.'W.

I

1.a. - &eaJlM zamknięte l<>diZ. •• 1!1, tł;
t.3. - j.w.
WOLNOSC „~sita
róto'Wej
pantery" ang. od Lat U, god"&.
10, 17.13, 1'9.W; „Zły d'll.Ch Jambuja" rada. od Lat 111, &OOIZ.
L2.15,

11.30; Bajka - „Ameba II - riabawa w ir.upelinie lmne stwor.zeni"'" godz. 17;
U. - j.w.:
a.3. - Bajka - „;.meba II zabawa w Z.Uipełnie 1nne stworzenia" godz. 10, 11, 18; „Ale
heca"
godz.
18.30;
„Młody
Fra.nkens tetn•• g-0dz. :L2, 14.15,
19
OKA - „ Nie ma m0<>nych" ?O!.
godz. 14; .,Dz ień S'Za·k ala" ang.
od Ja t lii ,godz. 8.3'0, 111.30, 16,

1!1;

a.s. - „zemsta rótowej pa;ntery" godz. 10, 15, 17.15, 1'9.30;
„Zły duch JamlruJa" godz. 12.15;
11.3. - j.w.
WISŁA „Vlolette i J!'ranco:l.s"
tr. od lat Ja, godz. IG, 12.15
lll, 1'7.15, 19.30;
a i 1.3. - j.w.
ZACHĘTA
„~ról
Cy~anów"
USA od l&t 18, godrz. 10, 15,
17.lll 19.30; „Khlka pytań na tematy osoblBte" rad:z. od La.t 15,
&odz. 1~.15;
8 1 U. - j,w.
ŁDK nJ.ecz~ne
STUDIO ,Pani Bovan· to )a"
pol. od lat 111, g-Od%. lll.30;
„Rejs" pol. od la1 15, godcz .
17.30; „Imneri'llffi namlętn~ci"
ja,p. Od lat 18, godz. 19.30;
1.3.
„Rejs" g~; 15.30;
„Impe-rlum namiętinoścl
godz.
117.15, 18.30;
9.3. - j.w.
STYLOWY - „Wściekły" pol. od
lat 18, go<!.:. l~; Tylko dla kin
studyjnych ,Wvnalazek Moreta" wł . od lat 18, god!L. 17.15,
11.30;
8.3. Zakładom pracy Sródmieścla z okazji Dnia Kobiet konoert
ZtipołU
„Tr0<p~ale
Tha:!tł GralOda Banda"
fM.m
„Fedora" RFN-USA gOOa.. 16.30;
Wieczór estrad1>wo·fllmowy dla
PKPS - godz. 19.:-0 sea•n-s zam-

l'.!;

8.3. - j.w.;
9.3. „Kochaj
a1'bo rzuć "
pol. godz. 12.45; „D~eń in.akala" od lat 15, godz. 15, J B
POLESIE
„ Czwairt.:! zwydę&two" rad/Z. Od lat 12, godz. 16;
„Rok &więty"
fr.
od lat 15,
godz. 19;
8.3. - j.w.:
9.3.
Bajki
godz . 14;
„C2.warte :r.wydęstw-0" godz. 15;
„Rok święty" godz. 17, 19
POPULARNE - „Trfl<lo-waita" pol.
od lat 12, godz. 16 18;
8 I 9.3. j.w.
ENERGETYK - „Pro:eclw Ktn,g owi"
jug.
b.-0.,
gOd/Z.
16.30;
„Dzlewczyina z reklamy" wł . USA od lat 18, godcz. 18;
a i 9.3. - j.w.
PIUONIER y wieiowlec"
1 ,Plonąc
SA od 1a·•
15, g z. Ut, 19;
S.3. - j.w.;
9.3. BaJka ,.Złota <rybka" godz. 15; „Płonący w1etowiec" godz. 13, 19
REKORD
„Umarl!
r1ZUcają
cień" poi. od lait li, godz. 14;
„Hel~a" RFN od lat Ul, g-Otdz.
18, 19;
8.3.
„Hal4<> Srzlpicbródka"
poi. oo lat 15, godz. 14; „Dlcik
i Jane" USA od lat 16, godz.

00

+

kmięty;

1.3. - J'llm m1esląca „Fedora" od 1...t 18, godz. 14.415, 111;
Tylko dla kin studyjnych „Wy.nala!Zek. Morela" wł. od lat
li, gOdlz. li.tł!
DKM - UU!Zijon - „o apie~ch
·po ang!el&ku" ~- 14, Il, 211;
I i U. - j.w.

1'8, Ul;
9.3 .

Bajki
„Imien~ny
cioci" godz. 12' 13, lł• „Halo
Szpicbródka" 1odz. 15; ,,Olek
1 Jane" godz. 17, 19.
SOJUSZ „Cea• przemy" tr.
od lat 11, gedlt. 18;
u. - „:Przygoo7 'Ilomk& saWYera·" rum. b.o„ godz. u.a;
„czae pl"U'!lldy" g<>dr.&. llf;
U. - j.w.
HALKA
„BM*Ie "POtkatnła
trHCif!go ~a" U'SA od lait
lll, &od.z. 1il .30; Sea me zamkinlt:te - godrl:. lł, Ul; „śmierć czro..
wli!lka tik:()l'UmpOWaine&O" fr. od
lat 19, łodz. tł;
a.a. - „~•·r.ocklejSk'!!e dary"
latD b.o., ~. Ił Ul; „BllsklAI
apotkarua
tmzeeiel!o
.topnia"
godz. 14, te; „Smterć człoW1eka

~umpmva~~~d:U.

19.30

l.ODS

Wlodzi Iwojewództwie
miejskim łódzkim

~

1radu

pol.

od lat

a, aooiz.

•
Oł9w.no

ńal!lty.n6w

k.ów -

1/r.111
GDYNIA. - „C4mn1' depo&31'tH fil'.
od !et 11 ,fOdl:. 11: „Imperium
ftłlml•tn~"
jaip. od Lat 111,
lod!Z. 10, 1:11.111; „Pa!lllllY z Wilka" pol. od lał JA, fodi& t'f .li,
11.311;
I.I. - J.w.;
1.3. Bll•Jk• „Slnok" IOdS·
11, 111.; „Ceil!D.y depOZ)"t" godz.
1m.11; „Imperium
namiętnośct"
g<ld'Z. 19;
„Panny • Wll'ka"
~. 17.111, 19.30
coc111. a; „Smterć mowisa
llltorum.powaineg-0" cooz. 11;
t.S.
Ba.jka „Potyteczne
łmigło" !1-0dz. 1ł; „CZ..iroddejlllde duy" 1<><1z. ~; „Bl1Skie
11potkaml"
tr.zeclego
lltopn!a"
MŁODA GWARDIA „Konwój"
U>SA od lat 111, gods. 10, 112.111,
14.30, 16.41; Film premierowy „Gor11okia sobotniej nO<?J'" V9A
Od lait 111, gods. ie:
u.-J.w.:
•
U. Baj'lla „Colar,gał mem" g<>d.z. 10, m: „Konwój"
lfodz. - IS.Ili, 14.30, 16.~;
FUm
premierowy ,.Gorącma
eobotnłej nocy" godlz 19
MUZA - „~ wyg0<k<>Śc!" l18A
od lat tl, god,z. t 6. 19:
1.3. - „Lęk wysokości" gods.
141; l'łlm przedpremierowy „Fedora" USA-RFN od lat 11,
goctiz. 19;
t .1. Bajka „eza.my lroł"
!IOdz. lUO;
„Przy.gody tóMej
waMuezki" rad-z.
b.o„ g-OdlZ.
lł.30; Film pniedpremlerowy „Fedora" f'odlZ. 1rr 111; „Gra o
jablko" nea. o4 lat 11, f(ldll.
19.30
1 MA.JA Selm Hmknlętr godiz. 11.311; „Ha.J!lo Szpic'br6d·
ka" pol. od lat 11, gad%. 18;
„S>l>rach nad mila.tern" k'. od
lat 18, godz. te;
a.a. „HaJfo
9zlpkbr6dlka"
&Odz. 14; „SIJl'ach nad mliatrtem"
&od2. 19, 11;
Bajk• „Klitka" godz.
t.3. 14.15; „Hall-o Sripl!cbród'l<a" g-od%.
115.15;
.,St·raeh nad mlastem"
godiz. t.'l'.18, Ul.30
.
POKOI „Nlebe-zlpie«e1\911wo"
czei. od lat lł,
f'odlZ. 1'4;
„omen." -•· od teit ia, llOd•·
141, 11;

u. - J.w.;

t.S. Bajka
„'MlnlYlcell'ld"
godz. 14.M; „~eberipie«~flstlwo"
l«U. 11.311; „Omen." 1.odll. 1'1.lll,
!UO

ROMA „tl'lłoehana łona" wt.
od lait 18. g<>d!:. 18, 12.111, 1'1'.111,
lt .llll: „Na tr~ Sokoła" N1RID
b.o„ godz. 11;
u.-j.w.;
U. - J!a1]d ,,Mywz.1ra n:a wY•
cieczce" gedr.r:. 10, 1'1, is; „Na
brop!e Sokola" 1odz. lei: „U'kocban.a tona"
tli, 1'1.15,

soo11.

19.30

„ttl!nOE" pd. od lat
1s. gom. 18, it;
a.a. - „Kiing Kong" 'OSA od
lat 11 ,g<>ds. 19; „Aktor·zy pr1>wtncjon11lini"
poi. od lat ta,
g~. 19.341;
l.S. - Bajilla - „P~g04a na
dwóch k6mtac'h"
godlZ. l".30;
„Kling Kong" gOOS. 14.lll!, lT:
„AktMzy prcwmejornimł" 1-0dr.z.
1Ułl

-

„Bajilla o !ll!lamowain:irm

C:lllltl'le" ndz. b.c„
g<>dz.
te:
.;Rój" U3A od lat li, g-Odz. 18.

19;

8.3.-j.w.:
9.3. - Bajka „Pl ekle~ne rm:ygody" gOd~. 1'3, 1~; „Baj!ka o
rmairnowanym
c2a!4e"
godiz.
15: „Rój" god11..
1'7, 119.16
TATRY - „Młody FrankenrleLn"
USA Od leit 15, godiz. U, 13.111
11; „~ heca" ra<Im. b.o„ godrt.

/////// '/////////////////////////////////////////, '.!:

NklaMlal!l.ll

:;_

stałtn·
1ł, D11-

~jale&

•

, ••

•

a, Jton.Sadowa 10, e>awr-

Łowicka

-

>.rmtt Czerwonej 1T, Pa-

b1łll01ce Armit Czerwonej 1,
Zgierz - DĄbr<l'lll"S1k!ego 10, Ailek.sa!ndr6w - K°'clunkli o.

DTSUltY nPITALI

rOl.o&NIC::TWO
lkpUat Im. Mallurowtoaa
polotnictwo l pnekoloała z dd.t.·
ntc:y Polesi• oras r: ddeLnic7
Q6rna Por. .,X" wl. J'el1i1*4e·

10.

lbpltal Siii. Kop1nnlka - pol11tntctwo I 1inekologta :11 drzielnlcy
Górna, Por. „K" Odlrzaillrka, CieamkoWISkiego, Rzgowska, Pr~bY·
szewski-ego, Lokatorska,
rm4ine
R2l&óW, Br6jce orair. glnekologi111
1
dz>l.eLnlcy &r6dm1eśoie, Por.
,,X" 10 Luteg-0.
Szpital Im. H. Wolt połot
nlctwo I 11nekologla 11 dlzleiillicy
BałUt1'
I z
ddeLnl.cy
Gór.na
Por. „K" TaitrzańYa
ora1& ginekologia z dZiellllll.cy Sr<>dm1dcl.e
Por, „K" Kopol{tSk.lego.
Szpital Im. Jordana - rlołnl•
ctwo z dzielinlcy Widdziel·
nicy śródmieście.
Szpital Im. Skłodowaldd·Curle
w Zgieniu - połotnlctwo z ter...
nu m!.asto i g;mtne Zgier.t, OZ<llf·
ków, Alell1sllldrów, m4asto K-Olll.·
ataintynów, gmina P..rz•- l
Andrespol.
Szpital Im. Harchlewslde1e w
Zgierzu - 1lnekologla1 miaeto 1
gmina Zglerz,
O!wrlków, Alek·
aa.n dJrów. mliaśto Kon&tantynów1
~
Pa'l'Zęcz!Je'W,
Andr•po1
oru dzielnica W!d29W 1 11 d2łel
nky Sr6dmiócłe Por • ..X" pm7
ul. R&wolucjl lOOli r.
Szpital Im. Błernackłe10 w Pa.
blanlcach - połotnlctwo l gin•· ·
kologla1 imastio i pnłna Pa·b1an~.

Szpital w Głownie - polotntetwo
1 glnekologla1 miasto I
gm1Jna Głowno, Stry<kbw or•
&mltna NOW-Oa()lma.
C:hlrurcla ogólna !lałl.wt7 Szpital Im. PB8teun (W~ioury ~),
87lptta•l lm. Blllrli,.oldego (KopclflS'kieg<> 2Z) - coddenitlie dla pr.t1'·
chodni rejonowej nr '1. S:llplit.al
Im. Skłod<>WSl!:J,ej-Oul'le (Zgiea-11:,
Pa•r-zi:czewSka 35) d1a
prr&ychod'lli ~jon0<wych nor nir L, :a, 1,
I. Szpltal !m. Marchlewskiego
(Zgierz, Dubola 1'1) Orzorków,
Aleksaind.r6w, ~flC!Zle'W. Górna
- S1lpttal im. Brudlzlmk1eigo (K<>ll)'Ilieir6w Gdyńsldcb 81.), Polewie
- ~pitał ~m. Kope<m.lk• (Pa.b ia·
nlc:ka 112), Sródmłeścle - S1Jpital
im. Pastewra (Włgur7 lt), Wld~ew
Sllpl!bal llll. Son-.n.'bet'la ~
NGJ' ~).

n.

Cbtrurgia uru6włl - lzplta!
Kopernika (Pabian4.1lkłl 112)
Neur<>ch1.rur&'la Szplital kil.
Ba.rlicldego (Kopcińskiego
Lairyngoiogia S1JP1lt~ W AM

=>·

(żeromSklego

STOKI -

lłWIT

li,

r~:!:.

KOLII.JA.Rz
„labbeMrocky"
ainc. od lat is, aocts. 1e.ao;
l.J. - nle02yin.ne;
„Jabberwoclt'y" 1odtl.
t.S. 11.111; „DaMln1 w
kwater.11.t
H~itlera"

rt, ObroM6w

1:11),

Okuli/Styka
821~l
Im.
Ba·rlic:klego (·K -OtpclMkiego Ili).
Chl-ruirgl.a I laryncol-0!&1• dmeclęca S7,ip!tal Im. K OTI:!Z>llka
(Arm1ł C11erwo.nej 11).
Chirurgi.a
llZCZfl·kowo-'!lwa.niowa
- S"ZJ)Ltal Im. Bairlkłdeco ~Koopcińek1ego ll!ł).
_
T-Otksylkologlłl IMt,wt Med?•
CY'?\Y Pracy (T~ 8).
wenerologia
Prsychodnla
oe>rmawlogl.czna (Zakąillna 44).
I.I •
CMrurgi'8 ogóLna Batuty jak w d1n1u 7.3 .80. Górna - Sztp1tał im. Jonschera (MHąonowa 14).
Polesie - &l)pitał im. Pirogowa
(Wólczańska 195), Sr6dmieście Szpital im. Biegańskiego (Kmiazolewicza l/S), Widzew - Szpltał
Im. Son11nberp (iP.ienin7 30).
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J'utro i PoJU:trze ·~Radio

~
~

~

PIĄTEK.

~
~

1 MARCA.

PROGRAM I

~
11.40 Tu radio kierowców; 12.0I Z
~ kraju l ze świata. lll.2li Mozaika p0l·
~ skkh mel-0dli.
12.45 Roln iczy kwa~ drans.
13.00 Komunikat energetycz~ ny. 13.01 Przeboje świa·ta. 13.20 P.a·
~ rada Jazzu tradycyjnego. 13,40 Kot~ cik meloma•na. 14.00 Studio RelakS.
~ 14.25 Studio „Gama". 15.00
W lad.
~
lii.05 KoresPOndencJ.a
z zagranicy.
~ 15.10 Studio „Gama". is.oo Tu Je~ dynka . 17;30 Radi<likurier •. la.oo
Tu
~~~ Jedynka. Ul.2.5 Nie ty1ko dla
kie~ rowców .18.33 Koncert życzeń. 19.00
~~ Dziennik wieozorny. 19.15 Wil.rszaw~ ska OrkJ.est.ra PRiTv.
19.łO Splewa
~ Chór Normana Luboffa. 20.00 Wlad.
~ i M!. dla kierowców. 20.05 Wirtuozi
~ różnych instrumentów. W.30 Melochętnie wracamy.
~~ die. do k~órych
~ 21.00 Wiad. 21.05 Kronika sportowa.
21
.15
Komunikat
To1
tali2atora SPOrto~~
21.18 Muzy.ka Karola Szyma~ wego.
~ nowskiego. 22.00 z kraju 1 ze świa
~ ta. 22.20 Tu rad~o k ierowców. 2.2.23
kulturalny Programu I.
~ Maga zy n
magazyn.
~ 23 .llO Wita Was Polska ~ O.Ol W"iad.
PROGRAM Jl
~
lJ.30 Wliad. 11.35 Postęp w gQSp<>~
Muzyka
~ darstW'i.e domowym. 11.45
~ dawnej WaTSLawy, 12.25 Koncert muzy.kJ.
rosyjskiej.
12.55
„w
zasadzie"
~
śpiewa A . . Zaucha.. 13.00
Wokół
~ ~ spraw nasz.ego stołu. 13.1~ Scena z
IV
aktu
opery
„Otello"
G.
Verdie112
~ go. 13.30 Wi ad. 13.36 ze wsi i o wsi.
VII S001ata
~~ 13.51 S. Prokofiew
nowo·
~ B-duir. 14.10 Więcej, lepieJ.
cześniej.
14.25
Tu
Rad:l.o ?.(os~ kwa. 14.45 Mu-zY'ka Haydllla.
l!>.20
dziewcząt i chłopców.
~ Popołudme
~ 16.00 Przeboje filmowe. 16.10 Koncert
życzeń miłośników muzy.ki. 16.40 Hu~ moreski li'rigyesa Karinthy. 17.00
Ci~l .• Polaltlich NagiraJ\". 17.20
tragin. pow. H.
~ .• :u:ut . J>OO'kow11" Ba.rdijewllkiego
.17.40 •• Prawie
na
~
~ wy•pie" - rep. E. Boboclńsk:lej. 18.00
Recital ortanowY H. Klai.
18.25
Plebiscyt Stud:La „Gama". lł.30 Echa
~ dnia. Ul .łO Ludme wśród kt6rych tyjemy. ·is.oo Chwi1a muzy®!.
is.os
Poezja 1 muzyka wiersze
M.
Pa wllkowaklej-Ja-sno.rzewskiej.
19.30
Nowe na.gt'łllil<la radiowe
planisty
P. Palecznego. 20.20 M.-~ag.
20.40
40-lecle Pl'łl-CY airtystyc:zm.el dyrygenta
PoznaJ\skich
Słowików.
łl.10
~ V Sonata knO.U J. s. Bacha. i1 .30
WJ.ad. i Inf. •pol't.
J.1.40 Dietrich
~ F1Bcher-D1e9kau ipłewa l'.l'lrinl A.
Schonberga. J2.00 Teatr PR: ••Wid.ze
imierć" llłuoh. wg. utuki K. Kakol~.
13.00 Grainice , Janu.
23.30 W'iad.
PROGRAM m
n.oo 2ycte ~n•. l!l.30 Temd1'
lłlUu nowoczesnego P6ł
~ nocy". 11.00 E~!ll>resem „Około
przez lłwiat.
11.05 W ton.ad! Trójki. 13.00 Powtórlka z rozrywki. 13.!IO ••wtwat" Odc. pow. tł.OO Mlstnowl• ba.tuty George Szell. 1&.00 Ek11presem J)l'HS
łwiat. la.Il& Wo}clech Młynar!lki śpie
wający 1-.. 6piewany, 15.40 Tylko po
hmpańsku.
18.00 .,Próba trzetwego
apojrzenla·" rep, A. Łaiwniczak i
W. Knocba. 18.20 Muzykobrante. 16.45
Nasz rok 80. 17.00 EluJ)l'esem przez
ńvtat. 1'1.05 MuzyczM poczta UKF.
1'1.40 studio Jlill"lłl"ań. 18.10 Polltyka
dl.a wazywt.ldch. 18.211 Czas relaksu.
li.OO COdziemiie po!WUść w wyda•
niu d~ękowym Vfold Damn:
„Plsa.ne na wodzie". lł.llO J1'kllpreaelll
T>nez świat. 19.35 OJ)era tygodnda K. M
.Weber: „Wolny Strulec".
19.50 „Chł<>J>CY z Ameryki" - odc.
-pow. 20.00 Interradio. 20.40 .,Ni• było człowle!ka" aud. W. GoS21CZYń·
skiego i P. Kaliezaka. St.OO Muzyka z !tlm6w s. Kubricka.
21.20
Clemeint Marot z MU2Ykll 1 bez. 21!.00
Fakty dnia. :rua Gwiazda łledmlu
wleczor6w - M. Legrand. n.ta Trzy
kwadrai!lM jazzu. 23.00 Wyobratnia
poetycka kobiet. li.Ol MlędzJ" d!Mem
a meni.
80BOTA., I lllARC::A

I

1
I

I
I~
~

I
~

PROGRAM I

"*"·

tt.49 Tu re1.00 estery J)Oll'1'
dlo k1erowc6w. 12.0łl & Jm:aju l n

łw!Llrta, 1.2.21 Muzyka. lll.35 Transmł
eja
biegu narcia.r&kiego
Piastów
(z Wałbnyeha). 12.45 Rolniczy kwadrans, 13.00 Komunikat energetyczny. 13.01 Z fonoteki Studia „Gama".
13.2l0 śpiewa Edith Jefferso.n. 13.30
D. c. transmisji biegu narciarsldego
Piastów. 13.46 Kącik metomana. 14.00
Studio .•Gama". 14.2-0 Studio Relaks.
14.2.5 Studio „Gama". 15.00 Wiad.
1~.05
Korespondencja :i: :l!a~ranicy.
15.10 Teatr PR; „Ot»wieść z morza" słuch.
lł.
Gunnlaugssona.
16.00 Tu Jedynka 17.30 Radiokurler.
18.00 1'u Jedynka. 18.26 Nie tylko
dla kierowców. 18.33 Pl.osenki dla
Ewy. 19.00 Dzienntk wieczorny. 19.15
Spiewane w duecie. 19.30 Trzeci.a
snrona medalu - odc. 14 - radiowy serial estNdiowy (L). 20.35 Przeboje sprzect lat. 21.00 W1ad.
:n.os
Gwiaz.dy jazzu. 21.35 Przy muzyce
o sporcie. 21.58 Komunikat Totalizat0<ra Sportowego. 22.00 Z kra.lu i ze
świat.
22.20 Tu rad:!<> kierowców.
22.23 Poznań na muzyczne.i ant enie.
23.00 Wi ta was Polska - mali(azyn.
0.01 Wiad . 0.06 Kalendarz kultury
pol:skiej. 0.11 Nocne Studio .. Gama".

wych llbudiów. 8.4li Sptewa
Jullo
Iglesias. Iii.OO Inf.ormacje &i>01't.oiw..
Radiowy Magazyn WojJkowY.
10.00 .Wiad. 1 Wormac.le dla kia.row•
ców. 10.05 Z albumu r;>olSkiej J:llWsel1k1. 10.30 Radl.Owy Teatr dla Dz.la•
ci - „Subiekt w sklepie żela:r.nym"
!Kueh. J . Holzman.
u.oo Różn•
barwy piosenki, 11.30 Rela<e.la z mauguracy jnych
spotkań
piłkarskicll
o mistrzośtwo I ligi rundy wiofren·
neJ. 12.05 „w same. Południe" oras
relacja ze spo.tkań p.Ukarskich o mistrzostwo I llgi. 12.58 Informac.1e dla
kierowców.
13.00 Studio
„Gama".
13.40 Relacje · ze spotkał\ pilk"'rlilclch.
14.00 Studio „Gama". 14.30 .•W Jezlorana.ch" odc. p0w. radiowej.
15.00 Koncert życzeń.
16.00 Wiad.
i ~n.formacje dla kierowców.
16.0I
Teatr PR Premiera roku 1979.
16.50 KOlneert na instrumenty. 17.15
Studi o Młodych. 18.00 Komunika·tY
TotalizatO<I'a Sport-0wego. 18.05 Informacje dla kierowców. 18.07 Muzyka
z ekranów. 19.00 Dziennik wieczor•
n y. l!U5 P r zy muzyce o ~porcie.
20.00 Koncert życzeń .
21.00
Wiad.
21.05 Wróżby z gwiazct - czyli „To
i owo" . 22.00 Muzyka z płyt.
2.2.J!O
Moja audyc.1a muzyczna. 23.00 Wiad.
PRQGRAM Il
23.05 Infoirmacje sportowe. 23.15 Re11.ao Wiad. 11.35 P<l- wia · piosenek. 23.45 Bing band D.
b11cystyka
międzynarodowa.
11.45 Elli.ngtoma,
Muzyka spod strzechy. 12.0li Miniatury muzyczne. 12.2.5 Sceny z oper
PROGRAM U
G. Verdiego. 12.55 •• czyż ona nle
Jest śliczna" - gra Z. Namysłow
a.oo Niedzielne 11potkania - orcskd. 13.00 Mal(azy.n wędkairski.
13.15
F. Liwt: 3 Nok:turiny z cyklu: Ma- gram literacko-muzyczny. 12.05 P0<rarzenia mllosne. 13.30 Wiad. 13.36 Ze nek symfooiczn.y. 13.00 Teatr PRc
słuch.
wg pow. A.
wsi i o wsi. 13.51 Spotkanie z !ol- ••Korupcja" klio<rem. 14.10 Włęcej, lepiej. nowo- Kuśllli.ewicza. 14.30 Wiad. 14.35 Graj
cześniej.
14.2'1 Chwila muzyk!. 14.30 gracyku - wybieramy najlepsze kaDla dztecl: „Hamak". 14.50 „cza,ta" pele i zespoły ludowe. 15.00 Radiomagazyn wojskowy Studia Mło· wy Tea·tr dla Młodzieży: •• w l(łęb!
dych. 15.05 MW!yka Haydna.
15.20 nach światów" - słuch. E. OdehnaPo1>0łu<tn1e
dziewezĄt
1 C'hłopców. la. 16.00 Koncert chop~nows!d - g-ra
is.oo $plewa Ewa · Dema.rczyk. 16.10 A. Benedetti-Mlchel&ngeli. 16.30 Pod·
Przekrój muzyczny tygodnia.
16.40 wieczorek przy mikrofonie. 18.00 NoCzy maa tę ksląt:kę? 17.00 Z archi- wości .•P<>ls:k.ich Nagrań". 18.30 Wiad.
18.35 FeUeton publicystyki kradoweJ.
wum jaZl%U. 17.210 •• Słona róta"
fragm. pow. R. Frelka. 17.40 ••w ich 18.ł5 G. P, Teleman - Sonata C-dur.
oczach" rep.
B.
Mark.owskiej. lB.55 Katalog wydaWllliczy. lll.00 Re18.00 Muzyczne a:rohliwum PR. 18.2.5 cital Elvisa Presleya. 19.20 Rozgłośnia
.Plebiscyt Studia „Gama". 18.30 Wlad . Harcerska. 20.00 Wielcy airtyścl estra18.3& Chwilil muzyki. 18.40 Czac 1 lu- dy 1 kabaretu. 21.00 Wojsko, rtra.t ed:z1e. 19.00 ..Matys!·a kowle" O<clc. gia. obronność. 21.15 Piosenki żoł
pow, radiowej. 19.30 ••Przy ooero- n.terskie. 21.30 K0<neert wieczorny.
wym J>Ulpicle" - aud. sł.-muz. PO- 22.30 Tajemnice proo:y Tadeusza Ho~wti:coina 20·leciu cizlałalnoścl arty- łuja. 23.00 Arcydzieła muzyki dawstyoznej Zofii Urbany!-KraMiodtlb- nej. 23.30 W'iad. 23.35 Publicystyka
Slalej . . :IO.OO Notatntk Jullturalny. 20.15 międzynarodowa. ll3.40 Muzyk.a. na
GN. Martha Argerich. 21.30 W1ad. dobranoc.
1 informacje 11port-Olwe.
21.40
Dni
Muzyki Kairola Szyman~lego
PROGRAM lll
Zakopane 1880 rep, :u.oo Radio·
kabe.ret nr 3113. Ili.OO Mistrzowskie
1.30 l!lkspresem T>rzez świat.
8.35
lnteirpretacje muzyki dawnej.
23.30
Wiad. S,,.35 Co 1łychać w Cwiecle. Co kto lubi. o.oo ,.Chłopcy :r: Ame•
ryltl" - odc. p0w. 9.10 Komu Pi<>13.40 Muzyka .na dobranoc.
senkę„. 9.30 W str-0111e kultury. 9.50
Muzyczne ża·rty zespołu .• Chałturnik".
PROGRAM 111
IO.OO 60 minut na godzine Jl.OO MuU..80 Jazzowe 1rpofkatnl.a Eli! 1"!.tz- zycz.ne żarty zespołu Sl)ike'a Jonesa.
gerald. 12.00 „Sztanda.r ze spódnicy" 11.15 Niedzielna szkółka muzyczna.
- słuch. dokument. H. Marzańsklej. 12.00 „Kołobrzeg 45" Odc. aud.
11.30 .,Całuje twoja dł.otl, madame" ... d-Okument. W. Toczyskiej. 12.25 Mu•
1~ . 00
Powt6!1ka :11 rozrywki.
13.SO zyika z sal koncertowych. 13.20 Prze.• Witrat" - odc. l)OIW. 14.00 Ekspre- boje z nowych płyt, 14.00 Ekspre·
sem przez świat.
14.05 Mistrzowie sem przez świat. 14.05 Peryskop. 14.30
archiwum
Prograbllltuty G. Szeli. 15.05 Kram z Z muzycznego
pl.osenkami. lll.30 Dym z paplerooa. mu III. 15.00 Na zasłużonym chle·
16.30
Dawnych
Wl!IPOJD.nleń
czar. ble:
.•Olbrys!.owej żYWot niełatwy"
16.łS
Sądy
i prże.Sądy. 17.00 .• Gdy - rep. A. MaclejoWSkie.1 I B. Sału
się u~miechasz" gplewa Roberta dy. 15.20 „Uda 1 szepty" nowa
Fl&C?k. 17.0ll Muzyc1ma J>OC:r:t• UKF. płyta Bettle Mldler. 16.00 „w szatmi"
lT.40 SpOtkanle z Ryszardem Wójci· słuch. I. Iredyńskiego, 16.20 Nieklem. 18.00 Muzyka. 18.10 Polityka zapomniane nagrania zespołu Emerdla wazYBtk1ch. 18.25 Koncert. 'ak.:le- son, Lake and Pallner. 17.00 Zaora1<> nie było. 19.30 Ekgpresem r.rzez szamy do Tr61kl. 19.00 Niezapom- ,
świat. · 19.M
Opera
tyl(odnia
niane nagrania zesPOłU Emerson. LaK. M. Weber:
„Wolny
!Wrzelec". ke and Palmer (II). 19.30 Ekspresem
18.80 .• Chłopey z Ameryk!" - odc. przez śW'i.at. 19.35 Opera tygodnia i:>ow. 20.00 Baw się razem z nam!. K. M. Weber:
•. Wolny
strzelec·•.
22.00 Fakty dnia.
22.08 Gw!aroa 19.50 „Chłopcy z Ameryki" - odc.
siedmiu w:tecrorów Michel Le- pow. 20.00 Jazz. piano. fort4!.
20.46
grand. 22.15 Teatnyk Zielone Oko „Reszta }est wyobra~nią " - aud.
„Zakochani" - słuch. Wit OPOW. c. M. Mlklaszewśkiej
i J.
Farnera.
Gdlforda. 22.311 Z•ielnlk wierszy - E. :n.oo z bliska ! z daleka. 22.00 FakAdamtalk. 23.l!O Wyobratnla ooetycka ty dnia. 22.08 Gwlazela siedmiu wiekobdet. U.Oli Jam session w TróJce. czorów Michel Legrand.
22.15
Jerzy Szaniawski - „OPoWieśct prof.
HRDZIJ!ILA, I MARCA
Tutki". 22.30 Głosy prawie zapomniane. 23.00 Wyobra~nia poetycka koPROGRAM I
biet. 23.05 z warszawskich klubów
jSJZzowych.
23.05
Między
dniem
I.ee Wlad. oraz 'f dni w kraju a snem.
! na łw:lecle. 1.20 Muzyka z radio-

'.///////////////////////////////////, ///////.
Ohlrurt1a uruowa - azpiłal Im.
.JOl!l9Cbera (Millonowa 14).
Neurochdirurg!a Szpital tm.
Kopernika (Pablalldclta 62)
Laryngologlia Szpital
sm.
Pirogowa (Wólc.zafutka 195)
Oku1L9tyka
Szpital
Ila.
lonschera (Mlllonowa lł)
Chirurgi.a i lMyngolog:!a dMeti:ca - Jruttyitut PediatI1li (Sporna 36/SO)
Chirurgia
uczfjkowo-łwairsowa
- Szpital l.m. Barllcklle&o (Kopalflakiego 23)
Toksykol~ ~ Med7Cl)'llY Pracy (Teresy 8)
Wenerologia
Pr,zychodinaa
Dermatolog!.czna (Zaikąm. '4).

.......

Chirurgia og6tna Batut7 jaik w cm.tu 7.1.80, Górna
Szpital Im. Brudzińskiego (Kolyinl.erów Gdyńsldch SL), Polesie
.- &llpital im. K-opem!l.k• (Pabla1111.eka 1111), Sródmieścle - S21p1tal
l.m. Pastewra (Wig>ury li), WiduJW
-

Slzpiital

Im,

Sonen~rp.

~ie·

ntny 341).
Chirurgia urar&Ol\Vłl - Bspl,tal !m.
&klOdCYWSkiej-CIM'i• (~Clr'Z, Pam:ęczewska 35).
Neur<>ch1rurgta 9zplta.1 lm.
SkłodOWS!t!eJ-Ctiirle
(l.l:gierz, Pami:czewska 35).
La.ryngooogia
Szp!ita.t tm.
Ba.rUcktego (-Kopch'isltiego 112).
Okulistyka
S1Jp1tał
Im.
Skłodowskiej-Curle
(Zgler-z, Pa·
rzęezewska 3!1).
,
Chirurgia i l«Tyngologla d~le
clęca S71plital Im. Kore21aka
(Armti Czerwon&j 15)
Chirurgia
S'Z!Czękowo-twarzowa
- Szp!tai! Im. SkłOdowsktej-Curi!e
(Zgierz, PaMęczewska 35).
Toksykol-Ogia - Instytut Medycyny ~acy (Teresy 8).
Wenerologia
D•rma-tologtozna

P ·Mychodin.la

(Zal!:ąitma

ł4).

Me tereme wojewćdnwa mlej-

klego ł6d.Zkiego w dmu dodatkowo wolnym Od pracy opieki: bą
d11 sprawowały i
pr-.i:yjmowały
vac;lentów: ambułatoryjnie - w
goctz. 3-19; wizyty domowe - w
gorui:. 1-111 na'.>tę:puj ące plac6wk1:
Łódź-Balu.ty Poradnia Pomocy Swiątecznej , ul. Łagiewnic
ka :M/36, tel. 770-17; dla dorosłych
i dlzleci; Por adni a stomat.ologl C1Jna, ul. t.agieWDJiicka K/36, tel.
770-l'f.
Ałeksa 0ndrbw

hjonowa przy ul. M.

Pr~ychodinla
Curle-Slkło-

/,

9.0S

VDTD.LU"~..Lr..mT.HD.H.HAY.AYA;..

dOWSklej 1, teol. 1S-.10-09; Poradna stomat.ologdezna pnzy uł. M.
CUr1._Skl-od·OW!Skl•J
t.,
tel.
ta•ltl-09;
Łód~G6rna
P.raychod<nia
8pecjalliłtyc:ma przy ul. Lec.zin.iczej 8 - wejście od
ul. Podmie·Jskiej, tel. +2'1-71; dla doroałych 1 ddool: Poradni.a Stomatologiana, Ul\. Przybysz,ewskieg-0
n, tel. 409-96;
Łódi-Poluie
Przychodnia
:Rejonowa M 36 pra:y uł. M. Fornalsklej 211, te.l. 209-5-1; dla dorolłych i dzieci. Poradnia Stomat.ologi=a, ul. M. Fomalsklej 26,
tel. !09-51;
Ł6dt-Sródm1ekle Pr:zychodnia Rejonowa
nr «, prey ul.
Piotr>k<>WSkiej IM; dfa d-0r-osłych
! ctzlecl, tel. 2'1'1-80; Poradnia Stomatol0<gliC7Jna,
ul.
Plot-rk·owSka
102, tel. 253-7ł;
ł.6dt-Wid'Zew
Przy.chodnla
MlędJZyzakładowa pnzy ul. Armii
C-zerwonej 109, dla dorosłych i
dziec!, tel. 1132-74; Poradnia stomatol0<glC2'Jna. uł. A•rmil Cu.rwonej 109, tel. 113'2-'llł;
Głowno - Oddział P0<mocy Doratnej, Stacja Pogotowia Ralbunko-wego, Głowno, ul Wo}ska Polskliego 311, tel. 09;
10ba przyjęć
Szp1tJla
Miejs'.i:deg-0
pray
ul.
Wojska _P-01Slc:Ieg-0 :ie. tel. M, 178;
stiryk6w Przychodnia Rejonowa przy ul. KoścluS?kl 2'1 w
godz . ._14, t-el. 3?1; <Ma dorosłych
, i dzieci;
Pa,bla·n lce - p ,rzychodnta Rej onowa nr 1 ,przy ul WUeńsik iej
Bl, w goct2. 8-15, te.J. 72-41; dla
dorosłych i d:dect; Poradnia Sl omatologicz.na, ul. Obrońców Sta11ng.radu 8, tel. 32-82; Pogotow ie '
Zabiegowe, ul. Traugutta nor 4 a
w god.z. 7-m, tel. 30 _41 ;
Oddział Doratnej Pomocy Pogotowia Ratuinkoweg-0, ul. Kościu~kl 25, tel. :14-78;,
Ksa:wer6w _ Gminny Ośrodek
Zd.r-OtW! a w g-Otdii:. &-li; dla dorosłych 1 dziecl;
t;gierz - I-zba przyji:ć Szpitala
im. J. Marehlewi!ikliego przy ul
Dubo&s 17, całą dobę tel. 18-2/l-~;
Stacja P-0g:>t.owia Ratunkowego.
ul.
Parzęczewska
nr
35, tel
16-55-fil ;
Przychodn ia Re j onow a
nr 3, ul. Łęczycka ~ a, w godz .
&-15 ; tel. 16-22'-4'1 ;
Minto i gmlm.a
Oz orków Fllia Stacji Pogotowia Ratunkoweg-0 w Ozorkowie.
tel. 109.
Uwaga: Izby przyję6 ~Pitali na
terenie _województw• miejskiego

łódl2lkil.ego świadczyć będĄ

w;tugi
się chorym.
Sz.plital im Korca;aka prii:y ul..
Armil Czerwonej nr 15· będrzie
przyjmował chore dzieci w izbie
przyjęć
z
dzielnicy
Górna,
Sródmleście ł W idrzew.
szipital I.in. Biegańskiego przy
ul.
Knta"'iewiooa
1:13
będzie
przyjmował chore drLiecł w !izbie
preyjęć z drzielnicy Bałuty i Polesie .
Przyjmowanie z.głoszeń o potrzebie udzielenia
pomocy Jekars:k'1ej
gocLz.
~ t~l.
666-66 w Wojewódz,klej
Stacji
Pogotowia Ratunkowego w Łodzi.
zgłaszającym

w

NOCNA POMOC

PIELĘGNIARSKA
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S
S
na miej- · S
Szpitala S

dla poszczególinych dz.iel<nl.e
czynna coo·ziennie w godz. od ~
20-5.
Łódź-Bałuty - zabiegi
scu w i zb ie przy1ęć
Im.
H.
Wolf;
-zgł0<szenia
zabiegi
w
domu chorego
777-77. '

~

na ~
tel

Ł6dź-G6ma ubiegi na miej·
geu w izbie prz;l'1ęć Szpitala
im. Jonschera, S?JpLtala im. Wl
Brudz i ńskiego ;
zgl0menia
na
zabiegi
w
domu chorego, tel.
406-56.
·

SS

~

S
S
S
SS
~

~
~

S
S

Łódź-Polesi e - zabiegi na miej5'Cu w izbie przy1ęć Szpitala
Im. M. P i rogowa Slhpitala im . ~
Ma du r owicza; zgłosz eni a na za
biegi w domu chorego , tel. 261-35 .
Łód ź-Sródmi eś cie - zabiegi n a ~
m ie jscu w Izb ie pr?.yjęć szpitala ~S~
1m . P as t eu ra; zgloszen i a na za· ~
b iegi
w
d omu
chorego,
tel.
864
ss~
-l l .
Łódź-Wid z ew - zabiegi na miej. ~
ecu w izble przyięć Szpitala
im. Sonenberga; zgłoszenia na za- ~
bi egi
w
domu
ch0<rego,
tel.

S
S

S

S

S

tel. 99

SS
li..""I
S
S
S
S

OGOLNOŁODZKJ

~ss

864-U .

~

WOJEWODZKA STACJA
POGOTOWIA RATUNKOWEGO
Łód ź, ul. S ien kie:wicza 13'i,

PUNKT INFORMACYJNY
dotycz ący

p r ac y
placówek
służby zd<row ia (czy.nny całą dobę we w s Lystkie dni tygodni a)
- tel. 615-19.
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TRZY KOBIETY
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- Początki to ja pamiętam
bardzo dobrze. Może dlatego, że
wcześnie

zaczęłam

pracę,

zaraz

po , podstawówce. Z roboitinic.:?:t!j
rodziny, więc trzeba si• było
za robotniczą ka'rierą rozglądać.
I tak, t:'ochę przez przy~~k.
traJfiłam w 1951 r. na pońcro
SIZR<!'nlę.

Nie, w tym zawodzie nie było u na,s tradycji. Matka pracowała
u dzisiejszego „Marchlewskiego'', oiciPc jako ślu
sarz. Dopiero teraz mój sylll z

Kto lepiej zrozumie kłopoty, ambicje
problemy współczesnej kobiety, jeśli nie druga kobieta? Dlatego do rozmowy na ten temat zaprosiliśmy trzy panie, które pełnią odpowiedzialne funkcje w naszym życiu gospodarczym I społecznym. Na pytanie jaka jest współ
czesna, polska kobieta i jakie działania podejmuje się z myślą o niej, odpowiadają: minister
pracy, plac i spraw socjalnych Maria l\lielczarek, prezes CZSS ,,Społem" - Jadwiga
Lokkajowa i przewodnfoząca Głównego Komitetu Turystyki - Teresa Andrzejewska.

MARIA MIELCZAREK - Charak•terysityczną cechą naszego s.połeezeń-stwa jest wysoka ak.tywność
kobiet. Fa,kt ten wywiera zasadniczy wpływ na
poHtykę społeczną
paru.twa - w tym także na
kierunki dziiałania repreze.ntowanego przeze mn~e
re<A)rt-u. Przyzwyczailiśmy się do tego, że kobiety
pracują zawodowo. Często jednak: nie zauważamy,
jak istotnym zmianom uległa motywacja towarzysząca pode jmowaniu tej pracy. W latach 19701979, w całej gospodarce narodowej przystąp i ło
do pracy ponad 3 mln młodych kobiet. W ogromnej Więkswi;ci 5ą to kobiety przygotowane zawodowo, z kwalifikacjami nie gorszymi niż mężczyź
ni. Nie wyłącznie racje ekonomicZille, chociaż są
one z pewnością bardzo ważne,
decyd<>wały w
tym przY'Padku o podjęciu pracy.
Aspiracje zawodowe i niejako na.tural>na już dzisiaj kolej rzeczy, że po skończeniu szkoły, studiów, młoda kobieta idzie do pracy,
to główne
przyczy.ny tego zjaWliska. Również w zaipewnionych przez Polskę Ludową możliwościach spełnie
nia tych aspiucji u,pa.trywać można przyczytn wyrokiej 8Jk.tywności zawodowej komet. Trzeba podkireślić, że kobieta jest dziś pracownHaem wykwalifikowanym i wykształconym. Jak wykariał ostatni spis kadrowy, kobiety stanowią 42 proc. pracow.ników z wy.Jtształceniem wyższym, 56 proc. x
wykształceniem średnim zawodowym, 73 proc. u
ś1•ednim og6Lnoksztakącym oraz 31 proc. J:>racown ików z wykształceniem zasadniczym zawodowym.
Pra.wie jedna trzecia stanowa kierowniczych obsadzona jest przez kobiety.
Z jednej strony cieszy takt, że kobiety stanowią
bliisko połowę ogóbu czynnych zawodowo w gopodarce narodowej, z dl'ugiej jednak wiąże się
to z koniec2noocią rozwiązywanfa szeregu wynikających z tego problemów. Nie można przecież
zapomi.nać, że ogromna większość pracujących kobiet, to żony i matki.

latach

siedemdziesiątych

uoblono bardzo "'lele
aby ułatwi~ kobiecie łączenie obowiązków zawodowych z domowymi. Nie chciałabym tu wymlenlat
wszystkich dokonań, bo 111 one 016lnle anane. Ognniczę się t)•lko do najwatnlej1zych, jak przedłużeni•
urlopów macierzyńskich,
wprowadzenie przepbów
chroniących kobiety w ct11ty, stworzenie w dzlałal
notiCi eocjalnej preferencji dla kobiet wychowując~·ch
dzleel, czy wreszcie 3-letnie, bezpłatne urlopy a tytułu opieki nad małym dzieckiem. z tego ostatniego
przywileju korzysta obecnie około ł50 ty1, matek.
W

Poia doskonaleniem wszystkich, istniejących jut
form pomocy kobiecie pracującej, w przyszłości za·
mlerzaruy w większym nit dotychczas stopniu rozszerzać możliwości zatrudnienia kobiet w niepełnym
wymiarze czasu pracy. Wydaje ml się, że ciągle
jeszcze nie wykorzystujemy motllwości, jakle dale
kobietom praca na niepełnym etacie. Nie i;iowodujo:
to oderwania od zawodu. dając jednocześme wlęcPJ
czasu na poświęcenie się obowiązkom domowym. Podobne możliwości stwarza praca nakładcza - też
sprawa traktowana do tej pory sbyt marcinalnle.
Wspólnie s CRZZ odd:7Jiałujemy na udoskGnalenie zakładowych regulaminów działalności finansowej z ftlllldusru socjalnego. Akcentujemy J:>I'ZY
tym potrzebę za1)ew.nienia większej nirż dotychczas
pomocy rodzinom wielodziet'!lym i samotnym maitkom. Bardziej niż do tej pory duże zakłady pracy
angażować s:ię powinny w roz;budowę !ieci żłobków i przedszkoli.
.
Także w sterze :zawodowej
istniej" PTOblemy
skupiające naszą uwagę, j~ np. stała tros!ta o
odpowied'llie i bezpieczne Wal'Un.ti pracy kobiet.

(DOi<O~CZENIE

ZE STRONY 1)

svnową

kontynuować

ŁOKKAJOWA Ja.k widzę współ
polską kobietę? Otóż najczęściej w idzę ją
w pośpiechu robi za,Jrupy i obwieszona ciężki
siatltami pędzi do domu, by zdążyć z przygo-

JADWIGA

jak
mi
gotowaniem obiadu. To kobie-ty przede wszystkim
są klientkami .naszych sklepów, one, stoją w kole jkach i jak to niedawno obliczono blisko
dwie godz.i•ny dziennie
poświę<:ają na zrobienie
zaku.pów . Zdaję sobie sprawę, że jest w naszym
handlu jeszcze wiele rzeczy, które trzeba poJ>raw i ć
i .zm i enić. Dlatego też działania „Sporem" w najbliższym czasie zmierzać będą przede wszystkim
(lo poprawy funkcjonowani a placówe\t handlowych.
·
Wiele zależy tu od samych kobiet. Niejednokrotnie
bowiem to, ~e sklep jest zamknięty, że kolejka wysię, wynika z faktu,
:!.e po prostu brakuje
personelu. A ponieważ zawód sprzedaw.cy sfeminizował
się
w ostatnich czasach ogromnie
(blisko
80 proc. pracowników
„Społem" to kobiety),
właśnie do kobiet kieruję apel, aby zgłaszały się
do nas do pracy.
dłuża

W bieżącym roku zamierzamy rozszerzyć sieć sldepów samoobsługowych, w których warunki robienia zakupów 1ą znacznie lepsze niż w placówkach
ze sprzedatą tradycyjną. Ostrzej nit do tej pory
będziemy się domagać od władz administracyjnych
1 spółdzielczości mieszkaniowej, przestrzegania terminów oddawania sklepów w nowych osiedlach miesz·
kantowych. Przewidujemy takte znaczne zwl~kszenle
liczby plaeówek handlowych sprzedających mrożon
ki. Wprowadzamy mrożoną :!.ywnośl: również do sklepów ajencyjnych.

I
I

Innym rodzajem działalności „Społem" jest gastronomia. Jeśli już mówimy o przyJśclu z pomocą ko·
bletom pracującym, to wydaje ml s!ę, że ogromną
rolę w tym względzie spełnił może rozwój placó\\ ek
żywienia
zbiorowego. !I-lamy ambitne plany, jeśli
chodzi o tworzenie jadłodajni osiedlowych, barów
szybkiej ob•ługi I barów mlecznych. ostatnio przejP.llśmy takte pieczę nad :l.ywlenlem dzieci t mło
dzieży szkolnej.
TERESA ANpRZEJEWSKA •o c?±•. w~' da ie
ię, że polska kobieta ogromnie angazU Je s i ę w
pracę zawodową. Nie mnie j e.n ergiczn ie odda je s i ę
domowym obowiąz,kom., natomiast na jmniej aktywnie odpoczywa.

I

Myślę. że zmwn i ć te<i;1 stan rzeczy może tylko
bogata oferta zorganizowanych form wypoczynku
dla całyC'h rodzin, odP-Owiednio spopularyzowana
i rozpropagowana, Lud zie lub:ą na ogół z góry
zapewn i ć sobie noclegi i wyżywienie.
Stąd też
biorą się nasze działania,
aby uaktyw nić wojnwódzkie przedsiębiorstwa turystyczne, właśnie
jeś1i chodzi o organizowanie wypoczynk•..i zwłasz
cza sobotnio-niedzielnego. Doświadczenie uczy, że
jeśli są to imprezy starannie przygotowane, kobiety gotowe są odłożyć nawet najpilniejsze taję
cia domowe, aby spę<lz,ić dwa dni na świeżym
powlietrru. Inna sprawa, że u.ie we wszystkich
województwach jeszcze z tą organizacją ootygodniowego w;n>oczynlru jest najlepiej. Ostaitnie działania Głównego Komitetu Tu.rystyki wiele powi111ny w tej kwestii zmienić.

Pi-arwsza zmiana była w 1966
roku. Dostaliśmy wtedy nowe
maszyny „Antares". To już były nowoczesne maszyny. Uwaiano. że tylko mężczyźni dadz.ą sobie
radę z ich obsługą.
Trzeba się było uczyć. Poszły
śmy w kilka
z mężczyznami
na
kurs
wykwalifikowanego
robotnika, z • egzaminem pań
stwowym na końcu. Byłyśmy
jednymi z pierwszych kobiet,
które obsługiwały wtedy u '.las
te „Antaresy". Kiedy w dwa
lata później przyszły następne,
jeszcze udoskonalone, trochę ła
twiejsze w ob<>łudze, pracowały już na nich k<>biety. Zresztą,
teraz mamy jeszcze nowoczi'lśnlejs:ie
maszyny, a pracują
wyłącznie
kobiety. Niech pan
sam po-;iatrzy mężczvzn u
oas przei'ież bardzo mało..
Jasne, że uczy~ s:ę trzeba
cały czas, W
ubiegłym
roku
skończyłaim
Technikum
dla
Przodujących
Robotników, zostałam mistrzem. Ale tak naprawde. człowiek uczy się całe
życie. Nie tylko przy mMzynie.
Przy niej uczymy się pracy,
ale równocześnie żrcia w społeczności.
Dla mrue to było
ZMP. od pierwszej chwil! iak
przyszłam do zakładu.
Potem,
ja·k .iuż byłam dorosła. w·tąpi
łam do partii.
Rzeczywiście, siedzie<': spoko.lp0tra:fię. Byłam grupową
pa.rtyjną, członkiem egze-

nie nie

I

I

kutywy
POP,
serketaczem
OOP, sekret!llt'zem POP. człon
kiem egzekutywy KZ, człon
kiem Plenum ł Egzekutywy
KL, ezllOlnkiem KC PZPR, teraz lestem sek.reitarzem organizacyjinym KZ i człon.ltiem flenwn KŁ. Bybm też człon.lnem
Oddziałowej Radv Zakładowej.
Wiele rzeczy robiłam. Czy miałam dosyć
czasu dla 9iebie?
Chyba tak! Mąż jest z ,.Fenik11a", ehociat kie.dy przekazy-

konsekwenc j ę w ich realizacji.
Zdajemy sobie wszyscy sprawę
jak w.iele oczekiwać będziemy
w tym rozpoczY'nającym się okresie od ai>arału administracji
państwowej.
Tak centralnego
jak l terenowego.

Więc w tej
nowej ka~en:jt
oczekiwać musimy
wzmozerua,
dooJ«>nalenia funk~i kontrol-

nych Sejmu i wojewódzkic!1
ra,d na.rodowych. Tym bardzie),
że chodzi nam własnie o pełne
wykorzystanie możliwo~i d ziała.nie wo..iewodów. urzędów wojewódzkich - tych faktyczn ych
gospodarzy terenu. Należy dać
im pole do działania. lecz naturalnie w ramach dobrze zorganizowa.nej,
ogólnopaństwo.
wej gospodairki planowej. Zeby
to pole działalllia nie zam!emło
się
przypadkiem
w pole do
w:vryW3Jllia, na którym ten bę
dzie lepszy, któremu uda ::.ię
więcej limitów wydębić„.
Oczywiście,
to się wiąże s
moją pracą. Naprawdę
trudno
mi powiedzieć ~siaj, w jruki&j
komisji sejmowej chciałabym
pracować, gdybym została wv-

brana.

Teoretycznie.
spra·WY
lekkiego znaJ1I1 ch::ba najlepiej, ale to też złudze
nie. bo ja,k się siada do stołu,
oka·z.uje się, że wielu spraw n ie
7,na się właściwie
wcale. Ale.
chciałoby
się, żeby
ta nasza
r.ooź bo łodzia;nkami jesteś
my przecież w każdej s~'1;ua;:ji
- 'il-'ięc żeby ta Ł6dź piękni~la..
tak ja.k dotąd. ale też żeby lep.iej służyła nie tylko jej mieorze.rnysłu

szkańcom.

Fot.: A. Wach

W

Płażewska
mistrz w Zakładach Przemysłu
Pończoszniczego
„Feniks" w Łodzi. członek

Urszula

PZPR - kandyduje no posła do Sejmu PRL z Okrę
gu Wyborczego nr 42.
:i: dołu, wygląda
to wszystko
trochę inaczej. Trzeba nauczy(:
się uwzględniać interesy tysię

cy,

nawet kosztem
pragnień. czy dążeń.

własnycn

P ierwszy raz mus i !lłam slę
sobie p<>ddac przed U

sama

Krajową Konferencją Partyjną,
kiedy omawial:śmy sprawy bu-

dow·nfctwa
miesz,kan.iowego.
Wiadomo, że każdy chciałby
mieć to miei;z,kanie najba.rdziej
funkcjonalne.
najpiękniejsze.
Padały różne
propozycje, niekt&rzy propooowali nawet dla
każdego
mieszkania specjalne
pomieszczenia
gospodarcze na
spiżrnie i lodÓ\\'ki...
Xo i trzeba b;rło wziąć pod
u wagę potrzeby setek tysie~Y
luozi c:Ze~ających na mieszkania. Wię.c już nie takie wysta,wne i bogate, ale :ileby znów
nie były za skromne. Nie kosztem metrażu, bo to się potem
mści, o czym mieliśmy motność
prze«ł:onać si~ na własnej
sk6Czego jako

kandyda<tka

pracy - wiedo zrobien ia,

czy akurat nie wyłączą prądu,
cz;v będzie dosyć sua-owca • 'o
i żeby te maszyny, które kupiono za cieżkie pieniądze. byłv
wykorzystywame talk, jak b'•ć
powinny.
Znamy te kłopoty z własne
go podwórka. Pakowarki u na;
pracują jak się
da. bo ciagle
sa kłopoty z dostawami k a rtonu, folii. w ogóle opakowań.
w:em dobrze,

że

podobne k,ło
najnowo-

poty są i w innych,

cześniejszych
zakładaC'h
Łodzi.
W'ar~zawv. Kalisza„. W tyin f'!Ż
tkwią właśnie te
ogromnP ·e-

zerwy naszego rozwoju. J „_Ji
ich nie wvkorzystamy, to przecież nikt nam nic nie da! , 'a!'.Ze zalo!!i sa rzeczvwiści<? ofiarne. W „FPniiksie" ·k<>"ztem róż
nych wyrzeczeń staramy ~ie
realizować nasz<;> zadania.
Ale
chodzii też I o to. źebv ty•h
wyrzeczeń
b\"ło
coraz m111e1,
Chod'.d o· lepszą or!!aniza<:ie. o
znajdowanie właŚ<'iwvch
rozwiązań
pra \''dzi we
w~·korzv
~t:vv:anie
w~z~·stkie~o
te110,
~zvm d~ponniem'<' . T to o t'•m
myślałam mów!ac
o prawdzi1'"'.\'Ch możliwo~riarh właoz \<'o-

na
od
Sejmu w nowej kadencji? Ch""ba tego samego co wszY>scY. To
:zm=y realizacji uchwał VUI
f.jazdu partii. Rozumiem przez
to w pierwszym rzędzie trafność podejmowanych decyzji
i
oczekiwałabym

chcielibyśmy

5ev.•6dz.kich "ako rzeczy\\·istych
gospodarzy terenu.

rze.

posła1lkę

!abrY'k:ach

przychodząc do
dzieć co mamy

Mam:v zresztą także znakomite zaplec.ze naukowe.
wielu
wybitnych specjalistów. Trzeba
będzie
dobrze pomyśleć, że.by
te wszy<>tkle możliwości zgra~
razem i dobrze wvkorzvsta,<;.
Dotyczy to Sejmu. dotyczy każ
dego z niis. Tak pończosznictwa,
jak i wełny, bawełny, w ogóle
w zysbkiego.
Rozmawiał:

LESZEK RUDNICKI

PRZYSPIESZENIE W „DYWILANIE''

no 541 tys. 111. A wiflC o 2 tys, "'· ltw.
ekspru:terów ~ pr~e więcej.
Z kole! zaowonsowonie realizacji
lekkim. Spłaciwszy więc sie- zadoń rynkowych wyniosło ]ui 19,6
proc.
bie zarabia teraz oa przyspiesze- No rynek trafiło 1atem e kilka ty1. m.
nie' spłat innych kredytów, j~kie dJwanów wi,ce) nit przewidywał plon.
Eksport stanowi najwoinlejszy problem
posłużyły na rezległą
modCTmzaProblem tym watniejsiy, i•
cję innych zakładów włólmiankiej zakładu.

•

Moja praca w komisjach Komitetu Central:iego - na pew!lO była to
dla mnie 'il-'ielka
szkoła Przede wszystkim szkoła patrzenia na sprawy z sze!'szego punktu widzenia pobrzeb o~ółu. Kiedy paitrzy się

Ci, którzy <bislaj ZaczY'Ilają
w nowym zakładzie, tego co było wóiwczas chyba nie
[J<l'trafią sobie wyobrazić. Pasy
' transm1syjne, na parterze jeden san.i·t M'iat na cały budynek, przędza w skrzyniach, nawinięta na d'!'ewniane
szipule
butelkowe, s<tała na salt. Podło
ga z poz,bi.janych drewnianych
desek. W sobotę trzeba było te
dechy podnosić I sprzątać, a
tam już było wszystko
śmieci, kun. r<l'bact>Wo.„

mYśle

Tegoroczne "zodanla priy]ęte no konie·
rencji 1amorzqdu robotniczego w „Oywi ·
tonie" 11le mniej ambitne. Czy realnei
Sqdzqc po dotychczasowych doświadcze·
nlach - no pewno taki Założona wartość
sprzedaty wynosi na ten rok 2.399 mln
złotych. Oznacza Io zwiękuenie 11rodukcji
dywanów I choclnik6w o ponad 220 trs.
m. kw. Kontynuujqc; tradycje eksportowe,
pn.ewidzlano wzrost sprzedoiy do krajów
li obszaru plotnlczego o 15 proc. W su·
mle, no eksport przeznoczono 55 proc.
cołej produkcji, z czego do li obs>aru 73 proc.
Wraz z mgr Mirosławem
Swideukim
- głównym spec]alistą do sprow ekono•
micznych zakładów, siedzimy teraz wyniki
pierwszych dwóch miesięcy br,
Styczefl zamknięty został przekroczeniem
zadań o 4 mln zł. Oznaczo to w praktyce dodatkową
produkc]ę
ok.
tysiqca
m. kw. dywanów I chodników, znaczne
Ilości tkanin meblowych, które takie wv·
tworza . sl41 w „Dywilanie".
Luty - zadonia wykonano w
pełne)
wytokoścl, a nowel z niewielkim przekro·
cz:eniem, twłaszcza
w zakresie usług.
Owe usługi to wykańczonie gotowych dy·
wanów dla budujących się wiośnie, ró·
wnie nowoczesnych zo~ladów w Białym·
1toku.
Suma: dwo pierwsze miesiqce roku da·
JCI razem 16,7 proc. tzw. czasu nomina!·
nego. W stosunku do tego zadania wykonano z nadwyłkq.
Z przewidzianych
3.220 tys. m. kw. dywan6w wyprodukowa•

kę.

pracę

przodujących

Łodzi.

tę

Ale to dopiero teraz. 29 lat
temu przyjęto mnie do za,kładu
na ul. Matejki, jako uczennicę. Widzi pa.n, ja.k dzi'>ia\i wchodzę do
naszej Izby Tradycji,
robi mi się dzi·w nle, bo w niej
t.rzymamy maszY'nY, na których uczyłam się pracy: „Korony", „Ideale"; robiliśmy na
nich patent-ki - takie prąhlto
waine,
bawełniame
pońcwchy
dla dZil.eci I dla kobiet.

czesną,

W tym roku na sze.rsut !!kalę organizować bę
d:lliemy też „Wczasy wypoczynkowe z małymi
dziećmi". Piroblemów do rozwiązania jest wiele,
sądzę jednak,
że matki opiekujące s ię małymi
dzie.ćmi z zadowoleniem przyjmą kolejne inicjatywy Głównego Komi.tew Turystyki.
A. Ł.

będą

1 tradycję w „Feniiksie".

waliśmy częś~ maszyn do „Zenitu", musiał przejść ' z n 1m.i i
teraz jest tam mistrzem. Też
skończył 1zkołę. Syin mówiłam już z syinową w „Feniksie", a c6rka uczy się w liceum. Nie, pończosz.nicz.ką na
pewno już nie będzie, zresz.tą
wybrała ba.rdziej spo1„towe ży 
cie - gra w ChKS w siatków-

zmieniły

się w tym roku zasady jego za•
liczanio. Motna więc uznoć 10 zaliczony
tylko ten towar. za który wpłynęły Jul:
pien!qdze. I z tym są, lok no razie, naJ·
większe problemy. Statystyczne!
Dyrektor „Oywilanu" Adam Junka1 Obowiązuje nas np. 1a1ada ehporto-·
nia wyrobów polskimi statkami. Jednym
z
nojwlększych
odbiorców sq
Zjed·
noczone Emiroly Arabskie. Statek do Du·
bai mamy łrednio co 6 tygodni, Efekt
jest taki, ie w magazynoch no koniec
lutego zostolo nam towarów 10 6,5 mln
zlotrch. Óstatni statek był 25 lutego, następny fracht będziemr miec 10 mareo, a
kolejny - w połowie kwietnia. Wyobra·
iam sobie już dziś joki• remanenty mieć
b•dziemy w końcu marca.
N:ie są to najw\ększe. z.m8Jl'twłe
'nia łódrt.kiego eksportera dywanów.

remamen.ty te ja.koś
będzie 1ię rozliczać.
Gorzej, gdy
wielomiesi~zna praca setelk ludzi
zaWl1sa nagle na włosku. A tak
właśnie stał.o się tera.z„.

„

Ostaitecznie

Przez dbugi cza,s pracowaino w
Dywilanie"
nad
problemem
::wejścia" na rynek amerykański .
Ważne to było. bo wchodząc
w
bezpośrednie
konta.My z siecią
'il-'ielkich domów towarowych USA.
uzyskuje się ceny średnio o 10
proc. wyisze niż w krajach arabskich, będących dotąd głó-wlnym
odbiorcą łód2ildch dY'Wamów. Kon-

DZIENNIK POPULARNY ftr 54 (9522)

trahemt ma jedllalk 9Woje wymagani.a. Życzy sobie, by np. ka.żdy
dywan 0:.-obno był zaipakowany w
folię. Uzyskano
więc
z Centrali
„Chemł1>lut." w· Glhvicach zlecenie na wykonanie w Zakłada~h
Tworz:rw SZJtucznych „Erg"
w
Ząbkowicach
potrzbnej folii (2.5
tony). Przed9iębiorstiwo odmówiło
realizacji, tłumacząc się braikiem
możliwości produkcyj<nych. W bez.:
pośrednich rozmowach
powiedziano, że przec!ież .,Erg" realiz,uje
własne zadania
eksportowe. więc
n.ie będzie się wysilać na eksport
pośredni, którego nikt im przecież
nie zaliczy.
Mamy tu przykład braku spójności w działania.eh gospodarczych.
„E1'g'', zaliczając „swój" ekspo:t.
oczywiście nie w takiej wielkości
J• „Dywilain'', sprawi, że byc
może, że 15 marca nie p<iwędru
do USA zam6wiona i wykonana w ł.iodzi partia
10 tyg.
m kw. dywan6w. Ozinaczałoby to
nie tylko bra1k zttoblw dewizowego.
W praktyce zaś, t,o takie słone
kery, jakie J)rzyjdzie „Dywitaoowi" , za·płacić
:r:a niewywiątanie
się z przyjętych zobowiązań. No i
wtedy nie z własnej. a dzięki wytwórcom foUi ze Sląska, łódzk·i
zakład może zarobić na światowych
rynkach markę zakładu niesolidnego, a którym nie warto wdawać się
w iadne układy. Aby zaś taką etykietę :mnłenić, W%eba
potem lat
clętk.ieij praq,.

Piraca „w dywa>nac h" wymaga najwyższych k·w a1lifiikujl. Wśr{Jd
najlepszych w .,Dywilanie" WY!'óżnia się prezentoWUl& dzisiaj przez
nai; brygada z tkalni wiltonowskiej Włodzimier• Olejnio11.ka. Siedmiu tkaczy i siedmiu pomocników st&nowi młody zgrany zespół, systematycZl!lie przekraczający swoje zadltlllia produkcyjne, wyróżniają
cy się najwyższą wydajnością. Na nruuym zdjęciu od prawej: Jan
Małecki, Sławomir Lepa, Grzegorz Stawlak, Ryszard Błaczozyk, starszy mistrz Włodzimierz Olejniczak, Ryszard Hibner, Elżbieta Zak,
Sylwester Wasilewski, Teresa Kra.;wozyJr. lenF. Popiński, Mirosława
lfielozarek l Roma.n Rzepeokl.

Swoją zaś drogą nasuwa sie pyczy powinniśmy eksporto'ł.'aĆ folię, której brak odczuwamy

tanie:

na rynku w wielu dziedzinach i:ospodarki i którą dla
własnych
potrzeb musimy ootem sprowadzać za
dewizy? Partykularyzm
branż i" zakładów odbija nam się
tutaj nader niepl'zyjemnie.
Wróćmy jedna.k do „Dywilainu".
Oprócz i·ealizacji bieżących zadai'i
wiele uwagi poświęca się tutaj
sprawom rozwoju produkcji Nieustainnie opra<'owvwane są nowe
wzory, nowe propozycje. Szlagierem na światowych rynkach stały
się ostatnio dywany przedstawiają
ce sceny myśliwskie wzorowane
na staroperskich. t.ódzki zakład
Już sprzedaje je za granicę. Przed
rokiem zaproponowano dla urozmaicenia oferty rynkowej dywany
okrągłe. Dzisiaj
wykonywane są
juź rysunki dla uru«>homienia pod
koniec roku produkcji dywanów w
formie owalnej.
Zakońp:yła w zakładzie nieda w.
no swoje ?race woje\wódzka komisja „De>-ro" - konkursu dob•ej
roboty. Na 110 możUwych pu111któw
UZ~'Skano 110. Jest
'więc
szansa
że i w tegorocznej edYcjj konkur~
!U ~ódz.ki „Dywilan" znajdzie s :ę
na Jednym z czołowych miejsc.
Jak dotychczas więc, uzyskane w
ciągu dw6cb miesięcy br. rezultaty pozwalają na optymizm.

PODZIAŁ ZAKŁADOWEGO

„f.ADl'; 1500 S" Cl'Atdzlem.lk
sprzedam lub za·
1977) na „Fiat·• 126p"
mienię
sa12 g
tel. 17-25-&2.

FUNDUSZU

NAGRÓD

„Fiata 12111" (1979) - sp!"Ze$9t8 g LOKAL U na zakład fotodam. Fucika 10.
poszuku,ę.
gra flczny
Oferty „8268". Pra1a, P'o·
karoserię trkowsk.'l 96.
SPRZEDAM
Zarzewska
105".
„Skody
5981 g
ł5 m a.
POSZUKU.JĘ poko.1u J! kuchnią. Tel. 219-40. IOdZ. 10
,.Nyaę-N-59- -17.
SPRZEDAM
8275 g
Camplng" (silnik górnozakapitalnym
po
worowy)
remoncie. Tel. 53-41-80.
6035 I

DYREKCJA I SAMORZĄD ROBOTNICZY
ZAKŁADU PRZEMYSŁU DZIEWIARSKIEGO

l

karoserię

:USZKODZONĄ

ZGIERZ - blok! 9tl ll'l A•
Z pokoje, kuchnia mienie n.a równorzędne w
wyklu·
Pośrednicy
Łodzi.
czenl. Oferty „ttse", Prasa. Piotrkowska M.

,,OLIMPIA''
w Lodzi, ul. Obywatelska 137
ZAWIA,DAMIAJĄ,

ł
ł

~
~~

1500
„FIATA J25p"
-I sprzedam. tel.
(1974)
6141 g
52-83-92.

ŻE W DNIU 12. MARCA 1980 ROKU

nagród z zakładowego funduszu
nagród za rok 1979.

nastąpi wypłata

\

Reklamacje prosimy składać w terminie do końca marca 1980 roku w dziale ·kadr i szkolenia. 592-k

~

O

F

N

R

U

J

Tel.

fryzjerkę.

Ł6dt,

6155 g

E,

ŻE W DNIU 5 MARCA 1980 ROKU

1500"
sprzedam.
Limuzyn„
Zach• cinia 101. Gulgowsk!.
0264 g

nagrody z zakładowego funduszu
nagród za rok 1979.

TELE-radlomechain!ka
tel. 53-42-95.

H•

Aaparagus
NASIONA
RFN
sprengerl - Import
1przeclam, tel. 52-96-61.
6138 g

silnikiem
"
„DODGE"
szewca na
sprzedam. ZA TR UD NIP<
„Hanomag".
warundobrych
Platynowa 2. 6360 g bardzo
kaeh. tel. 474-75, po 20.
5946 I
„1Up". Tel.
6PRZEDAM
6351 g
ł84-11.
ZATRUDNIĘ szwaczk• na
overlock i stebnówkę. Wy,.Warszawę- kor~uję
SPRZEDAM
na U•
ściągacze
Tel. mówienie. Oferty „i924" .
1971).
(rok
223"
g
8489
51-40-17.
Pr2sa. Piotrkowska H.

FIATA 125p (1975), cprne·
6558 g
dam. Tel. 571-54.
KUPll!j Wielką l!)ncyklood·
rótnych
W
POl\IIDORY
pedle Powszechna 1 •. ŻY•
przyozepę
SPRZEDAM
cie Zwlerzat" ~ tom (Brt: m\anach - sprzedam. RocamninRowa N-121'. B. T.el.
re- ma) stan ga bl,netowy tel. manów s k/Aleksandrowa.
DZIAŁKĘ rekreaeyjną
334-43, godz. U-17. 5668 g
6060 g
jentalnie - kuplę. Oferty 459-79, od godz. 19 6136 g Sclarek.
Piotrkow·
„5697". Praga,
ska 96.
duży
MEBLE polecam BRYLANT czysty 1 k. Dojazd tramwakupię. Oferty „6283'', Pra- wybór.
bllsko Lodzi z sa Piotrkowska 96.
DZIAŁKĘ
je-'Q. 1. 4. .3, 16, 10. Auto·
57.
,F''. Główna
bus
dom.klem 3-izbowym. wol5155-g
nym - pr:r.y trasie TomaAbramczuk.
artykuły
ATRAKCY.JNE
szów Maz. (do.Jazd dos-koTel. pochodzenia zagranicznego
sprzedam.
nały)
43 m
M-3,
KARO LEW galante- ROZSADĘ salaty - sprze·
5?-95-97 godz. 8-10 I 16- (odzlet. obuwie,
razy
2
na
- zam.lente
dam. Zakładowa 19 (Ole·
5837 g ria. zabawki) sprzeda! 20.
11695 g
M-2. Tel. 867-87.
6230 g
kupisz w nowo otwartym chÓW).
Pl.
Pabianice,
sklepie.
DZIAŁKJl,i zaleslon;i w ża Obrońców St&lingradu
9.
DWA razy M-1 Retkln.1
Wrzącel. zawadzki.
lub
b!czkach
8203 g SPRZEDAM bryla'flt O.U li:,
- zan}ienlę na M-5 włas
z
plericionkl
k.,
0,32
Tel.
kuplę.
Tuszynie inne
RetkLnla,
nościowe,
„piaskiem -pustyni". OfM·
5853
!-tomo- ty „621&", Pra~a.
li ENCYKLOPl!:DIJl,i
367-64.
Pl<>tr- , propozycje.• Oferty „5694''
116.
Piotrkowska
Prasa,
1przedam. kowska 96.
nową
wą
KUPIĘ działkę rekreacyl- Tel. 819-53.
ł997 g
ną wraz z domkiem letw
lokalu
pOSZUKU.Jlli
SPRZEDAM wYCląga.rkę do
okolicach
w
niskowym
śródmieściu na pracownię
do pro·
maszynę
r•1·4~-13. 6259 g PŁYTY, muzyka filmowa, drutu,
Łodzi. Tel.
momwość
jubilerską
D!.sc'>-nowe itJkc11 zmywaków :iruclaRock,
Jazz.
kupna, dzierhwy lub pod~234 g
albumy , rega!-meblośclan· nycll. tel. 854-50.
na,Jmu. Oferty „5692". Prasprzedam.
import
kę
sa, Piotrkowska 96.
4056 g
Tel. 51-01-65.
DYW AN 5x3,65 m (Kowa·
damski
ry). kożuch
LOKAL frontowy w śr6d53·90-41,
Tel.
kredens-ko• sprzedam.
SPRZEDAM
m\eściu ..L kupię. Oferty
6204 g
tel. 331-83. godz:. 17-20.
mOdę, antyk,
· t r k ow·
Prasa, P10
„5685",
5435 g
ska 96.
g,
(SO
bransolet.kę
ZŁOTĄ
KUPIĘ krosno gobelinowe
roten typu łańcueh) sprzedam. Oferty
SPRZEDAJl.I
M·I lub M-ł własnołclo
pionowe. O· „Ba·robus'' przenośny
lub
skośne
11 „ł239", Prasa, Pl.otrkoWf!ka
we blok! <ub stare budoferty . .1782". Prasa, Piotr- m kw. Oferty „5716", Pra- ff.
z wygodami kU·
wnictwo
~6.
kowska
---------sa. Piotrkowska 98.
.. 4785" P asa
1>ię. Ofec q
P totrkowska 96.
DWA tunele 30xł, dźwig
ARLEKINY dog! -po im- SPRZEDAM
aprzedam.
wtryskarki go-spodarczy 83~7 g
Brze- ręczne-pionową,
porcie, sprzedam.
4 a,
Myśl!w6ka
p02:lomą. Pabianice.
---------6608 g autotransformatory,
dflska 69.
li
6278
for- tel. 15-34-lł.
M·S bloki - zamlenlę na
my, oiec akumulacyjny 4
stare budownictwo 30-80
19.
surallnę ku- kw. Sprinterów 2 MODELINl';.
m kw. z wygodami (Sród-e5706 li COCKER-spaniel'
pię. Tel. 228-49, po 17.
m1eśc!e) ·-parter lub I pię
rodowodowe spnenlęta
6248 g
tro. Oferty „5891", P\rasa,
dam. Prom1i\skie110 T m 52,
Plotr~lta 96.
&MS g
DOG niemiecki (tołta su- tel. 797-47.
tel.
•przedam.
aparat dziew!ars- ka)
KUPIĘ
.. MOda" 51-61-88.
5700 li COCJtER _ 1Plllilel 2-let·
„Veritas"
ski,
lll·ł dwupokojowe tTeof!·
lub Inny, tel. 403-91.
zamienię na du!:e
16w) 8289 I
ni. 52-74-80.
5704 I!: l\IASZYNĘ do lodów włos
M-11 najcbętn!el Teofilów.
52-75-'1'3, wleczOTem. 1823 1
kich I automat do bitej PIA,NINO •l>t'Md•m. Oferfirmy Carpigla• ty ,,8339 „. Prasa, Piotrko·
meble śmietany
JtUPIĘ pojedy1\eze
Oferty
si>rzedam.
ni
brzoza, tel. 255-50. ..5726". Prasa.
złota
Piotrkow- _w_!lk_a_ss_._ _ _ _ _ __
Oferty
irpntedam.
M-4
5811 ~
„5960'', Pran. PiotrkoWllka
ska 98.
fU'btt renoSPRZEDAM
96.
do aamochodu.
wy- NUTRIE, klatki - aprze• wacyjną
MEBLE !egmentowe
6287 g
bi- dam. Cw!kl!nsklej 10 m lł. Tel. 2'3-ff.
szafki.
szkowSkie =
M-ł
CZESTOCHOWA
g
5777
16.
po
(mahoń
regały
blloteczkl,
tel.
na Łódi,
zamlen!ę
fryzakład
SPRZEDAM
do
kuplę
matowy)
g
8047
251-70.
wie- KOLIA, sygnet, bra·nS<>le- 'ljerski. Oferty „8294". Pra52-75-73
kompletu.
5794 g ta - złoto 18 k. - sprze- sa, Piotrkowska te.
czorem.
pracując•
STUDENTKA
dam. Oferty „5877".
pomidorów
SADZONKI
!)087lUkuJe M-2 na J lata.
Piotrkowska 98.
sa
1przedam.
Rewermun" Tel. 52-87-'1, wewn. 243,
Wieluń. Sl1rradzka 80, tel.
gods. 8-14,3', Kołodziejs
elektryczne do 454. Cichoń.
NOŻYCE
9560 g
8167 g
ka.
sprzedam. Prótkanin 5843 g
chnika li m 18.
cud~oz·e
STUDENT
SPRZEDAM naw6'l kurzy
mlec - pon.ukuje umP.blobez słomy. TomaRZ Bie.rwanego m!Pszkanla z telenaclak 95-001 Biała k/Zg-letel.
fon~m na 1-2 Jata
TEL. 734-91
5919 g
rza. tel. 16-94-82.
1131 g
33-18...U, od lT-21

......,..

PT•·

.„„

POGOTOWIE
TELFWl7V JNE
WPHW

(ł,001.

POt NOC)

-

TEL. 461-21
POł UONlE)
PRZVJW>WANIE

(t,0Dż -

.,,

ZGŁ0<;'7.EJ'il
CAŁĄ DOBĘ

86-k

•

GLEBOGRYZARKĘ Z ?rEY•

„FIATA 125p" - 1500 (li·
1przedam
d 1976)
- nową sprzedam. ...
6&26
godz. S-9 $1';.r;.~na 4. 'Il .i2-88.
60JW g
„FIATA 127" oru duto
14 części - 91>rzedam. Kozhazłotą
BRANSOLETĘ
karat, 65 g, spr<iedam. O· nowskiego 9 m 11 po U.
~481 I!.
ferty .. 6053". Prasa. Piotrkawska 96 .
tJ)rZe•
„SJtODA S-100" 1am. Szenwalda I. SS9ł l'
czepką

Tel.

ZAMKN1I ĘCIE RUCHU
KOŁOW·EGO
KIEROWNICTWO PRODUKCJI r1LMU
.,POLONIA RESTITUTA" '
zawtadam1a.

te

w dniach 10 1 11 marca br. w godl. 'f-18

na ulicy Piramowicza
(na

w

całej długości) będą
zdjęcia.

rea.llsowane

z:w1ą1:ku z powyższym ruch kołowy będzie

wstrzymany.
Posiadaczy samochodów uprzejm.le prosimy
o nieparkowanie swoich polazd6w w wytej
podanych termlnach na ulicy PiramowlJ:.t

g

nowe&~
„POLONEZA
tel.
sprz:edam. Wamzawa
'1-114-81, lod'l. 11-20.
17ł0 li

atan bardzo
,11łp" (19'7!1).
.Ju·
apnieclam.
dobry llanioWSka 1 m 1'8. 5734 g
SPRZEDAM ciągnik ogirodnlczy prod. CSRS. nowy
TZ
typ
na gwarancji
wyposa:!:e-niem.
z
4-k·U
Stryków
gm.
1S
Klęk
k/Lodz:i kod 17-104, Mazur
1'157 g/5627 g
Stefan.
„VOLKSWAGENA - Bua''
(1969) - camping - blacha
sprzedam.
do remontu
tel. 11-llO-te, od lt, 1820 I

ł8fl-k

MleJł•lcanla,
POSZUKU.Jl!j
tel. 53-117-02 Od 11-H.
6231 li

JNŻYNIEll

PRACOWNIA k.rawlectwa
lekkiego. po.szukuje akwi•
zytora dobrze wprowadzoOferty
nego w brantę.
.• 5855", Pr-a sa, P1otrkowSka

LOJtALU

·~o

m -

po-

U'rl I

MONT.U MEBLI
w mieszkaniach1

OPIEKUNKA
niego dziecka
na. Tel. 353-U.

•o

LODZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA
PRZEMYSŁOWEGO NR 2
w Lodzi, ul. Słowiańska nr I
N

I
łe wypłata

P'

R

O

I:,

l

U

M

nagród zakładowego funduszu nagród sa
1979 rok

NASTĄPIŁA W DNIU 5 MARCA 1980 ROK.U.

Ewentualne reklamacje dotyCZl\C• wypłaty nagród
w terminie 14 dni od daty ukazania
się niniejszego ogłoszenia w zarządzie priedsiębior
stwa.
należy składać

Po

upływie

podanego terminu reklamaeje

dą uwzględniane.

nłe hę-

845-k

JllO RC RCOOOJOJJ& n n so.oro ROTO ą- n n n n wo n n w.oo

PODZIAŁ ZAKŁADOWEGO

MECHANIKA samochodowego z praktyką, uC%nla
pt~yflekl,
zatrudnię.
tel.
Ala• za.
Wlsk-!tno,
5'1il I
856-73.
!riyc!a

PRZEDSIĘBIORSTWO

wyklu~o

ne). Spra:edam I opon or.1
Ofl!rty
Lady 1-65 R 11".
P!otTkow·
„5748", Prasa.
ska 98.

PKS

I ODDZIAŁ TOWAROWO-SPEDYCYJNY
w Lodzi, ul. Worcella 1'1/11

do
11ZWaC2ktt
męlldeh
koszul

(chałupnictwo

FUNDUSZU

NAGRÓD

PRZY.JMĘ

Z A W I A D A M I A,
ie wypłaca nagrody • zakładowego fundu1n nagród
za rok 1979
OD DNIA 5 MARCA 1980 ROKU

WYCISZANIE drzwi. Tel.
Kaniecki.
52-61-76. 882-7ł.
5951 1
WJkładztny

DYWANY,

c1.y~zcz~ un:ąMenl.em

OleJniozak,

779-11.

1'FN.

łMl4

g

CYKLINOWANIE i..pyłom-82.
we.. lakierQIWanie.
S2T1 I
Wyeech,

Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do działu
osobowych i szkolenia zawodowego oddziału
do dnia 31 marca br.
!łpraw

Po

upływie

uwzględniane.

tego terminu
·

rotzczenła

ale

będ~

675-k

Cla'IJ~JJ«IJXOOOC \\'.U.\100t\\1Ji\10?\lOlllOOCtWJJJL\1Wt\10a

CYltLJNOWANJS, lakl.erowa.nle pa·rklet6'w. L!inko.wrut s
lllkl, si-n.24.
ZAPROSZENIA Mubrl.e wykonule Studlum, ul. Mackiew1-eaa M. Kołodziejczak.
8076 I
WOD•JtA.!fl RemGllłJ' • ·
ryeh. montat n.owyeh ln·
I
zewnęfll':mych
stalacll
wewnętnmych dla instytucji I osób prywatnych z
włunych lub
materiałów
wykontile
?Owierz<>nych
B„.
rzemlełtnlczy.
zakład
gusłll!W K.ról. tel. SS-10-27.

son

1

AUTO•Al1m11.. Rad.1a = In·
staluje RTV, Slenkl.ewtcza
37, tel. 238-41, Weretyńsk!.
80!10 fi

domELEll'.Tll.Yl'lll.ACIA
- pr,-wamte 11·.S-M.
1961 I

k~W

PRALNIA ebmniGl!la polees;vm:ca u•ług\ m:yblko:

cume 1a·rderoby, taaa1y,
welury. pellsy, futra ntu-

czne. naturatne, kotuchy
ŁóClt,
kurtkd iamnowe.
LimanoW!lk.lego K, SudoWł g
mlr I S-ka.

lbttMft'lów
POSZUKUIJ!l
farblairsko-malamldch, L1lłH fi
?0W11 lle m.. t.
POSZmtUIJ; lełnt*e jak
najchęt
najbllt-el Łodzi,
niej 1amo<!zielncco. Tel.
Sllllt I
51-95-10.

ZAKŁAD

UStUGOWV
WPHW
TEL. 220-58.

dostawWYTWORcOw oraiz
dziewiarstwa
ców
blel!źnlaTstwa dzianego pOSJ!'UkUjtt, tel. 11-łll·ll od
mP c
10-11.

~

NAGRÓD

dwuletpotrzeb5840'

wykonawcy
POSZUKU.JJl,i
olenklej gumy lub tom na
Pirapl.łkL Oferty „8788",
sa, P!otrkOWSka 93.

__„
1• 0 •

FUNDUSZU

96.

elektronJ.k Po·
ltotuchy
SZUkUje Pokoju z kuchnią PIOTRKOW lub pokoju. Oferty .,11212" czyścimy, fa<rbul«l!y. Mic!985 I!
klewtcza 10. Lech.
Prasa, Piotrkowska H.

.WWJtt. Tel. 12-51..ft.

PODZIAŁ ZAKŁADOWEGO

81!1 I

Łódź,

KUPll!j bony PKO. Ofer·
Piotrty „5809" . Prasa,
kowska &6.

17-19 lot - 10 marca, godz. 16
11 marca, goch. 16
7-9 łat
12 marca, godz. 16
chłopcy ~ 9-11 lat
w gmachu Wytwórni Fiłm6w Fabularnych
w Łodzi, ul. Łąkowa 29.

dziewczęta

trudnię,

POMOC domowa 1>0trzeb„SYRENl!j 102" na części na. Alek<>Mldrowslta tn2 m
f13ł &
37 48.
sprzedam. Allende
6726 J;(
- 15. blok 326.
przylmle
MŁODA kobieta
(pry.watnle).
„FIATA 126p" - 1pr1Zedam. chałupniotwo
Prua
„5978",
6322 g Oferty
Tel. 776-15.
Piotrkowska 96.

Ewentualue reklamacje należy zgłaszać w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w dziale
osobowym i szkolenia, ul. Papiernicza 7.
Po tym terminie nie będą one uwzględniane.
671-k

Terminy spotkań z reżyserem.:

ZATRUDNIĘ na overlock,
Prasa,
„6317''.
karoser-le Ofe<rty
sprzedam. Plotrkowska 9'.
6246 g
POTRZEBNY k-raw1ec. No6446 g
.,Fiata J26p" womielSka 7.

„ VOLKSWAGENA

nastąpiła wypłata

„J A N S E R C E"
POSZUKUJE
+ d~iewczqt w wieku 17 - 19 lat
+ dz.iewciqt w wieku 7 - 9 lat
+ chłopców w wieku 9 - 11 lat
celem powiertenia im głównych r61 w serialu.

„FIAT 126p" wypadku
po
Tel. 417-26.

NADWOZIE
Wiadomość,
•przed am.
dziewiarkiI m 10, ZATRUDNJI';
Łódź, Plantowa
6243 g -rzy na maszynę nr S 1
Cichawa.
10. Warunki ba<rdzo dob·
SM" pilnie, tanio re. Tel. 259-91, ponledzl.a·
.,NYSĘ
61!ł2 I
sprzedam. Lask, Slonecz- łek godz. lZ-18.
6194 g
na 1.
DOZORCY nocnego do zasprze- kładu prywatnego pos.zu104" „SYRENĘ
kuję. Oferty „6105". Pradam. 'T'u~ycowa U.
5404 g sa. Piotrkowska IK.

NAGROD

M

Wschodnia 57, zakład fryzjerski, tel. Ml-28. 6299 li

na

16.

FABRYKA SZLIFIEREK „PONAR- ŁODŻ"
ZAKŁAD „JOTES" IM. J. STRZELCZYKA
w LODZI
I

„Syrenę 105L"
53-99-ł7, po

PRZYJMĘ

~~

WYPŁATA

fizyka
MATEMATYKA,
374-62. Mannowscy. 4263 g

WKŁAD
odstąplę.

PRODUKCJI SEIUALU TV

dziewczęta

SPRZEDAM „Fiata 600'' 15 m 2,
Kaliska
6068 g
od 16-18.

włoski.

KłEROWNICTWO

PRZYBl.ĄJtAlo

man C2la.TllJ'
łOl-lł.

c!tt dober•
llUka. Tel.
lłł1 I

PRZEDSIĘBIORSTWO ŁRD

„WARS„

w Lodzi, ul. Obr. Stalingradu I
OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG

NIEOGBANICZONY
na sprzedał zbędnego pojazdu marki Fiat 1~;;-p
1500, nr podwozia 251606, 60 proc. zużycia, rok
produkcji 1974, cena wywoław... 73.100 zł.

Przetarg odbędzie się 28 marca 1980 roku o godzinie 11 w gmachu Zarządu ŁRD „Wars" w Łodzi, ul.
Obr. Stalingradu 2.
W przypadku niedojścia do skutku pierwszego
przetargu odbędzie się drugi przetarg w tym samym dniu o godz. 13.

Do przetargu mogą przystąpi~
i osoby fizyczne.

przedsiębiorstwa

Przystępujący

składa

państwowe

do

przetargu

pisemne

oświadczenie, że:

1) wyraża zgodę na warunki przetargu.

2) nabywa pojazd na własne potrzeby.
Wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej
należy wpłacić w kasie
dzień

przedsiębiorstwa

w przed-

przetargu.

Pojazd można oglądać dnia 26 marca 1980

roku

w godz. od 10 do 14 w Łodzi przy ul. Rąbieńskiej 42.
dział

zaopatrzenia,

Przedsiębiorstwo zastrzega sobie
przetargu bez podania przyczyn.
llllO:O.OS ~"'10.s0Q0Tj(IJ SO

unieważnienie

Bliższych informacji udziela
tel. 323 ... 78, wew. 3.

641-k
z

RC

T

~

DZIENNIK POPULARNY nr 54 (952%) 7

-historia i teraźnieiszość

PIĄTEK,

s.oa TTR - uprawa roślin. e.3t TTR - mect.anlzacJa rolnictwa,
iem, I (ł.). 11.0S Dla &zkół. kl, 1-1: „Naeze mamy" (kolor). U.OO
Geografia, kl. i - Na kontynencie azjatyckim. 11.45 TTR - hodowla zwierząt. 13.20 TTR - uprawa rośli.n . 13.55 Redakc1& Szkol•
na zapowiada (kolor). 15.30 NURT - nauki polityczne. 16.00 Oblek•
tyw i 16.20 Dziennik (kolor). 16.30 Dla dzieci: „Plątek z .Pankracym" (kolor). 16 55 Studio Telewizji Młodych (kolor). 17.10 Dz.leń
dobry w kręgu rodziny (kolor). 17.35 Magazyn motornacyjny.
IS.OO . ;czterdzle~-tolatek" - odc. 6 pt. ,Włosy Flory. czyli labirynt"
- film fab. TP (kolor). 18.50 Dobranoc (kolor). 19.00 Studio Gama
- „Szczęśliwy dzień" - film. 19.30 Dziennik telewlzy!ny (kolor) .
20.10 Magazyn Studia Gama - 12 godzin z , tycia kobiety. 21.00
ł' onogama , 21.30 Trylog ia Krystyny Sienkiewicz. 22.10 Dzlennlk (kolor). 22.30 Ki.no Nocne
,Glina" - francuski Ulm fab. (wyst.:
Alain Delon, Catherine Deneuve i inni - film tyUco dla widzów
' dorosłych) (kolor).
PROGRAM li
15.20 Ootow~ natychmiastowa - rep. woj!ikowy (pewt.). 15.łł
Pegaz (powt.). 16.30 .Język francuski (kolor). 17.00 Dla młodych
widzów: „Na Skraju puszczy" - odc. pt. „Mastodont" - film
Tv Kanadyjskiej (kolor). 17.25 Postawy .Partnerstwo" (1> nowel
roLi kobiet na ws!) - widowisko publicystyczne (kolor)
17.51
Informator turystyczny (kolor), 18.25 Stadiony kraju I świata
- puchary Europy w piłce no:!:nej. 19.10 Wiadomości (Ł).
19.30
Dtiennik telewizyjny (kolor). 20.20 Teatr Wspomnień 1969 - Pedro
Calderon de la Barca: ,.Niewidzialna kochanka". 21.40 2-4 godzi•
ny (kolor). 21.58 Wieczór filmowy - filmy z l.a musa. 22.25 Nowości polskiego dokumentu (koloc).

Pompea to nazwa m1uta l Portu letacego w Zatoce Neal)Ol1tańskiej, które 2ł sierpni.n 78 r. n.a.
ofiara wybuchu Wezuwiu~. NI• była to pierwsza katastrofa na tym terenie. W n roku na8zej
ery - pote:!:ne ruchy wewnątrz wulkanu SJ>owodowaly silne trzęsien·le ziemi które zrujnowało m.la•
sto. Jednak szybko zostało odbudowane a na stokach Wezuwiusza uprawiano wlnorOlll I oliwki. Do
dnia dzisiejszego zachował sle dokładny opis obu
kataklizmów - dzięki zapiskom rzvmsklego historyka Pliniusza 11.llodszego. W XVIII \\-1.eku natrafiono przypadkiem na szczątki antycz.nych rzeźb: poszukiwanie na Wllelka skale rozpoczeto dopiero
w
XIX wieku, z miejsca znalezisko
stało aie wielką
sensacją archeologiczna.
bzlsiejsza Pompea to przede wszylltk!m atrakc., a
turystyczna. Wśród ru!n, uliczek miasta 111>acerula
tysiące przybyszów z całego świata. zachowały !ie
budynki. wodociągi. freski, malowidła. Jednak Pompea ginie. a właściwie jest ro7Jkradana kawałek po
kawałku. Nl.ed·a wno zuchwalt złodzieje zabrali cztery bezcenne posągi I zdrapali sześć malowideł. Do
zagłady starot.ytnego miasta przyczyn1:sj11 się t19eudoturyścl. którzy oprócz zabierania kamieni. kawał
ków mO'Z&lkl zosta.wtają DO sobie niechlubną parn111t'ke w Po«t•c1 na'l)lsów na za bytkOWYCh ruinach.
Na teunie Pompe\ zatrudnionych lm 180 stratników.
a potrzeba :MO. nlc wiec dziwnego, te władze zmu1111ona były uml~nać część Pompei dla zwiedzająeycb.
padło

Kapitan Chorątuk gniótł w dłonl kieliszek z koniakiem gruzińskim, którego nie cierpiał i przyglądał się ciekawie swojemu koledze z Belgradu. Przed chwilą przedstawił ich sobie
sam dyrektor Biura Kryminalistyki KG. Poczęstował ich kaw, i koniakiem. Rozmowa toczyła sł4 w jego gabinecie i miała charakter kurtuazyjny. Dyrektor oczywiście znał jut powody przyjaulu kapitana Moravioa. Chorątuk miał ałę o nich
dowiedzie~

za

chwilę.

Niecierpliwił się, sączył powolł koniak, m6włł niewiele. Dyrektor biura spełniał rolę gospodarza. Moravlc mówił płynnie
po rosyjsku, a w ogóle intrygował Chorątuka. GoAb z B~lgra·
du wyglądał bardziej na intelektualistę, ni~ na po~łcJanta:
szczupły, drobny, twa-rz pociągła, silne ttkła w clenkieJ metalowej oprawce.
Wreszcie dopili koniak. Dyrektor wstał na małe, te uważa
spotkanie za zakończone.
- Kapitanie - zwrócił lłlę do Chorą:l:uke. - zaopiekujcie się
teraz naszym gościem. Kapitan Moravic zapozn~ pana. ze sprawą dziś jeszcze przedstawi ml pan propozyc3e, Z<A'lązane ze
st~orzenlem specjalnej grupy operacyjnej. A pana - zwrócił
się do Moravka zapraszam jesZC'T.e jutro na kawę pTZed
odlotem do Belgradu. Może będzie kapitanowi potrzebny samochód?
Moravlc podziękował, po:l:egnalł się. Chorątu'k zaprowadził
gościa do swego pokoju I już bez tattnych wstępów zaczęli
roboC'zą rozmowę . Chor4żuk ważniejsze informacje notował.
- Reprezentuje wydział do spraw narkotyków . zaczał
Moravic. - W naszym kraju, to dziś poważny problem. Mniej
więcej od roku pracujemy nad zdemaskow11niem dobrze zorganizowanej szajki handlarzy narkotyków. Wiemy o niej niewiele, właściwie domyślamy się jej Istnienia. Mamy pewność,
że obywatel naszego kraju Iwo Babić jest powlazany z mię
dzynarodowvm gangiem handlu narkotykami. Na podstawie
doworł6w. k.U1re mamy.
m~yśmy
!IO l)081;a!Wllć w !tan
oskarżenia, ale to nleWtele by nam dało. Na og6ł eł ludue
mało mówią w Uedztwłe.
- Czy spódzłewa &i• pan, te l!'Sabłi!: mote ukazai!: alę na
terenie Polski?
- Tak, ale nie sam. Widzi pan, a Bablcem klika mlesit:eY
temu nawiązała znajomość pracownica naszej słu:lby, porucznik Liliana Petrovie. To bardro zdolna i odwatna dziewczyna.

Dallimy jej duł11 swobodę. W obawie przed dekonspiracją,
w ostatnim czasie nie kontaktowała się z nami. Porucznik
Petrovie , występuje teraz pod kryptonimem „Jowita". Otóż
dwa dni temu Babic I Jowita opuścili Jugosławię białym mercedesem o znakach rejestracyjnych DU 32278. Samochód ciągnął
łódź motorową. Nie kontrolowani na granicy ze względu na
obecność Jowity. Jest niemal pewne, że nasza agentką zmierza nie tylko do zdekonspirowania Babica, ale również jego
partnerów w chwili transakcji. Nie wiemy, na terenie jakiego
kraju ta transakcja nastąpi. Mog11, to być Węgry, Austria, ale
równie dobrze Polska.
- W jaki sposób Jowita nawiąże :z nami kontakt, czy to
wstało ustalone?
- Tak. W Polsce ma się zgłaszać telefonicznie do oficerów
dyturnych komend wojew6dzkich, ałbo Komendy Głównej, hasłem rozpoznawczym jest mamie: Jowita wzywa pomocy.
- Po polsku?
-Tak.
- Czy zna nasz język?
- Nie, tylko hasło, motecie się .z nią por0t1:Um.iewać po rosyjsku I angielsku. ·
ł
- W porządku. Czy, Jetelł mercedes Babica przekroczy granicę naszego kraju, możemy mu zapewnić dyskretną obserwaKapitan Moravlc wahał sie przez chwilę:
-'- Chyba nie byłoby to wskazane. U nas w kraju nie robiliśmy tego, zreśztą na wyraźne życzenie Jowity Najb~rd:!ei
dyskretna obserwacja mogłaby zepsuć całą robotę. Bab1c Jest
bardzo czujny. Polegamy na Jowicie. Wzywając pomocy, przekaże na pewno jakieś swoje sugestie. Jeżeli wasza. grupa opi;racyjna będzie wystarczająco sprawna; akcja pow111.Ila zakono rysopis Jowity.
Naturalna blondynka. 168 cm wzrostu. 60 kg wagi, lat 28,
pociągła. rysy regularne,
znaków szczególnych brak.
Stosuje bardro silny makijaż . Charakteryzuje się na luksusową d11-,ewozY'!le lekk1ieii:o l)l"OWadlzi!'Tlf.ia. oto iei 7.id.iede.
- A 1alt W1"1(lad•a Babic?
- Wysoki, wysportowany bruneł, lat 33.
- Według waszych przypuszczeń, Babic wiezie z sobą narkotyki?
- Tale.
- Komu mote je pr:ekaza6 na terenie Polski?
- Będzie to łąc.znik, czy łącznicy międzynaTodowego gangu,
trudno przewidzieć, jakiej narodowości, tym bardziej, że mogą
mł~ le'We ~y . Na i>e'WllO n·iet.ode r.orl(annl7nW'lin.i·.
Na tym rozmowa skończyła aię. Chorążuk wedłuf polecenia
pułkownika przygotował projekt organizacji specjalnej grupy
operacyjnej. Grupa ta została powołana do działania dnia na-

• • •

Widział ich reflektory we wszystkich tnech 1'11terkac!i. Od.
godziny utrzymywali ciągle te<n sam dystans Próbował przyspieszać, zwalniać samocb6d za nim wykonywał te same
manewry. Odległość jeden kllometr. O tej porze autostrada
Berlin - Słubice była nieomal pusta. Minęli dwa wartburgi
I trabanta, które ciągnęły wozy campingowe 1 tr.zymały li•
w zwartej kolumnie. Potem ni<:.
Pokręcił gałką radia, nastroił odbłornłk na Warna~ I.
Frank Sinatra śpiewał „Stranger in the night". Starocie,
wspomnienia jakże odległe... .Tak, czuł się stary l ZMfłC7bllY.
Wyjechał z Londynu poprzedniego dnla rano, planował nocleg
w jaki.mś motelu po drodze, ale nie aatrzymał llfł. Gnało IO
coś do przodu.

'°"

- Od dwóch miesięcy ciągle dę splesq. - Upn)'tomllłl
ble. - Podświadomie boję się, te nie :zdążf!.
.
Kilkakrotnie nachodziły go fale zmęczenia I left.nołd. Za
każdym razem zacinał zęby I starał się przetrzymać kryzy•
za wszelką cenę . jakby to było coś bardzo ważnego. 'Przecież wiedział, że to nie ma sensu, że może pozwolić 90bie
na wypoczynek, że powinien. Drażniły go te chwlle ~aboici
- jeszcze niedawno taka podró:t byłaby dla niego niewinną
przejażdżką; był wysportowany, miał niebywałą kondycję. Teraz coraz trudniej przychodziło mu myślenie o tym;
molłe
sta6 Bi• niedołęfoym. Był przewraillwion:r aa t,m punkeie

*•
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stępnego.

l 1w6j orfa.nizm brutalnie :zmuszał do niepotrzebnych wysilków.
Warszawa podała 1ygnał czasu. Przesunął o godnnę do przo-

du najpierw wskazówki zegara na de.ce rozdzielczej a potem
zegarka ręcznego. Była godzina druga. Słońce' wzejdzie
o godzinie 4.45 zapewniał spiker. W lusterkach nadal te
aame reflektory - odległość jeden kilometr.
Spotkał ich godzinę temu, już po wyjeździe z Berlina, Zatrzymał wóz, by napić się kawy w barku przy &tacji benzynowej. Siedzieli w kącie salki. Poznali go naty~hmiast.
barku było wiele wolnych miejsc, ale dla nich trzech stal
si• on ciasny. Starszy mężczyzna, łudząco podobny do Lee
Mervina, przyglądał .i., mu wyzywaj11co. Wreszcie powiedział

Vf

1łośno:

-

chał

Ciekawe, -r Oli llłu:tbowoT ·

)K'zyjadel jest .na udople,

sr

Młodszy pokazał w~e -.b7 w ułmłechu. Robił
łak samo u.ta układały mu li• w
pociągła twars pollOStawała nłeruchomll.

przyje-

to

„Ch-", a

ae

HW•

blada,

- Nie widzę w t)'ID nic •miennego, Adolfte - dunął dalej
„Mervin". - Nie wydaje mi ••· łeby to bJ'I urlop, bo nasz
przyjaciel wy1ląda na zmęczonego. Je:leli kłtoł jest unęczony
i ma du:lo CZUU, ilo odpoczywa, a Me IZpcy'CUje al~ O drugiej
w nocy podw6jną kaw1t, bez mleka.
- Chyba muz: racjfl. A mote .i, mylłm:r, mote to nłe jest
nan przyjaciel Paul Tym, bo llk.ąd Oil mógłb7 się tu wziąć?
Zapytan go?
- Dobra. Przepruzam piwna, _ , IDUDJ' prąjemnoł6 11 naaym przyjacielem, Pwlem 'l'ymT
Ąlrorat w t:ym momencie Pawła Cthw7d1 litu bólu jut
po ru łn1ecł w tym tygodniu - s lewej .trony tołądka płe
klłce ll:łucle, supełnłe tak, jak1>7 Jdoii sanurzyt w j910 ciele
rozgrza.ne do nerwono4c:t ostrze. Kł'ople :dmnego potu wystl!PlłT mu aa caoło. Dot:rchczu te ałald nie trwały dłuiej nłt
mlnut4, dwie. Ateby zyska.!: na csułe stun11ł po papierosa,
zapalił IO I powoli odwrócił ,.,..,. w łch
Wytirąmał
9PQjramie aarych, słnm;reh - .

„.°"F
-

Made prąjemnoff.
mate ~.

- 1..- „ WWl!hM.

stron,.
.,Merftna•.

„......... - ..... ..--

Ból u~pD, ale Paweł ead ... ellolernh lł•b7 l oł1P!ał7.
- lfad11w:rcujin7 śbł91 okollcznoiłał. Jtrle uwataaT
- Uwałam - odpowiedzłeł Paweł, Zroblłeł Ilię &był to.warsyski, Zajmij Il• lepłej 1woją
I .woimi sprawami.
- W Porządku Tym, man racjfl, Zapomniałem, że p:vtan!e
to twoja 11pecjalnolł~. Spotkanie • łohl\ tyle mll od rodzinnego
kraju rozkleiło
łroe- Pl'Mrda A4oU1-. te WJ'lllldlllll

Jr:...,_
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Studio 2
program III PR. 17.20 Fono-foto - prattram
17.35 Teleradio - Studio 2 + program III PR. 17.40
„Papaya" - U. Dudziak ! M. Urbaniak w filmie A. Wasylewskiego. 18.15 Muppet show z Lynn Redgrave - program Tv USA.
18.40 Teleradio - Studio 2
program III PR. 18.50 Dobranoc.
19.00 „Agencja Interim" - film fab. Tv Francuskiej - odc. pt.
„Gastronomia". 19.30 Dziennik telewizyjny. 20.20 Mount Everest rozmowa z uczestnikami wyprawy. 20.40 „żyć aby tyć" - franc.wł. film f&1b, 22.45 Dziennik. 22.50 Teleradio. A3.00 „Mętczyzna na
niepogodę" program rozrywkowy, 23.30 Uczestnicy wyprawy
na MouI\t Everest odpowiadają na pytania 23.(0 .,Moje zapatrzenie" - program rozrywkowy z udziałem Cz. Niemena. 0.05 Kino
Nocne - „Ullce San Franclsco" - film fab. Tv USA - odc. pt.
„Poczucie obowiązku". 0.55 „Szue piosenki" - śpiewa E. Adamiak. 1.15 Dobranoc Studia 2.
PROGRAM II
13.31 Informator turystyczny (Powt.). 14.05 Magazyn motoryzacyjny (powt.). 14.30 Dla młodych widzów: Sekrety kina.
15.30
Estrada folkloru. 16.00 ..Książę Bob" - we~. film iab. 17.25 „Noce i dnie" - film fab, TP - odc. 10 ot...Rodzimy się. umieramy, a życia wciąż wystarcza (kolor). 18.25 Hapoentng, czyli
prezentujemy big band z. Kalemby (kolor).
19.10
Wiadomości (Ł). 19.30 Dziennik telewizyjny
20.10 Wszystko już by•
ło program rozrywkowy. 2U.45 Tańczy zespól ,B!eriożka" program baletowy Tv ZSRR. 21.35 Niemo1alność pani Dulskiej.
22.10 Muzyka na zamku - program muzyczny. 22.40 „Telefon uo·•
- odc, pt. „Podejrzany ładunek" - film fab. Tv NRD.
NIEDZIELA -

twan:

-!-

Babic przekroczyli polską granicę w Cieszynie. Następnego
dnia na biurku kapitana Chorążuka znalazł się raport, I którego wynikało, że służbą graniczna :zapamiętała znakomicie
białego mercedesa Babica, który ciągnął za llObą wielk11 białą motorówkę, a również to, :te w tym samym czasie na
punkt graniczny zajechał drugł bl-ały mercedes, ciągnący za
sobą okazałą przyczepę campingową też białego koloru. Pasażerami drugiego samochodu byli: Di.ami] Karaman - paszport
turecki I Jaąuelllne Boulanger - paszport francuski. Celnicy
tylko pobieżnie sprawdzili :r;awartość ich bagatu. Zakwestiono-wal! tylko zbyt dużą Ilość alkoholu: whisky, wina francuslcie
l iugosłowiańskie.
Ta „biała karawana" opuśclła punkt graniczny bez włi:kayc:h
przeszkód.
W dzień potem Jowita zgłosiła li'I po ras płenniy do oftcera dyżurnego miasta Krakowa. Zapowiedziała kolejny kontakt z Gdańskiem w przeciągu 10 dni, dwóch tygodJll. Pirosłła
o to, żeby nie dawaE jej opiekunów.
Ostatni raz „biała karawana" widziana była pod hotelem
„Cracovia" Kapitan Chorążuk jetdził do Gdańska, gchłe powołał nowych ludzi do grupy operacyjnej „Jowita". Czekał.
Dni tn!jały.

radio -

R. Wójcika.

czyć się pomyślnie.
- Chciałbym jes-icze prosić

-1-

Kapitan Moravic przeprowadził rozmowy w Komendzie
Głównej MO 3 lipca. 7 lipca o 10 rano Liliana Petrovie I Iwo

SOBOTA, I MARCA
PROGRAM I
9.15 „Wo:lna. czołg i dziewczyny" - wojskowy film dok. (kolor),
9.45 Poranek z kulturą (kolor). 11.15 Rytm czasu - program pub!.
(kolor). 11.35 Człowiek ziemia, kosmos (kolor). 12.05 „Sokół ste•
powy" - radz. mm fab.
t3.50 Radzimy rolnikom <kolor).
STUDIO z. 14.10 Trojka - rep. H.20 „Falstaff" - fral{lll, opery
Verdiego. H.30 Rodzinny dom Dow!aszów - rep, 14.55 Gość Stu- ·
dia 2. 15.05 Teleradlo - Stud io 2 łączy Sle z pro11;ramem III PR.
15.15 Turniej marzeń . 15.40 Gość Studia 2. 15.55 Tranmnisja z d·ru•
glej połowy meczu LKS - Sląsk. 16.45 Ukryte talenty. 17.11 Tele-

11

cję?

'1 MARCA.

PROGRAM I

11

9 MARCA

PROGRAM I
7.40 Nowoczesność w domu i zagrodzie (kol.).
8.10 Emerytury
dla rolników (kol.) . 8.20 Telewizjada (kol.).
9.00 TELEHANEK
(kol.). 10.20 Antena (kol.). 10.45 „Czas odnaleziony" odc. pt. ,,By
me było pustki" - film dok . TV Japońskiej (kol.) . 11.4a Dziennik
(kol.) 12.00 Rolnicze rozmowy - dlaczego? (kol.). 12.35 „Z
kamerą wśród zwierząt" „Spory kłótnie t waśnie" (kol.). 13.05
Telewizyjny koncert życzeń (kol). 13.50 Tryptyk himalajski" „Nepalskie licletkl" - odc. 2 polskl film (kol.). 14.10 Losowanie
Dużego Lotu (kol.). lł.25 Wulkany {;wiata „Hekla" - film dok.
TV Francuskiej. 14.50 .,Przybysz z kosmosu" - japoński film
fab. (kol.). 16.15 Sportowa niedziela (kol) 17.15 Tele-Echo (kol.).
18.15 ,Decydujący front" - „Wyzwolenie Polski" - film dok.
TV ZSRR (kol.). 111.00 Wieczorynka (kol.). 19.30 Dziennik telewizyjny (kol.). 20.10 „W słońcu 1 w deszczu'' odc. 6 pt.: „Szczęśliwy
ten dom" film fab. TvP (kol.). 2115 Premiera
filmowa Studia
' Gama - ,Dziewczyny takle są" (kol.) 21 3~ Wiadomości sportowe
z kraju l ze świata (kol.). 21.50 .Spotkanie z Kwiazdą" - Guy
Beart - recital fransusklego piosenkarza (kol.).
PROGRAM CI
10.30 CZAS:EM W NIEDZIELĘ - progr. public,•rozrywlc. OTV
Ł_ódz, a w mm Rozmowa z grupą ekspertów o rozwoju komunikacji miejskiej; - Przeboje światowych estrad; - Jacy jesteśmy
my, łodzianie roku 1980; - Mecz siatkówki kobiet: Start (Łódź) Czarni (Slupsk), 13.45 Powrót na Bałtyk - orogr. wo!sk. lł. 15 W Starym Klnie: „Tarzan i zielona bogini" - amerykański film fab.
15.20 Wielka Gra - teleturniej. 16.15 Wszystko za wszystko - z
profesorem dr Jerzym Buciem. 17 25 Cyrki świata - Cyrk Liany
o_rell - francuski film fab . 18.20 Sportpwa niedziela. 19.30 Dzlennilc telewizyjny (kol.). 20.10 Spiewa Udo Jurgens - program TV
NRD (kol.). 21.10 rKlub filmowy ,Płyną ziemskie dni" jugosłowiati.s)d film fab. (kol.).
'
PONIEDZIAŁEK

- 10 !'.IARCA
PROGRAM l
1«.00 OblektyW. lS.20 Dz.lennik (kol.). 18.30 Dla dzieci· ·- Zwlenynlec" (kol.). 16.55 Studio Telewizji Młodych. 17.10 ..Dz i eń "dobry
w kręgu rodziny" (kol.). 17.30 .. 10 minut" - teleturnJeJ
(kol.).
17.40 ,Czy jest tu panna na wydan iu" film TP. 18.50 Dobranoc
(kol.) 19 OO Echa stadionów (kol.). 19 ao Dziennik telewizyjny (kol.).
20.!0 Teatr Telewizji „ - Józef Bliziński : .. Marcowy kawaler (kol.).
:tl.15 „Swiat i Polska (kol.). '22.00 „Dwunasty skrzypcowy" - program muzyczny (kol.). 22.30 „Stanisława Opalki bilans prywatny'!
- rep. (kol.). 22.50 Dziennik (kol.).
PROGRAM II
M.JI „Człowlek, Zlełllia, Kosmos" (powt.). 14.55 !lstrada folkloru (powt.). 15.25 Program dnia, 15 30 Nowoczesność w domu I zagrodzie (powt.). 16.00 J'ęz. niemiecki. 16.30 „Co dalej maturzysto"
(kol.). 17.05 ,Korespondenci" (kol.) 19 10 Wiadomości (Ł).
19.30
Dziennik telewizyjny (kol ). KOSMOS-1980: 20.10 Kosmiczne automaty ! co dalej - fUm. 20.25 „ TaJeinnlca dziadka" - film animowany. 20.30 „Androidy są wŚród nas•• radziecki mm popularno-naukowy. 20.45 Radość tycia - progr. rozrvwk . 20.50 Cybernetvka .1 ~edycyna. 21.10 Zapomniane cuda 21 40 2ł godzl ńy .
21.50
Ufo1dz1. albo zielone bloroboty - rozważań o UFO clal': dalszy.
22.20 Jak stworzyć człowieka 22.35 Ptzedziwna historia Frankens~el na tylko dla telewidzów o mocnych nerwach. 22.40 Maneltiny - progr. rozryWk. 22.50 Sympozjum futurologiczne.
WTOREK - 11 MARCA
PROGRAM I
15.30 Telewl.zyjny Klub Seniora. 16.00 Obiektyw - proJ(ram m. In.
'IVOj. skierniewlekJ.ego. 16.20 Dz.lennik (kol.). 16.30 Studio TelewlzJi
Młodych. 17.~,o Próba - o pracy komooa;ytora W. Rowickiego (kol.).
l'UO „Sonda . lT.SO „Dzień dobry w kręgu rodziny" (kol.) 18.20
„Królik Buga przedstawia" (kol.). 18.40 Radzimy rolnikom (kol.).
18.SO Dobranoc (kol.). 19.00 .Skojarzenia'' - teleturniej (lrnl.). 19.30
Dziennik telewizyjny (kol.). 20.10 Szpital miejski" odc pt
Zagadkowa pacjentka" mm fab . TV Angielsk iej (kol.) 0 21.05 . Merkury z paszpor~0em" - „Pollmex-Cekop" - progr. publ. (kol.).
21.40 „Camerata (kol.). 22.15 .szuflada" z prof. Witoldem Nowackim (kol.). :12,2ó „30 minut z architekturą" (kol.). 23.00 Dzlennllt (kol.).
PROGRAM U
l'S.81 Zwierzyniec (powt.), 14.00 Korespondenci (powt.). 16.00 Pro&ram dnia. 16.05 J'ęz. angielski. 16.35 Jęz. niemiecki. 17.00 Kino
Telewizji Najmłodszych. 17.30 'Poradnia ,Zaufanie'•. 18 oo Swlat
na małym ekranie (kol.). 18.30 ,Flota rybacka" - porty rybackie
11.10 Wiadomości - wyd. kieleckie (Ł). 19 30 Dziennik . telewlzyjn'J' (kol.). 20.10 Wtorek melomana (kol.). 21.10 2ł godziny (koi.).
11.20 Premiera w Dwójce - .Vltez Slav Nezval: „Dzisiaj jeszcze
njctsle 1lońce nad Atlantydą" (kol.).
·
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:~•::: ~:botnieaej Bpółdll!elnl '!,>'dawnloaLePnA-Kal1 1tka-Rueb". W)'dawca: UdZltle Wydawnl.c:twoPruowe RSW „Prasa-Ksiątka-Ruch'" Redaguje Kolegium
R~a c a·
,
o r o
a
· Adres pocztowy: „DP t.6dł .• rTYL• m • Telefon)': eentrala 298-00 ł,cz„ &e wszystk\ml działami. Redaktor naczelny 645-85. Z-ca redaktora
307-U. caatępca redaktora naczelnego a10-aa. Sekretarz odpowiedzialny li aekretan łOł-TI. Dztał7: miejski Ul-10. a37-ł7.
1portowy 208-115, ekonomiczny 228-32
wojewodzkl 223-05
az~c~lri'i,~
I Interwencji 803-0ł <r11koplaów nie camówtonycb redakcja n'1e zwraca), kulturaln7 a1-eo, „Panorama" 107-21, dit.al apołeczny 1 fotoreporten:y
m-9'1 Dział Ogłoszeń 311-50. (Za treś(! 0 łou41!l
redakcja nie odpowta<!a). Redakcja nocna 8111-68 881-78. Cena prenumerat)': roctnle atl Ił. półrocznie tH sł kwartalnie Tł Ił Prenumeratę przyjmują
RSW
Prasa Kslątka&Ruch'"
:~~zd ujrzędy ~z~we I doręczycle;e W termtnacll na 1 kwartał, 1 półrocze oraz eały rok do 10 kaid.ego miesiąca, PoprzedŹaJącego okres prenumeraty. oddziały
Zakłady pracy instytucje I organizacje
a a li zam
en a na prenumera e w mieJsc:owym oddziale RSW. a w mtejscowolclaeh. w lr:t6f)'cb nie ma tego oddziału. w urzędach pocztowych. bądź u doreczycteli.
Natomiast
prenumeratorz
Indywidualni wyłącznie w urzędach poczto-wych. bądi • doręczycieli. Egzemplarze archiwalne .•Dzlenntka" ._ do nabycia w lłklep!e ..Ruchu". Łódź. Piotrkowska 95.
Y
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